








ПЕРЕДМОВА

Поза всяким сумиiвом, Iваи Степанович Мазе

па-Колединський € одшею з найяскравiших, найвидат

иiших i найсуперечливiших постатей украiиськоi юторй,

Кртм того, ЩО ця постать визначна за свотм масштабом 
полiтичний дiяч, вiйсъковий, дипломат, меценат, - мало

кому в украiнськiй юторй випала така цiкава й иепроста

доля за життя та пiсля смерть Iваи Мазепа - одна з тих

зиакових особистостей, чие життя та вчиики i сьогодиi
викликають гарячi суперечки як фахових iсторикiв, так i
аматортв, а нерщко - i людей, взагалi далеких вщ iсторич

них перипепй, Характерно, що вже маце триста роюв,

як помер гетъман, а втн i сьогоднi викликае иайрiзиомаиiт

нiшi, полемiчно загостреиi, полярнi оцiнки - «зрадиик

росiйсъкого царя», «зрадник i ворог укратнського народу»,

«полъсъкий шляхтич i таемний католик», «романтичиий

герой», «видатний патрiот Украши», «непримиренний во
рог московського iмперiалiзму» тощо. ЩО-ЩО, а забуггя

(як не пригадати пушкiнсъке, з «Полтавы» - «Забыт Ма

зепа с давних пор...») гетьмаиовi не загрожуватиме ще дуже

довго. Здаеться, в псетап Твана Мазепи втiлився самий дух

неспокiйноi, кипучоi, напрочуд колоритноi доби, котра

недаремно дiстала у мистецтвознавцiв назву «барокоэ (вiд

iтал. barocco - «дивний», «химерний»). 1справдi. Приятель

царя Петра, один iз перших кавалерiв найвищого росiй

ського ордеиа Андрiя Первозванного -- i борецъ за iитереси

Украшськот козацькоi держави; будiвничий величиих со

борiв, що дотепер € окрасою багатьох укрaiнських мют, 
i «Юда», вiдлучеиий вщ церкви, пщданий анафемi, що

нерщко виголошувалася з амвоиiв тих самих соборiв; за

звичай неймовiрно обережний майстер складних дипло

матичних irop - i людииа, що зумiла поставити на карту
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все i, зрештою, програла найризикованiшу й найголовнiшу

гру свого життя; блискучий свiтський кавалер розкiшного,

неповторного XVII столптя, улюбленець жiноцтва i чи не

€ДИНИЙ справдi обдарований поет i музикант-аматор серед

ycix украiисъких гетъмаиiв.

Довгий час Мазепа був справжнiм жупелом для заля

кування вiрнопiдцанихмешканцiвросiйськоiта радянськоi

тмпертй. Недармабудъ-якийукраiнсъкийрух у XIX столiт

п найчастiше називали «маэепинством». У хх столггп

гетьмана як унiверсального антигероя дещо витiенили iншi

украiисъкi дiячi - Симон Петлюра (6iографiя КОТРОГ9

вийшла в данiй cepii в 2004 рош) та Степан Бандера. Але

i про Мазепу нiколи не забувзли - надто потрiбним ви

явився гетъман i прихилъникам, i супротивникам украш

ськот iдei.

А головне - незважаючи на все це, багато важливих

фактiв навпъ суто бiографiчного характеру стосовно геть

мама залишаютьея дотепер спiрними i недостатнъо з'ясова

ними. Сторiнками рiзних науково-популярних, навчалъних

i наукових виданъ кочуютъ рiзиi верей року народження

Твана Мазепи, а також найрiзноманiтнiшi портрети гетъма

на, абсолютна бiльшiстъ яких створена вже пiсля його

смерплюдьми, якi не мали жодного уявлення про зовнiш

нють свого персонажа,

Здавалося б, пiсля величезноi ·кiлъкостi лайливоi, хва

лебноi i бiлъш-менш об'ективнот лiтератури про Мазепу,

що з'явилася в XIX-XX столiттях, що нового можна ска

зати про нашого героя? Виявпяеться,можна. Це блискуче

доводять працi про добу Мазепи, створен] навiтнiми до

слшниками. Кшькютъ сучасних пу6лiкацiй, присвячених

гетъмаиовi,вимтрюетьсядесяткамий сотнями. За останне

десятилiтгябуло вiднайденочималодокументiвдо6и Ма

зепи, зле i на цъому тлi справжньою сеновшею виглядае

повщомлення росiйськоi дослiдницi Тетяни Яковлевоi

(зроблене в рамках мi:жнародноi конференцii «Украша i
cyciднi держави у XVIIстолi'lТi», що вiдбулася 27-29 травня

2004року в Санкт-Петер6урзi) про те, що в петер6урзьких

архшах вона натрапила на документи, котр! становлять

частину гетьманського архтву Мазепи (який, виявляеться,
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не загинув у Батуринi 1708року, а був вивезений Менши

ковим до Петербурга). Зокрема чекають на свотх дослiд

никiв десятки листiв до украшського гетьмана вш найви

значнiших росiйсъких -га полъських полiтичиих дiячiв, двi

ранiше невщом! поеми, написанi гетьманом «<Старий з

тiлом веде бесiду» i ще одна, полiтико-фiлософського змiс

ту). Цi документи можyrъ пролити свiтло на взаемини

гетьмана i Pocii, особливо стосовно листування Iваиа Сте

пановича з канцлером Росiйськоi держави Головкiним

(блок iз 114 листiв).

3авдання ж, яке ставить перед собою автор цiеi книж

ки, значно простiше й складнiше водночас. Фаховий ic
торик не энайде туг нових сенсашйних вiдкритriв, що

стосуютъся життевого шляху чи полпики Твана Мазепи.

3вичайний читач (чи то пак «ласкавий читальнию - як

эверталися до свотх читачiв автори доби украiиського ба

роко), беручи до рук книгу про таку постать як Мазепа,

вже заздалегiдъ мае перед собою якийсь (бшьш-менш
«свiтлий» або «темний») образ гетьмана, i навряд чи книж
ка значною мiрою цей образ змiнить. Автор намагаеться

лите створити свiй влаений вартаит образу Мазепи - од

ного з найколоритнiших, найшкавпцих украiнцiв яскравоi

доби бароко (назвами бiльшостi роздiлiв книжки е коро

тенью цитати з оригiнальних TBOpiB укратнсько! бароковоi

поезii в чудовому переклеш В. Шевчука).

Чи не эдаеться тобi, паскавий читальнику, що сучасним

полiтикам часто-густо вiдчайдушно бракуе колоритноетi?

Що, незважаючи на дбайливо створюванi колективами

найманих iмiджмейкерiв образи, бiльшiсть сучасних ук

раiнських i свiтових «державних мyжiв» позбавленi тонко

го розуму, могугньот сили, внутрiшньоi краси та справж

ньог харизми? На тлi титанiчних постатей примхливоi

доби бароко нашi сучаснi полiтики дуже схожi на сiрих,

дрiбних «останшх людей, чий piд незнищенний, мов бло

хи» (здаеться, так говорив Заратустра-Нiцше), занепокое

них власною (часто примарною) величчю, мiзерними при

страстями та iнтересами. Що ixнi досягнення i втрати

важливi лише для них самих, i в них не вщчуваетъся того

холодного, залiзного подиху невблаганноi Долi, котрим
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позиаченi величиi перемоги i жорстою поразки, ба иавiтъ

элочини, великих людей Ti€i епохи, коли жив герой цi€i

книжки ...
Книга створювалася для широкого читацького кола, i

тому автор вирiшив вщмовитися вш поеилань та складно

го бiблiографiчного апарату, що використовуеться в нау

ковiй лiтературi. Але наприкiнцi видаиня наш ласкавий

читальник, якщо вiи всерйоз зацiкавиться темою, знайде

список основних джерел, а також наукових i науково-по
пулярних праць, використаних автором.

При створениi Додатка автор керувавея бажанням по

дати не надто вщом! широкiй читацькiй аудиторii джерельнi

матерiали стосовно свого персонежа. Особливу цiннiсть

для розyмiння багатьох РИС Мазепи - людини i полiтика 
становить великий лист найбпижчого соратника гетъмана

Пилипа Орлика до митрополита Стефана Яворського, на

писаний в 1721 роцi. Вперше опублiкований у вщомому

журналi «Киевская старина» в 1862 роцi, вш дотепер не

втратив своет цiиностi i неодноразово друкувався дослiд

никами епохи Мазепи. "роте широкому читачевi вш i
сьогоднi не досить добре вшомий, адже публiкувався пе

рева:жно в суго наукових виданнях, що виходили невеликим

накладом. Щоправда, наш ласкавий читальник мае зважи

ти на одну важливу особливiсть цього твору - фактично

це покаянний лист, написаний у хвилину вщчаю, звiдси

вельми тенденцiйнi моменти, якi впадають в око при уваж

ному прочитаннi.



РО3ДIЛ 1

Блиск золотоi булавu
{ВАН МАЗЕПА до ГВТЬМАНСТВА

Гетьман Iваи Степанович Мазепа походив з ук

рашського шляхетського роду Мазеп-Колединських (iи

ший варшит написания - Колодинських) православного

вiросповiцання. Невщомий автор «Лiтопису Самовидця»

твердив, що Мазепа зi «старожитноi шляхти украiиськоi i
у Вiйсъку Запорозькому зиачноi», а iиший вiдомий ук

рaiнський лiтописець кiнця XVll-початку XVIII столiтrя,
Самiйло Величко, називае гетъмана «значним козако-русъ

ким шляхтичем». На жаль, iеторики й сьогодн! не мають

точних даних, звiдки походив piд Мазеп-Колединських.

Олександр Оглоблiн у своему класичному дослiдженнi,

приевяченому гетьмаиовi Мазеш та його добi, эгадуе про

верей волинеького та подшьсъкого походжеиня роду. На

кориеть останньот говорить i той факт, що в XVII столiтri
на Подiллi (у Барському старосты) проживав piд Мазеп

Васютинських, якг, можливо, були далекими родичами

Мазеп-Колединських. 3агалом же прiзвище «Мазепе було

не таким уже й рiдкiсним на Правобережжi i до, i пiсля

гетьманування Твана Степановича, причому як у написан

иi «Mazepa» (саме таким чином завжди писав свое прiзви

ще гетьман), так i «Мазерра, а60 иавiть «Maziepa». Люди з

таким прiзвищем фirypують у документах XVIII-XIX сто

лiть, а в хх столiтti Тсаак.Мазепа - вiдомий украiнський

полiтик (не родич гетьмаиа) - иавiть встиг побyrи прем'ер

мппстром УНР доби Директорii, залишивши шкав] мему

ари «Укратна в orнi i бурi революцй».

у XIX столiтri iснувала версiя про спорiцненiсть роду

Мазеп i вщомого украшсъкого князiвського роду Курце

вичiв (нащaдкiв литовсъкого князя Kopiaтa Гедимiновича).

rрунтувалася вона здебiльшого на тому фактi, ЩО Мазепи
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i Курцевичi користувалися фактично однаковим (а60 при

наймнi дуже схожим) гербом - знаком «Курч» (на черво

ному тлi срiбний перехрещений посерединi вилоподiбний

хрест, що стопъ на такому ж бруску iз загнугими догори

кiнцями, з правого боку вш нього зiрка, лiворуч - пiвмi

сяць, повернутий праворуч). Проте вщомо, що В Речi Пос

политiй сотнт, а iнколи й тисячi шляхтичiв (якi становили

до 10 вщсотюв населення, тодi як у будь-якiй iншiй того

часнiй краш! €вропи дворянство становило не бiльше

0,5-1 вщсотка)могли користуватисяфактичнотим самим

гербом (а60 його варiацiями- так званою odmiena), навпъ
не будучи спорiдненимимiж с060ю, а просто перебуваючи

на службi у аристократа - носiя герба. Цiлком можливо,

що десь у першiй половинi XVI столiтгя котрийсь iз князiв

Курцевичiв, якт проживали на Бiлоцеркiвщинi, прийняв

предка гетьмана Мазепи до свого родового герба «Курч».

На думку М. Костомарова (що посилаеться на не зовсiм

перевiренi данi графа де Броель- Платера, котрий 'у XIX сто

лiтгi 6ув власником сiмейного apxiBY князiв Вишневецьких,
спорiднених з Курцевичами), до згадаиоi вище змiни гер

ба родовим герба Мазеп був «Бончз «<Бойча») - срiбний

однорiг на блакитному тлi. Загалом змiна герба не була в

Ti часи чимось винятковим для шляхтича на степових

кордонах. Так, Богдан Хмельиицький, що завжди любив

згадувати про свое шляхетне походження, окртм розрек

ламованоro остаинiм часом завдяки пиву «Славyrич» зна

ка «Абданю-, користувався i cBoiM старим гербом «Масаль

СЪКИЙ», i гербом «Сирокомля».

Але так чи iнакше, iпершим Мазепою на Бiлоцеркiв

щинi, про якого € эгадка в юторичних джерелах, е, оче

видно, Микола Мазепа - прадщ гетьмаиа, який 1572 року

дiстав вщ полъського короля Сиriзмунда 11 Августа при

вiлей на xyrip (згодом дiстане назву Мазепинцi) на рiчцi

Камениш. за який вш мав вiдбувати вiйськову службу

при бiлоцеркiвсъкому старосп. Прившей пiдтвердив ко

роль Стефан Баторiй в 1578 роцi. Згадують про Мико

лу Мазепу й укладачi люстрацiй (описiв маетзав шляхти)

Бiлоцеркiвсъкоro повпу Киiвського воеводства пiд 1616 та

1622 роками.
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Зовсам мало нам вщомо про дща Твана Мазепи - Ми

хайла (iм'я це в iсторичних джерелах узагалi не зустрiча

еться, вщомо лише, що батько гетьмана - Степан-Адам

Мазепа був Михайловичем). Тому навпъ свого часу побу

тувала думка, що Микола Мазепа був не прадiдом, а дщом

гетьмана i мав друге iм'я - Михайло (так само, як батько

гетьмана Мазепи був Степаном-Адамом, а Хмельниць

кий - Богданом-Зиноыем). Олександр Оглобшн обережно

припускав, що Михайло Мазепа мтг загинути в котромусь

iз козацьких повстань у першiй половинi XVIIстолiтгя або
в битвi пiд Цецорою в 1620 роцi. Не зрозумiло, ким дово

дився гетьманоы Федiр Мазепа, якого иевiдомий автор

знаменитоi «IcTopii PyCiB» називае полковим суддею i спо
движником с. Наливайка. Щоправда, «Iсторiя Руств.

славиться своiми перекрученими, а то й вигаданими

вшомостями. Все ж шлком можливо, що котрийсь iз

Мазеп - дрiбних православиих шляхтичiв - займався «ко

эакуваннямя ще наприкiнцi XVI- на початку XVII столiт
тя i, можливо, навпъ брав участь у козацьких повстаииях.

Знаменитий реестр Вiйська Запорозького 1649 року

фтксуе на Бiлоцеркiвщинi такого собi Мирона Мазепу 
невщомо, чи був втн родичем Мазеп-Колединських з Ма

зепинцiв.

Зиачно бiльше iнформацii е вдослiдникiв щодо батькiв

гетьмана. Доля'Степана-Адама Мазепи склалася досить

цiкаво i драматично: людина з бурхливим темпераментом,

ын добре пам'ятав, для чого при бошвиситъ шабля 
в 1637 роцi Степан-Адам убив у поединку шляхтича Яна

3елеиського i 6ув засуджений сеймом на банiцiю (позбав

лення шляхетського стану), iнфамiю (знеславлення i об

меження громадянських прав) i смертну кару. 1 знову на

прошуеться паралель з Хмельницъким - батько Богдана,

Михайло, теж, схоже, свого часу побував «банггою», Але

Степаиовi-Адаму пощастило - вiи зумiв домогтися вщ
кладения вироку, а тим часом домовився з родичами за

гиблого Зеленського про солiдну компенсацiю. У 1645 роцi

ын зумiв дiстати глейт - королiвський документ, що по

новлював його в усЬс шляхетських правах. Проте згаданий

прикрий випадок, мабуть, позначився на кар'ерт Степана-
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Адама i Mirстати причиною того, що 1648 року вiи, схоже,

приеднався до вiйська Богдана Хмельницького, як i бага
то iнших дрiбних украiнських православних шляхтичiв.

у цьому була своя попка - украiиська шляхта, незадово

лена магнатським засиллям, шукала кращого мiсця пiд

сонцем, зокрема пiдтpимавши козацькi виступи. Документ

1654 року згадуе про Степана-Адама Мазепу як про бiло

церкiвського козацького отамана. Саме тощСтепан-Адам

зближуетъся э майбyrнiм гетьманом Iваиом Виговським,

беручи участь упереговорах, що ix BiB Виговський (на той

час ще генеральний писар Богдана Хмельницького) э вщо

мим росiйсъким дипломатом В. Бугурлiним. Шсля смерп

Хмельницькоro Степан-Адам Мазепа пiдтримуватиме Ви

говоького i його спробу створити Велике князiвство Руське

в складi триедино! Речi Посполитоi, виконуватиме рiзно

манпн! доручення гетьмана. Так само непоганi стосунки

були в Степана-Адама Мазепи i з наступииком Вигов

ського на Правобережжi - гетьманом пропольськоi ортен

тацii, схильним до полiтичних авантюр, Павлом Тетерею.

В остаииi роки свою життя Степан-Адам iздив на сейм до

Варшави, здобув грамоти на володiння селом Будищi (Бо

гуславське староство) та селом Трилiси (поблизу Бщоi

Церкви). Останне вщоме в юторй Украiни тим, що саме в

цьому селi иаприкiицi грудня 1825 року декабристи - чле

ни ~Пiвдеииого товаристваэ пшняпи повстаиня Чернiriв

ського полку. Помер батько майбутнъого гетьмана Мазепи

наприкiнцi 1665 року.

Не менш цiкавою постатгю була i мати Твана Сте

пановича - Марина Моюевська, представниця украiи

ського православного -шпяхетського роду, Мокквських,

що теж пiдтримав свого часу Богдана Хмельницького.

Батько Мариии (дiд гетьмана Мазепи), схоже, загинув

у бою пш Чортковом, а брат - у знаменитому <<дрижипiль

ському бою» пiд мiстечком Охматовим узимку 1655 року..
Ця битва вiдбулася в жахливi морози, i яйше мужнiсть

козацъких полкiв Хмельницького врятуваяа об'еднану

украiнсько-росiйсъку армiю Biд поразки. Сам гетьмаи

Мазепа добре знав героiчну iсторiю свотх родичiв з ма

териного боку i нерщко згадував про них уприватних
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бесщах (зокрема про долю дща та дядька ын говорив

В 1697 роцi з росiйським послом).

Марина Моюевська-Маэепина прожила довге i непро
сте життя, народила й виховала двох штей - сина Iваиа

та доньку Олександру, а пiсля смерп чоловiка вступила до

знаменитого Луцького Хрестовоздвиженського братства,

присвятивши себе церковним та громадським справам.

ЗГОдОМ вона стала черницею та iгуменею одразу двох Bi
домих жiночих монастирiв - Киево-Печерського Возне

сенського (1686-1707) та Глухiвського (1688-1707). Але
навпъ ставши iгуменею, Марина Мазепина (В чернецтвi

Марш-Магдалина)не залишилаважпивихсправ i в 1688 та

1702 роках iздила до Москви, добиваючись :жалуваних

грамот вш Московського патрiарха. Вона продовжувала i
словом, i дiлом пiцтримувати своп уже дорослих дiтей 
зокрема, допомагала синовi-гетьмановi розв'язати справу

з доносами на нього, виступала доброю порадницею для

доньки, нещасливоi в оособистому житп. Померла iгyмe

ня Марiя-Магдалина в дуже поважному вiцi (iй, певно,

було не менше дев'яноста роктв) десь наприкiнцi 1707-го,

на щастя, не побачивши трагiчного кiнця блискучоi кар'е

ри свого сина.

Нелегко склапося життя молодшоi сестри гетъмана 
Олександри (дата народження невщома). Близъко 1675 ро

ку вона одружилася з украiнським шляхтичем Павлом

Обiдовсъким, Biд якого мала сина Твана (1676-1701).
у 1695-1701 роках вiи був- нiжииським полковником i
вважався потенцiйним спадкоемцем свого дядька-гетьма

на, але помер дуже молодим. Пiсля смерп чоловiка Олек

сандра вийшла замiж за шляхтича Витуславського (теж

незабаром помер), вш якого мала доньку Мар'яну (в чер

нецтвi Марфа, жила при Киево-Печерському Вознесен

ському монастирi, де iгуменею була ii бабуся - Марiя

Магдалина; в 1712 роцi заарештована як племiнниця

Твана Мазепи i вислана до Горицького Воскресенського

монастиря на пiвночi Pocii). Третiй шлюб Олександра

уклала 1687року з польським шляхтичем з Волинi, вдiвцем

Яном Войнаровським (який займав у 1681 роцi посаду

пiдстарости володимирського). Цей шлюб був доситъ не-
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вдалим - за свщченням лiтописця Самiйла Величка, Вой

наровський, палкий католик, часто сварився з дружиною

на релiriйиому грунп, i Олександра була змушена залиши

ти чоловiка. Близъко 1695року вона, забравши п'ятирiчно

го сина Андрiя-Стаиiслава (майбутнiй блискучий иебiж

гетьмана Мазепи, герой майже детективиих пригод, що

супроводжуватиме дядька в емiграцii, буде викрадений

росiйськими таемними агентами в Гамбурзi 1716 року i
засланий до Якутii, де i помре в 1740 роцi) та двох доньок

Войнаровсъкого ВЩ першого цшюбу (!), втекла до все того ж

Киево-Печерського Вознесенського монастиря, де, вже

хвора, прийняла постриг. В лiтописi Величка вмiщено

цiкавий лист Яна Войнаровського до Твана Мазепи, в яко

му вiи прохае гетъмана вмовити Олександру повернутвся.

Войнаровський, схоже, ЧУДОВО знав про дуже теплi родин

Hiстосунки мiж братом i сестрою - недаремно сам гетьман

писав у листi до Москви: «У меня в целом свете нет дру

гого родства, кроме сестры, и мы друг к другу сердечною

разжигаемся любовью; притом она исповедания восточ

ного и желает почаще поклоняться киевской святыне».

Проте Олександра так i не повернулася до чоловiка 
серйозно хвора, вона провела остаинi тижнi свого життя

в моиастирi, де й померла наприкiнцi того.ж 1695 року.

Виховаиня маленького Андрiя-Станiслава взяв на себе

дядько - гетьман Iваи Мазепа.

Дата i ртк народження головного героя цiеi книжки 
Iваиа Степановича Мазепи - дотепер эалишаютъся пред

метом суперечок iсторикiв, якi наводять надзвичайно рiз

Hi роки, взятi з шлком гiдних довтри джерел. 1 якщо

мiсяць та день народжёння гетьмана (20 березня), вщнай

денi в XIX столiтri вiдомим польсько-украiнським ноетом ....
романтиком Тимофiем (Тимком) Падурою, у бiлъшостi

iсторикiв особливих запереченъ не викликають, то ось iз

роком далеко не все зрозумiло (до речi, та ж ситуацiя з

Богданом Хмельницьким - 1595-й лише приблизно вва

жають рОКОМ народження Богдана-Зиновiя). Перелiчимо

найрозповсюдженiшi верой: 1629 piк (де Броель-Платер,

М. Костомаров), 1632· piK (Т. Падура), 1639 ртк, Часто

приймають як найбiльш ырогщну саме цю дату, бо в од-
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"ому з листiв найближчого соратника Мазепи Пилипа

Орлика вш 1741 року гетьман-вигнанець пите про те, що

зараз йому сiмдесят роюв - стiльки, «скiльки було небiж

чиковi Мазепi в Бендерах» (то6то на момент смерп Мазепi

було 70 роюв), Проте е свот прихильники i в iнших варшн
пв: 1640 (М. Грушевський, 1. Борщак) а60 навпъ 1644 ртк

(А. Стороженко,В. МодзалевськиЙ). Схоже,гетьмановiна

1708-1709 рткдiйснобуло 6лизько70 роюв, 60 на користь

цього свщчать i шведськi офщери, якi особисто бачили

Мазепу i спiлкувалися з ним.

Натомють ми точно знаемо мiсце народження [вана

Степановича - xyтip (потiм село) Мазепинцi (Каменець)

Бiлоцеркiвського повiту Киiвського воеводства. Дитинство

майбутнього гетьмана пройшло в батькiвському маетку.

Очевидно, саме тут маленький [ван навчився необхщних

шляхтичевi вмшь - iздити верхи, володiти шаблею i руш
ницею.

Шляхетсъке виховання не передбачало надто гли60КО

го iнтелектуального чи духовного життя, проте ми знае

мо, що Тван Степанович добре грав на торбанi (рiзновид

кобзи), мав тонкий смак - а все це, зрозумiло, закладаетъ

ся в дитинствi. Батьки майбутнього гетьмана, добре осы

ченi люди з широкими культурними iнтересами, нама

галися дати синовi найкращу освггу '- ми маемо чiтку

вказiвку на те, що Тван Степанович навчався в Киево

Могилянськiйколегii (ЩО стане академтею i набуде най

бiльшого розквiту саме пш час його гетьманування), а

згодом у котрiйсъ iз езуiтських колегiй Польщi (скорпц за

все, у Варшавськiй, хоча € одна згадка про навчання мо

лодого ..Мазепи в Полоцъку). €зуiтськi колегii, очолюванi

вимогливими i талановитими педагогами з числа отцiв
езуiтiв, давали найкращу освпу i були найпрестижнпцими
тогочасними навчальними закладами на територii Схщнот

€вропи (найосвiченiшi украшсъю дiячi цъого перiоду на

вчалися саме у €зуiтiв - згадаймо знов-таки засновника

Украшськот козацькоi держави),

Саме в цей час Iваи Мазепа отримав глибокi знания з

латинськоi мови, а про те, що ын знав ii досконало, вiль
но читав римсъкихкласикiв i принапдно ix.цитував, е чи-
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мало згадок. Наприклад, французький дипломат Жан де

Балюз, що приiздив до Pocii та Украiни в 1704 роцi iз

таемною мтстею до Петра 1 та Мазепи, сподiваючись на

допомогу у боротъбт проти Священнот Римськоi iмперii,

захоплено писав: «Загально кажучи, втн [Мазепа] дуже

любить оздоблювати свою розмову латинськими цитатами,

а щодо перфектного i досконалого знання цi€i мови може

посперечатися з найкращими нашими отцями-езупами.

Його мова взагалi добiрна i чепурна; правда, коли розмов

ляе, то бiльше любить мовчати та слухати iнших. При його

дворi - два лiкарi-нiмцi, з якими Мазепа розмовляв ix
ньою мовою, а з iталiйськими майстрами, яких € кшька

у гетьманськiй резиденцii, говорив iталiйсъкою мовою.

Я розмовляв з господарем Украiни польською та латин

съкою мовами, бо ын запевнив мене, ЩО не добре волоше

французькою, хоч у молодих лiтах вщвщав Париж i Пiв

денну Франшю, був на прийомi в Луврi, коли святкували

Пiренейський мир (1659 ртк). Не знаю ппьки, чи в цьому

твердженнi нема якоiсь особливоi причини, бо сам бачив

у нього газети французькi i голпандсъкв. Додамо, що са

мого Балюза Мазепа привiтав цитатою з Горацiя «Eheu,
fugaces labuntut аппь - «Гай-гай, як швидко спливають ро

ки!» Трохи ранiше за Балюза ще один французький дип

ломат, Фуа де ля Невiль, який познайомився з Мазепою

пiд час перебування останнього в Москвт, писав: «Цей

принц - не звичайна собi людина, але дуже вщома особа,

вiи досконало говорить латинсъкою мовою. Сам вiи iз

козацького роду». 3 цих та iнших повщомлень видно, що

Тван Степанович Д~ добре знав латину та польську,

володiв нiмецькою, французькою (60 газети французькi

справдi читав i за перипетiями европейськот полпики слiд

кував дуже уважно), iталiйсъкою, голландською i, за ви

словом п. Орлика, «досить мiцно татарською».

Справа в тому, що пiсля закiнчення колегii юнак за

протекшею знайомих свого батька (зокрема князiв Вишне

вецьких) потрапив до польського королiвського двору, де

став пажем, а згодом покойовим короля Яна-Казимира.

Приблизно в 1656-1659 роках вiи разом iз двома iишими

молодимишляхтичамипобувавза кордономдля завершен-
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ня своет оевiти. Вiи вшвщав ие тiльки Франшю (ДИВ. вище),

але й Iталiю-та Нiмеччину (звiдеи знания мов) - згiдно з

листом п. Орлика до сина Григора. Сьогоднi точно дове

дено (украшським iсториком Т. Мацьковим), що Мазепа

по6ував у Нiдерландах, у MiCTi Девентер, разом iз май6уг

иiм кракiвсъким каштелином Марпном Концьким, у спо

гадах котрого е згадка про спiльне навчання з Мазепою в

цiй KpaiHi. В MicTi Девеитер эберпоя реестр студентiв, у

якому € пшпис Мазепи: «Йоханнес Колешнскг, нобiлес
полонус» (тобто вказано державну, а не нацiональну при

нале:жнiсть; так само багато украiнських студентiв у закор

донних унiверситетах писали себе пишно i архаiчно: «по

лонус», «лiтуанус», «борусус, чи навiть «сарматус» - поляк,

литовець, борус чи сармат). У Девентерi в 1657 роцi IBaH
Мазепа навчався вшливанню та використанню гармат при

майстернi Вiллема Вегеваарда.

Саме пiд час свого трирiчного турне европейсъкими

краiнами майбyrнiй гетьман вивчив мови, на6ув досвщу

европейського полiтичного та культурного життя. По

вернувшися до Варшави, [ван Мазепа продовжуе не тiль

ки викснуваги звичайнi функцii покойового при королi,

але йому також доручають довош важливi Micii. Так,

1659 року ын iздить з королiвсъкими листами до гетьма

на Iваиа Виговсъкого, наступного року - до Юрiя Хмель

ницъкого, а 166З-го вщвозить клейноди до Павла Тетерь

Кар'ера молодого шляхтича йшпа по висхщшй лiнii, не

эважаючи на непростi для Речi Посполитоi в цiлому

чвеи. Перебування при королiвсъкому дворi стало для

ньего чудовою школою iнтpиг (щоправда, ремарка М. Кос

томарова про те, що саме це сприяло формуванню «хит-
"рого i пiдступиого характеру» гетьмана, який вирiс при

дворi, «де панувало лицемiрство i нещире ставлення до

людей», видаетъся дещо наiвною - полiтика дотепер е

справою не надто щирою i вiдвертою, а ставлення до

людей при польському королiвському дворi було таким,

як i при будь-якому iншому). Саме тодi lваи Степано

вич завiв цiннi зв'язки э польськими владними копами

(згодом у Pocii гетьман недаремно вважатиметься фа

хiвцем у польських справах).
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1 саме тодi сформувалася iнша, дуже важлива складова

мiфу про Iваиа Мазепу - легенда про нього як про ро

мантичного героя-кохаиця. Якщо для росiйсъкого, а ие

рщко i для украiиського читача, навпъ далекого вш юторй,

тм'я гетьмана так чи iиакше асошюеться з полiтикою,

Пiвнiчною ыйною, епохою Петра 1, то для зaxiдного ев

ропейця, обiзнаного з лiтературою, Мазепа - такий собi

украiнський аналог Казанови чи Дон Жуана. Саме такий

образ Мазепи популяризували Джордж Гордон Байрон i
Втктор Гюго, Богдан Залеський i Бертольд Брехт, Ференц

Лiст, Теодор Жерiко, Ежен Делакруа, Орас Верне тощо

(про цi твори i образ Мазепи у них лаокавий читальник

зможе дiетати деяку iнформацiю в останшх роздiлах нашоi

книжки). Як i кожен iсторичний мiф, цей являе собою

складне переплетiння правди, напiвправди i чистоi вигад

КИе Далi ми опробуемо розiбратися в цьому шкавому ла

бiринтi.

Не викликае жодного сумшву той факт, що [ван Сте

панович Мазепа замолоду вмтв приваблювати до себе пред

ставниць прекрасноi половини людства. Недарма 1707 ро
ку дружина белзького воеводи Сенявського говорила

французькому дипломатовi де Бонаку: «гетьман Мазепа,

поза iншими своiми прикметами, приваблюе легко до себе

своiми чарами жiнок, як хоче цього» (в оригiналi вжито

французьке слово «charme»). Наприкiнцi XIX столiття ы

ДОМИЙ кишський досщдник Тван Камаиiн вщнайшов цiкавi

документи, датованi 1663 роком, що стосуються справи

про розлучения таког собi Олени Загоровськот з чоловiком.

Ян Загоровський (значно старший за дружину) висував

проти Hei звинувачен.ня в подружнiй зрадi, посилаючись

на наявиiсть у свое! МWIодоi дружини великот кiлькостi

подарyнкiв та листiв вш Мазепи. Бiльше того - в одному

з листiв майбутнiй гетьман, немов у справжньому пригод

ницькому роман], намовляв панi Олену (статгя Камаиiиа

так i називаетъся - «Мазепа И его прекрасная Елена»)

поixати з чоловiком до сусщнього села Ревушки. По дорозi

втн обiцяв зробити засiдку i в6ити пана Яна. Цей план не

6уло реалiзовано, i ми навпъ не знаемо закiнчения Bci€i
цi€i юторй (адже кiиець справи про розлучения втрачено).
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Цiкаво, що Мазепу нтхго не викликав у цiй справi до суду.

Ще менте ми знаемо про ймовiрний роман Твана Степа

новича iз дружиною Михайла Концького. Але найбiльшо

го розголосу набула не справжня, а, схоже, шлком вига

дана iсторiя про кохання майбугнього гетъмана до панi

Фальбовськоi та «покарання Мазепи».

Вигадав цю iсторiю (повнiстю чи частково - серед

сучасних iсторикiв немае единоi думки) вщомий мемуа

рист, великий вигадник (хоча термтн «брехун», застосо

ваний вiдомим росiйським дослiдииком Олександром

Брткнером, е точнцций) i особистий ворог Мазепи Ян

Хризостом Пасек (1636-1701). Вона вмiщена в його по

пулярних свого часу мемуарах поряд iз такими ж химер

ними iсторiями (наприклад, про спешальне навчену свиню

пава Пасека, що приносила своему господаревi пщстре

лену на полюваннi дичину). Короткий змiст Ii такий.
Пасек служив пажем при дворi Яна-Казимираразом iз

Мазепою. у 1661 роцi втн був причетний до змови проти

короля, яку викрив Яновi-Казимиру не хто iнший, як Ма

зепа. Пасек завдяки добре пiдвiшеному язику викрутився

на судовому процесi з цих неприемностей i заприсягся

помститися своему кривдниковi, записавши i розповсю
дивши при дворi iсторiю трагiкомiчного роману останньо

го з панi Фальбовсъкою, дружиною шляхтича з Волинi

Станiслава Фальбовського (з часiв Байрона кохану Мазе

пи найчастiше називали Терезою). Мовляв, коли ревнивий

пан Станiслав довщався про все, що сталося, вш обманом

заманив Мазепу до себе додому, наказав слугам роздягну

ти нещасного коханця, прив'язати до спини коня i вщпус
тити того. Кшь гасав степом та лiсовими нетрями Юлька

годин, аж поки дiстався маетку Мазепи, де слуги нарештi

врятували свого пораненого й подряпаного колючками

пава. 3годом цю пригоду (у ще бiльш окороченому виглядi,

без iMeH i назв) умiстив знаменитий французъкий фiлософ

проевпитель Вольтер, який також був ДОСИТЪ вiдомим ic
ториком-аматором.! збирачем nлiток, у своiй «IcTopiiКар
ла XII». Саме з легкот руки Вольтера iсторiя «покарання

Мазепив набула всеевропейського розголосу (абсолютна

бiльшiсть згаданих вище творiв лiтератури та живопису -
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саме на цей сюжет). Поширилася думка, що саме так - на

спинi дикого коня - потрапив Мазепа до далекоi i таем
ничоi для европейшв «краiни козаюв», де эавдяки свотм

талантам став гетьманом i князем. для романтикiв XIX сто

лiття Мазепа иавiть уособлював бунтiвний, принижений

людсъкий дух, який стае везламним за найнесприятливi

ших обставив i на якого чекае велике майбугне. На жаль (чи

на щастя) для репyrацii знаменитого украiнця, вищезгада

на iсторiя належить до типового «чорного PR» XVII столiт

тя (так вважають i украiнсью, i польськi дослщники бiогра

фii Мазепи - наприклад, Х, Пеленська, о. Бельовський),

Можна лише зазначити, що, якби Пасек Mir зазирнуги у

майбутне i дiзнатися про несподiвано широку славу, котру

принесе його вороговi-украiнцевi ця вигадка, вш, можли

во, угримався б вш ii поширення.
Так чи iнакше, але внаспшокякихосьточноне вiдомих

нам подiй в 1663 роцi молодий [ван Мазепа эаяишае ко

ролiвський двiр i jдe до Мазепинцiв, де попомагае вже

старенькому батьковi. У 1665-му, пiсля смерп Степана
Адама, Тван Степанович навпъ дiстав титул чернiгiвського

пiд1lИWIОro (титул номiналъний, бо Чернiгiвщина перебу

вала • впадою лiвобережних гетьманiв, не пiдвладних

Речi Посполипй). Остаточно контакти Мазепи з польським

двором перервалися, як слушно вважае Олександр Оглоб

лiн, пiсля смерп королеви Марii-Людвiки (1667 рпс) та

зречення короля Яна-Казимира (1668 ртк),

У 1669 роцi в житп Iваиа Мазепи настав переломний

момент - ын пов'язав свою подальшу кар'еру з дiяльнiс

тю видатноro yкpaiHGЬKoro полiтика, блискучого полко

водця гетьмана Петра Дорошенка. В особ! Дорошенка

тогочасна украпюька ~iTa вбачала потеншйно сильного

володаря гетьмаиськоi булави, котрий всупереч ворожому

ставлению сусщшх держав i деяких старшинських угрупо

вань эможе об'еднати украiиськi землi Правобережжя та

Лiвобережжя. Найважливпце, що Дорошенко висунув кон

цепцiю «неутральствае (енейтралггетуь, незалежностi УК

paiнCbKOi козацъкоi держави ВЩ будь-яких «протекшй», що

завжди рано чи пiзно виявляпися для Украiни згубиими).

Найкраще виклав цю коицепцiю в поетичнiй формi у своiй
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славнозвiснiй «Думi» саме герой цiеi книги (про що йти

меться згодом). У 1669роцi зоря Дорошенка «<Сонця доби

Рyiни») все ще стояла в зенiтi, i сподiвання щодо об'еднан

ня Украiни ще не потонули 'В мор! слiз i кровь Лише п'ять

роюв прослужив Тван Мазепа правобережному гетьмановг,

але цi роки були дуже важливими для його формування як

людини i полiтика. Спочатку МОЛОДИЙ, блискучий шляхтич

командував гетьманським гваршйським кiнним пiдроздi

лом (ротмютр надвiрноi корогви), эгодом, У 70-Ti роки
XVII столптя, став генеральним осавулом (посада, псно

пов'язана з вiйськовою справою, розвщкою, контррозвiд

кою). Молодому старшинi не раз i не двiчi довелося брати

участь у боях: так, у 1672 роцi у складi вiйська Дорошен

ка - у вiйнi проти Польщi (в союзi з Туреччиною). Проте

ненадiйнiсть турецьких i татарських союзникiв Дорошен

ка була очевидною - татари, офiцiйно визнаючи остан

нього гетьманом, пiдтримували власного кандидата на

булаву, Суховiя. Кртм того, мiж союзниками траплялися й

«непорозумiння», викликанi намаганням татар захопити

здобич. Того ж року Тван Мазепа на чолi невеликого заго

ну сердюкiв боронив Креxiвський монастир вш татар i
турецького загону, «И сам... з рУЧНИЦЫ много трупом тур

ков положил», як пише про цi подii Чернiгiвський лiтопис.

Очевидно, батькiвськi уроки волошння шаблею та влучноi

стрiльби не минули для нашого героя даремно.

Розповсюджена колись здогадка, нiбито [ван Мазепа

обiймав посаду генерального' писаря при гетьмаиовi До

рошенку, у наш час спростована Д. Дорошенком та о. Ог

лоблiиим. Проте вплив молодого старшини в Чигиринi

постуново зростав. Вш не раз iздив iз дорученнями до

Криму (де й вивчив татарську мову), виконував iншi важ

ливi Micii. Тодi ж (десь у 1668-1669 роках) в особистому

житп Твана Мазепи сталася значнаподiя - ын одружився

З трохи старшою за себе вдовою бiлоцеркiвського полков

ника Самiйла Фридрикевича - Ганною. Якщо здогадка

украшського дослщника 1. Токаржевсъкого-Карашевича
вiриа, цей Самiйло (iнший вартаит iмеиi - Кузьма) Фрид

рикевич був поеднаний родинними зв'язками з вщомою

украшською шляхетською родиною Корничiв, представ-
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ниюв котрог за вiдчайдушну хоробрiсть називали «бюами».

Ьопм гербовим гаслом 6уло: «Благослови, Господи!» Покiй

ний Фридрикевич був близьким приятелем Дорошенка, i
одружения. э його вдовою означало, що Iваи Мазепа по

трапляв до вузькоro кола найближчих до, тетьмана осiб.

Варто врахувати також те, що Ганна походила з вщомого

укратнського старшинського роду Половцiв, що виводили

себе вщ половецъкого хана Шаруканя.

Як це не дивно, ми дуже мало знаемо про те, чи були

в Твана Мазепи дiти. За одними даними, у подружжя на

родилися донька Варвара та сии Тван, якi померли в ран

нъому дитинствi. Принаймит про доньку гетьмана в 1704 ро

цi писав гамбурзький тижневик «Historische Remarks» (не

слiд недоошнювати обтзнаносп тогочасноi европейськоi

преси в украiнських справах). Ганна Фридрикевич-Мазе

пина не втручалася в полiтичнi справи свого чоловiка Hi
за часiв гетьманування Дорошенка, н! тодi, коли Тван Сте

панович сам став гетьманом. Вона займалася господар

ством у власних маетках та численних володiннях чоловiка,

ми нiчого не энаемо i пре ri меценатську чи громадську

дiяльнiсть. Щоправда, деякi ii родичi (Дмитро3еленський,
СтепанТрощинський)отрималиВ8 гетьмануванняМазепи

полковницъкiпосади,а ii сии вш Фридрикевича,Криштоф,

став сотником. Померла Ганна Мазепинав 1702 роцi.

На Правобережжi Тван Мазепа намагався втiлювати

в життя полiтичний курс гетьмана Дорошенка, але i йому, j
6iльшостi старшин ставало дедалi зрозумiлiше, що цей курс

не мае шансiв на майбугне. Непопулярний союз Дорошен

ка з Туреччиною та Кримським ханством, загострення

громадянськоi ыйни серед козакiв, вiйськове втручання

Москви й Польщi майже вичерпали ресурси Правобереж

жя. Надовго приеднати Лiвобережну Yкpaiнy (не настiльки

спустошену вiйною) не вдалося - там булавою заволодiв

колишнiй соратник Дорошенка Дем'ян Многогрiшний

(гетьманував у 1668-1672 роках), а згодом - Тван Самой

лович. Правобережжя лежало в рушах, старшина i эвичай
Hi украiнцi все бiл:ьше i бiлъше розчаровувалися в своему

гетъмановг, Багато хто зi старшини (Лизогуби, Кандиби,

Ханенки, Гамалii) подумував про перехiд на Лiвобережжя
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до Самойловича, якого пщтримувала Москва. Був серед

них i Василь Кочубей - май6yrнiй генеральний суддя за

часiв Мазепи, друг i ворог гетьмана.

Проте кар'еру lваиа Мазепи в Чигирииi обтрвав Його

Величнiсть Випадок. У 6ерезиi 1674 року Мазепа, уповно

важений Дорошенком, вш переговори з росiйсъкими пред

ставниками та лiвобережиою старшиною про можливе

об'еднання Украiни i зречення Дорошенка. У червнi того ж

року }ван Степанович очолив загiн татар та козакiв Доро

шенка, якi мали вiдвезти до Криму листи та п'ятнадцять

полонених украiицiв з Лiво6ережжя у дарунок хаиовi. Та

кою була жорстока полiтичиа реалънiстъ тих часiв - ук

раiнський гетъмаи платив кримсъкому ханов! за допомогу

украiнсъкими ж рабами. Проте иi полоненим, Hi Мазепi
не судилсся дiстатися Криму. Десь поблизу рiчки Iнгул

11 червня загiн потрапив у засiдку, влаштовану запорож

цями - тогочасний кошовий отаман, славнозвiсний Тван

Спжо, виступав проти украiисько-турецькоro союзу, завдаю

чи дошкульних ударiв по Кримському ханству i руйнуючи
плани Дорошенка. Розлютованi запорожцi, схоже, не це

ремонилися з татарами та людьми Дорошеика, зле Мазепу

залишили живим - за легендою, переказаною лiтописцем

Самiйлом Величком, Твана Степановича врятував особис

то Сцжо, нi6ито зауваживши, що ця людина ще знадо

биться Украiиi. Таке «пророцтво» здаетъся дуже схожим

на пiзиiшу легенду, але фактом е те, що CiPKO не хопв

вiдцавати Мазепу (таланти якого, вочевидь, оцiнив) гетьма

новг.Самойповичу. Той, дiзнавшись, що генеральний оса

вул Дорошенка потрапив у полон до запорожцiв, вимагав

його видачi. Лише дипломатичний тиск Москви, з якою

Сiч У цей момент не бажала псувати вщносини, допомiг

CiPKOBi вiдправити свого 6ранця до Батурииа - столищ

лiвобережних гетьмаиiв. Сталося це в липнi 1674 року.

Так Тван Мазепа був змушений втрете починати свою

кар'еру майже з нуля. Проте чому з нуля? Адже вш чудо

во вмтв привертати до себе надзвичайио рiзних людей.

Опинившись у ноый, спочатку навпъ загрозливiй обста

новш, Мазепа зумiв швидко зорiентуватися. Йому вдало

ся здобути довiру Самойловича, взагалi не дуже схильного
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комусь доыряти (так, вiи пшозрював власного сина Гри

горiя у наьпрах вiдiбрати в нього гетьманську булаву). Але

Мазепу (його дружина Ганна була далекою родичкою

гетьмановоi племiнницi Mapii Самойлович через Горлен

кш) Самойлович невдовзi робитъ «гетьмансъким дворяни

ном». Лiтопис Величка так змалъовуе службу Мазепи у

Самойловича. «А в Самойловича... усе виконував ырно,

охоче i справно, як людина розумна i вдатна в усiляких

дiлах, i, отак служачи, скоро дослужився його ласки й по

шаии, тож спершу став гетьманським дворянином, а попм

був учинений вщ Самойловича генеральним вiйськовим

осавулом». 3ауважимо, що лiтописецъ Величко - людина,

наближена до родини Кочубеiв, - у цiлому негативно

ставиться до постап гетьмана Мазепи, але й вiи вцдее

напежне «розтропностi й цiкавостi» Iваиа Степановича.

Як наближена до гетьмана людина, Мазепа був у кypci

Bcieiполiтики Самойловича, i його вплив на формуваиня

цiеi полпики в 70-Ti, а особливо у 80-Tiроки XVII столiт

тя був значиим. Мазепа як генеральний вiйськовий осавул

бере участь у Чигиринських походах козацького вiйська

1677 та 1678 рокзв, коли об'еднан! армй Самойловича та

росiйського боярина г. Ромодановського боронили Чиги

рин вш турецькоi навали.

Та плани Самойловича угримаги за собою Правобе

режжя (адже пiсля зречення Дорошенка в 1674 роцi Са

мойлович став номiналъно гетъманом «обох бокiв Днiпра» )
були перекресленi Бахчисарайським миром Pocii з Туреч

чиною i Кримом (1681 ртк), за яким ця територiя залиша

лася пiд владою Османськот iмперii. Пiсля такот вiдчyrноi

невдачi Самойлович спробував поширити свою владу на

нещодавно виниклий i заселений переважно украiнцями

з Правобережжя регiои - Слобiдську Yкpaiнy. Саме Тва

ноы Мазепi та своему небожевi, Михайлу Самойповичу,

доручив гетьман ведення переговорiв у Москы про статус

Слобожанщини (вiдбувалися вони наприкiнцi 1680 
у 1681 роцi), але росiйський уряд категорично вщмовився

передати слобiдськi полки пш контроль гетьмана Лiвобе

режноi Украiни, запишивши ix у прямiй залежностi вщ

белгородського воеводи. У сiчнi 1686року Мазепа (вже як
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генеральний осавул - ним вiи став у 1682 роцi) разом iз

сивом Iваиа Самойловича Тригортем передве росiйському

урядовi украiиськi застереження i побажания у зв'язку 3

горезвiсиим «Вiчним миром» Pocii та Полыш (який став

черговим порушенням Роскю Березневих статей Б. Хмель

ницького - адже в них йшлося про вщвоювання у полякiв

yciei козацькоi Украiни, Вiчний же мир фiксував подiл

Украiни мiж Москвою та Варшавою по Днiпру та перед

бачав ростйсько-польський союз проти Туреччини). У Iвa

на Степановича з'являються зв'язки уколах росiйсъкоi

знатi. Так, вiи энайомиться з фаворитом царицi-регентки

Софii - князем Васидем Голiциним, людиною добре OCBi..

ченою на европейський кшталт, розумною, але надзвичайно

амбiтною, користолюбиою, до того ж поганим военачаль

ником. Але найголовнiше - майбутнiй гетьман здобув

фунтовне знання того, як робиться полiтика в Москвг,

добре вивчив тамтешню «владну кухню», ЩО Й допомогло

йому втриматися в своему крiслi довше за будь-якого по

передника.

Слiц зауважити, що в цей перiод свого життя lваи Ма
зепа, KpiM дипломатичиих мiсiй до Москви, бере участь i
в cyro украiнських справах - наприклад, у виборах Киiв

ського митрополита, котрим став ще один родич Самой

ловича Луцький епископ князь Гедеон Святополк-Четвер

тинський (1685 ртк). Ця подiя знаменувала собою початок

пщпорядкування Украшськот православноi церкви не Кои

стаитинопольському, а Московському патрiархатовi. Зай

маетъся Мазепа й родинними справами Самойловичiв 
наприклад. у березш 1685 року вiи iздив до Киева, аби

довщатися про стан здоров'я доньки Самойловича (дру

жини боярина п. Шереметева).

3 небагатого «гетъманського дворянина» Iваи Степано

вич поступово стае на Лiвобережж:i поважиою людиною зi

значиими маетностями (володiння на Правобережж:i були

розореиi вiйною i втраченi для Мазепи). Ми знаемо, що

йому надано село Малий Самбiр (Прилуцького полку),

згодом Мазепа купив хуПр Поросючку та село Кочурiвку

(Нтжинський полк). Належало йому й село Ядлiвка (Пе

реяславський полк).
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у цiлому Ж цей перiод у житп Твана Мазепи став

своерщною тцдготовкою, «школою полiтичного ЖИ1ТЯ»,

часом формування «володаря Украши». Непростим i не

легким був ШЛЯХ Мазепи вщ пажа полъсъкого короля до

володаря гетьмансько! булави, адже безлiч труднощiв i
небезпек чатували на нього, щедро вiдмiряла йому доля

i воропв, як це завжди бувае 3 визначними полпиками.

Але ця справдi незвичайна людина мала великий талант

приваблювати до себе досить рiзних особистостей, могла

говорити 3 кожним його мовою, як захоплено вiдзначав

украiнський дослiдник-емiгрант Iлько Борщак. «Нзхто

бо, - писав Пилил Орлик в одному зi своп листiв, - не

Mir краще обробити людину, привабити ii до себе. Не

осягнувшиз першогоразу своег мети, вiи не складавзброi,

не кидав обробляти людину, аж доки не робив своею».

Освiчений,розумнийi ерудований, зi знаниям мов, тактов

ний i спритний, [ван Мазепа, на думку його англiйського

бiографа Кларенса Меинiига, був справжнiм «gentleman of
the Renaissance», ЛЮДИНОЮ,tхожою на багатогранних полi

тикiв-аристократiв доби Ренесансу. При встх свотх блис

кучих, силъних рисах такий зразок мав i слабкi сторо

ни - наприклад, схильнiсть до авторитарностi.

Але роки до початку гетьманування були не лише часом

становления Твана Мазепи як особистосп. безперечно,

яскравоi, але й перюдом формування свого бачення ук

paiHCbKoi полiтики, як внyrpiшньоi, так i зовнiшньоi. Ми
мало що знаемо про цей складний процес. Ще б пак: хоча

Тван Степанович i вмш чудово вести розмову, але, будучи

розумним державнии дiячем, частiше «любив мовчати i
слухати iнших» (ж. Балюэ) , бо «коли свого часу треба

висловлювати гарно свою думку, то не раз бувае краще

зовсам мовчатю (о. Орлик). .
Навряд чи мають рацiю Ti надпатрютичн! украшськз

iсторики, якi твердять, шо Мазепа буквально «3дитинства
мрiяв про сильну самостiйну соборну Yкpaiнcькy державу».

Так само помилкою було б вважати його «прихильником

устрою шляхетськоi Польши (вщомий вислiв радянських

вчених). Недаремно ж у розмовi з уже згаданим нами Жа

ном Балюзом, сивом приятеля Мазепи Антуана Балюза
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(тобто У вщносно невимушенiй обстановцi), гетьман гово

рив, що Рiч Посполита, подiбно до Давнього Риму, хи

литься до занепаду. €диним документом, який проливае

деяке свiтло на погляди Мазепи щодо загального полiтич

ного становища Украiни того часу, е його славнозвiсна

«Дума», складена для себе i колись вшома лише найближ

чому оточенню Твана Степановича. Тому фактовi, що

вiрш зберiгся до сьогоднi, маемо завдячувати Василю Ко

чубею! це у його вщомому доносi Петру I i вмiщено «Думу»

(з примiткою, що твiр написано Мазепою не пiзнiше

1698 року - вочевидъ, ЦИМ Кочубей намагався пщкресли

ти, наскiлъки давно Мазепа плекав «зрадницькi думки»).

Професор Кларенс Меннiиг уважав, що «Дума» створена

взагалi ще пiд час перебування Мазепи на службi в Доро

шенка, але о. Оглоблiн вагомо заперечуе цей факт, висту

паючи за 1698 ртк як час написания твору. Так чи iнакше,

в «Думi» просто Й образно эмальовано ситуацiю в Украiиi

другоi половини XVII столптя, пiсля розпаду козацькоi

держави Хмельницького (i особливо пiсля вже згаданого

нами Бахчисарайського миру, -- це видноз самоготексту),

i навпъ злегка накреслено можливий шлях порятунку. На

водимо повний текст (котрий уперше опублiкував Д. Бан

тиш-Каменський в 1822 роцi):

ДУМА, або ПIСНЯ

Вс! покою щиро nрагнуmь,

А не в еден гуж вс; mягнуmь;

Той направо, той натво,

А все браття, тото диво!

Не маш любви, не маш згоди

Од Жовmоi взявши Води,

През незгоду вс; пропали,

Сам; себе звоювШlи.
вей, братища, пора знати,

Що не вам нам пановати,

Не вам дано всее знати

1речами керовати.

На корабель поглядшо,

Много людей потчимо!

Одна" стирник сам керуе,
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Весь корабель управуе.

Пчулка бiдна матку мае

J оно; послухае».

Жалься, Боже, YKpaiHU,
Що не вкуп! мае сини!

€дeH живе iз погани,

Кличе: «Сюди, Отамаяи!

Iдiм Матки ратовати,

Не даймо ей nогибати!»

Другий Ляхам за грош служить,

По BKpaiHi i той тужить:

«Мати моя старенькая!

Чом ти вельми слабенькая?

Розно тебе розшарпали.

Гди аж по Днinр Туркам дали.

Все то фортель, щоб слабйш

1 аж вкшец» сил не мiла!»

Трепий Москв! юж голдув

1 ей вёрно услугуе.

Той на Мат"у нарйсае

1 недолю прослинае:

«Лтше було не родити,

Нiжли в таких бiдах жити!»

Од вах сторон ворогують,

Огнем-мечем руiнують,

Од вах не маш зичливости,

Ан! слушноi учтивости:

Мужи"ами називають,

А подданством дорйсають.

«Чом ти братое не учила,

ЧОМ од себе ;х пустила?

ЛinUlе було пробувати

Вкуп: лихо одбувати»

Я сам, бiдний, не здолаю,

Хiба тйьки заволаю:

«Ей, Панове Енерали,

Чому ж есьте та" осnалi!

J ви, Папство Полковники,

Без жадно; поттихи.

Озмйпеся eci за руки,

Не доnустiть горкой муки

Матц; сво;й 6ольш mepnimu!
Нуте врагов, нуте бити!



Самопали набивайте,

Острих шабель добувайте,

А за Bipyхоч yMpime
1 вольностей боронiте!

Нехай вiчна буде слава,

Же през шабл! маем права»

Чи винна в тому «одвiчиа украшська ментальнiсть» (на

яку вже звикли списувати наслiдки свотх иедолугих дiй

пройдисвiти й Kpyriiвстх мастей в украшському полiтикумi

минулого й сьогодення), чи щось iнше, зле слова Твана

Степановича Мазепи звучать на диво актуально й сьогод

иi - як i триста роюв тому. Мазепа вбачав основну бiду

украшського суспiльства у розбратi, недостатиiй внут

рiшньоиацiональнiй солщарносп. Наслшком цього було

виникнення так званих «орi€нтацiй» доби Руiни - турець

ко-татарськот, польськот, московськоь Докладнiше про

полiтику та геополiтику ми поговоримо в наступному роз

дiлi, а тут варто зауважити одне: ослаблена зсередиии Ук

раша не мала i не мае жодних шаисiв стати суб'ектом,

геополiтичним «гравцем», i будь-якi зовнiшньополiтичнi

контакти, «iитеграцiя» чи «братерська любов- не эарадять

цьому, а лише погiршать ситуацiю, адже в об'екта не пи

тають про його iнтереси. Саме тому так швидко була по

шматована козацька Украiиа мтж «радими допомогтю «со

юзниками» i «захисниками».
Як видно З тексту «Думи», Iваи Мазепа вважав будь-яку

«орюнташк» потенцiйио згубною для украiиськоi справи.

Консолщашя власних сил плюс те, що Лев Гумiльов на

зивав пасiонарнiстю - так перекпадаеться сучасною МО

вою рецепт порятунку, висповлений у завершальних рядках

<<ДуМи». На жаль, цього забракло украшцям XVIII столiт

тя, бракуе й сьогоднi.

Ще кшька слiв про окрем! фрагменти. Уважного чита

ча, можливо, эдивуе згадка в негативному контекоп про

Жовтi Води (ене маш любви, не маш згоди од Жовтоi

взявши Води...»). Справа навпъ не в засуджеинi Мазепою

украiнсько-польського конфлiкту (в дусi иещодавнix ви

словлювань на юноекрант та поза ним €жi Гофмана). Автор

«Думи» глибоко зрозумiв: перемога cyro козацькоiмоделi
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побудови держави за доби Хмельниччини (чи то пак «на

цiоналъноi революцii») означала вiдштовхування певноi

частини украшськот шляхти i Bciei аристократii (далеко не

так сполонiзованоi i денацiоналiзованоi, як хоплося б ук

раiнсъким юторикам-народникам XIX столiття та ixиiм

марксистським послщовникам у столггп двадцятому) в та

бiр cyro полъсъкий, коли десятки найвизначнiших ук

раiнсъких родин стали «красою Й горшетюз вже навпъ не

Речi Посполитоi, а власне Полъщi. Справдi, «не маш люб

ви, не маш згоди»!

Цiкавим е порiвняння держави з кораблем та бджолиним

роем, а керiвника - з керманичем (естирником») та бджо

линою маткою. Вони наводять на думку про знайомство

автора з творами Арiстотеля (далася взнаки класична освгга

Твана Степановича), що полюбляв таю порiвняння. Не може

не зворушити розпачливий зойк-заклик: «Я сам, бщний, не

эдолаю...» i горце, абсолютно ырне i на вci часи справедли

ве: «Нехай вiчна буде слава, Же през шаблi маем права!»

Наскiльки мiцно тримали украiнцi в руках шаблi, по

казала чергова вiйна: пiсля «Вiчного миру» Росiя, Укратн

ська козацька держава та Рiч Посполита увiйшли до грандi

озноi антитурецькоi коалiцii (Священноi Лiги). В рамках

коалiцii росшни та украiнцi мали здiйсиити великий сухо

путний похiд на Кримсъке ханство. Цей Перший Крим

ський похiд 150-тисячноi об'еднано! армй В. Голшина та

1. Самойловича. широко розрекламований ще до його

початку, завершився нiчим - влiтку 1687 року украшсько

росiйсъкi вiйсъка, зазнавши великих втрат Biд спраги, хво

роб та в ходi бойсвих дiй, повернулися иi з чим, навпъ не

дiставшись Перекопу. Причинами цъого були неваало обра

ний час та стратеriя походу, а також обмеженi вiйсъковi

таланти головиокомандувача - князя Басиля Голiцина.

Аби якосъ пiдсолодити пркоту поразки, закохана у князя

Басиля регентка - царiвна Софiя - навпъ надiслала прн

вiтання зi щасливим поверненням додому. Але Голшин

шукав цапа-вiдбувайла за бездарно проведений похщ, Iде

альною фiгурою на таку роль став украiнсъкий гетьман

Тван Самойлович, який ще до початку та пш час походу

нарткав на дii князя та росiйських воевод.
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Було задiяно механiзм складног iнтриги, до якоi до

лучилися як росiйськi бояри, так i украшська козацька

старшина, невдоволена грошолюбством, зарозумiлiстю,

грубiстю та династiйними планами Самойловича (на дум

ку о. Оглоблiна, BiH бачив свозм наступником старшого

сина Григорiя). У таборi об'еднаного вiйська на рiчцi

Коломак було складено донос, який 7 липня подали

Голiцину. В доносi йшлося про змову Самойловича з

татарами (котрт пiдпалили степ, аби ускладнити просу

вання росiйсько-украiнського вiйська, - нiбито за пора

дою Самойловича, мовби татари не застосовували подiб

ний прийом споконвiку). Важливими були пункти про

самовладне правлiння Самойловича, котрий систематич

но порушував права старшини, та його династiйнi плани.

Голшин вщправив донос до Москви, звiдки 21 липня

прийшов наказ заарештувати гетьмана. 23 липня Самой

ловича схопили i згодом разом iз сином Яковом засла

ли до Сибiру. Старшому ж синовi колишнього гетьмана,

Григорiю Самойловичу, 11 листопада того ж року вщ

рубали голову в Севську (вочевидь, його вважали небез

печним i спроможним помститися за батька). Участь

генерального осавула [вана Мазепи у змовi проти Са

мойловича переконливо не доведена дотепер. Пiд доносом

стоять пiдписи таких значних старшин, як генералъний

обозний Дунiн-Борковський, генералъний судця Вуяхевич,

генеральний писар Прокопович, полковники та старшини

Лизогуб, Гамалiя, Кочубей (той самий, Василъ Леонтiйо

вич, який згодом напише ще одного, значно зry6нiшо

го для свеет долi доносу), Дмитрашка-Райча, Солонина,

Войца-Сербина тощо. Пщпис Мазепи нще не фiгуруе.

Проте в 1693 роцi гетьман говорив московсъкому по

сланцевi Вiиiусу: «Хотя де мы, будучи тогда в уряде во

инском, и с протчею старшиною... на него [Самойло

вича] били челом, о единой его от гетманства отставки,

для ево суровости и что очъми уж худо видел». Тван

Степанович туг, можливо, дещо злукавив - Самойлович

дiйсио страждав на хворобу очей, але це не заважало

йому виконувати свот функцii. Так чи iиакше, Мазепа,

очевидно, знав про змову (хоча вважати його органiза-
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тором - явне перебшыцення) i не повiдомив Самойло

вича про иеi, адже вона могла розчистити йому шлях

до влади. Самiйло Величко, а за ним i чимало росiйських

та украiнських iсторикiв згадують про 1О тисяч червiнцiв,

якими Мазепа пiдкупив Голшина. а6и за6езпечити собi

пiдтpимку Москви на виборах нового гетьмана, що вщ

булися в тому ж козацькому таборi на рiчцi Коломак

25 липня 1687 року. Цей сюжет особливо полюбляли

украшськ! юторики XIX столiття та радянськi дослiдни

кв, щО ставили за мету довести виняткову хитрiсть, ни

цiсть та моральну зiпсованiсть «злодея Мазепы». На

справдi ж подiбнi «подарункиз - цiлком звичне явище

тогочаснот полiтичноi сфери, i обов'язковим пунктом У

пiдготовцi посольств, що вирушали з Москви за кордон,

було пiдготувати грошi та соболiв «на дачю некоторую

знатную» iноземним достойникам. Щоправда, така ж прак

тика побугувала i в крашах Захщнот €вропи, що сьо

годнi так активно «борються з корупшею». Не варто

приписувати тим мiфiчним чи реальним червiнцям вирi

шальну роль в обраннi Мазепи на гетьманство - об'ек

ТИВНО вш був пею кандидатурою, яка влаштовувала як

бiльшiсть старшини, так i Росiю. Тому решта потенцiй

них кандидатiв у гетьмани (серед них вже згаданий Ва

силь Дунiн-Борковський та полковник Прокiп Левенець)

особливих шансiв на успix не мали.

Сам! вибори вiдбулися о десятiй ранку 25липня 1687 ро

ку. На козацькiй paдi були присyrнi Юлька тисяч (найчастi

ше фiгуру€ цифра двi тисячi) козакiв, уся генеральна та

значна частина полковоi старшини. "атому сучасниковi

ця рада навряд чи здалася б аж надто демократичною 
гетьмана обирали далеким вш iдеалу методом «прямоi де

мократйь, вигукуючи прввище свого кандидата прямо з

мiсця. У випадку наявностi кiлькох кандидатур i небаж:ан
ня кандидатiв забирати ix могла спалахнути серйозна су

тичка (як на знаменипй Чорнiй paдi пш Нiжином в 1663 ро

ш, коли було обрано 1. Брюховецького). Проте цього разу

процедура пройшла вщносно споюйно - старшина i ко
заки висловилися за Твана Мазепу. До вiйсъковоi каплич

ки вшиесли гетьмаисъкi клейиоди (булаву i бунчук), якi
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РОЗДIЛ 2

«Нащо, Беллоно,

мечем вnоясалась...»
Зовнццня ПОЛIТИКА ГЕТЪМАНА IBAНA

МАЗЕПИ до ПОЧАТКУ Птвнтчнот ВIЙНИ

Подii липня 1687 року на рiчцi Коломак завер

шилися пограбуванням рядовими козаками частиии май

на Самойловича i побиттям або иавiть у6ивствами ними

деяких особливо иеиависних старшин, розподiлом усЬс

основиих посад мiж старшинами i пщписанням так званих

Копомацьких договiрних статей. Цi статп являли собою

угоду з 22 пунктiв, що укладалася мiж Ростею та Украш

съкою козацъкою державою нiбито «на пiдтвердження» зна

менитих Березневих статей Богдана Хмельницъкого. На

справш ж кожнi ноы статп, що ix пiдписували з Москвою
yкpaiнcъкi гетъмани, отримуючи булаву, мiстили рiзнi ПУНК

ти, якi вiдбивали тогочасний полiтичний status quo. ЯК
правило, це були все нов! й нов! пункти, спрямованi на

обмеження прав украiисъкоi сторони i все 6iльшу тнтетра

цiю козацькоi державностi до складу Pocii.
Коломацькi статп, як вважае о. Оглобшн, були скла

денi на основ! Глухiвських статей гетьмана Д. Многогрiш

ного (1669 ртк) .i мали иасамперед забезпечити полпичнт

та економiчнi iнтереси Москви в Укратн], При докладному

розглядi деякi пункти статей виявляються надзвичайно

шкавими, тому придiлимо iM певну увагу - адже саме на

основг, закладенiй цими статтями, гетьман Мазепа мав

будувати свою подальшу полiтику.

У контекоп вшиосин Украiни з Росiйською державою

та iншими краiнами особливий iитерес становить група

статей з першоi по сьому, статп 16, 17, 19 та 20. Перш за

все документ решаментуе статус Украiни у складi Росiй-
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ськот держави, доволi демагоriчно пiдтверджуючи «права

i вольностi народу малоростйського», встановлюються мю

ця перебування росiйських гариiзоиiв в Украш! (В Киевг,

Чернiговi, Переяславi, Нiжинi та Ocтpi) та порядок дип

ломатичних зносин Москви i Батурина - через посланцiв

та листування. для контролю за гетьманом у гетьманськiй

столищ розмiщувався полк росiйських стрiльцiв. Цей пункт

деякi украiиськi дослщники XIX столiтгя (Костомаров) та

радянськi вченi (Тарле) трактували як «охорону Мазепи

росiйськими вiйсъками ВЩ народу, що ненавидiв свого

гетьмана». Нашнють i полiтична заангажованiсть цъого

твердження цiлком очевидна. Цiкаво, що украшсъку стар

шину в Коломацъких ста1ТЯХ прямо-таки заохочували до

носити на свого гетьмана i один на одного у разi, якщо е

ймовiрнiсть «зради» украiнцiв московсъкому царевi. Тому

не варто дивуватися тiй лавинi доносiв, про якi йтиметься

далi. Надзвичайно промовистою i абсолютно новою була

стаття 19, яка зобов'яэуе гетьмана i старшину, «служа ве

ликим государям... народ Малороссийский всякими мера

ми и способами с Великороссийским народом соединять

и в неразорванное и крепкое согласие приводить супру

жеством и иным поведением, чтоб были под одною их

Царского Пресветлого Величества державою обще, яко

единой Христианской веры, и никто б голосов таких не

испущал, что Малороссийской край Гетманского регимен

ту, а отзывались бы везде единогласно: Их Царского Пре

светлого Величества самодержавной державы Гетман и

старшина, народ Малороссийской обще с Великороссий

ским народом, и вольной переход жителем из Мало

российских городов в Великороссийские городы имети».

Фактично культурна асимiляцiя украiнцiв (зокрема через

шлюби) проголошувалася основою державних украшсько

росiйських зносин! Щоправда, випадки одружения ук

раiнсъких старшин з росiянками i навпаки наприкiнцi

XVII - у першiй половинi XVIII столптя так i не стали

загальнопоширеним явищем (парадоксально, зле в одному

з доносiв на Твана Мазепу початку XVIII столптя В цьому

звинувачували саме гетъмана, який, мовляв, не дозволяе

свотм наближенимукладати мiшанi шлюби. Вочевидь не-
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вiдомий донощик намагався нагадати про цей пункт КО

ломацьких угод).

Важливо й те, що росiйський уряд фактично заперечив

у цьому пунктi самий факт iснування «Гетьманського ре

пментуя (Укршнськог козацькоi держави) як автономного

державного утворення.

Велика увага 6ула придшена актуальиим про6лемам

зовнiшньоi полпики. Лiнiю поведiнки гетьмана щодо су

сшнтх держав намагалися визначити статп 7 та 20.У правi

листування з «iноземними государями» вiдмовлено ще

Юрiю Хмельницькому в 1659 роцi, i з тих часiв шоразу в

догсырних статгях цей пункт наполегливо повторювався

московською стороною. Листи з-за кордону украiнський

гетьман мав пересилати, не читаючи i не даючи жодних

вшповшей на них, до приказу Малоi Pocii в Москвь Ук

раiиа повинна 6ула чiтко дотримуватися в6ивчих для Hei
умов «Вiчного миру» Pocii з Рiччю Посполитою, на пщпи

сання якого навпъ не запросили украiнських дипломатiв

i котрий закрiпив розпошл украiнських земель мiж Поль

щею та Ростею, Мова йшла перш за все про участь у дiяль

ноеп Священног Лiги - антитурецькоi коалiцii у склаш

Росй, Украiни, Речi Посполитоi, Венецii та Священноi

Римськоi iмперii. Украiиськi та росiйськi вiйська мали

«чинити промисел над Казикерменом, Очаковом i ходити...
для запертя самого Криму», а також 6удувати укрiплення

проти татар по рiчках Орелi, Самарг, Берестоый та Орчи

ку, заселяючи ix «малоросiйсъкими жителями». Основне

знаряддя зшйснення вищезгаданоi активнот зовнiшнъоi

полпики - козацъке вiйсъко - мало, згiдно з Коло

мацькими статтями.' складатися з 30 тисяч реестрсвих

козакiв i кiлькох охотницъких (найманих) полкiв. Мiсцем

пере6ування «вiйсъковоi» (генеральной артилерii (а вона

нараховувала на початку XVIIIстолiття стараннями гетьма

на Мазепи не менше сорока гармат) планувалвся гетъман

ська резиденшя - Батурии.

Вже згаданий 19-й пункт статей перед6ачав покараиня

(аж до смертнот кари) для тих украiнцiв, якi вiдмовлялися

приймати за грошову одиницю так званi «севськ! чехи»

(росiйсъкi дрi6нi «срi6иi» монети, що кар6увалися в Сев-
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съку неподалiк украiнсько-росiйського кордону. Насправ

дi ix виготовляли з мщi з невеликою домiшкою срiбла, тож

населения i Украiни, i Pocii небезпшставно ставилося до

цiеi новот витiвки уряду ЯК до спроби ошукати власних

громадян). 1689 року росiйський уряд був змушений при

пинити нав'язування неповноцiнноi монети, i цей пункт

статей втратив силу.

Оцiнюючи Коломацькi статп в цшому, навряд чи мож

на назвати ix ЯКИМОСЬ успiхом або невдачею нового ук

рашського керiвництва. Це Ti умови, за яких взагалi був

можливий прихщ Iваиа Мазепи (чи будь-якого iншого

старшиии) до влади. Так, Коломацькi статп дiйсио «су

перечили автономй украiиських земель» (вислiв о. Суб

тельного) i ускладнювали ведення гетьманом бiльш виriд

HoiдЛЯ ЙОГО держави зовнiшньоi та внутрiшньоi полпики.

Але водночас не варто i переоцiнювати ixн€ значения, адже

багато з положень цих статей завдяки вмiлим дiям Мазепи

в подальшому фактично залишилися нереалiзованими.

Набагато бiльше значення мали тогочаснi полiтичнi

реалii. А вони були вельми непростими для молодоi, не до

кiнця сформованоi Украiисъкоi козацъкоi держави. На час

приходу Iваиа Мазепи до влади вона являла собою своерщ

ну васально залежну автономiю у склаш Росiйськоi держа

ви; разом з останньою шдтримувала союэницью вщноси

ни з Рiччю Посполитою та рештою кратн - учасниць

антитурецъкоi Свящеиноi Лiги. Тому уряд Мазепи одра

зу ж мав придшяти багато уваги мiжнародним питаниям

тогочасноi Схщног €вропи, зокрема так званiй «чорно

морськiй проблемв. Сугь ii полягала в тому, хто панува

тиме в цьому ключовому регiоиi. Загалом, як зазначае

бiльшiстьдослiдникiвдоби Мазепи, в украiнськiйполiти

цi кiнця XVII - початку XVIII столптя iснували двi ос

нови! концепцй iитересiв Украiни в Чорноморському (а60

Чорноморсько-Балтiйському) репонт i взаемин з краiнами,

якi були тут розташованi.

Перша - концепцiя часiв Богдана Хмельницького i
Петра Дорошенка, що базувалася на принцига рiвноваги

сил у Причорномор'i. Вона спиралася на порозумiння

Украiни з Туреччиною i Кримським ханством заради ви-
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користання пснього вiйськового потенцiалу проти Полыш

(Хмелъницъкий), Росй (Виговський) або обох цих держав

(Дорошенко). Ця концепшя була досить популярною серед

частини запорожцiв (яких приваблювала нормалiзацiя вiд

носин iз Кримом, особливо торговельних) i на пiвднi

Гетьманщини (найбiльше вш татарських нападiв страждав

саме цей репон, зокрема Полтавський полк). Загалом

Мазепа як колишнiй «дорошенювецы Mir би спiвчува

ти подiбнiй лiнii на мирне розв'язання чорноморськот

проблеми.

Але наприкiнцi XVIII столптя поступово эросгае i змiц
нюеться також iнша концепшя зовнiшнъоi полпики Укра

iни, яка передбачала радикальнероэв'язання чорноморськоi

проблеми, вимагаючи активноi полпики Гетъманщини в

цьому репонт, Ця концепшя ще не була надто популярною

в Укравп, 60 потре6увала вщ не! великого напруження сил,

ресурсш та жертв. Але й вона мала свою укршнську тра

дицiю i змiст, не будучи чимось абсолютно чужим, - то

була iдея об'еднання встх християнських сил у даному

репонт задля повалення османсько! могутноси i вщвою
вання Причорномор'я.

Звiсно, обидвi концепцй мали сво! еильн! й слабкi сто

рони. Перевагою першот була iI спрямованiстьпроти дер

жав, ЩО подшили мiж собою YKpaiнy ще в Андрусов]

(1667 ртк) та пщписали угоду про «Вiчний мир», вступив

ши у союзницькi вшносини. Вище вже говорилося i про
те, що така полiтика мала й своп прихильникiв. Але icнy

вало кшька чинникiв, що робили надзвичайно проблема

тичним проведення гетьманом Мазепою зовнiшнъополi

тичноi дiяльностi в «швденному, напрямку, Йдеться навпъ

не про цiлком негативне ставлення бiльшостi населения

Украiни до «бусурман» i про сумшвну надiйнiсть крим

ських татар ЯК союзникiв (причина цього полягала у вщ

носнiй слабкоси Кримського ханства i його постiйних

намаганнях грати на суперечностях мiж сильнiшими cyci
дами, не допускаючи пснъого об'еднання). Турецъко-та

тарсъка «ортенташя- робила неможливими приеднання до

Украiни степового Пiвдия та остаточне пiдпорядкування

3апорожжя (В080 теж вело свою полiтику, часто врозрiз iз
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полiтичною шшею украiнських гетьмантв Лiво6ережжя).

Але головне - концепшя «пiвденного вектора» гетьман

ськог пояпики не враховувала 6 реального спiввiдношення

сил у тогочасному свгп. Як зазначае знаменитий англiй

ський фiлософ юторй Арнольд Тойнбi, «пiсля безуспiшноi

облоги Вщня почався 6езповоротний вщплив османськог

хвилi... До поразки в 1683 роцi османи у свотх зносинах iз

захiдними державами завжди могли розраховувати на про

сте застосування сили. Тепер iM треба було домовлятися

за столом переговорiв iз державами, яким вони бiльше не

могли завдати поразки на поль битвив .. Туреччина в другiй

половинi XVII столптя ще могла певний час чинити сиро

тив свотм численним ворогам завдяки надзвичайному на

пруженню сил (зокрема завдяки реформам, проведеним

великими вiзирями з талановитоi династii Кепрюлю, ос

таннъого з яких, Кара-Мустафу, 6уло страчено султаном

за поразку пiд Вщнем), Проте вона вже безповоротно всту

пала на той шлях, що врештi-решт приведе ii до станови

ща «хворот людини €вропи» наприкiнцi XVIII столптя.

Залишалася друга можлива украшська лiнiя зовнiшньоi

полпики - союз iз Росiею (i Польшею) з метою вшвою

вання Пiвдия. Але це було рiвиоцiнне вщмов! вщ Право

6ережжя. Кртм того, васальие становище Гетъманщини

вщносно Pocii означало на пракгиш те, що вiйна вести
меться великою мiрою за рахунок першог, яка стане типом

дiючоi армй (з yciMa наслщками), а результатом, у разi

успixy, стане, эокрема, значне посилеиня позишй Pocii у
Причорномор'i (ЩО, врештi, i сталося иаприкiнцi XVIII сто
лгггя). Недарма такий розвиток подiй турбував эапорожшв

(у зв'язку з побудовою росiянами у 80-х роках XVIIстолiт
тя Новобогородицъкоi та Кам'янозатонськоi фортецъ).

€ пщстави твердити, що гетьман Мазепа з самого по

чатку свого правлiння усвiдомлював yci плюси i мiнуси

подi6ноi концепцii (про це евiдчать його роздуми про долю

Украiни у вищезгаданiй «Думi», див. роздiл 1).Але на той

час Укратн] вже не вистачало лише власних сил, i гетъман
Мазепа, вважаючи росiйсъку зверхнiсть за найменше лихо

для своет краiни, вирiшив iти У руслi росiйсъкоi полiти

ки - принаймнi поки еоюз iз Ростею хоч чимось кориений
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для Гетьманщини. За влучним висловом о. Оглоблiна:

«Мазепа не був у засадi иi москвофiлом, н! ворогом Мос

кви... Втн проводив двоторову полпику... доки це 6уло

можливо. Такою 6ула реальна дiйснiсть, що вiи 'ii одержав
у спадщину вш свотх попередниюв»,

Лише 6еручи до уваги усе вищезгадане, слщ розглядати

зовиiшньополiтичну дiяльнiстъ Твана Мазепи до початку

Пiвнiчноi ыйни. Особливо це стосуеться полпики вщнос

но сюзерена Гетьмаищини - Росiйськоi держави. € пщ

стави твердити, що основною метою «росiйсъкого вектора»

полпики Мазепи було все ж досягти якомога меншого

втручання царсько! влади в украiиськi справи (тобто зро

бити можливим проведення власиого внугрiшнъополiтич

ного курсу), а також використати зовнiшнiй чинник для

приборкання схильноi до iнтриг частини старшини, яка

негативно ставилася до iдe! сильно! гетьмансько! впади,

д6аючи лите про власнi iнтереси. До речi, старшина також

активно використовувала Москву в своiй боротьбi проти

«сильних гетъманп» (пишучи доноси тощо), тож перемога

чекала на того, хто виявиться спритнiшим. В основному з

цих мпжувань (що, звiсио, не викпючае i' мотивi:в цiлком

здорового й иавiть необхiдного для будь-якого полiтично

го дiяча честолюбства) i заводив Мазепа «цiннi знайом

СТВ8» в Москвг, пiдтримував дружнi вщносини з Голiциним

та Шереметевим, Шафiровим i Головкiним. Ми вже гово

рили про особливий талант гетъмана привертати до себе

зовсiм рiзних людей (або, як пише загалом неприхилъний

до героя свое! монографii М. Костомаров, «умение влезать

всем в душу»). Це вмтння не раз допомагало гетьмановг,

зокрема i в спiлкуваннi з росiйською полiтичною елiтою.

Перший вiзит козацъкого гетьмана до Москви (серпенъ

вересень 1689 року, з великим супроводом у триста чо
ловiк), що мав на меп эасвщчити пошану царiвнi-реге'нтцi

Софii та князю Василю Голiцину , давньому знайомому

гетъмана i фактичному правителю Pocii, вiдбувся за вкрай

несприятливих умов (державний переворот у Москвi, за

слання Софii до монастиря, Голшина - до Сибiру i пере
мога прибiчникiв молодого царя Петра 1).Однак цей вiзит

iз потенцiйноi катастрофи для Мазепи (якого европейська
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преса вже поспiшила оголосити «заарештованим» чи навпъ

«страченим разом iз Голiцииим та Софюк» - «Gazette de
France» вщ 1 листопада 1689 року) перетворився на його

трiумф. Успiшна аушеншя, обмiи дарами поклали поча

ток багаторiчним приязним вщносинам царя i гетьмана.

у зв'язку з цим эазначимо: вплив гетьмана на царя був

максимальним саме в 1689-1700 роках, коли освiчений, з

чималим полiтичнимдосвшом гетьман мав справу з моло

дим, без досвщу, царем, який конче потребував вiрних i
проникливих порадникiв (серед них на цьому етапi важли

ву роль вiдiгравали гетьман Мазепа та вiдомий шотландець

на росiйськiй службi генерал Патрiк Гордон). Ставлення

молодого Петра 1до Мазепи зрозумiле, але ось вщношен

ня у цей перiод гетъмана до царя досi викликае суперечки:

багатьох дослiдникiв дивуе «ультралояльнiсть» гетьмана

протягом майже всъого його правлiння i така, здавалося б,

раптова змiна курсу наприкiнцi. Сьогоднi ясно: лояльнiсть

гетьмана щодо Петра 1 була явищем тимчасовим, таким

собi елементом полiтичних комбiнацiй (ЩО цiлком нор

мально для полiтика-реалiста, який на перше мiсце ставить

майбугне своег держави, а не iнтереси союзника або зверх

ника). Але, можливо, на адресу Мазепи можна зробити

iнший за:кид: чи не була ця лоялънiстъ аж занадто сильною

i довготривалою? Безсумнiвно, при вiдповiдi на це питания

слщ враховувати ту надзвичайно складну обстановку, за

якоi був змушений дiяти гетьман як голова YкpaiнcbKoi

козацькоi держави, твердо усвiдомлюючи принципи по

ведiнки будь-якого вельможi при дворi тирана, сформу

льованi великим фпоренпйським фiлософом доби Biд
родження Нiколо Макiавеллi (гетьман, здобувши чудову

освггу i володiючи эначним зiбранням книг, без сумиiву,

знав найвiдомiшi твори iталiйського фiлософа - «Государ»

та «Роздуми над першою декадою Тпа Лцяя»; недаремно

лiтописець Величко називав Мазепу «Мацевелем»).

Макiавеллi писав: «Варто дотримуватися однi€i з двох

крайноцпв, тобто або зблизитися з государем, або вщда

литися вщ нього... але якщо для вiдкритоi боротьби сил

бракуе, треба всiляко намагатися здобуги ласку государя.

Хто чинить iнакше, той Ma€ жиги в постiйному страху,
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хоча б ын i вщзначався великими чеснотами». Останне

Мазепа знав-дуже добре - адже Юлька гетъмантв уже по

платилися за свою, як здалося Москвi, недостатню лояль

иiсть щодо иеi. Тому головиим було дiяти дуже обережно

(i у внугрiшньо-, i В зовнiшньополiтичних справах), чека

ти на позитивнi змiни в майбугньому, а головне - вмiти

вiдповiдно на них реагувати.

А поки що цар i гетьман Юлька разiв зустрiчалися осо

бисто, обroворюючи важливi вiйськовi та полiтичнi питания.

До початку Пiвнiчноi вiйни таких зустрiчей було принайм

иi три, не рахуючи вiзиту 1689року: влiтку 1696-го - в Ос

трогозьку, взимку 1698-1699-го - у Воронеж! i в сiчнi

1700-го - у Москвi, пiд час останньот гетьман став другим

у Pocii кавалером ордена Святого Андрiя Первозванного.

у Москв! гетьмана приймали з великими почестями у

Посольському дворi, для нъого побудували «особый гет

манский двор» (сам! палати в сучасному московському

райоиi Маросейка, зрозумiло, не збереглися). Усе це, а

також рiзко негативна реакцiя Мазепи на антиросiйськi

иастроi в укратнському суспiльствi не додавали йому по

пулярностi серед простого народу, але вважати саме цей

чинник основною причиною поразки полiтичних планiв

гетьмана було б перебiльшенням.

Розглядаючи вщносини Твана Мвзепи i царського уряду,

слiд докладнimе зупинитися на ключовому моменп зовнiш

нъот полiтики гетьмана до початку Пiвнiчиоi вiйни - прак

тичному втiленнi концепцii радикального вирiшення «чор

номорсъкого питания», а отже, - на перипетiях збройноi

боротьби украiнських i росiйських вiйськ з метою повален

ня турецько-татарського панування в Причорномор'i.

Перш за все постае питання: якi вiйськовi сили були у

розпорядженнi гетьмана Мазепи в останнiй чвертi XVII сто
лптя? Саме в цей перiод козацька Укратна переживала

останнiй злет i"i з6ройних сил. Як писав €. Маланюк про
гетьмана Мазепу, «це був досвшчений державний муж,

зручнийполiтик, а головне, - старий, з величезною прак

тикою военачальник i полководець, який yмiB мислити

стратегiчно i стратегiчно передбачати....Мазепа знав, що

таке Вiйна i Вiйсько, що таке вiйськова сила».
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Основу козацького вiйська цього часу складали, як i
ранiше, городовi (а60 реестром) козаки: за реестром ix мало

6ути 30 тисяч чоловiк, а разом iз «пiдпомiчниками» нара

ховувалося до 50 тисяч. Пiдпомiчники рщко ходили В по

ходи, вони мали допомагати родинам реестровшв фтнанео

во та по господарству, аби тi могли своечасно виставити

добре спорядженого та навченого козака. Причому для да

ного перiоду характерне зростання ролi козацькоi кiнноти.

Дослщникам добре вщомо, що саме за гетьманування Твана

Степановича традицiйна козацька система десяти реестро

вих (городових) полкiв Лтвобережжя здобула повноцiнне

доповнення у виглядi численного найманого вiйська, чиi

професiйнi якостi стояли на належнiй висоп, - адже цi во

яки займалися, на вщмтну вщ козаюв-реестровшв, виключ

но вiйськовою справою. За часiв Мазепи кiлькiсно та якiс

но зросла ця друга складова украшського вiйська - найманi

сердюцькi (пixотнi) та компанiйськi (кiHHi) полки, якi ще

за Самойловича та Дорошенка виконували не лите «полi

цейськи функцii, але й стали важливим компонентом вiй

ська. За гетьманування Твана Мазепи збiльшилася кiлькiсть

найманих полкiв, а також окремих «компанiй» i «ватаг»

(у 1700 роцi - BiciM полкiв). Це вщдане особисто гетъмановi

вiйсько (фактично mардiя), яке сгановило близько десяти

вщсотюв збройиих сил козацъкоi Украiни, було цiние свог

ми бойовими якостями i доситъ високим вишколом.

Мала Гетьманщина й артилерiю - «армату вiйськовую»,

що подiлялася на генеральну, полкову i сотенну (причому

кожна сотня мала 1-2 гармати).Слiдзауважити,що гетьман

Мазепа, побувавши у молодi роки в Нщерландах i добре
знаючи гарматну справу, надавав великого значения люд

висарству - вiдливанню гармат. У Батуринi було заснова

но майстерню з виготовлення гармат, де працювали так!

вщомт фахiвцi своет справи, як брати Балашевичi (вигото

вили чимало гармат, а також вщомий дзвiн «Голуб» з порт

ретним зображенням Мазепи). Мова йшла про кiлька

десяткiв гармат у складi генеральноi артилерii та про знач

но бiлъшу кiлькiсть - на озброеннт полкiв, сотенъ та ок

ремих мют Лiвобережжя. Артилерiя перебувала у вiдаинi

генерального обозного та спецiалъного гарматного осаву-

~
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па (з початку 1700-рокiв ним був саксонець Фрiдрix Кеиiг

сек). Генеральна артилерiя Гетьманщини дислокувалася у

мтсп Короп. Тут випасалися коиi-ваговози, яких запря

гали у вози з гарматами, а «пушкарiв та гармаштвз мали

забезпечувати всзм необхщним мешканцi сiл та мiстечок

Риботина, Сохачева, Райгородка та Лукнова. Гетьман i
генеральний гарматний осавул опiкувалися ливарнями,

пороховими i кiнними заводами.

Окремо слiд згадати про оборонну систему Укратнсъкот

козацькоi держави, що складалася зi служби попереджен

ня, розвщки, служби зв'язку i власне 060РОННИХ лiнiй 
укрiплень, фортець, ретраншементiв тощо. Мiсця дисло

кацii козацьких пiкетiв (патрулiв у степу, дозорцями В

складi котрих були козаки як реестрових, так i компанiй
ських полкiв) визначалися гетьманом. 3азвичай це була

лiнiя Коломак-Орiль-Ворскла-Днiпро. У випадку полви

татарських загонiв, виявлених шкетами, починала дiяти

козацька служба сповiщення - естафета. Коли напад здiй

снювали порiвняно невеликi татарськт сили, то проти них,

як правило, зосереджувалися козаки прикордонних Пол

тавського та Миргородського, а також найманих полкiв.

Якщо Ж ворог проривався в глиб Гетьманщини (як це

сталося в 1695 роцi), на 6iй iз ним вирушали основн! сили

козацького шйська. Система охорони кордонiв Гетьман

щини дiяла, як i ранiше, в тiснiй спiвпрацi з Вiйсъком

3апорозьким Низовим, але тепер бiльш значну роль, нiж

ранiше, вiцiгравала власне розвшка Гетъманщини - на

приклад. взяттям «язикiв» тепер часто займалися не лише

запорожцi, але й невелию юнн! «спецэагони. З числа ком

панiйцiв; напади на тypeцъкi мiста-фортецi в Нижньому

Поднiпров'i та Пiвнiчному Причориомор'i (про що далi)

наприкiнцi XVII столiтгя здiйсиювали вже не тiлъки не

численнi загони сiчовикiв, а й значнi пiдроздiли реестров

цiв та компашйшв.

Гетъман Iваи Мазепа вщправ зиачну роль у створена!

згаданоi обороинот системи, роз6удовi козацъких збройних

сил - пiхоти, кiнноти та артилерii. Окртм цього, ын цiка

вився iнженерними та вiйськово-топографiчними аспек

тами - вщомо, що гетъман змiцнив укрiплення багатъох
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мют своет держави, зокрема Батурина, а також керував

створенням докладного опису Днiпрових порогiв та нав

колишнъоi мiсцевостi в 1698 роцi. Цього року полтавський

полковник Icкpa склав дуже докладний «реестр» усЬс гео

графiчних об'ектiв вщ мису Мишурин Pir (де колись, за

до6и Хмельницъкого,розташовуваласяЗапорозъка Сiч) i
до гирла Бугу i мюта Очакiв, яке перекривало (разом iз

фортецею Кiибурн) вихiд 3 Днiпро-Бузького лиману в Чор

не море.

. Тому можна твердити, що з6ройнi сили Украшсько!

козацъкоi держави, якi разом iз вiйськами Pocii в останнiй

чвертi XVII столiтrя повели рiшучий наступ на тypeцькi

позицii на пiвднi Украiни, були непогано пiдготованi до

подi6них бойсвих дiй, ix очолював досвщчений i мудрий
военачальник.

Першою великою вiйсъковою операшею. в якiй взяли

участь козацькi пiдроздiли пш особистим проводом гетьма

на Мазепи, став Кримський похщ 1689 року. Йому пере

дували значнi приготування оборонного характеру: з бе

резня по серпень 1688-го украшське вiйсъко будувало на

рiчцi Самар! Новобогородицъку фортецю, що мала при

кривати Полтавський полк вш татарсъких набiгiв та слу

гувати базою для май6утнъого великого походу на Крим,

Окшм того, протягом 1688року юннота реестрових полкiв

та компанiйцi вщбили кшька нападiв татар на села та мю

та Полтавського полку, а восени того ж року компанiйцi

полку 1. Новицъкого i частина Переяславсъкого полку

зробили серйозну спробу захопити Очакiв - щоправда, не

досить вдалу (6уло спалено передмiстя, i полки поверну

лися додому). Отже, почалася активна иаступальна 60РОТЬ

ба проти турецьких володiнь у пiвденнiй Укратн], яку мав

дещо полегшити той факт, що основиi сили турктв та татар

у цей час воювали проти союзиикiв Pocii по Священнiй

Лiзi - Полъщi та Aвcтpii.

у вереснт 1688 року з указом про пщготовку ДО походу

i для розробки спiлъного оперативного плану в Батурин

до Твана Мазепи при6ув царський посланецъ Федiр Шак

ловитий. План було розро6лено, причому гетьман порадив

розпочинати похщ ранньог весни, аби мати вдосталь фу-
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ражу i води та не допустити пiдпалення степу татарами (як

це сталося пiд час походу 1687 року). Того ж мiсяця Iвап

Мазепа розiслав реестровим та охотницъким полкам тн

струкцй про пiдroтовку до походу, У серединi лютого 1689-го

росiйсъка армiя воевод В. Голщина, я. Долгорукова, л. Не

плюева та iи. зi6ралася у призначеиих мiсцях, на початку

березня у Севську вiд6улася парада командирш з приводу

плану дiй, на якiй були присутнi i гетьман зi старшиною.

Вщкинувши поради Iваиа Мазепи i пропозицiю генерала

Патрiка Гордона вести наступ поступово, 6удувати в Mipy
просуваиня укрiплення i эабезпечити фланги, захопивmи

турецькi фортеш в пониззi Дншра, головнокомандувач

князь Голщин, як виявилося згодом, прирiк свою 112-ти

сячну армiю i 40-тисячне козацьке вiйсько на невдачу.

Величезна об'еднана армiя витримала кiлька важких боiв

з татарами, в тому числi у Зеленiй та Чорнiй долинах

(15-16 травня 1689 року), коли лише вчасно кииутi в 6iй

гетьманом Мазепою сердюцъкi сотн! свотм рушничним

вогнем врятували вш цiлковитого винищення Сумський

та Охтирсъкий полки. Пiд час походу виявилося, що Hi
росiйська, Hiукрашська реестрова кiинота не можуть riд

но протистояти татарам, i лиmе масований вогонь пixоти

та артилерii (росiйськоi та полковоi козацъкоi) спроможнi

завдати татарам поразки. 20 травия знесилене вiйсъко дi

сталося Перекопу, зле за браком амунщй, через загалъну

втому i вiдсутиiсть води похщ 6уло припинено, i полки з

великими втратами повернулись додому (е данi, що лише

росiйське вiйсъко втратило до 20 тисяч убитими й помер

лими i 15 тисяч - полоненими). Осиовиа мета ~ захоп

ления Криму - залишияася незшйсненною, хоча похщ i
допомiг союзникам Pocii, вiдтягнувши на якийсь час iз

Балкан та Угорщиии зиачиi татарсью сили.

Наступний, 1690 piK пройшов вщносно спокiйно для

Украiни, зле вже в 1691-му сталася пошя, що сугтево впли

нула на реалiзацiю гетьманом Мазепою полiтики, спрямо

вано! на боротьбу проти турецъко-татарсъкоro панування

на пiвднi Украiни, - так зване «повстання Петрикаь. Олек

сандр Огло6лiн характеризуе колишнього дрi6ного гетъ

манського урядовця (вiйсъкового канцеляриста) Петра
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[ваненка (Петрика) як <<людину неабияку, енерпйну i завзя
ту, смiливу i замiристу... з глибоким розумiнням полiтич

но! ситуацii. .. вогненним патрютизмом», Петрик, можливо,

пов'язаний родинними зв'язками з тодiшнiм генеральним

писарем Василем Кочубеем, 1691 року впк на Сiч, а згодом

iз ватагою у Юлькасот запорожцiв (гетьман Мазепа через

свотх агенпв - Горбаченка i переволочанського дозорця

Ругковського - зумiв запобпти переходу основног маси

эапорожшв, невдоволених МОсквою, на бiк Петрика) вщбув

до Криму, де 6ув проголошений «гетъманом Украiни з хан

ського боку». Вш уклав з кримським ханом дуже шкавий

договiр (26травня 1692 року); в якому Украша проголошу

вапася вiльною державою i татари зобов'язувалися допомог

ти визволити ii э-гид влади Москви та Речi Посполитоi.

Петрикобщявскасуватив Украш!ненависнiорендита iншi

обтяжливiдля простоголюду податки. СпочаткуПетрика i
татар пщтримала частина населения мiстечок по рiчцi Орелi

(зокрема сотениi мiстечка Царичанка та Китайгород) , але

загроза наступу швидко зiбраних гетьманом Мазепою Нг

жинського, Лубенсъкого i Юлькох охотницъких полкiв зму

сила Петрика i татарсъких мурз вщступити. Пропаганда

«ханського гетьманае (ушверсали Петрика та «вшповщь на

них Мазепи подае лiтописецъ Величко) не мала в Гетъман

щинi особливого успixy - населения надто вже втомилося

Biц постiйних вiйсъкових дiй, i у справи Петрика було не6а

гато шансiв на успix. Ноы руйнiвнi походи Петра Тваненка

i татар у 1693 i 1696 роках на Лшобережжя та Сло6iдську

Украiиу виявилися невдалими (оперативно працювала

гетьмансъка розвiдка, вчасно захоплювалися татарсью «язи

КИ» ), i невдовзi Петрик зiйшов з полiтичноi арени. Сьогоднi

вщомо, що вш не загинув ыд руки козака Вечорки у 90-тi

роки XVII столiття, як колись вважав Микола Костомаров,

i жив ще на початку наступного. Шкаво, що антиросiйська

агiтацiя Петрика за стилем дуже схожа на подi6ну ж пропа

ганду самого Мазепи зразка 1708-1709 poкiвта прокламацii

Пилипа Орлика. Огло6лiн (який найдетальнiше розглянув

постать «ханського гетьманаь) иавiтъ вважав за можливу

спiвпрацю Орлика i Петрика пiсля 1709 року в Бендерах,

але жодних вагомих доказiв на користь цъого не надав.
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Та для дослщника дипломатичноi дiяльностi гетьмана

Мазепи значний штерес становить питания, чи був Петрик

якось пов'язаний з гетьманом i його планами (адже саме

iнспiрацiю Петрика на повстання закидае гетъманов]

с. Величко; щоправда, деякi запорожцi вважали, що Пет

рик просто впк Biд сварливоi дружини - родички Василя

Кочубея). Оглоблiн, довiвши значну ыропднють зв'язкiв

Петрика з дiячами так званоi «старшинськоi опозицii»

(Тскри, Жученки, Кочубей) Полуботки, Святополк-Чет

вертинський), водночас проаналiзував практично вс! фак

ТИ, шо можуть евiдчити на користь причетиосп самого

Мазепи до цi€i справи (наприклад, матерiали допитiв ко

лишнix спiлъникiв Петрика, якi iнколи згадували про лис

ти вш Мазепи, що нiбито були У «ханського гетъмана», а

потiм зрiкалися свотх свщчень). Тому за непевнiстю доказш

ми навряд чи можемо прийняти навпъ гiпотезу самого ж

Оглоблiна про «опоеередкований впливз Мазепи на по

чатку «справи Петрика», адже жодного прямого доказу на

кориеть причетиосп Мазепи до планш Петрика дотепер

не виявлено. Тому, вважаючи Твана Мазепу за цiлковито

го реалiста в полiтицi, мабугь, не варто шукати в усiй

(напiвавантюрнiй все-таки) «справi Петрикая слiдiв впли

ву гетъмана. Не варто за6увати також, що зв'язки Петрика

зi «старшинською опозишек» i ii планамипринаймнiдис
кредитувати гетьмана Мазепу в очах Москви € цiлком

вiрогiдними. Бiлъш важливим € твердження о. Оглоблiна

про те, що полiтична програма Петрика щейно заперечу

вала Переяелав та саму iдею еоюзу з Роскю або Поль

щею - тобто державами, яким було найбiльш вигiдне

розчяенування украiнських територiй у цей перiод. Пара

доксально, зле претрама Петрика продиктована тiею ж

невблаганною геополiтичною попкою, яка згодом змусить

головного опонента «ханського гетъманаз - Твана Мазе

пу - пiти на союз iз «третьою силою», однаково ворожою

Москы та Варшавi, а6и надати козацькiй Украш! шанс

вижити як полiтичному органiзмовi.

'Як ми вже эгадували, Самiйло Величко у своему лiто

пиеi наводить шкавий унiверсал Твана Мазепи, спрямова

ний проти Петрика, Цей документ становить тнтерес i як
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зразок полiтичноi пропаганди XVII столптя (з помiтними

елементами демаroгii), i просто як цiкавий тыр красного

письменства, написаний хай i не самим гетьманом, зле,

вочевидъ, iз його стилiстичними правками (адже недарем

но Пилип Орлик твердив, що Мазепа завжди читав i ви
правляв yci папери, котрт мав пщписати). Ось його текст.

«1хньо; Царсько' Пресвimлоi Величност! Запорозь

"их в.iЙсь". обох бяав Днinра гетьман Ьзан Мазепа

усьому православному християнському наро-

довi, як духовного, так i свггського сташв, що перебувають

у встхгородах, мютах та селах свого полку, зичачи добро

го здоров'я i щасливого та мирного прожиття вщ Господа

Бога, ознаймовуемо, що дiйшло до слуху нашого: декотрi

з-помiж вас, нинiшнi обивателi, прочувши поголоски про

зрадника та облудника Петрика, що вш, щенюк, yriK до

воропв i взяв свотм негiдництвом собi в братерство татартв,

однi починають сумнiватися, а iншi боятися, кажучи, на

чебто той його, злого сина, зачин зашкодить нашим по

рядкам, якi € в Малiй Pocii. 3 цъого знати, що такт люди

не шануютъ своег повинностi, а вони повиниi дотримати

заприсяженоi ырносп православним свотм монархам i по
виниi лишитисъ у постiйиостi та мщно стояти за право

славну Bipy, за Божi церкви, за Вiтчизиу i за цiлiсть домiв

своп та свого добра. Ми, отож, гетьмаи, виказуючи д6ан

ня з Ti€i оказii та горливе старання щодо цiлостi усього

малоросiйсъкого краю, спiльиоi для всп Впчизни, i щодо
добробугу Божих святинъ, а над те щодо мирного встх вас

життя при належнiй вiриостi до великих roсударiв, засвiд

чуемо кожному з вас, що € справдi пожиточне всьому

народовi, а що шкiдливе. Так усьому народовi бувае по

житочно й корисно тодi, коли всякого чину люди, не

слухаючи жодних бунтiвничих зваб та заколотних оман,

тримаються постiйио одного свого старшого, вiддають

йому свое щире послушеиство i иеодмiнно дотримуютъся

iснуючих порядкiв. 1 кожен з вас самих зауважив уже, що

коли (а це вже двадцять з лишком роюв) живете ви пiд

високодержавною ixиьоi Царсъкоi Пресвiтлоi Величностi

рукою статечно, то не тiльки доступилися милого й пожа-
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даного спокою, але й на все добро збагатилися, оскшьки

маете в господарствах свотх досить усякого здобутого стат

ку, маете вдосталь хлi6а, чого всього нехай Господь Бог

вам удесятеро з6iльшить. А згадайте-но пльки оп минулi

колотнечi й зампцання, виесенi в наш- народ через легко

важних людей, коли належиому володарю та своему рей

ментарю чинилося противенство вш багатьох неуважливих

людей, а вщ эаколотниюв унесилося помiж народ розрiз

нення та внугрпцне замiшання. Яке тодi учинялося зни

щення i на хлiб нестача, про те жахливо й казати! Але ми

про те просторо свого слова не розпоширюемо, бо сам! ви

знаете, через кого i в який спосiб це дiялося. Приводим

вам, однак, у пам'ять свiжiшi подii на тому боцi Дншра,

що справили i який пожиток учинили народовi оп горливi

владолюбцi: полковник Стрко, який принiс колотнечу в

Умань та в iншi мюта, 6агатьох людей довiв до смерп i
подав на грабунок безлiч худоби, а потiм, не можучи утри

матися у такому негрунтовному життi, пiшов звiдти геть i
змушений 6ув шукати слобiд. Тодi ж i Сулимко, назбирав

ши свотм бунтом бiльше як 20 тисяч чесним для себе

соромом, а потiм десь загинув та й помiчиикiв свотх до

провадив до ганебноi згуби, Суховiй, котрий двiчi виправ

ляв у мюта на людську шкоду потужнi орди, чого досяг?

Тiльки завiв колотнечу помiж народом, а в людських на

бутках страту, а для себе лишив вiчну гань6у. Також i
Ханенко, взявши нечинно й непорядно гетьманський ти

тул, виiс помiж народ розрiзнеиня, був спершу притисне

ний в Умаиi облогою, а потiм пiд Стебловом, хоч мав при

co6i й немало орд з мурзою Батирчею, втратив гармати й

був упень розбитий та розпорошений тодiшнiм гетъманом

Дорошенком, Ti названi й неназванi особи, яких тут не

згадуемо, котр! бiгали за владою, не тiльки сам! на собi й

на помiчниках своп дiзиали нещастя й занепаду, але за

той учинок ixнiй немало потершла й Вiтчизна-Украiна,

край тогобiчний, бо коли люд за такими побудками хи

лявся туди чи сюди i не хопв заспокоiтися при своему

порядку, то всiлякi вiйська, котрт переходили чи на помiч,

чи для ixИЬQГО заспокоення, не лише нищили той :край,

але й до решти розорили. 1де бували мюта люднi, оздобленi

48



Божими святинями, там тепер за грixи нашi пустеля i вiд
найшлося житло звiрям. Вщ того не тiльки кожен зичливий

син своет Вiтчизни мусить точити з очей свотх сльози, але

обiйме жаль i кожного доброго християнина. Хто ж бо

вщжалуе оту, всього нашого народу, невiджаловану уграту?

А коли був би той народ у такому багатовидному множе

сты i в п часи дотримувався статечиосп та, вiдповiдно до

постановленого у себе порядку, тримався богохранимоi

держави ixHboi Царсько! Пресвiтлоi Величностi, не слухаю

чи жодних заколотних оман, певне, й досi б тогобiчна

сторона Днiпра була б у власнiй повнотi цiла i неумалена
в своп оздобах. Коли ж згаданi особи, якi й заслуги мали

у вiйську, так непорядно чинячи, нiчого доброго тодi не

справили евоiй Вiтчизнi, а тiльки зашкодили iй, цей один

блазень свотм глупством не що iнше справить, анапевне

принесе людям шкоду, а собi загибель. 3гадуючи тут про

все це, прикпадаемо вам YCiM таку нашу зичливу реймен

тарську пораду й нагадування: по-перше, щоб вашi милостi

yci, як старшi, так i меншi, чули в собi християнську по

виннiсть боронити, як зiницю очей свотх, святу ыру й

цiлiсть Божих церков тут-таки, у Вiтчизнi своiй, Укратнт;

по-друге, щоб ВИ, вашi милосп. пам'ятаючи свою присягу

на вiрие й вiчне пщданство, виконану ix:нiй Царськiй Пре

свiтлiй Величностi, постiйно поставали за пею присягою

за достойнiсть ixHbOro монаршого, пресвiтлого престолу i
то не тiльки всiлякими способами й устма своiми силами,

але й голови свот покладали; по-трете, щоб ви, вашi ми

лостi, лишались у своему послушенствi нам, гетьмановг, i
заховували в себе порядок, який постановлено вщ нас,

згщно з давнiм звичаем. На останок, щоб ви зважили на

свою цiлiсть i в майбутньому житп, отож повиннi запобi

гати тому, щоб вас ворожа неприязна омана i зваба не

привела до розорення й викорiнення. Не страхаючись ВЩ

так ворожих бусурманських народiв, якi вам нiколи не

бували страшнi, i не кладучи сумиiву на бунтiвливий учи

НОК щенюка Петрика, який приведе ЙОГО ло швидкоi за

гибелi, лишайтеся статечно при своему чинi й повинностi.

А коли Tiпротивенцi обшшють вас свотми звабами чи самт

наблизяться до вас свотм наскоком, давайте iM на ixню
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ганебну мову жоретоку й сувору вiдповiдъ, а на ixнiй во

рожий наступ приготуйте при Божiй помочi смшивий та

охочий бiй на вiдсiч. Отак виконасте ви вище перечисленi

cBoi повинностi з огляду на святу втру, 3 огляду на право

славних царiв i з огляду на охорону шлосп своет Вiтчизни.

А коли хто з вас зважае, що при тому ошуканцi i щенюку
орди в'яжуться, то чи багато може ын доказати у тому

своему лихому зачинi? А хто похилитъся до його зваб, то

чи буде вiи безпечний? Отож хай кожному буде вшомо,

що богохранимi й непоборнi сили ixиьоi Царськоi Пре

свiтлоi Величностi, як i багатi на хоробре рицарство, гар

мати та военнт порядки, так будугъ мiцнi вони i в перемо
гах, Вони такт великi i сильнi, що можутъ стояти не тiльки

супроти самих бусурмансъких татарських вiйсък i супроти
других, коли б були, лядських, та ж бо на тому боцi спiль

но iз Запорозъким Вiйсъком одночасно заводили бiй i
вигравали битву супроти турецького вейзира та кримсъко

го хана з iхнiми великими бусурмансъкими потугами. Нaдiя

отож наша на Господа Бога, що за покровою Пресвятоi

Дiви Богородицi справитъ нам оте всемогутньою сво€ю

помiччю. Коли ми, гетьман iз вiйсъком, будемо в поготов

носп до вiдсiчi i коли рушатъ yci великоростйсью сили,

понесугь оп вороги-бусурмани вiдсiч i иезабаром марно

загине збуджена на людську шкоду ота проява. В цей час

ми, гетьман, вимагатимемо всенародно] малоросiйсъкоi

постiйностi й нерушноi зичливостi; особливо вам, устм

обивателям, поiменно про те нагадуемо, А що злий син,

той щенюк, наносить огуду, начебто нашому малоростй

съкому народовi чиняться вiд православного Росiйсъкого

царства якiсъ угиски, то вс! тее знаете, що наш малоросiй

съкий народ шзнае превеликоi моиаршоi милостi, а не

якихосъ утискiв. Жоднот втн, ошуканець, не може знайти

причини, вiд чого народ наш мав би вiдiйти вiд мiцноi

ixиьоi Царськоi Пресвiтлоi Величностi оборони i премилос
тивоi держави! Докладаемо наостанок ще й те, що коли б

хто, завзятий, приводив через безбожний i душепагу6ний
зачин народ посполитий до того, щоб дався вiи звабити

себе й ошукати тому погибелъному синовi та ошуканцю

Петрику, то вс! те знайте, що той провiдник вестиме до
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конечного знищення i до останньот загибель Коли ж таких

вiдстynникiв та зводникiв порядку не помилують монаршi

сили, то й ми, гетьман, не захочемо помилувати ix у жод

ний спосiб. Отож цим нагадувальним нашим унiверсалом

i обсилаемо вас, бажаючи завжди бачити вас у статечиосп

та постiйностi й тiшитися з доброго вашого жиля та по

водження. 1 наказуемо пильно, щоб ви всг, статечнi люди,

стерегли помiж себе облудникiв та заколотникiв, а хто

такий з'явиться, брали б до мiцного ув'язнення i приси
лали до нас, гетьмана, щоб через таких лихих людей не

наносилася на вас ycix нечесть та не6езпека. Нагадавши

про це таким нашим ласкавим словом, по-рейментарсъко

му та по-батыdвському повторно й по-десятично всш вашим

милостям, старшим i меншим, старим i молодим, зичимо

знову-таки доброго здоров'я i щасливоro везм БУ1ТЯ.

Дано в табор! nia Гадячем. 28 липня 1692 року.

Вищеназваний гетьман рукою власною».

Та в будь-якому разi виступ Петрика тодi, в 1690-х,

здавався лише епiзодом у напруженiй бороть6i, яку вели

Росiя i Украша за вихщ до Чорного моря, за вщвоювання

Пiвдня. На початку березня 1694 року вiдбувся похiд

об'еднаних сил фастiвського полковника Семена Палiя,

лубенсъкого - Леонтiя Свiчки i кiлькох охотницъких пол

кзв пiд найбiлъшу з турецьких фортечок у пониззi Днiп

ра - Казикермен. Мазепа сповiщав царя про те, що коза

ки спалили «долiшнiй посад» мюта, розгромили частину

гарнiзону, яка зважилася на вилазку, i навiтъ протягом

одного дня обстрiлювали мтсто з гармат (саме цей факт

наводить на думку, що то була спроба заволодiти мютом

фортецею, а не просто пограбувати околицi; украшське

командування зрозумiло, що нижньоднiпровськi фортеш

слiд захопити для того, аби мати змогу продовжувати бойо

Bi дii у нижньому Поднiпров'i).

Того ж року Палiй i вiйсько наказного гетъмана Якова

Лизогуба (Прилуцький, Переяславсъкий i два компанiй

съких полки) - за даними Величка, до 8 тисяч козакiв 
спустошили Буджак (мiсцевiстъ мiж Дунаем i Днiстром, де

кочувала найбiльш агресивна Буджацька татарсъка орда).
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То був останнiй спшьний поxiд правобережного полков

ника Папiя i гетьманських полкiв (хоча iм'я Пашя ще не

раз з'являтиметься на сторiиках цi€i книжки).

1695 року склалася ситуацiя, вельми сприятлива для

нового великого походу украiнських i ростйсъких вiйськ

на пiвдень: основна частина турецьких сил i багато татар

були спрямованi новим султаном Мустафою 11 до Угор

щини i Хорвата проти австртйшв. У травиi цього року

вiйсъка Бориса Шереметева (майбутиього першого росiй

ського фельдмаршала) та Iваиа Мазепи виступили в поxiд,

що мав за мету оволодiти чотирма нижнъоднiпровськими

фортецями (Казикерменом, Iслам-Керменом, Мустрп

Керменом та Мубарек-Керменом, що перекривали вшьний

вихш козакам по Днiпру в Чорне море; сьогоднi це район

мют Каховка та Берислав Херсонськот областi) i, окртм

того, вiдволiкти увагу татар вщ головного походу царя

Петра 1 з вiдбiрним 30-тисячним вiйськом на фортецю

Азов. Число воякiв об'еднанот армй Шереметева i Мазепи,
схоже, переважало вiйсько Петра 1, адже у турюв мало

скластися враження, що саме днiпровський напрямок по

ходу - головний (хоча цифра у 120 тисяч росiян i козакiв
викликае зиачнi сумнiви). Наприкiнцi липня 1695 року

об'еднане вiйсько прибуло суходолом пiд Казикермен,

сюди ж Днiпром припливла запорозька флотилiя. Почала

ся облога, об'ектом якоi стали двi бiльшi фортеш - Кази

кермен i Мустрп-Кермен (або Таванськ, розташована на

остров! посеред Днiпра). Проти двох менших фортечок

облога не велася. Маючи значну перевагу в артилерii,

гетьман i воевода вастоеували також кiлька видiв земляних

робiт, аби якомога швидше i з меншими втратами взяти

невеликий, але з досить мiцними стiнами Казикермен.

3 ппшативи гетьмана козаки «котили земляний вал.., щоб
ним можна було засипати ртв i, портвнявшись зi спнами,

легко вломитись У мюто», Цi землянi укрiплення спору

джували вiдповiдно до вщомо! формули знаменитого фран

цузького вiйськового iнженера маркiза де Вобана «побiль

ше поту, поменше кровь. Саме вони разом iз росiйським

пщкопом, що зруйнував одну з веж Казикермена, i при
ступом, який почався 30 пипня, пiсля шаленого артобстрi-
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лу мюта, спричинили капiтуляцiю Казикермена, а зго

дом - i Мустрп-Кермена за тижденъ пiсля початку облоги,

у взятому Казикерменi гетъман эапишив гаршзон ~ сер

дюцъкий полк i кiлъкасот росiйсъких ратних-людей i за

порожшв, Шереметев же запишив у Мустргг-Кермент полк

росiйсъких стрiлъцiв. Невеликi i не надто цiннi у вiйсъко

вому вiцношеннi Iслам-Кермен та Мубарек-Кермен, зали

шенi мешканцями та гарнiзонами ,(якi втекли до Криму),

були зруйнованi. Таким чином, «допомiжний» похщ Ма

зепи i Шереметева ВИЯВИВС~ значно вдалiшим .за оеиовний,

Азовеъкий, Петра 1, адже Азов через невдалу органiзацiю

облоги i вщсутнтстъ у росiян флоту, який блокував би мтс

то з моря, царю здобути не вдалося.

Але вже наступного, 1696 року в резулътатi Другого

Азовсъкого походу вiйсъка Петра 1 за дуже активноi депо

моги п'ятнадцатитисячного козацъкого вiйсъка наказного

гетъмана Якова Лизоryба (куди входили запорожцi та реест

ровт козаки), якi разом iз донцями вщбили спробу турецъ

ких транспорпв прорватися до мюта i першими оволодiли

ворожим бастiоиом, взяли мiсто-фортецю Азов. Основна ж

частина козацъкого вiйсъка на чолi з гетъманом Мазепою

разом iз вiйсъками Шереметева стояла табором .на рiчцi

Берестовiй, охороняючи кордон Biд можливого несподiва-

ного набпу татар. .
Новий великий похiд козацъких та ростйських вiйськ,

У пщготовш та проведеннi когрого найактивнiшу участь

узив гетъман Мазепа, вщбувся влiтку 1697 року. Це мав

бути «перший i дос! ще небувалий водний .похщ Дншром

У Чорне .море для вiйеькового промислу над турками»

(Величко). Схоже, саме завдяки Мазепi похiд пiдготували

у справдi небачених масштабах - будувалося до ста ве

ликих морських «cтpyriв» ,(виготовити встигли лише стм

десят) i шiстсот рiчкових човнiв. Частина росiйсъко-ук

раiисъкого вiйсъка йшла суходолом, частина - Днiпром,

причому флотилiя пройшла грiзнi пороги (по високiй вош,

не без втрат, але загалом завдяки заздалегiдъ проведеним

вимiрам та розвiццi - успiшно). 25 пипня вiйсько 'стояло

вже пш Казикерменом, де компанiйцi витримали кiлька

боiв з татарами, а основна частина вiйська була зайнята
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6удiвництвом на остров! Таванському ново], 6iльшоi i кра
ще укрiпленоi фортецi. Проте похiд не мав свого логiчного

продовження - захопити турюв зненацька не вдалося (ще

на початку червня гетьман одержав звiстку про те, що niд

Казикермен невдовзi мее при6уги Днiпром сильна турецька

ескадра, яка справдi з'явилася у гирлi Днiпра на початку

серпня), Невдовзi на лiвому березi Днiпра з'явився з ордою

сам кримський хан, а разом з НИМ - i загроза того, що

украiнське-росiй~ька армiя буде невдовзi вiдрiзана ыа баз

i оточена. Тому цшком розумним i вивеженим видаеться

рiшення Твана Мазепи i воеводи Якова Долгорукова вщ

ступити вгору Днiпром, попередньо посипивши гаривон

Таванська i Казикермена шiстьма тисячами козакiв i ратних
людей: По6лизу острова Томаювка ыйсько эалишило суд

на, .'ЯtКi передали запорожцям, i суходолом попрямувало

додому, прикриваючи водночас кордон вщ татар. Такий,

эдавалося б, не надто славний кшець походу i поведiнка

Й6ГО керiвникiв - гетьмана Мазепи i белгородського вое

води Долгорукова '- викликалинарiканняi з боку тогочас

них джерел, i шзнпцих дослщниюв. Але у свiтлi наступних

подiй (особяиво прибугтя до Таванська 22 турецьких ка

торг - великих галер, ЯЮ, за словами молдавського пере

6iжчика, мали на озброенн] i до ДВОХСОТ гармат, зокрема

36-фунтових, i транспортiв-фуркатiв 3 п'ятдесятьма тися

чами воякiв) рiшення Мазепи i Долгорукова, можливо,

врятувало об'еднане вiйсъко ВЩ розгрому на водi, втрати

флотилii i довгого, виснажливого вiдступу суходолом' пiд

ударами татарсько] кi:нноти. Ризик надто великий, i вщмо
ва Biд продовження Ьоходу 6ула рiшенням досвщчених,

обережнихполководшв, а не боягузтвом.

Не слiд також эабувати, що цей не зовсiм вдалий похiд

зро6ив можливою п'ятитижневу геротчну Ь60РОНУ Таван

съка i Казикермена ВЩ сильного турецько-татарсъкого вiй

ська (активну участь у нiй взяв сердюцький полк Дмитра

Чечеля - майбугнъого' 'о60РОИЦЯ Ватурина в 1708 рош),

яке, зазвавши важких втрат, 6уло змушене ужовтнi 1697-го

зняти обпогу i вiдступити.
Останнiй великий похiд росiйсько-украiнсъкоi армй

проти осмаиiв вiдбувся влiтку 1698 року. Йому також пе-
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редувала серйозиа пщготовка, зокрема й вiйсъково-топо

графiчна (за доручеиням гетьмана полковник Iваи Тскра

склав «реестр прикмеп ycixважливих географiчних об'екпв

вш мису Мишурин Pir до гирла Пiвдеиного Бугу i мтста

Очакiв). Однак через брак води i продоволъства похiд де

сятьох козацъких полкiв i вiйсъка Якова Долгорукова на

Перекоп було перервано, i единим досягненням союзникiв

стало вiдновлення укрiпленъ Казикермена, що стояв у pyi
пах з 1695 року.

Пiдбиваючи пiдсумок огляду бойових дiй, У яких брав

участь гетъман [ван Мазепа у цей перiод, слiд пiдкреслити

кiлъка момеитiв. Гетъман Мазепа краще за багатъох своп

попередникiв був пiдготований до того, щоб узяти иа себе

обов'язки головнокомандувача вiйськом козацькоi YKp~i

ни - мав доситъ непогану вiйськову освпу (чималу роль

вiдiграло навчання у Голлаидii) i значний вiйськовий до

свщ, здобугий ще ротмтстром у надвiрнiй корогвт Петра

Дорошенка, а потiм - генеральним осавулом при Самой

ловичi у бурхливi часи Руiни. Тож слiд вiдкинути як иеоб

трунтовант твердження деяких авторш про те, що Мазепа

взагалi не був людиною вiйськовою, а лише «хитрим iи

триганом i боягузом, i сам не ходив у походиз (А. €нсеи).

Окртм справдi видатних дипломатичних эшбностей, гетьмаи

мав i дуже солiдний досвщ ведения вiйии, ЩО, як вщомо

3 часiв Карла Клаузевiца, € «продовженням полiтики, але

вже iншими засобами». Цей досвщ цiнував i Петро 1, який
наказував свотм полководцям, що дiяли разом iз козацьким

втйськом, поспйно: радитися з гетьманом, i сам прислу

хався до його порад. Як полководцев], Мазепi були при

таманн! обережнють, виваженiстъ, реальна оцiнка свотх

i ворожих сил. Велику увагу гетьман придiляв розвiдцi i
збиранню iнформацii. Втн посилав у степ спецiалънi заго

ии для захоплення «язиюв», намагався добувати вшомосп

через купцiв i агеитiв у Молдавii, Криму тощо.

Невдачi ж Другого Кримського походу (1689 ртк) та

частково Дншровських походiв (1697, 1698 роки) були

спричиненi не стiльки: суб'ективними (особистi якостi Го

лщина, Долгорукова чи Мазепи), скiльки об'ективними

чинниками - незначною рухомютю об'еднаного украiи-
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сько-росiйсъкого втйська, обтяженого величезним обозом,
важкими умовами степу, вiдсутнiстю кiнноти, яка могла б

на рiвних змагатися з легкою татарською кiннотою. Це

вiдчуютъ на собi i росiйсъке вiйсъко Петра 1, яке зазнае

катастрофiчноi Прутськоi поразки, i армiя Росiйсъкоi iM
перii пiд час росiйсько-турецькоi вiйни 1735-1739 роюв.

Отже, бачимо, що уряд 1. С. Мазепи провадив таку

полiтичну лiнiю у чорноморському питаннi, яка була спря

мована на вiдвоювання Пiвдня i Криму, i доклав дуже

багато зусиль для досягнення мети.

у цьому контекоп слiд розглядати i досить активнi

контакти гетьмана Мазепи (як i Петра 1) з Молдаыею i
Валахтею, завдяки чому були вiдновленi торговельнi зно

сини Гетъмаищини i Валахii (ЩО эасвщчуе лист господаря

10 Константина Дуки до Мазепи вш 1693 року). Волосъка

знать иавiтъ запевняла украшсъкого гетьмана, що вiйсъко

князiвства приеднаеться до козакiв, коли Священна Лiга

«ослабить ворога достатнъою мтрок» i Мазепа вiзьме при

дунайськi мтста Аккерман i Юлiю. 3 Молдавii та Валахii

гетьман отримував важливу iнформацiю про военш дii,

плави туркш (подiбнi секретн! вщомосп надходили через

спецiалъних гетъманських агенпв у виглядi «цифернихя 
зашифрованих цифровим кодом - листiв). Гетъман Ма

зепа i граф Федiр Головiн в 1698 роцi вели переговори з

молдавсъким та волоським послами з приводу питания про

прийняття князiвств У росiйсъке пiдданство. Гетъман БУв

добре обiзнаний у молдавських та волосъких справах - це

засвiдчуютъ його эвггищарському урядовi. Наводимо урив

кв з двох iз них, вмццент Самiйлом Величком у своему

лiтописi.

Перший датовано 20 жовтня 1693 року.

«Коли мен! було принесено Ваш, Вашоi Царськоi

Пресвiтлоi Величностi, милостивий указ у поважнiй Вашiй

монаршiй грамоп, щоб я учинив особливу посилку до

волоського та мултянського володарiв для вивщання про

польського посла: з ким i про ЩО, i де трактуе ын. свог

польсъкi справи, i щоб вони, згаданi володарi, за дбанням

про благочестиву cxiднy християнську ыру були схильнi
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до Вашого, великих государiв, боку,- я дбав про те най

ретельнiше, щоб виконати Вашу монаршу волю, тим бiлъ

те, що волоський господар кiлькаразово вщзивався з тим,

щоб грецъкi купш ходили зi своiми куплями з цих мало

росiйських крыв простим давнiм шляхом на Ясси, з доб

рою нашею на свою повну цiлiстъ. То Я розмiркував, що з

огляду на польських коменданпв, котр! перебуваютъ у Не

мировi й Сороцi i котр! стежатъ за всiлякими дiями, поси

лати мент й писати явно до тих володарiв не можна. Тож

я наказав нашому вiйсъковому ексакторовт Сав! Олеферо

ву, щоб ын вiдшукав з-помiж нiжинсъких торгових людей

здiбного чоловiка, якого можна було б послати у Волоську

землю як купця, i звелiв йому, Савг, писати вщ себе до

ексактора Волоськоi землi з вимогою запоруки: чи можна

грецъким купцям, яю хочутъ проходити звiдси В Турецъку

область, сподiватися в тiй дорозi, яка лежить на Ясси, своет

цiлостi? Як тiлъки втн, Сава, вiднайшов такого чоловiка, а

саме Михайла Степанова, то я в той-таки час звелiв по

слати його з Нiжина в Батурин i дав йому словесну науку,

щоб, прибувши в Ясси пiд витлядом того купецтва, всiля

ко намагався вивiдyвати про всiлякi тамтешнi подii й вт

домосп; а осiбно на малому листку паперу написав я та

емно до волоського володаря вез гпдпису iмеиi МОГО,

просячи його, щоб звiстив мен! про поведiнку бусурман

ських ыйськ, як вони воюють iз нiмецькими вiйськами,

де тепер польський посол i яким дiлом вiи тепер эайнятий.

Налягав я й на те, щоб вш, волосъкий володар з мултян

ським володарем спшьно, за свогм християнським сумлiн

нямдо православноi вiри, дбав виказати Вам, великим

государям, свою дбалiсть, а6и эадля миротворства тамтеш

нiй турецький бiк зробився схильнiший до боку Вашоi

Царськот Пресвiтлоi Величностi, i звелiв я того короткого

написаного таемного листа вiддати до рук самого волосько

го господаря. А до мултянського володаря не писав я нь

чого, знаючи, що ЙОГО нема вдома.

1 ось той посильний, бувши в Яссах, вщдав мого вище

описаного листа до рук самому володаревi, i вш, володар,

прочитавши його, говорив словесне для донесення мент,

гетьману, що турецький вейзир i кримський хан зi своiми
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вiйсъками дiйшли пiд Белиград, мали з нiмецъкими вiй

съками 6iй i, осиливши ъс, той Белиград звiлънили з обло

ги, 60 нiмецъкi вiйська були в невеликiй силi - 6уло ix
мало що бiльше десяти тисяч... 1 турецъкий бiк, каже,

бажае миру, а нiмецький вш того вщрткаетъся, Посол же

Ревусъкий напевне виправлений до бусурман, що6 поста

новити мир.

З таким, тiльки словесним, звiщенням вш, волоський

господар, вiдпустив того згаданого носильника до мене i
прислав через нього запечатаний склад слiв, писаний циф

рами, з якого я зрозумiв, що вгн, володар, бажае мати зi

мною пересилки i не простим письмом, а що6 списувати

ся з ним тими цифрами. Про це я за повиннiстю моею

пшданською, чинячи належне Вам, великим государям,

донесения, посилаю того посланця Михайла до Вашоi

Царськоi Пресвiтлоi Величностi, а також i той склад цифер.

Пересилаю також через нъого в приказ Малоi Pocii i лис
та Семена Палiя. А чи мен! з ним, волосъким господарем,

чинити обсилания i чи списуватися через таке цифрове

письмо, прошу покiрно про те у Вас, великих государiв,

милостивого монаршого указу i прислання того циферио

го- складу до мене. 1 те покiрно докладаю, що я, прагнучи

прислужитися Вам, великим государям, премилостивим

монархам, маю дбале старания виправити невдовзi спе

цiальну людину до мултянського володаря, оскiльки сподi

вався, що той энае про всiлякi подii й намзри».

Другий звiт - вщ 26 листопада 1696 року.

«Поюрно доношу Вам, великому государю, Ва

шiй Царськiй Пресвiтлiй Величностi, що мiй посланецъ на

ймення Петро Волошин, котрого я десъ iз ртк тому вiдпра

вив для вивщання вiстей до волосъкого господаря Конс

тантина Дуки, разом з його, господаря, чоловiком Савою

повернувся тепер у Батурин до мене, гетъмана, i так про

себе оповiдав, що з пею мо€ю посилкою натрапив на той

час, коли тому господаревi Константину настала перемiна.

Через таке угруднення вш, Петро, 6ув затриманий у хан

съкого гетьмана, Стецикового брата, i вщданий зi cвoiм че

лядником 6усурманам-татарам у руки, звiдки вш сам, Пет-
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ро, упк до' Ясс, волоськот столицi, а його .челядника

продано в турецъку -неволю. Вщтак новий володар ВО

лосъкий вщпустив його, Петра, з Ясс до мене, гетъмана,

без жодних листiв, i прибув разом з ним, Петром, значний

тамтешнiй чоловiк на iм'я Iваи Драгинич, котрий у мину

лому часi кiльканадцять роюв тому був намiсииком гос

подаря Дуки на тому боцi Днiпра в MiCTi Немировг, бо в

ту пору володар володiв шею стороною вщ турецького

султана. Огож той Тван Драгинич, як i мiй посланий чо

ловiк, таю оповiдали вщомосп, що того минулого лiта

турецький султан сам був зi своiми ыйсъками шд Бiлогра

дом на вiйнi супроти шмецьких вiйськ, тiльки не встояв

перед наступом тих нiмецьких вiйськ, упк з того поля,

покинувши i свог 060ЗИ, котрими нiмцi оволодiвши, бага

тьох турктв поклали трупом, через що перемога лишилася

при нiмцях. Однак турецький султан, готуючись на по

дальшу вiйну, наказав з ycix племен збирати й эаписувати

яничарiв, бажаючи конечно мати ix сорок тисяч, i вже на

чебто багато ix записано. Iще про те оповiдають, що в

Яесах, у волоеькоговолодаря, € певна вщомютъ, що крим

ський хан наказав YCiM кримським та бшогородським ор

дам, усякому готуватися й приспосо6лятисъ У теперiшнiй

вiйськовий похiд на нинiшню зиму у Вашу, Царськоi Пре

свiтлоi Величностi, богохраниму державу Малу Роепо, про

що просторцце оповiджено в записi ЪснЬс 'речей, i я той

запис посилаю' при цьому листi В приказ Малоi Росй для

донесення Вам, великому государев], через Дмитра Несте

ренка, 6атуринсъкого сотника, при якому i этаданого Пет

ра Волошина виправляю для просторiшого словесного про

все те вище описаного донесення в царське велике мюто

Москву, а згаданого Iваиа Драгинича эалишаемо при co6i
в Батуринi, бо ын бажае жити ТУГ, у Малiй Pocii, хочучи

забрати сюди з Волосъкоi землi свою жону й дiтей, про що

покiрно 'прошу милостивого Вашоi Царсъкоi Пресвiтлоi

Величностi указу. Щее туг у нас чоловiк, котрий прибув

з ними-таки, Петром Волошиним та Тваном IДрагиничем,

породи малоросiйськоi, котрий мае там, у Яссах, жону i
дiти, якого волоеъкий господар спецiально виправив з

НИМИ, наказавши, що6 той чоловiк подав циферну азбуку
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того володаря, якоювш, володар, бажае чинити зi мною

таемиг обсилки, i того чоловiка я бiля себе затримаю до

монаршоi Вашоi, Царсько! Пресвiтлоi Величностi, волi,

про що прошу покiрно милостивого Вашог Царсько! Пре

свiтлоi Величностi указу, чи меиi з тим волоським госпо

дарем зеилатися для вщомостей, чи те посилкове дiло

непотрiбне. А ту циферну азбуку послав я в той-таки Вашот
Царсъко! Пресвiтлоi Величностi малоростйський приказ».

Насамкiнець роздiлy слщ розглянути також захшний,

«польський», напрямок зовнiшньоi полпики укратнського

гетьмана у даний перiод (до початку Пiвнiчиоi ыйни, яка

принесла чималi змiни). 1 шкаво: всупереч доносам до

Москви воропв Мазепи, якi виставляли його великим
прихильииком Речi Посполитоi, вiи у цей час шв стосовно

Полыш полiтику, обумовлену «Вiчним миром» 1686 року
мj.ж Роскю та Рiччю Посполитою: вiйськовий союз у рам

ках Священног Лiги проти Туреччини, збереження тери

торшльного status quo на Правобережнiй Украiиi (яка, за

винятком Киева, належала полякам).

Польська сторона також намагапася перетягти украiи-
i •

ського гетьмана на свiй бис, зле Hi спроби шляхтича до-

морацького, иi таемна мiсiя французького дипломата Фуа

де ля Невшя в 1689 роцi не досягли мети - добитися
розриву Мазепи з Москвою i його переходу на, бiк короля

польсъкого Яна 111 Собесъкого. Взаемини гетъмана з поль

ськими владними копами. залишалися пiдкреслено-офi

цiйними, проте Мазепа не поривав дружнix контактiв iз

багатьма представниками польського iстеблiш менту , якi

эгодом, з початком змiни зовнiшньополiтичноro курсу його

держави, стали йому в пригодi.

Через умови «Вiчного миру» i необхщнють враховувати

позицiю Pocii гетьман просто не Mir узяти Правобережжя

пiд свое покровительство, як, не раз пропонував герой

правобережнот козаччини фаспвський полковник Семен

Пашй. I Мазепа з вщома Петра 1допомагав правобережним
козанам амунццею та провiантом, гетьмаиськi й охотни

цью (найманi) полки спiльно ходили на турецъкi i татарськз
у:крiплення, але, наприклад, план Мазепи переселити ко-
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закiв Палiя на територiю лiвобережного Переяславського

полку росiйсъкий уряд не прийняв як занадто небезпечний

щодо перспектив росiйсько-польських вшиосин. Проте

уважний читальник, можпиво, захоче знати, звiдки на по

нищеному вiйнами доби Руiни та вщданому полякам Пра

вобережжi взялася козаччина i вищезгаданий Палiй?

Справа в тому, що досвш важкоi вiйни з Туреччиною

довiв полъсъкому урядовi доцiлънiсть вщновлення козацтва

як дiйового способу ыйськовот самооргантзацй мiсцевого

украшського населения прикордонного краю. Ще гострт

те постало це питания у законодавчому планi пiсля всту

пу Речi Посполитоi до антитурецькоi коалiцii i поновлен
ня активних бойових дiй проти Туреччини та Кримського

ханства: останне так само продевжило спустошливi набiги

на Правобережну Украшу, котра тiльки-но почала заново

заселятися. Кртм того, як ми вже зазначали, польсъкий

уряд не припиняв будувати далекосяжнi плани щодо по

вернення Лiвобережжя та Киева, i в цих планах, як i за

доби Руiни, правобережне козацтво пiд контролем поль

ського уряду могло вiдiграти важливу роль. Останнтм

«офiцiйним» правобережним гетьманом доби Руiни, що

визнавався польським урядом, був Остап Гоголь (предок

Миколи Васильовича, котрий добре знав iсторiю свого

роду i, як вважають сучаснi украшськ! iсторики, вико

ристав деякт риси характеру та фрагменти бiографii свого

предка при творенн! образу найвiдомiшого украшського

козака встх часiв - Тараса Бульби). Вш помер в 1679 рош,
3алИlUКИ правобережного козацького вiйська в цей час

перетворилися на те, чим колись були реестровш до 1648 ро

КУ, ~ невелике наймане вiйсько на службi Речi Посполи

TOi. Кiлькасот козакiв у 1682 роцi були розквартированi на

Киiвщинi i отримували всъого тисячузлотих платнi на ртк,

перебуваючи в розпорядженнi польськоi адмiнiстрацii

Киiвського воеводства, На чолi цього загону стояв коза

цъкий полковник Мирон i полъський комюар - шляхтич

Урбанович. Проте на спустошеному, перетвореному знову

на «дике поле» Правобереж.жi (сучасники не шкодували i
бiльш гучних назв - «аравiйська пустеляз , наприклад)

знову-таки почали з'являтися ватаги уходникiв, зокрема
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з числа запорожшв, лiвобережних козакiв, мiщан тощо. Цi

представники добре знаноi кожному, хто знайомий з ic
тортею виникнення украшського козацтва, волъницi, за

словами лiтописця Григорiя Граб'янки, «без усякого указу,

своею охотою, ради защищенiя от нападенiя бесурман

ского християн и границ обороняючи, по диких степах

кормячися от диких зверей мясом и криючися, татарские

загони, с Полщи и з Россiи з людми набранними, в Крим

и В Белоградщину в неволю проваженними розбивали и

користей - з конми И оружием - татарсъких доставши,

употребляли». У 1683роцi сейм Речi Посполитоi офiцiйно

вшиовив наймане козацьке вiйсько - його центром стало

мiстечко Немирiв, а гетьманами - спочатку украiнський

шляхтич Степан Куницъкий (невдовзi розгромнений тата

рами), а зтодом - Андрiй Могила та якийсъ невщомий

нам на прiзвище Григорiй (Гришко). Гетъман Мазепа,

який уважно споетерпав за вiдродженням правобережно

го козацтва, зауважив з приводу здiбностей вищезгаданих

ватажкiв у тому дусi, що Куницъкий програв через пияти

ку, а Могила взагалi «не тилко пяний, але и тверезий

розуму не маеть». Попьський уряд пiшов навпъ на те, аби

вщновити територiалъний козацький устрiй на спустоше

ному Правобережжi. 3 його дозволу В 1684-1685 роках у

межах Киiвсъкого та Брацлавсъкого воеводств виникли

вiйсъково-адмiнiстративнiолиниш - козацъкi полки - на

чолi iз полковниками Iскрою (Корсунський), Самусем (Бо

гуславсъкий), Абазином (Брацлавсъкий), Пашем (Фастiв

ський, пiсля опанування козаками Бiлоi Церкви почне

називатися Бшоцеркшським), Найпомiтнiшою постаттю

серед правобережних полковникiв був Семен Гурко (Па

шй), «полковник ЙОГО королiвсъкоi милостi Вiйсъка Запо

розького Украiнський, Фаспвський, стражник Украiи

съкий i Полюький».
Семен Палiй, за найбiльш розповсюдженою верстею,

народився у Борзнi Нтжинського полку незадовго до по

чатку Хмельниччини. Схоже, вiи здобув непогану освггу у

Киiвському колегiумi. Тривалий час був звичайиим реест

ровим козаком Нiжиисъкого полку, одружився, мав донь

ку Параскеву. Овдовiвши i видавши доньку замiж за пол-
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ковника правобережних козакiв-найманцiв Антона Тан

ського, Пашй вирушив козакувати на Сiч, де згодом

прославився свотм вiйськовим хистом (за легендою, саме

тут Семен Гурко отримав прiзвисько Палiй - мовляв, за

те, що випадково пiдпалив куртнь). Можливо, загiн Палiя

був серед перших козацьких формувань, узаконених ви

щезгаданою сеймовою постановою. Семен Палiй фактич

но здiйснив те саме, що й [ван Мазепа, пльки гетьман

переселився на бiльш перспективне для свого полпичного

майбугнього Лiвобережжя, а фастiвський полковник 
навпаки, з лiвого на правий берег Славутича. У пошуках

вiйськовоi славя i здобичi Палiй iде на службу до короля

лицаря Яна Собеського, який збирав вiйсько на допомогу

Священнiй Лiзi. € непiдтвердженi данi, що разом зi своiми

козаками вiи мп брати участь навпъ в епохальнiй битвi

християнського та мусульманського вiйсък пiд Вщнем в

1683 роцi. Полковником Палiя вперше називають доку

менти 1684 року, а наступного року спешальна сеймова

постанова дозволила украiнським козакам засновувати на

Правобережжi cBoi полки. Семен Палiй оселився разом iз

соратниками в околицях мюта Фастова, укрiпив свою «сто

лицк» i згодом став таким co6i украiнським козацьким

магнатом, одним iз найсильнiших Jla Правобережжi. Фор

мально вiи мтг розпоряджатися встма водошнвями (окртм

шляхетських маетюв) лише на територii свого полку, але

фактично територiя «Палiiвщини» увесь час розширюва

лася, охоплюючи землi вш Ползсся до Днiпра. В дещо

меншому масштабi повторювалася iсторiя 1648 року - зно

ву цiлi села покозачувалися i переходили «пiд захист- по

пулярного полковника.

Вщродження Правобережжя 6уло надзвичайно швид

ким i вражаючим - у пустеш, вкритiй попелом, щедро

всипанiй кiстками, з'являлися десятки сiл та мют, вщнов

лювалися потужнi козацькi пiдроздiли. 3 одного боку, це

сприяло захисту Речi Посполитоi вщ татар, а з другого 
перекреслювало умови того Ж «Вiчного миру» з Ростею, за

яким мюта на Правобережжт вздовж Днiпра не могли вщ

будовуватися, i тут мала залишатися доволi широка тери

торiя «спаленоi землi», фактично така собi «нейтральна
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смуга», Серце етнiчноi украiиськоi територй мало бути

вiчною пустелею иа догоду державам-сусiдам... Але ук

раiнський етнос, а зокрема Ti його представники, що

жили в XVII столiтгi, попри «МИЛУ» схильиiстъ до пере

гризання одне одному горлянок на рашсть «братам» i «дру
зям», завжди мали одну незбагненну рису .. здатнiсть

надзвичайноШВИДКОвiдновлюватисвот сили пiсля жахли

вих зовнiшиiх вторгнень i погромiв та мiжyсобних воен.

ЦЯ здатнiстъ всерйоз непокоша кабiнетних полiтикiв Мос

квн, Варшави та Стамбула, якi мрiяли про бiльш-менш

спокiйне володiння спустошеними украiнськими земля

ми - скривавленими трофеями доби Руiни. В свiтлi цього

стае зрозумiло, чому, наприклад, вiдомий росiйський вое

вода Неплюев так пишався результатами здiйсиюваного

ним (з допомогою Самойловича) «згонуз населения Пра

вобере:жжя на лiвий, пiдвладний Москвi i Батурииу, берег

Днiпра. Проте переселенцi продовжували стiкатися иа

Правобере:жжя з Подшля. Галичини, Пошсся, Волииi, на

вiть з лiвобережних полкiв. Селян i козакiв приваблювали
вiльнi эемш, можливiсть угворення сло6iд i вiлъноro гое

подарювання на своiй землi, тому вони йшли на будь-який

ризик, аби лише дiстатиея -обповеного краю» з його ро

дючими чорноземами i вщносно елабким визиеком у ВИ

глядi побортв на кориеть козацького вiйеъка Палiя.

Справа в тому, що на територii «Палiiвщини» майже

одразу почали встановлюватися козацькi порядки, схожi

на п, якi iенували в державi Хмельницъкого на початку ii
iенування. Практично повнiетю зникло шляхетсъке зем

леволодiння,шляхтувитювилизi свотх маеткш,прибутки ?к

вш пастк, шинкiв, гураленъ, iнших промислiвта торпв

лi йшли до козацъкоi скарбниш. Полъська та .украшська

шляхтав 1688 роцi скаржилася коронному гетьмановi Речi

Посполитоi Станiелаву-Яну Яблоновеъкому: «Не можна

вимовити того, якоi великот руiни эазнае через тих козакiв

наше воеводство, адже ж не тiлъки вони, повертаючиеъ з

походу, не хочутъ протягом шести й бiльше тижнiв роз

квартируватиея, але сотнями переходятъ з мiеця на мiеце

i зганяють одии одного «з кращого хшба», людей б'ютъ i
розганяютъ, а сам! в клунях i хатах ЮснЬс хазяйнують. Мало
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того - вони роблятъ собi границю по рiчцi Случ з боку

Волинi i piкy Ушу з боку Князiвства Литовсъкого; вони

позбавляютъ панiв i пщстарост пщданського послушенства,

пiдбурюютъ тутешнix селян до бунтiв, роз6iйничаютъ по

лiсах та великих шляхах». Полъсъкi командувачi (репмен

гарт) i комiсари в козацьких справах на Правобережжi

Станiслав Дружкевич i Бальцер Вiльга нiчим не могли

зарадити в цiй справi, адже не мали достатнъо сил, щоб

придушити «козацъке свавшпя». Яблоновський писав дов

гi грiзнi листи Палiевi та iншим козацьким ватажкам з

вимогами припинити «бешкеги», але це так само не мало

жодного ефекту. Частина шляхти Киiвськоro воеводства

побоювалася рiшуче дiяти проти козакiв, пам'ятаючи трiз

иi часи Хмельниччини. Але деякi шляхтичi й особливо

магнати нападали на «Палiiвщину», перетворюючи села на

згарища, вбиваючи та забираючи з собою селян. Один iз

представникiв украiнсько-полъськоi магнатсько! родиии

3амойських писав Палiевi, аби той викинув iз свое! буйноi

голови думку про «удiльие князiвство Фаспвське», яка,

мовляв, зародилвся там пiд впливом горшки. У вщповщь

восени 1689-го енерпйний полковник напав на Немирiв,

де була резиденшя його суперника - пропольського геть

мана Гришка, потрапив до полону, звiдки наступноro року

впк.

Iз боротьби проти польських магиатiв i згодом поль

ськоi влади Палiй вииiс шнний досвщ - вiи зрозумiв, що

перемогу можна здо6yrи лише в союзi з козацтвом Гетьман

щини. Де, коли i за яких обетавин уперше перетнулися

непростi життеш шляхи Iваиа Мазепи та Семена Палiя, 
сказати важко. У 90-тi роки XVIIстолiтгя обидва видатних
украiнцi кiлька разiв зустрiчалися (Палiй приiздив до Ба

турина, зокрема, в 1698 роцi з приводу весшля гетьман

ського небожа Обидовського). Лiдер правобереж:ного ко

зацтва прохав вiйсъковоi допомоги у Мазепи та росiйськоi

впади, пропонуючи натомють прийняти у пщданство меш

канцiв пщконтрольно! йому територii. Але якою 6 прива6

ливою не здавалася царевi та лiвобережному гетъманоы

така пропозишя, вона йшла всупереч загалъному полiтич

ному. курсу на союз iз Рiччю Посполитою в рамках анти-
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турецькот коалiцii, i Палiй отримував лише обмежену таем

ну допомогу вш Мазепи (порохом, боеприпасами, зброею

тощо). У результатi BiH вирццив боронитися ПрОТИ 1 будь

яких польських спроб випснити його з земель i почав

спццно змiцнювати свiй Фастiв.

Якою ж була полiтика гетьмана Мазепи стосовно Пра

вобережжя до початку Пiвиiчноi вiйни? Ми можемо впев

нено твердити, що гетьман як колишнiй «дорошенктвецы

головною метою свое. полпики вважав об'еднання двох

iсторичних частин держави Хмельницького в одне полi

тичне цiле. Цю полiтику навряд чи варто, модернiзуючи,

називати «со60рНИЦЬКОЮ», адже мова не йшла про реаль

не об'еднання встх етннних украiнських земель. Ti тери

торй, де не iеиувало козацтва (наприклад, Галичина), мали

небагато шанеiв yrpиматися в складi Уlфаiнсъкоi козацъкоi

держави. Але об'ективно така полiтика Мазепи була едино

вiрною для тогочасноi Украiни - тiльки об'еднання ма

терiалъних та людсъких ресурств Лiво- i Правобережжя

могло дати козацькiй YKpaiHi шанс вистояти проти чис

ленних супротивникiв, що переважали ii i за потеншалом,
i за ртвнем та темпами полпичного розвитку. Саме тому

гетъмана не могла не приваблювати iдея включения вели

ко. частини Правобережжя (Фастiвщини та Бiлоцеркiвщи

ни) з готовим козацъким устроем до складу Украшсько!

козацъкоi держави. KpiM того, «Папйвщина» могла зiграти

важливу роль у антитурецькiй полiтицi лiво6ережних геть

маиiв; зокрема у справi просування на пiвденъ, до берепв

Чорного моря. Уев'яэкуз ЦИМ гетьман не Mir не звертати

уваги на неодноразовi спроби кримського хана перемани

ти Пашя на свiй бiк. У..1693 роцi фастiвсъкий полковник

навпъ час вш часу говорив про звернення по допомогу до

татар проти поляюв, i Мазепа писав до Москви, шо Пашеы

слщ допомогги, а6и не допустити татарсъкого втручання

в цю небезпечну справу. Щоправда, коли Семен Палiй

спробував порозумiтися з полъською стороною, лiвобереж

ний гетьман проiнформував Москву про його ненашйнють.

Але серйозно допомогти Пашеы Мазепа не мп, эважаючи

на офiцiйну росiйсъку позицiю. Вiи Mirлише всшяко умов

ляти царський уряд активно втругитися в розвиток подiй
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на Правобережжт, а6и потiм опро6увати всупереч умовам

«Вiчного миру» приеднати цю територiю до Гетьманщини.

Але до початку Пiвнiчноi вiйни цi спро6и не мали вели

кого успixу. Рiч Посполита продовжувапа свою не надто

продуману подвiйну полiтику щодо правобережного коза

цтва, Палiй разом з украiнсъкими селянами, мiщанами та

козаками готував велике повстання, мриочи повторити

успix Богдана Хмелъницького, Росiя вичткувала, намагаю

чисъ водночас вiдвоювати в союзi з Рiччю Посполитою

певнгтериторй у Криму та Османсъкiй iмперii, а у лiвобе

режного гетъмана були «зв'язанi руки» В цьому ЖИ1Т€ВО

вежливому для його держави питаннi.

Втн Mir тiлъки збирати шформашю. та писати до Мос

КВИ листи, подiбнi до того, який наводить Самiйло Велич

ко (вщ 9 грудня 1692 року): «Прислав до мене Семен Палiй,

охотницъкий полковник, свого обозного i писав через

нього свiй лист, а потiм услiд эа тим обозним прислав

через пошту повторного листа, в яких обох з'являе свот

власнi потреби й нестатки i ознаймовуе, що з полъсъкого

вiйсъка почали наcтynати на Полiсся полъськi хоругви i
стали витискати та виганяти зi становисък людей його,

Пашевого, полку, вщ чого вш спошваеться ворожого на

ступу i на себе у Хваспв та усильно -просить, щоб йому

вчинити допомогу й оборону, а найперше, що6 явислав

у мiстечко Бiлогородку, що вщстопъ од Киева на три милi,

на той бзк Днiпра военних людей, з чого поляки, взявши

пострах, не смiли б.на нього наступати, По-друге, проситъ

ын пороху i, свинцю, якоro потребуватиме, щоб давати

вiдсiч, що на те йому з Киева був, ли60НЬ, i Bamoi Царськоi
Пресвiтлоi Величностi указ, однак досi нiчого не було

здiйснено через уеiлякi перепони. По-трете, проситъ гро

шей, докладаючи, що Ti грошi, якi дано йому на полк за

милостивим Вашим монаршим указом, роздав вш на пi

хоту, а тепер йому € пильна потреба дiстати ще стiлъки ж

на задоволення кшних, У тих листах висловлено, либонъ,

досить дбале i гаряче прохання про Ti потреби, якi й сло

весно його посланець старанио переповiв, однак я без

ВаШ0ГО монаршого указу не смiю його эадовольняти, а

самепослати на назване мiсце людей мого рейменту йому
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в допомогу, розмiрковуючи, що це наступають на нъого

вiйська з того боку Дншра, з якими Ви, великi государi,

Ваша Царська Пресвiтла Величносте, маете договори «Вiч

ного миру» i ЦИХ договорiв Ви, великi государi, не вказали

порушувати анiнайменшими причинами, про що багато

разово писалося у Ваших монарших грамотах до мене,

пщданого, Через це посилаю Вам, великим государям, як

найшвидше нарошного щодо того гiнця Самiйла Василъо

Бича, близького мого слугу, i прошу якнайпокiрнiше про

швидкий Ваш милостивий монарший' указ, як мен! чини

ти щодо тих його, Семена Палiя, проханъ. А оскiлъки €

народне присшв'я, що тонучий i бритви хопиться, i· часто
те бувало, що люди з вщчаю до неподо6них удавалися

речей, то я зважити мушу: коли б йому, Семенов! Палiю,

з богохранимот Вашоi держави не 6уло подано допомоги й

оборони, то щоб втн, 6увши В такому вогн], не вдався до

помочi бусурманського боку. А коли так станеться, то вiд

нъого християнству бiльше учиниться шкоди, нiж вш Сте

цика i проклятого Петрика, оскiльки ын, Палiй, мiж BO€H

них людей мае честь i 6агато людей ходить пiд його про

водом. Хоч е про те милостиве Ваше монарше зволення,

щоб вш сам, без свотх полчан, був прийнятий пiд високо

державну Вашоi Пресвiтлоi Величностi руку, однак вш тим

не эадовольняеться, бажаючи захистити при собi й тих

людей, якi перебувають при нъому, як военних, так i по
жильшв, яких У мiстечку Хвастоы поселилося на три тисячi

хат, а надто бажае вш затримати при себ! й те мюто Хвас

пв, яке пщ.його началом (як сам про те пише) дуже добре

зараз·укрiплене. А кови на нього пщутъ.наступом поль

съю вiйсъка, а звщсивже не спошватиметься BiH допомо

ги Й оборони, то дай Боже, щоб не вдався BiH до згаданоi

супретивноi сторони. BiH виказуе до того иамiру; нахил,

бо дуже шкодуе за одним глумачем Ашем, який, бувши

посланий до нъого у Хваспв з Бiлогородщини вш Яли

Агаеи з невшьниками, вiдпущеними на вщкуп, 6ув тими

таки невiльниками забитий, вш чого вш, Палiй, запалав

крайиiм гиiвом, переслщуе тих невiльникiв i бере ix у кpi

посне ув'язнення,знати, ма6уть, щось та малобутитаем

не у того тлумачадо нъоговщ буеурман.Таку пiдозрумушу
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мати i вщ того, що ын, Палiй, побачивши, що той тлумач

до нього не доixав, послав вш себе в той бусурманський

край свого тлумача й козака, каже, що це для вiдомостей

до Стецика, зле виявляеться з ЙОГО мови, що будуть тi його

посланцi i в того Яли Агаси бшогородсъкого. 1хоч я знаю,

що годi тому вступати в раду, кого не покликали, однак я,

вiрний пщданий Вашоi Царськоi Пресвёглот Величностi,

зважуюся за своею вiрною i старанно дбалою службою

запропоиувати це, бажаючи богохранимим Вашим, Цар

ськоi Пресвiтлоi Величностi, державам розширення й сла

ви, щ06 за монаршим Вашим, великих государiв, указом

сказано 6уло про тi Пашев! утруднення полъському рези

дентовi, що6 ын зрозумiв свогм розумом i донiс королiв

ськiй величностi, яка то буде завада i шкода християнству,

коли той Палiй через вщчайбуце вiцiгнаний у ворожий

бiк. Виходячи з цього, добре було б прийняти ЙОГО з людь

ми, якi € при нъому, пiд великодержавну Вашоi Царськоi

Пресвiтлоi Величносп руку, за що -полъсьюй сторон! не

треба мати жодноi претензii. А кладу я це пщданське мое

слово для того, що з цим в'яжеться потреба найперше

малоросiйського краю, адже Семен Пашй, бувши тутешнiм

уродженцем, увiйшов уже серед товариства у велику знач

нiсть, i коли його, як вище буле сказано, 'вiдiгнати через

вщчай на ворожий бiк, то вщ нього учиниться замiшання

найперше малоростйським порядкам, бо на злий наьпр i
на таку сваволю, яке приноситиме здо6ич i користь, ын

потягне эвшси до себе багатьох людей i в майбугнъому часi
засiе тут мiж народом неспокiй. Оце угруднення я покiрно

доручаю на розгляд Превисокому Вашому, вш Бога доб

робудiвничому премудрому оправленню, i при найнижчо

му чолобитп прошу про швидкий, милостивий Ваш, мо

нарший, про те укеэ, а яакож про неза6арний вiдnyск iз

тим оцього мого пнця. А якi ын, Семен Палiй, писав мент

листи, то ix я посилаю для вщома Вам, великим государям,

у приказ Малоi Pocii i докладаю покiрно те, що люди з

того-таки полъського вiйсъка почали ставати й поблизу

рiчки Днiпра, а саме в Димерi, що за п'ять миль вш Кие

ва, на Днiпровiй ropi - двi хоругви i на iнших мiсцях

стало ix по частинi. Доношу покiрно i про те, шо Ваших,
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Царсъкоi Пресвiтлоi Величностi, посланшв, посланих на

Запорожжя iз милостивим жалуванням, дворянина й вое

воду Зеленого i пщдячого (...) [nрiзвuще H~ проставпене. 
Д. ж.] я: виправив у належку iM дорогу в естаннтх числах

листопада, i послав я з ними свотх людей, королiвсъкого

сотника Тихона Довгелю i товариша Батуринсъкоi сотнi

Сидора Горбачеяка. 1 писав я через них до Низового вiй

съка нагадувального листа, щоб вони лишались у належнiй

своiй вiриостi до Вас, великих государiв, i подячно .прий

няли те Ваше милостиве жалування i щоб служили Вам,

великим государям, завжди в непорушнiй ырносп та дбан

нь Список мого листа посилаю у приказ Малоi Росй»,

Загалом, пщбиваючи пщсумок огляду першого етапу

дипломатичноi та ыйськовог дiялъиостi Iваиа Мазепи,

можна твердити, що за с;воiми конкретними досягненнями

перiод цей був не надто результативним: Гетъманщина

залишалася васалом Росiйсъкоi держави, в якiй саме роз

починався процес докершних петровських перетворенъ,

союз Моекви i Варшави робив неможливим (до певно

го часу) розв'язання болiсного цитання про приеднання

Право6ережноi Украiни - колиски козацтва, шла низка

об'ективних та су6'ективних чинникiв стала на завадi

вирiшенню чорноморсъкоi проблеми. Адже за Константи

нопольським миром 1700 року Росiя отримала Азов iз

прилегпою територiею, зруйнованi ж иижнъодиiпровськi

фортеш було повернуго Туреччинi - усе це явно не ви

правдовувало колосальних збиткiв, що ix зазнала насам

перед Гетъманщина в ходi военних шй. Але принаймнi на

цьому етапi эовнпцньопоштичн! iнтереси васала (Украш

ськот козацъкоi держави) i сюзерена (Pocii) хоча б частко

во збiгалиея. Проте така еитуацiя iенувала лите до почат

ку нового великого европейського конфлiкту - Пiвнiчноi

вiйии (1700-1721 роки).



РОЗДIЛ 3

«Бс! спокою

щuро nрагнуmь...»
ГЕТЬМАН ] EKOHOMIКA

На вщмтну ыд зовнiшнъополiтичиих перипетiй

i таемног дипломатii гетъмана, питания, пов'язанi э внут
рпцньою полiтикою уряду Твана Мазепи рщко привер

тали увагу дослщниюв. Винятком туг е xiба що вщносно
добре дослщжена меценатсъка дiяльнiстъ Мазепи в сферi

культури. Тому читачi, яких цiкавлять битви i брязкiт

козацькоi зброi, далекi походи, хитросплетiиня дипло

матичних iнтриг або шедеври украiисъкого барока ма
зепииськоi доби, можyrъ смiливо пропустити два наступ-

них розшли. t

Проте слiд мати на увазi - саме з початком доби

Мазепи iсторики говорять про J(iнець тривалоi, затяжноi

епохи, що недаремно дiстала в юторй Украiни зловiсиу

иазву «Руiиа». Руiиа була позначена не лише поспйни

ми спалахами жорстокоi громадянськоi вiйни мiж ук-
•• • I •••••

рашськими козаками та штервенцц сусщнзхдержав, але

й руйнуваннямсамих засад ще иедобудованоiукраiн;сы,<ii

державностi, занепадом сiлъського господарства, торпв

лi 'та ремесел. Парадоксалъно, але хоча гетьманування

Мазепи теж не було мирним, спокiйним перюдом (за

пщрахункамио. Оглоблiна, з цих 22·-х poкiв суто мирним

був один мiсяцъ), саме цей час чимало дослшниктв вва

жаютъ «срiбним ыкомя (чи то пак - «золотою осiнню»)

Украiисъкоi козацъкоi держави. Справа в тому, що геть

манов! Мазепi вдалося змiцнити державу зсередини, дещо

нормалiзувати загостренi соцiалънi вщносини, покращи

ти стан екоиомiки, не за6уваючи сприяти розвитковi

культури i мистецтва.
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Згiдно з Андрусiвським перемир'ям 1667 року, Бахчи

сарайським (1681-ro)та «Втчним миром» (1686 року) Днiп

ро-Славyrич став рiкою, що мала роз'еднати единокровних

братiв-украiнцiв на догоду полiтичним iнтересам Pocii,
Речi Посполитоi та навпъ Туреччини, яка 'аж до кiнця

XVII столптя володiла Подшлям i значною частиною Пра

вобережжя. В останнiй чвертi XVII столiття козацька дер

жавнiсть на Правобережжт остаточно занепала i загину

ла, хоча спроби вiдродити ii час вiд часу ро6илися. Репон

лите вщновлювавсяпiсля страxiтливогоспустошеннядоби

Руiни.

Лiвобережнаж Гетьманщина(що фактичнобула вцiлi

лим уламкомзначно бiлъшоi за' теритошеюта населенням
Украiиськоi козацьког держави Б. Хмельницького; саме

гетьманом Лiвобережжя став ~~ 1687 роцi Тван Мазепа)
в останнiй чвертi XVII столiття розвивалася пш впливом

досить своерщнот комбiнацii сприятливих i несприятливих
чииникiв. Вщомо, що Лiвобережна Украiиа не зазнала
такого жахливого спустошення в роки Руiни, як це було з

Правобережжям - серцем колишнъоi козацькот держави

Хмелъницъкого. Спочатку досить периферiйиий репон,

десять лiвобережних козацьких полкiв (Гадяцький, Киiв

съкий, Лубенський, Миргородсъкий, Нтжинський, Пере

яславський, Полтавський, Прилуцький, Стародубсъкий,

Чернiгiвський) почали активно розвиватися економнно i
соцiально, зок:рема й эавдяки чималiй кiлькостi переселен

цiв 3 Правобережжя (одним iз них був i сам головний

персонаж цiеi книги). Самiйло Величко писав про харак

тер переселения украiИцiв на лiвий берег Днiпра - пщ

владу гетъмантв Брюховецького, Многогрiшного, Самой

ловича, а згодом Мазепи: «Остаток народа в' городах и

поветах тамошних на сюю Днепра сторону I перебирался

и где улюбя, 'по разных сегобочных [лiвобережнuх, бо сам

Величко - 3 Полтавщини. - Д Ж] полках украинно-ма

лороссийских для жития своего избирал и заседал месца...
и вся сегобочная Украина, пред тем малолюдствовавшая,

от того времени тогобочными людми украинскими напол

нилася и умножилася». Це переселения не завжди бувало

добровiльним - за часiв Самойловича росiйсъкi вiйська
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та лiвобережнi козаки навпъ провели так званий «великий

згiн» мешканцiв Правобережжя на лiвий берегДншра, аби

позбавити Дорошенка пщтримки людей. У результап всъо

гоцього населения Гетьманщини на межi XVII-XVIII сто

лiть становиловже 1-1,5 млн чоловiк.

Значним .негагивом для соцiально-економiчногороз

виткуЛiвобережжябули постiйиiвiйни, частi иеврожаiта

епiдемii, котр! нерщко спустошували край, особливо в

остзннiдвадцятъроюв буремногодля УкраiниXVII столп
тя. У 1688 та 1690 роках Украiиа вперше зазнала лиха

небувалих масштабiв - урожай знищила сарана (колорит

ний опис цъого стихiйного лиха мiститъся в лiтописi Ве

личка). Але навпъ попри все це, економтка Лзвобережжя

переживае за доби Самойловича та Мазепи справжне пiд

несення.

Очевидно, гетьман був энайомий iз вахщноевропей

ськими досягненнями екоиомiчноi теорй, зокрема - iз

вченням французъких вчених-меркантилiстiв. Вiи нiколи

не обминав важливих економiчних справ иi в cвoix (чи

малих у цей час) маетностях, иi в держав! у цiлому. Ми

маемо цiкавi гетъманськт унiверсали та листи до Москви,

що мiстятъ iнформaцiю про roсподарськi питания, iиструк

цii мiсцевим старостам i дозорцям гетьманських маетюв.

Усе це шлком логiчно вкпадаеться в образ дбайливого

й пильного господаря, який серйозно займаетъся рiзии

ми справами. 1691 року, наприклад, гетъман писав по

чепiвському старосп Тваноы Бiлозерецькому, аби його

люди належно заплатили якимось иайманим робiтиикам

эалхню працю, а також боронили села навколо Почепа

вш зазiханъ iгумеиа мiсцевого монастиря: той намагався

прибрати ъс! до рук.

Предметом особливоi уваги Мазепи була зовнiшия i
внугрiшня торriвля, що давала чималий прибугок гетьман

съкiй скарбниш. Украiиська козацька держава традишй

но торгувала з европейоькими краiнами, Ростею, Кримом

та землями донських козаюв сшьськогосподарською си

ровиною (зерном, горшкою, тютюиом, поташем, пряди

вом, шкiрами, воском, салом, худобою), а також селiтрою,

виробами з вовни, скла тощо. Iмпортувалися ж здебiль-
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шого предмети розкошi (вина, коштовит тканини, доро

га зброя, iприкраси), промисловi товари тощо. Основним

торговельним маршрутом для операшй iз европейськими

купцями залишався шлях через Польщу, порти Данцiг

(Гданськ), Ригу та Кенисберг i Балтiйське море, ЯКИЙ

активно використовувався в останнiй третинi XVII сто

лiтrя, апе був фактично перекритий для украiнсъких

купцiв 3 початком Пiвнiчноi вiйни Poeii Gi Швешею.

коли великi територii в Польщi та Прибалтицi коитро

лювали шведськi шйська. Украiнським купцям не треба

було «прорубувати ыкно до €вропи» - воии вже давно

торгували з нею, викориетовуючи згаданий маршрут, i
спро6и Петра 1 (1701 ртк) запровадити обов'язкове ви

везения деяких товартв (наприклад, прядива) лише через

далекий i незручний i для украiнцiв, i для 6iльшостi

росiйсъких торговшв Архангельськ вели тшьки до еко

номтчних. збиткiв та незадоволення в середовищi купец

тва. Ще один, пiвденний, маршрут використовувався для

торriвлi з Молдавiею, Валахтею, Кримом та Туреччиною

в перiоди мiж втйнами. BiH став активнiше використо

вуватися украiнськими та роеiйськими купцями пiсля

пiдписання Константинопольського миру Pocii з Осман

ською [мпертею в 1700 роцi.

Важливе мiсце в балансi козацькоi Украiни посiдала

торгiвля з Ростею. Слiд нагадати, що в цей перюд мiж

двома державами, попри васальний, залежний статус Ук

раiни, iснували митнi кордони, i ростйський уряд бачив в

украiнських товарах небажану конкуруючу продукшю, пе

решкоджаючи реалiзацii: ,якiсноi i недорогоi украiнськоi

горшки i тютюну на росiйському ринку. Гетьмани Самой

лович i Мазепа робили все, а6и усунyrи ш перешкоди

(зокрема i шляхом пщкупу росiйських чиновниюв, як i
польських магнаив або членiв мапстрату Даншга), зле

остаточно здiйснити це iM не вдалося. Прете укратнська

продукцiя все ж знаходила свот ринки з6уту, зокрема i в

Pocii. Важливим було встановлення i змiцнення торговель

них контаюв Гетьманщини з рiзним:и: украiнськими зем

лями ,- Правобережжям, новозаселеною Слобiдською

Украiною, Галичиноютощо.
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Зрозумiло, в XVII-XVI'II столiтrяхУкраiиськакозацька
держава I ще не мала) свого «мiиiстра» промисловостi чи

сшьського господарства (слшзважати й на те, що держава

Богдана Хмельницького з самого початку будувалася як

вiйськова, ii кертвництво,за критичнимвисловомМ. Гру

шевського, «так i не вилiзло з функцiй штабу армй»), Але

люди, що вшповщали за розвиток цих важливих аспектiв

ЖИЛЯ, були.

1'призначав ix гетъман. Щоправда, за доби Мазепи ще

не iснувало поеади· генерального пiдскарбiя, ЯКИЙ займав

ся б фiнансами держави, i персоналъний гетъманський скарб,

за середньовiчною традишею, не вiддiлявся вш державно

го (тому варто пам'ятати, що накопичення украшськими

гетьманами, эокрема й Мазепою;' великих багатств мало

на меп не лише пщвищення особистого добробугу, зле й

поповнення державнот скарбниш). Вперше розмежування

державноi скарбниш та власне гетьманськот буде зафiксо

ване лише в «Конституцii» Пилила Орлика у зв'язку з тим,

що неБЬк Мазепи, Андрiй Войнаровський, претендуватиме

на всю спадщину покiйного дядька, тим самим залишаю

чи новообраного гетъмана Орлика без грошей у державнiй

скарбниш (та ще й за важких умов емiграцii).

Проте вже за часiв гетьмана Мазепи справами гос

подарчого: характеру займалися деякi представники ге

иералъноi козацькоi старшини (наприклад, генеральиий

обозний 1. Ломиковсъкий, або деякi довiренi особи гетв

мана - в: Кочубей, Д. Максимович, п. Орлик). Важливi
екоиомiчнi функцii 'та доручення гетьмана в рiзнi часи

викснували також Iваи Лисиця (колишнiй I полковник
брацдавський), Юрiй Харевич (знатний ыйсъковий то

вариш i гетьманський дворянин, «дозорця конотопських

млинпи гетьмана), Тимофiй Радич (знатний вiйськовий

товариш, теж конотопський старшина), Олексiй ТУРан

съкий (випускник Киево-Могилянськот академй, який

навпъ писав Bipmi латиною, - глухтвський сотник, зго

дом генералъний суддя). Окрем! господарськ! доручення

гетьмана викснували також великi купцi: украпюьк! (Мак

сим Васильювсъкий, Спиридон Ширай) та iноземнi (Сава

Владиславич-Рагузький, боенiецъ з мюта Рагуза (сучасний
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Д~бровник У Хорватй), який тримав у свозх руках знач

ну частину украiиськоi эовнпцньо] торгiвлi поташем, а

також був фiнансовим агентом гетьмана Мазепи та Пет

ра I на Балканах. У 1720роцi BiH заснував першу в Ук

раiиi полотняну мануфактуру, де виготовляли. вiтрила

для кораблiв росiйського флоту).

Дбайливо добирав гетьман Мазепа i рiзиоманiтних

дрiбних чиновникш - «господарiв», старост, дозорцiв,

шафарiв (збирачiв мита) тощо. Чимало цих людей - ба

гатьох гетьман энав .ще з часiв проживання на Право

бережжi - згодом зайняли важливi державнi посади.

о. Оглоблiн вщзначае серед иих Василя Чуйкевича (гос

подар гадяцького замку, потiм генеральний суддя) , Сте

пана Трощинського (також господар гадяцькоге. замку,

зтодом гадяцъкий полковник), Михайла Турковського

(дозорця мюта Почеп, згодом .генерального писаря) та

iнших. Були серед них свояки та родичi гетьмана, таю

як Iваи Бистрицький (староста шептаювський, свояк

Твана Мазепи через Яна Войнаровського, - згодом вгн

пiде за гетьмаиом Орликом на емiграцiю до Швецй),

Федiр Топольницький. 3начний практичний досвщ i до
Bipa з боку гетьмана давали цим людям можливiсть брати

участь у важливих дипломатичних мiсiяx. Переволочан

ський дозорця гетьманських маетностей Тван Ругковський

виконував таемнт полiтичнi доручення Мазепи в часи

повстання Петрика; Бистрицъкий, добре знаючи латину,

двiчi iздив до Карла XII .восени 1708 року, незадовго до

укладення украiисько-mведсъкого союзу. I

Вмiння [вана Мазепи знаходити талановитих i потрiб
них; державi людей у' зовсiм рiзних сферах не може ,не
викликати поваги. Так, 1704 року гетьман взяв пш свiй

«захист i протекшк» слюсаря Олекош Лопату. В унтверсаш

з цього приводу Мазепа писав: «...берем его под. нашу

гетманскую оборону, защищаючи, абы, кроме двору На

шого, не до кого з старшины полковой, сотенной и горо

довой не належал и никому, кроме нас, не отдавал повин

ности и тяглости. Также в приключающихся справах у

Суду Войсковом €н.ералном росправлялся, а не перед ин

шим яким урядом» - остання фраза говорить про дару-
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вання звичайному слюсаревi Т. зв. судового тмунггету, тоб

то його .мтг судити лише Генеральний суд (найвищий

в Украiнсъкiй козацькiй державi).

Увага i протекцiя гетьмана мали чимале значения для

успiшного розвитку украiисъкоi промисловосп, що актив

но розвиваеться на Лтвобережжг, Це пщнесення кiнця

XVII - початку XVIII столптя буде перерване военними

дiями в 1708-1709 рокахуходi Пiвнiчиоiыйни. З'являють

ся все ноы й нов! тарта:ки:, крупорушки, пороховi та зви

чайнi млини, папiрнi, ливарнi майстернi, туги (майстернi

з виробництва скла та виробiв з нього), буди (своерщн!

«ком6iнати» з виготовлення поташу), селiтроварнi, гуралъ

Hi тощо. Навколо цих пщприемств, де все частiше вико

ристовуеться вiлънонаймана праця, з'являютъся ноы посе

ления - ще процес урбанiзацii. Украшська старшина i сам
гетьман сприяють розвитковi вiльного промислового пщ

приемництва, заохочуючи його iнiцiаторiв рiзноманiтними

економiко-правовими пiльгами.

Найпопулярнiшою i найприбyrковiшою галуззю про

мисловостi була харчова, а саме млинарство i гуралъницт
во. 3аснування водяних млинiв i гуралень (невеликих пiд

приемств iз виготовлення горшки) не могло вiдбуватися

без спецiального дозволу з баку гетъманського уряду,

подiбнi дозволи отримувала i старшина, i звичайнi козаки,
мпцани, селяни. Неоподатковуване виробництво горшки

для власних потреб 6уло давшм прившеем козакiв, а ось

представники iнших верств мали платити податок до дер

жавноi скарбниш .(те ж стосуетвся млинарства). Разом ·iз

з6iлъшенням кiлъкостi гуралеиь эростали ixиi розмipи, 06
сяг випущеноi продукцii, що значиою мiрою йшла на екс

порт, зокрема до Pocii та iиших кpaiH.

Важливою галуззю промисловостi 6уло селiтроварiння.

Виroтовлена селiтра ЙШЛа, перш за все, на виробницгво по

роху i вважалася важливим стратеriчиим товаром. 1700року
Петро 1 встановив штучну низьку цiну на селiтру для ук

раiнсъких виробниюв i зобов'яэав ix продавати всю видо

буту сировину державi. Це викликало активиi протести i
нарiкання 3 боку украiнських селiтроварiв, якi неоднора

зово i безрезультатно просили вiдновити стар] цiни на
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селiтру, «пребывая в оскорблении, полагая себе малую

цену за великую обиду и убыток». Селiтроварiнням Зай

малася старшина та звичайнi козаки i мiщани (чому вст

ляко сприяв гетьман Мазепа - про це свщчать, наприклад,

його уншерсали, що дозволяли видобуток селпри пол

тавському етаршинi Жученкоы та прилуцькому полковни-

ков! Горленку). .
Прибуток давало й виробництво поташу (карбонату

калiю, що використовувався при" виробництвi скла та

мила - будництво). Гетьман сам активно займався ·буд

НИЦТВОМ, .чималi кошти вш нъого отримувала i держав

на скарБНИЦЯ. При цьому дiяла так звана вiдкупна сис

тема; коли заможний купець або промисловець одразу

платив держав! велику суму грошей, отримуючи право

роэпоряджатися встма .прибугками з пщприемства про

ТЯГОМ певного часу. Численнi поташи! пщприемства на

лежали иже згаданому боснiйцевi Саы Владиславичу,

новгород-сiверському вiйтовi Костю Пригарi, а також

компанii у склаш стародубського полковника Михайла

Миклашевського, генерального осавула Андрiя Fамалii

та стародубського вiйта Спиридона Ширая. Тож зосе

редження в одних руках функцiй державного чиновни

ка та тпдприемця-олпарха не € винаходом сьогодення,

щоправда, за тих часiв це не вважалося чимось зло

чинним.

Особливо цiкавили гетьмана Мазепу двi молодi галузi

промисловостi - гутництво (див. вище) i рудництво (ви

лобуток та обробка ЗЩliзноi руди) , що розвинулися на

пiвночi його 'держави, "в районах, де були покпади бо

лотяних залiзних руд та якюного пiску. Гутнями та руд

нями волошли i сам гегьман, i старшина, козаки, купцi та

монастирi. Вщомими власниками гут i I рудень були Ко

чубеi, Миклашевсъкi, Полуботки, Ломиковський, '1708 ро

ку збудував рудню В Стародубсъкому полку i генералъний
писар Пилип Орлик.' Iснувало й державне замовлення

на продукшю' рудень. Так, Леонтiй Полуботок "(батько

Павла, скарби якого дотепер шукають: ентузiасти) мав

постачаги державi залiзо за фiксованою цiною «для вой-

сковых потреб». '
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Можна твердити, що гетьман Мазепа не забував i про,
як тепер товорять.. «представникiв малого та середнього

бiзнесу». Серед власникiв гут i'рудень нерщко зустрiчали

ся дpiбнi етаршини, козаки, мiщани. Дозволяючи займа

тися промислами та пщприемництвом на державних (ран

гових, гетьманських) землях, гетьман як голова держави

укладав iз пщприемцями угоди, «почему мает з той ryri на
год до шкатули гетманской даватиэ (з договору мтж гетьма

ном Мазепою та гугником Василем Скобичевським вш

1704 року).

3 рудництвом була псно пов'язана i така важлива

для Украiиськоi козацькоi держави галузь промисловостi,

як людвисарство (вiдливання гармат та дзвоиiв). Вщомо,

що Iваи Мазепа був знавцем артилерiйськоi справи i
протегував ливарникам (наприклад, вщомим гарматним

майстрам з Глухова братам Йосиповi та Карповi Бала

шевичам, якi виготовили чимало гармат та дзвонiв, се

ред них - знаменитий дзвiн «Голуб» (1699 ртк) зi стилi

зованим портретним зображенням гетьмана Мазепи та

його гербом).

Свiдками зацiкавленостi гетьмана в розвитку паперовоi

галузi дотепер залишаютъся книги, надруковаш в Киево

Печерськiй, Чернiгiвськiй друкарнях на паперi з водяним

знаком у виглядi герба [вана Мазепи.

Маемо данi й про розвиток текстильноi, цегельиоi про-

мисловостi тощо. I

Проте активний господарський розвиток Лiвобережжя

призводив i до негативних наслiдкiв, iнколи досить НС

сподiваних. Так, бурхливий розвиток селiтроварiння спри

яв розкопуванню давнЬс кургантв i поховань, ЩО ви

кликало однозначно негативну реакцiю в суспiльствi

(В 1690 рощ переяславцi скаржилися на свого колишньо

го полковника Леоитiя Полуботка, що той иавiть «пред

ков наших на селитру кости хотел варити- - справа в

тому, що грунт, який мiстив перегнилi кiстки та дере

вину, найбiльше пщходив для еелiтроварiння). Прагнення

швидкоi наживи, звiсно Ж, i в Ti чаеи рщко йшло поруч

iз давнiми традицiями та звичаями. Так еамо зростання

кiлькостi та розмiрiв промиелових пщприемств, а також
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ix специфiка шкодили екологiчнiй ситуацii в KpaiHi. Так,

розвиток насамперед млинарства i гуралъництва приз

водив до обмiлiння та эабруднеиня.рнок (цъому сприяли

млиновi загати, з гною та ерозiя фунту по берегах рiчок,

викликана вирубуванням дерев), а також до швидкого

зникнення украiнських лiсiв. Мазепу, як i деяких його

попередникiв та настynникiв, украшських та росiйсъких

правителiв, це не могло не турбувати. У 1694 роцi гетьман

занепокоено писав у своему лиеп ямпiльсъкому дозорцевi

Струтинському, закликаючи виявити турботу про эбере

ження лiсiв на Ямпiлъщииi.



РО3ДIЛ 4\1
," .

«Гей, .братиша,
1· пора знати,

,що не вам нам.

,; ')'; '., ',nануват1!!»
Сошхльне ТА 'КАДРОВА ПОЛIТИКА

, I ГЕТЬМАНА ИВАНА МАЗЕПИ

• i

Соцiалъна полiтика гетьмана Мазепи в чомусъ

продовжувала полпику його попередника - [вана Самой

ловича, хоча реалiзовував ii Мазепа iншими темпами, а

часом й iншими методами. ця полiтикав цiлому оприяла

кшькюномута якюному зростанню козацъкоi старшини,

змщненнюii економтчногбази, соцiальногостановищата
перетвореннюii на справжнюелiту Украшськогкозацьког
держави. Козацькастаршинаявляла собою резерв, з яко

то воешзованаУкрашськакозацькадержава брала кадри
для' вiйсъко'воiта цивiлъноi служби. В ту епоху, коли го

ловну цiннiстъ все ще становилаземля, замiстъ зарплатнi
I .' ;" I J'. I .) ,,1 •

старшина отримувала эемельнт волошння э- села, хутори,

млини тощо - та селян, якi мешкали на цих эемлях i мали
вщбувати I певнi ловинносп. r ~

Старшина доби Самойловича та Мазепи активно ОСВО

Ю€ як вшьнт (так званi «вшьн! ыйськовв, ЩО давалися на

певний строк З8; службу) i вже не вшьн! (наприклад, п, якi

належали ~iCT~) эемш, Окремт впливовi старшинсъкi РО

диии концентруютъ усвотх руках значнi територii. Розши

рюеться загалъна нлоща старшиисъкого землеволодiння,

воно поступово перетворюеться iз звичайного ранiще ВО

лодiння «за службу i на строк служби» на повну власнють.

Уряд сприяе ЦИМ прагненням старшини. У листi до царiв

Iваиа та Петра ВЩ 11 лютого 1691; року гетъман Мазепа
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писав: «Бывшие гетманы, а особно {ван' Самойлович,

имели такое дерзновение, что такие маетности [надан!

гетьманською еладою i затверджен! царською грамотою. 
Д. Ж] возвращали пр своему разсмотрению ине токмо по

смерти таковых особ-женам и дитям их маетностми вла
дети никогда не. допускали и грамоты ваши монаршеекия

у них имали, но некоторым и при животи то чинили, что
" ' " ~ _. .

по каком-нибудь гневу своему от чести отдаляючи, отда-

ляли и от маетности. Однако, я... для угвержения в Малой

России доброго и твердого порядку... не хочу так посту
пати... но паче к тому есмъ желателен, что не толко стар

шина и полковники, и энатные особы примножние тако

вого деяния имели, но некоторые и сотники из рядовых

оказавшиеся знатиие войсковые товарищи получили себе

деревни или мельницы.•.
Лопчним наслщком цього було поступов~ элиття .стар

шинського землеволошння- з шляхетським, .що подекули

збереглося вщ ПОЛЬС1>КИХ часiв. I~НYJЩflНЯ нехай портвняно
нечисленних, але досить значних волошнь на эвичайному
шляхетському правi ,поруч iз' набагато бшьшою кшькютю
нових володiнь, як! хоч i були фактично в повному розпо

рядженнi козацьког старшини, зле ще не ст8Л1И i'i эаконною
,1' ~ • \ • 1

повною власнтстю, СВ1ДЧИЛ~ про те) що процес станового

оформления старшинськот веретви ,ц~ початку епохи Ма

зепи не 6уло завершено. Саме 'за частв Мазепи обиды

групи эемлеволошння не тшьки фактично, але й юридич
но зливаютъся водне, старшинське, яке все бшъше набу-

, • i '
вае характеру шляхетського волошння.

у цьому планi дуже шкавий Унiверсал ВЩ 13 вересия

1690 року черншвського полковника Якова Лизотуба (ын

кiлъка разiв виконував функцй наказного гетьмана). У цьо

му документ! Лизогуб, вшкидаючи претеней представникзв

старих украiнеьких шляхетських родiв на вшновлення шля

хетського права власностi на вс! земельн! вопошння, що

належали шляхтi перед Визвольною вiйною, встановлюе

ртвнтетъ прав иа земельнi володiння для шляхти i для КО

зацькоi старшини. Лизогуб наказував, «жебы ровне и спо

койне з шляхтою и всякие люде;яких хто може, кождие...
в своем ограничению лежачие пустуючие кгрунга посила-
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ли, розробляли и к пожиткови своему, без жодних заводов

и турбации, приводили, нынешним... власти войсковой

служачим правом». Логiчним висновком з цього було ypiB
няння В правах шляхетського та старшинського земле

володiнь, якi вiдтодi зливаються в одну групу нового

старшинського володiння на старому шляхетському пра

вь Справа в тому, що в Речi Посполитiй шляхта ще в

XVI столiтгi домоглася вш короля урiвняння ii з магната

ми, що здавна володiлиземлеюна вотчинномуправi, а не

тимчасово i за службу (тобто на феодальному правi). Тому

статус i права шляхтича 6ули такими бажаними для коза

юв та ixHboiстаршини,
Джерела з6iльшення старшинського землеволодiиня

наприкiнцi XVII - на початку XVIII столiтгя були рiзнi.

Це могла бути спадщина, иадання земель за гетьманським

(або полковницьким) унiверсалом, нерщко пiдтверджеие

царською владою, «займанщина» (самовiльне створення

хутортв та слобiд, дозволене на початку iснування Ук

paiHcbKoi козацькоi держави), купiвля, сплати за борги а60

провини. Цi джерела вщом! ще з попередиьоi епохи, але

за часiв гетъмаиа Маэепи кiлъкiсне з6iльшеиня кожного з

них створюе яскраву картину зростаиня стаРШИНСЪК0ГО

землеволодiння.

Насамперед надзвичайно почастiшали випадки надан

ня маетюв старшин! та духовенству (здебiлъшого монас

гирям) гетъ:манською владою або полковниками. На жаль,

неможливо дати повну статистичну картину, оскiльки 6а

гато земелъних унiверсалiв ие збереглося. Однак величез

на кiлькiсть «земельних» унiверсалiв Маэепи (на съогоднi

ix вщомо 6iльше тисячi) безперечно свщчить про зростаи

ня старшинського землеволодiння. € цiкавi данi по окре

мих полках. 3а матерiалами знаменитого джерела з icтopii

козацъкоi Украiни, так званого «Генерального слiдства про

маетности 1729 року, у Чернiгiвському полку за Мазепи

6уло роздано 48 маетюв, тодi як Самойлович роздав ix там

лише 27. Подiбна картина 6ула i в iнших полках.

Уже в першi днi та мiсяцi свого гетьманування lваи

Мазепа видав иизку унiверсалiв, якi а60 ствердж.ували стар!

володiння (це 6ула звичайна процедура при обраннт ново-
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го гетъмана, i на иеi з нетершнням чекала старшина по всiй

Укравп), або створювали нов! з фонду так званих «в.iльних

ыйськовию маетносгей. Цi землi були внесен! до епецiаль

ного реестру i складалися з колишнix волошнь польського

короля та магнапв, коифiекованих урядом Украшськот ко

зацькоi держави за доби Хмельницького. Подiбний резерв

ний земелъний фонд пере6ував у безпосередньому розпо

рядженнi гетьманеького уряду. KpiM того, новоо6раний

гетьман мав у своему розпорядженнi територii, конфiско

ваиi у родичiв та прибiчиикiв Самойловича.

Щедра роздача «земельнию унiверсалiв у першi роки

гетьманування Мазепи (1687-1689) легко пояснюеться

тим, що новому гетьманоытреба 6уло вщдячити прихиль

никам i забезпечити еобi якнайширшу пiдтримку серед

старшини.

Друга хвиля надания земель Мазепою припадае на

1699-1701 роки. Вона могла бути пов'язана з подальшим

зростанням старшинськот елiти, яка мала тепер змогу все

наполегливiше висувати перед гетъманським урядом свот

сошаяьно-економннь та полiтичнi вимоги, особливо за

умов заюнчення вiйии з Туреччииою та Кримом i пiдго

товки до новот вiйии - зi Швешею.

Нарештi, втрете процес надания маетюв гетьманською

владою прискорюеться в останиi роки правлiння Мазе

пи (1706-1708), можливо, у зв'язку зi складним полi

тичним та економiчним становищем, у якому перебувала

тодi Гетьманщина, i з зовнiшнъою полпикою Мазепи.

Гетьман намагався за6езпечити co6i пiдтримку старшини

в переддень подiй, вирплальвих для Украiиськоi коза

цькоi держави,

Загалом, за пiдрахунками М. Петровського та о. Ог

ло6лiна, за увесь перiод гетьманування Мазепи старшин],

монастирям i, частково великому купецтву було иадано

сотнi сiл з кшькома десятками тисяч двортв, ,Лише в Лу

бенському полку Мазепа надав 79 сш, де' 1729 року було

4252двори (кртм того, було пщтверджено волошння 14 се
лами, де в 1729роцi нараховувалося 830 дворiв).

Особливо щедро роздавав Мазепа земельнi волошння

cBoiм найближчим прибiчиикам з числа rенеральноi та
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полковоi старшини. Так, прилуцъкий полковник Дмитро

Горленко майже щороку отримував ВЩ гетьмава нов! мает

ки: в 1694 роцi Bifl одержав села Сергii;вку, Ковтунгаку i
Я6лунiвку, В 1699-му - село Бiлошапки, в 1701-му - Яро

шiвку, В 1703-му - Мамшвку, в 170S,-MY - Калюжниш.та

Попори, в 1706...му - Вечорки i"KpiM тою, ще декшька сiл

в рiзний час. 1 Горленко не був винятком. l' i 1.

Поширеноюза часiв гетьмануванняМазепибула «скуп

ЛЯ» эемельстаршиноюi монастирями, Справа полегшува

лася завдяки тому, що в руках старшини були, в-одного

боку, засоби для цiеi «скуплi», аз другого - полпична та

адмiнiстративна влада, яка давала старшиит можлиысть пш

виглядом купiвлi нерщко встма правдани i неправдами

привласнювати землi селян (епосподитихь) i ко~акj.В.,J~ВИ
чайна формула купчих акпв звучала як; «продаж ВОЛЬНИЦ,

а не примушений- i якраз нерщко свщчить про справжнтй

характер цi€i «скуплi». Дiйсио, бувало так, що полковник,

сотник або «знатний .ыйськовий товарищ», не говорячи

вже про генерального старшину, користуючись. свотм ба

гатством i «службовим становищем», мав багато можли

востей захопити володiння дрiбних власникiв, прикрива

ючи це «скупдею». 3РОСТ8;НИЯ старшинськоi «скуплi» мало

велике значения ще й тому, що внаслiдок пошбних Д~Й В

руках старщиии зосереджувалися велик! земельнi волошн

ня на, правi повноi власносп, незалежнь Biд гетьманськот

або полковницькот вол] (еласки вщ~ъков~i» )~, I 1 t

Подiбне ж значения мали так эван] «слсбоди. (i стар...
шинська «займанщина»), Украiисъкi селяни, уникаючи

«шдданствае (феодальних повинностей), змушен! бул;и
йги 'на таю слободи, де вони протягом, кшькох (звичайно

трьох-п'яти) роюв .користувалися .значними пшьгами у
вiдбуваннi «пiдданрьких» повинностей. Iнколи повивнос
тей не юнувало.зовсзм - ДЛЯ того, а6и привабити в так!

маетки нових переселеншв, У подiбних слободах осiдали

також вихщш з Правобережноi 'У:Iq>аiни, Бiлорусi ~a Росй,

де з 1646 року було запроваджене крiпоене право в ПОВ7

ному обоязь Але коли пiлъговi роки минали, населения

слобiд потрапляло в повну юридичну эалежнють Biд влас

иика слободи.
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Однак утворення слобiд вiдбувалося в умовах активно

го формування в Украiиi капiталiстичиих, ринкових вщ

носин, а отже, i rocтpoi конкурентнот боротьби серед самог

старшини за робочу силу. I Середня старшина не тiльки

эаздрила старmинсъкiй верхшш, яка мала можливiсть ство

рювати слободи. Вона добре розумiла, що угворення нових

сло6iд вщбуваеться завдяки чималому зменшенню ii влас-
них~пЩданих». ~

Поятгика yкpaiHcbKorO уряду тетьмана Мазепи щодо

слобш'бупаподыйною. 3 одного боку, влада немогла за

важати дальшому поширенню старшинсъкого землево

лошння та змшненню ехономiчних позицiй старшини.

Але, даючи дозвiл на створення слобiд (шн був обов'язко

вою умовою; хоча на практиш такий порядок часто пору

шувався), гетьманський уряд добре розумiв, що це шко

дило старим старшинським володiнням. I

У зв'язку 3 цим У гетъманських ушверсалах «на осад

ження слобщ» маемо звичайне эастереження, що слобода

може бути заселена лише «зайшдими ЛЮДЬМИ, нетягли

МИ», «людми эаграничними.: а не тутешними малорос

сийскими, оседлости свои меючими- I (унiверсал гетъмана

Мазепи Biд 26 квiтня 1705 року городницькому сотни

ку А. Стаховичу).

Але эемлеволошвня та сiльське roсподарство були не

единим джерелом нагромадження багатств козацькоi стар

ШИНИ. Белику увагу вона пришляпа рiзни:м торговельно

промисловим операшям, Торговельна дiяльнiсть була доб

ре вщома козацьюй старшин! i ранцце, становлячи для иеi

одие з основних дЖерел накопичення «живих грошей» 
roтiвки. Але наприюнш XVII стопптя створюються бiльш

сприятлиы умови для yкpaiнcbKoi торпвш, як эовнпцньот,

так i вНутрiшньоi. Зокрема, старшина бере активну участь

у эовншппй торгiвлi; особливо експортнтй, '
Величезнi прибутки давали старшин! рiзноманiтнi фi

нансоы операцй, особливо «оренди» - горшчана, тютю

нова та дьогтьова, Справа в тому, що населения Укратн

ськот козацькот держави (кртм коэаюв) платило певиий

податок державi за право виготовляти горшку, вирощува

ти i продавати тютюн, виробляти дьоготъ, Держава ж не-
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ршко надавала окремим старшинам «право вiдкупу» - той

ЧИ iнший урядовець, який отримав таке право, одразу

сплачував до державног скарбниш суму, котру приблизно

могли дати податки з вищезгаданих видiв дiяльностi на

певнiй територii (село, мтсто чи шла сотня або полк). Потiм

орендар збирав податки на свою користь, причому нерщ

ко робив це безконтрольно, беручи з людей бшьше, нiж

вони мали б заплатити державi. Тому оренда була дуже

прибутковою (i ненависною для населения) справою.У цих

операшях брала участь генеральна i рядова старшина, чо

ловiки i навпъ жiнки. Генералъний обозний 1. Ломиков
ський i стародубський полковий обозний Прокит Силенко

тримали стародубську полкову оренду. Дружина генераль

ного писаря Ганна Орлик мала оренду в Гадячi i якосъ

зiбрала лите з однi€i гуральнi понад 2 тисячi дукапв,

у 1704 роцi гетъман иадав конотопсъкому сотниковi

Андртев! Кандибi (згодом той стане полковником) i знат
ним вiйсъковим товаришам Юрiю Харевичу i Григорiю

Костенецъкому «в арендовое заведывание» шинки, тютю

нов! i дьогтьовт крамниш в Коиотопi за 4 тисячi золотих.

Займалися орендами i багатiли й представники дрiбноi

старшини. Кролевецькi козаки брати Стожки (один iз них

пiзнiше став кролевецьким i батурйнським сотником) три

мали на початку XVIII стопптя на орендi «городок Остер»

(два роки), а потiм були орендарями в MicTi Красний Ко

лядин (один рж) i «нажилисмона тих арендах тисяч вусем»

золотих, як писав зтодом один iз братiв.

Нарештi, i про це вже йшлося вище, в Tiчаси старши

на, особливо iI верхшка, широко розгортае промислове

пщприемництво(меншоюмiрою на пiвднi, де була не6ез

пека вщ татар, бiльшою - на пiвночi Гетъманщини).

Завдяки такiй дiялъностi наприкiнцi XVII - на почат

ку XVIII столптя вщбуваетъся процее концентрацii вели

ких земельних володiнь у руках старшинсъкоi верстви.

Чимало представникзв вищоi I (i навпъ середнъоi) стар

шини зосередили в своъс руках великi земельнi володiння.

Доситъ згадати тмена Михайла Миклашевського, Дани

ла Апостола, Василя Кочубея, Дмитра Горленка, Леонтiя

та Павла Полуботкiв, Iваиа Скоропадського та багатъох
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iнших. Деякi з них, наприклад лубенський полковник

Леонтiй Свiчка, почали з незначних чинiв i невеликого

маетку. а пiшли з державнот служби, маючи величезнi

володiиня.

Вщ них не вщставали i деякi представники середньоi,

а iнодi иавiть дрiбноi старшини. Наприклад, такий собi

Семен Вакулович, звичайний козак, почав свою кар'еру

мiрошником на одному з пирятинських млинтв, а завершив

ri значним землевласником i .довголпнтм пирятинським

сотником (з 1696-го аж до 1718 року). Таю приклади були

не поодинокь Справдi, наприкiнцi XVII столiтгя на Геть

манщинi э'являеться чимало нових великих землевласни

ктв, людей здебiльшого без вiйськових заслуг. Саме ix мав

на увазi запорозький кошовий отаман [ван Гусак, який

писав Мазетп: «Чуемо про таких, в яких i батьки пщданих
не держали, а вони держать i не знають, що з бiдними

пщданими своiми чинити»,

Вивчаючи iсторiю великого землеволодiння на Лiвобе

режнтй YкpaiHi в кiнцi XVII - на початку XVIII стошття,

не можна не помiтити ще одне дуже шкаве явище - пе

ресування основних центрiв землеволодiння i торговельно
промисловоi шяльностъ етаршинсъкот верхiвки з пiвдениих

полкiв Гетъманщини у пiвнiчний репон. Починаючи з

80-х роктв XVII столiтгя великi землевласники пiвденно

го Лiвобережжя (Полтавщини, Переяславщини) або цiл

ком переносятъ свою господарсъку дiяльнiсть на пiвнiч,

або, залишаючи за собою пiвденнi володiння, купують

маетки i на пiвночi Гетьманщини, особливо в Стародуб

ському полку. Так., з давнix-давен маетки шляхетсько

старшинсъкоi родини Сулимiв були в' Переяспавському i
Киiвському полках. Однак Федiр Сулима i його сии Тван

за гетьманування Самойловича i Мазепи здобули зиачнi

володiння ще й у Стародубському полку. Василь Кочубей,

володiючи маетками В Полтавському полку, придбав землi

у Нiжииському та Стародубському полках. Так само робив

piц Гамалiiв та iншi представники вищоi старшини.

Що ж приваблювало старшину на пiвнiч Гетъманщини?

Насамперед те, що пiвнiчне Лтвобережжя, вщносно слаб

ко освоене за часiв Речi Посполитоi, мало багато рiзних
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ресурсш та особливо сприятливi умови для торговелъно

промисловоi дiяльностi. Сулими, Кочубеi, Гамалii, Ломи

ковськг, Орлики будували там млини, буди, гути, руднi,

активно займалися торговельними та фiнансовими опера

цiями.

1 ще про одну причину господарського тнтересу стар

шини до пiвночi Лiвобережжя. У тпвденних полках зав

жди було неспокiйно: частi татарсью напади, вiйсъковi

походи росiйсько-украiнеъкого вiйеъка кiнця XVII етолiт

ТЯ, нарештi, нершю повстання - усе це примушувало

старшину звертати особливу увагу на пiвнiчнi - «смир

нейшие» полки.

Правовий характер старшинського землеволодiння яс

краво визначено, наприклад, в «унiверсалi» генерального

осавула Андрiя Гамалй, виданому в 1689 роцi. У ньому

(характерно, що форму державного правового акта вжито

в приватноправовому, за своею суттю, документi) Гамалiя,

немов маленький гетъман, дозволяе «нашому пiпданому

[вану Стеблiвсъкому в нашем же селе Серединой Буде

пофундоватъ греблю его власним коштом», застерiгаючи,

«абы в обираню мерки [nодаm"у 3 млина. - Д. Ж] ни жад

ного не чинил ущербку». Так генеральний осавул нена

в'язливо узурпував право давати доввш на побудову млина,

яке належало гетъмансъкiй владi. Цей факт е гарною шюст

рашею того, як економiчна мiцъ старшиии робила ii ВЩ
носно незалежноювщ гетъмаисъкоiвлади, що дуж:е непо

кошо далекогляднихгетьмаиiв, таких як Хмельницький,

Самойлович i Мазепа..
Адже процес концентрацй етаршинсъ:ких маетюв («добр»)

ЙШОВ плiч-о-плiч iз концентрашею «урядiв» (посад), а

отже, i зосередженням полiтичноi влади в руках вищоi

старшини. 36iлъшення маетносп, торговельно-промисло

ве та фiнансове пщприемництво створювали економiчну

базу для петполпично! рощ, яку вiдiгравала у цей перiод

старшинська верхшка, Подальший розвиток старшинсъко

го землеволодiння ыв до зосередження в ii руках полi

тичноi влади в Украiноькiй козацькiй державi, зокрема

урядiв - генеральних, полкових, сотенних, що, в свою

чергу, змшнювало економiчнi позицii старшини.
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Саме в цей перiод на Лiвобережнiй Украш] формуеться

таке явище, як старшинська аристокрапя. Найважливпш

державнi посади в центрi та особливо на мiсцях, зокрема

полковницькт «уряди», В цей час довго займаютъ однi й

п ж особи. Так, Данило Апостол був миргородсъким пол

ковником У 1682-1727 роках, Михайло Миклашевський 
староду6ським у 1689-1706 роках, [ван Мирович - пере

яславським полковником з 1692-го до 1706-го, Дмитро.

Горленко - прилуцьким полковником з 1692-ro до 1708 ро

ку. Це було нове, незвичне для Украшськот козацько]

держави явище.

Iнодi полковницъка посада фактично передавалася як

спадщина вщ батька до сина. Так було з прилуцьким пол

ковництвом, коли пiсля смерп Лазаря Горленка, вбитого
пiд час бунтiв 1687 року, i короткотермiиового полковниц
тва 1.Стороженка ЦIO посаду дiстав сии л. Горленка Дмит

ро; Якiв Лизогуб був чернiгiвським полковником у 1687
1698роках, а його сии Юхим - У 1698-1704-му.

РОЗШИРИЛИСЯ й повноваження полковника. Колишнiй

обраний головний военачальник i представник полку, пол

ковник стае тепер нi6ито спадковим володарем свого пол..·
ку. В унiверсалi гадяцъкому полковниковi М. Бороховичу

21 сiчня 1688 року гетъман Мазепа наказував, «а6и кождый

ему, пану Михайлу Бороховичу, чинил всегда, яко стар

шому своему, пристойную учтивость И пошанованъе и,'

подлуг давной. войсковой обиклости, належитое отдавал

послушенство, знаючи тое, же он; пан Мих. Борохович,

меет от нас целое и зуполное змицене доброго шановати,

а преступного ... карать».
Миргородський полковник Данило Апостол писав у

1705 роцi: «Яко теды пустовские, а иле лежачiй добра ни

кому иному в полку нашом належит видати и диспонова

ти, тылко нам, яко господареви, по милости Божой й рей

ментарскойз [рейменmар - гетьман. - Д. Ж].

Не випадково В' цей перiод зростають цiлi полковницъкi

i навпъ сотницькi династй, Подiбний процес ще швидше

йшов у сусiдиьому репонт - Слобiдськiй Украiиi. Так

угворилися полковницькi династа Апостолiв у Мирго

родському полку (1659-1736), Горленкiв у Прилуцькому
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(1661-1708), Лизогубiв уЧ.ернiгiвському (16,87-1704), Жу
раковських у.Нзжинському (1678-1782) ТОЩО. Серед сот

НИЦЬКИХ династiй зустрiчаемо й .вщем! за бi:льш пiзнiх

часiв у iCTOpii Украiни та Росiйсъкоi iмперii прiзвища: 3а

6iли - в; Борзенсъкiй сотнт (1654-1773); €симонтовськi
У Мглинсъкiй (1669-1732); Гамалii - в Лохвицьюй (1679
1727); Тарновсью г_ у Варвинсьюй сотиi (1689-1763);
Родаянки - в Хорольськiй (1701-1760), Костенецью 
в Коиотопськiй (1707-1750)4

Особливо характерним у процесi консолiдацii укртн

ськоi старшини наприкiнцi XVII - на початку XVIII столiт

тя 6уло юридичне оформления такого цiкавоro прошарку,

як «знатне (значне) вiйськове товариство»,

Iснувало ВОНО В Украiиi iдо часiв Мазени. Окревп пред

ставники старшини, якi мали заслуги перед державою

(Вiйськом Запорозьким), значний ык i шнний досвщ або

майновий стан чи просто вплив В УРЯДОВИХ колах.-набува

ли звания знатного (значного) вiйсъкового товариша. На

прикiнцi XVII -.на початку XVII.I столiтrя знатне вiйськове

товариство стае юридично оформленим станом, де зосе

реджувапася чимала частка старшинського 6агатства та

полпичного. впливу.

Той чи iнший «знатний втйськовий товарище Mir i не
обiймати в даний моментякоюъ посади. Проте вiи завжди

6ув а60 колишнiм вищим урядовцем Гетьманщини, а60 ж

кандидатом на вищi старшинсью посади, яю зде6iльшого
й не виходять з .рук цъого довош вузькоrо та вакритого
кола. В останн! роки XVIIстолптя вже зустрiчаетъся подiл

знатного вiйськового товариства на двi групи: старшi та

молошш знатнi вiйськовi товаришь 1перцп, i друП супро

воджували новообраного гетьмана Мазепу до Москви в

168·9 роцi. «Старшi» знатнi вiйськовi товаришi були здебiлъ

шого колишнiми полковниками або генеральними стар

шинами, «молодшв Ж - переважно дiтъми старших знат

них вiйеъкових товаришiв або молодшими членами тих же

старшинсъких родии, якi не встигли ще здобуги посад, що

ix уже мала група старших знатних вiйськових товаришiв.

Проте не варто думати, що соцiальне значения .i полiтич
ний вплив «молодших товаришiв» були в тогочасиiй УК-
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рaiиi значно меншими, нэк у «старших». Про це свщчать;

наприклад, Коломапью статп 1687 року, де поруч iз «дiю

чок» генеральною 'старшиною i полковниками стоять та

кож -шдписи деяких oci6, якi не мали на той час жодноi

посади (наприклад, Семена та Iваиа Савичiв, синiв гене

рального cYMi Сави Прокоповича).

-Саме в добу Мазепи э'являеться нова назва, яка визна

чае цю категорiю старшини, ~~(бунчукове товариствое. Це

було «знатне вiйськове товариство», звiлънене вш УСЯКИХ

мiсцевих (полкових чи сотенних) обов'язкiв i юрисдикцii,
яке безпосередньо пщлягало гетьманськiй вяаш, перебу

вапо «пiд гетъманським бунчуком. i обороною». Цих осiб

Mir судити тiльки Генеральний суд ~к'paiHcbKoi козацькоi

держави. ,f«ПРИЙНЯ1ТЯ пiд бунчук» бували i ранiше (за Са

мойяовича), але лише за часiв Мазепи «бунчукове товари ...
ство, оформилося як ВИЩИЙ прошарок козацькоi старшини.

KpiM представникiв украiнсъкого «знатного вiйсъкового

товариствае, «пiд бунчук» iнодi приймали li чужоземних
шляхтичiв. Так, эаможний литовсько-бiлорусъкий ШЛЯХТИЧ

Одорський, який переселився на Гетьманщину пiд час

правлiння Мазепи, служив «при 6унчюку гетманском».

Подiбна гетьманська кадрова полiтика була досить ви

правданок» - майже вс! правителi будь-яких часiв, праг

нучи эмщниги свою владу, намагалися розставляти на вс!

провiднi посади особисто' вiдданих iM людей, незалежно

ВЩ походження. Проте це завжди викликало ворожють з

боку мiсцевоi елгги, що iз заздрiстю сприймапа швидке

проеування по 'службi всзх зайшлих, «ЧУЖИХ», - звiдси

поепйн! скарги лiво6ережноi старшини на эасилля «поля

юв» при гетьманському дворi (найчвспше малися на увазi

виxiдцi з Правобережжя, здебiльшого украiнцi за ПОХО.,.

джевням, за цеяким винятком - наприклад, вже эгадува

ногоОдорського). Бажко сказати, насюльки подi6нi роз

становки i взагалi кадрова полiтика Мазепи виправдали

себе - эрешюю, гетьмаиовi вдалося сформувати цшком

шездатний адмiнiстративний механiзм, що непогано пра

цював за умов миру та вiйни, але дав фатальний з6iй у

найвирiшальнiший момент - пщ час виступу проти полi

гики Петра 1. Саме тодi з'яеувалося, що показна лояльнiеть
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бiльшостi старшини 6ула справдi формальною, а ось вщ

данiсть «зайшлих» старшин - висуванцiв гетьмана - час

то виявлялася мiцнiшою i нашйншюю.
у цей же перiод у полках з'являетъся «значкове това

риствоя (ЩО пере6увало «пiд значком полковим»), неза

лежне вщ сотеннот впади i 6езпосередньо пщпорядковане

полковниковт, Цi люди виконували його рiзноманiтнi

«особлив! доручення».

3натне вiйськове товариство i особливо його верцв

'ка, бунчукове товариство, наприкiнцi XVII - на початку

XVIII столггтя поступово перетворювалося на справжню

старшинську аристократiю Гетьманщини, яка концент

рувала у свотх руках УСЮ повноту економiчноi та пош

тичноi влади на Лшобережнтй Украш]. Покликана стати

надiйною опорою гетьманства, ця верхгака все 6iльше i
бiльше плекае невдоволення самовладною полiтикою

«сильнихз ватажкiв i прагне обмежити гетьманську вла

ду (Самойловича, а згодом Мазепи), виношуючи плани

змов та переворотiв. Це був зворотний бпс кадрово!

(«старшинськоi») полпики лiвобережних гетьмантв, зок

рема i Мазепи, в цiлому спрямованоi на змiцнення силь

Hoi полiтичноi елiти держави, яка б стала справжнiм

виразником iитересiв «козацькоi нацй».

Тепер варто розiбраm полiтику гетьмана Мазепи щодо

формально основного стану Гетьманщини - козацтва.

Становище козацтва, навпъ Tiei його чаетини, яка була

записана до офiцiйного козацького реестру (компуту), иа
прикiнцi XVII - на початку XVIII столiття було досить

важким, Формально козацькi «права й вольность з6ерiга

лися-! завжди визнавалися украiнським i росiйським уря

дами, але фактично за Самойловича та Мазепи приско

рився процес зубожiння козацькоi маси та визискування

ii старшиною,монастирямий багатим купецтвом. Це ви

знавав i сам гетьмансъкий уряд.

«А если козак, которий по своей старинности держит

ся реестра войскового и пилнует козацкое службы, то

такого розными способами кривдят [старшина й монасти

pi], чинячи такую налогу, жеби албо з козацтва В мужицтво

силомошо его притягнути, албо цале з житя маетности тое
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малi земельнi волошння, i важливi господарськi угщдя,

МЛИНИ, гуральнi, iншi промисловi й торговельн! эаклади,

а головне - права i вольноетi, здобугi «шаблею козацькок»

за часiв Богдана Хмеяьницького. Щоправда, за тридцять

роктв «вш Богдана до [ваная козацтво вже втратило багато

прав, а разом з тим i сво! земельнi .волошння, промиели

ТОЩО. ~e процес економiчноi диференшацйчимраэ бiль

ше зачiпав козацьке «товариство», козацьку «чернь», як ii
офiцiйно називали гетьмансью унiвереали середини та

другоi половиниXVII столiття. Проте недарма i гетъман
сью та полковницъкi унiверсали; i царсъкт жалувант гра

МОТИ старшин], монастирям та' багатим купцям на рiзнi

промисли, торriвлю ТОЩО вастерпали, що з усЬс цих надань

виключаються козаки (еопроч козаков»), Впм, старшина

мала можливiстъ, безсоромно користуючись свотм елуж

бовим становищем, эбшьшувати визиск рядових козакiв,

але екоиомiчна сила козашва. особливо заможноi його

частини, ще не буяа зломлена. .
Неабияке значения мало i те, що козацтво являло собою

оеновну вiйськову силу краiии, головний озброений резерв

ii не тшьки за военного, але й за мирного часу. В умовах

важкоi i тривалоi вiйни з Туреччиною та Кримом козацьке

вiйсько вiдiгравало особливо велику роль. Козацтво ще

дуже добре пам'ятало чаеи «першое войни славное памети

гетмана Хмельницкою», КОЛИ «отвагою рыцёрства Войска

3апорозкого» здобуло свот козацькi «права» - безмитну

торгiвлю, эаняття I промислами, вiльне вщ повинностей

землеволошння за умови вiйськовоi служби. Живi були й

чимало учасииIdв героiчноi епопеi Хмельниччини або ixнi

найближчт нащадки. Козацтво не раз i не два грiзно нага
дувало про сво! права i вольностi, зокрема пщ час бунтiв

та повстань на Гетьманщинi. Була ще одна обставина, яка

змiцнювала .позицй козацтва. Не кажучи вже про 3апо

рожжя, яке завжди виступало оборонцем традишйних КО

зацьких прав,' на правому березi Днiпра утворилася пiд

ПРОВОД0М Семена-Пашя правобережна козаччина, що грiз

ною силою повстала проти польського панування на Пра

вобережнiй YкpaiHi i,'як побачимо далi, довош мiцно була

пов'язана з Лiвобережжям.

95



Yci цi обставини i 'виэначали полiтику Твана Мазепи

щодо козацтва. Основнт принципи цiеi полiтики о. Оглоб

лiн сформулював так:

1) оборона традицiйних прав коэацтва проти старшин

съких 'та iнших зазixанъ;

2) закршлення -вщокремлення козацтва вш селянства;

З) сприяння заможнiшим шарам козацтва офорМИТИСЯ
1

як «виборним козакам», а iнодi й просунутися в ряди ниж

чоi старшини.
.у цъому планi особливий iитерес становяять таю акт.

украiисъкого уряду, як унтверсали гетъмаиа полковникам

к:иiвсъкому К. Моюевському i нiжинсъкому с. 3абiлi (лисч

топад 1691 року). Обидва документи майже аналопчного

змiсту. Можливо, такь унiверсали були послаиi й до шших

полкiв, але не збереглися до наших диiв. .
1691 ртк був дуже неспоктйним у взагалi непростих

90-х роках XVII столiтгя. Напад сарани в .I690 роцi i
пов'язанi з цим дорожнеча та голод на Гетьманщинв

викликали чимало заворушенъ i серед селян; i серед ко

эацгва. Зокрема, велике ~роптание» було в Китвському

полку на полковника К. Моюевського; те саме сталсся

i в Лу6енсъкому, Полтавському та iнших полках. Зако-ё

лоти виникни також у козацькому ыйську. Навпъ в охоч

чепixотних (найманих сердюцьких) полках «почали они

[сердюки] ... непристойные легкомысности всчинати И

сотников своих без... ведома гетманського самоволством

с уряду поскидали», Уряд Мазепи завжди суворо прич

боркував цi заворушення, зле реагував i iншим чином

иа прояви народного невдоволення.

За таких обставии i було видано листопадовий (1691 po~

ку) унiверсал Мазепи. «Дошло нам ведати же некоторие ~

духовних и з светцких людей особи, з ласки БоЖ0Й и мо-т

наршей и з респекту натого рейментарского маетвести

перед собою маючие, не поглядуючи на тутошние мало

российские обикновения и на войсковие порядки, не таи,

як 6и ся годило, але збиточне з жителями тих маегностей

поступуют, тяглих людей над миру обтяжают, а Iкозакон

приневоляют во свое подданство», Далi в унiверсалi мова

йде виключно про козацтво. Подавши картину експлуата-
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цii звичайних козакiв старшинами, гетьман эаявляе, що

все це «як против права войскового и против самое слуш

ности, так и против воли нашое гетманское деется», Далi

йде дуже цiкава декларацiя козацьких прав. «Кгдиж що

колвек добр рухомих и лежачих, перших лет войниХмель

ницкого, отвагою рыцерства Войска ·Запорозского зостало

отнято и завладено, и уже через так не мало лет утверж

далося козацким заживанем, з того жадная реч не по

винна быти от козаков отбирана, Поневаж война оная

Хмельницкого была вщата не из инших яких неуважних

завзятостей, тилко за веру чистую и за церкви благочестия

достойного, которые до yнi€ римское кгвалтовне были

потягнены, а 1yf же и за волности войсковие, которие

ярмом тяжкимбыли притиснени.Прето годни тие отваж

ники того И теперь эаживати повинни, що им тогда шаб

лею и кровиюэагернулосьв руки; а если'бы хто помер, то

потомки их на том сидети мають». Гетьман рекомендував

чиновникам(державцям)(еякдуховногочина просим,так

и свецким людем приказуемя) поводитися не нахабно i
помiрковано щодо запровадж.ення «щдданських повинно

стей» - «особливе, абы козаков, здавна в тих маетностях

мешкаючих, жадною и найменшою кривдою не домикали,

и кгрунтов жадних, здавна ими завладених... отнимать

оних не важилисяь.л взагалi «що колвек... з початкових

лет войны Хмельницкого, люб слушним поделом, люб

завладением з позволения старших в область козацкую

пришло, 3. того конечне абы от козаков жадное речи не

отбирано и ничим ИХ, ани порыванем на послуги, ани

витяганнем датков не обтяжено», що6 «козаки все, в ре

естру войсковом найдуючиеся и услугкоэацких не лениво

и не хилтяно ширим прилежанием всегда пилнуючие, при

полних войскових правах и ВОЛНО.стях найдовались и спо

койне -до всех духовних и свецких маетностей без жадной

жили турбации».

Унiверсал погрожував особливо зажерливим i «упор

ним» старшинам.конфюкашею маеткзв. При цьому Мазепа

застерiгав, посилаючися на «вираэний... монарший указ»,

що «яко козаков в реестри ВОЙСКОВОМ будучих от налогов

всяких и от повинностей посполитих бороним, заховуючи
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их при волностех напежачих, так и: посполитих тяглих

людей в реестр козацкий приймовати не кажем, жебы як

козаки свои козацкие службы, так и посполитые люде свои

тяглое повинности непременно як теперь, так и во все

потомние часы пилновали»,

Зрозумшо, вищезгаданий унiверсал не вносив нiчого

нового в iснуюче законодавство I Укратнськот козацькоi

держави. Але його принципове значения заперечити важ

ко, та й практично ын не-мтг не стримати старшинських

порушенъ прав .козацтва.
Першi кроки на довгому i непростому шляху юридич

ного оформления дифереицiацii рядового козашва були

зробленi на початку XVIII столiтгя. Так, 2 березня 1701 ро

ку, Мазепа доручив глyxiвському сотниковi Олексцо Ту

ранському учинити I «перебор» коэакам чотирьох засейм

ських сотень - Глухiвськоi, Кролевецькот, Корейськоi та

Воронiзькоi, пошливши ix на«лучшис (евиборне И пере

борне товариство»), якi повиннi були завжди бути готоы

до вiйськовоi служби, i «подлейшое товариствоя (слово

«пiцлiший» в ту епоху вживалося в значеннi «гiрmий», не

маючи сучасноi виразноi морально-етичноi ошнки), яке

мало 4В домах оставатися i повинне було тому виборней

шому товариству всякое всегда до подему належитое чи

нити вспомогателство». Хоч це розпорядження i було фор
мально обмежене лише чотирма сотнями Гетъманщини;

зле немае сумиiву, що воно эастосовувалося значно шир

ше i взагаш намiчало подiл козакiв на виборних i .щдпо
мiчиикiв, який був остаточно здiйснений в 30-х роках

XVIII столiття. Цшков можпиво, що уряд гетьмана Мазе

пи використав досвш.Слобшськсё Украши, яе лише трохи

ранiше (1700 piк) указом Петра 1 була эапроваджена таК81 ж

система подiлy козацгва, зумовлена сильним майновим

розшаруванням козацтва i прагненням Ростйськот держави

зберегти украшськ! козацъкi частиии як дешеву боешатну

силу.

Найбiльшi суперечки серед дослщниюв.завжди викли

кала полiтика гетьмансъкогоуряду Мазепи щодо селян

ства. Радянсыd дослщники завжди змальовували гетъмана

«як кршосника», «лютого ворога трудового народу», юто-
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рики-державники намагалися знайти бiльш рацiоиальнi

пояснения тим чи iншим крокам гетьмана в цiй сферi.

Спробуемо i ми зрозумiти, чим була обумовлена полiтика

Мазепи щодо селян, якi складали чималу частину меш

канцiв Укршнськог козацькоi держави.

Селянство на Лiвобережнiй Yкpaiнi наприкiнцi XVII 
на початку XVIII столiття переживало процес подальшого

збшьшення «пщданських повинностей та загального зу

божiння. Концентрацiя землеволодiння i полiтичноi влади
в руках козацькоi старшини досягалася за рахунок поси

лення експлуатацii селянства.

Ще на початку iсиування Гетьманщини найенергiйнiшi

селяни «пописались В козаки, а подлейшие остались в

мужиках». Протягом другоi половиии XVII столiття на

Лiвобережжi широко вживався термш «пiдданi», який чiт

ко визначав суть i форму вщносин мiж селянами i держав
цями.

Пщданське становище селянства, власне основнот його

маси - так званих посполитих, було визначеие ще до

гетьманства Мазепи, за часiв Самойловича. Пiдданськi

повинностi - натуральнi данини та рiзнi шарварки (по

винносп), грошовi данини (чинш), зародки панщини 
усе це було ще до Мазепи. Але саме за ЙОГО часiв, з одно

го боку, зростають i регламентуються вс! цi повинностi, а

з другого - змшюетъся спiввiдношення окремих видiв

повинностей. Збiльшуються грошовi данини, а також пан

щина. Однак тодi як грошовг та натуральнi данини пе

реважають у «вшьних шйськовихз i особливо рангових

маетностях (у тому числi i в гетьманських), посилення

панщини було характернiшим для маетносгей «повного»

володiння (насамперед монастирського).

На жаль, збереглися лише фрагментарнi данi про збiль

шення селянських повинностей за цих часiв. Наприклад,

у гетьманському селi Пушкарях (Шептакiвськоi сотнт) за

Самойловича збиралося на «гетьмансъку кухню» по 25 зо

лотих, а за Мазепи - 50 золотих. У гетьманських володiн

нях мiстечку Ямпош (Нiжинсъкого полку) та навколишнix

селах наприкiнцi XVII стошття з посполитих збиралося:

Biд ро60ЧОГО коня по 2 золотих, з пiшого селянина - по

4* 99



1 гривиi. На вiдмiиу вщ козакiв селяни платили податок

за право займатися гуральництвом - «показанщину» - по

2 тапяри.

Посполитi села Смичииа (Чернiгiвсъкого полку), якi

протягом чотирьох роюв ие вiдбували «жадной повиннос

ти тяглой» своему пановi - чернiriвському полковому пи

сареы п. Булавцi - в 1703 роцi зобов'язалися «В прежней

посполитой тяглости найдоватисяь. Зокрема, вони мали

пяатити рiчний чинш (грошовий податок) вш 20 до 40 зо

лотих, сплачуючи йоro двiчi на ртк, За це державець обiцяв

не вимагати вiд них «подвод от6ування» i жодних «рабо

тизн», Щоправда, посполитi були зобов'язанi працювати

на свого пава тиждень пш час косовищ, тиждень щд час

жнив, протягом тижня восени «з своее проможности, на

шим товаром и працек» орати пансъке поле. KpiM того,

вони були зо60в'язанi виконувати вci державиi повинностi

(наприклад, угримания сердюкiв i виряджання ix у похщ),

Нарештi, селяни зобов'язувалися«на потребу... панскую,
куда намроскажет, быть готовими и от6увати службу сво

ими конми И працею».

Посполитi сiл Конотопа, Хрипкiвки та Смяча (Чер

нiгiвський полк) наприкiнцi XVII столiття вiдбували на

користь свого пана, яким був не хто iнший, як пасинок

Мазепи бунчуковий товариш Криштоф Фридрикевич, таю

повинностi: чинш (щороку прибяизно по 9 золотих з лю

дини) i рiзнi натуральнi данини (птиця, ЯЙЦЯ, горixи, хмiль,

прядиво i Т. тн.) Нарештi, селяни завжди могли 6yrи при

тягнугi до рiзних «шарваркiв» (наприклад, гатити гребш,

лагодити дороги, мости тощо).

Дуже цiкавi вщомоеп про зростання повинностей селян
та мццан у Прилуцькому полку В остаинi роки XVII - на

початку XVIII стопптя подае о. Оглоблiн. Уневеликому

сотенному мiстечку Вары, населения якого займалося пе

реважно сiльським господарством, пiд час полковництва

Лазаря Горленка (до 1687 року) з посполитих (ена наезди»)

грошi збиралися двiчi або тричi на ртк, Розмiр цих грошо

вих дании не був обмежений якоюсь сталою нормою, а

эалежав, мабуть, вт звичаю, з одного боку, i Biд апетиту

полковника - з другого. Кртм того, вщ кожного мiщан-
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ського та селяиського двору збиралося грiшми «на служи

телей сотенних»: на утримання хорунжого - по 1 копiйцi,

писаря - по 2 копiйки, на «сторожей сотн! Варвииской

полевизе - по 2 копiйки; на остаинix також збиралося по

одному четверику ывса, по однiй хлiбинi, сiль та пшоно.

Доводилося населению платити i за послуги прилуцького

ката: по 1 копiйцi вш кожного мiщанського та селянсько

го двору. Натуральнi повинностi «свободних посполитию

за часiв прилуцьких полковниюв л. Горленка та 1. СТОРО
женка (ДО 1692 року) iшли на утримания полковницького

двору та мкько! ратушi. <<Для переездов сено... косять И

тое укошенное сено как в 'двор полковничий, так и в ра

тушу своим скотом перевозят , да на лошади артилерии

полковой ПРИЛУЦКОЙ сено... косят же». Тнших зборiв (гро

шових i натуральних) на ратушу не збиралося. Впм, пол

ковники Горленко i Стороженко широко вдавалися до

стягнення 3мiсцевого населения рiзних екстраординарних

поборiв; зокрема перед Великодием селяни збирали та

вiдвозили на полковницький двiр «3 местечка и сел 3 пос

политих свободних гуси, утки, кури, яйця и поросята».

Ще тяжче стало посполитим i козакам Прилуцького

полку за часiв полковника Дмитра Горленка. Його наступ

ник Тван 'Ню (той самий, що допомп Меншикову взяти

Батурин) свщчив (можпиво, серйозно згущуючи фарби),

що Горленко, «здобячи свои доми И распространяючися

оними, где было якое згодное ку пожитку людскому в

полку нашем местце, все он своими пооднимал хуторами,

под такою кондицiею: будто одному заплатит, а сотцте и

другое людей мусит и от своих добр уступати; настроил

хуторов на волних здавна степах, не толко· себе, зле й

своим детям, на которих бедние люде многие в заживаню

поль, в кошеню севов, для от6уваня тяжких своих повин

ностей, чинили пожитки...; сена по килкодесять скирд

кошовалися здавна на особливих в стену сеножатех за

бывших... панов полковников прилуцких, на полковничую

потребу; а он [Д. Горленко] когда стал полковником при
луцким, то не толко тие особливие сеножати, якие на

бывших панов полковников прилуцких кошовалися, плу

гами поизоровал и пообкоповал... себе и детям своим на
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потомние часи, леч и мизерних людей власние сеножати

и поля пахотние, нивы и облоги, все загонами своими

пооднимал и до хуторов своих поприворочовал, же до сего

часу без старостов его трудно было бедному человекови

и на воз сена вкосити. И такое полку... хуторами своими и

детей своих учинил стеснение, же где осмотрети, то все...
теперь его власное, будто купил; и купчие отбирает, хотя

хто и не рад продавати, а он, яко многомощный будучи

властелин, все, що хотел, тое и привлашивал...в, Кртм

власних пщданих (ix у Дмитра Горленка було понад тися

чу), прилуцький полковник зганяв селян i навпъ козакiв

свого полку працювати на свотх хуторах. «Що всяк... при
знати мусит, хто тилко лядских панов памятает, же далеко

барзей горшая мука в работизне была од полковника быв

шего [Д. Горленка] всему... полку, нежели за панов ляд

ских; и так не мордовали пани лядские своих подцаных и

не забивали киями, як он [Д. Горленко] мужиков и ко

заков».

До цих повинностей треба додати рiчну грошову «ста

шю», яку збирали з населення як податок на користь

гетъмана (ена гетманскую музику и на его кухню») З кож

ного мешканця «по пропорции их имуществ», «мукою

ржаною, пшеничною и гречаною, солодами, семям коноп

пяним, горохом, маком, кабанами и птаством».

Зростання пiдданських повинностей наприкiнцi

XVII столiття викликало велике невдоволення селян, яке

нерщко переходило у вiцкритi виступи проти панського та

державного визиску. Уряд Мазепи в iHTepecax держави та

громадського ладу мав втручатися в цю справу i обмежу
вати надужитrя державшв та експлуатацiю посполитих.

Показовим € лист Мазепи до переяславського полкового

писаря Михайла Моюевського вщ 10 листопада 1688 року.

Гетьман писав: «ДОЙШЛО нам видати, же як село якоесь

Кучаков, так и всем городом Баришполем завладевши,

великие людем прикрости чиниш...» Гетьман наказував

Моюевському, «....абисте конечне до того села поменен

ного не втручалися и в городи Баришполе з людми як

найскромней обходилися», «А так если хочеш будоватися

и що колвек собе чинити, то за грош свой наймаючи спра-
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ву, а не витоном панщан», мотивуючи це тим, щоб «нам

самим неславы не было и поговору от тих же людей». Факт

надмзрного обтяження «гяглих людей» старшиною геть

манський уряд чесно констатував i .шэнцце (наприклад, в

1691 рощ). Полiтику стримуванняапетипв державцiв Ма

зепа застосовував i тпзнцце, розумiючи, що ртзке посилен

ия експлуатацii селян старшиною неминуче призведе до

эростання соцiальноi напруги, загрози вибуху, хаосу та

зруйнуваиня держави.

3агалом пошбний вибух, що неминуче переплiвся б iз

незадоволенням росiйськими порядками, не був вигщний

i росiйському уряду. У 1692 роцi уряд Петра 1, стривожений
повстанням Петрика та заворушеннями на niвднi Гетьман

щиии, эапропонував гетьмаиовi Мазеш вжити певних за

ходiв, щоб заспокоiти селянську та козацьку масу. Це пи

тания обговорювалось на старшииськiй радi у вереснг

1692· року. Насамперед було ухвалено вiдi6рати маетки у

тих державшв, якi не гщн! були ними володiти. «Которые

особы еще в войску и в народе мнятця быти к служби

негодны, а за нашими универсалами к маетностям приоб

щилися, - писав гетьман Мазепа, - тех угодно бы от того

владения отставити», Ще ранiше, влiтку 1692 року, пщ час

походу на Полтаву проти Петрика, Мазепа позбавив .де

кого зi старшин маетносгей у Полтавському полку. Однак

цього було замало для заспокоення народу, i гетьман,

эважаючи також на вимоги эапорожшв, ровюлав у вересн'

1692 року до встх полкiв унiверсали з наказом, «дабы нихто

из тих владетелей не дерзал работами великими и побора

ми вымышленными людей, в селах, собе данных, обрета

ющихся, отягощати, и чималой в землях, полях, лесах,

сеножатех и всяких угодьях чинити им обиды и насилия,

и чтоб владели ими в миру, ничего вновь и выше меры не

налагая, ноизвычайными дачами и работами от них до

волствуяся». Неслухняним держ:авцям гетьман загрожував

карою i навпв позбавленням маетюв - як 6ачимо, це не

залишалося пустою погрозою.

Наnpикiнцi XVII столiтгя на Лiвобережнiй Укрaiиi най

бшьш розповсюджений розмiр панщини пщвищився до

ДВОХ ДHiв на тиждень. Але чимало державшв перевищува-
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ли i цю норму, примушуючи пшданих працювати на пан

щинi значно бiльше. 1701 року селяни села Смоляжа (Hi
жинського полку) поскаржилися гетъманов! Мазепi на

свогодержавцясотникаверкйвськогоСамiйлаАфаиасiйо

вича, що його дозорця «великие И нестерпимыеим в ра

ботизне деял прикрости, несносные чинячи обиды,'а в

панщине непрестанные вимисли», i просили у гетьмана

«полегкости i оборони». Генеральний суд визнав скаргу

селян справедливою. Свозм спецiальним унiверсалом ВЩ

28 листопада 1701 року гетьман, хоч i залишив село за тим

самим сотником, але висловив йому сувору доrану (еему,

сотнику, не похвалились-мо такого прикрого владения»)

та наказав, «абы не болшей, але толко два дни в тиждень

роботу его панщизною отправовали, а иншие дни на свои...
потребы, и в рок по пол осмачкы овса от рабочей тварини

давали; над що жадных датков и повинностей не мает и

не повинен будет он, пан сотник, вимагатиэ пiд загрозою

гетьманськот кари.

Вщомий украiнський iсторик XIX столптя о. Лаза

ревський, який вперше опублiкував цей унiверсал, заува

жив, що фактично до епохи Мазепи «розмiр панщини

залежав лише вш сваволi державшве. Цей документ фiк

сував звичайний тодi в Гетъманщинi мiнiмальний розмiр

панщини, зле значения унiверсалу було, без сумшву, шир

ше. Схоже, вш вперше законодавчо регулював певну нор...
му панщини, що визнавалася украiнським урЯДОМ i пiзнi
ше, у XVIII стоштп,

3ахищаючи селян вщ старшинськоi свавош, гетьман,

з другого боку, дбав про те, щоб посполитi не виходили з

«пшданства- та виконували свот обов'язки щодо державцiв.

Це, зокрема, виявилося в справi монастиреьких пщданих

села Уланова (Глухiвськоi сотнт), яке належало чернiгiв

ським епископам. 3вичайно посполитi, як! сидши або на

своlx «предкiвських фунтах», або на зайнятих ними в ходi

Визвольноi вiйни землях, вважали себе ixнiми внасниками.

Ранiше це майже не викликало заперечень з боку влади

Укратнськог козацькоi держави. Але наприкшш XVII СТО

лптя це питания стае спiрним. Старшина та монастирi

часто заперечують право селян вiлъно розпоряджатися
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евоiми землями. Уланiвсъкi селяни, «удалившися... за гра

НИЦЮ», все ж продовжували користуватися своiми фунта

ми, i гетъман свотм унiверсалом вiд 1708 року заборонив

iM це ро6ити, посилаючисъ на «право здавна ухвалене», за

яким селянин, що назавжди залишав маеток, втрачав свот

землi, якi вiдходили пановi (державцю).

Загалом полiтика гетъмана Мазепи щодо селянства була

достатнъо зваженою, вона 6ула спрямована насамперед на

ста6iлiзацiю соцiальних вщносин всерединi тогочасного

украшського суспiлъства. Але ця стабiльнiстъ нерщко до

сягалася ДОСИТЬ дорогою цiною - уряд був змушений iти

на непоnyлярнi кроки, якi не додавали гетьмановi автори

тету в середевицп звичайних украiнських селян i козакiв.

Водночас старшина не була у захватi вщ спроб обмежити

ii невгамовнг.апетитищодо грошей та влади, i пщтримка,
яку вона надавала своему гетьмановг, була 6iлъш чи менш

сталою залежно ВЩ конкретно} ситуацii - це Тван Мазепа

особливо гостро вiдчув наприкiнцi свого гетъманування.

Розвиток торгiвлi та промислiв за часiв Мазепи сприяв

зростанню мют, збшьшенню купецъкоi верстви. У зв'язку

з цим вiд6увалися чималi змiни в соцiалъно-екоиомiчному

житп мют Гетъманщини.

Головним торговелъним центром Лiвобережноi Украiни

було за6уге съогоднi мюто Стародуб. Воно стояло на пе

рехресп важливих торговельних шляхiв з Pocii до Польщi,

i з узбережжя Балтики до берепв ЧОРНОГО моря. У Старо

дy6i нерiдкими гостями 6ували московськт, льывськт, вар

шавськi купцi. Сюди також приiздили купцi з Бiлорусi,

Литви, 6алтiйських володiнь Швецii (зокрема, з Риги),

Кенисберга i Гданська (Даншга), У Стародубт (а на пiв

днi - у Полтавi) був також осередок торгiвлi мiж пiвнiчною

i пiвденною частинами Лiво6ережноi Ук:раiни. Купцi з

промислово розвинугоi пiвночi i хшборобського пiвдня

Укратнськот козацькоi держави вели тут жвавi торговелънi

операцii, обмiнюючи вироби i продукти. Стародубськi куп

цi у велиюй кiлькостi експортували прядиво, олiю, поташ,

лiс, мед, вюк, скло тощо, водночас iмпортуючи текстиль

Hi виро6и, хутра, метали i металевi виро6и, вина. Законо

мiрио, що вони накопичували великi багатства, справля-
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ючи значний вплив на економiчне i полiтичне життя свого

мюта, а разом з тим i Bciei держави. \
Кртм Стародуба, важливими торговелъними осередками

Гетьманщини бупи мюта: Нiжин, де була колонiя трецьких

купцiв, якi торгували з Ростею, Кримом, Молдавiею та

Валапею; Полтава, через яку iшла торгiвля з Запорожжям

i Кримом; Глухiв, що швидко вростав саме за доби Мазе

пи заВДЯКИ розвитку торговелъних контакав мiж Украiною

та Центральною Росюю; Кролевець, де проводився вели

кий мгжнаролний ярмарок. Окреме мiсце займали Киiв 
давнтй торговельний, шйськово-тюлттичний, церковний та

культурний центр i Батурин - резиденцiя украiисъкого

гетъманського уряду i потужна фортеця, одне з найбiлъших

мтст держави. Iсторичнi мюта Лтвобережжя - Чериiriв i
Переяспав - були переважно духовними та оевiтнiми цен

трами.

Цiкавi враження вш украiнських мтст на початку

XVIII стопптя -залишив московський священик-старооб

рядець Iваи Лук'янов, ЯКИЙ в 1701 роцi подорожував через

Укратну на Близький Схщ, до святих мiсць. Наведемо

кiлъка описiв украiнсъких мют, зроблених пим спостереж

ЛИВИМ мандрiвником:

«Град Глухов, земленой, обруб дубовый, велъми крепок,

а в нем 'жителей богатых много панов; и строенъя в нем

преузоричное, светлицы хорошия, палаты в нем полков

ника Стародубскова Моклышевекого зело хороши; ратуша

зело хороша, и рядов много; церквей каменных много;

девичей монастырь предивен зело; соборная церковь хо

роша очень; зело лихоиены хохлы затейливы к хоромному

строению; в малороссийских городах другова вряд такова

города сыскать; лучше Киева строением и жипем»,

«Град Нежин... велик жильем, и строение в нем хорошо;

грек В нем много живут торговых людей». ·
А, ось опис Киева: «Град Киев стоит на Днепре, на

правой сторони на високих горах, зело прекрасно; в мос

ковском и российском царстве такового града подобнаго

красотою вряд сыскать... Зело опасно [пильно, уважно]

блюдуг сей град; да надо6е блюсти: прямой замок Мос

ковскому государству». У Киев! «везде сады, виногралы».
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«А в нижнем городе все мещане хохлы, все торговые люди;

туг у них и ратуша, и ряды все; всякие торги; - а стрель

цам в нижнем городе не дают хохлы в лавках сидеть: толь

ко всякие на себя товары в розное продают. Утре все

стрельцы сходят на Подол торговать, а вечером пред ве

чернями, так они на горе в верхнем городе торгуют между

себя; и ряды у них свои; товарно сильно СИДЯТ». Однак

Лук'янов эауважуе, що «шинки их [киiвських мiщан] вко

нец разорили, да кобы из того у них сильно скаредно: и

добрый человек худым будет». Цiкавим е також опис пра

вобережного Фастова, який мав непоганi, хоч i не дуже

мiцнi укрiплення i де були дуже дешевi продукти харчу

вання, а також багато покозачених селян, якi налякали

священика свотм зовнiшнiм витлядом та тим, що вiдбира
ли у проiжджих купцiв товари.

Купецтво на Гетьманщинi ще за Самойловича являло

собою досить мiцну соцiалъну групу, яка мала великий

вплив на життя мюта, За гетьманування Мазепи ця тен

денцiя посилилася. Чимало представникiв купецькот вер

хiвки зацiкавилися i землею, i рiзними промислами (особ

ливо лiсовими). Таю купцi заводили млини, хугори, а

потiм, за декiлька роктв, ставали великими землевласни

ками, якi рiднилися з козацъкою старшиною.

Показовою € iсторiя двох вiдомих купецьких родiв

Гетьманщини - староду6ських купцiв Шираiв i киiв

ських - Максимовичiв.

Спиридон Якович Ширай (?-1709), родом з мiстечка
Погар, 6агатий староду6ський купець, провадив значну

зовнiшнюторгiвлю, зде6iльшогопрядивом, з Ригою i Ар
хангельськом. Протягом майже тридцяти роюв (1681-1708)
з незначними перервами вш був стародубсъким вiйтом,

то6то вищим представником мюько! влади в цъому най

бiлъшому торговелъному центрi Гетъманщини. Недарма

1682 року стародубський полковник Семен Самойлович

просив князя В. Голщина, щоб той поклопотав перед поль

ським урядом про торговельнi iнтереси Ширая. Паралель

но зi своiми торговелъними операцiями Ширай скуповував

землi навколо Стародуба, засновуючи численнi млини та

поташнi буди. Гетьман Самойлович надав йому село Со-
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лову, а гетъман Мазепа 2 травня 1688року видав Шираю

унiверсал на село СИНИН (Стародубськоi полковоi сотнi)

з правом на «послушенство» селян. KpiM того, Ширай

згодом заснував поблизу одного зi свотх поташних пiдпри

емств село Спиридонову Буду. У 1705роцi гетьман Мазепа
дозволив Шираевi «ЛЮДМИ заграничними слободку осели

тв и, греблю висипавши, млин построити».

Старий Ширай до кiнця свотх днiв эапишався «значиим

обивателем стародубським», тобто належав до мiщансько

го стану, зле вс! його дiти були спорiдненi з коэацькою

старшиною. Старший сии Ширая Степан одружився з

донькою стародубсъкого полковника Миклашевського;

другий син, Спиридон, був одружений з донькою пасинка

самого Мазепи, седнiвськоro сотника Криштофа Фридри

кевича. Одну зi свотх донъок старий Ширай видав за сина

стародубськоro полковника Тимофiя Олексiйовича, i вс!

iншi доньки одружилися з представниками стародубськоi

козацькоi старшини. Нащадки стародубського вiйта стали

одними з найбагатших землевласникiв пiвнiчноi Гетьман

щини, а згодом зайняли не останне мiсце серед украiи

ського дворянства.

Iсторiя Максимовичiв ще бiльш показова. Максим,

що не мав навпъ власного прввиша (згодом вiи звався

Васильковсъким - мабуть, походячи з Василькова - а60

Печорсъким), 6ув «пiдцаним'Киево-Печерськоi лаври».

В 50-х роках XVII столiтrя втн мешкав у НЬкинi, пiзнi

ше переixав до Киева i в 1676 роцi став «орендарем

Печерським», т06то отримав оренду в Печерському мю

течку, що належало Лаврi. Максим Васильковський про

вадив значний торг э Правобережною Украiною i, оче

видно, з Полъщею та Молдавiею. Найбiльше роз6агатiв

вiи на iмпортi i вже в серединi 80-х роюв був одним iз

най6агатших i найвпливовiших людей у Киевi, а може,

i в усiй Гетьманщинi. В середин! 80-х рокш XVII столiт

тя ын орендував маетки Сапег на Чорнобильщин! - се

ла Хохли, Кононовщину, Черевач (Корогод) та iншi.

у 1686 роцi фактично в його руках знаходилосъ чимало

сш та мiстечок в околицях Киева. Втн володiв млинами

6iля Киева, селiтряними майданами по6лизу Трипiлля i
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Василъкова. На нього на Василъкiвсъкому мосту «сбирают

с проезжих людей мостовщину». Йому належать «сенные

покосы И сена многие» на рiчцi Стугнт, BiH - дуже близъ

ка людина до гетъмана Самойловича i посвоячений з НИМ.

у нъоro 6енкетуютъ представники киiвcъкоi впади, i вщо
мий генерал i командир росiйсъкого гарнiзону Киева шот

ландецъ Патрик Гордон охоче Biцвiцy€ його в Печерсъко

му мiстечку (про що е эапис У «Щоденнику» Гордона).

Скинення Самойловича не зашкодило «пановi Максиму»:

ын був надто впливовою людиною, яку до того ж добре

знав i новий гетьман, lвaH Мазепа. Поступово в руках

Максима та його синiв - Максимовичiв - збиралися

<<ДОМИ, xyroри, МЛИНИ» В рiзиих поякак Гетъманщини. Сини

Максима УВШIIШИ до перших рядiв церковноi iepapxii та

козацъкоi старшини. СтарШИЙ син - loaн Максимович

(1651-1715) - став вiдомим церковним шячем, пись

менником i проповщником. Biн був професорем Киево

Могилянеькоi колеrii, арпепископом Чернiriвcьким (1697
1711) i митрополитом Тоболъським i Сибiрським (1711-1715).
Другий сии - Васипь, що був компанiйсъким полковни

ком, загинув у 1698 poцi на рiчцi Кодимi - «попался В

руки бесурменские и... усечением головы живот свой окон

ЧИЛ». Трeтiй син, Дмитро Максимович, одружений з донь

кою Федора Сулими - Тетяноio, став одразу свояком i
Самойловича. i Мазепи (через Д. Зеленського, одруженого

з другою донькою Ф. Сулими). Спочатку Biн був нiжин

ським полковим писарем (16Я2-1692), а пoтiм «войсковым

экзактором» (1694. piк), тобто вщав зборами податкiв вщ

продажу горшки, тютюну та дьогтю, 3годом Biн став гене

ралъним бунчужним (1703-1708) i генералъним осавулом

(1708-1709). Biн був наближеною особою гетъмана i ко

ристувався його дощрою (що не завадило йому вгекги з

шведського табору пщ час битви пiд Полтавою, зroдом

Максимовича було заслано до Сибiру, де ын i помер в

1732 poцi). Iншi сини Максима зробили не таку блискучу,

але також цшком'пристойну, як на тi часи, кар'еру - Пет

ро був знатним вiйсъковим: товаришем, Григорзй - про

топопом переяславським (1680-1711), Михайло i Антон 
бунчуковими товаришами.
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Таю випадки: не були поодинокi. Поеднання так зва

ного мюького патрицiату (торговельно-ремiсничоi верхтв

ки) зi старшиною мало мiсце i в Нiжииi (рщ Териавiотiв),

i в Переяславi (Томари), i в Полтавi (Герцики). Багате

купецтво мiцно тримало в свотх руках торгiвлю i фiианси
Гетьманщини, поступово скуповувало землi, засновувало

«промисловi пщприемства», керувало мiським самовряду

ванням. Воно було псно пов'язане родинними контактами

зi старшинською верxiвкою, i ЙОГО вплив на господарство

i полiтичие життя Гетьманщини з часом лише зростав.

Приклад Шираiв, Максимовичiв та iнших представии

юв велико! «аристократii грошей) наслiдували й купцi

«середиьоi руки). Наприкiнцi XVII - на початку XVIII сто

лiття i для нього стае характериим iнтерес до землеволодiн

ня i, разом з тим, близькi зв'язки з козацькою старшиною.

Надзвичайно цiкавим € приклад стародубського вiйта Ica
ка Дерев'янки.У 1686 роцi стародубський полковник Якiв

Самойлович иадав йому село Азарiвку, а наступиого року

цей [сак Дерев'яика вже був стародубським полковим обоз

ним i пщписував Коломацькi статтi. Хоча Дерев'яика ие

забаром був звiльнений зi свое! посади, гетьман Мазепа

унiверсалом вщ Злистопада 1688 року залишив за ним його

земелъиi володiння - слобiдку Антоиiв ЛуБОК - з правом

на «послymенство) селян, а також млиии та сiножатi.

27 листопада 1707 року гетьман Мазепа «з певного рес

пекту взявши в особливую... оборону и протекцiю» Гри

горiя Отвиновського, писаря Стародубського мапстрату,

дозволив йому «при его ж млинку за селом Ущерпем, на

ричци Речици стоячом, поселити дворов СКИДКЗ» i пщтвер
див його право володiния «купленным кгрунтом» В селi

Обухiвцi (Стародубськоi полковоi сотнт), з правом на «на

лежние.; послушенства и повинности) селян. Отвииов

ський був магiстратським писарем до 1722 року, а на

початку 1723 року був обраиий стародубським ыйтом.

Щоправда, гетьманський уряд (иаказиим гетьманом був

тодi Павло Полуботок) скасував цi вибори (адже воии

вiд6улися без дозволу гетьмаиа) й усунув Отвииовського

навпъ вш писарства, але того ж року вiи фцуруе в реестр!

мiсцевоi козацькоi старшиии на посадi староду6ського
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городового отамана. Створена ним ще э.дозволу Мазепи

слобiдка Рниця 1(а60 Писаршкв), разом iзt сусiдиiм сели

щем Смяячю i 06ухiвкою, эалишипися -в руках Orвинов
ського та його нащадкiв, що вже належали до козацъкоi

старшини.

Iнодi Мазепа надавав маетноси i тим визначним членам

мюького патрицiату, яю й надалi эалишаяиея в мiщан

съкому стаиi. Наприклад. у 1708роцi вiи надав киiвсъкому

вiйтовi Дмитровi Полоцъкому село Ничагiвку (Киiвсъкий

полк).

Але на шляху 6урхливоro розвитку i тосподарськото

пщнесення мют i зростання всього мпцанського стану

Украiисъкоi козацькоi держави лежала «недо6росовiсна»

економiчна конкуреншя з 60КУ козацъкоi старшини та

монастирiв, рiзноro роду угиски з боку мiсцевоi адмцпст

рацii, а в деяких мтстах - прившейоване становище

чужоземних купцiв (грецьких - у Нiж:ииi, ростйських 
у Киеы та на пiвночi Гетьманщини). Щоправда, за часiв

Мазепи чужоземнi купецькi колонй в украiнсъких мютах

ще не мали того впливу, ЯКОГО вони набудугь пiзнiше,

у XVIII столггп, Гpeцькi купцi а Нiжина спецiалiзува

лися на торгiвлi э краiнами, Близького Сходу, а також

органiзовували транзитну торгiвлю через Укршну мок

цими краiиами та Росюю, а нерщко - i з Захшною

€вропою4О Поселения росiйських старообрядцiв на пiвночi

Стародубеького та Черншвського полкiв лише почали

активно розвиватися, i пльки напiвлегальнi торговельнi

операцii московських стршьшв у Киевi (про.якз згадував
у своему цитованому вище описi ьпста священик Лук'я

НОВ) вщверто ШКОДИЛИ мiсцевому купецтву, викиикаю

чи велике невдоволення украiнцiв, що писали числениi

екарги до Киiвеького мапстрату. Стрiльцi пщпшьно тор

гували рiзиими товарами, не виконуючи жодних мюьких

повинностей.

Мешканш багатьох iнших мют Гетьманщиии.- навпъ

найбшьших i найбагатщих - окаржилися на рiэиi угиски

та крИВДИ1" маючи насамперед на увазi свотх чиновниюв

(полковоi:га сотеиноi старшини) та велик! монастирi. Так,

ще за часiв Самойловича киiвcъкий полковник Григорiй
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Коровка-Вольський заволодiв власнiстю мтста - урочи

щами Пщгороддям та Кожем'яками з ixнiми мешканцями

(переважно ремюниками); урочищем Преваркою (Прюр

кою) заволодiли козаки, «сенними покосамие i вигоном
для худоби киiвських мiщан - киiвський Киришвський

монастир. Ранiше половина з «перевозного з60РУ» йшла

на ратушу (друга половина - до царськоi скарбниш), але

коли на Днiпрi було збудовано мют, мостовий збiр почали

збирати до росiйськоi скарбниш. «а В ратушу ничего не

дают», хоч мццани платили «мостовые деньги». Рибнi лови,

острови Муромець та Труханш i шси-эахопили «началные

И ратные в Киеве будучие ЛЮДИ». Великим тягарем лягала

на мюто пiдводна повиннiстъ (еподвод по сту и болши»,

якi доводилося наймати «дорогою' ценою»). Особливо до

шкуляла мiщанам конкуреншя з боку козацьких (здебiль

шого старшинських) та монастирських шинкiв. Киево

Флорiвсъкий монастир з чималою вигодою для себе i
великим збитком для.Китвського мапстрату торгував горш

кою У власних шинках. Кртм того, старшина та монастирi

заводили.чцкодячи iнтересам мiщан, свот бровариi та ВОС

кобтйнь [гумен Киево-Кирилiвсъкоro монастиря Iнокентiй

Монастирський «на ровнивах и на болотах» у чотирьох

мiсцях побудував «мостки» i брав з ycixпроiжджаючих, не

виключаючи i киян, чималу «мостовщину»; внаслщок чого

«околные люди ни С какими торгами в Киев не ездят».

Чималоi шкоди завдавали мццанам козацыd постоi, а

також вiдмови власиикiв козацъких та монастирсъких

дворш вiдбувати эагальномюью новинносп. Киiвський ма

пстрат окаржився також на те, що мiсцевий полковник i
старшина безсоромно визискуютъ ремiсникiв: «Ремеслен

ные люди... выдают повинность полковнику и старшини

и всякие дела делают без платежу». Киiвський полковник

забрав з вщома мапстрату пщ свою владу також «музицъ

КИЙ» цех.

Киiв був затиснений в мiцнi лещата мiж старшиною та

монастирями, з одного боку, i росiйсъким гарнiзоиом 
з другого. Украiнський гетьмаисъ:кий уряд у вшповщь на

численнi скарги з боку мешканшв рiзних мтст видав низку

унiверсалiв, шо пiдтверджували стар! мюък! права i при-
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вшеi, але здебiльшого був не в змозi захистити мтсто вщ

зловживань старшини та монастирiв, не говорячи вже про

росiйських воякiв. 3рештою, iнодi сам! мiщани вважали за

краще потрапити в залежнiсть вш старшини або навпъ

монастирiв, нiж пiдпорядковуватися своему мапстратовь

Невелике значення мали також видан! на прохання мют

цapcькi жалувант грамоти, в яких iшлося про низку, важ

ЛИВИХ прав мтста. Реальний контроль вiдносно дотри

мания цих прав 6ув вiдсутнiй, i фактично все залишало

ся по-старому. Нов! царськi жалуванi грамоти 1689 та

1699 рокш не надто помiтно полiпшили становище киiв

ського мiщанства.

Подi6на картина 6ула i в шших мютах Гетьманщини.

у Чернiговi полковник i полкова старшина також пору

шували права мапстрату. 1 тут старшина примусово брала

у мiщан пiдводи, якi належали мешканцям сш, що пере

бували щд юрисдикшею мапстрату, i навпъ змушувала

ремiсникiв у мюп працювати на себе, силою за:хоплювала

мкък! млини, мiщансъкi землi та угшдя, порушувала тор

говельнi iнтереси мiщан тощо. У Переяславi полковник

1. Мирович «употреблял до своего двору» «загородних лю

дей, на подварках жиючих», як! ранiше «прислужали» до

ратушi. Переяславсъкий полковий писар М. Моюевський

в 1688 роцi «всем городом Баришполем завладевши, вели

кие людем прикрости- чинив, обтяжував населения «ДЛЯ

своих потреб» ВСЯКИМ «послущенством», 6удiвельними ро

ботами та працею в своему приватному господарствь

Прикро, але в умовах Украшськот козацькоi держави

мюто було майже беззахисним перед ЦИМИ зловживаннями.

Навпъ таю великi мюта з ВПЛИВОВИМ патришагом, як Ста
роду6 i Нтжин, не могли знайти захисту ыд старшинсъкоi

сваволi. -Стародубський полковник Миклашевсъкий разом

зi свозм сватом - генералъним осавулом А. Гамашею - з

допомогою ще одного свата - згаданого дещо вище старо

дубеького вiйта Спиридона Ширая - захоплював мюькз

землi, млини та Iцiлi села (Деменку, Рухтв, Картушии,

Крукш, Солову та тн.), осаджуючи на мiських землях свот

хугори й: слободи, використовуючи мюью греблi для спо

руджеиня своп млинiв тощо. Насюльки безцеремонно
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поводився Миклашевський з правами та володiннями мю

та, видно з того, як, захоплюючи xyrip Березiвщину (по

близу Стародуба) , ын «часть' войсковую» 'купив, «а две'

части меских ГРУНТОВ... силомоцю под владение CBO€ эа

брал». Yciцi володiння здебiльшого так! залишилися в ру

ках клану Миклашевських,

Подiбне вщбувалося i в Нiжииi. Нiжинський мапстрат

окаржився гетъманоы в 1696рош на великi угиски, ЯКИХ f

мюто эаэнае не riльки вш полковоi· старшини i духовних
осiб, зле й вш сотникiв та рядового козацъкого товариства.

Старшина та монастирi рiзними способами переманювали

i записували за собою селяи, землi яких належали Micтy.

В резулътатi прибугки мюта вщ дьогтъовот оренди энизи

лися наполовину. Дуже зменшилися i мюью прибутки Biд

торгiвлi (ератушная вага», «ратушиое ведерко») та мiсъких

млинiв (~размеровыe пожитки»), якi фактично перебували

в руках рiзних «особ... как духовного, яко и bljpCKOrO

чина». Своiми унiверсалами (В 1696 та 1698 роках) ,теть
манський уряд пщтверджував права Нтжинського мапстра

ту. Однак, мабуть, усе эалишилося по-старому, 60 в 1699 i
1700 роках нтжинський полковник i небтж гетьмана lваи

Обидовський зиову нагадував сотениiй i сiльсъкiй козаць

кiй старшинi про мапстратсью права) щодо повинностей

посполитих (селян) у селах, якi належали мапетрату Hi
жина.

Сдщ зазначити, що уряд Твана Мазепи, як i його попе

редиикiв, регулярно пiцтверджував права та привiлеi вели

ких мют Гетьманщини, зокрема знамените магдебурзъке

право. Так, 6уло пiдтверджено магдебурзъке право Киеву,

Староду6у, Чернпову (17вересня 1687 року), Нiжину (2 ве

рееня 1687 року i 11 сiчня 1698 року) ТОЩО. При цьому

украiнський уряд завжди пiдкpеслював, ЩО все мiсъке на

селення мае вщбувати на кориеть мапстрату традицiйнi

ловинносп та платити податки. 11 вересня 1687року Ма
зепа видав унiверсал Ки€ВУ, яким эобов'яэував «монастыр

ских людей», тобто монастирських «пiдцаних», неэапежно

вш того, де воии мешкаютъ, чи при монастирях, чи «в дво

рах монастирскихь, I вiц6увати сторожову та iншi ьпськ!

повинностi; щоправда, це розпорядження мотивсване 6уло
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ТИМ, ЩО Киiв «естъ.пограничний, под КОТОрЫЙ завше звык

ли неприятели бесурмане подъездами своими подбегати»,

Так само Мазепа дбав i про те, щоб права мапстрату

не були порушенi мiсцевим козаЦТВОМ. 16червня 1688 року

було стверджено заборону киiвським козакам торгувати в

шинках горiлкою; цю заборону гетъмансъкий унiверсал

мотивував тим, що це ганебне заняття не личитъ вiйсъко

вому, лицарсъкому стану. Гетъман рекомендував козакам

«иншие пристойнейшие к вспоможенъю господарства сво

его оБмыления завзятия i загрожував, що кожний по

рушник цiеi заборони «не тилко на шкурi своей строгое

понесет каранъе и худобы позбудет, але й для горшой

неславы з реестру козацкого будет вымаран». Однак це не

змiнило становища, i у вiдповiдъ на численнi скарги ма

ricтpaтy 13сiчня 1691 року Мазепа видав новий унiверсал,

де, повторюючи заборону козакам шинкувати горшкою,

дозволив мапстратов! порушникiв цi€i заборони «заберати

i грабити», 6 червня 1694 року гетъман знову видав грiзний

унiверсал, де загрожував порушникам «суровым караньем

у Батуринi. Та, незважаючи на це, козаки i пiсля того не

перестали з колосалъним прибутком для себе шинкувати

горiлкою, а мапстрат - подавати на це скарги.

3ахищаючи права Киiвсъкого мапстрату на монопольну

торгiвлю горiлкою В шинках, гетъмансъкий уряд керував

ся не тiлъки iнтересами мюта. Вiлъне шинкування горш

кою козаками зменшувало прибутки мюта вщ горiлчаноi

оренди, а це, в свою чергу, вшбивалося на загалъних при

бутках державноi скарбниш.

Проте урядовi заходи Мазепи не завжди були на ко

ристъ мют. Так, гетъман шшбрав у Киiвсъкого маистрату

село Осетчину i чотири мтсью млини на рiчцi Сирцi.

Киiвсъке мiщанство було обтяжене також iндуктиим збо

ром (податком на iмпорт). У дуже важкому становищi на

початку XVIII столiтrя опинилося невеличке мюто Почеп

на пiвночi Лiв06ережжя, яке також мало магде6урзьке

право. Micтo втратило вс! свот ратушнi села, якi, не без

допомоги стародубсъкоro полковника Миклашевського,

розi6рали рiзнi державцi, зокрема родичi та свояки пол

ковника. Гетьман знав про це. У своему унiверсалi 6 лис-
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топада 1706 року ын писав: «Респектуючи на тяжести и

незносние долегливости, городу Почепу деючиеся ... бо якiе

до него належали села, то тie все за власти небожчика пана

Миклашевского, полковника Стародубовского, одишли за

державцов, навит ледве не остатное село, зовемое Старий

Почеп за инстанцiями и уставичною его прозбою, зятевi

его пану Андрею Лизогубу досталося в заведованъе, чрез

що тамошнiй обыватели почеповские умалилися и до ос

татного пришли энищеня». Тому гетьмаи, який ще в 1694
роцi погодився надати це село Лизогубу, тепер повернув

його Почепiвськiй ратушi, «касуючи i анигилюючи» свiй

попереднiй унiверсал.

Загалом можна погодитися з iсториками-державника

ми, якi твердили, що полiтика Мазепи щодо мтст та

мiщанства визначалася иасамперед загалънодержавними

iнтересами (за деякими вииятками, коли гетьман був зму

шений iти на помiтнi поступки впливовiй старшинi i фак
тично закривати очi на порушення прав мют). Сприяючи

розвитковi yкpaiHCbKoi торгiвлi та промисловостi i дбаю
чи про потреби, державиоi скарбниш. гетьман часто ви

ступав оборонцем прав мюта i привiлеiв його провiдноi

верстви - купецтва та верxiвки ремiсиикiв, яка иаприкiнцi

XVII - на початку XVIIIстолiття посщае доситъ впливове

мiсце в економiчному i иавiть полiтичному житп Укратн

сько] козацькоi держави. Саме такий напрям державноi

полiтики гетьмана мав ще один надзвичайно важливий

аспект. Micтa i мiщани протягом формування, а за часiв

Руiни - i руйнування недосформованих iнституцiй Ук

paiHCbKoi козацъкоi держави виступали «пасинками держа

ВИ., яку формували i якою керували козаки, а згодом - ко

эацька верхгака (старшина). Надзвичайно показовим € той

факт, що коли ранiше, за часiв Руiии i навпъ за гетьману

вання Самойловича, деякi украiисыd мюта у боротьбi за

cBoi економiчнi i правовi iнтереси проти козацькоi стар

шини шукали собi допомоги у росiйського УРЯДУ, то за

гетьмануваиня Мазепи навпъ таке мюто, як Киiв, де пе

ребували росiйський воевода i великий росiйський гарнг

зои, покладало свот иадii передусiм на свою, украiисъку,

державну владу i особисто на Мазепу.
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Окртм все ж таки недостатньо розвинутих i мiцних мют,
ще однтею, як згодом виявилося, фатальною слабкiстю

Украшськог козацькоi держави була надто швидко зроста

юча i помiтна майнова циференшашя серед ii населення,
яка закономiрно переростала в фактичну та юридичну

иерiвиiсть.Економiчнезубожiнняширокихмас населения

ГетьманщининаприкiнцiXVII - на початку XVIII столiт
тя, внаслiдок безперервних воен, а також зростаючого

визиску з боку чиновникiв-державцiв, викликало все бшь

ший соцiальний протест, що виявлявся в рiзноманiтних

формах, починаючи вщ шдившуального опору i закiнчую
чи масовими повстаннями.

Дуже поширеними наприкiнцi XVII столiтrя були таю

форми опору селян i мiщан, як вписувания посполитих У

козаки, перехiд ix у пщсусшки, поспйний перехiд на «сло

бодия тощо,

Хоча й становище рядових козакiв було нелегке, проте

сама наявнiсть козацьких прав i вольностей боронила ix
вщ загрози потрапити в «пщданство». Тому пщ час Крим

ського походу 1687 року чимало селян пiшло до козацько

го шйська. Однак пiсля походу цi «новг козакие поверну

лися до свою звичноro стану. На Великодньому з'iздi

1688 року старшинсъка рада ухваяила, «жебы нигде ново

козаки з тяглых людей не уписовалися в реестр козацкийь.

у зв'язку з шею ухвалою гетьман 15 вересня 1688 року

наказав сотникам i отаманам, .щоб вони «не важилися як

ново тяглых людей у козацтво приймовати и вписовати,

так и тых новиков, котрие, на свой упор покозачившися...
знову до громад привернули, якобы оные по прежнему

энову тяглость звичайную и повинность вшелякук» вщда

вали своему державцевi, компанiйсъкому полковниковi

1. Новицькому. Проте, звiсно, це не припинило вписуваи

ня селян у козацтво, чому iнодi сприяли й сам! козаки, якi

приймали до свого реестру деяких <<тяглих». Гетьман «под

строгим... каранием- рiшуче забороняв це робити.

у цьому питаннт уряд був послщовний навпъ у тих

випадках, коли вписування селяи у козаки вiдбувалося з

вщома i дозволу мiсцевоi старшини. Коли в тому ж таки

1688 роцi борзенський i шаповалiвський сотники вписали
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в козаки кiлькох селян, гетьман видав унiверсал (13 лис

топада 1688 року), де наказував сотникам «козаков зась

болше не вписовати... кгды Ж без указу нашого не дово

дится вам ynисовати никого в реестр козацкий», а п, що

були вже вписанi, - «нехай робят монастиреви свою по

винность».

Справа в тому, що гетъман намагався перешкодити

надто небезпечному розмаху того, що сучаснi соцiологи

иазивають вертикальною сошальною мобiлънiстю насе

ления, коли перехiд людей з однi€i верстви (класу, стану,

соцiальноi групи) до iншоi, часто вищоi верстви в i€pap
хiчнiй суспiльнiй cтpyктypi € явищем розповсюдженим i
нескладним. Адже перехiд величезноi маси селян та мiщан

до прившейованого козацького стану за часiв Хмельницъ

КОГО поруч iз тим, що вiи дав гетьмаиовi колосальний

резерв военнот сили, мав i негативнi наслщки, одним iз

яких, як нам эдаеться, було деяке уповiльнення процесу

виокремлення украiисъкоi державноi i нацiональноi елiти.

Недарма майже вс! украшськз югорики-державники твер

пять, що саме плекання тако! елiти як справжньоi опори

держави i репрезентанта тогочасног «козацькоi нацii» було

головною кiнцевою метою внутрiшньоi полпики гетьмаиа

Твана Мазепи. Проте гетьман водночас розумiв, що надто

рiзке i невпинне втiлення в життя такот полпики може

викликати небажану соцiальну напругу в суспiлъствi, яка

не пще на користь жодному iз сташв i всьому суспiльству

та державi в-шлему.

Якщо уряд iнодi i Mirдивитися на перехщ «посполитию

у козацтво крiзь пальш, а мтецева старшина iнодi й прямо

потурала цьому, то монастирi завзято боролися проти втеч

своlx «пщданих». Коли посполитi села Ястребщини, яке

належало Чернiriвськiй арцепископй, покозачилися, архг

епископ lоаи Максимович в 1706 роцi видав грiзне «окруж

ное посланiе» такого змiсту: «За таковое их самовольство

отчуждаются они з домами своими Божiя благословенiя,

общешя христiанского и входу церковного. Кто з них або

в домах их умрет - не похоронити: буди им без обыклого

пенiя церковного погребете. Кто народится в домах их 
не крестити. Кто бы их принял в СВОЙ двор, з ними прiо6-
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щался и до них пошол ,- тому ж неблагословенiюподле

жати будет».

Тодшппйпоет, iеромои8ХКлиментiйписав «О уписую

щихся в козакидурныхмужиках»:«Претоберезовимпером

виписуватьтя треба, Йхудобу, кедымаеш, наратушвзять

потреба»(тобто, мовяяв,такихселянтреба вчити КИЙками

i коифiсковувати майно).

Якщо перехщ посполитих у козаки викаикав акгивний

спротив з боку «державцiв»,' моиастирiв i уряду, .ТО став

пения до «пiдсусiдкiв» i мешканшв слобщ бупо трохи

iнmим. I

Переxiд у так зваиi «пшсуещки, дуже зрiс саме напри

кiицi XVII - 'на початку XVIII столiтrя.. 3 одного боку,

зубожiння селянства, з другого - утиски старшинськот

влади примymyвaли багатъох селян i иавiть козакiв кидати

свое господарство та переходити у «сусiци»' до iнших, за

можнiших господарiв - старшини, духовенства, козакiв i
иавiть заможних селян. Були випадки (наприклад, у Ста

родубському полку)" коли i замо:жнi селяви продавали cвoi

двори та ПОМ козакам, етавали ixнiми «пшсусщкамиь, а

сам! «В тих дворах своих, от себе проданных, свободно

живучи, всяких неналеж:них собi волносгей заживали».

Наслщком цього стало, те, що податки, якi платилися вш
кожного двору та земельноi дiлянки,. перекладалися на все

меишу .кшькютъ. селянських пворш, Biд чого страждали i
сам! ппагники податюв, i державнт iнтереси (наприклад,

все важче було эабезпечити «грошовi мiсячиi датки» на

наймвне ыйеько),

I Звичайно, -це порушувапо й iнтереси сере,цньоi та дрiб

иоi старшиии, «шддань якоi нерщко переходили в щд

сусщки до багатих державша (старщини.та монастирiв),

де ршень експлуатацй був дещо нижчий. Огже, уряд

також мав боронити .iитереси скарбниш та Bciei стар

шииськоi верстаи вщ зазixань окремих великих земле-

власниюв. , t I '

У 1692,рош лубенсъкий полковник Леонтiй .Сычка з

приводу .скарги державця Петровського на cвoix тяглих

людей, якi у «коэаков В сусщств! мешкают», наказав yciм,

«когорте упряж мают», вiцбуваm панщину на користь Пет-
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ровському, а «У60ГШИМ подсуседкам- - «козаков годовати
и стацiю роковую панскую до города давати», а також

«сторожам... полевим непременно все их заслугу давати».

Тих, хто порушував цей наказ, чекало покарання i конфю
кашя майна.

Переxiд до юридично неповноправноi, аяе економiчно

прибутковоi категори пшсусщюв набув насильки эначно

го ровмаху, ЩО в 1:701 роцi гетъман був змушений вдатися

до вкрай непопулярних серед селянства .захошв - наказа

ти встх селян, якi записалися у пiдсусiдки до коэактв, але

фактично жили на своему старому господарствi, поверну

тв знов до селянського стану.

Багато селян i навiтъ козаюв переходили жиги на сло

боди. Хоча звичайно дозвопялося осаджувати слободи

людьми «чужими», «зайшлими», зле фактично слободи

заселялися здебiльшого мюцевими людьми, як! бажали хоч

ненадовго вийти з пшданства, 3розумiло, що заснування

слобiд було здебiльmого справою великих землевласни ....
ЮВ - старшини та монастирiв. Однак цi заходи -нерщко

зачiпали iнтереси iнших державцiв, ию втрача:ли свотх пiд

даних, i державного скарбу, що втрачав свотх платниюв
податкiв.

На початку XVIII: столiтгя iгумеи Полтавського Хрес

товоздвиженсъкого монастиря i знатнi вiйськовi товарищ!

Фешр Жученко та Тван Тскра (обидва - колишнi полгав

сью полковники) заснували бiля Полтави слободи «мимо

воли и позволения» гетвмана. Зокрема, Жученко «ПОД тем

претекстом людей многих значних, войскових и посполи

тих, полтавских до ~оной слободи обнадеживанием вол

ностей на житло звабляет»; те саме робив i Icкpa, який до

того ще «не менший тоей слободи осажованием... городу
Полтаве чинит утиск». Довщавшись 'про це,' Мазепа в бе

резнi 1707 року наказав, Щ6б полтавсъкий полковник

(1. Левенець) «легкомыленихx людей», яIci -йшпи до цих

слобщ, «не толко переймал, грабил, забирал, вязенем мор

довал, киями бил, леч без пощадешя вишати розказовал».

Ycix, хто оселився на цих полтавських слободах, наказано

було «оттоль зогнати на першое их мешкання повернути»,

а слободи скасувати.
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I Згадуваний вже Климентiй писав, «О ЙДУЧих на слободы

людех»: в...Добре тые чинят, що прочан обдырают: Бог их

проспит за тое, згола грiха не мают.' 1 не тылхо потреба б

таких обдирати, Але й з самими душами розлучати. Бог за

6унmовника, як мовят, не повюить, Але й нагорадою еще

потйаить. За чим ви, панвве, таких не важтесь щадити:

Втйсаючих.проч самих дерипь, бить i берiть дйпи». I ;

В останн] роки XVII - на початку XVIII столптя дуже
поширилось масове переселения селянства, козашва та

MiCbKoi бщноти до Слобiдсъкоi Украiни, сусiдиix гювгпв

Росй i особливо на Правобережжя.

у своп донесеннях царевi гетьман Мазепа не раз скар

жився на те, що лiво6ережне населения, здебiльшого ~З

пiвденних полкiв Гетьманщини (а слщ пам'ятати, що оаме

в пiвденних полках було найбшьше переселеншв з Пра

вобережжя), тiкало на правий берег Дншра, до: Палiя.

Гетъмансъкий уряд ще з часiв Самойловича tвживав ycix
заходiв, щоб.припинити цей рух, тримав на головних пе

ревозахна Днiпрi вiйськовi сторожьУ деякi роки мало не

вся дiялънiстьпереяславського,прилуцъкогота миргород

ського полковникiвбула скерована на те, щоб затримати

цих переселенцiв.-Велика роль у приборканнi цього руху

належала найманим (охотницький)полкам..
улисгуваннт.гегьманськоюта царськогоуряшвзберег

лося чималовказiвокна те, хтосаме переселявсяна правий

берегДншра. «Все безпутствои остатная голота там по-

шла», - писав Мазепа. -1

Переселенський .рух на правий берег Дншра пеши

рюеться наприкшш 1680-х роюв. € данi про масоы вте

чi на правий берег Днiпра в 1687-1689 .роках. УРЯД не

тiльки перешкоджав 1М, а й намагався силомщь повер

нуги переселенцiв назад. 1691. року 'гетьман наказував

лубенсъкому полковников! Свнц! та охотницьким пол

ковникам Новицькому i Кузьмовичу «червь ВСЮ., 00

отбиравши оружие и всякие вещи, пригнети на .сюю

Днепра сторону». для того ж -туди було послано i пе

реяславсъкого полковника Лисенка.

у 90-Ti роки XVII - на початку XVIII.столi1ТЯ вс! пол

ковники пiвденного Лiвобере.жжя повiдомляли до Батури-
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на 'про те, що масове переселения на правий берег Днiпра

дуже посилилося. Прилуцький полковник Горленко спо-·

ввцавМазепу, що в його полку селяни та козаки розпро

дyIOТЬ ~вoi землi i сшшно подаються за Диiпро. Те саме

писав i переяславський полковник Мирович. Навпъ в да

лекому Чернiriвському полку якось зiбралася велика «купа-.
впкачш, яка намагапася перейти на правий .берег Дншра,
але була завернута назад.

. Гетьман окаржився царевi на те, ще ,вiи не -иае .змоги

иерешкодити цьому масовому руху, i просив царя добити

ея згоди польського уряду на те, щоб'украiнеький уряд мав

право посилати свое ыйсько руйнувати нравобережнт ело

боди, а втiкачiв '3 Лi:во6ережжя примусово повертати до

дому. У 1699'рОцi Петро 1, посилаючись на умови «Вiчвоro

миру» 1686 року, эвернувсядо польського короля Авгус
та 11 3 проханням не дозволяти HiKOМY заселяти Правобе

ре:жну Yкpaiнy.

Однак yci цi заходи, судячи 3 цього, не дали наслiдкiв.

у 1700 роцi московський уряд констатував посилення 'цьо

го руху i наказував гетъманоы збройиою силою вертати i
суворо карати yriкачiв. У 1702 роцi за! переxiд на правий

берег Диiпра гетьман наказав карати смертю не riльки ТИХ,

хто пкав, але й тих, хто переправняв ix на перевозах через

Днiпро. Проте i це не могло аиi припинити масового пе

реселення, аш стримати тих, хто так чи iнакше сприяв

цьему, Справа в тому, що в эаонуваннь слобщ на ПRавому

березi Днiпра зацiкавленi були як киiвсыd моиастирi, що

эдавва маян там, евот земельнi велошння (В руках цих .мо

настирш, зокрема i~ево-Видубицького, були й деякi пе

ревози на Дншр]; як], у эв'язку з посиленням переселен

ського руку,на правий берег; давали монастирям великi

прибугки), так певною- мiрою i суетня швебережна стар

шина, яка мала свот слободи й на Правебережжг, «Воюю

чи» зi слобопами, гетъманський уряд Мазепи процовжував

полпику БогданаХмельницького, який колись надзвичай

но ргзко ставився-до спроб украiнцiв переселятисяна

Слобiдсъку Украiиу i намагався повертати потеншйних

переселеншв, караючи за пошбнеедезертирство». Очевид

но, подiбнi дii селян i козакiв розцiнювалися гетьманським
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урядом не просто як «свавшьство», а практично як держав

на зрада (адже формально Правобережжя належало по

лякам).

Та особливих турбот гетъманському урядов! i мiсцевiй

адмiнiстрацii завдавали постiйнi повстання та виступи про

ТИ свiтських i церковних «державцiв» i багатого купецтва,

в яких брали участь селяни, мiська бщнота та козаки. Цi

розрухи здебiльшого мали локальний характер: вони зосе

реджувалися переважно на пiвднi Гетъманщини, хоча вщ

бувалися окремт заколоти i в пiвнiчних полках. Заворушен

ия виникали мало не щороку. Тнош вони набирали грiзиоi

сили, створюючи дуже небезпечну ситуацiю. Зокрема, та

кий характер мали бунти влiтку 1687 року.

Сучасиики - украiнськi (козацькi лiтописцi) i чужо
земнi (европейська преса), а також бiльшiсть дослiдникiв

зазвичай пов'язують цi соцiальнi виступи з усуненням

гетьмана Самойловича. Проте немае сумнтву, що вони

мали причини, що не залежали безпосередньо вщ подiй

на Коломаку, хоча, зрозумiло, цi подii не могли не спри

яти поширенню заворушень. Виступи почалися майже

одночасно в кiлькох полках пiвденноi Гетьманщини. У Га

дяцъкому полку в 20-х числах пипня 1687 року селяни

мiстечка Лютенки «розшарпали худобу» гадяцъкого пол

ковника М. Бороховича. Селяии села Русаншки влашту
вали справжне аутодафе: захопили в околицях Гадяча кiль

кох ченшв Мгарського монастиря, якi iздили до гути за

склом, i «на смерть позабивали i, на купу тела их зложив

ши, дегтем поливши, сеном накидали и, вози на верх

склавши, тела их попалили».

Наприкiнцi липня виступи охопили майже все пiвдеи

не Лiвобережжя - Гадяцький, Переяславський i почасти
Прилуцький, Лу6еиський та Миргородський полки.

Найбiльшi бунти вiдбулися в Переяславському полку:

в самому Переяславi i в багатьох селах та мiстечках, зок

рема у Воронковг, Домонтовг, Бу6иовi тощо. Заколотники

вбивали i козацъких старшин, i багатих к:упцiв. В Перея

славi було вбито полкового судцю (втн замiняв полковника,

який був У походi) i ыйта, У Переяславi, Воронковг, До

монтоы було захоплено чимало майна старшини та к:упцiв.
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Руйнувалися маетки переяславського полковника Леонтiя

Полуботка (зокрема в селi Шелехшш), пасiки (в тому чис

лi i на правому березi Днiпра, бiля Трипшля), рибнi стави

в Бубновi та Домонтовi. Сепяни забирали старшинську

худобу, хлiб та iнше майно. У Воронкош було захоплено

майно сотника IBaHa Сулими, зруйновано гуральню Мак

симовича та крамниш Константиновича. В багатьох мiсцях

козацька старшина й мiськi урядники повтiкали i влада на
деякий час перейшла до заколотникiв.

Про заворушення в Гетьманщинi влiтку 1687 року БУЛ0

вшомо i в Зaxiдиiй €вропi. Нiмецька преса писала про'

грабунки та вбивства в Украш], посилаючисъ на данi свозх

польсъких кореспондентiв (наприклад, польського рези

дента при росiйсько-украiнськiй армй Глошковсъкого).

Новий уряд гетьмана Мазепи енерriйно взявся за при

боркання бунтiв. Повертаючисъ з табору на Коломацi,

гетьман мав, окрзм козацького вiйська i компанiйцiв, ще

надан! йому князем Голiциним смоленськi полки (пixоту

та Юнноту). KpiM того, гетьман, який був тош в Гадячт,

викликав до себе 13 серпня 1687 року компанiйськi поJ{ки

Новицького та Пашковсъкого. Водночас дiяла i нова пол

кова влада. У Переяславському полку виступи швидко i
успiшно придушив новий ПО)1КОВНИК Дмитрашко-Райча.

Посланi ним загони вiцновлювали мiсцеву адмiнiстрацiю,

карали учасникiв виступiв, вишукуючи насамперед оргаиi

заторiв, стягували великi штрафи та контрибуцii в сотнi

талерiв з мiсцевих громад. Невеселу картину лiквiдацii

розрyxiв 1687 року змалював у своему лiтописi Самiйло

Величко: «Зараз всех тих своеволников по городах и селах

велено от Гетмана старшинам зисковати, ловити и до креп

кого вязения отдавати, потом розиски чинити; по которих

розисках едним виннейшим руки и ноги поламаио, другим

голови иеистовiе одтинано, 'третих на шибеницях вешано,

четвертих на худобах карано, з пятих глупство киями ви

гонянов.

Хоча бунти 1687 року були жорстоко приборканi, але

вже на початку 1688 року в Миргородському й Лубен

ському полках сталося Юлька нових виступiв селянства та

козашва. Один з агеитiв гетьмана, який проiздив через цi
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ПОЛКИ в березн! 1688 року, писав: «Йдучи через полк Мир

городский и Лубенский, прислухалемся межи людьми пос

политими. же голоси барзо непожиточнiе так самому рей

ментарови, яко й мешкаючим статечне в Украйни людям;

с которих до подо6енства бунту неуважного сподеватися

потреба, а то с тих мер, ИЖ од своих' панов полковников

меют полчане великiе долегливости ... за що на весне хотят

цале вийшовши у войско, отозватися за свои кривди».

Небезпечного розмаху набрали селянсько-козацью 38

ворушеннявлiтку 1689 року; пiсля другого походу на Крим.

8наслiдок того невдалого походу (про нього - див. попе

редиiй роздiл), «многое тогда от войска московского и

козацкого на Голицина и Гетмана было роптанiе и клятва».

Ще рпцучтшими були настрот в середовищi звичайних

украiицiв, якi несли на собi головний тягар цих походiв.

Гетьман на той час був у Москвг, i керiвиицтво державою
було в руках наказного гетьмана - генерального cYlЩi

М. Вуяхевича, генерального осавула 1. Ломиковського i
ветерана багатьох кампанiй, компанiйськоro полковника

1. Новицького. Наприкiнцi лiта 1689 року Вуяхевич i 80
вицький сповiщали Мазепу про заворушення в Украiиi.

Вуяхевич писав, що йому важко тримагилюдей у покорi,

бо «люди його не слухаються,властей не поважають,роз

бiгаютьсяв рiзнi стороии... Що можемо зробити з якимись

кiлькома тисячами дворяи [найманого гетъманського на

двiрного вiйська] проти такого великого числа неслухня

них! Не так страшнi нам неырн! татари, як cBoi нехриcтi,
що страху Божого не мають i начальства не слухаютьь.

Вуяхевич i Новицький просили Iваиа Мазепу скорiше по

вертатись додому.

Гетьман був дуж:е стурбований цими подiями. Втн спо

вiщав Новицького про те, що його зустрiли в Москы дуж:е

прихильно, що вiи одержав.велик! цapcькi «милостi» (в Ук

раiиi вже поширювалися чутки, що У зв'язку зi справою

Голшина Мазепа цотрапив в «опалу», ЙОГО заарештовано

i навпъ страчено). Гетьман наказував свотм замiсиикам

якнайшвидше приборкати заворушення. Втн писав: «По

стерегайте того пилно, абы порядок зась... был заховай в

належитом исправленти». «Неспокойныи и малодушныи
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головы, которыи безсловными плетками своими всенарод-.

ний покой нарушают», мали бути ув'язненi та покараш.'

Повернувшись до Украiни, Мазепа писав царевi Петру,

що ын «видит В Малороссiйских краях всюду совершенную

смирность». Проте окрем! заворушення були i в 1690---r
1691 роках. 1691 року вiдбулися виступи проти старшини:

в Киiвському, Лубенському, Поптавському та iнших пол-'
ках. Цi бунти були особливо не6езпечнi тим, що вони 1

охопили козацьке вiйсько i навпъ бували, як ми вже 6а

чили, в найманому ыйську, Зокрема, в травиi 1690 року,

пiд час походу на рiчку Самару, козаки Миргородського

полку вiдмовилися пщкорятися своему начальству, а чи

мало з них втекло додому. Не допомогли навпъ погрози

суворою карою, головне - «в послушенство тяглое вида

вать», тобто перевести в селянський стан.

На початку 1692 року шквщашя заворушень ще трива

ла. Гетьман наказував Iллi Новицькому <<ТИХ1 збродцов И

бунтовников, которыи над Сулою за60ЙСТВОМ безбожие

руки свои помазали, судить и учинить декрет, кого дове

дется на горле карати, а кого киями обкладати». I Однак

уже влiтку того ж 1692 року на пiвднi Лiвобережжя розпоча

лися виступи, пов'язанi з повстанням Петрика. Yкpaiн

ський уряд був дуже стурбований «соцiальною програмок»

ханського гетьмана та його популярними антистаршин

ськими закликами, що мали значний вплив на I широкi

маси населения, зокрема пiвденноi Гетъманщини. Стар

шинська рада в жовтнi 1692 року обговорювала i це пи

тания та подала вочевидь занадто оптимiстичну картину

тогочасних сошальних вшиосин на Лiвобережнiй Украiиi,

призиачену, звiсно, для вух представникiв росiйського уря

ду. «Внутри Малороссiйских городов никакой обиды жи

телям... никаких налог нет. Живут все, старшiе i меншiе,
войсковые и посполитые люди, малороссiйские жители в

счастливом поведенiи, нихто их не зобижает, не насил

ствует, не теснит, всякого именiя в доволство житiя свое

го имеют много. В котором будучи изобилiи, все хвалят

имя Господа Бога, давшого силу i власть их Царскому

Пресвiтлому Величеству счастливо владети и обпаадател

ствовати ими...» Дiйснiсть була дещо iншою.
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Окрем! заворушення були в 1693-му i особливо в 1694
J.696 роках. Зокрема, 1693 року бунти i повстання охопили

територiю Нтжинського полку, а' 1694 року - козацьке

втйсько. у червнi 1694року, пiд час походу в район! рiчок

Вовчоi i Самари, в Гадяцькому i Полтавському полках

стався великий заколот. Полковники цих полкiв сповiща

'ЛИ гетьмана, що якби не гетьманський «лист», який доз

воляв вiйську повернутися додому (шсля. чого козацькi

полки вирушили назад, за Вовчу), то «певне И нога б наша

отголь не уйшла, и были бысмо цале побитими». Щоправ

да, i пiсля того козаки «по табору з киями й кольем ходят».

Старшина скаржилася, що козаки «заодно додому уходят,

а нельзя их вже и зупиняти, поневаж убiйетво над нами

оше, безпутники. цале випоянити: укновали. И если б тyr

до килка день прийшяося нам збарити, то певне б хиба

сами бысмо 3 старшиною при арматах осталися»,

3аворушення в козацькому вiйську виникали i пiзнiше.
Сучасник подiй, львiвський мiщанин Домiнiк Вшьчек,

писав 24серпня 1695 року королю Яну 111 Собеському про

«неёмоырнгбунти серед козашва». «Мазепа, - промовис

то писав Вiльчек, - всю гармату позабирав з козацьких

полкiв i наказуе завжди ставити ii перед своiми наметами.
При нiй поставлено московських стрiльцiв, сердююв i
компанiйцiв 500, як! там днюють i ночують... Щоб при

борк-ати эавзяпсть (козакш), Мазепа наказуе на ко:жнiй

стацй ставити двi шибениш».

у 169~ роцi, пщ час походу, спалахнуло нетривале пов

стання козаюв Киiвського полку проти свого полковника

К. Моюевського. Виступи козацтва, здебiльшоro скероваиi

одночасне i проти власноi старшини, i проти гетьман

ського та царського урядiв, не припинялися i на Запорож
жi. Особливо великi заворуmення були там 1691 року.

У 1700 роцi в Таванську сталася велика сугичка мiж запо

рожцями та гетьманськими сердюками. Багатьох сiчовикiв

та найманцiв було вбито, шших покалiчено; у кynцiв по

розбивали та' потрабували ixнe майно, эокрема бочки з ви

ном та Me'цOM~ ,

у 1701-1702 роках Запорожжя виступило проти будiв

ництва росiйським урядом фортецi на Днiпрi коло Ка-
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м'яного Затону. Запорожцi зруйнували селiтроварнi лi

вобережноi старшиии на рiчцi Самарг, забрали казани,

волiв тощо, вчинили ряд нападiв иа турецьких та грецъ

ких купцiв, яю торгували з Лшобережною Украшою 1 i
Росiею. ;

Цi заворушення та заколоти, що тривали майже увесь

перiод гетьманування Мазепи, ставили украiнсъкий уряд

перед дуже складною проблемою. Цiлком эрозумшо, що

козацьке вiйсъко не можна було використовувати як уря

довi полiцейськi сили. На военному етановищi козацтво

було не эавжди, а пш час походiв, нерщких у п роки, ко

заки були дуже далеко вщ територii своп полкiв. А голов

не ---:' серед самого козацтва надто частими були виступи

проти своегстаршини та державшв, Тому уряд мусив.або

збiлъшувати наймане шйсько, угримания якого завжди

було великим тягарем для населения i збшъшувало його

незадоволення, або ж мимоволi (i яуже неохоче) звертати

ся по вiйсъкову допомогу до Москви. Це неминуче спри

яло росiйсъкому втручаиню у виyrpiшнi справи Украiни,

посиленню тиску на украiиську державнiсть. ~ Мазепа

йшов на збiльшення кiлькостi найманого вiйсъка, як кш

ного (охочеконного, компашйського), так i пiшого (охоче

пixотноro - «сердюкiв»). у цих полках було мало «природ
НИХ» козакiв; зате було багато, особливо серед старшини,

«зайшлих елеменпв», зокрема з Правобережжя, Молдавii,

Бiлорусi, Польщi тощо. За словами I сучасникiв, Мазепа

тримав у себе «в милости и призрении- охотницъкi полки,

сподiваючись на ix вiдцаиiстъ урядовi. Але мiж реестровин

козацьким та охотницьким вiйськом завжди I тривали су

перечки,иепорозУМiиня, коифлiКТИ,аiнодiнавiтьзброй

Hi сугички. Наймане вiйсько було дуже непопулярним

серед украшського населения, якому надто дошкуляли

компанiйсъкi та.сердюцью постоi (стацй). ,"
Напруженiсоцiальнiвщносиний загостреннясошаль

иоi боротьби в Гетьманшин!були дуже небезпечнимита

кождля эовшшньотполггики.украшськогоур,ЯДу i широких
планiв Мазепи щодо посилення позишй Украiисъкоi КО

зацькоi держави i об'еднання украiнських земель. ВОИИ

послаблювали позицii Украiни вщносно царя та змушува-
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ли укршнський уряд триматися в орбiтi росiйськоi зовнiш

ньот полпики. Вони стали причиною того, що Запорозька

Сiч протягом майже всього перiоду гетьманування Мазепи

знаходилась у рiзкiй .опозицй до гетьманського уряду, з

великою недоырою, а то i з вiдвертою ворожiстю ставила

ся до самого гетьмана. Наслiдком цього були такт дii за

порожшв, як спроба встановити польсъкий протекторат

над Сiччю вJ689рош або розробка планiв угоди з Кримом

В 1690-х роках. Yci вищезгадан! обставини також послаб

лювали позицй Мазепи на Правобережнiй Украiиi i тим
самим надзвичайно ускладнювали здiйснення одного з

його найголовнiших нацюнально-полпичних завдань 
об'еднання Правобережжя та Лiвобережжя в едишй Ук

раiнськiй козацьюй державi. Кртм того, доситъ непопуляр

на серед широких верств «соцiальна» i «кадРОВ8» полггика

гетьмана певною мшоюопричинила створення образу Ма

зепи як ырного слуги Москви, виконавця рiзномаиiт

них несприйнятних ДДЯ населення царсъких планiв щодо

Украiни. Раптова для бiлъшостi украiнцiв .змтна зовнiш

нъополiтичного курсу гетъмана в ,1.708 роцi не могла не

спантеличити багатъох. Знаяною мiрою це спричинило

кiнцеву поразку майстерно побудованих планiв Iваиа

Мазепи.

Передбачаемо ще одне питания ласкавого читальни

ка ~ ЯКИМ же був стиль, манера керування людьми, що ii
дотримувавсягерой нашоi книжки, як формувалиеяйого

вщносини з опозицiйними або й ворожими щодо нього

представниками власне украшського полпичного iстеб

лiшменту?Адже цей моментбув i эалишаеться надзвичай

но важливим для будь-якого полiтика, вш цього багато

в чому залежитъ його «уепiшнiсть».

Спробуемо звести докупи все, що энаемо з джерел .. Про
вмiння гетьмана причаровувати до себе людей завжди пи

сали багато - i сучасники Твана Степановича, i пiзнiшi

iсторики, публiциети тощо. Як елушно зауважував Iлько

Борщак, це вмiння полягало передусiм у тому, що гетъман

мтг майетерно уловлювати xiд думок сшврозмовника, аби

говорити з ним на Tiтеми i пею мовою,I яка була для того

зрозумiла i .прийнятна, При цьому Iваи Степанович чудо-
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во знав собi цiну i нiколи не опускався до грубих лестощiв

чи якихосъ iнших подiбних прийомтв, якi здатнi радше

вiдштовхнути i насторожити розумну людину. Себе Мазе

па вважав, за його ж словами, «искусным И ношеным

птахом», тобто особою, чудово обтзнаною з полiтичними

справами. Зрозумiло, що хоч тодi, хоч зараз полiтик рщко

може бути вiдвертим у свотх словах, адже ын мае турбува

тися про те, як вони будyrъ сприйнятi в суvпiлъствi. Не

дивно, що цей аспект був дуже важливий i для Твана Ма

зепи. Очевидно, що поведiнка украшського гетъмана в

цьому планi була зразковою - як влучио висловився не

одноразово цитований нами французький дипломат Жан

Бапюз, гетьман «користувався великою повагою в краiиi,

де народ, загалом свободолюбивий i гордий, мало шануе

тих, хто ним волоше». Зауважимо, що Мазепа був кертв

ииком зовсiм молодоi держави, яка до того ж тiльки-но

вийшла зi стану затяжноi кризи, що мало не зруйнувала

ii. Для того, а6и успiшно провадити свою лiнiю за тих умов,

полiтик мав володiти винятковими здi6ностями, мiцною

волею i, бажано, великою харизмою. Цi якостi сполучав у

co6i, наприкпад, Богдан Хмельницький, стиль керiвництва

котрого можна назвати досить авторитарним. Такий стиль

мтг iмпонувати звичайиим украiицям (за умов загалом

успiшного розвитку краiни), та аж нiяк не укрaiнськiй

полiтичнiй елiтi, яка на момент приходу до влади гетьма

на Мазепи вже значною мiрою сформувалася, консолiдy

валася як потужна полiтична сила. Тому Ti, часом вщвер

то брутальнi та жорсткi, але нерщко вельми ефективнi

методи керiвництва, ~Ki Mir co6iдозволити Богдан-Зиновiй

(наприклад, пряма розправа з полiтичною опозицiею на

Сiчi чи деiнде), вже просто не могли бути застосованi

Тваном Степановичем - BiH мусив значно бiльшою мiрою

покладатися на силу слова. Таким чином, справа тут, схо

же, не тiльки у наявноеп 6iлъшоi харизми та залiзноi волi

у першого або кращоi освiти, шарму чи таланту полiтика

прагматика - у другого. Адже ми 'знаемо, що за певних

умов гетьман Мазепа не гiрше за свого великого поперед

ника, творця YкpaiнcbKoi козацькоi держави, вмш виявляти

i вольовi якостi (у вирiшальний момент хворий 70-рiчний
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Мазепа «зiрвався як вихор» на чолi вiйська назустрiч

шведському королю та своiй долi), бути вiдвертим i авто
ритарним, навпъ дуже рiзким (хоча зазвичай йому чудово

вдавалося тримати себе в руках, не видаючи свого емошй

ного стану). Чудовi зразки того, яким рiзним Mir бути
Мазепа за рiзиих обставин, зафiксувало перо спостереж

ливого Пилипа Орлика. Чого варта хоча б сцена того, як

гетьман посвятив свого генерального писаря в таемн! за

думи щодо союзу зi Швешею! Мазепа виголосив справж

ню промову i запропонував Орликовi принести присягу на

хресп, водночас зауваживши, що шлком доыряе йому,

адже той мае шляхетську кров, почутгя вдячностi та вщ

даностi своему пановi. Пiсля цього - наступна вбивча

тирада: «Дивись, Орлику, аби був вiрним мент, Я багатий,

а ти убогий, а Москва грошi любить. Ти пропадеш, а мен!

нiчого не буде». Коли ж Орлик саме вцей момент спро

бував висловити сумнiви У доцшьносп союзу зi шведами,

гетьман досить грубо перервав його: «Яйца курицу учат!

Албо ж я дурак, прежде времени отступать от его царско

го величества...» Ще промовистiшою е фраза, спересердя

кинута Мазепою Юльком старшинам, як! довго добивали

ся вщ гетьмана, а6и той розповiв iм про свот плани (подii

мали мiсце вже значно пiзнiше вищезгаданоi розмови Iвa

на Степановича з Орликом). Орлик писав: «Извещал он,

Мазепа, на тое с гневом тыми словами: «Для чого вам о

том прежде времени ведать? Спуститсся вы на мою совесть

и на мой ПОдЛЫЙ розумишко. на котором вы не заведете

ся болше; я по милости Божой мею розум един, ниже вы

все»; и обратившися до Ломиковского сказал: «Ты уже

свой розум выстарел», а на мене: «У того еще розум моло

ДЫЙ, дитинный», а о посылке до короля Шведского отве

товал: «сам Я буду ведать, якого часу послать»; и с гневом

вынявши з шкатулы своей универсал Станислава, от За

ленского принесенный, велел мне пред ними прочитать».

Бажко сказати, чого тут бшьше - майже молодечого за

палу (а Мазепi в цей момент було не менше 65 роктв),

iPOHii (едошртеся моему нiкчемному розумовi») чи натяку

на свот дiйсно неабиякт здiбностi. Проте зауважимо: за

увесь довгий перiод гетьманування - нiякого грюкання
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ясновельможними кулаками по столах у супроводi общя

нок вибити встх проклятущих воропв упень i «загнати за

Вiслу, аби воии там сидiли i мовчалия (туе, мабуть, при

чина все-таки у вщсугносп холеричного темпераменту,

притаманного Богдану-Зиновiю), а також жодного бру

тального мордобою, милого серцю Петра 1.
Але якими б не були методи керiвництва, якi эасто

совував наш персонаж (а вони були, як бачимо, цiлком

в дyci елегантноi i складнот доби бароко), вони не мог

ли позбавити його поспйного головного болю полiти

ка - наявностi вщверто! та прихованоi опозицii, яка

була налаштована не надто «конструктивно» Hi щодо
свого гетьмана 'особисто, Hi щодо очолюванот ним дер

жави,

Формуванню потужноi старшинсъкоi опозицй напри

кiнцi XVII столiтгя сприяли як зовнiшньополiтичнi, так i
внугрiшнi чинники. Так, зовнiшня полiтика урядiв Самой

ловича та Мазепи, особливо вiйна проти Криму та Туреч

чини в союзi з Росзею та Рiччю Посполитою, була непо

пулярна в колах укратнськот старшини пiвденних полкiв,

на 3апорозькiй Сiчi та серед деяких представникiв гене

ралъноi старшиии. Кртм того, в нормальних вшносинах iз

Кримом було зацiкавлене купецгвотпвденног Гетьманщи

ни. На такому тлi 6удь-якi невдачi союзникiв по анти

турецъкiй коалiцii неминуче мали призвести до пожвав

яення опозишйних иастроiв у середовищi укршнсъкот

козацькоi старшини. Саме це й сталося в ходi невдалих

для Росй та Украiни Кримсъких походiв, эавдяки чому було

скинуто непопупярнего (наприкiнцi свого надьпру авто

ритарного правлiння) гетьмана Самойловича. Мазепа про

тягом усього гетьманування чудово пам'ятав, до чого може

призвести виступ старшинсъкоi опозицii в комбiнацii iз

росiйським втручанням. Таке втручання завжди висшо

дамокловим мечем над головами лiвобережних гетьмантв -
двое з них (Многогрiшнийi Самойлович) втратили булаву

внаслiдок доносiв до Москви i активних дiй опозицiйноi

старшини, Саме цим пояснюеться атмосфера таемниш.

якою гетъмаи оточував свог зовнiшнъополiтичнi дii навпъ

за часiв союзу з Росiею.
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KpiM того, серйозним каменем спотикання у вшиосинах

мiж гетъманом i старшиною завжди 6уло питання про

статус гетъмана та обсяг його владних повноваженъ.

Як уже 6уло згадано, змiцнення економiчних позишй

козацъкоi елiти ставило на порядок денний питання про

забеэпечення ii полггичнихправ. Згiдно з козацъкоютра

дишею гетъман нiколи не сприймався як самовладний

правитель.Помпнимвинятком6ув БогданХмелъницький

з його iмiджем «Богом обраногоя лiдepа, що рятуе свiй

народ. Проте навпъ його «самовладнiстъ» та династiйнi

плани дуже болiсио сприймалися старшиною, що волiла

бути справжньою правлячою аристокрапею Украiиськоi

держави, адже перед очима козацькоi елiти завжди були

колосальнi права та I привiлеi шляхти Речi Посполитоi.

I якщо TaI<:i гетьмани, як Петро Дорошенко, намагалися

шяти в руслi старих козацьких демократичних традицiй,

то лiвобережнi володарi 6улави все бiльше намагалися пе

ретворити владу гетьмана на фактично князiвську. Самой

лович втратив владу саме завдяки недостатнъо виваженим

i передчасним спробам захопити всю повноту влади В дер

жавi, проте i новий гетьман, Тван Мазепа, продовжив полi

тику свого попередника, хоч i робив це дещо обережнпце

i тактовнiше. Це не могло не викликати нових проявiв

старшинського невдоволення.

Переворот, внаслшок якого Iваи Мазепа прийшов до

влади, не припинив боротъ6и серед старшинських угрупо

вань. Самойлович втратив булаву i невдовзi помер, його

сини були усунеиi з великоi полiтики, але потужний клан

Самойловичiв не вдалося подолати остаточно.

Фактичиим лiдером тимчасово обезголовленого клану

став не6iж колишнього гетьмана - колишнiй гадяцький

полковник та ростйський стольник Михайло Васильович

Самойлович. дуже амбiтна i владна людина, яка жалала

реваншу за вс! родиннi негаразди. Самойловичi були по

в'язанi родинними эв'язками з Полуботками (Павло По

лубеток був одружений iз сестрою Михайла Самойловича),

Сулимами, Святополк-Четвертинськими (серед яких видi

лявся молодий князь Юрiй Святополк-Четвертинський,

не6iж митрополита Гедеона - того самого, обрання якого
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Киiвсъким митрополитом коштувало Украiиi визнання над

нею влади Московсъкого патрiархату, особистого ворога

Мазепи). У доситъ вузъкому колi вищоi укратнськот стар

шиии Самойловичi мали ще чимало родичiв, своякiв тоща.

Важливими i небезпечними для новообраного гетьма

на були i iXHi зв'яэки з ростйською елiтою - гетьман

Самойлович встиг породичатися з вiдомим родом Ше

реметевих.

Ненадiйиими виявилися i «союзники» Мазепи зразка

1687 року. Ti сам! старшини, що розраховували иа прихщ

до влади «слабкого» гетьмана замiсть його надто аВТО1?И

тарного попередиика, швидко зрозумiли, що новий пщер

так само прагне змiцнити свою владу коштом ixHix при
вiлеiв, причому ро6итъ це куди талановитiше за хитрого,

але часом надто прямолiнiйного Самойловича. Тому до

ситъ швидко серед невдоволених опинилися як колишнi

прихильники Самойловича, так i бiльшiстъ тих, хто спри

яв приходу Мазепи до влади, - генеральний обозний

Дунiн-Борковсъкий, генеральний суддя Вуяхевич, Гамалii,

Солонини, Забiли, Лизогуби, Данило Апостол i навпъ

старий знайомий Iваиа Степановича - Василь Кочубей.

Проте гетвман Мазепа дуже скоро довiв, що недаремно

вивчав твори Макiавеллi та римських класикiв. Принайм

н! давиьоримське правило «подшяй i воподарюйв вiи за

стосовував з великим успixом. Спираючись на пiдтpимку

царського уряду, гетъман вмiло вносив розкол у лави опо

зицii, яку реально об'еднували достатньо скороминущi

матерiальнi штересиЩедр] пожалування i поступове усу

вания вш реальног полiтичноi влади - ця гетъмансъка

тактика виявилася доситъ ефективною. Поступово небез

печнi для гетьмана дiячi випадали зi сфери великоi полi

тики. iXHi мiсця займали люди, особисто вiдданi гетьма

новг, пов'язанi родинними та дружнiми зв'язками вже з

иовим кланом, безперечним лшером котрого 6ув Iваи Ма

зепа. Не раз згадуванi на сторшках цi€i книжки Обидов

ський, Войнаровський, Моюевський, Трощинсъкий, 3е

ленський, Горленко, Орлик, Герцики, Мировичг - вс!

вони були представниками нового поколiння украшськот

правлячоi елiти, яких висунули на перший план iхня
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спорщнешстъ iз володарем Украiни, ixHi особистi якоcтi

та вщданють гетъмановь Така кадрова полiтика допомогла

гетъманоы не просто пережити скрутиi часи перших роктв

правлiння, але й понад двадцятъ рокзв эбертгати в свозх

руках усю повноту влади, керуючи украiнською зовнiш

ньою та внутрiшньою полiтикою значною мiрою на свiй

розсуд.

Проте давалося це Мазепi дуже нелегко. Адже до само

го кiнця ЙОГО гетьманування боротьба серед украшськог

вищоi старшини за владу то розгорялася, то дещо затухала,

але нiколи не припинялася ос-таточно. Перший серйозний

демарш опозицiйних сил стався в 1688 рош, коли Леонтiй

Полуботок, Давило Апостол та кiлька iнших старшин по

чали листування iз Кримом та запорожцями за спиною у

гетьмана, маючи на меп якiсь ворожi щодо нъого полiтич

Hi комбiнацii. Обох обвинувачених було позбавлено посад

i эаарештовано, так само як i генерального осавула Войцу

Сербина, киiвського полковника Коровку-Вольського та

переяславського - Дмитрашку-Райчу, Щоправда, згодом

ycix звинуваченихвипустили з в'язницi, а Апостоловi на

впъ повернулиполковницькупосаду. Проте антигетьман

ська опозицiя не заспокоiлася. Не зумiвши скористатися

вельми сприятливою сигуашею-1689 року, коли Мазепа

iздив до Москвв i застав там державний переворот, в ре

зультатi котрого до влади прийшов Петро 1, Михайло Са

мойлович все ж мрiяв, що йому вдасться «зняти гетъманоы

з плеч голову» i самому захопити таку принадну булаву.

Для цъого ын разом з кiлъкома iншими старшинами затiяв

небезпечиу iнтригу з наклепиицькими листами. У 6ерезнi

1690 року в Киевi було поширено лист-прокламашю, в
якому Мазепа звинувачувався в тому, що вiи разом, iз

Голiцииим эбирався «искоренить, погубить И В ничто об

ратить престол», тобто зжити зi свпу Петра 1. Гетьман
особисто проводив розслiдування цi€i справи, причому

виявив навпъ певний талант слщчого - так, спiлкуючись

iз росiйськими представниками, BiH авторитетно заявив,

що лист (написаний польською мовою) насправдi був на

писаний не в Польщi, адже мiстить слова в таких грама

тичних формах, яких би не вжив справжнiй поляк. Ниточ-
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ки вели до Михайла Самойловича та його приятелiв.

Проте остаточно небожа гетьмана-поповича згубила так

звана справа «ченця Соломона». Оригiнальну сучасну трак

товку епiзоду з Соломоном подае украiнський дослiдник

С. Павленко. Вш намагаеться довести, що справа iз Со

ломоном була реальною спробою гетьмана Мазепи вста

новити дипломатичнi контакти з польським урядом э ме

тою подальшого тривалого союзу Гетьманщини та Речi

Посттолитог в критичний момент двiрцевого перевороту в

Pocii i непевностi у вшиосинах мiж Москвою i Батурином.
Згiдно з його баченням подiй, Соломон був корисним

агентом гетьмансь;коi розвщки, якого Мазепа використо

вував у найделiкатнiших справах, а потiм «здав» росiйським

спецслужбам. 3агалом таке тулмачення бiлъш схоже на

шпигунську iсторiю iз занадто .вже закрученим сюжетом.

Тому ми схиляемося до бiльш давньоi вероо МИКОЛИ Кос

томарова, який свого часу теж «розслiдував» цю детектив

ну справу.

Якщо викладати суть справи коротко, то в 1689
1690роках з Украiни до Польщi i навпаки кiлька разiв

iздив такий собi чернецъ Соломон (справжне прiзвище

якого було чи: то Гродський, чи навпъ Троцький), Втн

возив iз собою пiдробленi листи нiбито ВЩ Мазепи до

польського короля Яна Собеського та коронного гетьмана

Яблоновського (В яких iшлося про палке бажання гетьма

на перейти разом з YCiM козацъким вiйсъком пiд польську

протекшю), а також таю ж фальшив! вiдповiдi на них.

Причому винахщливий Соломон сам пщробляв вщтиск

гетьманськог пеЧ81'КИ., Але щосъ в цiй iнтризi пiшло не так,

i злощасного агента заарештувала росiйська розвщка. На

допитi iз застосуванням звичних тодi тортур чернецъ роз

повiв, що насправдi вiи дiяв не один, а за прямою намовою

Михайла Самойловича. Цъого ростйський урядстерппи не

мп, .г.цього Самойловича вiдправили туди Ж, куди й ycix
попереднiх - до Сибiру. Нещасного Соломона було стра

чено 7 жовтня 1,692 року в Батуринi. Та сама доля спiтка

ла ще кiлькох чи то агеитiв старшинськоi опозицй, чи

просто необережних i легковажних любителiв полаяти

гетъмана та московськт порядки - черкащанииа Михайла
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Чашенка, сотника Мандрику тощо. Але ось що зазначае в

цiлому неприхильний до гетъмана Мазепи Костомаров 
Тван Степанович вперто i послщовно намагався зберегги

життя встм, кого росiйський уряд засуджував до смерп за

антигетьмансъку ,i антиросiйсъку пропаганду. У вищезга

даних випадках йому це не вдалося, .але двох нерозумних

молодикiв, що стали слiпим знаряддям в руках анти

гетьманськот опозицii, Мазепа таки врятував вш шибени

цi. Йдеться про досить резонансну справу з черговим до
носом на гетъмана, який подали в 1699 рош бояриновi

Борису Шереметеву бунчуковий товариш Данило 3а6iла

(син звшьненого Мазепою з посади генерального хорун

жого) та колишнiй осо6истий гетьманський слуга Андрiй

Солонина. Мазепа в цъому доносi звинувачувався у.зрадi,

не санкшонованих росiйським урядом переговорах iз по

ляками, турками та татарами, а також у допомозi Петриковi

(ЩОДО Петрика - див. роздш, присвячений зовнiшнiй

полiтицi гетъмана до 1700 року). Донощикiв суворо допи

тали i видали гетьмановь 1тут Мазепа зробив незбагненну

для тогочасних суворих часiв рiч - милував донощикiв i
вiдпустив ix на свободу. У випадку iз Солониною таке

милосердя виявилося виправданим, а от 3а6iла скористав

ся подарованою сво60ДОЮ вельми своерщно ~ BiH обрав

малопочесний в yci часи фах «профестйного донощика- i
протягом довгих десятилiть плiдно працював на цiй нивi,

пишучи доноси до Москви на украiнських гетьмантв (зок

рема, i на Твана Скоропадського), старшину та козапью
порядки взагалi. Справа в тому, що росiйський уряд кон

че потре6ував таких людей в украшському iстеблiшментi,

адже приставлент для шпигування за гетьманами ростяни

(як-то стольники Iзмайлов, Протасьев тощо) все-таки ви

глядали чужими i не могли так. успiшно збирати рiзно

манiтний компромат.

Прикро, але охочi послужити за непоганi грошi на нивi

доносительства знаходилися i серед укратнськот вищоi

старшини. Так, Василъ Кочубей BiB негласне стеження за

гетьманом в 90-х роках XVIIстолптя за прямим эавданням

росiйського уряду. Василь Леонтiйович ще не один раз

з'являгиметъся на сгоршках цi€i книжки, щоб зникнути
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остаточно i безславно пiсля свого найзнаменитiшого вчин

ку - доносу 1708 року, який коштуватиме йому ГОЛОВН.

Поки Ж вiи плекае грандiознi плани, ОЧОЛЮЮЧИ найпотуж

нiше антигетьманське старшинське угруповання - так

звану «полтавську опозишю». Непрямим доказом апетитiв

Кочубея € портрет Василя Леонтiйовича початку XVIII сто

лiтrя, пщписаний «гетьман Кочубей».

Iваи Мазепа був у кypci вищезгаданих iнтриг - адже

вiи мав власну «розвiдку» i «контррозвщкуь. Гетьмансью

«дозорцi» (Тван Рутковський, Федiр Третяк, Петро Грине

вич) , довiренi особи та свояки гетьмана Бистрицький,

Тополъницький, зрештою, iишi козацъкi старшини, що

завдячували Мазепi своiми посадами, - вст вони вщсте

жували опозицiйнi та вщверто ворожi щодо ixиього воло

даря прояви. Були у [вана Степановича свот агенти i на
Сiчi, в Pocii, молдавii, Речi Посполитiй тощо. Те, що

Мазепа успiшно протистояв YCiM iнтригам аж до фаталь

ного 1708 року, эначною мiрою € i ixнъою заслугою.

Вiдчуваючи свою силу, яка поступово эростала протя

гом 1690-х роктв, гетьман мтг дозволити собi бути мило

сердним щодо свотх воропв. Кртм того, вш явно не був

схильний до непотрiбноi жорстокосп. На вщмтну вщ то

го ж особисто смiливого Петра 1, який ще й катував зви

иувачених у зрадi стрiльцiв, а згодом засудив до смерп

власного сина, Мазепа теж був вошом, теж не раз дивив

ся у вiчi смерп, але не став ан! самозакоханим самодуром,

аиi садистом. Можливо, в цьому гетьманов! допомогли

сильний i ясний розум, витримка i неабияка сила волi, а

також досить вртвноважений характер (ЩО, однак, не 38

важало йому iнколи чинити нелопчно, пiд впливом силь

них почутгiв - прикладом таких дiй € численнi любовнi

пригоди lваиа Степановича).

В цiлому ж гетьманоы вдалося сформувати працездат

ну «команду», яка загалом добросовiсно працювала за вщ

носно звичиих для Hei умов, але виявилася недостатньо

стiйкою та витривалою у вирiшалънi останиз мiсяцi 1708 ро

ку. Попри всю свою часто доситъ яскраво виражену опо

зицiйнiстъ щодо росiйсъкоi влади, ця команда за над

звичайно несприятливого для себе збiгу обставин почала
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розпадатися. Iиертнiстъ, пасивнiстъ, вiдступництво бага

тъох iI представникiвна вищому, середнъомута нижчому

рiвнях пояснюетъсятакожшевютю росiйськихзасобiв те

рору, страхом старшин за свое життя та добробут. Як би

ця команда виявила себе за сприятливiшогодля укратн

съко-шведськоiкоалiцiiсценарiюрозвитку подiй - точно

сказати важко.

Так чи iнакше, але i в сферi внутрiшнъоi, зокрема со

цiальноi i кадровог, полпики гетьман виявив найбiльш

притаманнi талановитому полiтичному дiячевi Tiei доби
риси - мудрiстъ, виваженiсть у вщносинах iз пщлеглими,

вмiння зробити свотх воропв союзниками чи принаймит

змусити ix бути нейтралъними щодо себе (це Мазепi вда

лося зробити, наприклад, з Павлом Полуботком та Дани

лом Апостолом), щедрiсть i гуманнють. Саме цей набiр

(попри, а може, i завдяки певнiй схильностi до авторитар

носп) i дозволив Твану Степановичу тримати булаву довше

за будь-кого з украiнських гетьмантв i використати вщве

дений йому тстортею час для багатъох шляхетних справ,

зокрема в сферi культури та мистецтва.



РО3ДIЛ 5

«Як утриматись музам

у воен загравi?»

IBAН МАЗЕПА - МЕЦЕНАТ укрмнськоI

КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВА ,

Величезний внесок Твана Мазепи в справу роз

витку украiиськоi культури не залишився непомiченим як

сучасииками гетьмаиа (иавiть його ворогами), так i дослiд
никами XIX-XXI столiть. Констатацiя того факту, що

саме за гетъманування МазепиЛтвобережнаУкраiиадося

гае особливого пщнесення та розквiту ycix галузей культу

ри (,освiти, науки, лiтератури, мистецтва), стала майже

загальним мiсцем багатьох дослiджеиь иа цю тему. Спро

буемо визначити для себе, чим була мотивована така увага

гетьмана до культурноi сфери, i коротко охарактеризуемо

основиi культурнi надбання «мазепинськоi добив та ixH€

значения для подальшого укратнського культурного роз

витку, адже, як писав о. Огло6лiн, «свгг мазепинського

ренесансуще довго свiтив у супяках московськогопану

вання над Украiною пiсля Полтавськоiкатастрофий по

разки полiтичнихпланiв Мазепи».

Справедливим € эауваження, що так звана «мазепии

ська добая розпочалвся не иа порожньому мiсцi. Часи

Руiни, що так страшно спустошили украiиськi землi,
пiдiрвали основи Украiиськоi козацькоi держави, безпе

речно, заподiяли чимало шкоди i В сферi культурного

розвитку. Проте духовне ЖИТТЯ Укратни в добу Руiни не

тiльки не завмерло, зле й виявило пдну подиву актив

нють i творчу наснагу, зокрема в сферi науки, особливо

фiлософii та теологii, лiтератури, полiтики, трохи меншою

мiрою в царинi оевiти та мистецтва, котр! вимагали бiль

ших матерiальиих заео6iв та епокiйнiших умов для сво

го нормального розвитку.
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Парадоксально, але, схоже, певний вплив на це по

жвавлення укратнського культурного життя мала сама за

галъна ситуацiя Руiни, руйнацiя Укратнсъкот козацъкоi

держави, створенот гетъманом Хмельницьким, В часи руй

нацii матерiалъних основ пюдського життя, постiйноi не

безпеки думка людини, особливо iнтелектуала-дослiдии

ка, вченого, фiлософа, поета блискучоi i химериоi доби

бароко эвертаеться до першоджерел буття, Саме там лю

дина шукае причини тих часто незроэумших, страхiтливих

подiй, що вiдбувалися перед ii очима, а нерщко зачiпали i
ii саму. В творчiй думцi та уявi виникаютькартинимину

лого i образи май6yrнъого - того, що 6уло, i того, що може

або мусить бути.

Був ще один чиниик, '-ЩО досить сильно впливав на

укршнсъке культурне життя доби Руiни. Полiтичнi подй,

а эокрема, перенесення головного осередку ·Украiиськоi

козацькоi держави на Лтвобережжя на довгий час обме

жили заxiднi впливи на украшсъку культуру в цьому

реriоиi i поставили ii вiч-на-вiч з росiйськимполiтичним

та культурним свггом, Потужна росiйська полiтичиа (iM
перська) шея, яка знаходилася в процесi формуваиня, в

очах украiнсъких (киiвських i чернiriвських) iнтелектуалiв

була важпивим чинником, що "впливав на ixню уяву i
думку, формуючи певиi «москвофiльсъкi» думки i КОИ

цепцii або викликаючи почуття шейного спротиву росiй

ському тиску на украiиське lдержавне та культурне жит

тя, а iнодi створюючи своерщний синтез ycix цих думок,

концепцiй i почyrriв. Слiд зауважити, що в Украiиi ще

эалишалися певнi польськi впливи (навiтъ иа Лiво6ереж

жi), а також впливи мусулъмансъкого, турецъко-татарсько

го свггу.

Це щейно-полпичне иапруження украiиського куль

турного i духовного життя в до6у Руiии мало особливий

вплив на розвиток yкpaiHcbKoi культури пiзнiшоi «мазе

пинськоi» до6и. ВОНО створювало вшповщний духовний

юпмат, стимулювало почуття та думку, викликало реакцiю

yкpaiнcЬKOГO нацiоиальноro духу на чужi i нерщко ворожi

йому подii, явища, впливи. Саме в цiй киплячiй атмосферi
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зароджувалися Ti iдейнi та кулътурнi побудови i цiнностi,

якi потiм знайшли свое втiлення за часiв гетьманування

Самойловича i особливо Мазепи.

Проте не позбавленi логiки й мiркування тих авторiв,

якi вважають, що для культурноi творчостi i народження
пам'яток людського духу потрiбен стан певного СПокою та

добробугу. Як писав о. Оглоблiн, «в постiйнiй тривозi за

свое життя, серед бiди i злиднiв, без матерiальноi бази й

певнот незалежности вш буденних турбот життя творчий

процес не може знайти свого завершения, втiления в ка

меиi будов, на полотнi картии, у друку та оздобах книги,

в нотах музики i пiснi - в ycix тих пам'ятииках людсько

го духу, що переживають свотх творцiв i свою епоху й

живуть свотм власним життям у просторах вiчности, фор

муючи духовно наступнi покошння».

Вщносна передишка, коисолiдацiя сил украiиського

етносу на частинi його етнiчноi територii дала украiнськiй

культурнiй творчостi можливiсть знайти CBO€ завершения

та реальне втiлення, створити свiй власний стиль, «про

ростаючи з оточуючого ландшафту» (за знаменитим ви

словом Освальда Шпенглера). Цiкаво, що навряд чи мож

на сказати, що цi можливостi були iдеальнi або цiлком

задовiльнi, шо украшсъка культура в часи Мазепи здобула

якнайсприятливiшi умови для свого розвитку, як це часто

твердять в сучаснiй iсторичнiй пу6лiцистицi та иавiть на

укових працях, присвячених добi Мазепи. Вочевидь, це

вiдчув i читач цi€i книжки, якому доводиться читати

зде6iльшого про вiйни, бунти, iнтриги, чвари i катастрофи.
Тому запитання укршнського поета доби бароко, яке ста

ло назвою цього роздiлy, «Як утриматись музам у воен

загравi?», 6уло справдi важливим для митця Ti€i епохи.
Можливих вiдповiдей 6уло як мiиiмум двi. Перший

варiаит вщбивав настрот Ti€iнадзвичайно великот частиии

украiнцiв, яка елемеитарио втомилася вш постiйного ста

ну бороть6и i ыйни, прагнучи миру, спокою, ста6iльиостi

за будь-яку цiнy. Така позишя в принципi могла перелба

чати i повне зречення iдei нацiонального самовизначення

на користь стабiльного iснування пiд iноземною владою.

Цiлком зрозумiла психологiчно, така iдея була наслiдком
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глибокоi зневiри тогочасних украiнцiв у свотх силах i за

панувала в укратнському суспiлъствi пiсля поразки планiв

Мазепи. Пiсля повноi втрати Украiною встх ознак полi

тичного суверенлету наприкiнцi XVIII столптя така пози
цiя трансформуеться в лояльне щодо iмперськоi влади

малоросiйство, в iдеологii котрого, одначе, буде мiсце i
«плачу на рiчках вавилонськио по втраченiй «золотiй»

добi, коли козацька Укршна все ще була суб'ектом, «грав

цем- на полiтичнiй карп €вропи. 3ГОдОМ ця пекуча нос

тальгiя вщчуватиметься у Котляревського, Гоголя, Шев

ченка, якi, 6ачачи навколо себе нудний, сiрий, стабiльний

iмперський свп Украiни XIX столптя, в розпачi шукати

муть iнших, яскравiших барв у добi козацтва.

Друга вщповшь цiлком пасувала молодому етносу, який

поступово трансформувався в полiтичну нацiю. li вислов
лювали чимало тогочасиихпоетiв, зокрема вщомий киiв

ський панегiрист Тван Орновський у своему творт «BiK
залiзний повсюди розспое рани». Хоча «вiрша лапдна
скромнютъ i лють ворогують, Марс незгiдно iз Фебом

живуть i мтркують», поет може знайти себе i в буремний

час вiйни, прославляючи доблесть i вщвагу герош свого

часу, «славить залiзо в упряжцi криваый». KpiM того, за

уважував поет, вiйна i вiйськовi успixи - скороминущi i
насправдi не таю вже й цiннi для iCTopii, а ось справжне

мистецтво - назавжди (типовий приклад спроби про

тиставпення людини дii, воiиа/i людини ДУМКИ, митця, що

характерний для культури бароко, яка розчаровано i ме
лаихолiйно вглядалася в уламки ренесансного iдеалу «vir
шовоя - гармонiйиоi, всебiчно розвиненоi особистостi).

Цiкаво було б дiзнатися, як саме пседнувались гаряче

прагнення дiй та любов до 6арокового миетецтва в душi

нашого персона:жа...
Справа в тому, що IBaH Мазепа видаеться нам довош

своерщною i самотньою постаттю в не такiй i малiй

вервечцi украiиських володарiв козацьког доби. Якщо

iсторики i публiцисти рiзиих часiв зумiли створити, по

ряд iз досить переконливими i цiкавими iсторико-пси

хологiчними портретами ще й досить шаблоннi образи

«<ДЛЯ широкого вжитку») Богдана Хмельницького, Пет-
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ра Дорошенка, Петра Сагайдачного - «воппв, боршв»,

Твана Брюховецъкого та Павла 'Гетер! - «демагогiв i
полiтиканiв» тощо, то зобразом Мазепи така трансфор

мацiя ускладнена тим, що ын погано гпддаеться звичнiй

примiтивiзацii. Сам цей багатогранний персонаж опи

рався перетворенню на образ «дрiбного переможеного

эрадника», «iнтригана» або навпъ шаблонного «велико

го полiтика i нашовального героя» (i перших, i других,

i трепх образiв у популярнтй 'украшсьюй iсторичнiй тра

дицii минулого й сьогодення € предоситъ),

1 справдi, [ван Мазепа - полпик. майстер iнтриги,

полководець, вотн, шиитель прекрасного i його творець 
не загубився 6 i на тлi блискучих правитешв iталiйських

князiвств доби Високого Вщродження - Сфорца, Медiчi,

Малатеста... Як i вони, Тван Мазепа розумiв колосальну

роль культури i мистецтва в житп нацй, пiднятri престижу

держави та авторитету володаря, i, поеднуючи це розумiн

ия iз справжньою зацiкавленiстю мистецтвом, эокрема

поезтею, арxiтектурою та музикою, придшяв меценатськiй

дiялъностi величезну увагу. I

За словами Оглоблiна, «в oco6i гетьмана Мазепи була
щаслива сполука творця, активногоучасника культурного

процесу i його мецената - багатого, могутнъого i щедрого.
Культура взагалi, а мистецтво зокрема завжди займали

ВЩOIиве мiсце в душi Мазепи, натури поетичноi i разом з

тим схильноi до фiлософiчноi синтези. Мазепа був .непе

ресiчний поет, i в палкiй полiтич;нiй поезй його «Думи»

кожна думка проникнуга гли60КИМ чуттям i високим па

фосом, а в поетичнтй прозi його листiв до Moтpi Кочубей
майже в кожному рядку не тшьки вщчуваеться, зле й чу
еться пiсенна ритмiка, увiнчана нерщко навпъ вiршовою

римою», Додамо, ЩQ так само цiкавими € меланхолiйнi

роздуми гетьмана щодо долi Украiни в «Пiснi ПР9 чайку

небогу», яку часто приписують Мазепi:

Ой горе, горе

Чайцi-небозi,

Що вивела чаеняток

При бumiй дорозi!
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Кигu! Киги!

Злепивши вгору,

Прийшлось втопитись

В Чорному морю!

Киги!

Жито постло,

Дiло пристло,

Прийдуть женцi жати,

Шток забирати.

Ой чайка в 'еться,

Крилами б'еться!

Чого ж iu лiтати?

Чого ж ;u кричати?

Я" iu не кричати?

Я" iu не лiтати?

Штки маленыа,

Вона ж см мати!

Ой дiти, дiти,

Де вас nодiти?

Чu мен; втопитись,

Чu з горя убuтuсь?

Безперечно вартими уваги е ще не опу6лiкованi та не

дослiдженi поетичнi твори гетьмана - фiлософська дума

про старого, що веде розмову зi свотм тiлом, та ще один

лiрико-фiлософський вiрш - обидва нещодавно знайшла

в росiйських арпвак дослщниця Тетяна Яковлева. Деякi

дослщники (наприклад, ю. Шевчук) приписують Iваиу

Степановичу ще принаймнi два поетичних твори. Пер':'

ший - дума, присвячена падiнню Самойловича, яку за

першим рядком називають «Iваие, поповичу-гетьмане».

В нiй засуджуеться не стiльки сам Самойлович, скiльки

людська пиха та зажерливiсть в цшому:

Ой Тване, поповичу-гетьмане!

Чому та" запустився у недбання?

Ой був еси хорошим уам паном,

А попим протиставивсь yciм станам.

Сам циодушно став гетьманувати,

Хопив нащадкам звичай той вiддатu.
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Ти давню вольнють вёйська став ламати,

1 гiдностi вах сташв зневажати.

угордiсть ти упав i став пишатись,

1родом сгош славно вивишатись.

Забув: тебе з любов! ми обрали

Та й старшим собi паном зобажали.

Вже й ради теж тобi не стало треба,

во мислив, начебто зiйшов iз неба.

Помiж людей не визнавав любое),

Вс! бесiди прирюнював "о змов',

Щоб nомiж себе хлiба не спожити 
Xomis уса У нас пересварити ... I

<... >
А в Вiйську Запорозькому йздавна

ерада сильна, котра дiлом славна...

<... >
Та Бог на тебе вопив напустити

Твоёх niдлеглux; визнави - лихий ти.

Отак позбувсь гетьмонсько; поваги,

Дiсmав натомить слiзноi зневаги.

Не помогла гетьмансысая стараннють,

Hi, не заживсь, а мав таху осаннкть!

тu закйвчив, ох, тяжко i жорстоко,
А пам 'ять мае плипути широко.

Отож нато не зажирайся много,

Тод; кiнця не матимеш лихого.

Другий твiр - «ПсалОМ», або, за першим РЯДКОМ,

«Бiдна МОЯ Еоловонька...» - вiрш, дуже близький за

свiтоглядом до народних поетичних роздумiв про прав

ду i кривду, та взагаш долю людини в цьому жорсто

кому свгп,

Бiдна моя головонька,

Я на csimiсиротонька:
Н; матуа, н; татуся.

До кого ж я прихилюся?

Прихитося до lсуса,

То ж мой i отець i матуся, ·
Тож мн! радiсть i упиха,
Тим позбуду всього лиха.

<... >
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Тепер правда лежить в дол],

А неправда в добр;й вот;

Теnер любви нють ; мало,
Бо на свнп! все зле стало.

Боже!Дай нам любов мйпи,

А iм ~ твое хвалити,

Доки ми на суд; страшны

Узрuмо свйп тв'й преясний...
Чоловьсу бiльш не треба,

Тиько доступити неба.

Там нам, Боже, даруй бити,

Лиием к лицю тебе зрити...

Гетьмаи був чудовим промовцем - це зазначали прак

тично вс! дипломати, а також знайомi i друзi Мазепи. BiH
також добре yмiB викладати сво! думки на письмi. Так,

коронний гетьман Речi Посполитоi Яблоиовський в одно

му з листiв до царя писав про чудовий стиль, яким напи

саиi листи, адресоваиi до иього украiнсъким гетьманом.

Орлик свщчив, що Мазепа нерщко проглядав продиктованi

своему генеральному писаревi тексти, виправляючи ъс.

Те ж джерело свiдчитъ про иерiдкi промови гетьмана перед

студентами та професорами Киево-Могилянськоi академй,

виголошуванi довершеною латиною. Гетьман був эавзятим

бiблiофiлом i колекцiонером - Орлик писав про «незабут

ию... й досi величну бiблiотеку небiжчика Мазепи. До

рогоцiннi оправи з гетьманським гербом, найкраца киiв

сью видания, нтмецью i латинсъкi iнкунабули [видання

){v столiтгя], багато iлюстрованiстародавнiрукописи! Не

без зiтхаиня згадую в теперiшнiймоiй мiзерii вс! цi книж

ковг'багатства,рiвиих яким ие було на Yкpaiнi».

Ще одним захоплениям гетъмана було колекшону

вання зброi, що було традицiйиимдля аристократадо6и

Ренесансу та бароко, - про чудову збiрку зброi писали

кiлька iноземцiв, яю в той ЧИ iнший час вiдвiдали Ба

турин. Добре знався Мазепа i на дорогоцiнному камтн

иi - скринъка з дiамантами та iншими чудовими само

цвiтами, що переливалися встма колъорами, за словами

шведсъкого очевидця, лежала бiля смертного ложа гетъма

на в Бендерах.
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Про осо6ливий штерес Твана Степановича до архггек

тури свщчать не лише десятки вiдремонтованих або два

дцять шiсть побудованих на його кошти церков та соборiв

у сiмнадцяти мютах Украiни, - зрештою, це досить вщо

мий факт, i про нъого йтиметься далi. Можливо, менш

вiдомим е те, що саме Мазепа першим серед украiнських

гетьмаиiв побудував для себе справжнiй палац (а не прос

то величезний i пишиий варшит традицiйноi одноповер

ховог селянськоi хати - в таких 6удiвлях мешкали його

попередиики). Цей палац, що височiв посеред укрiплено
[о передмiстя Батурина, загинув разом з усiею блискучою

столицею в 1708 роцi, але судячи з креслень, що з6ерег

лися в шведських архтвах, BiH мав три поверхи, був побу

дований в стилi бароко i мав революцiйнi для тогочаснот

украiиськоi свггськот арxiтектури конструктивнi рiшен

ня - наприклад, балочнi перекриття, 3середини кiмнати

палацу прикрашали кахлi голландеького типу, поливна

палiтра яких нараховувала до восьми рiзних кольорiв. Ро

били цi кахлi спецiальио запрошенi з Киева та Москви

майетри.

Вщомо i про iнтерее героя нашоi книги до музики - за

його сприяння створювались i функцiонували ансамблi

народиого плану зi скрипками, сопшками, флоярами, ба~

солями, бубнами. Такий народний музичний ансамбль

згадуетъся в унiверсалi гетьмана вш 1705 року, за яким

музичний цех Стародуба 6ув пшпорядкований «церквi РiЗt

два Iоаиа -Предтечв. Непроето э'ясувати, який еаме ан"

самбль (народний украiнський чи, екорiше, захщноев

ропейеького типу) icHyвaB власне при гетьманському

палаш, але недаремно ж часто цитований нами Жан Балюз

згадуе про ггашйських майстрiв-музик при гетьманськiй

резиденцй, з якими Мазепа говорив iталiйською мовою...
3рештою, гетъман, за деякими свщченнями, i сам добре

грав на торбанi - вдосконалеиому i доситъ складному

рiзновидi кобзи. В Батуринi юнував хор - причому його

реента Пилипа епiткала ~ 1708 роцi сумна доля - його

етратили еолдати Меншикова. Однак пiд час спалення

столищ частина музик та епiвакiв урятувалася - в опис1

Батурина 1726 року як колишнi музики гетьмана Мазепи
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Фiгурують Дорош Павленко, Миско Скрипка, Пилип Гре

бенниченко, Панько Демиденко, Демид Старий, Федiр

Шевченко.

Дещо складнiше з певнiстю визначити, наскшьки свг

тогляд гетьмана був насичений православними христи

янськими елементами. Меценатство в сферi церковного

будiвництва само по собi е певним виявом релiгiйних упо

добань гетьмана, проте воно, вочевидь, було продиктова

не ще й важливими державними та громадськими тнтере

сами (змщнення авторитету гетьманськог влади, розвиток

системи освiти та тогочасноi «соцiальиоi сфери», адже

при церквах та монастирях юнували школи, притулки,

шпиталi тощо). Але ми все ж наважимося стверджувати,

що, окртм турботи про свiй iмiдж на цiй грiшиiй землi,

гетьман думав i про вiчне життя. 3 окремих уривкiв свщ

чень очевидцiв (Орлика, росiйських, шведських автортв)

складаеться образ Iваиа Мазепи як загалом вiруючого i
практикуючого православного християнина з достатньо

толерантними щодо представиикiв iнших конфесiй погля

дами. Так, вiи ие вдаеться до скандалу з приводу одружен

ня свое! сестри з католиком Войнаровським (i без заЙВ9ГО
православного фанатизму сприймае згодом родиину свар

КУ, що, схоже, мала саме релiriйно-побутове пщгрунтя),

залюбки спiлкуетъся з великою кшькютю католикiв - по

лякiв i французiв, протестантiв-шведiв тощо. Загалом еаме

так! погляди були эвичайним явищем в тоroчаснiй Ук

paiHi - думка про козацькi часи в Украiиi як про добу

тотальноi лютоi ненависп украiицiв щодо католикiв, iудеiв

чи мусульман е давнiм i доволi примiтивним мiфом, який
.\ . . . .. . ..

навпъ СЬОГОДНl шяк ие вивпритъся 31 свшомосп певнот

частини украiнцiв.

Натомють в Pocii XVII столггтя (до Петра 1)до христи

ян iнших коифесiй ставилися як до еретикiв - иедаремио

цар мав иавiтъ виконувати ритуал миття рук пiсля того., як

ix поцiлyвaв (i тим самим тимчасово «осквернив») iиозем

ний посол. Тому росiйських сучасниюв часто аражала

(i иерiдко виводила 3 себе) незрозумiла релiгiйна толерант

нiсть ЬснЬс православних сусiдiв-украiнцiв, ИЮ, до того ж,

мало вшповшали росiйським уявленням про «боголшний»
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зовнiшнiй вигляд (60 в 6iльшостi своiй носили не 60РОДИ,

а довгi вуса i «хохлы имели на главах»).

Як же гетьман Мазепа, як православний, сприйняв

сувору полiтичну необхiднiсть порушення хресного цiлy

вання i клятви на вiриiсть своему сюзеренов], росiйському

царевi (який, щоправда, зовсiм не 6ув ревним православ

ним чи взагалi благочестивою людиною в очах 6iлъшостi

своп пiдданих)? Частково це питання розi6ране нами в

иаступному роздiлi (там, де йде мова про юридичнi аспек

ти союзу Мазепи i Карла XII i розриву васалъних вшиосин
Pocii та Украiисъкоi козацькоi держави, а також про сум

нозвiсну аиафему). Туг лише скажемо, що гетъман-полiтик

мав здiйснити в тiй ситуацii те, вщ чого Тван Мазепа як

звичайний християнин, можливо, i не 6ув у цiлковитому

захватi. "роте вiи свщомо робив свiй ви6iр, розумiючи, що

його народ i iсторiя насправдi не ви6ачать йому iншо

ГО - якщо втн не спробуе за будь-яку цiну врятувати свiй

державний корабелъ у грiзному вирi мiж Сцiллою i Ха

рибдою...
Хоча гетъман i був насамперед полпиком-практиком i

нiколи не одягав «бiлиx рукавичою-, переоцiиювати ступiиъ

його полiтичного «аморалiзму» та «макiавеллiзму,>, як це

ро6или критики гетьмана (а6и екомnpометувати його образ

в очах широкоi публжи) та навiтъ деякi ЙОГО прихилъники

(захопившись розглядом справдi майстериих полiтичиих

ком6iнацiй Твана Степановича), все ж не варто. При везй

своiй подiбностi до блискучих iталiйцiв доби Ренесансу Iваи

Степанович усе ж не 6ув украiнсъким Олександром VI чи
Чезаре Борджiа i своьс полiтичних супротивникiв не тpyiB.

3рештою, гетъман дуже гостро i бошоно переживав крах

свотх державницьких планiв, переживав скорiше не як ре

несансний самовпевнений «вiнецъ творшня», а як людина

зi свiдомiстю по-своему глибоко релiгiйноi доби бароко,

кинувши Орликовi на згарищах Батурина сповнену прко

ти фразу про те, що вирватися з «московського неключи

мого рабства» поки ще «не благословив Бог» иi козацьку

Yкpaiнy, Hi ii володаря...
Повертаючись до питання про полiтику Твана Мазепи

в галузi культури, эаэначимо, що гетьман Мазепа був
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справдi великим меценатом. Меценатство було давнюю

доброю украiнською травишею i навпъ за тих бурхливих

часiв не занепало. Цiкаво, що навпъ люди, яких зазвичай

вважали дещо ощадливими або навпъ вiдвертими скнара

ми (гетьман Самойлович, чериiriвський полковник Василь

Лушн-Борковсъкий), не шкодували грошей та уваги на

будiвництво та прикрашання церков i монастирiв, дбаючи
як про свiй iмiдж, так i про порятунок душi. Але масштаб

меценатства Мазепи вражае навпъ сьогоднi, а сучасники

гетьмана були справдi захопленi ним. «Не бысть прежде

его, подобен ему, и по нем не будет», - писав чернiriв

ський iepoMoH8X (згодом епископ Чернiгiвський i митро
полит Тобольський i Сибiрський) Антонiй Стаховський

в 1705 рощ.
Вже пiсля смерп Мазепи козацька старшина в Бендерах

(схоже, з дещо змiшаними почугтями) пiдраховувала, але

так i не змогла повнiстю пiцрахувати всього, що гетъман

«розкинув i видав... щедрою рукою у побожному наьпр! на

будову багатьох церков i монастирiв, на милостинi» тощо.

Наведемо деякi данi 3 цього единого в своему родi i справ
дi вражаючого реестру меценатських дiянь lваиа Степано

вича (суми подан! в широко розповсюджених на територii

Украiни польських золотих). Позолота баиi Печерськоi
церкви - 20 500 золотих, споруджеиня муру навколо Кие

во-Печерсъкого монастиря - мiльйон золотих, \великий
дзвiн i дзвiниця для Печерського монастиря - 73 000 30

лотих, великий сртбний свiчник, золота чаша, оправа

€вангелiята золотамитрадля тогож монастиря- 7400 зо

лотих, позолота баиi митрополичого собору в Киевi та

золота чаша для нього - 5500 золотих, ремонт цъого ж

собору - 50 ООО.золотих, церква при Киiвському коле

riyмi - 200 000 золотих, церква Св. Миколая Киiвсъкого

з монастирем - 10 000 золотих, ремонт церкви СВ. Кирила

за Киевом - бiльш нЬк 10 000 золотих, побудова нового

пишного кафедрального собору в Переяславi з монасти

рем - бiльш нЬк 300 000 золотих, церква в Глуховi 
20 000 З0ЛОТИХ, ремонт i прикраси для Густиаською та

Мгарського монастирiв - 18 000 золотих, Троiцъка церк

ва в Батуринi - поиад 20 000 золотих, незакiнчена церква
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Св. Миколи В Батуринi - 4000 золотих, монастирська

церква в селi Дiггярi - 15 000 золотих, вiдбудова кафед

ралъного монастиря в Чернiговi - 10 000 золотих, добу

дова Троiцъкоi церкви там же - ще 10000, Макошинсъкий
монастир iз церквою Св. Миколи - понад 20 000 золотих;

срiбиа рака зi свiчииками .ДЛЯ Киiвськоro Золотоверхого

моиастиря - 4000 золотих. Будiвиицтво i ремонт дерев'я

них церков: Св. Тоана в Чернiговi - понад 5000 золотих,

Воскресенсъка i Покровсъка церкви в Батуринi - поиад

15 '000, у селi Прачi - також помад 15 000 золотих.

Щедро жертвував украiисъкий гетъман i на храми поза

Украiиою - на його кошти будували i прикрашали церк

ви i собори в Pocii (в Рилъсъку), Речi Посполипй (у Вiлъ

но), на Близъкому Сходi. Так, церква в Рилъсъку отримала

2000 золотих, церква у Вiлъно - 3000. Православнi пат

рiархи Сходу, що завжди перебували в матерiалънiй,

скруп, нерiдко подорожували Украiною та iншими cxiд

нослов'янськими землями, маючи надiю зi6рати трохи

грошей. Тван Мазепа цiлком виправдовував ixHi спошван
ня .- так, €русалимськийпатрiарх Хрисанф, побувавши

1701 року в Батуринi, отримяв 50 000 золотих на ремонт

монастиря СВ. Сави; згодом украшський гетъман вислав

йому ще 30 000. У 1708 роцi на кошти гетъмана в сиртй

съкому MiCTi Алеппо було видане €ваигелi€ ара6ською мо

вою, а Антiохiйсъкий патрiарх Афанасiй отримав вш Iваиа

Степановича 3000 золотих, написавши передмову до ви

щезгаданого €вангелiя, де прославляв щедрiстъ, мудрюта

та побожнiстъ гетъмана, за якого мали молитися вс! пра

вославнi священики на землях Османсько! iмперii i котро
го за кiлька мiсяцiв буде прокпинати Росiйсъка православ

на церква... Не обiйшов Мазепа СВО€Ю увагою i найбшьшу
святиню християнсъкого свпу :- собор Воскресiнняпри

Гробi Господнъомув €русалимi.Втн отримаввщ володаря

лалекот Украiни чашу з чистого золота, лампу та срiбиу.

дошку ia'рiзъбленим зображеиням плашаниш. Дошка (таю

само, як i вищезгадане арабсъке '€вангелi€) збереглася ДФj

наших днiв i використовуеться при урочистих богослyжiн-:

нях - на иеi ставлятъ чашу зi Святими Дарами. Вона мае

розм:iри 105 на 85 сантиметрiв, мiститъ зображення 'Пла
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Христового, Божоi Матер], Mapii Магдалини, еваигелюта

[оана, а також символiв Страждань Христових - драбини,

молоткiв, губки з оцтом, списа, тернового вiнця, ганебно

го стовпа, рукавиць, Христового хiтоиа тощо. Напис за

свщчуе, що дошка е даром Iваиа Мазепи, iнiцiали та герб

якого зображенi внизу цього шедевра рiзьблення по метз

лу кiнця XVII - перших роюв XVIII столiття (жоднощати,

на жаль, не эазначено).

Справдi важко перелiчити вс! церкви та моиастирi,

заснованi, побудоваиi, перебудованi, оздобленi Мазепою:

Це монастирi Киева (Ки€ВО- Печерсъка лавра, Пустинне

Миколаiвсъкий, Братський Богоявленський, Кирилiв

ський, Михайлiвський Золотоверхий, Межипрський),

Чернпова (Троiцъко-Iллiнсъкий), Лубен (Мгарський),

Прилук (Густинсъкий), Батурина (Крупицький), Глухова

(Петропавшвський), Домницький, Макошинсъкий, Бах

мацький, Каменсъкий, Любецъкий, кафедралънi собори

в Киев! (зокрема загалъновiдома Св. Софiя), Переяславi,

Чернiговi, церкви в Батуринi, навпъ у деяких селах. На

впъ вороги (Петро I в 1708 рощ, пiсля переходу гетьма

на до шведiв) визнавали, що Мазепа «великой строитель

был святым церквам». Цiкаво, що на BiдMiнy вш cBOix
сучасиикiв - блискучих володартв Заxiдноi Европи, що
будували багато палацiв i порiвняно мало соборiв, геть

маи Мазепа, навпаки, споруджував переважно церкви

або публiчнi будiвлi (наприклад, будинок Киiвськоi ака

демii).

Ще важче скласти хоча б приблизний список ycix
витворiв мистецтва, у виглядi жон, хреспв, чаш та iншого

церковного начиння, митр, риз, дзвоиiв, богослужбових

книг, зроблених, оправлених, оздоблених золотом, срiб

лом, дорогошнним. камiнням, парчею, оксамитом, шов

ком, якими гетъман щедро обдаровував православнi свя

тинi не лише Украiни, але й iнших краш Сходу i Заходу.
Взагалi неможливо порахувати загальну суму коштiв, по

дарованих Мазепою церковним i свiтським закладам 
храмам, колепям, шпиталям, притулкам тощо. Ясно лише,

що мова йде про величезнi грошi - кiлька мiльйонiв зо

лотих. Адже лите на будови та оздо6лення Киево-Пе-
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черсъкоi лаври Тван Мазепа, за його власними ж словами,

подарував бiлъше нiж. мшьйон.

Хоча сам гетъман Мазепа як меценат yкpaiHCbKoi куль

тури i не мае собi рiвних в iCTOpii козацъкоi Украiни, але

не можна эабувати, щов тi ж часи чимало iнших представ

никiв старшинсъкоi аристократii також були виэначними

засновниками та благодiйниками церков та монастирiв

Варто згадати, наприклад, гмена генералъних старшин та

полковнmdв В. Борковського (Черншв), М. Миклашев

ського (Киiв, Глухiв), В. Кочубея (Киiв), К. Мокгевсько

го (Киiв), п. Герцика (Киiв) , 1. Мировича (Переяслав),

1. Iскри (Полтава), Д. Горленка (Густинський монастир),

М. Бороховича, представникiв динаетiй Лизогубiв, Га

малiiв тощо, Рiзними були мотиви пожертв, так само як i
характери та доля цих людей, але всзх ix iз вдячнютю зга

дувало не одне поколiння священикiв та мирян в побудо

ваних чи прикрашених ними храмах Украiни.
.Значне кулътурне пщнесення козацъкоi Украiни напри

кiнцi XVII - на початку XVIII столiтrя 6уло б неможди

ве без активноi учаетi i допомоги украiнсъкоi церкви, а

еаме - без гармонiйноi спiвпрацi yкpaiHCbKoi православноi

церковиоi органiзацii та уряду гетъмана. За словами Бори

са Крупн;ицъкого, «иixто з гетьмантв не грав такот ролi Е

житгi yкpaitI~~".oj Правоелавноi Церкви, як Мазепа». Гли

бокi i·давнi зв'язки пов'язували гетъмана Мазепу з ук

раiнською церквою. Його мати була iryменею; сестра i
племiнниця - черницями. Як голова Украiнсъкоi козаць...
Koi держави, гетъман добре розумiв величезне полiтичне

та культурне значення церкви i був ii могутныоборонцем
i меценатом. Ще ДО свого гетъманства Мазепа мав близь

кi стосунки з вищим киiвським та чернiriвським духовен

ством, эокрема з .Киеве-Печерсъким арxiмандритом Вар

лаамом Ясинським, майбугнтм митрополитом (еотцом

пастыром и благодетелем моим великим», як згадував про

нього Мазепа в 1708 рош), i з арxiепископом Черншвським
Лазарем Барановичем. Тодi ж, мабугь, почалися дружнi

вшносини Iваиа Степановича зi Стефаном Яворсъким,

Дмитром Тупталом, Йоасафом Кроковським, Феодосiем

Углицъким, Тоаном Максимовичем, Захарiею Корнилови-
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чем, [нокенпем Монастирським та iншими видатними

дiячами украiиськоi церкви тих часiв. Iдея гармонiйних

вшиосин (а60 «симфонii», ЯК говорили колись вiзантiйцi)

церкви та держави завжди була близька серцю Мазепи.

Статус православноi церкви в Украiиi був зафiксоваиий

ще за часiв Самойловича, коли вона опинилася пiд зверх

нiстю Московського патрiарха (1686 ртк), але залишалося

чимало спiрних i проблемних питань, не говорячи вже про

поточнi справи церковно! органiзацii та церковноi полiти

ки. Гетьман Мазепа, шануючи права церкви i не втруча

ючись в ii внутрпцне життя, Mir лише опосередковано

брати участь в подiбних справах. Проте ын завжди сприяв

iитересам церкви i допомагав iй в iI потребах, а також

захищавii права i привiлеi вщ централiзаторськоi та руси

фiкаторськоi полiтики Московського патрiархату иапри

юнш XVII столiтгя. Не маючи змоги змiнити загальний

статус украiисъкоi церкви, гетьман проте повнiстю зберiг

за собою вплив щодо замiщення церковних посад i иадан
ня церковних бенефiцiй, а також пiдтримував Tiреформи,
що мали на меп пщнести значення, силу, добробут та

авторитет укратнськот церкви. Бшьше того - шляхом ре

комендацii украiнсъких кандидапв на вищi iерарxiчнi та

навчалънi посади в росiйськiй церквi (як у центрi, так i на
далеких окршнах, зокрема в Си6iру), Мазепа, схоже, на

магався з6ерегги за украiнським духовенством i взагалi за

Украiною лiдерство в церковному та культурному житп

Схщнот €вропи. Зреmтою Мазепа сприяв дiяльиостi тих

освiтиix та добродiйиих закладiв, якими опiкувалася та яю

yrpимувала Украiисъка православна церква.

Наприкiнцi XVII - на початку XVIII столптя з6iлъшу

еться церковне, особливо монастирське, землеволодiння.

Гетьман Мазепа щедрою рукою надавав маетки монасти

рям, а також затверджував своiми унiверсалами Ti великi
володiння, що ix на той час зосередили в своlx руках мо

настирi. В унiверсалi Чернiгiвському €лецъкому монасти

рю 1689 року гетъман писав, що хоч в Коломацьких стат

тях було ухвалено не давати монастирям нових маетктв,

але вiи «з горливого до святого местца ... усердiя, реепек

туючи на тогдашнюю в нем скудость и на малость людей,
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в подданстве обретаючихся», надав монастирю село Мо-'

шонку. Згодом Мазепа надавав маетки монастирям без

жодних застережень. Зокрема маетноси були иадаиi (а60

затвердженi) монастирям Киева - Пустинно-Миколаiв

ському, Братському-Богоявленському, Кирилiвському i
Вознесеиському (жiночому), Чернiгова, Батурина, Глухова,

епископським кафедрам Чернiгова та Переяслава тощо.

Гетьмансью надання, як правило, пщтверджувалися вщ

повщними царськими грамотами.

Окртм земельних надань i надання дозволу на торги,

промисли, млини, ШИНКИ, на створення слобщ i промисло-'
вих пщприемств, а також на право збирання ртзноманггния'

мiсцевих податкiв, гетьман роздавав чииало «оборонних»'

унiверсалiв монастирям, звшьняючи ix вш тих чи iнших

податкiв та повинностей, а також забороняючи полкоый

та сотеннiй козацькiй адмiнiстрацii втручатися у внутршн

Hi справи монастирських володiнь. Так, борзенський i
шаповалiвський сотники в 1688 роцi дiстали вш гетьмана

сувору догану за те, що вони «не знати одколь взявши

смелость тую иепотре6ную», наважилися хазяйнувати в

маетках Максаювського монастиря. Гетъманська влада бо

ронила церковнi права та володiння не тiльки вш зазixанъ

з боку свiтських державшв, але й вщ «непослуху» З бокУ

монастирських- ншданих.

Не може не вражати розвиток архiтектури в часи гетъма-'

нування Мазепи. Ця доба залишила цiлy низку прекрасних

будiвель, яю значною мiрою змiнили архггекгурне облич

чя мют Лiво6ережноi ..Украiни. У Киевг, Чернiговi, Пере

яславi i в 6агатьох шших украiнських мютах з iнiцiативи ,1
за кошти гетьмана Мазепи було побудовано а60 пере6удо

вано десятки величиих храмш, Не можна не згадати старо

винних киiвських соборш - Св. Софii, Успiння Пресвятоi

Богородицi та Троiцькоi надвратноi церкви (остаинi два

храми - на територii Киево-Печерськоi лаври), Дмитрiв

ського собору Михайлiвського Золотоверхого монастиря,

Троiцького собору Кирилiвського монастиря, перебудова

них Мазепою, а також НОВИХ соборiв та церков, збудоваиих

гетьманом у Киевi (собори СВ. Миколи В Пустинно-Ми

колаiвському моиастирi, Богоявления в Братському мо-
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настирi, Всесвятська церква Киево-Печерськоi лаври),

у Чернiговi, Переяславi (Вознесенсъкий кафедральиий со

бор), Батурииi i в менших мтстах та численних монастирях

Лiво6ережжя. Найвеличиiшi з усЬс - обидва киiвськi «ма

зепинськi» со60РИ (В Братському Богоявлеиському та "ус

тинио-Миколаiвському монастирях) були збудованi в пер

шiй половинт 1690-х роюв за одиим архiтектуриим п:ланом

(на зразок Спасо-Преображеиського собору Лубенсько

го Мгарського монастиря, побудованого близько 1684
]688 роюв, прототипом якого були римськi бароковi ба

зилiки початку XVII столптя), схоже, одним i тим самим

не вiдомим нам архггектором (щоправда, Юлька iсторикiв

з yкpaiHcbKoi дiаспори припускають, що ним Mir буги ук

раiнець Йосип Старченко). Серед архпекторш, що твори

ли пш патронатом укратнського гетьмана, були як yкpaiH

цi (згаданий Старченко, Афанасiй з Пирятина, Прокш

Корнiевич), так i поляки (Мартiи Томашевсъкий, Ян Фед

рович), нiмцi (Адам Цернiкау, Йоган Баптиста), французи

(Ла Мот де Таисi, Дерiвер).

Украiнський дослiдник архiтектури та образотворчого

мистецтва епохи Мазепи Федiр Ернст зазначав, що впер

ше з часiв Киiвськоi Pyci на територii Украiни вшиовила

ся традишя будiвництва зиачноi юлькоси великих соборiв
i монастирських церков. Споруджувалися- -вони в стилi

бароко, були довгими прямокугними в планi 6удiвлями,

дiлилися на три нефи i мали п'ять а60 бiльше бань (цент

ралъну i кутоы), Нерщко на захiдному фасадi таких храмтв

6удувалися окремт виступи а60 башти. Пишно орнаменту

вавсяцентральний портал (вхщ), який прикрашався скульп

туриими компоэишями, з декоративними щитами (кар

тушами), хвилястими лiнiями волют (прикрас у виглядi

мушлт, що дiстали yкpaiHcъкy назву «слимачниць, 60, ма
бугъ, нагадували майстрем слимачкiв), колонами та пшяст

рами, Останн! мали розкiшнi капiтелi з рiзъ6ленням i лiп
ниною у виглядi винограднот лози, завиткiв та листочкiв

аканту, дитячих янгольсъких фiгурок (якi iталiйцi назива

ли «путп» - «шточки»), квгпв та овочiв, золочених орлiв,

сонць, монограм Icyca Христа та Прiснодiви Mapii. Цiка
во, що суго бароковi елементи гармонiйно поеднувалися
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в YкpaiHi з давнiми традицiями дерев'яного церковного

будiвництва, в результатi чого з'явився той СТИЛЬ, який i
досi вщомий мистецгвознавцям як украiиське (а60 мазе

пинське) бароко. До речi, на втiлення архiтектуриоro про

екту в життя сильно впливали смаки эамовника, вiи H~

вiддавався «на вiдкуп» архггекгороы - в угодах мiж замов"

никами та арxiтекторами тих часiв першi завжди обгово

рювали иавiть деякi незиачнi деталi будiвлi. Отже, зовнпц

иiй вигляд i конструкцiя величних украiнських соборiв

доби «маэепинського бароко» справдi вiдповiдали худож

иiм смакам гетьмана та тогочасноi украiиськоi елiти.

Свпське будiвництво мазепииськоi Украiни, хоча й

мало меншi маштаби, позначилося такими монументаль

ними будовами, як, наприклад, будинок Киiвськоi академй

(1703-1704) - первiсиий зовиiшнiй витляд цiеi бушвп!

можна побачити, наприклад, на гравюрi Iваиа Щирсько

го на честь ректора Академй Прокопiя Колачинсъкого

(1701 piK) - тiй самiй, на яюй, на думку деяких дослщни

юв, в алегоричному виглядi Афiни-Паллади зображено не

когось iншого, як... героя нашоi книжки, в обладунках i з

вусами (!); будинок Киiвськоi ратушi (1697 ртк) i, звичай
но, славнозвiсний мур Киево-Печерськоi лаври з його

чудовими брамами та вежами - споруда майже 520сажнiв
(бiльше кшоиезра) эавдовжки та 2 сажнi заввишки.

3 iнших галузей мистешва мазепииськоi доби варто

вшзначити живопис - церковний (iкоиопис) i свiтський

(зокрема, жанр портрета-парсуни). Чудовий зразок iкоии

цiеi доби - iкоиа Покрова Пресвятоi Богородиц! з Пе

реяслава, на якiй эображент переяславський полковник

Федiр Мирович, гетьман Мазепа, Петро 1, його дружи

на Катерина та придворнi, а також представники укра

iиського православного духовенства (зокрема, Феофан

Прокопович). Бурхливо розвивалося мистецтво рiзьблен

ня, а особливо граверство, представлене такими визнач

иими майстрами, як Олександр (Антоиiй) i Леонтiй Тара

севичi (якi навчалися своему мистецтву в Аугсбурзi), вже

згаданий нами Тван (Iнокентiй) Щирський, lваи (Iларiон)

Мигура, Данило Галяховський та iи. для уважноro сучас

ного глядача, шо всерйоз цiкавиться живописом, справж-
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ньою насолодою е розглядати бездоганнi за технiкою ви

конання гравюри украiнських барокових майстрiв цi€i

доби, що мають складну композицiю, насиченi симвошч

ними персона:жами, алегорiями, якимись химерними об

разами, що iнколи можуть видатися близькими родичами

монстрш з твopiв Босха чи Гой], або милуватися розкiшни

ми пейзажами, композишями з плодiв та пишно орнамен

тованими рамками. Додамо, що саме наприкiнцi XVII сто
шття гравюру на деревi ,витiсняе складнiший i технiчно

досконалiший вид цъого мистецтва - гравюра на металi

(на мiднiй дошш). Центрами граверства були Киiв, Чер

ншв та Новгород-Сiверсъкий, i укратнсью майетри сла

вилися далеко за межами Гетьманщини. ОСОбливо по

пупярним жанром стаютъ гравiроваиi об'яви (таю собi

рекламки) публiчних диспутiв, що влаштовувалися сту

дентами та професорами колеriумiв. Кшець блискучого

гетьманування Твана Мазепи був початком певного эане

паду украпюького граверства, яке вщродиться, хоча i не
так потужно, в 30-Ti роки XVIII столiття. Справа туг, ма

буть, не лише в тимчасовiй вщсутносп серйозиоi «спон

сорськот пщтримки» цъого недешевого виду мистецтва.

Вiйсъкова та iдеолоriчна катастрофа, яку пережила козаць

ка Укратна в 1708-1709 роках, не могла не позначитися

на виборгкола тем для гравюр, адже траверам довелсся

переорiентовуватися з прославляння подвиriв украiнсъкоi

з6роi та iлюстрацiй до панеприюв козацъкiй старшинi на

вихваляння Петра 1. та його сановникiв, якi якраз i були
iнiцiаторами nолiтичноi руйнацii Украшськот козацъкоi

держави. Зробити такий карколомний фiнт зумiли (i за

хотiли) далеко не вс! митцi...
Цiкавим i малодослiдженим е розвиток прикладного

мистецтва за часiв гетьмана Мазепи, а саме ця епоха за

лишила нам у спадок величезну кiлькiсть церковних та

свiтсъ:ких предметiв, прикрашених рiзьбленням, ювелiрних

виробiв з благородиих металiв, тканин та вишивок, скля

них виробiв тощо. Ми знаемо, що своiми вишивками

срiбною ниткою сдавився неодноразово зrадуваний нами

Киiвський Лаврсъкий дiвочий монастир, iгуменею котро

го була мати гетъмана Марiя-Магдалина, а черницею -
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сестра Iваиа Степановича. В рiзиих украiиських музеях

зберiгаються кiлька вишитих саме за iгумеиства Mapii
Магдалиии Мазепини плащаииць, церковиих риз, «воз

духiв» тощо. Неймовiрно, але i для цiеi тихоi обителi

1708-1709 роки станутькатастрофiчними- монастир буде

закрито росiйським урядом, а черницi перейдугь до Фло

ровського моиастиря иа Подолi, де згодом буде вшновле

не мистецтво високохудожиьоi вишивки срiблом.

Саме в добу гетьманування Мазепи Киiв вiдродився в

своiй iпостасi духовного центру Украiни. Його значения

та вплив, як це було колись ще за часiв Петра Могили,

поширилися далеко на схщ i пiвдень, у крашах Схщног

€вропи i православного Сходу. Головним культурно-нау

ковим осередком Киева i Bci€iУкраiни став Киево-Моги-,

лянський колегiум, який успiшно пережив скрути! часи

Руiни. 3мiцнення yкpaiнcbKoi козацькоi державноси в ос

таннiй чвертi XVII столптя сприяло створенню для копе

riyмy належ:ноi матерiальноi бази, а вшновлення культур

них зв'язкiв iз 3axiдною €вропою та культурна дiяльнiеть

на Сходi допомагали йому збирати якiсиi викладацъкi кад..
ри, що нерщко здобували пiдготовку в унiвереитетах 3а

хiдиоi та Центральноi €вропи, i приваблювали до нього

широкi маеи студентськоi молодi. Про виеокий науковий

ртвень колепуму можуть свщчити хоча б iмеиа викла

дачiв - Варлаама Ясинського, Йоасафа Кроковеького,
Стефана Яворсъкого, Феофана Прокоповича. Останнього

вважаютъ найвидатнiшим вченим-еициклопедистом того

часиоi Украiни. Прокопович добре зиався на теологii, фi

лософii, лiтературi, iCTOpii, математицi, астрономй, а також

першим почав викладати в Киево- Могилянсьюй академй

теоретичну фiзику та математичнi науки (усе це, мiж тим,

абсолютно не заважало Феофановi бути неймовiрним тн

триганом, мати мiиiмум одного позашлюбного сива i ви
являти щодо свотх численних воропв гiдиу подиву мсти

вють),

У 1690роцi в колегiумi 6уло запроваджено повний курс

теологii (а саме наявнiстъ такого курсу була обов'язковою

ознакою тогочасних вищих навчальних закладiв - унтвер

ситетiв i академiй), а 1694-го (зпдно з царською грамотою
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вщ 21 сiчня) вiи дiстав фактичнi права академй i внyrpiш
ню автоиомiю. Проте лише в 1701 роцi (ЦЯ царсъка гра

мота датована 7 жовтня) колепум 6ув офiцiйио визнаиий

академтею, Схоже, справа була в тому, що росiйсъкий уряд

з певною обережнiстю ставився до викладання теологй в

Киевг, який вважався розташованим у зонi силъних като

лицъких i унiатсъких впливiв.

Як писав сам гетъман Мазепа, в Киево-Могилянсьюй

академй «цвечение всякому З малороссiйских детей хо

тячому учитися походит». Академiя в цей перiод дiйсно

мала эагальнонашональний характер, охоплюючи вс! ста

ни украiисъкого населения, ВЩ гетьманського небожа до

эвичайного селянина. Важливо, що тут формувалися кад

ри украiиськоi кертвнот елiти. Саме сюди гетьман Ма

зепа вщдав иавчатися наукам свотх иебожiв i потеншйних
спадкоемшв - Iваиа Обидовського та Андрiя Война

ровського. Туг вчилися дiти генеральноi старшини та

полковникiв - Орлики, Хаиенки, Полу60ТКИ, Лизогуби,

Ломиковсъкi, Горленки, Мировичi, Новицъкi, Голуби,

Туранськi, Маркевичi, Скоропадеъкi та 6агато iиших май

бутнix державних. культурних, церковних дiячiв козацькоi

Украiни. 3годом тут навчалися ixиi дiти, i ця традицiя

зберiгалася майже до кiнця iеиувайия Гетьманшини, Саме

тут, в академiчиих конгрегашях, формувалися iдei, якi

визначали полiтичиу iдеологiю козацькоi елiти i мали

значний вплив на укрвшсъку/державну полiтику. 3i стiи

академй вийшло нове поколiння старшини, що вщпра

вало велику роль наприкiнцi гетъманування Мазепи, а

потiм в копах украшсъкот полiтичноi емiграцii (Пилип

Орлик, Федiр Мирович), а також в Украiнсъкiй козаць

кiй державi за часiв наступниктв Мазепи (Павло Полу

60ТОК). Також тут готувалися кадри для мiсцевоi укра

iHCbKOi адмiнiстрацii полкового та сотенного рiвия, яка

помiтно вiдрiзнялася вш свотх попередиикiв до6и Руiни,

а також духовенства - фактично тогочаснот украiисъкоi

iнтелiгенцii, яка формувалася з рiзиих верств украiпсъкого

народу. За часiв Мазепи Киiвська академiя мала най

бiльшу за увесь перiод свого iснування кiлъкiсть студеи

пв - понад 2 тисячi.
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Такими великими успixами Киево-Могилянська акаде

мiя чимало завдячуе Мазепi, якого Варлаам Ясинський Ha~

зивав «особливим обновителем, промислинником i благо
дiтелем Братського монастиря», «Зрим Кiево-Могилянскiе

Афины, щедрою десницею Вашею Панскою каменным

строентем и прав утверждением укреппенны», - писав у

1705 роцi iepoMoHax Антонiй Стаховський, префект Чер

ншвського колегiуму, що згодом став Сибiрським apxi
епископом, у своему «Зерцале от писания Божественного».

Затвердження статусу i прав академй, забезпечення ii мает
ками (зокреманаданияКиiвсъкомуБратськомумонастирю

села Бiльмачiвкив Твангородськтйсотн! Кишськогополку

в 1692 рощ, сiл Виповзова i Лутави в Остерськiй сотн!

наступного року, села Плiсецького в 1702-му, затверджен

ия прав на село Стайок в 1707-му тощо), щорiчна доташя

в cyмi 1000 золотих (ена киiвських спудеiв»), рiзнi кош

товнт подарунки (зокрема, значна :кiлькiсть цiнних книжок

для бiблiотеки), будiвництво нового академiчиого корпусу

та передача в 1703 роцi кiлькох будинюв на Подолi, по

всякчасна увага до академй та пiклуваиня про иеi, частi

вiзити та присутнiсть на диспутах та академiчних театраль

них виставах - усе це зробило гетъмана «ктитором пре

славноi Академй Могило-Мазеповiанськоi Киiвськоi» (як

називав цей заклад Феофан Прокопович у своiй посвятi

до драми «Володимир»; ця назва стала звичною для ака

демii). Передаючи академй село Пшсецьке, гетъман писав,

що робитъ це, «меючи особливый наш на тую обитель

святую Братскую киевскую (В которой многими трудами

ко общой церкви Божией и Малороссийской нашой от

чизни пользе и потребе наукы визволеиие отправуются)

респект и рементарскую патронствующую прихилъность...»
у 1708-1709 роках росiйська влада в Киевi навiть всерйоз

побоювалася «мазепинських симпатiй» i якихось виявiв

непокори з боку Киiвськоi академй, яка пiсля Полтавськоi

битви переживала протягом досить тривалого часу далеко

не кращi часи, а ii професорив своемуколi нерщко з нос

тальлею згадували «золоту» мазепинськудобу.

Киево-Могилянсъкаакадемiябула не единимважпивим

иавчальиимзакладом Гетъманщиии.Пш безпосередньою
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опiкою гетьмана Мазепи В 1700 роцi з'ЯВИВСЯ i почав швид
ко зростати новий академiчиий центр - Чернiгiвський

колепум. Вiи мiстився при Борисоглiбському монастирi i
спочатку мав лише три «класи» (курси) - iнфiми, грама

тики та синтаксису, аз 1705 року, коли колегiум переиес

ли до бiлъшого примпцення, - шiстъ «класiв», що, власне,

i складали звичайну навчальну програму. Недаремно Ан

тонiй Стаховсъкий, префект колегiуму, присвятив видане

в Чернiговi 1705 року «Зерцало от писания Божественно

го» Мазепi як меценату чернiгiвсъких храмтв та покрови

телю колегiуму, що згодом (у ЗО-тi роки XVIII столптя)
неофiцiйно називали «Чернiгiвсъкою Акадеъпек».

Передбачалося також эаснувати колепум при новiй

епископсьюй кафедрi в Переяславi, i, схоже, лише бурх

ливi подii 1708-1709 роюв змусили вiдкласти цю справу

на майбутне, 3ГОдОМ цей план буде реалiзовано, але вже

не за життя Твана Мазепи.

Створюючипдн! умови для поширеннявищоi освiти в

Украiнсъкiйкозацькiйдержавi,гетъманне хопв iзолювати

украшсъку молодь вщ навчання в iнших европейських

закладах.Немае сумнтву,що Киево-Могилянськаакадемiя,

завдяки його допомозi, добре забезпечувала академiчнi

iнтереси украшсъкого студеитства. Шкаво, що за часiв

Мазепиукраiнцiз Гетъманщинирщко навчалисяв унтвер

ситетах Захщнот €вропи - очевидно, значно простiше i
дешевше було вчитися вдома.е ртвень освiти, який давала

Киiвська академiя, не поступався европейському, Але в

останиi роки свого гетъманування Мазепа охоче посилав

украшську старшинську молодь, яка пройшла свпський

курс (до курсу теологii) в Киевг, продовжувати навчання

у Лъвовi, в езупському колеriумi. В цьому Micтi, наприклад,

навчалися сини генерального обозного Iллi Ломиковсько

го, його онук Микола Ханенко, майбугнiй генеральний

хорунжий i автор славнозвiсного «Щоденника», свояк гетъ

мана Мазепи - Тван Топольницький, сии переяслав

съкого полкового суддi Андрiй Берло (згодом стане еписко

пом Переяславським пщ iмеием Арсенiя) та iH. Можливо,
це 6уло якось пов'язано з новою ортенташею поппики

гетьмана, спрямованоi на пожвавлення контакпв мiж рiз-
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ними украiнсы<иии землями, навпъ iз тими, що нiколи не

входили до складу держави Хмелъницъкого. Взагалi в цей

перiод кулътурнi контакти Гетъманщини iз Заходом, ЯЮ

ранiше вiдбувалися переважно через Вiлъно, почали нала

годжуватися i завдяки лъвiвським колам iнтелектуалiв.

3 дiялънiстю киiвсъкого та чернiгiвсъкого академiчних

цеитрiв безпосередньо пов'язаний розквiт украшськот на

уки та лiтератури цiеi доби. Поруч з численними акаде

мiчними курсами та пiдручниками з теологii, фiлософii,

пйгики, риторики (ораторського мистецтва), дiалектики

(мистецтва вести дискусiю) тощо, з'являютъся так! мону

ментальнi твори, як богословський трактат нiмецького

архпекгора на украшсьюй гетъманськiй службi (зокрема,

за його проектом побудовано чудовий 6ароковий Трощь

кий собор в Чернiгiвському Iллiнському монастирi), вiй

ськового iнженера та, що може видатися нашому читачевi

трохи неспошваним, видатного теолога Адама Зернткау

«Про сходження Святого Духа». Тодi ж було видано шедевр

yкpaiнcbKoi аriографii (лггератзри, присвяченоi житiям свя

тих) - «Четъi-Мiнеi» Дмитра Туптала (1684-1705), працi
Стефана Яворського, Феофана Прокоповича, [оана Мак

симовичата iнших вчених теологiв i фiлософiв тих часiв.

Дуже характерним для мазепинсъкоi доби був тнтерес

до iсторичиих дослiджень. Укратнська iсторiографiя кшця

XVII - початку XVIII столптя була псно пов'язана з по

лiтичним життям гетьманськот держави. Укршнська полi

тична думка того часу постiйно користувалася iсторичиими

матерiалами та аргументами. Варто згадати лише, напри

клад, вступ (преамбупу) до Конституцii 1710 року «<Биво

ду прав Ук:раiни» п. Орлика), iсторичнi паралелi в листах

та унiверсалах Мазепи, Петрика, Орлика, Скоропадеького

та iнших дiячiв Tiei до6и. Можна з повним правом сказати,

що Bei визначнi украiнсью поппики тодi справш всерйоз

шкавилися iеторiею, зокрема iеторiею Украiни. Це по

значилося також на конкретних напрямках iеторичних

дослщжень.

У центрi уваги тогочасних iеторичних працъ була одна

еправдi велика i грандiозна тема, наповнена для сучаени

юв оеобливим iсторичним та полiтичним значениям, -
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тема Визвольноi вiйни украшського народу, Хмельнич

чини. Автори тогочасиих iсторичних працъ а60 майже

виключно цiкавилися шею темою (Самовидецъ, Гра6'ян

ка), а60 ж вона явно домгнувала в ixHix дослiдженнях (Ве

личко). Саме на часи гетьманування Мазепи припадае

розквiт так званого козацького лiтописання. Щоправда,

iсторичнi твори Самовидця (Романа Ракушки-Романов

ського) - «О початку и причинах войны Хмельницкого.

(розпочатий ще за Самойловича), Григорiя Гра6'янки 
«Действiя презелъной и от начала поляков кровавшои не

бывалой брани Богдана Хмельницкого, гетмана Запорож

ского з поляки...» (1710 piк) i Самiйла Величка - «Сказанiе

О войне козацкой з поляками» (1720 ртк) не зовсiм вкла

даютъся в хронолоriчнi рамки мазепинськоi до6и. Але Ро

ман Ракушка продовжував свою працю вже за гетъмануван

ия Мазепи, а Величко i, можливо, Граб'янка розпочали

написания свотх вщомих твортв ще до 1709 року. Зокрема,

це напевно можна сказати про Величка, який, 6удучи

канцеляристом Генеральноi вiйськовоi канцелярй, наво

дить в останнiй частинi свого «Сказанiя» великi цитати i
навпъ повнi тексти докуменпв, що не пережили зруйну

вания гетъманськоi столицi в 1708 роцi, коли украiнсъкий

державний apxiB заmнув а60 6ув вивезений Меншиковим

i так чи iнакше не мп бути в розпорядженнi автора пiсля

того. 3рештою, сам Величко у вступi до свого твору вказуе,

що BiH задумав писати свою iQторiю ще в 1704 роцi. Пра

цi вищезгаданих iсторикiв мазепиисъкоi доби, створен! пш

силъним впливом iитересiв i настрош, що паиували В куль

турно-полличному житп тогочасноi Украiни, були не «ко

зацькими лпописами», як ix ще й досi неточноназивають,

а справжнiми iсторiями з помпним нахилом до iсторич

ного i навiть фiлософського синтезу. Цей узагальнюючий

момент осмислення iсторичиого процесу помiтний i в та

ких загальноiсторичиих оглядах, як «Летописец си ест

Кроникаь iepoMoHaxa Леонтiя Боболинського (1699 piк).

Тнтерес до iCTOpii охоплював значне коло освiчених людей.

Павло Полуботок, майбутнiй гетьман, вихованець Киево

Могилянськоi колеrii, е автором невеличкого твору «Кро

нiчка» (охоплюе перiод 3 1452 до 1715 року), ЯКУ Якiв
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Маркович помiстив у своему величезному за обсягом що

деннику «<Дiарiушi»). Один з брапв Лизогу6iв (Якiв а60

Семеи), мабугь, саме тодi розпочав писати свiй лiтопис

(Лизогубiвський, читач ще зустрiиетъся з цитатами з иьо

ГО в роздiлi нашоi книжки, присвяченому трагiчним подiям

1708-1709 роюв в Украiиi). Тнтерес до iCTOpii прокидаеть
ся i в молодого поколiння вихованцiв Киево-Могилянськот

академй - Якова Марковича, Миколи Ханенка та Степа

на Савицького. Цiкавою i непростою 6ула доля Григорiя

Новицъкого, сина компаиiйсъкого полковника часiв Ма

зепи i Самойловича Iллi Новицького. У 1708-1709 роках

ын, одружений з рiдною сестроюдружини Пилипа Орлика,

6ув посланцем Мазепи до польсъкого коронного гетьмана

Адама Сенявського, пiсля краху шведсъко-украiнсъкого

союзу 6ув заарештованийросiянами i висланий до Си6iру.

Там в 17]5 роцi Новицъкий написав один iз перших творш

етнографiчного характеру в Pocii - «Краткое описание о

народе остяцком», а в 1727 роцi 6ув у6итий пiд час 6унту

тими самими хантами (стара росiйсъка назва - остяки),

про життя та побут котрих зiбрав багато цiкавих вщо

мостей.

В рамках украiиськоi лiтератури мазепинеъкоi до6и,

представленоi багатъма письменниками, як духовними, так

i свiтсъкими, розвивалися рiзноманiтнi лiтературиi жанри

як поезii, так i прози та драматургii. Твори самого гетъма

на Мазепи (лiрико-фiлоеофеька поезiя), Дмитра Туптала

(вiршi, драма, повiетi про житiя святих - так званi «Четъi

Мтнеь, казаиня), lоаиа Максимовича (вiршi, казання),

Стефана Яворського (ырцп, казання), Феофана Прокопо

вича (драми, вiршi, поеми, казаиия), Лаврентiя Горки (дра

ма), Афанасiя Заруцъкого (казаиня), Iваиа Величков

ського (вiршi), Пилипа Орлика (поеми, вiршi), Самiйла

Мокрквича (вiршi), Клименпя Зинов'ева (вiршi) та 6ага

тъох iиших лiтераторiв свщчать про зиачие пожвавлеиня

укратнсъкого лiтературиого життя. Якщо украшсью юто

рики мазепинеькоi доби шкавипися хронологiчно близъ

кою Хмельниччиною i рщко коли згадували бiльш раииi

епохи, то украшсью письмении:ки того часу шукаютъ свотх

сюжетiв у далекiй старовинт княжих чаеiв. Славиi чаеи
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вiйськово-полiтичноi могутносп Pyci, постать Володими

ра Святого, мудрого захисника вiри i вiтчизни, були ГОЛОВ

ною темою трагiкомедii Феофана Прокоповича «Володи

мир» (1705 ртк), одного з найвидатнiших лiтературних

твортв мазепинсъкоi епохи (докладнiше про цю драму 
наприкiнцi цъого роздiлy). В блискучому стилi Феофан

уподобляе Володимировi Святославичу свотх сучасникiв 
особливо Петра I та гетьмана Мазепу, створюючи i про
славляючи узагальнений образ щедрого i мудрого прави

теля, який на свiй розсуд керуе державою, виводячи i'iдо
свiтла. Правда, через три роки пiсля закiнчення драми

Прокоповичу довелося спiшно переробляти iI окремтфраг
менти, а6и викинути все, що хоч чимось нагадувало про

постать IBaHa Степановича, якого тепер стали порiвнюва

ти не з Володимиром Святим, а з Юдою Iскарiотським Ti
сам! панегiристи та писъменники, якi ранiше ппербошзо

вано прославляли гетьмана, йога герб, родовщ i щасливу
Фортуну (чудовий приклад - новгород-сiверський про

топiп Афанасiй Заруцький),

Пiдсумовуючи все сказане вище, скажемо, що саме

в епоху гетьманування Мазепи в укратнському мистецтвi

виник свiй власний стиль, що виявився не лише в об

разотворчому мистецтвi i шгератур], але взагалi в куль

турному житri гетьманськот Украiни. Це було бароко,

украшське бароко, близько спорiднене iз загальновiдомим

захщноевропейським стилем; але разом з тим справдi

нацiональний стиль, який ще довго буде асоцiюватися

з Украiною i власне украiнським. Чому саме бароко

факгично стало символом мазепинськоi доби? Розгляд

цього питания i варiанти вiдповiдi на нього чудово викла

денi в працях о. Оглоблiна, i далi ми послуговуватиме

мося його роздумами на цю тему, якi 6агато в чому збi

гаються з нашими власними потлядами.

Вщповщь на поставлене вище питания, на думку Ог

лоблiна, дае мистецька творчiсть тих часiв, зокрема apxi
тектура. Iсторики мистешва взагалi погоджуються, що

украшське (мазепинське) бароко стало результатом оригi

нального i блискучого синтезу захщноевропейських 6аро

кових форм i мiсцевих, украiнських мистецьких традицiй,
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корiння яких пов'язане i з кам'яними церквами часiв Pyci,
i з народною дерев'яною церковною архiтектурою. Це сто

суеться не тшьки домонголъсъких церков Киева та Чернi

гова, перебудованих в, стилi бароко за гетъманування i на
кошти Мазепи, але i нових проектiв, реалiзованих за часiв

гетьмана, створених або шлком в стилi бароко (Мгарсъкий

собор i обидва великi киiвсъкi «мазепинсъкi» собори),

або ж шляхом синтезу бароковоi кам'яноi базилiки та

укратнськот дерев'яноi церкви (Всесвятська церква Киево

Печерськоi лаври та стилiстично спорiдненi з нею будiвлi

Киева, Чернiгова та Переяслава). Бароко зовсiм не було

чужим i малозрозумiлим стилем, випадково занесеним iз

сонячноi Iталii в украшськ! степи. В. Залозецький, розви

ваючи думки Ф. Ернста i Д. Антоновича, писав, що «ба

рокоы 6удови на YKpaiHi не являють чужих, iмпортованих

сюди архiтектонiчних форм, але органiчно, внаслiдок ic
торичного спорщнення певних етилiетичних оеиовних рис,

вростають в традицiю старовiзантiйського будiвельного

мистецтва на YкpaiHi». Саме рiзноманiтнiсть форм ук

paiнcЬKoгo бароко свщчить про те, що «мазепинськея ба

роко було справдi украiнсъким стилем. Саме це за6езпе

чило йому не тiлъки панiвне становище в украiнськiй

архпектур! (i взагалi в образотворчому мистецтвi) протягом

майже всъого XVIII столптя, але й поширило його вплив

на СХЩ, зокрема на Росiю. Проте вельми промовиетим €

той факт, що росiйсъкi владнi кола з часом почали сприй

мати саме украшське бароко як особливий рiзновид цъого

загалом добре вщомого iM стилю i, намагаючись раз i на
завжди унiфiкувати «нашональн! окраiни» iмперii, навпъ

заборонили (наприкiнцi XVIII столiтгя) будiвництво цер

ков в Укратн! в цьому стилi. Адже бароковi форми в на

роднiй пам'ятi органiчно переплiталися зi спогадами про

славнi минулi часи козацтва, брязкiт шабель i блиск золо

Toiбулави. Пам'ятаете Шевченкове: «Собор Мазепин сяе

бцпе»?

Але бароко охоплювало й iншi елементи украшсько

го культурного життя за часiв Мазепи, окртм архггекту

ри i образотворчого мистецтва. Професор Д. Чижевський

дослiджyвав такий феномен, як укратнсъке лiтературне
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бароко, включаючи сюди лiтературу мазепинськоi доби.

«Для бароко важливiше, нiж пробуджувати спокiйне ре

лiгiйне чи естетичне почуггя, викликати зворушення,

розбурхання, сильне враження». Саме такою була i сама
доба Мазепи - життя i люди, зокрема полпики та дiячi

культури, а серед них i сам ясновельможний паи гетьман.

Це був стиль, який намагався розворушити, схвилювати,

занепокоiти людину, i, як писав Чижевський, «3 цим

змаганням... зв'язанi головнi риси стилiстичного вмiння

барокка, його прагнення сили, перебiльшень, гiпербол,

його кохания в парадоксi, та любов до чудериацького,

незвичайного, гротеску, його любов до антитези та, ма

буть, i його пристрастъ до великих форм, до унiверсаль

ности, до всеохопливости».

Вплив бароко на тогочасну украiиську культуру вияв

лявся не лише в сферi мистецтва, лiтератури, фiлософii,

науки, але так само i в iдеолоrii та полiтицi. Чижевський

писав, що «полiтика барокка - поятгика широких все

свпшх планiв та жадань», Полiтичне життя мазепинськоi

Украiни й полiтика самого Мазепи були сам! одним 3 по

тужних виявiв того барокового духу, притаманиого йому

прагнення людини, громади, нацii до свое! духовноi, полi

тичноi, матерiальноi свободи, сипи та незалежностi.

Це яскраво позначилося також в украiнсъкiй юторюсо

фii та полiтичнiй iдеологii епохи Мазепи. 3 шею добою

6уло пов'язане вщродження старот укратнськот iдei Киева,

як Другого €русалима, такого co6i священного центру не

лише Украiни, а й усього православного свпу, Ця шея мала

цавне корiння i довгу чсторпо. Вона з'явилася в Киев! за

часш гетъмана Сагайдачного, коли, за участю €русалим
съкого патрiарха Феофана, 6уло вiдновлено украiнсъку

православиу [ерархпо. Iдею Киева як Другого €русалима

(пiдкреслюючи насамперед ii церковно-релiriйиийаспект)
формулювали i пропагували митрополити Тов Борецький

(ебогоспесаемого града Кзева, второго руского Iерусали

мая - Окружне послания 1622 року до православних)

i Iсайя Копинсъкий (послання до князя я. Вишневецько

го, датоване 1631 роком). Ця шея була прийнята i в середо

вищi прихилъникiв митрополита Петра Могили, i недарма
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в його Катехiзисi саме €русалимська (а не Константино

пояьська чи, примiром, Московська) патрiархiя була на

звана «матiр'ю встх Церковь. Нового змiсту та iмпульсу цiй

iдei надали часи Хмелъниччини, перемоги нашовально

визволъиоi ыйни. Малодослiджеиим i цiкавим моментом

е вплив схщного православиого духовенства на формуван

ня образу Хмельииччини та ii результату- новоствореиоi

Украiиськоi козацъкоi держави. Схоже, в цей перiод шея

«Киева - Другого €русалима» була досить популярна в

укрaiнсъких церковних i полiтичних колах. Ii вiдгуки лу

нають у словах промови митрополитаСильвестраКосова

до росiйсъких послiв 16 сiчня 1654 року, в листi пумена

Михайлiвсъкого Золотоверхого монастиря Феодосiя Васи

левича до царя Олексiя Михайловича 5 липня 1654 року,

в промовi нiжинсъкого протопопа Максима Филимонови

ча (згодом епископа Мстиславського i Оршансъкого, мтс

цеблюстителя Киiвсъкоi митрополii - Мефодiя) в царсъко

му таборi тцд Смоленськом 27вересня 1654 року, в промовi

украшського посла, зятя Богдана Хмельницького i май

бутнъого гетьмана Правобережноi Украiни Павла 'Гетер!

в Москы 4 серпня 1657 року ТОЩО.

Важкi часи Руiни мало пiдxодили для поширення iдei

Другого €русалима, але вона активно вщроджуеться i
набувае великоi популярностi в YкpaiHi в добу Мазепи.

li вiдголоски доходили навпъ до Запорозъкоi Сiчi - ко

шовий атаман Василь Кузьменко в листi до гетъмана

Мазепи вш 26 лютого 1693 року писав: «Истинну рекши,

имянио во втором Iеросалиме, в богоспасаемом граде

Кзеве», Вже згаданий "нами Леонтiй Боболинський вню

послания 1. Копинсъкого до Яреми Вишневецъкого (ра

зом з Густинсъким лiтописом) до свого «Лiтописця»

(1699 ртк). Взагалi ця шея була досить поширена в ака

демiчних колах Киева.

Але з особливою силою i новим полiтичним звучаниям

вона виступае в творах Феофана Прокоповича, особливо

в його «Володимирi» i «казанняю 1705-1706 роюв. Це був

дуже важливий момеит в юторй Украiни i в дiяльностi

Мазепи, який саме тодi досяг свого найбiльшого полiтич

ного успixy - об'еднання Лiвобережноi i Правобережноi
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Украiни пiд своею владою. Здiйсиилися прагнення попе

редиикiв Мазепи - гетъмаиiв Петра Дорошенка та [вана

Самойловича; мрiя цшого поколiння украiнсъких патрiотiв.

Фактично була вiдновлена держава Богдана Хмелъниць

кого, хоча ii майбутне залишалося пiд питанням. Це пiд

носило престижУкраiни i значення Киева, як ii стародав
ньот столицi та культурного центру Схщног европи та

одного з центрiв православного свпу, Водночас високо

зрiс авторитетi самого володаря булави Украшськот козаць

Koi держави - гетьмана Твана Мазепи. В уявi Феофана

Прокоповича постае картина полiтичноi та культурноi ве

личi Киiвськоi держави великого князя Володимира, а в

сучасному житгi вiи бачить вiдродження Украiиськоi дер

жави гетьмана Мазепи та величнi пам'ятки його культур

иоi дiяльностi, зокрема в своему рщному Киевг, який «Bci
християни одностайно називають Другим €русалимом i
новим Сюном- (слово Ф. Прокоповича на день святого

Володимира, 1705 ртк). Присвячуючи свого «Володимира»

саме Мазепi, автор славить його як гщного спадкоемця

Володимира Великого та фактичного спадкоемця киiвськоi

державноi, иавiтъ iмперсъкоi традицii. На думку професо

ра ю. Шевелъова, в цих творах Ф. Прокоповича шея Кие

ва як Другого €русалима стае наспльки ж важливою для

украiиськоi нацiональио-полiтичноi свщомосп, як iдея

Москви - Третього Рима для свшомосп ростйськоь

Не втрачаючи традицiйного антиримського та аити

польського спрямування, украiисъка iдея Другого €pyca
лима могла кiиецъ кiицем стати противагою росiйськiй

коицепцii Третього Рима.

Але так сталося, що у вiйсъково-полiтичнiй боротьбi

Киева та Москви зазнав поразки Киiв. Це мало колосаль

ний вплив i на долю Феофана Прокоповича, який «все

CBO€ життя залишався слугою й iдеологiчиим речником

сипи». «Давня туга Прокоповича за iмперiяльиою величчю,

блиском iмперii й сильною владою не могла буги задово

лена на Украiиi» (Ю, Шевелъов). Пiсля Полтавськоi 6итви,

що стала катастрофою для Украшськот козацъкоi держави,

колишнiй iдеолог Киiвсъкого Другого €русалима став про

пагандистом уже иавiть не московсъкого, а «Петербур-
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эькоп» Третього Рима, щеологом Всеростйсько! iмперii.

Дiйсно було щось глибоко траriчне i разом з тим символiч

не в цьому перетвореннi Прокоповича з прибiчника Ма

зепи, эахисника традицiйних прав i свобод на палкою

прихильника Петра 1та його брyrальних модернiзаторських

реформ, якi раз i назавжди змiнили обличчя як Украiни,

так i Pocii.
Багатогранна i плiдна творча активнiсть митцiв та ме

ценапв тогочаснот Украiии в культурнiй сферi створила

iдейиi передумови для нового i вирiшального напряму

полiтики гетьмаиа Мазепи - по6удови об'еднанот (В рам

ках держави Хмельиицького) незалежноi Украiиськоi ко

зацькоi держави, Але поразка гетьмана Мазепи та його

шведських союзникiв у 1708-1709 роках була великим

ударом не лише для украiиськоi полiтики, але, зрештою, i
для украiиськоi культури. Протягом кiлькох десятилiть

остаиня фактично використовувала колосальний спадок

мазепинськоi до6и, розвиваючи, однак, лише Ti тенденцii,
якi не иадто суперечили новiй панiвнiй iмперськiй iдei,..
якiй 6уло тепер пщпорядковане життя ослабленоi Украiии.

За словами о. Огло6лiна, в пiслямазепинський перiод ic
нувания козацькоi Украiни «ДЛЯ творения нових духовних

i культурних вартостей вже не стало Hi широких матерiяль

них можливостей, Hi вщповщного формату людей, Hi волi
думки, слова й чину, i взагалi того духовного клiмату сво

боди, без якого нормальний розвиток культури просто

неможяивий»,



РОЗДIЛ 6

«Ви: заизний повсюди.
рОЗСlюе рани...»
Пзвнтчнх ВIЙНА ТА ПОЧАТОК 3МIНИ

30ВНIШНЬОПОЛIТИЧНОГО КУРСУ

у той час, коли Росiйська держава (а в ii склaдi
i Гетъманщина) продовжувала перебувати в стан! вiйни з

Османською iмnерiею (до перемир'я 14 сiчня 1699 року),

i протягом усього 1699-го - першоi половини 1700 року,

поки росiйськi дипломати в Коистаитииополi напружено

працювали над мирною угодою, яка замiиила б коротко

термiиове перемир'я, цар Петро 1 иаполегливо створював

Пiвнiчний союз - коалiцiю держав, спрямовану проти

могутньо! Швецii. Шведсъкi вопошння в Прибалтицi (Лiф

ляншя, Естляндiя та Iнгрiя) заважали виходу Росй до моря.

21 квiтня 1699 року було пшписано (а 23 листопада ра

тифiковано) двостороннiй договiр з Дашею, ЩО мала силъ

ний флот i була не проти усунути могутнього суперника

на Балтицi (який незадовго до того позбавив Датське ко

ролiвство контролю Над стратегiчно важливою протокою

3унд i створив эагрозу з пiвдня, з боку Шлезвiг-Гольштей

ну). 11 листопада було ратифiковано угоду з саксонським

курфюрстом Августом 11 Сильним, який з 1697 року був

водночас королем Речi Посполитоi. Август претендував на

Лiфляндiю i мав досить сильну регулярну армiю.

Сили союзиикiв У кiлъка разiв перевищували сили

Швецii (так, населения Pocii становило на кшець XVII сто

лптя 13,5-14 млн чоловiк, з них 1,1 млн мешкали в

Гетъманщииi, населения ж Швецii не перевищувало 3 млн),

престол якоi ЩОЙНО эайняв 18-лiтнiй Карл XII. Сприятли
вою була для союзникiв i мiжнародиа ситуацiя: великi

европейсью держави готувалися до так званоi вiйни за
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iспансъку спадщину, в якiй Францii та Iспанii протистоя

ла коалiцiя у складi Великоi Британii, нiдерландiв, Свя
щенноi Римськоi iмперii та ЮлЬКОХ менших держав. Вели

ка вiйна в €вропi завадила б втручанню згаданих держав

у пiвнiчнi справи.

Украшська козацъка держава як васал Pocii була зму

шена брати участь у Пiвиiчиiй вiйнi, хоча украiисъкi

землi завжди були частиною Чорноморсъкого, а не Бал

тiйсъкого репону, що робило для них цю вiйну не лише

цiлком непотрiбною, зле й велъми обтяжливою - сорока

тисячна козацъка армiя (ЩО становила мало не третину

наявних на початку Пiвнiчноi вiйни збройних сил Pocii)
мала воювати У незвичних для себе умовах проти однiеi з

найкращих регулярних армiй €вропи. 3 точки зору гео

полiтики, Укратна знаходилася в самому центрi Централъ

носхщно! €вропи, мiж чотирма «полюсами сипи»: мусулъ

мансъкою Туреччиною i Кримсъким ханством на пiвднi,

католицъкою Рiччю Посполитою на заходi, лютеранською

Швешею на пiвночi та православною Ростею на сходi.

Вщносна рiвиовага i боротъ6а мЬк ЦИМИ «гравцями» (кожен

з яких за свотм потевшалом переважав Украшу) давала

змогу козацькiй державi маневрувати, обирати рiзиi варiаи

ти зовнiшиьополiтичного курсу. Рiшуча перемога будъ-якоi

зi згаданих держав тягла б за собою послабления решти i
неминуче втягнення Украiни в орбiту впливу краiни-пе

реможниш, Тому найдалекогляднпш yкpaiнcькi полпики

другоi половини XVII столiтгя (серед яких був i Тван Ма

зепа) якнайменше прагнули допустити подiбний розвиток

пошй, Проте час для докортннот змiни полiтичноi лiнii ще

не прийшов, хоча початок Пiвнiчноi вiйни не вiщував для

Pocii та союзникiв нiчого доброго.

Вiйна почалася з невдалоi для саксонсъкого вiйсъка

Августа 11 облоги столицi Лiфляндii - Риги (лютий-сер

пень 1700 року). Вже на початку серпня того ж року мо

лодий i талановитий полководецъ Карл XII за допомогою

власного флоту i кораблiв, наданих в ЙОГО розпорядження

Великою Бриташею та Нiдерландами (якi, як виявилося.,

були-таки зацiкавленi в швидкiй перемозi Швецii на сходi

i втягненнi сильноi шведськоi армй у вiйну проти Францii),
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напав на Копенгаген i, загрожуючи нищiвним бомбарду

ванням столищ, примусив датського короля Фридержа N
пiдписати 8 серпня Травендальську угоду. Згiдно з нею,

Данiя виходила з Пiвнiчноi вiйни (невдовзi вона приед

наеться до антифранцузькоi коалiцii).

Натомтеть 9 серпня вiйну Швецii, дочекавшись нарештi

звiстки про укладення миру в Константинополi, оголосив

Петро 1. Росiйсъке вiйсько, що складалося з солдатських,

стрiлець:ких полкiв та дворянськоi кiнноти, вирушило здо

6увати Нарву. Туди ж послав 10-тисячний козацький загiн

на чолi зi свотм небожем - наказним гетьманом Тваном

Обидовським - [ван Мазепа. До складу укрвшського кор

пусу входили Полтавський, Чернiгiвський, Нiжинський та

два сердюць:ких полки. Та козаки не встигли при6уги до

Нарви, адже 18-19 листопада 40-тисячне росiйське вiй

сько, що вело облогу фортецi, було розгромлене8-тисяч

ним шведськимкорпусомКарлаXII, втративши до 7 тнсяч

чоловiк, та майже всю артилерiю (130 гармат). Пiсля цьо

го шведсъкий король вирушив проти Августа 11, адже сак

сонська армiя на той момент залишалася единим реальним

супротивником шведiв. Таким чином Петро 1дiстав необ
хщний перепочинок, щоб реорганiзуватн деморалiзовану

поразкою армiю, забезпечити ii новоюартипертею,а також
прискорити проведення реформ з метою модернiзацiiта

вестернiзацiiРосiйськоiдержави. За словами Ореста Суб

тельного, «для царевихпщданихце зробитьвiйну подвiй

но болючою: ii потреби й тривалiсть повнiстю виснажать

ix, а докорiннi реформи зiб'ють з пантелику й позбавлять

вiдчутгя безпеки».

· Скориставшись тим, що основна частина шведськоi
армй вела 6ойовi дii в Польщi, Петро I починае крок за

кроком витiсняти шведiв з Прибалтики. У здiйсненнi цьо

го плану активну участь взяли й yкpaiнcькi козацькi час

тник, особливо кшнота, Тван Обидовський розбив невеликi
шведськi загони бiля мизи Киперецькоi та пiд Дерптом

(сьогоднi Тарту) в груднi 1700 року. Огже, першi перемоги

в «малiй вiйнi» зi шведами здобули саме украпюък! козаки.

На жаль, це були першi й останн! успixи Обидовсько

го - на початку сiчня 1701 року ын раптово помер. Так
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несподiвано закiнчилася кар'ера блискучого молодого

старшини, здiбного ПОЛКОВОДЦЯ i можливого спадкоемця

гетьманськот булави, на якого Тван Степанович Мазепа

покладав чималi надй, Козацьке вiйсько повернулося в

Укратну, зле ненадовго - уже того ж року загiн козакiв на

чолi з гадяцьким полковником Бороховичем вирушив до

Пскова, а звiдти - на допомогу саксонцям. Гетьман разом

iз основними козацькими силами одержав царський наказ

затриматися в Могильовi, виславши до Лiфляндii на пщ

могу росiйсъкому командувачу Борису Шереметеву пiдpоз

дiл козакiв на чолi з полковником (май6утнiм гетьманом)

Данилом Апостолом. Саме козаки Апостола разом iз росiй

ськими драгунами та дворянською кшнотою взяли актив

ну участь у першiй справдi значнiй росiйськiй перемозi над

шведським корпусом Шлiпен6аха - у бою пщ Ерестфером

(29 грудня 1701 року). Про на6iги козакiв на Лiфляндiю

згадував у свотх листах i Петро 1, який щедро обдарував

гетьмана Мазепу «з yciM Вiйськом Запорозькимз за пере

могу пiд Ерестфером. Але украiиськi полки повернулися з

походу иевдоволенi, в осиовному через иегiдие поводжеи

ня з ними росiйського командуваиия, яке ставилося до

iррегулярних частив з погордою, а часто - просто як

до «гарматиого м'яса». Та це був тiльки початок тих не

щасть i страждаиь, якi принесла Украпп та fi народовi

Пiвнiчна ыйна,

у 1702 роцi для союзника Петра 1Августа Саксонсько

го вiд6улися зиачиi змiни на гiрше. По-перше, шведи,

покiичивши з полъсько-саксонським вiйськом у При6ал

тиш, захопили Литву i. значну частину Польщi (де виник

ло замiшання, адже до цього поляки вважали вiйну зi

Швешею особистою справою iXНboro короля в його iпо

стас! саксонського князя-курфюрста). По-друге, иа Пра

во6ережнiй Yкpaiнi влiтку 1702 року спалахнуло потужне

козацько-селянське повстання пщ ПРОВОдОМ Пашя, Саму

ся та Абазина. У польських полiтичиих колах виникла шея

порозумiтися зi шведським королем i уникнути тим самим
руйнування Польщi та Литви. Потiм можна 6уло «втихо

мирити» Правобережжя, придушивши виступ Палiя, а мож

ЛИВО, й прилучити iишi украiиськi землi. До виниклоi тодi
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«прошведськоi партii» належали, зокрема, впливовi князi

Любомирськi та Сапеги, Проте iснувала i мiцна проросiй

ська група, що волiла триматися Августа II i союзу з Ростею

i дiстати допомогу проти Палiя саме вш останньот (сюди

входили великий коронний гетьман А. Сенявський, гетьман

литовський г. Описький - предок автора знаменитого

«Полонезу», княз! Вишневецькi та тн.),

За умов анархй, що почала ширитися в «шляхетськiй

республiцi», Мазепа не Mir не спробувати зробити кшька

кроюв ДО омрiяноi мети своег «зaxiдноi» полпики (нею

залишалося включения Правобережжя до складу Украш

ськот держави). Та спробувати зробити це можна було лише

за умови, що на подiбне погодиться Петро 1. Наприкiнцi
1702 року гетьман писав одному з найближчих сподвиж

никiв царя Ф. Головiну, що «лучше было бы теперь принять

от Палея Белую Церковь в царское владение» (10листопа
да украшсью повстанцi оволодiли шею найпотужнiшою

фортецею Правобережжя). Але цар, не бажаючи псувати

вiдносини з единим союзником - Августом 11, порадив
Мазепi ... умовити Палiя вiдцати мтсто полякам. У листi вш

росiйсъкого резидента у Варшавi г. Долгорукова гетьманов!

було рекомендовано спростувати чутки, що кружляли В

Полыш, про те, що Мазепа допоматае повстанцям, а також

не пропускати своп козакiв на Правобережжя (листопад

1702 року). В iншому документi «<Инструкция, данная дво

рянами воеводства Подольскоте послам к гетману корон

НОМУ») подiльська шляхта вимагала вщ господаря Молдавii

та гетьмана Мазепи заборонити свотм людям переходити
до лав повсталих (з подальшого ми побачимо, що лiвобе

режнi козаки все ж брали участь у повстаннi, а ixня стар

шина не надто iM у тому перешкоджала; так, сам гетъман

допомагав богуславсъкому полковниковi-повсганцевi Са

мусю порохом .. i свинцем). Отже, не варто приймати на ыру

доситъ розповсюдженi твердження про «полонофiлъство»

Мазепи, що нiбито був ворогом правобережного козацтва.

Хоча, наприклад, вшносини [вана Степановича з Семеном

Пашем справдi були складними.

ТИМ часом у Польщi загострилася боротъба шляхет

ських угруповань; одним iз осередюв прибiчникiв Сапег
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i «шведськоi партii» став Старий Биxiв у Бiлорусii. Вшправ

лений Мазепою на вимогу царя десятитисячний козацький

загiн пш командуванням староду6ськоro полковника Микла

шевського разом iз поляками - прибiчниками Августа 11
здобули це мюто 12 жовтня 1702 року (саме за це наступ

ного року гетьман Мазепа отримав Biд Августа 11 найвищу
польську нагороду - орден Бiлого Орла, про що писала

европейська преса).

у 1703 та 1704роках росiйськi вiйська Петра 1 здобули

низку перемог над шведами в Прибалтиш, але невдовзi

ситуашя в Польщi знову погiршилася для членiв Пiвнiч

ного союзу: скликаний у Варшавi кардиналом Радзейов

ським сейм пiд прямим тиском з боку шведiв позбавив

престолу Августа 11, королем було обрано молодого i не
надто вщомого познанського воеводу Станiслава Лещин

ського. Причинами цього були абсолютистськi претензii

саксонського князя, порушення ним «вольностей шля

хетських», а головне - гучнi перемоги Карла XII, який
заприсягся скинути з польського престолу хитрого i пiд

ступного саксонця (чим мимоволi змiцнив союз Августа i
Петра, пщтвердженням чого е Нарвська угода вщ 19 серп

ня 1704року). 3начна частина шляхти все ж продовжува

ла пiдтримувати Августа, створивши шляхетську конфеде

рацiю в Сандомирi (Малопольща).

у квпн! 1704 року Мазепа дiстав вш Петра 1 пряму

директиву рухатися з основним козацьким вiйськом на

Правобережжя на допомогу Августу i конфедератам (пов

торимо - цар намагався з6ереrти свого единого союзника,

що сковував основн! -сили шведiв i вiдволiкав ixню увагу.

Також Петро 1 не хопв дозволити прибiчникам Лещин

ського заволодiти Правобережною Украiною, що потiм

завжди можна було б використати як розмiнну монету на

переговорах iз Августом).

Вперше за багато poкiв гетьман Мазепа мав чудовий

шанс спробувати возз'еднати Правобережну Yкpaiнy з

Гетьманщиною, не наражаючись при цьому на ошр Мос

кви i скориставшися округним становищем Речi Поспо

литоi. Biн розумiв, що не мае права втратити цю нагоду, i
саме тому «чим ближче Мазепа був до здiйсиення свое!
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мети - приеднання Правобережжя, - тим бiльш автори

тарною ставала ЙОГО поведiнка, тим менш готовий BiH був

iти на компромiси, все безогляднiше боровся проти всяких

перешкод на своему шляху» (Оглоблiн).

На жаль, однiею з таких перешкод виявився давнiй

знайомий гетьмана, фактичний лiдер вiцродженоi право

бережноi козаччини Семен Гурко (Палiй), що у 1702
1704 роках по cyтi лiквiдyвав на значнiй частинi Право

бережноi Украiни польську владу, «пообсаджувавши чис

леннi мтста своiми залогами, жив як удiльний пан ...
володарював немов гетьмаю (лiтопис Граб'янки), Пов

станцi Лалiя, що, як колись за часiв Хмепьницького, ого

лошували себе козаками, навiтъ пiсля руйнiвноi каралъноi

експедицii польського коронного гетьмана А. Сенявсько

го (ЩО вщбулася на початку 1703 року) продовжували утри

мувати чимало мкт i сiл на Правобережжi (включно з

полковими центрами вiдиовлених козацьких полкiв - Бо

ryслав, Бiла Церква, Корсунь i Фаспв), незваж.аючи на

неодноразовi вимоги Августа 11 залишити ЦIO територiю.

Польський король благав Мазепу допомогти йому вигнати

з Правобережжя палiiвцiв i придушити повстання. Про

це ж прохали гетьмана i шляхтичi.. Киiвського та Брац

лавсъкого воеводств, якi приiздили до Батурина зi скарга

ми на палiiвцiв. Але Iваи Степанович якщо i думав ово

лодiти Правобережжям, то не для польсъкого короля та

магнапв. У тому ж роцi ын пиеав Головiну: «НИКГДЫ бы

ляхи не показали себя способными справитися с бунтов

щиками, поиеже самые подданные их к бунтам склонны

и не хотят долее ига лядского над собой терпети. Как уже

з чотырох гродов: Винницы, Бершада, Ягорлыка и 80ВО

константинова приезжали подцанные ко мне и просили,

чтоб я позволил им губернаторов своих вон выгнати, не

могучи болш терпети несносных грабительстве.

У травн! 1704 року гетьман Мазепа з вiйськом вирушив

за Днiпро i в червнi-липнi поступово эайняв мюта, що

були в руках палiiвцiв. Нтмецька та австрiйська преса ба

гато писала про цей похiд «козацького вождя Мазепия на

допомогу Августу 11. Саме в цей час було надруковано i
бiографiю та портрети гетьмана, штерес до якого залишав-
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ся значним i протягом наступних роюв. У своему унiверсaлi

до польськоi шляхти Киiвського воеводства украiнський

гетьман заявляв, що йде не на допомогу бунтiвникам i не
проти полъсъкого короля, а на допомогу йому та проти

шведiв i ixнbc прихилъникiв. Водночас гетъман застерiгав

мiсцеве украшське населения, а6и воно трималося «iсную

чого правопорядку» i не насмiлювалося бунтувати, виганя

ючи шляхту з маетюв. У разi непокори i бунпв гетьман

погрожував «оные всмиряти и, яко неприятелей, таковых

6УНТОВНИК08 эносити-, Неза6аром (восени 1704року) гетьман

мir вiцpапортувати царевi, що «бунты около Богу [Пiвденно

го Бугу] и Днестра усмирилися, и всюды как губернаторы

по местам и местечкам, так и шляхта по своим селам сидят

безопасно и подданных своих взяли в надлежащее послу

шание». Тван Степанович лукавив, причому свщомо - Biн

не Mir не знати, що ситуацiя дiйсно ста6iлiзувалася, але

своерщно: на Подiллi та Брanдавщинi поляки придушили

повстання, а ось на Киiвщинi влада перебувала в руках

козацькоi адмiнiстрацii Правобережжя, пш загальним ке

рiвництвом самого Мазепи. Проте нетривалим 6ув «спокiй»

i в cyciцHix iз Киiвським воеводствах - у 1705-1707 роках

«свавiльнiкупи опришкiвальболевенцiв» громилишляхет

сью маетки на Подiллi, причому iM активно допомагали

козаки полкiв Самуся та Iскри, а також отаман Шпак.

Гетьман вщповщав на скарги шляхтичiв цiкаво - прохан

нями пригадати, як вони сам! поводилися з укршнськими

селянами пш час каральноi експедицii 1703 року, коли ти

сячi повстанцiв 6ули страченi а60 жорстоко скалiченi жов

нiрами та посполитим рушенням пш командуванням ко

ронного гетъмана Адама Сенявського, i фактично жодним
пальцем не ворушив, а6и допомогти полякам. Таким ось

«польським паном, що мрiяв запродати УкраШу ляхам, 6ув

[ван Степанович. Проте цi факти, на жаль, вщомт не так

добре, як наступний неоднозначний вчинок гетьмана.

Наприкiнцi липня 1704 року Семена Палiя (який

кiлъка тижнiв втв не надто успiшнi переговори з гетъма

ном, будучи добряче напiцпитку) було несподiвано взя

то пш варту в о60зi гетьманського вiйсъка, звинувачено у

эв'язках iз прошведськи налаmтованими магнатами i нев-
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довзi вщправлено до Москви, а згодом (в 1705 роцi)

заслано до Тобольська,

Загалом iсиуе Юлька гiпотез щодо причин i cyтi конф

лiкту Мазепи i популярного право6ережного козацького

лiдера. Украiиськi iсторики XIX столптя вбачали тут су

тичку двох майже полярних поглядiв на майбутнiй устрiй

козацькоi Украiни - «демократичний» Пашя i «аристо

кратичний, панськийз - Мазепи. Справдi, гетьман навряд

чи був прихильником часом rocтpoi антишляхетськоi полi

тики Семена Пашя. Але чи е вiрним погляд на самого

фастiвського полковника як на «народного месника», ан

типода феодала-Мазепи? Цi тези перекочували з вщомо!

народноi пiснi про Мазепу i Лалiя до творш радянських

вчених, а також, як це не дивно, i на сторiнки праць деяких

украiнських iсторикiв-державникiв (хоча тyr Палiй харак

теризуеться здебiльшого негативно - Iлько Борщак нази

вае його «речником програми без хлопа i без панаь, твер

дить, що Палiй «тiльки рiзав панiв»). Думка про «боротьбу

iдеолоriй» в даному разi здаетъся надуманою, варто лише

трохи дослiдити, зокрема, документи, що стосуються са

мого Пашя,

А вони переконливо свiдчать, що Семен Палiй не був

якимось антишляхетським фанатиком-горлортзом - BiH
пiдтpимував дружнi вiдносини э вiдомими магнатськими

родинами Замойських та Любомирських (до речi, останнi,

як пам'ятаемо, були налаштован! на користь шведiв), брав

участь у шляхетських суперечках i конфлiктах. Та голов

не - порядки в «Палiiвщинi» не так уже й вiдрiзнялися

вщ тих, що були в Гетьманщинi (навпъ вiдомий радян

ський iсторик В. Шугой визнавав, що селяни на землях пш

контролем Палiя повнютю не звiльнялися вщ феодальноi

залежностi i мали платити податки або виконувати повин

носп на користъ козацького вiйська). За словами лiтопис

ця Граб'янки, вiйсько Пашя «збирало на його користь

десятину з пасiк, з продукту та з усякого прибyrку по всьо

му Задншров'к». Тому, схоже, можна говорити лише про

дещо 6iльший ступiнь «егалiтарностi» «Палiiвщини» (як

i держави Богдана Хмельницького на ранньому етапi) i
дещо вищий ршень «елiтариостi» в Гетьманщинi. Але це
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легко пояснити тим, що державотворчi процеси (у тому

числi i творення елiти та розвиток ii вшиосинз «неелггок»,

за термтнолопеювщомогоiталiйськогополiтологаГаетано

Моски) на Правобере:жжi,спустошеномуза часiв Руiни i
потiм заселюваному зиову, iшли дещо повiльнiшими тем

пами, нiж в Гетьманщинi, куди перемiстився основний

осередок згаданих процесiв.

Тому, мабугь, ближчою до iстини € позицiя о. Оглоб

лiна, яка полягае в тому, що двом видатним дiячам того

часиоi Украiни просто не 6уло мiсця на Право6ережжi.

Надто самоспйний та активиий Палiй «оябивався од рук»

лiво6ережного гетьмана, розпочинав самостiйнi диплома

тичнi контакти (наприклад, з ворогами Августа 11 в Поль

щi та з Буджацькою ордою - листи Мазепи до росiйсько

го царя щодо цих контакпв були зовсiм не «наклепом на

народного героя», адже рщна сестра Пашя 6ула дружиною

татарського мурзи, i ii син приiздив до свого славетного

дядька). Так само Mir Палiй i спро6увати налагодити в

обxiд гетьмана Мазепи контакти з Москвою (як побачимо

далi, цар Петро BiB дуже лукаву полiтику щодо полякiв

i щодо Правобережжя зокрема).

Роз'еднувала двох видатних украiнських дiячiв тiei доби

i позицiя 3апорозъкоi Сiчi. Загальновщомо, що «сильнi гетъ

мани» YкpaiHcbKoi козацъкоi держави (починаючи з Хмелъ

ницького) завжди прагнули встановити контроль над Сiччю,

пiдпорядкувати ii надто незале:жну, часто-густо вщверто

сmyативнуполiтикусвоiй волi. Не був винятком i Мазепа,
яКИЙ через це i не користувався на Сiчi великою любов'ю 
такою, як, наприклад, вщвертий демагог Брюховецький,

Стан «холодного миру» Гетьманщини i Сiчi iнколи перери

вався перiодами партнерства, коли iнтереси 060Х збiгалися

(у роки гетьманування Мазепи це трапляпося кшька разiв,

найяскравiшим виявом цъого став союз гетьмана i сiчовикiв
у 1709 роцi). Але чаcтiше в цей перiод значна частина за

порожцiв протиставляла ближчих iM ПО духу i залежнiших
вш сiчовоi полпики ватaжкiв (того ж «батька Пашя») «мзхiа

велю i хитрому лису», «вiтчимовi» Мазепi.

Останнъому неважко 6уло переконати царя в необхщ

носп усунути «незручного» Палiя.
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Отже, траriчний за сутгю i наслщками коифлiкт ДВОХ

яскравих i непростих постатей тогочасноi украшськсё ic
торй эаюнчився, здавалося б, перемогою IBaHa Мазепи.

Але майбутнi подii пiдтверджують правоту вiдомих рядкiв

Тараса Шевченка з поеми «Iржавець» про шведiв та ук

раiнцiв, якi «не пожали жита» на полтавських ПОЛЯХ:

Ой, пожали б, яхби були

Одностайне стали

Та 3 фаспивським полковником

Гетьмана еднали.

Не стрuмiлu б списи в стр;с;

уПетра у свата.

Не втйсали б ;3Хортиц;
Славн! небожата...

Справдi, враховуючи можливi прошведськi симпатii

Семена Пашя в цей перiод i вщомий майбутнiй поворот у

зовнiшнiй полiтицi гетьмана Мазепи, наслiдки спiвпрацi

цих двох видатних дiячiв (що так i не пiшли на компромiс,

i не в останню чергу - з вини гетьмана) могли буги зовсiм

iншими.

Те, що сталося в гетьманському таборi, звiсно, не дода

ло Мазепi авторитету серед звичайних мешканцiв Право

бережжя, але все ж, заплативши цю дорогу цiнy, BiH пер

шим з гетъмашв пiсля Дорошенка досяг об'еднання ДВОХ

основних частин козацькоi Укршни пщ одшею булавою.

Формальним пiдтвердженням цього стало те, що Самусь

(саме вш, а не бiльш вщомий Палiй, вважався номiналъним

гетъманом Правобережжя) здав свот клейноди Iваиовi Ма

зепi, ·який став тепер «гетьманом Укрaiни по обидва боки

Дншра». Непогаиi вшносини зберiг гетьман iз палiiвською

старшиною - Самусем, полковником Танським i иавiть

небежем Пaлiя - Карпом Часником. 1 серпня 1704 року

в своему унiверсалi до мешканцiв правобережних полкiв

гетьман Мазепа писав, ЩО, усунувши «з певних причин» 3

полковницькоi посади Пашя, ын призначае бшоцеркш

съким полковником Михайла Омелъченка.

Рiч Посполита, знесилена Пiвнiчною вiйною та боротъ

бою магнатських угруповань, не могла збройною силою
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витiснити украiнсъких козакiв з Правобережжя, едиие, на

що спромiгся Август 11 та ЙОГО чиновники, - слати несюн

ченнi листи до Москви та Батурина з вимогами вщновити

на Киiвщинi «законну владу» полъських губернаторш i
воевод та вивести звiдси лiвобережнi козацъкi гарнiзоии.

Але за негласнот пiдтримки царя гетъман Mir спокiйно
iгнорувати цi вимоги, обмежуючись вiдписками, якi иi до

чого не зобов'язували. 3 1704 року i до кiиця гетьмануван

ня [ван Мазепа змiцнив козацъкий устрiй Правобережноi

Украiни, полки котрот поступово ставали солiдною бойо

вою силою. На момент виступу гетьмана проти царя ix
нараховувалося тут сзм (Бiлоцеркiвський, Богуславський,

Корсунський, Чигиринський, Уманський, Брацлавський i
Могишвський). Полковниками були як мiсцевi старшини

(Самусь), так i новг, соратники [вана Степановича (Га

малiя, Кандиба, Моюевський), «Столицею» правобереж

НИХ володiнь Мазепи стало потужне, укрiплене поляками

i Пашем мiсто-фортеця Бiла Церква. Тут стояв гарнiзоном

гетьманський сердюцъкий полк Бурляя, сюди було пере

везено частииу клейиодiв та скарбiв гетьмана. о. Оглоблiн

навпъ припускав, що це мюто мало стати в майбутиъому

столицею об'еднанот козацькоi Украiни. Правобережнi
полки поступово ставали частиною державного економiч

ного механiзму: тут з'являлися гетьмансью чиновники, якi

встановпювали i збирали податки, запроваджували оренди

тощо. Цiкаво, що гетъман не пiшов на «реститушк» ко

лишнix володiнь вихiдцiв з Правобережжя, яких було ба

гато серед чиновникiв державного апарату Гетьманщини

(i серед 'ЯКИХ був i сам ясновельможний), Hi Кандиби, н!

Моюевсью не повернули собi правобережних РОДОВИХ зе

мель. Iнакше i не могло бути - спроба реалiзувати прин

цип реституцii неминуче викликала б загальне обурення

правобережних козакiв i селян, яю тiльки-но обжили цi

эемлг, захищаючи вщ усякого, хто на них зазiхав. Фактич

но великi просгори правобережних земель стали держав

ною власнiстю, а прибутки 3 НИХ iшли до reтьмаиськоi

скарбниш. ютогно поповнюючи iI. Але гетъман iнколи

роздавав i тут села i мiстечка новопризначеиiй старшинi.

Проте специфiка полягала в тому, що ъс, як правило, слiд
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було ще заселити. Так, 27 сiчня 1706 року Мазепа видав

унiверсал полковнику брацлавському г. [ваненку на спус

тiле мiстечко Борки в Чигиринсъкому повiтi, а 26 трудня

1706 року села Яхни i Микитинцi на Корсунщинi отрима:в

компанiйський полковник Антон Танський. Сприяв [ван

Степанович i господарському освоению Правобережжя

лiвобережною старшиною: 6удувалися селiтрянi «майда

НИ», пасiки, хутори, сло60ДИ тощо. 3 пустелi, якою Пра

вобережжя мало запишатися за «Вiчним миром», цей 6а

гатий край перетворювався на надiйну опору Украшськог

козацькоi держави. Всього у 1704-1708 рокахза сприяння

гетьмана i його урядовцiв було «осаджено- на Правобе

режжi до 50 тисяч чоловiк (про що занепокоено писав

21 листопада 1708 року в листi до Головюна кишський

губернатор Голiцин).

На жаль, довести цей процес до юнця гетьмановi не

судилося - в ходi траriчних подiй 1708-1709 рокш Пра

во6ережжя було окуповане росiйсъкимивiйсъками i так i
не стало «запасною базою» для розвитку широкомасштаб

них полiтичиих плаиiв гетьмана. Грiзна Бiлоцеркiвська

фортеця без жодного пострiлy була здана зрадниками з

числа старшини за кiлъка тисяч росiйських карбованшв,

До рук киiвеькоrо губернатора Дмитра Голшина потрапи

ли зосередженi туг чимапi запаси продовольства, фуражу

та боеприпасш, а також частина скарбниш та деякi клей-

ноди Мазепи. I

Але повернемося до подiй кiнця 1705 року, коли пiсля

успiшноrо походу гетьманського вiйська на Правобере:жжя

1О тисяч козакiв пiд проводом полковникiв Мировича та

Апостола були вiдправленi Мазепою до' Августа 11 як до

помтжний корпус.

Цi козаки, не встигнувши допомогги обложеному i вэя
тому Карлом XII Львову, разом iз поляками Августа 11
переслiдували шведiв до 3амостя, брали участь у боях пiд

Варшавою. Завдавши чималих втрат неведиким шведським

загонам, козаки запишили гарнiзони в Любарi, Паволочi

та iнших мiстечках i в груднi 1704 року повернулися додо

му. На жаль, не вс! - загiн Данила Апостола чиеельнiстю

в 1700 козакiв 6ув розгромлений шведами (звiетка про цю
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невдачу дiйшла навпъ до Аиглii - лондонська щоденна

газета «Daily Courant» в номер! за 15 грудня 1704 року

помiстила статгю про цей бтй), Окртм втрат у боях, козаки

страждали вш хвороб, поганого харчування та ще гiршого

поводження з боку нiмецьких командирш Августа 11, яким
були пiцпорядкованi украiиськi сили. Нерозумiння iнозем

ними, здебiльшого нiмецькими, генералами цiнностi легкоi

iррегулярноi кiнноти вело до зарозумiлого, а нерщко й

вщверто хамського поводження з козаками в армiяx Ав

густа 11 та Петра 1.
Активнiсть шведських вiйськ у Полыш, майже повне

витiснення ними саксонських сил - усе це вимагало не

гайноi допомоги з боку Петра своему нещасливому союз

никовi. За Нарвською угодою 1704 року, Август 11 мав

отримувати щорiчну росiйську субсидiю на ведения вiйни

у розмiрi 200 тисяч росiйських карбованцiв i допомiжне
вiйсько, до якого мали увiйти i украшсъю козаки.

у сiчнi-лютому 1705 року гетьман Мазепа перебував у

Москвг, де брав участь у нараш мппстрш Петра 1 з питань

планування кампанii 1705 року як такий собi консультант

з польських справ (гетьман пильно стежив за сигуашею в

Польщi через свотх агентiв, що присилали йому шифрованi

листи). Ця подiя знайшла вщображення в iноземнiй пресi,

зокрема австрзйсьюй.

Влiтку 1705 року росiйськi вiйська почали концентру

ватися в районi Полоцька. В червнi Петро 1з ЗО-тисячним

вiйськом вирушив до Литви, зайнявши Вiльно. Ще одна

росiйська армiя пiд командуванням Б. Шереметева вою

вала цього року в Курляндii, причому не найкращим чином

(15 липня 1705 року вона зазнала серйозноi поразки пiд

Гемауертхофом). Гетьман Мазепа дiстав шсгрукцй вш царя

вислати в район Гродно 4,5 тисячi козакiв пiд команду

ванням полковника Горленка. Сам гетьман iз основними

силами мав вирушити на Волинь i далi в Польщу на до

помогу Августу, чиi справи йшли зовсiм кепсько. Напри

кiнцi травня армiя Мазепи переправилась через Днiпро i
попрямувала на Львiв i далi на Сандомир, фактично эай

нявши всю Галичину i значну частину Волинi. Цього не

вдавалося жодному з украiнських гетьмашв пiсля Богдана
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Хмельницького. 3а словами допитливого i добре шформо
ваного англiйського посла при росiйському дворi лорда

Чарльза Вггворта (чиi звiти до Лондона € надзвичайно

цiнним джерелом для iсторика, що вивчае добу Мазепи):

«Генерал Мазепа наближаеться до Львова», «львiвсъка про

вiнцiя [воеводство Русъке] висловилася за полъського ко

роля [Августа 11], сам же Львiв добровшьно пщдався пiд

опiку генерала Мазепи». На думку вщомого украшського

дослiдника о. Прщака, поведiнка самого Мазепи пiд час

цього походу 6ула дещо дивною - вiи уникав сугичок зi

шведами, листувався з польсъкими панами. Перше пояс

нити досить легко - Мазепа i не повинен був надто ри

зикувати, воюючи зi шведами, адже мета його походу 6ула

6iлъшою мiрою демонстративна. На думку Петра i Впвор
та, козаки мали руйнувати маетки прихилъникiв Станiсла

ва Лещинського, виступаючи стримуючим чинником для

тих магиатiв та шляхтичiв, хто збирався пiдтpимати mведiв.

Можливi ж контакти гетьмана з польською елiтою восени

1705 року - це вже дiйсно шкаве i складне питания.

Що ж твердять джерела? Серед них докладнiстю та

пошформованютю вшзначаеться великий лист Пилипа

Орлика до митрополита Стефана Яворсъкого, написаний

вже в емiграцii, коли Орлик подумував повернугися до

Гетьманщини; якщо хтось i був у кypci задумiв Мазепи в

цей час, то це саме генеральний писар Орлик, довiрена

особа гетьмана, тому при подалъшому викладi подiй ми не

раз 6удемо звертатися до цього джерела. За словами Ор

лика, пiд час перебування Мазепи i козацького вiйська пiд
Замостям на початку жовтня 1705року до гетъмана прибув

«от Станислава Лещинского с Варшавы с тайными пре

лестными пропозициями Францишек Волскийь, Мазепа

вислухав згаданi «прелестные пропозициив наодинцi (тому

ixHbOfO конкретногозмiсту ми не знаемо) i потiм передав

посланця до рук росiян, написавши Петру 1 листа, в яко

му сповiщав про цю подiю, i переславши листи ВЩ короля

Станiслава. Сама по собi iсторiя з Вольсъким навряд чи

мохе слугувати доказом початку контакпв гетьмана iз

Лещинським та його при6iчниками. Але радяиськi iстори

ки були переконанi, що «связь между Мазепой и польским
-J
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двором была постоянной» мало не з моменту обрання

Твана Степановича гетъманом, а першi контакти укршн

ського гетьмана i польських урядових кiл датуються ще

80-ми роками XVII столiтгя. Ось, мовляв, яю давнi i гли
бокi кореиi мае «iзмена Мазепиь! Як аргумент иайвiдомiшi

радянсью вченi, що займалися шею проблемою (напри

клад, €. Тарле та В. Шугой) наводили «листиз вщомого

греко-католицькогоепископа, палкого прихильникаyнii

Йосипа Шумлянськогодо Мазепи i «вiцповiдi» на них

тетьмана, Але ще Микола Костомаров переконливо довiв,

що <mИСТИ» i «вщповщь, що мiстили явнi докази «аради»

гетьмана i його бажання укласти союз iз Польшею, були

сфальшованi вже згаданим нами на сторшках цiеi книжки

«ченцем Соломоном» - дрiбним авантюристом на службi

у антигетьманського старшинського угруповання, що дiя

ло в 1689-1692 роках. Серед подальших радянських до

казiв постiйних контакав Мазепи з поляками (на кшталт

того, що «начальиiеЛЮДИ теперь в войске малороссийском

все поляки» - вочевидъ, для росiйсъкоro воеводи Барятии

съкого, що писав про це до Москви, вс! украiнцi - вихщш

з Правобережжя, включно 3 самим гетьманом, були «по

ляками») трапляеться i деяка цiкава iнформацiя. Так, Ле

щинський в листi до французъкого «короля-сонцяе Лю

доыка XN, датованомулистопадом 1708 року, хвалився,

що контактуе з Мазепою вже п'ять роюв. Але робити з

цього висновок про початок секретних диnломатичних

зносии украiиського гетьмана зi Станiславом Лещинсъким

в 1703 роцi було б иеобачио, враховуючи згаданий випадок

з шляхтичем Вольським. KpiM того, за свщченням австрiй

ського посла в Pocii Отто Плеера, саме в 1703роцi Мазепа
вiдiслав до Москви листи магнапв Опнського та Вишне

вецького, що радили гетьману виступити проти царя. Тому

навряд чи варто довiряти словам Лещинського, який на

магався передусiм продемоиструвати свою корисиiсть, щд

креслити свою роль в пошуку нових союзиикiв для Кар

ла XII та Людовiка XIV.
Схоже, перша спроба гетъмаиа Мазепи та Станiслава

Лещинського налагодити якiсь обопiльно вигiднi дипло

матичнi контакги вiдбулася взимку 1705-1706 poкiв пiд
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час перебування козацъкого вiйська на зимових квартирах

на Волинi. Посередником виступила родичка Лещинсъко

го, розумна i чарiвна сорокарiчна вдова княгиня Анна

Дольська (з роду Ходороставсъких, за першим шлюбом 
Вишневецька).

Що ж могло спонукати вже немолодого, досвiдченого

полiтика почати прораховувати можливi варiанти змiни

всього зовнiшньополiтичного курсу?

Щоб спробувати вiдповiсти на це питания, яке багато

дослiцникiв постатi Мазепи вважають за головне при ви

вченнi його полiтики, слiд насамперед взяти до уваги ту

ситуацiю, в якiй опинилася Гетьманщина на початку сьо

мого року Пiвнiчноi ыйни.

Вiйна ставала все обтяжлившюю для встх верств того

часного украшського суспiлъства. Селяни i мiщани про

тестували проти варварськот повешнки росiйсъких частив,

розквартированих в селах та мтстах Гетъманщини, - до

царя та гетъмана йшов поспйний потiк скарг щодо тяжких

образ i збиткiв, якi завдавали солдати Петра 1 мiсцевому

населенню. Спроби ж царя припинити знущання його

вiйсък 3 украiнцiв особливого ycnixy не мали.

Наведемо кiлька промовистих прикладiв, якi iлюстру

ютъ ставлення ростйських i нтмецьких офiцерiв царя до

союзникiв-украiнцiв.

у 1702 роцi росiйсъкi пiцроздiли сильно пограбували i
спустошили кiлъка мтст i сiл Полтавсъкого полку, про що

писав царевi гетъман. Особливо «вiдзиачилися» В справi

гра6унку та энущання з союзникiв двое росiйсъких пiдnол

ковникiв, Левашов i Скотов. Солдати першого СПЛЮН

црували слободу Кишенъку, пограбувавши ii мешканшв,
спаливши хати та забравши худобу. У вiдповiдъ на cBoi
скарги здивованi кишенш почули цiкаву фразу про те, що

недовго iM, бiсовим дпям, залишилося cBoi«хохли» вгору

пiднiмати, бо вс! воии тепер пiдвладиi Його Величностi.
Другий з вищезгадаиих офiцерiв повнiстю виправдав свое

прiзвище - його ЛЮДИ ловили украiнсъких селян, забира

ли ixнiй ремаиент, вимагаючи викуп. Представникiв козацъ

Koi старшиии, що прибули, аби розiбратися в ситуацii,

Скотов наказав прогнати геть. Особливо дратували росiй-
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СЬКИХ вояюв oTi сам! «хохли» - В 1702 роцi пш час бiйки

в Переволочиi росшни вiдрiз8ЛИ вловленим украiнцям чуби

на знак ганъби.

Жоден марш росiйсъких вiйсък по украiнсъюй територii

не обходився без грабунюв, побиття, зrвалтуванъ, калiцтв

i навiтъ убивств. На подiбнi дii гетъмановi скаржилася

сотеина, полкова старшина (збереглася цiкава скарга чер

иiгiвського полковника Полуботка на грабунки та обра

зи, що ix заподiяли його полчанам росшии в 1705 роцi).

Гетъман, не владний змiиити поведiнку вiйсък «союзни

юв», сумлiино вiдсилав цi скарги царевi, додаючи вщ себе

чималу кшькють вщомих йому подiбиих фактiв. Але Пет

ру вочевидь нiколи було всерйоз займатися подiбними

справами - кiлька доситъ грiзних указiв, що мали привес

ти до тями надто завзятих офiцерiв, та накази «не обража

ти малоросшве жодного помiтного ефекту не мали.

До невдоволеиь селян i мiщан додавалися невдоволен

ня козаюв, що перебували в походах, завойовуючи еврею

кров'ю славу та ноы територii майбутнiй iмперii. Як уже

говорилося вище, жорстоке i зарозумiле поводження тно

земиих i росiйських командирш з украiнсъкими козаками

було викликане ставленням до козакiв як до другорядиого

вiйсъка, нездатного протистояти регулярнiй армй, Частко

во це справдi було так, але € безлiч прикладiв, якi пщтвер

джyIOТЪ думку про те, що iррегулярна кшнота i сердюцъка
пixота за умов правильного використання (а цим вмiнням

згаданi офiцери якраз не вшзначалися) перетворювалисъ

на досить потужну силу. KpiM того, поступаючись шведам,

козацъке вiйсъко аж нiяк не поступалося шляхетсъким

загонам Лещинського. Тому абсолютно нiчим не можна

виправдати факти безглуздоi, звiрячоi жорстокосп i вар

варського ставлення до козакiв та иавiть старшиии з боку

росiйсъких командирiв. Подiбиi факти траплялися з само

го початку Пiвнiчноi вiйни: побот, в6ивства з метою по

грабування, крашжки коней. Навпъ вища старшина не

була застрахована вщ знущань - у 1705 роцi росiйськi

вояки в Литвi скинули з коня та погра6ували наказного

гетьмана Горленка та кiлъкох старшин, що ixали з ним.

Козацъкi загони часто використовувалися на важких будi-
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вельних роботах (будiвництво Санкт-Петербурга, Печер

сько] фортецi в Киеы). Роботи провадилися за важких

клiматичних умов, погано працювала система за6езпечен

ня. Смертнютъ козакiв вш хвороб, непосильноi працi, зну

щань була значною, вона перевищувала козацькi втрати

на полi бою. Тиколи додому поверталися лише 45-50 вщ

соткш особового складу козацьких полкiв. Кртм ТОГО,

щорiчнi походи вели до занепаду козацьких господарств.

уci ш факти переконпиво свiдчать про вщсутнтстъ

«дружнix» почугпв мiж украiнським населенням та рiзно

шерстою, нашвидкуруч набраною з найрiзноманiтнiших

соцiальних елементiв армтею Петра 1 (яка робила все, аби

виправдати вщоме китайське прислiв'я: «3 гарного залiза

не роблять цвяхiв, гарна людина не йде в солдати»). Тому

лукавi фрази росiйсъких та радянсъких iсторикiв про «за

хист спiлъноi впчизни», «вiковiчну дружбу нарошв», яку

шукали всюди в росiйськiй icтopii - навпъ на залитих

кров'ю pyiHaxукрашського Батурина, татарськот Казанi та

туркменського Геок-Тепе, - слiд назавжди «здати до ар

xiBy» на BiдMiнy вщ справжнiх складних перипетiй мiжна

цiональних взаемин рiзних народiв, що населяли Росiйську

iмперiю. Вочевидь, почутгя певноi нацiоналъноi окремпц

носп, що йоro демонстрували украlнцi, страшенно драгу

вало i солдатiв, i офiцерiв росiйсъкого монарха.

Але якби ж то все обмежувалося лиmе дiями купки

недисциплiнованих непдниювг-Тогочаснт реалii були не

втiшними для Украшсько! козацькоi держави i ii населен
ия, але майбутне общяло бути ще невтiшнimим як для

козацькоiелiти, так i для звичайного козака та селянина.

Росiя вела ыйну проти Швецii з величезним иапруженням

внyrpiшнix сил. Петро 1 прагнув до використання встх

иаявних ресурств i мало зважав на старт, усталеиi традицii

так зваиоi станово-представницьког монархй, що захища

ла права окремих стаиiв (рос. сословий). У цьому росiй

ський цар не 6ув оригiнальний - абсолютизм, що зростав

i змiцнювався по всiй €вропi, ыв наступ на права та воль

носп стаиiв та окремих iншоиацiоиальиих автоиомiй у

складi а6солютистсъких монарцй. Тепер король ставав уже

не першим серед рiвних, а повновладним володарем май-
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на, свободи i навпъ життя свотх пщданих. Абсолютистсью

тенденцii зростали в Iспанii, Францй, Австрй, Швецй,

Данii. 1 всюди на перешкодi поширенню безконтрольног

влади монарха ставали вiковiчиi станов! права i привiлеi

дворянства, духовенства, мпцан, селян. Захщна европа

була дещо однорщнпца нашовально (хоча i тут iснували

давнг, ще середньовiчнi нацiональиi «автономш - Ката

лонiя в Iспанii, Бретань у Францй тощо), у Центрально

Схiднiй €вропi таких нацюнальних автоиомiй 6уло значно

бiлъше (Угорщина у складi iмперii Габсбургiв, Молдавiя та

Валахiя - пщ владою Туреччини, Лiфляндiя - Швецй,

Украiиська козацъка держава та рiзиомаиiтнi козацъкi дер

жавнi утворення --- в складi Московй, згодом Росiйсъкоi

iмперii). Тут бруталъний наступ монархтв на права i сво

боди (ключове понятгя середнъовiчного права) мешканшв

автономiй поеднувався зi спробами послабити, а то i зни
щити ixню нашональну свщомють, розвиток яко! в подаль..
шому неминуче мав призвести до «сепаратизму». Бороть

бу за давнi права i свободи в згаданих автономiяx очолила

мiсцева елiта, нерщко на чолi 3 правителем автономй, Цг-.

кавий порiвнялъний аналiз подiбних збройних виступiв

виконав о. Субтельний, Вiдкинувши тезу про «небу

вашсть», «нечуванiстъ» дiй укрынського гетъмана, дослiд

ник переконливо довш, що на початку XVIII столлгя в

Сxiднiй €вропi спалахнулоЮлька повстань проти абсолю

тиетсъких порядкiв, що ix намагалиея запровадити iнозем

иi володарi иа територiях нацiоналъних автономтй. Iхнiми

керiвииками виступили Станiслав Лещинський у Полыш,

Йоган-Рейнгольд Паткуль у Лiфляндii, господар Кантемир
у Молдавii, Ференц Ракоцi в Угорщинi, Iваи Мазепа та

Пилип Орлик в Украiиi. Bci цi лiдери встали на захист

прав i свобод мiсцевих елiт i населения проти зазixанъ

iXHix абсолютистсъких сюзеренiв, yci розраховували (через

очевидиу нертвнють сил) на зовнпцню допомогу, i вс! за

знали кшець кiнцем поразки, загинули або емirpували i
були оголошенi «зрадниками. В своп краiиах, вiдстояти

права котрих так вщчайдушно намагалися. Подiбний зва..
жений пiдxiд не робить згаданих визначних полiтикiв «пе

реконаними нашонашстамия (як це намагалися зробити

192



з ними у хх столiттi), бо доба нацiоналiзму, в сучасному

розумiннi цього слова, на початку XVIII столiття ще не

розпочалася. Втн також зшмае з них тавро «зрадниюв-, як!

нiбито зрадили свого сюзерена (це питания ми розглянемо

трохи згодом) або свiй народ (це вже вiдверта пропаганда

[мперзй-переможниць).

Але як все-таки бути з моральною та юридично-право

вою стороною ошнки вчинку Твана Мазепи, Ракош або

Паткуля? Тут так само не все просто.

Почнемо з юридичних момеитiв. Справа в тому, що в

середньовiчному европейському феодальному правi (за

фтксованому в багатьох з6iрниках, серед яких назвемо

«Саксонське зерцало», або «Саксон», як його називали в

Yкpaiнi, та «Шва6съке зерцало») обов'язки сюзерена (сень

йора, суверена) i васала були чiтко визначенi. 3 боку васа

ла це була чесна i ырна служба протягом певного визна

ченого термщу (наприклад, сорок днiв на рж), допомога

сюзеренов! «зброею i порадою». Саме це протягом дов

гого часу робив [ван Мазепа щодо Петра. Сюзерен теж

мав обов'язки перед свотм васалом - перш за все вiи мав

захищати ЖИ1ТЯ, майно i свободу васала та всьс його во

лодiнь (цей пункт, закрiплений в Березневих ста1ТЯХ Бог

дана Хмельницького та ста1ТЯХ його наступникiв, Росiя

порушувала неодноразово, домовляючись за спиною сво

го васала з його ворогами - Польшею, Туреччиною). Та

кож сюзерен не мав права порушувати права i вольносп,
якими користуеться васал. У 'разi таких порушень васал
мав право розiрвати угоду з сюзереном i пiти на службу до

iншого, виконавши певнi умови. Саме на цей нарiжний

камшь европейського феодалiзму покликався в свiй час

князь Андрiй Курбський в знаменитих листах до Твана

Грозного, звинувачуючи росiйського царя-тирана в необ

грунтеваних репресiях щодо свотх пiдцаних. Але вже в

пистах-вщповщях Грозного з устею очевиднiстю постала

iнша концепшя «служби великому государю» - служби

без жодних умов чи угод, заснованоi на безумовному правi

царя карати i милувати свотх пщданих так, як йому зама

неться (самодержавство). За таких умов будь-яка спроба

пщданих обмежити царську владу вже розглядалася як
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жахливий злочин, а перехщ васала до iншого сюзерена 
як нечувана зрада, гщна xjба що Iуди. Ця традицiя (вченi

дотепер сперечаються, чи е вона витвором вiзантiйським,

чи, можливо, схщним) була схожа з европейським абсо

лютизмом i водночас була в чомусь iще бiльш всеохоп

люючою.

Так, освiчений московський дяк [ван Тимофеев на по

чатку XVII столiття писав про необхiднiсть ставлення пiд

даних до царя в Московсыdй державi тих часiв як до зем

ного Бога, а царя до пщданих - як до худоби: «Скот бо

не прекословит водящему или вяжущему его, яко и до

самого заколения сопротивлятися не совесть... повинуется
непрекословно... Так и мы перед царями безответны, яко

безгласные рабы, со всяческим тщанием кротко носили

иго рабства, повинуясь им с таким страхом, что из-за

страха оказывали им честь едва ли не равную с Богом».

Додамо, що офiцiйною назвою встх пщданих московсько

го царя (вщ селян до князiв i бояр) до часiв Петра I було

слово «холоп», яке «прогресивний» цар-реформатор замi

нив на «раб». Лише Катерина 11, що дбала про мiжнарод

ну репутацiю iмперii, запровадить термтн «вiрний пщ

даний», Для порiвняння наведемо слова волинського

шляхтича Лаврентiя Деревинського, гордо кинyri ним у

вiчi польському королю Сигiзмунду III на сеймi Речi Пос

политоi в 1620 роцi: «Про це, ваша королiвська милiсть,

не зволиш знати - божественноi природи в собi не маеш,

але маеш також людську».

Як не дивно, але саме початок европеiзацii Pocii Олек
стем Михайловичем i "Петром I означав пряму загрозу для

всп автономiй у ii складi.У новiй, побудованiйза европей

ським зразком (принаймнiтак вважав ПеТро 1 i його на
ступники, вибiрково эапроваджуючи европейськi звички,

одяг, бюрократичний апарат i вщмовляючись вш захисту

державою прав i свобод пщданих, якi замiнила примхлива

воля монарха) Pocii не було мiсця автономiям з ixнiM не

покiрним, зовсiм не «холопським» населенням i давнiми
оравами та привiлеями. Наступ посипився по всьс фрон

тах - так, в 1703poцi Всевеликому вiйську Доиському було

заборонено мати будь-якi зовнiшнi зносини, почало пору-

194



шуватися давне правило «С Дону выдачи нет», що зрештою

викликало грандiозне повстання донсъких козакiв пш про

водом Кшдрата Булавiна (1707-1708 роки).

Цapcькi реформи не могли оминуги й Украшську ко

зацъку державу. Мазепа добре знав про те, що Петро мав

намiри перетворити Киiвсъкий та Прилуцъкий козацькi

полки на регулярнi драгунсъкi (що стало б нечуваним по

рушенням украiнсъких «прав i вольностей»), Страхи козацъ

Koi старшини мимоволi пщтвердив i фаворит царя Олек

сандр Меншиков, який пщ час царського вiзиту до Киева

1706 року на бенкетi, будучи далеким вш тверезосп. голос

но порадив «верному гетману Ивану Степановичу за вра

гов приниматься», недвозначно натякнувши на присутню

в залi козацьку старшину. [ван Степанович, користуючись

деяким впливом на царя, до певного часу стримував його

реформаторський запал щодо козацькоi Украiни, але це

не могло тривати довго.

Загалом же зовнimньополiтична кои'юнктура в 1706 ро

цi iз просто несприятливоi для Украiни (краiиу втягнуто в

непотрiбну i виснажливу вiйну, ii сюзерен порушуе права

i свободи громадин) стае вщверто загрозливою. У разi пе

ремоги Карла XII та його союзника Станiслава Лещин

ського Гетьманщину просто захопили б поляки, зруйну

вавши козацький устртй, За умов перемоги Петра 1 i
Августа 11 фактично зайняте украiнсъкими вiйськами Пра

во6ережжя повернулсся 6 шдпольську владу, а ростйський

наступ на права i свободи Гетьманщини пiшов би безпе

решкодно (ЩО, зрештою, i сталося). Насамкiиець сюжету

про «моральнiсть» чи «неморалънюты дiй гетъмана i царя
скажемо, що Петро 1 в 1706 роцi цинiчно пропонував вг

домому англiйсъкому полководцевi герцогу Малъ60РО (пред

ку сера Уiистона Черчшля) за посередництво на перегово

рах мiж Ростею та Швешею при6угок вш одного з князiвств

на вибiр (фiгурували Киiвське, Володимирське та Си6iр

ське князiвства) - 3 цим фактом згоднi сучасиi росiйськi

iсторики (див. працi М. Павленка та В. Артамонова). Кртм

того, ам6iтний Меншиков просив co6i У царя Чернiгiвщи

ну у довiчне володiння, очевидно, прагнучи з часом заво

лодiти гетьманською булавою (лист Орлика до митропо-
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лита Яворського). За таких умов мае рацiю росiйський

iсторик кiнця XIX столiтгя О..Брiкнер, голос якого звучитъ

дисонансом на тлi суцiльноi офiцiозиоi лайки на адресу

укратнсъкого гетьмана. В своiй «IcTopii Петра Великого»

нiмецъ на росiйськiй служ6i Брiкнер (якого важко запiдоз

рити в прихованому украiнофiльствi чи русофобствi) пи

сав, що союз Мазепи з Карлом XII «був не бiльш не

моралъиим, нiж союз, що його два роки пiзнiше уклав

молдавський господар Кантемир з Петром Великим проти

султана», а спроба визволити Украiиу з-пiд паиування

Петра I «була героiчиим актом».

у такiй важкiй ситуацii гетьман Мазепа - полiтичний

лiдер, вiдповiдальний передусiм за свiй народ i його до

лю, - мусив зробити все, аби принаймиi забезпечити ic
нуваиия Украшськот козацъкоi держави у разi перемоги

(ешлком iмовiриоi, як тодi здавалося» - Брiкнер) Кар

ла XII та Станiслава Лещинсъкого. Фактичио мова йшла

про те, чи доживати вже лiтиьому гетъмаиовi «вiрним пiд

даним» царя i стежити за агонтею козацькоi держави (ра

дикалънi реформи мали розпочатисъ пiсля смерп Мазепи),

чи спро6увати повернуги колесо невблагаиноi долi в iнший

бiк. Чи 6ула спроба Мазепи заздалеriдь приречена на по

разку? Вщповщь на це дискусiйне питания читач може

спро6увати з'ясувати з попереднix i подалъших роздiлiв

цi€i книги.

Допомогти гетъманоы i його державi пройти мiж Сшл

лою та Харибдою могла лише активна дипломатична дiялъ

нiстъ. Як уже йшлося вище, першi коитакти Твана Степа

новича зi Станiславо:м Лещинським розпочалися взимку

1706 року за посередництвом куми гетьмана Мазепи кня

гинi Ании Дольськоi (3 нею ясновельможний гетьман хрес

тив доньку краювського воеводи я. Вишневецького Фран

цiску-Урсулу, в майбутньому досить вщому полъсъку

письменницю). Пiд час перебування Мазепи з вiйськом

на Волинi гетьман не лише не раз катався з княгинею на

тринджолах, але i мав з нею «денные И нощные конферен

ции» (ОРЛИК). 3розумiло, що плiткарi одразу ж почали

говорити про можливий роман удiвця-гетъмана з чарiвною

вдовою-княгинею (схоже, сам Тван Степанович був зовсiм
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не проти подiбних плiток). Навпъ вщомий украiнський

православний iepapxта iнтриган Феофан Прокопович був

певен, що гетьман i княгиня скоро одружаться - панi

Дольська надiслала гетъманоы коштовну бiлизну i капелу
музикантiв у подарунок. Хоча не можна виключати i пев
иi оботпльш симпатii, але все ж зустрiчi гетьмана i княгинг,
схоже, були зовсiм не побаченнями закоханих, а перего

ворами двох досвiдчених полiтикiв iз непоганими навич

ками розвiдникiв-конспiраторiв (эрештою, правду знали

тiльки сам! гетьман i княгиня, яка пережила Твана Степа

новича лише на два роки, померши у Лъвовi 1711 року).

Схоже, спочатку Анна Дольська намагапася переконати

гетьмана, а6и вш вплинув на Петра з метою «царскому

величеству восприять Станислава в свою протекцию» (!),
i лише згодом, коли Мазепа повернувся до Киева, надiсла

ла до нього шифрованого листа (ще на Волинi гетъман i
княгиня обмiнялися шифрувальним ключем) з пропози

шею стати на бж Станiслава, общяючи «всех желаний

своих... неотрицателного исполнения... ассекурацию Ста

нислава и гваранцию короля Шведского».

Отже, своiми таемними переговорами гетъман Мазепа

в цей перiод намагався, не зв'язуючи себе якимись конк

ретними обiцянками, досягти ХО'1а 6 можливосп полiтич

ного ви60РУ, продовжуючи грати роль «найвiрнiшого слу

ги царя».

Але якими ж 6ули плани тетьмана Мазепи на випадок

поразки Петра Великого? За припущеннями, висловлени

ми украiнським юториком Д. Дорошенком, «гетьман Ма

зепа, завiвши переговори зi Станiславом Лещинським,

справш мав на меп утворення федерацii з Польщею (а60
принаймнi принаджував Станiслава мо:жливiстю такот фе

дерацй), зле коли з'ясуваласъ слабкiетъ Станiелава i замiстъ
нього на Yкpaiнy прийшов сам Карл, Мазепа вирiшив

укладати угоду з ним». Огже, на думку Дорошенка, пер

вiсний задум yкpaiнcЪKoгo гетъмана можна визначити як

вихщ з-пiд влади Петра 1 i входження (зi статусом Вели

кого князiвства Руського. добре знаного з часiв Вигов

съкого) до складу Речi Посполитоi з метою подалъшого

спiвiснування в рамках однiеi держави, Цю гiпотезу нiби-
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то пiдтверджуютъ i слова з доносу Кочубея про те, що

Мазепа «хвалил Выговского и Брюховецкотов i читав разом
зi старшиною знаменитий Гадяцький договiр 1658 року,

узятий з бiблiотеки Киево-Печерськоi лаври. Щоправда,

краще обiзнаний в тих самих справах Пилип Орлик зазна

чае, що «пакта Гадяцкiе» читали сам! полковники та гене

ральна старшина без гетьмана, «а того [Мазепи] в деле

никогда ие было, понеже он, Мазепа, внутрених своих

мыслей и намерений никому не являл».

Одначе ми маемо докази, хай i иепрямi, того, що геть

ман Мазепа з самого початку не вважав за потрiбне реаль

но спiвiснувати з Польщею в рамках однiеi держави i що
не на ослаблену Польщу слщ було покладатися.

Недаремно ж ще в 1704 роцi украiнський гетьман го

ворив французькому послу Балюзу про скорий занепад

Речi Посполитоi в майбутньому. Втн виявився правим 
вiдкрита боротьба шляхетських угруповань, вщсутнють

сильноi центральноi влади та iноземнi втручання зрештою

привели шляхетську респу6лiку до заги6елi вже наприкiн

цi того самого XVIII столiття.

OкpiM того, Тван Мазепа, який завжди прагнув встано

вити полiтичний режим, що спирався б на мiцну автокра

тичну владу гетьмана, не Mir не розумiти, що в рамках

полiтичного устрою Речi Посполитоi гетьманськ! прерога

тиви були б навпъ вужчими у порiвняннi з правами стар

шинськот елiти, нiж за умов пiдвладного Москвi гетьма

нату. Знав вiи i про непопулярнiсть iдei союзу з Польщею

серед значиоi частиии звичайиих мешканшв Гетьмаищи

ни. Враховуючи все ·це, бiльш обгрунтованою здаеться

думка о. Оглоблiна, Т. Мацькова та деяких iнших ук

раiнських вчеиих, якi вважають будь-як! полiтичнi комбi

нацii гетьмаиа Мазепи щодо Польщi майстерними тактич

ними ходами, спрямованими передусiм на встановлення

контакпв (спочатку за посередиицтвом Станiслава Ле

щинського) зi Швешею. могутиьою у вiйськовому вщно

шеннi державою, що в силу своro географiчного розта

шування не мала територiальних претензiй до Украiии i
об'ективно могла посприяти Украш! стати «неугральною»,

«виделною» (тобто незалежною, окремою) державою.
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Досвщ укладеиия угод саме зi Швешею украiиськi

дипломати початку XVIII столiтгя мали. Недаремно емт

гранти-автори «Пактiв i конетитуцiй законiв та вольностей

Вiйська Запорозькогоя (1710 ртк) писали: «Ось так вiи

[Мазепа] пiшов по слщах свого попередника, найвщваж

нiшого святоi пам'ятi Гетьмана Богдана Хмельницького,

який., вступив в союз з найясиiшим королем Швецii,

дшом його священнот королiвськоi величностi Карлом Х».

1Богдан Хмелъницький, i [ван Мазепа були добре обiзнанi

з середньовiчною полiтичною думкою, враховуючи вщо

мий принцип, сформульований Нiколо Макiавеллi: най

кращим союзником (на певний час) € володар сильноi, зле

вiддаленоi держави. Флорентiйський мислитель iлюстрував

свiй постулат за допомогою прикладiв: союзу Чезаре Бор

джiа з Людовiком XII Французьким тощо. До речi, полi

тичнi умови дiялъностi Борджiа були дещо схожими з ук

раiнсъкими реалiями кiнця XVII - початку XVIIIстолiтгя:
роздробленiстъ краiни, постiйнi iноземнi втручання, на

пружена боротьба за владу полiтичних лiдерiв та груп.

Але якими б не були полiтичнi плани Мазепи, на рiзиих

етапах його дiялъностi вони, вочевидъ, мали коригуватися

з урахуванням конкретних подiй, змiн в мiжнароднiй си

туацii. У сiчнi 1706 року Карл хп зумiв блокувати в районi
Гродно 40-тисячну росiйську армiю, на допомогу обложе

ним Петро I направив козакiв Мазепи, а Август II - сак

сонсъку армiю генерала Шупенбурга, яка була 2 лютого

розгромлена пш Фрауштадтом шведсъким корпусом Рен

шильда. Козаки Мазепи ще не дiйшли до Гродно, коли

росiйська армiя вирвалася з мюта i вiдступила в Укратну,

якiй, эдавалося, загрожувало шведське вторгнення. Тим

часом армiя Карла 'XII винищувала ворожi гарнiзони в

Литвi i Бiлорусii (значних втрат зазнали туг козаки Мир

городського, Переяславського i Стародубського полкiв, що

обороняли мюта Несвiж та Ляховичт). При оборонi пер

шого загинув староду6съкий полковник М. Миклашев

ський, при обороиi другого переяславсъкий полковник

1. Мирович потрапив у полон. Але шведи пiшли не в Ук

paiHY, а в Саксонiю: Карл виртшив остаточно покiнчити з

союзником Петра, що йому частково вдалося - 13жовтня
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1706 року Август 11 уклав зi шведами сепаратний Альтран

штадтський мир i зрiкся польськоi корони, запишивши

свого союзника - Росiю - в критичному стань Карл XII
використав багату Саксонiю як оперативну базу для пiд

готовки останнього рiшучого удару по Pocii.
Тим часом Мазепа, листування якого з Анною Доль

ською на певний час перервалося, намагався виявити, як

козацька старшина поставиться до можливого союзу з

Польщею та Швешею у випадку поразки Pocii, одночасно
намагаючись повнiстю не розкривати свотх планiв нткому

(навпъ ырному генеральному писаревi Пилипу Орлику).

Загалом така поведiнка була зрозумiлою i правильною 
надто частими були доноси представникiв рiзних верств

населення на свого гетьмана, i ixня нейтрапiзацiя кошту

вала Мазепi великих зусиль i коштiв. Виявилося, що стар

шина зовсiм не проти спробувати визволитися з-пш влади

Моекви, але все одно гетьман продовжував тримати свот

намiри в глибокiй таемниш (хоча частина старшими вже

в 1706-1707 роках наполягалана рiшучихшях, посилаю

чись на народне невдоволення поведiнкою росiйеьких

вiйськ в Укратнт),

Серед дослiдникiвдоби Мазепи не iсиуе единоiдумки

щодо того, ХТО саме, гетьманчи старшина,зiграв провiдну

роль У здiйсненнiрiшучогоповоротув зовнiшнiйполiтицi

Украшсько] держави, На думку Михайла Грушевського,

«гетъман Мазепа з свотм союзом 3 шведсъким королем...
був тiльки вiрним репрезентантом традицiйноi полпики

украшсько! старшини», «старшина була настроена дуже

активно i грала ролю чи не ГОЛОВНУ», а союз зi шведа

ми - «дiло цiлоi старшинсъкоi верстви... Mipa особистого

ВПЛИВУ Мазепи на сей поворот i його особиста роль - рiч

другорядна». Згiдно з теортею Ореста Су6тельного, про яку

йшлося вище, Мазепа «був одним iз провiдникiв мiсцевих

нацiональних елiт, яю намагалися оборонити традицiйнi

права та привiлеi ix краш перед абсолютистськими та iM
перiалiетичними планами ix чужоземних монархш», Бажко

не погодитися з твердженням Грушевського про украiи

сько-шведсъкий союз як справу Bci€iстаршинськоi верст

ви, але щодо «чи не головнот ролi старшиния виникаютъ
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сумнiви, i ближчим до iстини эдаеться твердження про те,

що гетъман «провокував старшину, щоб та сама вимагала

вш нъого шукати порозумiння зi шведами. Це давало Ма

зепi змогу дiяти так, начебто втн лише виконуе колектив

ну волю старшиния (о. Субтельний).

Враховуючи притаманну Твану Степановичу Мазепi

жорсткiстъ i навпъ деяку авторитарнiетъ (рису загалом

корисну для полiтичного лiдера тих чаеiв), а також неаби

яку вправнiетъ у ремеслi конспiратора, не слщ дивуватися

тому, що гетъман «майстерно вплутував генералъну стар

шину й випробовував ii рiшучiстъ,залишаючипланування
й виконаннязмови за собою» (о. Субтельний).

Тим часом, поки Карл XII в Саксоиii готувався до по

ходу на Росiю, а гетъман Мазепа вщновив контакти зi

Станiславом Лещинсъким (тепер за посередництвом лъвiв

ського €зуiта 3аленського), наприкiнцi грудня 1706-го - на

початку 1707 року в Жовквi вiд6увалася вiйсъкова нарада,

скликана Петром 1 iз залученням польсъких прихилъникiв

Августа 11. На нiй обговорювалися питання щодо подаль

шоi боротьби зi Швешею за умов, коли Август офiцiйно

зрiкся престолу. Ця нарада увiйшла в iсторiю, i не лише

тим, що на нiй було ухвалено знаменитий Жовковський

стратеriчний план оборони Росй (що передбачав вiдступ

у глиб краiни, тактику «спаленоi землi», напади на ворога

невеликими загонами тощо). На нараду було запрошено i
Мазепу. 1 одразу ж польсью. союзники царя, члени Сан

домирськоi конфедерацii, зажадали негайного повернення

Правобере:жжя, зайнятого козацькими полками. Старий

гетьман, користуючись впливом на царя, вiдчайдушно на

магався переконати Петра i канцлера Головкiна, що Пра
вобере:жжя полякам вiдцавати не можна. Цар же ыв свою

хитру гру i з поляками, i з гетьманом - польсъким деле

гатам ын общяв, що поверне Бшу Церкву з околицею,

коли буде упевненiстъ у вiдсутиостi небезпеки для краю з

боку прихилъникiв Лещинсъкого та украiнських повстан

цiв. Сам же водночас писав до гетъмана еекретнi листи, в

яких заетерiгав, щоб Мазепа не повертав полякам нiчого,

посилаючисъ при цъому на вiдсугнiсть «iмениого монар

шого указу». Свог мотиви цар частково пояснюе в листi до
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гетьмана вш 20 вересня 1707 року: з огляду на вiйсъкову

ситуацiю, ненадiйнiсть полякiв i плани майбутньоi вiйни

з Туреччиною Право6ережжя повертати Речi Посполитiй

не варто. 3агалом Петро був не проти прилучити до свое!

держави ще одну провiнцiю, та ще й заселену единокров

ними 6ратами тих «малоросiв», якi вже вiдчули на собi вс!

«втixи» росiйськоi зверхностi. Але основним для царя в

цъому питаннi було якомога тiснiше прив'язати до себе

полъсъких коифедератiв. Коли вони залишилися вiрни

ми йому, Петро 1 вщдав Августу Правобережну Украшу

(1713 ртк), тобто зро6ив те, чому намагався перешкодити

за свого життя гетьман Мазепа.

На нараш в Жовквi вiдбулася ще одна подiя, на перший

погляд не дуже помiтна, але з великими наслiдками: сю

зерен (цар Петро) по cyтi вiдмовив васалу (украшському

гетьманоы) в захистi у разi наступу шведiв на Москву, а

полякiв - на Украшу, ослаблене вiйсъко якоi навряд чи

змогло б захистити свiй край. Мазепа просив 10 тисяч

воякiв росiйськоrо регулярного ыйеька, цар вiдповiв: «Ни

десять человек не могу дать, як можете, сами боронитеся».

Зпдно з Жовковським планом передбачалися лише змiц

нення укрiплень Киева, в якому мав бути 2-тисячний

росiйський гарнiзон, i активнi дii польських конфедератiв

по недопущению Лещинського i шведiв на Украiиу - цьо

го, на думку Мазепи, могло виявитися замало.

3розумiло, що цар був заклопотаний в першу чергу

обороною власних земель, але тепер мiж iитересами царя

i гетьмана було проведено межу: за середньовiчним до

говiрним принципом, ЯКИЙ ми вже згадували, якщо сюзе

рен не виконував свотх обов'язкiв щодо васала, вш мтг бути

звинувачений в зрадi, i васал мав моральне (а в Польщi,

Литвi, Угорщинi - i юридичне) право припинити слyжiн

ня такому сюзерену (латиною це звалося jus resistendi 
право на опiр). Цар вочевидь порушував, подiбно до свотх

попередникiв, обов'язки сюзерена щодо Укратнсько! КО

зацькоi держави (черговим порушенням стало закрiплення

самодержавно-бюрократичноi системи вiйськового кертв

ництва в Yкpaiнi - в 1706 роцi було сформовано так зва

ну Укрзiнську дивiзiю, до складу якоi увiйшли вс! козацькi
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полки Лiвобережноi i Слобiдськоi Украiни. Командування

нею було покладено на генералiв царськоi армй, Це явно

обмежувало полiтичну i вiйськову владу старшини i гетъма
на). Дiючи подiбним чином, Петро 1 водночас намагався

не вiдштовхнуги вш себе украшського гетьмана - на про

хання царя iмператор Священноi Римсъкоi iмперii Йосиф 1
1 вересня 1707 року надав о. Меншикову та гетьманов!

Мазепi титули князiв Священноi Римсъкоi iмперii - копiю

княжого герба Мазепи вмiетив у своему довiднику вщомий

нтмецький геральдист 3iбмахер (хоча грамоту i герб [ванов!

Степановичу через канцелярсъку тяганину i можливi ш

триги Меншикова надiслати до вщомих подiй осент 1708 ро

ку так i не встигли). Звюно, подiбна честь не могла не

iмпонувати Мазепi як справжньому аристократу (до того ж

це пiдвищувало авторитет Украiни на мiжнароднiй арент),

але гетьман був свщомий щодо цiни царськоi ласки. «Хо

тят меня уконтентоватъ княжением Римского государства,

а гетманство взять, старшину всю выбрать, городы под

свою область отобрать и воевод или губернаторов в них

поставить», - говорив Тван Степанович ырному Орли

ковь

Тому гетъман, в дiяльностi якого державнi iнтереси

все ж превалювали над особистими. приймаючи до уваги

загрозу не стшьки собi, скiльки свотй державi i народовi,

вважав себе вiлъним вш присяги царю, що першим пору

шив цю присягу, i прагнув скористатися свотм правом на

опiр. Звюно, росiйська традицiя з ii генленшею «сакралi

зацп» (освячення) вщносин пщданих i володаря - носiя

священноi влади, була iншою. Тому вчинок Мазепи пiзнi

ше розгпядали в Москы практично як церковний злочин.
Вщмова в Жовквi пiдштовхнула Твана Мазепу до актив

нiших спроб налагодити контакти з супротивниками ца

ря. Намагання гетьмана почати прямi переговори з Кар

лом XII восени 1707 року (про них згадував Георг Норд

берг, придворний хронют шведського короля), не мали

успixy - король не дав чiткоi вшповцц на пропозицii Ма

зепи перейти на його бiк i запропонував «почекати». Чому

так сталося - невщомо, можпиво, Карл все ще розрахову

вав лише на власнi сили i не вiдчував потреби в союзниках.
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Але до гетьмана продовжували iздити Заленський, довiренi

люди княгинi Долъсъкоi, а також якийсь таемничий 60Л

гарський чи сер6съкий (або навпъ «сiверсъкий», що взагалi

заплyryе справу) архiепископ, «ЩО емпрував зi своет крат

ни» (про це йдеться в Додатку до «IcTopii Карла XII» Гус

тава Адлерфелъта - сам шведський iсторик загинув пiд

Полтавою в 1709рощ, iДодаток написано невiдомим про

довжувачем), Саме цей невщомий архiерей, схоже, i пщ
писав вщ iMeHi украшського гетьмана Мазепи попереднi

украiнсъко-полъсъку та украiнсъко-шведсъку угоди. Ста

лося це мiж 11 лютого i 17 червня 1708 року на територii

сучасноi Бiлорусi, де перебувала шведсъка армiя, що на

ступала на Москву. Як мiсце укладення угод найчастiше

фiгуруютъ мiстечка Сморroни або Радошковичi.

Ук:раiнсъко-шведська угода стосувалася зде6iлъmого вiй

съкових питанъ. Украшська сторона передавала шведам

для зимових квартир частину Сiверщини з мiстами Ста

родуб, Новгород-Сiверсъкий та Мглин. Гетьман Мазепа

обiцяв зробити все можливе для прилучення до yкpaiHO

шведсъкого союзу слобщських та донських козакiв та кал

мицъкого хана Аюки. Союзники мали спiльно дiяти проти

вiйсък Петра 1: Карл XII продовжував похiд на Москву,

гетъман Мазепа та Станiслав Лещинський з восъмитисяч

ним допоьпжним шведсъким корпусом генерала Крассау

мали вибити росiйсъкi вiйсъка з Украiни. Шведсъкий ге

нерал Лiбекер мав узяти нещодавно збудоваиий царем

Санкт-Петербург.

3а украiнсъко-польсъкою угодою гетьман Мазепа мав по

стачати mведсъкiй та польсьюй армiям провiант, допома

гати союзникам вiйсъковою силою, а головне - Украiиа

входила як окреме князiвство до складу Речi ПоспОлитоi.

Гетъман також отримував Полоцьке i Вiтебське воеводства
«иа правах курляндсъкого герцога» (то6то васала полъ

ського короля). Оетаннiй пункт угоди для багатъох ра

дянсъких iеторикiв слугував доказом «зради Мазепи ук

раiисъкому народовi» - мовляв, гетьман продав Yкpaiнy

полякам, бажаючи отримати натомiсть два згаданих вое

водства. Насправдi йшлося про першу з часiв Богдана

Хмельницького спробу розповсюдити владу украiнсъких
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козацьких гетьмаиiв на бiлорусъкi землi (ясно, що ук

раiиське Лiвобережжя залишалося б пш владою Мазепи).

Найбiльшою проблемою для дослщника згаданих угод

е той факт, що ix ориriнали до сьогоднi не збереглися ан!

в росiйських або украiнських, ан! в шведсъких чи поль

съких архтвах. Скорiш за все, шведсъкi оригiнали (писанi

патиною) знищив радник канцелярii Карла XII Олаф Хер

мелiн одразу ж niсля програноi шведами Полтавськоi бит

ви. Сам Хермелiн невдовзi загинув за нез'ясованих обста

вин у росiйсъкому полонi (е версiя, що його смерть якось

пов'язана з долею важливих докуменпв арюву Карла XII).
Все, що ми маемо, - це не надто надiйнi спогади (До

даток) аношмного продовжувача вже згаданоi нами «Вiй

ськовот юторй Карла XII, короля Швецii». Ця праця (разом

iз Додатком, автором котрого, на думку Т. Мацькова, був

Петер Шенстрем - секретар похiдноi канцелярй швед

ського короля) вперше вийшла цруком англiйсъкою мовою

в 1740 роцi. Додаток створювався через багато роюв пiсля

подiй Пiвнiчноi вiйни, можливо, пiд час перебування

Шеистрема у росiйсъкому полонi. Окртм деяких дивних

недоречностей (наприклад, згiдно з першим пунктом ук

раiнсъко-польськоi угоди виходить, що саме польський

марiонетковий король мав гаранзувати союз гетьмана Ма

зепи з Карлом XII, що досить дивно), найбiльший подив

викликае той пункт украiнсько-шведськоi угоди, де йдеть

ся про надання шведам Сiверщини як оперативноi бази.

Справа в тому, що в подальшому Карл XII вщчайдушно
намагатиметься пробитися на московський напрямок най

коротшим, смоленським шляхом.т лише тактика «спаленот

земл», застосована росiянами, змусить його повернути на
пiвдень, не дочекавшись обозу, що вiз iз Лiфляндii генерал

Левенхаупт. Недаремно гетьман, дiзнавшисъ про поворот

шведiв на пiвдень i ixнiй можливий прихiд в Yкpaiнy, ви

гукнув наодинцi зi свотм генеральиим писарем Пилипом

Орликом: «Диавол его [Карла XII] сюди несет! Все мои

интересы превратит [тобто порушить], и войска Велико

российские за собою внутрь Украинi впровадит на послед

нюю оной руину и на нашу погибелъь Ясно, що перене

сения основного театру военних дiй на украiнсыd землi не
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6уло в iитересах Мазепи, i прихiд Карла на Сiверщину став

не початком здiйснення, а початком кiнця плаиiв гетьма

на, який це чудово розумiв.

Тснуе ще одне джерело, датоване 1712 роком, яке мю

тить iнформацiю про украiнсько-шведську УГОДУ 1708року.
Це опу6лiкований Iльком Борщаком в 1925 роцi «Вивш

прав Украiни» Пилипа Орлика. Тут iдеться про те, що за

угодою мiж Мазепою i Карлом XII Украша оголошувала

ся иезалежним князiвством пiд владою гетьмана, шведи

эобов'язувалися забезпечити вст ii права. Про зимовi квар

тири для шведiв мова не йде, а ось пункт про невеликий

допомiжнийшведськийкорпус,що мае прийти в Украiиу,

е. Пщозршим,однак, е вiдсутиiстьу «Виводв жодних зга

док про хоча 6 формальну угоду Украiии з Рiччю Поспо

литою (на думку о. Су6тельного, це, а також той факт, що

оригiнал «Виводу- на сьогоднi втрачено, ставить аутентич

иiсть документа пщ великий сумиiв. Ма6уть, iз цим мож

на погодитись).

€дииим цiлком достовiрним висиовком, очевидно, е

те, що Тван Степанович через свотх емюартв 6агато обiцяв

Станiславу Лещинському i шведському королевi, водночас

розраховуючи на успiшний поxiд Карла иа Москву i ро
зумiючи, що в май6утнъому долю Украiни визначать не

писанi угоди, а фактичний розклад сил у вирiшальний

момент. Hi в якому разi не виключаючи можливостi пiд

писання в 1708 роцi прелiмiнарноi угоди мiж гетьманом

Мазепою, з одного боку, i Польщею та Швешею - з дру

гого, маемо коистатувати той факт, що дотепер абсолютно

достовiрного тексту цi~i угоди не энайдено, i дослщження
мають тривати. Герой цiеi книги справдi був чудовим кон

спiратором!

Про полiтичнi плани Мазепи ми маемо кiлька цiкавих

непрямих свщчень, бiльшiсть яких, як не дивно, з росiй

ського боку. Про те, що кiнцевою метою гетъмана 6уло

саме створення «князiвства окремого», спочатку говорив

навiтъ сам Петро 1 в одному зi своп манiфестiв до «ырно

ГО народу малоростйського». У промовi перед своiми офi

церами незадовго до Полтавсъкоi битви (де не 6уло по

треби вигадувати вщверп пропагандистськi дурницi) цар
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говорив таке (ЦИТУ€МО за викладом вщомого радянського

iсторика €BгeHa Тарле): «Король Карл и самозванец Ле

щинский... клятвами обязались между собою отторгнуть

от России народы малороссийские и учинить княжество

особое под властию Мазепы, в которых ему быть великим

князем и иметь у себя во владении козаков Донских, За

порожских и все роды козацкие, которые на сей стороне

Волги». Офiцiйний росiйський «Дневник» 60ЙОВИХ дiй

1708-1709 роюв, посилаючисьна листи, захопленi в швед

ськомутабор! пiсля Полтавськоi битви, пише про те, що

кiнцевою метою Мазепи було, «чтоб малороссийские ко

зацкие народы от России были особое княжение, а не

под Российскоюдержавою». Вщомий зрадникэапорожшв,

прилуцький полковник Гнат Галаган в 1745 роцi твердив,

що «Мазепа предался королю с тем, чтоб отбыть нам от

России и быть под Мазепиным управлением, от всех мо

нархов вольным». Так само вiдомий росiйсъкий iсторик

аматор XVIII столiтrя Голiков писав у своiй працi, при

свяченiй Петру Великому: «Мазепа возжелал некоторым

образом с ним [Петром 1]сравняться, то есть сделаться ни

от кого независимым владелцемь, Вщзначимо - вс! вище

згаданi документи та працi не призначалися для «широкоi

читацъкоi аудиторii», на BiдMiнy вщ манiфестiв, в яких

росiйська пропагандистська машина вправно зо6ражувала

гетьмана низъким честолюбцем, зрадииком Росй i люди
ною, що бажае «одцать Украйну под полъськое иго». Ясно,

ЩО для Петра та росiйських нацiонал-шовiнiстiв ycix часiв

що плани створення незалежноi Украшськот держави, що

вiдокремлеиня Украiни i ii входження до складу якоiсь

iишоi держави були однаково нестерпиими. Проте все

таки i тодi, i тепер полiтики хоча б про людське око зму

шенi зважати на «права нацiй на самовизначення», i тому
саме мiф про «Мазепу - попъського запроданця» виявив

ся досить стiйким, а данi, якi свiдчать про зовсiм iншi

плани украгнського гетьмана, поспiшили забути.

Тим часом ЗЗ-тисячна армiя Карла XII навесн! 1708 ро

ку виступила з Литви i 16-17 червняпереправиласячерез

рiчку Березину. Основнийплан шведськогокороля поля

гав У тому, щоб, маючи Польщу за головну оперативну
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базу, iти через Головчин-Смоленсък-Вязьму на Москву,

скинути з трону Петра 1 (використавши, за словами поль

ського резидента при Карлi XII Станiслава Понятовсько

го, народне незадоволення царем), замiнити його царе

вичем Опекстем i пiдписати з ослабленою Ростею мирну

угоду, яка забезпечила б yci права та iнтереси союзиикiв

Швецii та само] скандинавсъкоi держави (перш за все в

шведськiй житниш - Прибалтицi). Гетьмана Мазепу цiл

ком влаштовував такий план - шведи вiдсiкали Украiиу

вщ основних сил царсъкоi армй, корпус Крассау T~ вiйська

Лещинського iшли на Укратну, де Мазепа органiзовував

повстання проти Петра 1 (пiсля цiлковитоro звiльнення

Украiни гетьмаи, за словами Орлика, мав иамiр «писать

до Царского Величества лист и в нем выписать все наши

обиды прежние и теперешние, прав и вольностей отнятие,

крайнее разорение и пагубу»). Можливою була i допомога
татар - за словами Кочубея, гетьман вже давно ыв якiсъ

переговори з ханом, эберпоя також один iз хансъких листiв

до [вана Мазепи, датований кiнцем 1705 року.

Огже, подiбиий план давав гетъмаиовi час i можливiсть
ДЛЯ того, щоб пiдготувати украiнсъкий народ i вiйсько

до союзу зi Швешею. врештi-решт просто проiнформува

ти людей - за умов перебуваиня в YкpaiHi великих ро

сiйських сил зробити це було неможливо. 3радити могло

i найближче оточення, як показала знаменита «справа

Кочубея».

Тепер, ласкавий читальнику, ми маемо дещо вiдволiк

тися вщ вiйсъково-полiтичних перипетiй Пiвнiчноi вiйни

i спробувати виявити хоча б декiлъка зерняток правди в

цiй заплуганiй юторй, яка мiстить елементи полiтичного

детектива, пригодницького, психопопчного та любовного

романтв,

Для початку маемо кiлька непоганих джереп - текст

доносу Кочубея на гетьмана Мазепу iз ЗЗ пунктiв, уже

неодноразово цитований нами лист Орлика до Стефана

Яворсъкого, писти гетьмана Мазепи до Меншикова, Го

ловкiна, Петра 1, а також знамените, вперше опублiковане

ще в XIX столггп iнтимне листування IBaHa Степановича

з Мотрею Кочубеiвною.
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Василь Леонпйович Кочубей (1640-1708), нащадок

татарського роду, був давнiм знайомим Мазепи ще з часiв

служби у Дорошенка. Тодi Мазепа, як ми пам'ятаемо, був

генеральним осавулом, Кочубей же був канцеляристом в

Генеральнiй канцелярii правобережного гетьмана. Згодом

[ван Степанович i Василь Леонтiйович були наближеними

особами гетъмана Самойловича, а пiсля перевороту 1687 ро

ку Кочубей отримав посаду генерального писаря - фак

тично канцлера Укратнськот козацькоi держави, Згодом вш

став генеральним судцею.

Приятельсью вiдносини Кочубея та Мазепи почали

помiтно псуватися з 1691 року. Василь Леонтiйович нала

годив контакти з прибiчниками колишнього гетьмана Са

мойловича i брав участь у змовах старшини проти Мазепи,

зокрема - в згаданiй вже неодноразово «справi Петрика».

для порiвняння нанедемо вислови обох супротивникiв.

В. Кочубей: «Обиды претерпеваю от самого гетмана Ма

зепы от лета 1691 даже и до днесь ...» (уривок з доносу

1707 року); 1. Мазепа: «Чрез лет шестнадцать прощалося

и пробачалося великим и многим вашим смерти годним

проступкам. (лист до Кочубея незадовго до появи доносу,

той самий 1707 ртк),

В листi 1708 року до царського'улюбленця Меншикова

гетьман Мазепа писав про сво! стосунки з уже покiйним

тодi Кочубеем: «Кочубей исконный мой есть враг, который

от начала уряду моего клопотливого гетманского всегда

мне был противный и разные подо мною рвы копал, со

ветуя непрестанно' с враждебниками моими, якии уже

иные давно, а иные в недавнем времени поумирали и

ищезли. Писал он на мене пашквильные подметные пись

ма, а будучи писарем генеральным, имеючи у себе печать

войсковую и подписуючи руку мою часто, поиеже я, для

хирокгрической болезни [останнi роки ЖИ1ТЯ гетьман, схо

же, страждав на артрит], не всегда могу подписовати лис

тов и универсалов, повидавал был лживые некоторые, под

именем моим рукою его подписанные и под печатью вой

сковою, письма. За якое проступство велел был я его за

крепкой взять караул. Потом и в другой раз он же, Кочу

бей, по приказу моему, взят же был за караул в той влас-
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не час, як блиский его кревный проклятый Петрик до

Орды Крымской передался и великой мятеж в народе

малороссийском учинил, О котором были не ложныи сви

детели, от полковника Миргородского присланые, что он

его, Кочубей, з Жученком, тестем своим, на тот час быв

шим полковником Полтавским, до Сечи и до KPЫM~

выправили...»
ДИВНИМ е те, що Мазепа кожного разу вибачав СВОГ9

«споконвiчного ворога» i иавiтъ вживав заходiв, аби очис

тити його вщ пiцозр з боку росiйсъкоi влади. За Кочубея,

пов'язаного родинними зв'яэками мало не з половиною

лiвобережних старшииських родии, могли просити ВПЛИ

вош особи Украiнсъкоi козацъкоi держави (Киiвсъкий МИТ-,

рополит Варлаам Ясииський, мати гетьмана Мазепи, дру

жина Кочубея - Любов Федортвна, з родиии Жученкiв).

Олександр Оглоблiн навiтъ припускав мо:жливiсть якогось

давнього роману гетъмана - улюбленця жiнок i вольовоi,
енерriйноi Любовi Кочубей (посилаючисъ иа родиннi пе- I

рекази Кочубеiв). Якщо це так, подальша полiтико-ромаи

тична iсторiя взагалi набувае иеймовiрного напруження, а

Любов Кочубей виступае в ролi злого геиiя свого чоловiка,

ЯКОГО штовхае до загибелi, i суперницi власноi доньки,

долю котрог безжально ламае... до речi, саме цей мотив

був використаний вщомим украiнським кiнорежисером

Впсгором Iлленком в його кiнострiчцi «Молитва за гетьма

на Мазепу».

у 1698 poцi гетьман одружив свого небожа Твана Оби

довсъкого зi старшою донькою Василя Кочубея. Через

два роки Кочубей став генеральним суддею (одна з найви

щих посад в козацъкiй державi). У 1702, 1706 та 1707 роках

Кочубей виконував функцii наказного гетьмана, поки

Тван Степанович перебував у походах. Родина Кочубеiв

продовжувала збагачуватися, i десь в найближчому ото

ченнi генерального судцi (iсторична традицiя одноголос

но твердить про вирiшальну роль дружини Кочубея, про

це писав i сам Мазепа в листах до Василя Леонтiйовича)

визрiла iдея сягнути кар'ерног вершиии - гетьманська

булава завжди виглядала так привабливо... для цього

слiд було зробити лише один логiчний крок - позбу-
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тися свого старого приятеля, якому ця булава належала

вже два десятки роюв,

Як бачимо, Кочубей мав достатньо мотивiв для напи

сания свого знаменитого доносу, головним iз яких, звiсио,

був не «украiнський» чи «росзйськийя патрiотизм чи осо

бистi мотиви, а вмiло розпалювана жадоба влади.

Але як же бути з романтичною iсторiею з nyшкiнськоi

«Полтави. (або трилогii Богдана Лепкого «Мазепа») про

старого ловеласа-гетьмана, закохану красуню - доньку

Кочубея та i"i обуреного батька? Що все-таки сталося в

1704 роцi мiж цими людьми?

Судячи з даних джерел, все було дуже просто i складно
водночас. Василь Кочубей ыв умiлу та цiлеспрямовану

«шлюбну полiтику» - його донька Марiя 6ула одружена з

сином нiженського полковника Степана 3а6iли, Катери

на - з сином другого генерального судш Василя Чуйке

Бича, Прасковiя - з сином генерального хорунжого Твана

Сулими. Наймолодшiй доньцi Кочубея, Мотреш (на Ма

рiю iI перейменував о. С. Пушюн, насправдi Мартею звали

старшу сестру герош! «Полтавы»), в 1704 роцi мало ви

повнитися 16-17 роюв, Народиласявона близько 1688 ро

ку (тобто [ван Степанович уже був гетьманом, коли хрес

тив наймолодшу доньку Кочубея; этодом це стало значною

перешкодою для ймошрного одруження Iваиа Степанови

ча i Moтpi - православна церква негативно ставилася до

самот iдei укладання шлю6у мiж хресними батьками i хре
щеними). На жаль, ми не знаемо точного часу i обставин
зустрiчi юноi красунг Мотр! та вже немолодого, але все ще

повн?го енергй гетьмана. Головне - це те, ЩО цi цвое

таких рiзиих людей, схоже, цiлком щиро покохали одне

одного. Iсторики, вщверто неприхильио а60 вороже нала

штованi щодо героя нашоi книги, твердили про те, що Тван

Степанович просто намагався спокусити чергову «жерт

ву» - доньку Кочубея, яка була заслiплена блиском була

ви i взагалi 6ула «чрезвычайно ограниченным женским

существом» (М. Костомаров).

Подiбнi домисли мають небагато спiльного навпъ iз

пею обмеженою iнформацiею з джерел, що нам вщомг,

Судячи з листування гетьмана i Moтpi, а також свщчень
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Кочубея на допип, юна донька генерального судцi вияви

ла неабияку силу почуггiв - У вiдповiдъ на постiйнi на...
падки та знущання з боку батъкiв (особливо матерг, яq

гетъман в одному з листiв називае «катiвкою») вона втек ....
ла до палацу свого коханого i довго вщмовлялася повер

нугися додому. Пщкреслимо, що поведiнка гетьмана мале

схожа на поведiнку «старого Дон Жуана» - вона вельми

шляхетна i виважена.
«Мое серденъко, мiй квiте рожаний! Сердечне вщ тоге

болiю, що недалеко вщ мене iдеш, а я не можу очицъ твоq

i личка бiленъкого видiти, через сей листочок кланяюся,

вс! члонки цiлyю люб'язно».

В наступному листi Тван Степанович нiжно, зле пере

конливо пояснюе закоханiй в нъого дiвчинi: «Мое сердень

ко! 3ажуривем ся, почувши од дiвки [посланницi MoтpiJ

таке слово, же Ваша милiстъ за зле на мене маеш, же Ваша

милiстъ при собi не придержалем, зле одiслав додому. Уваж

сама, щоб з того виросло. Першая причина: що-б TBoI
родичi ПО встм свп; розroлосили: же взяв у нас дочку у

ночi гвалтом i держить у себе замiстъ пiдложницi. Другая

причина: же задержавши Вашу милiстъ у себе, я бим не

Mir жадною мiрою витримати, да i Ваша милiстъ так-же;

мусiли бисъ-мо iз тобою жити так, як малженство кажеть,

а пoтiм прийшло-б неблагословення: од церкви i клятьба,
же би нам зтобою ЖИТИе Де ж би я на той час подiв i мен!
б же через тее Вашу милiсть жаль, щоб есть на-потiм на

мене плакала».

«Мое серце коханее!

Сама знаеш, ЯК"Я сердечне, шалено люблю Вашу ми

лiстъ; ще шкого на CBiTi не любив так; мое б то щастя i
рашсть, щоб нехай ixала та жила у мене, тiльки ж я уважав,

який юнець цъого може бути, а особливо при такiй злоcтi

та зашосп твотх родичiв; прошу, моя любенъко, не мiняй

ся иi в чому, оскiлъки иеодиократ слово CBO€ i рученьку
дала, а я взаемно, коли живий буду, тебе не забуду».

«Щаслившi Moi листи, що в рученьках твоЮс буваютъ,

нiж Moi бiднii очi, бо тебе не оглядають». ·
«Прошу мене в любовi своiй неодмiнно ховати, Hiм,

дастъ Бог, з лiпшим привiтаю, а за тим цiлyю уста кора-
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левii, ручки '6iленькi i вс! члонки тiльця твого бшенького,

моя любенько коханая».

Ti, хто хоча б раз у житп вiдчували щось подiбне, маютъ

зрозумiти, як важко мали даватися цi рядки гетьмановг,

для якого це несподiване кохання стало остаииiм в житгi

свiтлим i чистим почуггям...
Дома життя Moтpi зовсiм не було солодким - У листах

вщбилися згадки про важкi «сiмейнi оцени. - свщченням

чого е хоча б цi рядки злиста гетьмана: «Мое серденько!

Не маючи вщомосп про поводження Вашоi милостi: чи

вже перестали Вашу милiсть мучити i катувати, тепер отже,

вiд'iжджаючи на тиждень на певнi мiсця, посилаю Вашiй

милостi вiд'iздне через Карпа, яке прошу удячно прийня

ти, а мене в невiдмiннiй любовi своiй ховати». Закохант

листувалися протягом певного промiжкy часу через иевi

домих нам на iм'я слуг Moтpi, а також Карпа i Мелаш
ку - слуг гетьмана Мазепи. Через тих же посланцiв Мот

ря дiстала вщ гетьмана каблучку та книжечку i передала
коханому пасмо свого волосся, намисто з шиi та свою

нiчну сорочку - в середньовiчнiй €вропi так! знаки уваги

з боку дами щодо закоханого кавалера були доеить поши

реними. 3годом пистування було перехоплене Кочубеем,

який зберiг дванадцятъ листiв Мазепи (на жаль, жодного
листа Moтpi не збереглося). Зтодом Василь Леонтiйович

не надто шляхетно використав iнтимне листування доньки

в своему доносi. Пiсля арешту Кочубея листи повернув

гетъмановi канцлер Петра 1 Головкiн, завiривши Мазепу

в тому, що царсью чиновники не знiмали з них котпй.

Насправш ж копii було знято - саме ix на початку XIX сто

лiтгя вiдшyкав у московських apxiвax росiйський iсторик

Д. Бантиш- Каменський,

Нам мало що вщомо про подальшу долю Moтpi Кочу

беiвни. € непевнi данi про плани ii одруженияв 1707 роцi

iз сином генерального суддi Басили Чуйкевича Семеном i
гостро негативну (що й не дивно) реакцiю на це гетьмана,

€ також згадки i про смерть Moтpi у вщносно молодому

Biцi.

Вся ця iсторiя свiдчитъ про те, що Iваи Степанович був

особою багатогранною, неординарною, справжнiм сином
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своет блискучоi доби - часу, коли навпъ наймудрiшi та

найобережнiшi чоловiки могли ризикнути всзм заради

справжнього почутгя...
Показово, що, хоча вищезгадана iсторiя i сприяла ПО-'

гiршенню вшиосин мiж гетьманом та генеральним суддею,

спiлкування мiж ними, зокрема стосовно досить делiкаТjt

них справ, тривало. Але десь в глибинi, в iнтимному ото

ченнi Кочубея, зростала ворожнеча i ненависть до гетъ-'

мана, нагромаджувалися рiзноманiтнi матерiали, чутки,

плiтки, переказувалися необачнi слова Мазепи, який iH~

коли Mir сказати дещо зайве в присутиосп Кочубея або

його людей, хоча i не пiдпускав до свотх найпотаемнпцих

планiв нткого зi старшини, тим бiльше свого ненашйного'

«приятеля». А той наприкiнцi серпня 1707 року разом iэ\

свозм свояком, полтавським полковником Тваном Текрою

(онуком гетьмана Якова Остряниш. дуже впливовим i ам
бiтним полiтиком), вирiшив, що настав час дiяти. Першу

спробу передати Петровi лист iз звинуваченням гетьмана

Мазепи в зрадi було здiйснено через такого собi мандрiв-'

ного ченця Никанора, який вiдвiз листа до Москви, до

Преображенського приказу, очолюваноro сумнозвюним

князем Федором Ромодановським. В росiйсъку iсторiю

князь увiйшов jз промовистою характеристикою «собою
видом как монстра, превеликий нежелатель добра нико

му». Цей особисто вщданий царевi професiйний садист,

гщний попередник Миколи €жова та Лаврентiя Берiя вщ

правив нещасного Никанора до в'язниш, попередньо «ви

питавши» у нъого все, що той знав (дiяло вщоме росiйсъке

правило «доносчику первый кнут»). Схоже, згодом про

ченця просто забули. 3анепокоенi вiдсугнiстю звiсток з

Москви змовники на початку 1708 року знайшли нового

агента, що погодився передати донос царевi. Ним був ев

рей-вихрест Петро Яценко (представник будь-якого ыро

сповщання, що прийняв православ'я, мав право займати

важливi посади в Украiнсъкiй козацъкiй державi, евреями

вихрестами були засновиики вщомих старшинських родiв

Герцикiв, Марковичiв, Перехрестiв тощо). Цей новий по

сланецъ мав переказати царському духовниковi, що гетьмаи

Мазепа эбираеться не лише зрадити царевi, але й убити
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Петра 1, коли той приiде наступиого разу до Батурина. для

цього, мовляв, Мазепа вже пiдготував аж триста сердюкiв,

шо готов! застрелити царя при першiй-лiпшiй нагодi.

Потiм, до речi, пошбний явно розрахований на сенсашю

пункт фiгуруватиме в письмовому вapiaHтi доносу Кочубея.

Яценка не врятувала (а, мабyrь, скорiше згубила) явно

малоправдоподiбна iнформацiя про три сотн! гетъмансъких

«кшертв». [ван Icкpa, явно вправнiший i кмiтливiший за

свого колегу, послав свою людину, полтавського свяще

ника Святайла, але на цей раз не до Москви, а до ох

тирського полковника Федора Осипова, росiяиина за по

ходженням i свого доброго приятеля. Осипов переслав

листа з доносом до киiвського губернатора, а той - до

царськоi ставки в Бiлорусii. На початку березня 1708 року

Петро I наказав заарештувати i допитати Кочубея, Icкpy

та ixHix спiлъникiв. Ми мало що знаемо про таемну вiйну

украiнсъкоi та росiйсъкоi розвiдyвaльних служб цього пе

pioдy. Але, схоже, подii розвивалися так.

Незважаючи на велику довiру, якою гетьман користу

вався у царя, Iваи Степанович був сильно занепокоений

можливим викриттам його таемних переговорiв i не був

зацiкавлений в тому, аби Кочубея та Icкpy допитували

росiйськi слiдчi. Тому BiH эвошкав iз пошуками винних,

яких водночас сповiстив про загрозу, порадивши тiкати до

Криму (!). Полiтично це був розумний крок ЛЮДИНИ, яка

не втрачала голови i в найнебезпечнiшiй ситуацii. 80ДНО

час як знати, можливо, гетьман просто не хопв брати

rpixa на душу, караючи батька Moтpi... Але Кочубей уже

спалив за собою мости - протягом того часу, що його

тукали компанiйцi Мазепи та росiйсъкi агенти, Biн разом

зi своiми спiлъниками намагався пробратися до 8iтебсъка,

до головноi квартири царсъких вiйсък, де перебував у цей

час Петро 1. Цар, що звик до доносiв на BipHOro йому

гетъмана, все ж не Mirзалишити цю екстраординарну спра

ву без особливоi уваги. Тому донощикiв було заохочено

давати правдивi свiдчення. Але пiсля милоi свпськот роз

мови, що 18 квпня у Вiтебську провели з Кочубеем та

Iскрою росзйський канцлер Головкiн та йога заступник

Шафiров, донощики потрапили до рук царських капв.
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Пояснення просте - по-перше, гетъман Мазепа, що i так
був особою, якiй доыряли при царсъкому дворi, теж не

витрачав дарма часу i грошей, добре попрацювавши ai
згаданими росiйсъкими високими посадовими особами

(Головкiн отримав 1000 дукатiв, Шафiров - 500, а всё

витрати гетъмана у «справi Кочубея» становили не менше
6 тисяч дукатiв). По-друге, i тут теж спрацювало эгадане

вже правило щодо способiв видобування iнформацii i~
затриманих донощикiв (едоносчику первый кнуг»), При

цъому слово «кнут» слiд розумiти буквально - писар Пре

ображенського приказу педантично записував, що ICKpa
отримав шiсть батогiв на одному допитi, десять - на на

ступному, чимало разiв було бито кнутом Святайла, Яцен

ка, сотника Кованька та iнших (у «справi Кочубея» прохо

дило шiстнадцять чоловтк, щоправда, половину складали

особистi слуги Кочубея та Iскри). Сам Кочубей, з огляду

на свiй поважний втк i «готовнють спiвпрацювати зi слщ

ством», отримав найменше (три, а згодом ще п'ять) ударiв;

пiсля чого заявив про те, що свшчення, викладенi ним в

доносi, € цiлком фальшивими, а мотивами для його напи

сання стала особиста ворожнеча до гетьмана. Але це не

врятувало Hi самого генерального суддю, н! його спiльни

юв. Головкiн та Шафiров писали царевi про цiлковите

зiзнання донощикiв, але Петро 1 наказав тпддати эаареш

тованих повторному допиту. Пiсля того, як нещаснi доно

щики знову пiдтвердили сво! останнт свщчення, iM було

оголошено вирок - смертна кара для Кочубея та Тскри,

рiзиi термiни ув'язнення для решти. Вирок мотивувався

умовами ВО€ННОГО"часу i небезпечною вiйськово-полiтич

ною ситуашею, за якоi донощики «намагалися, вочевидь,

з подачi шведськоi чи польськоi розвщки, дискредитувати

ырного царю гетьмана Мазепу». Особисто царя донощики

так i не побачили.

Петро наказав здiйснити страту в Украiиi, для того, аби

залякати потенцiйних воропв. Страту мав органiзувати

гетьман. Ми не энаемо, чи зустрiчалися востанне Тван

Степанович i його колишнiй генеральний суддя. Якщо

так - то мала бути дуже сумна зустрiч. Ясно одне .- пуш
ктнська сцена з похмурим «катом» Орликом, що кричитъ
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змученому допитами Кочубеев! «еще признанья пан гетман

требует!» не Ma€ нiчого спiльного з реальнiстю, так само

як i фамiльнi розповiдi Кочубеiв про те, що в Укршн]

Кочубея зиову катували за наказом Мазепи, який хопв

насолодитися муками свого ворога i випитати в нього

мiсцезнаходження схованих скарбiв. Насправдi, Тван Сте

панович вiдмовився заарештувати i видати росiйсъкому

правосудлю миргородського полковника Данила Апостола,

замiшаного у «справi Кочубея», заарештувавши лите кiлъ

кох родичiв Кочубея та Iскри (згодом ix було вiдпущено).

Конфiскувавши рангов! маетки Кочубея, гетьман передав

родинi Кочубеiв 4 тисячi дукатiв «на прожиття», "роте

скасувати царсъкий смертний вирок головним обвинува

ченим Мазепа не Mir(а кртм того, може, i не хопв). 14 лип

ня 1708 року в козацькому таборi бiля мiстечка Борщагiв

ка Басиля Кочубея та Iваиа Icкpy було обезголовлено,

тобто скарано тогочасною «почесною шляхетськоюя смер

тю. Обох було поховано на територii Киево-Печерськоi

лаври 6iля стiни Успенсъкого собору (тепер поруч iз ними

спочивае прем'ер-мiнiстр Росiйськоi iмперii Петро Столи

пiн). До речi, колись у Киев! навпъ височiв пам'ятник

Кочубею та ICKpi - на його колишньому постаментi тепер

стопъ гармата, встановлена на честь повстанцiв - робiт

никiв заводу «Арсенал», що допомагали повалити в Киевi

владу Центральнот Ради в сiчнi 1918 року.

«Справа Кочубея» мала чималi наслщки як особисто

для гетьмана, так i для Украiни. Сам гетъман писав в од

ному з листiв до Москви: «От Кочюбея проносятся вре

дителные гонору моему розглашения в народе, козаки,

ходя собранием, и пьяни И тверезы переговаривают и го

ворят о некаких противных чести моей плевелах, от Кочю

бея розсеянных». Пожвавила свот дii старшинська опози

цiя - в мiстечку Оленiвцi тамтешня старшина побила

слугу генерального обозного Ломиковського, що вимагав

пiдводи, говорячи: «Полно уже вашего, гетманчики, панст

ва, приидет де на вашу всех погибель Кочюбей!»

«Справа Кочубея» змусила гетьмана вiдкрити деякi свог

карти вищiй старшин! (i то лише найвужчому колу осiб,

яким Iваи Степанович Mirдовiряти, - генеральному обоз-
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ному Ломиковському, полковникам Горленковi, Апостолу

i Зеленському). Старшина гаряче пiдтримала iдею контак

пв зi шведськими та полъсъкими копами. На думку о. Ог-.

лоблiна, про плани Мазепи також могли знати вш самого

гетьмана двое представникiв вищого укратнського право

славного духовенства - Киiвський митрополит Йоасаф:
Кроковсъкий та арxiмандрит Крупицъкого монастиря (по-.

близу Батурина), колишиiй ректор Киево-Могилянськог

академй Гедеон Одорський. 1 !:
Чому ж старmинська опозишя всерединi Укршнськов

козацькоi держави не скористалася такою чудовою наго-е

дою виступити проти свого гетьмана, яку надала «справе,

Кочубея»? 3 одного боку, ii Mir угримати вш цъого швид-:

кий i жахливий крах авантюри Кочубея та Тскри, з друго-:

го - эагострення соцiальиоi боротьби в украiнсъких мютах:

i селах. Сам! старшиии-емiграити згадували про свое не-:

бажання «бунтувати ыйська». Дiйсно, в багатьох попках:

Гетьманщини (Полтавському, Гадяцькому, Миргород-:

ському, Прилуцькому, Переяславському, Стародубськомун

селяни припиняли виконувати повинностi, бунтували про-т

ти влади, намагаючись захопити насамперед roрiлчанi та'

виннi СКЛ8Ди, грабуючи майно старшиии. Biд рук бунпв-'

ни:кiв постраждали кiлька представникiв гетьманськоi ал-.

мiнiстрацii та ненависнi селянам i мiщанам орендарi. По-:

декуди, користуючись непевною полiтичною та ыйськовою

ситуашею, «асоцiальнi елементи» почали cтиxiйно органт

зовувати збройнi загони, до ЯКИХ, як писав гетьман, «ЯК,

вода, гулътяйство пливеь. Особливо посилилися пошбнт:

явища пiсля початку бойових дiй безпосередиъо на тери

торй Гетьманшини восени 1708 року, але i до того ситуашя:

була непростою. Напередоднi майбyrнix бурхливих пошй:

це мало б видатися гетьмановi зловiсною передвiсткою...:



РО3ДIЛ 7

«Боже, дай згоди сеяпил

Вкрапи, хай Y1Cpaiila
в сiчi не гинеи

Вщ БАТУРИНА до ПОЛТАВИ

На початку 1708 року екладний механiзм таем

них дипломатичних зносин Украiиськоi козацькоi держа

ви, Швецii та Ti€iчастини полъськоi полiтичноi елiти, що

пiцтpимувала короля Станiслава Лещинсъкого, було нареш

Ti вiдлагоджено i запущено в дiю. Увесь час iснувала не

безпека викриття полiтичних планiв гетъмана - хоча пiс

ля «справи Кочубея» старшина поводипася досить лояльно

щодо свого керiвника, в Польщi плани Мазепи фактичио

не були таемницею. Як конспiратор, Станiслав Лещин

ський не дорiвнював суворому i спокiйному Карлу XII або

розумному i, коли треба, стриманому ~вam'.~9тепановичу

Мазепi. Балакучий «сеэоновий король» хвалився свотми

дипломатичними зв'язками а.украшським гетьманом в

оточеннi свого двору в Варшавi, серед котрого було 6iльш

нiж достатнъо ростйських агенпв, Подi6ну проблему Iваи

Степанович вирiшував генiалъно просто - ын випереджав

усЬс можливих донощикiв, попереджаючи царя про иена

дiйнiстъ полякiв (незале:жно вш ixиix симпатiй) та ixнi

можливi спроби дискредитувати гетьмана в очах Петра i
повщомляючи про дiйсиi а60 вигаданi факти ixиъоi зрад

ливоi поведiики.

Поки армiя Карла XII пробивалася крiзь бiлорусъкi лiси

та болота, Мазепа розпочав дуже складну i ризиковану гру

iз корониим гетьманом Речi Посполитоi, вiдомим магна

том Адамом Сенявським, иайвпливовiшим iз полъсъких

прихилъникiв росiйсъкого царя. Коли наприкiнцi 1708 ро-
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ку гетьман остаточно впевнився в щеi союзу зi шведами,

ын вiдчайдушно намагався перетягти Сенявського на свiй

бтк, що6 за6езпечити перемогу свотм союзникам. Але це

наражало украшського гетъмана на загрозу бути викритим.

Тому Тван Степанович водночас писав листи до Петра, в
яких застерiгав царя щодо мо:жливих контактiв Сеняв

съкого зi шведами (як! дiйсно мали мiсце). Коли ж полъ
съкий магнат пiсля тривалих вагань вирiшив залишитися

на бош Петра 1 i написав царевi листа, в якому викривав

плани Мазепи, цар не повiрив йому. Росiйсьюий послан

ник при дворi Августа 11 о. Дашков, схоже, розгадав гру

украшського гетьмана i послав до Москви Юлька листiв iз

попередженнями, якi теж 6уло проiгноровано. Пiсля пе

реходу Мазепи на шведський 6iK Дашков iз певною зло

втiхою писав царевi: «А й перед цим моя правда 6ула,

перестерпав я про те доситъ: що ж, коли не зволили тому

ырити», .
Цiлком може бути, що «справа Кочубея» мала ще один

наелшок для Твана Степановича - вона розхитала його

нерви, дещо пiдiрвавши впевненiсть у собi, своiй полiтич

нiй майстерносп. Здоров'я гетъмана вже Юлька роюв пiд

точували рiзнi хвороби, серед яких ми точно знаемо про

подагру та артрит. Коли у вирiшальний момент гетьман

писав писти до __царята Менщикова про свiй важкий стан

здоров 'я, це не ,була лише хитрiсть досвщченого полiти

ка - лите потужним зусиллям волi Мазепа подолав на

якийсъ час свот недуги i «зiрвався як вихор» назустрiч

шведовкому ыйську,

Тим часом становище шведiв у Бiлорусii ставало все

важчим - зруйнованi дороги, спаленi села без, запасiв

провiанту та фуражу, партизанськi напади. У неперемож

нiй шведськiй армй поширювалися епiдемii, ыйсько страж

дало ВЩ нестачi продоволъства. Карл XII чекав приходу 3

Лiфляндii допомiжного корпусу генерала Адама Левенха

упта, з яким iшов величезний (7 тисяч возiв) 0603, наван

тажений порохом, боеприпасамита провiантом, але той

зашэнювався.30 серпня росiянам вдалося розбити швед

ський загiн пiд селом До6рим. Не маючи эмоги пробива

тися далi Смоленсъкою дорогою, Карл вирiшив наступати
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на Москву через Брянськ або иавiть ще пiвденнiшим марш

рутом, через Сiверщину. 21 вересня 1708 року шведи пе

ретнули кордон Украiиськоi козацькоi держави.

В свiтлi подальших подiй шведськ! iсторики XIXстолiт

тя робили однозначний висновок: Карл повернув на Ук

paiнy тому, що його запросив туди потенцiйний союзник

Iваи Мазепа, отже, провина за юнцеву поразку лежить не

на великому шведському полководцевi, а на «хитрому i
пiдступному козаковi, який не издав общянот допомоги».

Насправдi ж ми знаемо, як бурхливо -вщреагував Мазепа

на поворот шведiв на пiвдень (ДИВ. лист Орлика, цитований

вище). Вiи аж иiяк не «запрошував» шведiв иа свою тери

торiю - вони були змушенi звернyrи з прямого Смолен

ського шляху, спошваючись пробитися на Москву пiвден

нiшим маршрутом. До речi, шведськi юторики так званоi

«молодоi школю (межi XIX-XX столiть) i сучаснi сканди
навськт автори здебшъшого твердять, що поворот шведiв

на пiвдень i ixня кшцева поразка - наслщок багатьох

об'екгивних причин i деяких прорахунюв Карла XIIта його
генералiв. Останиi не слiд перебшьщувати - у росiйськоro

та радянського читача нерщко складалося уявлення про

шведського короля як про гарного тактика, вщчайдушного

бiйця i дуже поганого стратега. Чому от тiльки Наполеон

закликав вiйськових читати i перечитувати описи кампанiй

Цезаря, Ганнiбала, Фрiдрixа Великого, Тюренна та Кар

ла XII? Судити попководця пище за кiнцевими результата

ми його дiялъностi - небезпечно i несправедливо, адже не

все .в xoдi вiйни залежить ВЩ його волi та эшбностей,

Так чи iнакше, шведи швидко рухалися територiею

Сiверщини на пiвденъ, а паралельно з ними, але дещо

схщнпце поспiшало на YKpaiHY росiйське вiйсъко, яке мало

наказ вщ Петра 1не вступати в генеральну битву з Карлом,

виснажуючи ворога тактикою «спаленоi землi» та рапто

вими нападами (емалою ыйноюь). В резулътатi найбшьше

страждала та територiя, де йшли бойовi дii.

Через недооцiнку ворога та неузгодженiсть в дiяx швед

ське командування не дочекалося пiдxоду корпусу Ле

венхаупта з йоro величезним обозом. Росiяни виявилися

спритнiшими. 28 вересня 1708 року поблизу села Лiсне
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(неподалiк мюта Пропойсъка) росiйсъкий «летючий корпус»

(корволант) на чолi з Петром 1та Меншиковим наздогнав

шведiв Левенхаynта i розгромив ix. Битва була дуже запек";

лою, шведи втратили увесъ обоз i половину людей, але

Левенхаупт все ж зумiв привести на початку жовтня ло

табору Карла близъко 6 тисяч вцшших воякiв. Втрата обо...
зу iз запасами сильно позначилася на боездатносп швед

сько] армй, Тепер вона мала здобувати провiант i фураж за

допомогою реквiзицiй, що було не найкращим засобом

завоювання прихильностi укратнського населения. Ще од

шею иевдачею для шведiв та гетъмана Мазепи стало те, що

шведський генерал-майор Лагеркруна зi свозм шеститисяч

ним корпусом не встиг вчасно зайняти найпiвнiчнiше

полкове мтсто Гетьманщини Стародуб, i стародубський

полковник IBaH Скоропадський попри свою попередню

таемну домовленiсть iз гетьманом, був змушений впустити

в мюто царського генерала Iнфлянта з вiйськом (28жовтня
1708 року). Так Карл XII втратив важливу i зручну базу.

Становище гетьмана Мазепи в цей час 6уло дуже не

простим: реестрове козацьке вiйсъко (окртм тръох городо

вих та кшькох найманих компанiйсъких та сердюцьких

полкiв) 6уло розкидане по Украiиi i Полыш, Полтавський

полк i компанiйцi Кожуховського поверталися з Дону, де

брали участь ;у..прицушеннт повстаиня Кзндрата Булавiиа

(за злою тронтею долi гетьман був змушений допомагати

царевi громити непокiрних донсъких козакiв, якi могли б

стати у пригодi украiнсько-шведсько-полъському альянсу).

Мазепа намагався повернуги цi два полки до Батурина

якнайшвидше. В резервi залишалися недоукомплектованi

право6ережнi полки, гетъман скаржився на ix «малолюд

ство». Цар Петро вимагав Biд гетьмана, а6и вiи з устма

ваявними козацъкими полками приеднувався до генерала

Iнфлянта i закликав населення до партизанськоi вiйни

проти шведiв. Гетъман справдi видав кiлъка подiбних yнi

версалiв, чим спантеличив i населення, i свотх найближчих
соратникiв - надто ретелъна конспiрацiя явно почала пра

цювати проти планiв Iваиа Степановича.

Як украiнцi вщреагували на приxiд на ixHi землi вiйсъка

з Пiвночi? Чи сприймали вони шведiв як визволителiв
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з-пiд ярма «московського дракона» (як писав зroдом Пи

лип Орлик)? Чи запалали ixHi серця «священним пивом

проти воропв Отечества»? Правда, судячи зi свщчень оче

видцiв, десь посерединi. Ура-патрiотична патетика iмпер

ських та радянсъких часiв (коли мало не кожнiй вiйнi, яку

вела Росiйсъка iмперiя на своiй територii, урочисто при

клеювався ярлик священноi i вiтчизняноi) тут такий само

поганий дорадник, як i гiперпатрiотичнi уявления деяких

вiтчизняних iсторикiв про люту ненависть украiнцiв до

«московитських орд», яким протиставляютъся великодуш
н! й доблеснi «лицарi Пiвночi». Населения Сiверщини,

отримавши унiверсали царя та свого гетьмана, в яких йшло

ся про необxiднiсть ховати Bci припаси, худобу, ртзне хат

не начиняя i йти в лiси, насправдi по-рiзному ставилося

до незваних гостей. За даними шведсъких джерел (перед

yciM маемо на увазi спогади зовсiм рiзних за сошальним

статусом очевидцiв - вщ канцлера графа Пiпера i полков
ника Нiлъса Юлленшерни до звичайних лейтенантiв Пет

ре та Вейге), в деяких селах накази царя i гетьмана вико

нувалися буквально, i на скандинавiв чекали лише спаленi

пустi оселi. В iнших (наприклад, в селi Отюшi та кшькох

iнших) до шведiв виходили делегацii мiсцевих мешканцiв,

що виявляли готовнютъ подшитися' З вояками-каролiнця

ми (традицiйна назва встх солдатiв та офщерш Карла XII
в европейсьюй науковiй лiтературi) частиною iстiвних при

пасiв i виносили королевi хлiб~ сшь та яблука. Питания

про те, ЧИ цi украшсью селяни та мiщани дiяли за У3ГО

дженiстю 3 гетьманом, чи лише намагаючись уникнути

розтрабування i спустошення свотх населених пунктiв, за

лишаеться вiдкритим. Зi свого боку, шведський король на

початку своет «украiнсъкоi кампанii» явно наказав свотм

воякам ставитися до мiсцевих мешканцiв як до нейтраль

них або навпъ союзних щодо шведiв (шведська армiя була

добре дисциплiнованою i вмiла поводитися добре 3 мiсце

вим населенням, як це було, наприклад, пiд час окупацii

шведами Саксоиii в 1707 роцi). Зрозумшо, янголами швед

сью бравi вояки точно не були, i рiзнi ексцеси на шляху

просування шведськоi армй траплялися. Украiнцiв вражав

зовнiшнiй витляд шведiв (одяг, солдатсъкi косички та офi-

223



церськi перуки) , ixнi звички, iнше (лютеранське) ыро

сповiдання. Так само незвичним було для шведiв усе;

пов'язане з ixнiми новими потенцiйними союзниками, _i

мова, iжа, зачiски. За останньою ознакою, до речi, легкоI

було вiдрiзнити «главохохленных» (за росiйським висло-:

вом, йдеться про знаменитий оселедецъ) або коротко стри

жених «У кружок» украiнцiв з ixнiми вусами i виголеним,
пiдборiддям вш цивiльних росiян, якi до епохи Петра Ве-,

ликого взагалi щиро вважали, що «без брады богомерзос-,

тен человек». На жаль, бiльш плiдному «дiалогу культуре,

завадили вiйськово-полiтичнi подii, яю мали свою' жор-,

стоку логiку. ::;
Гетьман Мазепа встиг зро6ити досить 6агато за ТОЙ!!

недовгий час, який залишався йому для пщготовки ДО1

виступу. Biн зосередив чималi запаси артилерiйських при.11i

пасiв У Батуринi, транспортнi засо6и, проыант та одяг ""I~.,
У полкових центрах Лiвобережжя. Проте населення Yкpai-,~

ни залишалося в цiлому непоiнформованим про планш

свого гетьмана - це був зворотний бiк знаменитого Ma~H

зепиного мистецтва конспiрацii. KpiM того, не завершени-е

ми залишалися переговори тетьмена з yciMa можливимие

союзниками. На донських козакiв навряд чи можна БУЛОR

розраховувати пiсля поразки Булавiна, найактивнiшi з по-,

встанцiв на чолi з атаманом Гнатом Некрасовим пiщли ДQi(

турецьких володiнь. Позишя Запорожжя була як заВЖДИ'1

неясною - иавiть попри те, що кошовим 6ув знаний BOPOI;1t
Москви Кость Горшенко, Справа в тому, що эапорожцй

здавна сприймали гетьмана Мазепу як ырного слугу Моск-]

ви, прихилъиика елпарного устрою Украiиськоi держави,

i ворога демократичного Запорожжя. Проте слiд вщдати:

належне Костю Горщенку - в момент найвищоi небезпе-:

кв вiи все-таки простягнув руку допомоги своему гетъма- i

иовi, до якого ранiше не мав осо6ливих симпапй, Але все ~

це стало зрозумiлим лише навеснт 1709 року. ,\
Незрозумiло 6уло також, як поводитимуться Туреччина i

i Кримсъке ханство. Стамбул i Бахчисарай, загалом зацi- i

кав.ленi в перемозi Карла XII i осла6леннi Pocii, вичткува-,

ли слушноi нагоди, коли можна 6уло б втрутитися В 60
ротъ6у з найменшим ризиком i най6iльшими шансами на
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загальну перемогу. Поки ж особливоi дипломатичноi та

вiйськовоi активностi турки та татари не виявляли, що

сковувало також iнiцiативу ЩОДО них гетьмана Мазепи.

Зрештою ж турецько-татарськi дипломати найбездарнiшим

чином упустять найбшьш сприятливий шанс вступити у

вiйну, аби подолати зростаючу Росiйську державу, i кiнець
кiнцем поплатяться за це: турки - втратою позишй в При

чорномор'[, татари - втратою власноi державностi напри

кiнцi XVIII столiття.

А що являв собою сам гетьмаи напередоднi прийНЯ1ТЯ

найважливiшого полiтичного рiшення в своему житri?

У 1707 рощ гетьман втратив мапр - можливо, едину лю

дину, якiй Тван Степанович Mir цiлковито довiряти. Важ

кий сщд в душi гетьмана залишила i «справа Кочубея» i
розлука з предметом його останнього палкого кохання...
Колись мщне здоров'я Мазепи пщточували втк (майже

70 роюв - вельми поважний впс для людини XVII столiт

тя), фiзичиа i нервова втома та хвороби. Як правило, скар

ги гетьмана на подагру, артрит, що не давали йому эмоги

довго iздити верхи, недоброзичливш Твана Мазепи вважа

ли хитрощами старого полiтика, який насправдi був у чу

довiй формi. Навряд чи це е I правдою - поганий стан

здоров'я Мазепи взимку 1708/1709' року та' його скора

смерть не можугь не навести на думку про те, що вже

кiлька роюв блискучий гетьман був серйозно хворий.

у такому стан] Тван.Огепавович гостро вiдчував небез

леку бути викритим, Нерщко iсторики, посилаючись на

листи Петра 1, вважають, що для царя змiна Мазепою

зовиiшньополiтичного курсу стала цшковитою несподiван

кою. Проте ми вже згадували про попередження, якi над

силав царевi Дашков, чутки про контакти украшського

гетьмана з Лещинським ходили i в Польщi, i серед iнозем

них дипломатiв у Москвт, Царський стольник Федiр Про

тасьев, приставлений до гетьмана в червнi 1708 року, мав,

очевидно, не лише виконувати функцii зв'язкового мiж

Петром i Мазепою, але й стежити за гетьманом. Втн мав

«всегда быть при нем, господине Гетмане, и когда б он,

Гетман, в поход с войском пойдет, ехать с ним, не отста

вая». 1 жовтня 1708 року до рук росiяи потрапив шляхтич
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Якуб Улаmин, ЩО вiз до гетьмана Мазепи лист вш Станiсла

ва Лещинського. Той радив украiиському володаревi при

еднуватися до Карла, як тiльки останнiй вступить до Ук

раiни. Лист потрапив до росiйсъкого канцлера Головкiна,

i той писав Мазепi про чергову спробу очорнити його в

очах росiйського уряду. Улашина було пщдано тортурам,

i гетьман Мазепа не знав напевне, як багато посланець

Лещинсъкого мтг роэповюти росiйським катам.

Тим часом момент прийняття головних рпценъ стртмко

наближався. Спочатку гетьман Мазепа, бачачи, ЩО розо

рения Украiни внаслiдок бойових дiй вже не уникиути,

вирiшив обмежити ixнiй театр Сiверщииою. До шведсько

го короля було послано родича гетьмана - Твана Бистри

цького 'э полоненим шфлянпцем-перекладачем з листами

до короля та його першого мппстра графа Пiпера, в яких

Мазепа пропонував Карлу прийняти Yкpaiнy пш свiй за"

хист i зайняти своiми вiйськами Сiверщину (Бистрицький

побачився з Карлом у табор! поблизу села Понуртвка

18жовтня i швидко повернувся до Мазепи з позитивною

вщповщдю вш шведського короля). Метою цього було

вiдсiкти Yкpaiнy вш основних сил росiйськоi армй, виграв

ши час i сили (з цим погоджувалися навпъ росiйсъкi вiй

ськоы югорики, якi, проте, приписували цей план Карловi,

а не Мазепi; шведсъкi ж джерепа, зокрема спогади гене

рал-квартирмейстера шведськоi армй Юленкрука, чiтко

пiдтверджують думку про авторство Мазепи). Як уже го

ворилося вище, цей план провалився через надто повiльнi

дii шведського генерала Лагеркруни та невизначенiсть по

зицii полковника Скоропадського. Росiйськi гарнiзони

зайняли Стародуб, Новгород-Сiверський, Погар, Почеп,

Мглии тощо. Фактично це озиачало втрату для шведiв

межливосп наступу на Москву Брянським шляхом. Карл

рушив далi на пiвдень, а гетьман Мазепа зрозумiв, що далi

зволiкати не можна, Цар вже декiлька разiв надсилав до

Батурина листи iз вимогами до ·Мазепи йти в похiд з устма

наявними козацькими силами, водночас ведучи парти

занську вiйну проти шведiв. Тван Степанович вщповшав

на заклики Петра своiми манiфестами до украiицiв, в яких

йшлося про иеобхiднiсть воювати проти шведiв, але сам
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не ЙШОВ з пiвнiчиого Лiвобережжя - саме туг, в районi

мЬк Салтиковою Дiвицею та Батурином, було зосереджено

осиовиi запаси провiанту та боеприпасть. 16 жовтня Ма

зепа дав останню аудiенцiю царським посланцям Феодосло

Дурову та Михайлу Второву, наголосивши на своему кеп

ському стан! здоров'я.

Але окртм шведiв на Украiиу йшли й декiлъка росiй

съких армтй.- з пiвнiчного сходу наступали головнi СИЛИ

пiд командуванням Бориса Шереметева, до яких поспiшав

приеднатися сам цар, iз заходу пшходили полки Неплюе

ва, а пiвнiчного заходу дорогу шведам на Батурин загрожу

вали перерiзати драгунсъкi полки Меншикова. Той мав

царсъкий наказ' об'еднати сво] сили з гетъманом, якого

спщ було запросити на нараду до росiйсъкого табору. Ма

зепа вiдчув небезпеку - адже пригадаймо, саме так колись

було заарештовано в росiйсъко-украiнському таборi Са

мойловича. [ван Степанович вдруге послав до Карла ыр

ного Бистрицького, але 23жовтня до гетъмансъкоro табору

пш Борзною несподiваио примчав Андрiй Войнаровський,

що попередив дядька про наближення кiнноти Меншико

ва. Наступнi дп хворого гетьмана вражають блискавичнт

стю: того ж дня вiи уже в Батуринi, вщдае останн! розпо

рядження щодо оборони мтста проти росiйських втйськ.

Вранцi 24жовтня Мазепа залишив свою столицю, взявши

з собою до табору Карла XII всю генералъну старшину,

трьох полковникiв, I частину скарбниш та невщому точно

кiлькiсть козакiв з~ складу трьох реестрових та п'яти най

маних полкiв (шведсъкi джерела називають цифри вш 3до
5 тисяч украiнсъких козакiв, що прибули до табору Кар

ла XII). Решта вiйська мала захищати Батурин до повер

нения Твана 'Степановича I разом iз шведами. 28 ЖОВТНЯ

гетьман Мазепа перейшов Десну i, схоже, виголосив перед

вiйськом промову, в якiй пояснив причини такого несподi

ваного для бiльшоетi старшини та рядових козакiв кроку.

Звюно, единий доступний иам текст промови, иаведений

у знамеиитiй «Icтopii Руств», В шлому е твором уяви ii
невщомогодотепер автора, але ми не 6ачимо пшстав, аби

утриматисявщ припущення,що якусь промовугетьман в

тiй ситуацii все ж мав виголосити.п змiст навпъ Mir мати
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дещо спiльне з текстом з «ICTOpii Руств», бо Мазепа неод

норазово наголошував уприватних розмовах на необхщ

носп стiйкоi оборони прав i вольностей Укратнсько! коза

цькоi держави вщ зазixанъ з будь-якого боку (а це, як

легко пересвiдчиться читач, € лейтмотивом иаведеноi ниж

че промови).

Тому ми спочатку наведемо текст 3 «ICTOpii PyciB» (який

дехто з украiнських iсторикiв хх столлгя називав Декла

рашею прав украшськсё нацii), а потiм опробуемо визна

чити, якi уривки могли дiйсио мати пiд собою основу у

вигляш, иаприклад, фамiлънС)i легенди, що побутувала в

котрiйсъ iз старшинсъких родин (наголошуемо, в таборi

Мазепи на той момент була вся найвища державна елiта

Украiни того часу). Повторимо - можливiсть iснування

якоiсъ реалъноi першооснови у промови Мазепи з «IcTopii
PyCiB» е лише авторсъким припущенням.

«Ми стотмо тепер, братiе, мiж двома проваллями, гото

вими нас пожерти, коли не виберемо шляху ДЛЯ 1 се6е нашй

ного, щоб ix обминути. Воюючi мiж собою монархи, що

наблизили театр вiйни до границъ наших, до того розлю

ченi один на одного, що пiдвладнi iM народи терплять уже

i ще перетерплятъ безодню лиха незмiрну, а ми мiж ними

е точка, або цiль всъого нещастя. Обидва вони, через

свавiльство свое i привласнення необмеженот влади, по

доблятъся найстрашнiшим деспотам, яких вся Азiя i Аф
рика навряд чи коли спороджувала. 1 тому подоланий з

них i повелний зруйнуе собою державу свою i оберне ii
нашвець.Жере6державтих визначиланапереддоля рiши

тися в нашiй отчизнi i на очах наших, i ·нам, бачивши

загрозу тую, що зiбралася над головами нашими, як не

помислити й не подумаги про себе самих? Мое MipК}7вaH

ИЯ, чуже yciM пристрастям i шкщливим для душi замiрам,

е гаке: коли Король Шведський, завше непереможний,

якого вся €вропа поважае i боiться:, подолае Царя Рос'й

ського i зруйнуе царство його, то ми; з волi переможця,

неминуче причисленi будемо до Польщi i вiддаиi в рабство
Полякам i на волю його створiння та улюбленця, Короля

Лещинського; i вже тут нема i не буде мiсця договорам про

нашi права та привiлеi, та й попередиi на тее договори
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i трактати сам! собою скасуються, бо МИ, природно, пора

ховант будемо як завойованi, або зброею пiдкоренi, отже,

будемо раби неключимi, i доля наша остання буде гiрше

за першу, якоi предки наш! вщ Полякiв зазнали з таким

горем, що й сама згадка про иеi жах наганяе. А як допус

тити Царя Росiйсъкого вийти переможцем, то вже лиха

година прийде на нас од самого Царя того; бо ви бачете,

що хоч вiи походитъ од колiна, вибраного народом з дво

рянства свого, зле, прибравши собi владу необмежену,

карае народ той свавшьно, i не пльки свобода та добро

народие, зле й саме життя його пiдбитi единтй волi та

забаганцi Царсьюй. Бачили ви i наслщки деспотизму того,

яким втн винищив численнi родини найбiлъш варварсъки

ми карами за ПрОБИНИ, стягненi наклепом та вимушенi

тиранськими тортурами, що ix нiякий народ стерпiти i
перетерпiти не годен. Початок стильних недуг наших за

знав я на самому собi. Вам-бо вщомо, що за вщмову мою в

задумах його, убивчих для нашоi отчизни, вибито мене по

щоках, як безчесну блудницю. 1хто ж тут не признае, що

тиран, який образив так ганебно особу, що репрезентуе

нашю, вважае звичайно членiв ii за худобунетямущуi свiй
послiд? Та й справдi за таких ix уважае, коли посланогодо

нъого депугата народного Войнаровськогоiз скаргою на

зухвальства та звiрства, чиненi безустанно народовi од

вiйськ Московських, iз проханням потвердити договiрнi

статтi, при виданнi Хмельницькогоуложеиi, яких вiи ще

не потверджував,а повиненза тимиж договорамипотвер

дити, ын прийняв поличниками i тюрмою, вислати хопв

б~ на шибеницю, вщ якоi врятувався той лише втечею.

Отже, эоетаеться нам, Брапе, з видимих зол, як! нас спiт
кали, вибрати менше, щоб нащадки нашi, кинутi в рабство

нашою неключимiстю, нарiканнями евоiми та прокляття

ми нас не обтяжували. Я ix не маю i маги, звичайно, не

можу, отже, непричетний есм в штересах успадкування, i
нiчого не шукаю, OKpiM благоденетва тому народовi, який

ушанував мене Гетьманеькою гiднiстю i з нею довiрив мен!

долю свою. Окаянний 6ув би я i зовсiм безсовiсиий, якби

вшдав вам зле за добре i зрадив його за cBoi iитереси! Але
час освщчитися вам, що я вибрав для народу свого i самих
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вас. Довголпне мистецтво мое у справах полiтичних i зиан
ня iнтересiв народних одкрили меиi очi про нинiшнiй стан

справ мiнiстереьких i як воии зблизилися до нашоi отчиз

ни. За першу умiлiсть вважаеться в таких випадках TaiHa,
неприступна иi для кого, аж до i-i подй, Я ii довiрив одно
му собi, i вона мене перед вами виправдовуе власною

своею важливiстю. Бачився я зобома воюючими Короля

ми, Шведеъким i Польським, i все вмiиня свое вжив перед

ними, щ06 переконати першого протекцiю i милiсть от

чизнi нашiй од вiйськових напастей та руйнацii у майбут

нiй на Hei навалi за6езпечити, а щодо Великоросii, нам

единовiрноi i единоплемiнноi, випросив у нъого нейтралi

тет, себто не повиннi ми воювати зi Шведами, ан! з По

ляками, ан! з Великоросiянами, а повиннi, зi6равшися з

вiйеьковими силами нашими, стояти в належних мiецях i
боронити влаену отчизну свою, вiдбиваючи того, хто на

паде на иеi вiйною, про що зараз ми повиниi оголосити

Гоеударевi, а Бояри його, яю не зараженi ще Нiмеччиною

i пам'ятають пролиту безневинно кров свотх родичiв, про

все тее повiдомленi i зо мною згоднi. Для встх же воюючих

вiйеьк виставляти ми повиннi за плату провiант i фураж в

кiлькоетi, можливiй без влаеного зубожiння нашого; а при

майбутнъому загалъному замиреннi встх воюючих держав

вирiшено поставити крашу нашу в той стан держав, в

якому вона була перед володiнням Польеъким, iз своiми

прикордонними князями та з устма колишнiми правами i
привiлеями, що вiльну нацiю означають. Поручитись за

тее взялися найпершi в €вропi держави: Франшя i Нiмеч
чина; iея остання сильним чином наполягала на такому

становищi нашому ще в днях Гетьмана Зиновiя Хмель

ницького, за iмператора Фердинанда 111, але не еправди

лося воно через мiжyеобицю та необдуманiсть предкiв

наших. Договори нашi про вищесказане уклав я з Королем

Шведським писъмовим актом, пщписаним з обох стортн i
оголошеним в означених державах. 1 ми тепер уважати

повиннi Шведiв за свотх приятелiв, союзникiв, добродiiв i
немов би од Бога посланих, щоб увiльнити нас од рабства

та зневаги i поновити на найвищому ступенi свободи та

самодержавства. Вщомо ж бо, що колись були ми те, що
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тепер московцi: уряд' первиннiоть i сама иазва Русь од иас

до них перейшло, але ми тепер у них - яко' притча во

язицiях! Договори cii з. Швешею не суть иовi i не першi ще

з нею, але потверджують вони i поновляють попередиi

договори та союзи, од предкiв наших з 'Королями Швед

ськими укладенi. Бо вщомо, що шд i батько нинiшнъого

Короля Шведського, мавши важливi послуги од вiйськ

наших у вiйнi ix з Лiвонцями, Германцями та Дантею, га

рантували кpaiнy нашу i часто 'за нею обставали супроти

Полякiв, а тому й од Гетьмана Хмельницького, по злуцi

вже з Ростею, вислано сильний корпус Козацький з Наказ

иим Гетьманом Адамовичем на пiдмогу Королем Швед

ському Густавов], i допомагав ын йому пiд час здобування

столиць Польських '- Варшави й Кракова. 1 так, нинiшнi

договори нашi э Швешею суть тiльки продовження колиш

шх, в ycix народах уживаних. Тай що ж то за народ, коли

за евою кориеть не дбае i очевиднiй небезпецi не запобпае?

Такий народ неключимiстю своею подобитъся воiстину

нетямущим тваринам, од ycix народiв эневаженим».

При уважному прочитаннi даного уривка «IcTopii Ру

CiB» очевидиими € кiлъка момеитiв, як! цiлком могли бу

ти озвученi гетьманом Мазепою в момент' переходу до

шведського табору. Це иасамперед: 1) факти щодо образ,

заподiяиих Украгн! росiйсъкими вiйсъками та царем;

2) значна загроза для Украiисъкоi козацько! держави в разi

перемоги будь-якоi ворогуючот сторони; З) законие право

i навпъ обов'язок нацй та ii елiтиоi веретви на спротив у

разi порушення ii прав i привiлеiв тираном-поиеволюва

чем; 4) небажання вести загар6ницъкi вiйии, зокрема про

ти колишнix союзникзв-росзян (пункт про «нейтралiтет

Украiни» дуже нагадуе концепшю «неутральства», тобто

незалежноетi, висунуту за до6и Петра Дорошенка); 5) на

голошування на вiдеутиостi у гетьмана особистих мотивiв

для змiни полiтичного курсу; 6) згадка про традицiю сою":

зу зi Швешею. започатковану Богданом Хмельнвцьким,

Yci цi моменти потiм неодиоразово спливатимутъ в yнi

версалах Мазепи та Орлика до украшського народу. Одним

iз найцiкавiших моменпв € згадка про те, що Петро 1 по

рушуе не лише права i свободи украiнцiв, але й росiяи,
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i те, що серед правлячоi елiти Pocii е таемн! супротивники
царя i прихильники гетьмана. ця думка не така вже й

фантастична i пропагандистсъка, як може здатися на пер

ший погляд. Ще з догетъмансъких часiв Мазепа мав непо

гаиi контакти з представниками росiйсъких владних кiл.

Цi контакти пiдтримувалися як завдяки особистому авто

ритету гетьмана, так i завдяки грошам - уже в емiграцii

украiисъка козацька старшина згадувала, що Мазепа «ви

дав великi суми свози приятелям на Москвг, що з ним

кореспондували, завжди iнформували й ро6или заходи в

царя в його справах». Недарма, коли Мазепа перейшов на

шведський бiк, пруський посол В Pocii Кайзерлiнг писав,
що цар Петро мае пiдозру щодо багатъох свозх вельмож

стосовно ixиъоi вiриостi. На думку о. Оглоблiиа, найбiль

шi i иайобrpунтоваиiшi пiдозри цар мав щодо фельдмар

шала Шереметева, давиього приятеля i соратника по зброi

гетьмана Мазепи. Шереметев, освiчена людина з европей

ськими культурними вподобаннями (вiи побував у 3ахiднiй

€вропi ще до початку реформ Петра), 6ув кумом Ti€iсамог
княгин! Анни Долъськоi, про яку вже йшла мова. У 1706 ро

цi пш час бенкету боярин попередив Дольську про iнтриги

царського улюбленця Олександра Меншикова, що дома

гався гетъманськог бупави, Борис Петрович иавiть натяк

нув, що росiйськi аристократи терплятъ чимало лихого

вш царя та його фаворита, але «молчать принуждены».

Станiслав Лещинський, балякучий i недалекий полпик,
теж похвалявся, що у нього е свот приятелi в Москы, Цш

ком можливий эв'язок украiнських прогетъманських та

росiйських опозицiйних (щодо царя) сил через вище пра

вославие духовенство Pocii, у складi котрого було багато

вихщшв з Украiни (митрополит Ростовсъкий Дмитро Туп

тало, митрополит Рязанський i мiсцеблюститель патрiар

шого престолу Стефан Яворський, митрополит Киiвський

Йоасаф Кроковський, близький приятель Мазепи, заареш

тований згодом Петром 1за участь у справi царевича Олек

сiя). 1 недаремно ж гетьман Мазепа перед смертю спалив

у присутиосп шведсъкого комюара Сольдана якiсь секрет

Hi папери, говорячи, що цi папери могли 6 видати з голо

вою не одного високого росiйського урядовця!
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Але хай там як, i росiйська опозицiя, i гетъман покла

дали надй на блискучу перемогу Карла XII, до табору

якого, розташованого поблизу села Горки, Мазепа прибув

надвечiр 28жовтня 1708 року. Того ж дня вiдбулася перша

особиста зустрiч украшського гетьмана i шведського ко

роля, пiд час якоi Тван Мазепа виголосив промову латиною

в присутиосп Карла, першого мппстра графа Пinера та

генералiв, а також двох шведсъких iсторикiв-хронiстiв

(Георга Нордберга та Густава Адлерфелъта). Пщ час цi€i

зустрiчi не було укладено жодних угод, що свщчить про

наявнiсть серйозних попереднix украiнсъко-шведсъких до

мовленостей (наступний документ сторони пщписали аж

у трави! 1709 року, пiсля переходу на бiк гетьмана i коро
ля запорожшв). Можливо, Карл XII i був дещо розчарова

ний щодо кiлъкостi .вiЙсък, .як! привiв iз собою Мазепа,

зле вш одразу зрозумiв, що придбав цiнного дорадника в

полiтичних справах. Вiдгуки шведсъких джерел про особу

украшського гетьмана та його вiйсъко цiлком позитив

Hi - обидвi сторони сподiвалися на майбутню плiдну спiв

працю. Трохи згодом украiнський гетьман иавiть подарував

своему союзников! коштовну шубу з лисячого хутра (що

правда, Карл вщмовився Ii носити пiсля того, як шведськi

солдати почали кепкувати·зi свого короля, ЯКИЙ, мовляв,

помiтно погладшав).

Першоюреакшеюросiян на вчинок Мазепи була роз

губпенють - .Петро 1 писав, свотм генералам, що «гетман

безвестно пропал». Але досить скоро цар i його вельможi

зрозумiли, щбсталося, i якомота швидше спробували за

радити тому, а6и «от измены Мазепиной большой пожар

не разгорелся». Петро досить швидко зрозумiв, що, дiючи

за допомогою батога i пряника, можна привернуги на свiй

бiк значну частину старшини, яка залишалася в свотх пол

ках, а на тих, хто пiшов iз Мазепою до шведiв, впливати,

тероризуючи ixиix родичiв та водночас прива6люючи обi

цянками прощения, якщо Ti повернуться.
Дiзнавшись вш Меншикова, що гетьман «совершенно

изменил», Петро 1,що був на той час поблизу Новгорода

Сiверського, видав перший з цiлоi cepii манiфестiв до ук

рашського народу (27жовтня 1708 року), в якому сповiщав
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«малоросiв» про те, що ixнiй гетьман «безвестно пропал,

и сумневаемся мы того ДЛЯ, не по факциям ли каким не

приятельским». Старшина мала з'явитися до царя на на

раду, а якщо виявитъся, що Мазепа перейшов на бiк во

рога, - то i для обрання нового гетьмана. Наступного ДНЯ

ситуацiя прояснилася, i цар видав iнший манiфест, що

являе собою чудовий зразок сплаву демагогii, брехнi та

напiвправди, призначеноi для довiрливих землякiв гетьма

на. Петро 1 сповiщав украiнцiв про те, що Мазепа «изме

нил И переехал к неприятелю нашему королю швецкому,
по договору с ним и Лещинским, дабы со общаго согласия

с ними Малороссийскую землю поработить попрежнему

под владение полское и церкви Божие и святые монасты

ри отдать во унию». Далi ЙДе продовження соцiальноi

демагога царя, що запровадив у свiй час цiлy низку обтяж

ливих податкiв для свотх пщданих «бывший гетман хит

ростию своею без нашего указу аренды и многие иные

поборы наложил на Малороссийский народ, будто на пла

ту войску, а в самом деле ради обогащения своего. И сии

тягости повелеваем мы ныне с Малороссийскаго народу

отставить». Як «государь Й обороиитель Малоросiйського

краю», цар наказував «ДЛЯ лучшаro упрежденiя всякого зла

й возмущенiя в Малоросiйском народе от него, бывшаго

гетмана», щоб «вся старшина генералная й полковая съез

жалась немедленно в город Глухов для обранiя по правам

й волностям своим волными голосами новаго гетмана».

27-31 жовтня були надiсланi персональнiзапрошеннядо

полковникiв, яким общяно було царську «высокую ми

лость» i рiзнi нагороди, а також до вищого украшського

духовенства - митрополита Киiвського Йоасафа Кро
ковського, Чернiгiвського архiепископа lоаиа Макси

мовича й Переяславського епископа Захарй Корниловича,

до яких було послано князя Б. Кураюна. Окреме запро

шення було вислане до котового отамана 3апоро:ж:жя Кос

тя Горщенка. Вщповщнт повiдомлення були надiсланi й ДО

поодиноких мют Гетъманщини (ДО нашого часу дiйшов

лист Петра до мюта Почепа). Bci цi манiфести й накази

царя були початком широкоi пропагандистсъкоi кампанii

(украiнський iсторик Борис Крупницький влучно назвав
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ii «вiйноюманiфеcтiв»),що розгорнуласянаприкiнцi1708 ро

ку мiж Петром 1 i новим гетьманом 1.Скоропадським, з од

ного боку, й Карлом XII i гетьманом 1. Мазепою - з дру

гого, й мала на меп вплинуги на розум i серце украшшв,
Чудово розумiв цар i вiйськове значения украiнських

мют, зокрема гетьмаиськоi столищ з Ii запасами порохута
боеприпаств, складами провiанту, генеральною скарбни

цею та архiвами украiнського уряду. Батурин мав i вiй

ськове, i полiтичне значения - його взяття мало стати

прикладом царського покарання для всгх, хто насмiлиться

повстати проти Pocii. Тому абсолютно незрозумiло, чому

деякi сучаснi росiйськi та укратнсью iсторики вважаютъ

перебiльшенням, а то й вигадкою майже одноголоснi твер

дження росiйських, украiнських та шведських цжерел про

варварсъке энищення гетъманськот столиц! Мазепи разом

iз ii гарнiзоиомта мешкаицями.
Вiд'iжджаючиз Батуринадо шведськогокороля, Мазе

па доручивоборонусвоетрезиденцiiсердюцькомуполков

никовi Дмитровi Чечелю, осауловi генералъиоi артилерii

Фрiдрiховi Кеиiгсеку i батуринському сотниковi Дмитру

Нестереиковi. У Батурииi стояли чотири сердюцькi полки

(Чечепя, Покотила i невiдомих нам на прiзвище Дениса i
Максима), а також частини козацьких полкiв Лубенсько

го, Миргородського та Прилуцького - усього, за рiзними

пiдрахунками, вш 3 до 7 тисяч чоловiк (середня цифра 
5 тисяч, i ми ii приймаемоь/Гаршэонубуло наказано бо

ронити фортецю i триматися до повернення гетъмана зi

шведсъким втйськом. Кiлька слiв про командирш Бату

ринського гарнiзону - ш трое вщважних, до кiнця вiдданих

своiй державi та гетьманоы офiцерiв заслуговують на це.

Дмитро Васильович Чечель був, подiбно до свого гетъма

на, украiиським шляхтичем з Правобережжя (М. Андрусяк

колись висловив гiпотезу про шотландське походження

Чечеля, засноване, мабутъ, на схожосп звучания Чечель 
Churchill, але съогоднi воно вщкинуге), володiв на правах

рангового маетку (тобто за службу i на строк служби) селом

Тростянка Батуринсъкоi сотнт, Минуле знавця гарматиоi

справи саксонця Фрiдрixа Кеиiгсека вкрите таемницею 
напевне знаемо лите про те, що 1708 року вiи був осаву-

235



в погребах, в ямах, где паче подушилися, а .по хоромах

погорели, ибо хотя и вытрубление було - престать от

кровопролития, однак выходящих от покрытия войско

заюшеное, а паче рядовые солдаты, понапившися, кололи

людей и рубали, а для того боячися, прочiе в скрытых

местах сидели, аж когда огонь обойшол весь город, Й скры

тые пострадали. Мало однак от огня спаслося и только

одна хатка, под самою стеною вала стоячая, уцелела,

неякогосъ старушка». На думку Оглоблiна, автором Лизо

губiвсъкого лiтопису був сучасник описаних подiй Семен

Лизогуб, зять майбутнього гетъмана [вана Скоропадсъко

го. Звертаемо увагу читача - за наведеним вище свщчен

ням виходить, що мюто було фактично вщдане перемож

цям на розграбування i в6иветва насправш не припинилисъ

иавiтъ пiсля сигналу труби про припинення кровопролит

ТЯ. Так Батурин потрапив до сумного списку варварсъким

чином знищених в европейських вiйнах мют разом iз нг

мецьким Магдебургом, повнiетю знищеним католицьким

вiйськом фельдмаршала Тiллi в ходi Тридцятирiчноi ыйни.

До речi, свое смертелъне поранення вш випадкового ядра

Йоган Тiллi вважав Божою карою за Магдебург. Цiкаво,

чи згадував росiйсъкий «полудержавный властелин» Мен

шиков, животiючи в засланнi в селi Березовому, руiни

залитого кров'ю Батурина?

Коли 8 листопада Мазепа й шведи побачили руiни i
згарища Батурина, ще «крови людской В месте и на пред

местью было полно калюжамия (Чернiriвський лiтопис).

Орлик писав у своему листi до Яворсъкого: «Ревно плакал

по Батурине Мазепа. Теперь все пойдет иначе: Украина,

устрашенная судьбою Батурина, будет боятъся держаться

с нами за одно».

Провину за повне знищення Батурина несутъ Менши

ков та особисто цар Петро 1. В листi-наказi Меншикову вщ

5 листопада 1708 року (цей лист опублiкований в «Письмах

и бумагах императора Петра Великого») цар писав: «А,Ба

турин в знак изменникам (понеже 60рОНИЛИСЬ) другим на

приклад зжечь весь». Залишки мирного населения Бату

рина врятувалися втечею, а дехто потрапив до росiйсъкого

полону на довгi роки. Сучаснi iсторики говорять про за-
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гибель вщ 5 до 15 тисяч мешканшв мюта, i переважноi

частини п'яти-семитисячного гарнiзону. Недавнi розкопки

в Батуринi довели наявнiсть значноi кiлъкостi людсъких

скелетiв у ровах фортеш - саме там було поховано бiль

цпстъ загиблих. Недарма цар загрожував iншим укршн

сь:ким мютам долею Батурина на випадок ixHboiнепокори
його волi. Долю мешканшв мтста розшпили селяни з нав

колишнiх сiл, що эбплися пiд захист фортеш. Якiйсь час

тинi мешканцiв удалося врятуватися, пересидiвши штурм

i рiзанину в льохах над берегом Сейму, дехто ж вчасно впк

iз мюта в першi хвилини штурму.

ВСЯ потужна генеральна артилерш (ДО 70 гармат), вiй

ськоы запаси, чималий скарб (державний i гетьманський),
державнi клейноди (зокрема кшъка булав, бунчук i прапо
ри) та архiви дiсталися переможцям. Щоправда, чимало

кяейношв гетьман Мазепа забрав iз собою до табору Кар

ла XII. «Артилерiю, сколко могли взять, везем с собою, 
писав Меншиков Петру 1 з Конотопа Злистопада, 
а протчую тяшкую, а имянно несколко самых болших

пушек, розорвали».

Трагiчною була доля керiвникiв оборони мюта та. зви

чайних козакiв. Поранений Чечель в останн! хвилини пе
ред падiнням мюта вирвався з частиною гарнiзону з пала

ючоi столицi, але був виказаний свозм родичем, козаком

Конотопськот сотн! Яценком, який видав його Меншико

ву. За кiлъка днiв по тому ,iH разом iз Нестеренком та

iншимиукраiнськимистаршинамибув колесованийв Глу

ховь ВажкопораненомуКенпсеку, що не встиг розташу

вати свотх артилеристiв у належне бойове шикування,

«пощастилов - ын помер в дорозi, але кара все одно була

виконана вже над його мертвим ппом, а голова з виколо

тими очима настромлена на палю в Сумах. За свiдченням

шведських джерел (мемуари Седер'ельма), якiйсъ частинi

сердюкiв Батуринського гарнiзону пiсля вщчайдушного

двогодинноro бою вдалося вирватися з мюта i врятуватися
(мова йде про кiлькасот чоловiк, яю потiм склали в швед

ському табор! полки тцд тими самими назвами, що були у

гетьмана ранiше). П'яним переможцям залишилося лише

вбивати беззбройних старих i дiтей та гвалтуваги жiнок.
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Цар належним чином оцiнив «подвиги» свого «право

славного Христолюбивого воiнства» - эгодом на спешаль

ному парадi з иагоди святкування рiчницi Полтавськоi пе

ремоги, органiзованому за давньоримським зразком, було

провезено i статую, що мала зображати Батурин, з таким

латинським написом [nереКJltlд Miu. - Д. Ж.): «Гтздо бунту

Батурин, энищене мечем». Бачимо, що тогочаснi 'росiйськi

вiйськовi i полпики не вважали за потрiбне перекручувати

правду або виправдовуватися перед будь-ким за знищення

yкpaiHcbKoi столицi, ii гарнiзону та мешканшв - цю ма

лопочесну функцiю взяли на себе ixнi сьогоднiшнi духовит

нащадки, За сухуватим свщченням писаря часiв Петра 1
Петра Крекшина, в 1708-1709 роках в Украiиi було «из

менников порубленодо 30 тысяч». Цю цифру важко пщ

твердити чи вщкинути, зле не слщ забувати, що згодом долю

Батурина (знищення мюта разом iз мешканцями) роздiли

ли ще кiлька украiнсъких мют - Нехвороща, Маячка, Пе

револочна, Старий та Новий Кодаки... 1 якщо кiлькiстъ

жертв росiйських репресiй серед козацькоi старшини ви

мтрюетъся сотнями, то серед звичайних селян i мiщан Лi

вобережжя, Правобережжя та земель Вiйсъка 3апорозького

Низового це число дiйсно мае сягати багатъох тисяч.

Про трагiчну загибель Батурина писала тогочасна €B

ропейська преса. Якщо нiмецькi та австрiйськi видання,

толерантно налаштованi щодо Pocii, стримано згадували

про знищення украшськот столицi (подiбну звiстку подав

австртйський часопис «Вщенський щоденник»), ТО, на

приклад, французькi газети (Gazette де Ртапсе. ParisGazette,
Мегсше Historique et Politique, Lettres Historique, La Chef
du Cabinet), посилаючисъ на звiти своп дипломатiв, ряс

нши заголовками на кшталт «Страшна рванинв», «Ругна

Украши», «Вбивство жiнок i дпей», «Yci мешканцi Бату

рина без рiзницi Biкy i стап вбип», «Так чинять нелюдянi

московити», «Меншиков показав страхятя московеького

варварства». Навпъ враховуючи певну полiтичну ангажо

ваиiсть цих видань, не можна не зазначити, що в тогочас

нiй €вропi подiбне знищення котроюъ iз столиць розцi

нювалося як варварський, злочинний акт, яким i було

насправдi сплюндруваиня Батурина.
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Трагiчна доля мтста була великим ударом i для украш

сько-шведсъкого союзу. Шведсъкий учасник походу 1708
1709 роктв полковник граф Юлленшерна писав у свозх

спогадах: «Вбивства, якi тут [у Батуринi] були вчиненг,

навели такий терор на цiлy крашу, що не тiлъки бiлъша

частина Украiни, а в тому числi й п, що з прихилъноетi

до шведiв рiшилися були на повстання, залишилися по

свозх домах, але й переважаюча кiлькiсть вiйська, що при

йшло до шведiв з Мазепою, перейшла до ворога, а це

викликало у нас великi недостач] i перешкоди в усЬс наших

пiзнiших акшях», Останнiй момент викликае деяку недо

Bipy - навесш 1709 року, ще до переходу на бiк Мазепи

i Карла запорожцiв, за свщченням Георга Нордберга. у

гетьмана було так- само близъко 3-4 тисяч козакiв (сер

дюкiв i реестровшв), Проте в цiлому тактика царя почала

давати свот плоди - терор i общянки виявилися достатньо

шевими в Украш].

Протягом наступних мiсяцiв у Гетъманщинi вщбували

ся численнi слщства й жорстою кари над устма, ХТО був

причетний або пльки эащдозрений у причетноси до: спра

ви Мазепи. Це j мало мюце скрiзь, де стояли росiйськi

гарнiзоии (зокрема в Киеы), зле особливо отрашну пам'ятъ,

яка була жива ще у добу «IcTopii PyCiB» (перша чверть

XIX столптя), валишила по собi дiяльнiсть слщчот.канце

лярii в Лебединi (на теригорй слобщського Сумськогопол

ку, недалеко вш границi Гетьманщини), Там доситъ довго

знаходилась царська 'ставка i було эосереджено бшышсть

слiдчих справ, що провадилися з особливою ретельнюгю

й ж~рстокими тортурами (мюцевим краезнавцям добре

вщомий так званий «цвинтар мазепиншв», де поховано, за

рiзними даними, вш кшькох десяткш до кiлькох сотень

чоловiк). За даними с. Павленка, тут гинули десяткилю

дей, причетнiеть котрих до справи повстання Мазепи була

еправдi доведена чи- пище riпотетична. Це були агенти,

кур'ери, розвщники, щопрацювали на користь гетьмана 'i
короля, члени редин: вiдомих мазепиншв, ixHi енайомт,

близью, на яких було написано доноса. Так, в Лебединг

було допитано, пiддано тортурам i этодом трачено або

заслано: запорозького отамана Тимофiя Полугера, лохвиць-
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кого сотника Якова Яременка, козака Н. Лютого з двома

компанiйцями, яю везли листи до шведського короля;

селянина Прокопа Тваненка ЩО.вбив росiйсъкого драгуна,'

такого собi Феська з Переяславського полку, що разом iз

двома товаришами ыв антицарську агiтацiю, глухiвського

мiщанина Данила Тарашенка, який смiливо висловив свое:

обурення з приводу рiзанини, вчиненог Меншиковим ,)!'

гетьманськiйстолицi: «Москва Батуринрозорилаи людей

тамошнихперебила,даже и малыхдетей не пощадила; за

это и мы не зарекаемся в московской крови по колена,

бродить, потому что за разорение,Бегурина вся Украина!

встанет».Допити,катуванняi страти провадилися i в шших'
значних мютах Гетьманщини·'- спiйманих мазепиншв'

вшвозили до Миргорода, Глухова, Гадяча - встх мют, де

були росзйсью гарныони. В Украiцi панував справжнiсiнь

кий терор, атмосфера эрад, доносiв, коли довiряти не мож

на було навпъ родичам i найбпижчим друзям. За таких

умов вражае вщвага людей, якi свщомо йшли на муки i
смерть в iм'я того, У що вiрил;и. Так, шептакiвський вiйт

на прввище Опоченок (його тм'я, на жаль, нам не вщоме)

допомп- [вану Бистрицькому в його мiсiiдо Карла, а попм

за своею iнiцiatrИВОЮ аптував на вулицях Новгорода-Сiвер

ського проги росiйськоi влади i а6и городяни не боялися

швею», що йдугь як союзники i визеолитеш. Смiливого

ыйта схопили i \закатували росзйськь «майстри заплiчних

справ» у Лебединi. Такою ж, була доля роменсъкого мiща

нина Флюса, котрий був перехоплений iз листами вщ

гетьмана.до Станюлава Лещинеькоге, та козака Григорiя

Паркомова. який iзцuв .iз посланиям ВЩ гетьмана до Чер

иiгi»ського арxiепископа. Кого пльки не було серед заареш

гованих - ченцi i черниц], старшини, козаки, ееляни,

мiщани, купш...
'~ Репресйпроти мазепиншв та ПО1ЦУК.все нових г.нових

воропв тривав i пiсля перемоги пiд Полтавою, ортентовис

до!\1:7,\Б-1716 роюв. ix розшукували i в.Укралп, i в Речi

Песполипй, намагалися виловлювати на емцраш], еама

нюваяи:справжнiми 660 6рехливимиобщявкамипрощен

Н8; _'Ti поверталисяподему. Все це свщчить, наскшьки

серйозно непокошацарськийуряд ситуацiя в Yкpaiнi i як
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ця перша реакшя. царя та його уряду вшртзняетъся вш

пiзнiшого офппйного iмперсъкого та радянсъкого мiфу про

всенародну любов «малороспв до царя i матiнки-Росii та

ixню поголовну ненависть до «зрадника Мазепи i швед
ських эагарбниюв», Про дуже рiзну реакцiю украiнцiв на

царськi репреей та пропаганду свщчать i подальшi подii,

коли бiльшiсть мешканцiв украшського Правобережжя

стане на бiк Пилипа Орлика пiд час його спроби реваншу

за програне повстання 1708-1709 роюв, На думку Мен

шикова,правобережн!украiнцi(або «скоты»,ЯК мило оха

рактеризувавнашихэемляювцаРСБКИЙфаворит)мали бути

переселенiкуди-небудь... в глиб Pocii «за ixню эраду». Ось

i не ыр пiсля цього вислову Мазепи в приватнiй бесiдi з

Орликом про те, ЩО «Москва задумала козакiв за Волгу

переселити». Масовий згiн украiнцiв з Правобережжя таки

вщбувсяу 1711-1712 роках, перед передачеюцього краю

Речi Посполитiй,причому, за деякимиошнками,на лiвий

берег Днiпра було зiгнаио до 100 тисяч украiнцiв, а ixиi

осел! эруйновано. Так царський уряд «вшдячивз yкpaiH

ськими землями своему союзииковi Августу 11. Нiчому не

слiд дивуватися в цьому свгп, ласкавий читальнику. Массы

депортацii населения в межах iмперiй витадав не товариш

Сташн - вони вщом! юторй людсtва з часiв стародавньоi

Ассирй, царi котрог теж були надзвичайио ласi .до чужих

земель i одними з' перших застосували подiбну полiтику.

Але найголовнтшим завданиям Петра' 1 було провести

вибори нового гетьмана. Це питания було не' нове: воно

цiкавило, безперечно, i украiнtью правлячт кола ше за

життя Мазепи, i росiйський уряд, коли прийшли данi про

важку хворобу гетьмана. Нам невщом! докладнiше думки

i плани Мазепи щодо свою наступника. Можна думати,

однак, що гетъманоы хоплося. щоб його спадкоемцем (не

лише його майна, а й гетьманського, а этодом 'i княжого
титулу) був хтось iз йога небожав - спочатку Тван Оби

довсъкий, а потiм Андрiй Войнаровський, i це не було

секретом В' батуринсъких урядових колах. Але водночас

Мазепа добре розумiв, ЩО Войнаровський иi за втком, иi

за заслугами не може бути кандидатом на булаву. НИМ мп

би бути лише хтосъ з вищоi укратнськот старшини, люди-
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на з великим «урядовим стажем» та авторитетом, матерталь

но незалежна, Головне Ж,.- ця кандидатура мала бугн

прийнятною i для старшини, i дЛЯ МОСКВИ" i для самого

Мазепи. На думку о. Оглоблiна, таким кандидатом, эок

рема в очах Мазепи та Москви, 6ув староду6ський пол

ковник Тван Скоропадсъкий, · .iI
Коли Петро 1 довiдався, що Мазепа при смерп, ын:

21 жовтня 1708 року наказав своему канцлеру Головюни

ixати самому а60 послати до гетьмана князя г. Долгору-:

кова «и предуготовить, ежели воля Божия какая с оным]
определитца, чтоб, не мешкав, другово, для чего неХУДОj!
чтоб Скуропацкой недалеко был». Кандидатура Скоропад-,

ського 6ула вщома в росайських урядових колах як прий- I

нятна для Мазепи, про це свщчигъ лист Дашкова до Го-.

ловкiна, писаний вже пiсля переходу Твана Степановича:

на, шведський J бтк, ·десь в листопадi 1708 року. Царський]

резидент в Полъщi Дашков; можливо, маючи також шфор- \
мацiю iз польських цжерел, писав: «Ежели оберут гетманом I

Скуропацкого, надобно иметь и на него ОКО, поне:же он
есть креатура Мазепина: он его возставил и обогатил»,

Тому не дивно, що, коли Петро довшався про перехщ:

Мазепи до шведiв, кандидатура Скоропадсъкого спочатку
вщпала, i цар хопв бачити новим YIФщнським гетьманом

миргородсъкого. полковника Данила Апостола, «И буде:

полко;вник миргородцкой где в близости обретаетца, - пи

сав Biн Меншикову 27 жовтня, :- то прикажи ево сыскав

к нам прислатъ, обнадежа ево милостию нашею, потому
что он великой неприятельбыл Мазепе». Петро 1 на той

момент ще не знав, що Апостол (дiйеио замiшаний у дii

старшинськоi опозицй, эокрема В· «справi Кочубея») 6ув

разом з Мазепою в шведському табор]. .
На обрання нового гетьмана в Глуховi э'явилися тшьки

полковники староду6съкий - 1. Скоропадський, чернi

пвський - П" Полуботок ,i наказн! полковники перея

елавський - С.Томара i нiжинсъкий - л. Жураковський,

Поптавський полковник 1. Левенець вошв вичiкувати, ХТО

переможе, i, посилаючися на потребу 60РОНИТИ Полтаву,

до' Глухова не поixав. Решта полковникiв (крзм ТИХ, що

були з Мазепою у шведiв) була на Правобережжi й не
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брала участi у виборах. Обирати, справдi, було не БаЖ

ко. Майбутнiй улюблений герой украшськот iсторiографii

XIX столiття Павло Полуботок, незважаючи на його стару

ворожнечу з Мазепою, здавався царевi Петру непевним i
до того ж пов'яэаним родинними стосунками з багатьма

мазепинцями, що були на той час у шведiв. 3алишалася

едина кандидатура Скоропадського, найстаршого за ыком,

бiльш вщомого в Москвг, ЯКИЙ эасвщчив свою ырнютъ

царевi в критичний момент боротьби за Сiверщину. Зреш

тою, ця кандидатура 6ула не нова i для старшини. 6 лис

топада 1708 року Скоропадський був обраний «вольными

гяасамю (i за присутиосп росiйського вiйська та царсько

го посланця князя г. Долгорукова) гетьманом Украiни (цей

один iз найбезбарвнiших гетъмантв тримав булаву аж до

свое! смерп в 1722 poцi).

Тван Iллiч Скоропадсъкий (1646-1122) в 1708 роцi був

у вiцi понад 60 роюв i мав кiлъка десяткiв роктв «стар..
шинського стажу». Народжений на Уманщинi, в 1674 роцi

ын перейшов на Лiвобережжя. За гетьманування Самой

ловича 6ув вiйсъковим канцеляристом (1675-1676), стар

шим вiйсъковим канцеляристом (1676 ртк), чернiгiвсъким

полковим писарем (1681-1694). Це була розумна й так

товна людина, з певним дипломатичним хистом (ерост

ропный человек», як називав його гетъман Самойлович),

i не дивно, що Самойлович давав йому доситъ вiдповiдалъ

н! доручення до Москви (у 1675 i 1676 роках). 1681 року

Скоропадський iздив до Криму У зв'язку з переговорами,

що завершилися Бахчисарайським миром. Його службовiй
кар'ерт чимало допомогло одруження з донькою чернiriв

съкого полкового обозного Калениченка. Майбутнiй геть

маи, iдyчи одружуватися (1678 piк), мав при собi лише

одного слугу, четверо коней i воза. Але иезабаром почало

ся його збагачення: за допомогою тестя. У 1681 роцi BiH
разом з тестем здобув гетъмансъкий унiверсал на млин на

рiчцi Вирi, а 1687-го одним iз перших одержав вщ нового

гетъмана Мазепи унiверсал на маетки, якi BiH встиг на той

час зiбраm: села Вихвостiв i Боровицю зi слободою Дроз

довицею i кiлъка млинiв. Право Скоропадсъкого на вс! цi

маетноси були пiдтвердженi царською грамотою 1689 року.
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Користуючись пщтримкою Мазепи, якому вiи, можпивоё

чимосъ допомагав ще за догетьманських частв, СкоропадЩ
ський зробив непогану маеткову кар'еру, Мазепа нерiдю~
посилав його з рiзиими доручениями до Польщi (1690 рiк)Чi

Москви (1693, 1696 роки) , Запорозькоi Сiчi (1703 piI<i~1
тощо. у 1698 роцi [ван Скоропадський став генеральнтj

,,~

бунчужним, приблизно В 1700 роцi - генералъним ocaBY:~!

лом, а 1706-го Мазепа призначив його староду6ським полЩ'
ковником.

У 1699роцi гетьман «респектом ... пана бунчучного вой

сковего генералного Ивана Скоропадского значних и пра

цовитыx при боку нашом услуг» надав йому село Твашкш,

що перед тим належало тестеш Скоропадського - Кале ....·
ииченку. Одружения (в 1700 роцi) з дочкою багатого при

луцъкоro хрещеного еврея, орендаря Марка Аврамовича

(засновника вщомо! старшинськоi династii Марковичтв),
вдовою колишнього генерального бунчужного Костянти-'

на Голуба (швагра Самойловича), ще бiльше эмщниле

маетковий стан Скоропадського, бо Анастасiя Марювна

мала значнi маетаосп.

Уже саме призначення Скоропадського стародубським

полковником свiдчитъ про те, що Мазепа цiлком йому
доыряв, Пiвнiчний, добре захищений вщ татарських на

пашв, Стародубсъкий полк був важливою економiчиою

частиною Гетъманщини i, завдяки своему прикордонному
положению, мав особливе полiтичне i стратепчне значен

ия. Пщтримка стародубськоi старшини й мпцан була дуже

важлива для полiтичних планiв Мазепи. Староду6съкий

полковник 1. Скоропадський i стародубсъкий вiйт с. Ши

рай, очевидно, мали бути надiйними виконавцями полi

тики Мазепи на пiвночi Гетьманщини.

Мазепа був цiлком впевнений у позицii Скоропвдсько

го, коли 30 жовтня 1708 року писав йому з шведсъкого

табору, щоб той намагався «всеми способами, по данном

себе от Бога разуму и искусству, московское войско з

Стародуба искоренит». На випадок, «если бы... до искоре

нения того гварнизону московского, в Стародубе зостаю

чого, толко силы и способу не мел, теды радим... отгуль
уходити И до боку Батога в Батурин з товариством по-
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спишати, жебы не попал з неповетованным жалем нашим

в московския руки». Скоропадсъкий не одержав цъого лис

та - запорожецъ Тимофiй Полугер, що вiз його, потрапив

до рук росши i був вiдправлений иа розправу в Лебедии.

3 ог.ляду на те, що це единий лист гетъмана цъого перiоду,

нижче ми наводимо ЙОГО текст (лист опублiковано в «Пись

мах и бумагах императора Петра Великого»).

«Мiй ласкавий приятелю, пане полковнику ста

родубiвсъкий! Нехай буде вщомо вашiй милостi те, що ми,

гетьман, бачачи Вiтчизну нашу Малоросiйсъку, що прихо

дить до крайньоi эгуби, коли ворожа нам здавна сила мос

ковська те, що поклала була вш багатъох лiт при всезлобно

му своему иамiрi, тепер почала досягати iз занепадом

останюх прав та вольностей наших, коли без жодного з

нами погодження почала забирати малоросiйськi городи в

свое посщання, людей наших, пограбованих i до кiнця

знищених, iз иих повиганявши, а своiми вiйсъками оса

джувати. 1 нехай би те чинили в полках Стародубському,

Чернiгiвському та Нiжинському, маючи й вигадуючи з

притаманноi собi хитростi брехливi причини, иачебто те

чинятъ для обороии вш наступу шведських вiйськ, але й

бiля дальнiх мют, куди шведськi вiйська не мислять нтко

ли наступати, заходилися буди, як до Полтави 3 Бiлгорода

ординовано два полки. 1 над iншими мiстами те б випов

нилося, коли б ми, за звичною нашою горливiстю до Ма

лоросiйськоi Вiтчизни, тому ixHbOMY лихому намтровт не

запобiгли. А до того' не тiльки маемо вш зичливих при

ятелiв таемн! перестороги, але й сам! те явиими доказами

бачачи i цiлковито вщаючи, що нас, гетьмана, генеральну

старшину, полковникiв i весь керiвний склад 3апорозько

го вiйська, хочуть за притаманними iм звабами до рук

прибрати i эапровадити у тиранську свою неволю, iм'я

Запорозького вiйська згладити, а козакiв у драгунiю та

солдат перевернути, народ же малоросiйський иавiки вщ

дати у рабство. 1 коли б не Господь помiг од тиранських

ixиix рук врятуватися, то, певне, й той би ixнiй намзр во

рожий дiйшов би до зшйснення, адже иi ДЛЯ чого iншого

Олександр Меншиков та князь Дмитртй Михайлович Голi-
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жалем у московськт руки. Того вш вашоi милосп повторно

i пильно жадаючи, зобов'язуючи й наказуючи горливiстю

та любов'ю до Впчизни, йому Ж ЗИЧИМО вш Господа Бога

здоров'я.

Вашо! милоспи зичливий приятель Тван Мазе

па, гетьман i кавалер. Тз Дигтирюки, ЗО жовтня

1708року».

Зрештою, оточений росiйсъкими вiйськами стародуб

ський полковник не Mirби виконати доручення гетьмана.

Про те, що Скоропадський був прибiчником Мазепи, зна

ли i в шведському табор], Очевидно, з цих джерел фраи

цузький посол в Стокголъмi Кампредон писав 11 сiчия

1709 року своему MiнicТPOBi закордонних справ графу де Тор

ci: «Скоропадський ... е особистий приятель Мазепи».

Згодом у найважчi для Украiни часи пiсля Полтави, за

умов фактичноi росiйськоi окупацii Гетъманщини, ын ро

бив усе, що мп, для того, щ06 боронити iнтереси Укршн

ськот держави. Цар Петро нiколи повнiстю йому не довiряв,

маючи Biд свозх росiйських та украiнсъких агенпв на Ук

раiиi численнi факти .й далеко не завжди 6езпiдставнi до

носи на гетъмана про ЙОГО до6розичливе ставлення до

мазепиншв, що залишилися в Гетьманщинг, i до самого
Мазепи. Цi факти досить вщомт, Навпъ у свотх унiверсалах

Скоропадський уникае офiцiйноi росiйськоi термiнологii

щодо «изменника Мазепы», називаючи ЙОГО звичайно а60

«бувшим гетьманом», або «нашим антецесором» (то6то

попередииком). Iм'я i пам'ять Скоропадсъкого завжди 38

пишалисячистими в колах укратнськотмазепинсъкоiемг

грацii. Яскравийфакт: коли гетьман-емпрантПилип Ор

лик довщався про смерть Скоропадського,ын записав у

своему щодеинику: «Нехай душа його на вiки вiчнi живе

в радостях Госпошпх! Колись це був великий i лю6ий мiй

приятель» (27 травня 1723 року).

Bci вищезгаданi заходи росiйського уряду мали насам

перед вiйеьково-полiтичне значения. Але Москва не 06
межилася апташею проти Мазепи як свого полiтичного

ворога. Цардуже хопв знищитигетьманаяк людину, при

чому це бажання помети доходило до межi параноi. До
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форш, Шляхетський же герб Iваиа Степановича не був

изданий йому росiйським царем i, за середньовiчними

уявленнями, не Mir буги «вiдiбраний» у нього Hi Петром 1,
иi колишнiм торговцем пирiжками Меншиковим.

Вiнцем цього «уничтожения» Мазепи був наказ царя

вищим украiнським i росiйським церковним iepapxaM
гетьмана Мазепу «публично В соборной церкви проклятию

предать», то6то проголосити церковну анафему на царсько

го ворога, ЯКИЙ «оставя православие, к еретикам Шведам

ушел ... и, вместо защищения також как великой строитель

оных был святым церквам, ныне проклятой гонитель оным

учинился, понеже недалеко от Новагородка Шведы в од

ной церкви лошадей поставили...) (цитата з указу царя

митрополитовi Рязансъкому, мiсце6люстителю патрiаршо

го престолу Pocii,украiнцевi та старому приятелевi гетъма

на Мазепи Стефану Яворському вщ 31 ЖОВТНЯ 1:708 року).

Невщомо, чому дивуватись бiльше - вiдвертiй i навпъ

дещо наiвнiй демагогii царя, якого бiльшiсть власних пiд

даних вважали чи то антихристом, ЧИ то його предтечею,

зле аж нiяк не ревиим захисником православ'я, а60 його

6ажанню зайвий раз продемонструвати Росiйськiй право

славнiй церквi, хто е справжнiм володарем у державi. Саме

безпрецедентиiй эалежносп росiйськоi духовнот влади вщ

свггсъкот в епоху Петра украiнцi завдячують ведопустимою

за власне церковними канонами анафемою полiтиковi,

який не вчинив жодного церковного злочину, за який пе

редбачалася пошбна середнъовiчна форма покарання.

Питанию правомiрностi чи неправомiрностi анафеми на

гетъмана Мазепу (яка, як i анафема на Григорiя Отреп'ева,

Степана Разiна тощо, виголошувалася в церквах колиш

ньот Росiйськоi iмперii зi згадкою [мен до 1869 року, без

такот згадки - до 1917 року, але формально була тихо

вщмтнена УПЦ (Московський патрiархат) лите в 1992 ро

цi) присвяченi Юлька спецiалъних дослшжень, Трохи зго

дом ми опробуемо лите коротко висвiтлити дане цiкаве

питания. Зараз же зазначимо - наказ царя був слухняно

виконаний. 12 листопада в Москвг, в Успенсъкому со

борi - мiсцi коронацii московських царiв i росiйських

iмператорiв - у присутиосп епископату, царевича Олексiя
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Петровича, бояр та iнших осiб митрополит Стефан Яворч

ський виконав церковний обряд прокляття «за измену ~I
вероломство» (виroлосивши при цъому вшповщний текст,

див. нижче) на того, хто завжди був вiрним сином право

славноi церкви i найбiльшим ii покровителем з усЬс ук

раiнськихгетьмашв,

Того ж ДНЯ в Глуховi, в Троiцъкiй соборнiй церкви

пiсля лiтургiiта мопебня в присутностiцаря i його набли

жених oci6, а також гетьмана Скоропадського й старшини

вище укратнське духовенство на чолi з митрополитом йе
асафом КРОКОВСЬ1сим «предало Мазепу вечному прокля
тик», причему новгород-сiверський протопiп Афанастй

3аруцький, давнiй панеприст, а попм ворог Мазепи, «ска

зывал казанье, напоминая о прежде бывших изменниках'
пространно...в, Того ж дня царський манiфест оголосив

Мазепу «богоотступным изменником», що «от веры право

славной и Церквей христианских отлучен». 3 вщповщни

ми друкованими посланиями тотожного змiсту эвернули

ся до свое! пастви вищi укратнськ! iерархи - митрополит

Йоасаф Кроковський, архiепископ Тоан Максимович,

i епископ 3ахарiя Корнилович.

Все вищезгадане проводилося незважаючи на той про"

стий факт, що, за канонами православноi церкви, вiдлy

чення вш церкви i-церковне прокляття (анафема) можливь

лише щодо осiб, якi являютъ собою особливо впертих,

нерозкаяних грiшникiв, присутнiсть яких У церковнiй 06
щинi эагрожуе iснуванню общини i якi вчинили дii, що

можна квалiфiкува~и як церковний злочин (особливо це I

стосуеться так званих ересшрхш - засновникiв i поширю
вачiв ересей). Формально Тван Мазепа пiд жодну з ви- I

щезгаданих категорiй не пiдпадав. Проте деякi росiйсъкi

церковнi та свiтсъкi дiячi так не вважали, Як ми вже за...
эначали, в Pocii досить рано оформилось уявлення про

сакралъний (священний) характер влади царя над пщда-,

ними. Фактично це мало витляд так званого цезарепапiз-.

му (коли вища духовна i свiтсъка влада сполучалася в руках

однiеi особи - царя). Такий цар прирiвнювався придвор

ними iдеологами до намiсника Божоro на землi, а подекуди

(як не цинiчно i 60ГОХУЛЬНО це не звучить) - i до самого
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Господа неба'! землi. 3вiдси з'явилася прозора анапопя 
вороги царя суть вороги Божi, а iхиi злочиии - фактичио

церковиi, а не свпськь Полiтика росiйського царя вважа

лася «Божою справою», ii вороги - вiдступниками, подi6

ними до еретиюв. Найтяжчим же смертним гртхом вважав

ся rpix Iуди Тскарюта - зрада (подi6ие уявлення iснувало

i на 3аходi; згадаймо, що Данте помютив у найостаннiше

коло свого пекла саме lyдy та iнших вiдомих в iC1'opii зрад
иикiв). Метою росiйськоi пропаганди 6уло ототожнити

Росiю з «Новым Сиономь, вчинок украiнського гетьма

на - з учинком lуди (залишаемо за читачем право самому

здогадатися, з ким у даному разi ототожнювався цар Пет

ро 1). Це досягалося таким чином. Iм'я Мазепи було

включене пiд прямим тиском-царя до так званого «Чину

православ'я», гетьманов! виголошували анафему в першу

недiлю Великого посту разом iз вщомими ерестархами

перших столiть нашоi ери Артем, Нестортем. €втиxiем.

Наводимо скорочений вартаит тексту: «О6ретеся вторый

Иуда раб и льстец, обретеся сын поги6ельный, диавол

нравом, а не человек, треклятый отступник Мазепа, иже

оставив Христа, Господа и благодетеля своего, и прилепи

ся к супостату, воздавая злая за благая». Шкаво, що тi, хто

«не погодився З Iудою, Мазепою i hушi поклали за свого

владику» (прозорий натяк на Кочубея' та- Icкpy), прямо

iменувалися «янголами .земнимия (вельми оригiнальний

спосiб заохочення писания доносш - якщо вам не повiрять

i навiть скарають на землi, то небесна нагорода вас точно

не обмине). .
Складнють i трагiкомiчнiсть ситуацii полягала ще й у

тому, що, за перковним каноном, у багатьох церквах УК

раiни лунали як анафема гетьмановi (раз на piк), так i
щотижневе благословения- Мазеп] (як засновнику або бла

годiйнику Tiei чи iншоi церкви) - це зазначали чимало

епоетережливих мандрiвникiв XIXI -столптя. Звiено, цер

ковиi служби за Мазепу провадили не всюди, побоюючись

переслiдyвань з боку влади, але навiть за до6и Петра 1свя

щеники не лише розумiли, але й висловлювали вголос свое

несприйняття церковноi анафеми на Мазепу. У 1712 роцi

лохвицький протопiп Тван Рогачевський, засланий згодом
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однодумцiв, а эаразом i проти встх прагнень укратнського

народу до волг й незалежносп», ',-'
Концентрашя роотйсъких втйськ на' Гетъманщинт, терор

проти реальних i потеншйних мазепиншв, обрання ново':

го гетьманв, врешп, антимазепинська пропаганда й цер

ковна анафема на Мазепу - все це завдало велико! школи

планам Мазепи! шведiв. Особпиве значення мала, звичай

но, позишя украшського населения. «Скажу ПрЯМО1· коли

украшська нашя не пщтримае шведського короля; я 'не

бачу для нього жодног можпивосп закiнчити щасливо вiЙ~f

ну», хоч «населения... до моековитiв ставиться вороже», --.'
писав уже эгаданий нами французький дипломат' Безен

валь своему шефовi де Topci в листi вш 28 листопада

1708 року:

Укршнсъка 4козацъка нашяз не могла пщтримати швед

ського короля вже тому; що була подiлена з перших же)

днiв бойових дiй на' украiнськiй територii на два проти

лежних табори. На територй, зайнятiй шведами, дiяв уряд

гетьмана Мазепи; на територii (значно ширцпй), окупо

ванiй росiйсъкими вiйсъками, уряд гетьмана Скоропал

ського мусив виконувати накази царя та його вiйськового

командування i брати активну участь у боротъб] проти

шведiв, а тим самим i проти гетъмана Мазепи. Обидвi
сторони намагалися прихилити на свiй бiк'украiнське на»

селення: Карл XII i Мазепа, з одного боку, Петро 1 i Ско
ропадський - з другого, скргзьпоширювалисвот прокла

мацй, манiфести, унтверсали, в яких одна сторона общяла

визволення вш московського ярма, а друга твердила, що

«никоторый народ под солнцем такими свободами и 'при

вилеями, и легкостию похвалитъся не может, как по на

шей, царскаго величества, милости Малороссийский»

(знаменитий манiфест Петра 1вш 6 листопада 1708 року).

До речi, цей манiфест €, без перебiльшення,найшкавпцим

продуктомросiйсъкихРR-технологiйцъого перюду. В НЪО

му цар вперто нагромаджуе один на один вс! ж8ХИ, якi

мають впасти на голови нещасних «малоросiв» з вини

«треклятогоМазепи», незважаючина те.лцо уважний чи

тач одразуж помiтитъкричущi суперечностiв словах Пет

ра 1. Так, Карлу XII приписуютъся плани вшияти у царя
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i доповнена версiя укратнськог iCTOpii для внутрiшнього

споживання, А насамюнець - солiднi розшнки за зда
них росiянам убитих або полонених шведiв (про це трохи

далi).

Чим же вiцповiдали на цей i десятки подi6них манiфес
пв гетьман Мазепа i Карл XII? Ясно, ixHiможливостi були
меишими - шведи на той момент не контролювали жод

ного украшського мюта, де 6ула 6 друкарня (Чернiriв,

Львiв, Киiв тощо). Але в 060зi шведського вiйська все ж

6ула своя пропагандистсъка суперз6роя - невеликий дру

карський верстат з кириличним шрифтом, на якому дру

кував вiдозви вт iмеиi гетьмана та короля Олаф Хермелiи,

радник королiвськоi канцелярй, професор Дерптського

унiверситету i фахiвець у схщноевропейських справах

(уважний читач пам'ятае, що ми вже згадували про нього,
коли йшла мова про пiдготовку таемнот угоди гетьмана

Мазепи зi шведами). «(Прелестных .писеье (приблизний

украiнський переклад цього оригiнального росiйського

термiиа - «спокусливi листи», вт «прелесть» - укр. «спо

кус&» ) Мазепи та шведського короля до сьогоднi вцiлiло

небагато, хоча ix у значнiй кiлькостi розповсюджували

таемн! агенти, эамаскован! пш купцiв, бродячих музик

кобзарiв, жебраюв, Справа в тому, що ix у разi вилучення

привселюдно спалювали росiйськi урядовцi, а зберiгати

подi6ну продукцiю У себе вдома наважувався не кожен.
3 тих екземпляртв, що ми маемо, ясно, що Iваи Степано

вич намагався пояснити населению мотиви свого вчинку,

наголошуючи на вщсутносп у нього, старого i хворого,

зрештою най6агатшоi людини в YKpaiHi, особистiсних мо

тивiв для переходу на шведський 6iK. Далi, як правило,
u \. •••• • ••

ишла мова про плани царя щодо ПОСЛЩОВНОl шквшацп

козацьких прав. i вольностей, навпъ про можливу депор

тацiю украiнцiв за Волгу (явне полемiчне перебшьшення,

але провести цiкаву паралель з вщомою сталiнською полi

тикою виселення рiзних «нелояльнию иародiв можна) i
скасування само! козацькоi державностi - тут гетьманов!

заперечити важко, адже саме таку полiтику провадив цар

Петро i його наступиики (Катерина 1,Анна Iоаиiвиа, Ка

терина 11). Мазепа, як i Петро, наголошував, що ше
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виключио заради штересш Украiии, яку цар ие 'змir захис

тити Biд ворожого вторгиеиня (цей важливий момент ми

вже разбирали, коли мова йшла про попереднт украiио

шведськi переговори). €диие, в чому аргуметацiя гетьмана,

в цiлому значно бiлъш зважена i послщовна, нiж у царя,

програвала в порiвняннi, це в релiгiйному питаннi. Мазепi

слiд 6уло якось вiдповiсти на лавину голослiвних i часто

безглуздих звинувачеиъ у спробах эапровадити унiю чи про

тестантизм в YкpaiHi. На жаль, дорадники гетьмаиа по

рекомендували йому не найкращий вартаит - вiцповiсти

подiбними ж сумиiвними звинуваченнями на адресу свого

ворога (що цар веде таемиi переговори з Папою Римсъким

i сам хоче запровадити католицтво в Pocii та в YкpaiHi).

Дещо кращим аргументом було те, що, якщо великий

Хмельиицький звернувся по депомогу до «невiрних» тypкiB

i татар, а6и звiльнитися з попьського ярма, то чому б не

використати депомогу лютеран-шведiв, а6и звiлънити Ук

paiнy э-пщ влади «Лютого московського дракона»? Але в

цiлому гетъманоы 6уло важко переконяти населения у своiй

безумовиiй лояльностi щодо православ'я, враховуючи його

переговори з католиком Лещинським, лютеранином Кар

лом та (згодом) мусульмвнськими Кримом i Туреччиною 
середньовiчне свггосприйняття тогочасних укрaiнцiв, схипь

иих ототожнювати полiтичнi й релiгiйнi аспекти, давалсся

взнаки, i не на користь справи гетьмана Мазепи.

Карл XII теж видав кiлъка невелихих маиiфестiв до

украiнцiв, в яких йшлося про сумний стан украiнцiв пш

владою Pocii. Швеаський король обiцяв «iз Божою допо
могою... захищати i обороняти ЦIO пригноблеиу иацiю, доки

вона не скине московське ярмо й повернеться ДО свотх

давнix вольностей». Пiдсумовуючи, скажемо, що ефект як

росiйськоi, так i украiнсько-шведськоi пропаганди був рiз

ний на рiзиих територiяx i в рiзиий час, зле той простий

факт, шо 6iльша частииа Гетьманщини була эайнята росiй

ськими ыйськами, пояснюе, чому украiисъке населення,

дезорiентоване i розгублене несподiваиою змiною курсу

свого гетьмана, зрештою зайняло традицiйну позицiю «моя

хата скраю», а певна його частина почала активно висту

пати на боцi росiян проти шведiв та Мазепи.
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Полiтичний подiл Украiни мiж двома гетьманськими

урядами 6ув ускладнений новим загоетренням внyrpiшньоi

соцiальноi боротьби. Безпорядки. що почалися ще перед

виступом Мазепи, тепер, за умов полличного хаосу, на

брали розмiрiв, загрозливих не тiльки для державного апа

рату та взагалi заможноi верстви, але й для громадського

ладу й порядку в цшому. Очевидець (князь В. Куракiи)

писав, що на початку листопада 1708 року вш Новгорода

Стверсъкого до Киева «BQ всех местах малороссийских и

селах были бунты и бургомистров и других старшин по

бивали» .. Роеiйеька вiйськова влада фактично не втручалаея

в цi подii, особливо коли виступи селян i мiщан вщбува

лися в маетках мазепиншв, а уряд гетьмана Скоропад

ського не мав достатньо СИЛ, що6 придушити цi завору

шення.

Терор з боку Петра 1, полiтичний подiл Украiни i за

гроза цiлковитоi анархй вплинули на ставлення украiнцiв

до украiнсько-шведського союзу. Звичайно, треба дуже

обережно ставитися до тверджень Петра 1, Меншикова та

iнших росiйських свщктв подiй, що «сей край [Украiиа]

как был, так и есть» (лист Петра 1до князя В. Долгоруко

го вш 30 жовтня 1708 року), що «здешней народ со слеза

ми Богу жалуютца на онаго [Мазепу] й неописанно злоб

ствуют» (лист Петра 1 до Ф. Апраксiна вш 30 жовтня

1708 року) i що «в здешней старшине, кроме самых выс

ших... никакова худа ни в ком не видеть...» (лист Менши

кова до царя вщ 26.жовтня 1708 року). Так само зрозумiло,

що численнi «вiрнопiддансью» эаяви мапстрапв укратн

ських мют Лiво6ере:жжя (Прилук, Лу6ен, Лохвицi, Новго

рода-Сiверського) i окремих сотенъ Лу6енського, Мирго

родського та Прилуцъкого полкiв писалися перш за все з

метою еамозахисту вш репресiй i зде6iльшого за вщсугносп

вищоi старшини, яка була тодi з Мазепою в шведському

табор], Але навпъ в цих вимушених декларацiяx звучить

щира тривога «за милую Малороссийского всего края на

шого отчизну».

~ Найбiльше турбувала росiйський уряд позишя украiи

ськот елiти - козацькоi старшини. Ситуацiя справдi була

дуже непроста i загрозлива для росiйських тнтересш в Ук-
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раiиi. Увесь тогочаений украiнський уряд, бiльшiсть впли

вових полковникзв i чимало iнших представникiв стар

шинськоi аристократii були в шведському таборi. lншi,

спiвчуваючи планам Мазепи, вiдходили якнайдаш з тери

торй, де були розташованi росiйськi вiйська, i дехто з них

опинився на Правобережжi; серед них був навпъ сии стра

ченого В. Кочубея - Василь, зять Д. Апостола. Були й таю

(схоже, ix було чи не найбшьше), що вошли вичiкувати

розвитку подiй, сидячи по своп маетках та хуторах. Зреш

тою, було й чимало вiдвертих кар'еристiв-зрадникiв, якг,

користуючись моментом, всiляко вислужувалися перед

царською владою i за ii безпосередньоiДОпомоги дiстава

ли посади та коифiскованiмаетки мазепиншв,

Серед полковоiта сотеннотстаршинибуло багато при

хильникiв Мазепи. Полтавський полковник 1. Черняк в

1714 роцi згадував, що «в полку... мало осталось старшины,

которые бы не изменили государю» (i це в найбiльш опо

зицiйному i неприхильно налаштованому щодо гетьмана

Мазепи Полтавському полку!), причому серед них були

навпъ родичi та свояки Кочубея й Iскри. Посланий до

Глухова росiйський генерал-лейтенант шотландець Якiв

Брюс писав Петровi 31 жовтня 1708 року: «Гварнизон как

наш сюди вступил, то вся чернь зело обрадовалась, токмо

не гораздо приятен их приход был старшине здешней, а

наипаче всех здешнему сотнику... И сказывают многие

здешние жители, что он веема Мазепиной партии, которой

у него всегда детей крещивал, и про [князя] Четвертин

скаго сказывают, что тех же людей». Не' забуваймо, що

князь ю. Четвертинський, зять гетьмана Самойловича,
колись був запеклим особистим ворогом Мазепи. Так само

було i в iнших полках та сотнях (серйознi пiдозри щодо

симnатiй до Мазепи були у росiйських вельмож, напри

клад, щодо киiвського мюького голови - вiйта - Дмитра

Полоцького), хоч, звичайно, не бракувало i таких старшин,
що пiдкpеслювали свою вшданють Москы та царевi.

3розумiло, що одним iз найголовнiших завдань царськоi

полпики в Yкpaiнi на межi 1708 i 1709 роюв було привер

нуги на свiй бiк украшську старшину та позбавити Мазе

пу ii полiтичиоi пiдтримки. Ще 1 листопада 1708 року
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Петро 1 звернувся до Bciei старшини, починаючи з гене

ральнот, а також до козакiв «И ПРОТЧИХ» iз закликом-уль

тиматумом, щоб воии «верность К нам, великому государю,

показали» та залишили свого гетъмана та шведiв протягом

одного мюяця. А тим, хто цъого не виконае i «будет против
нас служить тем нашим неприятелям, тех объявляем из

менником нашим и отчизны вашей. И будут их чины и

маетности, и пожитки их отобраны и розданы верным за

службы их. Також жены и дети их взяты и сосланы будут

в сылку. А кто из них пойманы будут, И те, яко изменни

КИ, казнены будут смертью без пощады», Те саме було

повторено в царському указi гетъманоы Скоропадоъкому

вш 7 листопада 1708 року i ше раз в указi старшин], що

була з Мазепою у шведiв, вш 10 листопада 1708 року.

Цi эаклики, общянки й погрози мали неабиякий

вплив: бiльшiстъ старшини перейшла на бiк Москви й

визнала уряд гетьмана 1. Скоропадського. Дезертирство

поширюеться й серед Tiei·старшини, що була в швед

съкому таборi. Миргородський полковник Д. Апостол,

генеральний хорунжий 1. Сулима, а згодом компанiй

съкий полковник г. Галаган i корсунсъкий полковник

А. Кандиба повернулися пiд владу царя i взяли активну

участь у боротъбi проти шведiв i Мазепи. Здаетъся, подiб

иi намiри мали й генеральнi осаули Д. Максимович i
М. Гамашя, лу6енсъкий полковник Д. Зеленсъкий, ге

неральний судця В. Чуйкевич i компанiйсъкий полковник

ю. Кожуховський..Дехто з них зробив це дещо пiзнiше

(М. Гамалiя), а iншi перейшли до росiйського табору в

день Полтавськоi битви (остаточно зрозумiвши, що все

втрачено, i ще сподiваючисъ отримати царське помилу

вання, що вдалося не встм), 3а ними иерiдко йшли ixнi

численнi родичi та свояки. 3i свотм гетьманом залиши

лися до кiиця (пiшовши згодом на емiграцiю) або його

близькi люди (Андрiй Войнаровський, Iваи Бистрицький

та декiлька iиших родичiв, своякiв i хрещеникiв), або

вщдан] особисто гетъманоы (генералъний писар Пилип

Орлик, генералъний обозний Iлля Ломиковсъкий, ге

неральний бунчужний Клим Довгополий, прилуцький

полковник Дмитро Горленко, Федiр Мирович, Юлька
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представиикiв родини Герцикiв, Нахимовський тощо) 
усього близько 45 старшии iз сiм'ями.

Дезертирство в лавах старшин-мазепиншв мало дуже

негативний вплив на ширшi кола укравюько! старшини та

козацтва. Починаючи злистопада 1708 року все частiша

ють випадки втеч реестрсвих козакiв та компанiйцiв зi

шведського табору (кожен такий випадок, звiсио, пщнт

мався на щит офiцiйною росiйською пропагандою та зго

дом - росiйською iмперсъкою та радянською icтopioгpa

фтею, як! твердили, всупереч даним джерел, що мазепинцi

тiльки й думали, як би втекти з табору Карла XII). Вiй

сько .Мазепи тануло, i це викликало у шведiв почуття пев

ного розчарування i недовiри до укршнського союзника,

шо позначилося й на Ъснъому ставленнi до мiсцевого на

селения.

Справдi, вщносини мiж шведами й населенням Украг

ни ШВИДКО попршувалися. Военн! дii, вимоги шведського

вiйсъковоro командування, що вдалося до реквiзицiй (при

мусовоro вилучення продовольства у населения) через брак

провiанту та фуражу, першi спро6и опору з боку украiнцiв

i репресii э боку шведiв, двовладдя i росiйсъка пропаган

да - усе це призвело до розкручування маховика насиль

ства, взаемнот недовiри i образ. Населения 6агатьох мют

та сiл Украiни також зрозумiло, що шведи не тiльки не

зможуть захистити ix вш царських вiйськ, але й сам! дiють

схожими з росiянами методами. Тому каролiнцiв почали

сприймати як окупантiв. Шведсъке вiйсъкове командуван

ня нерщко дiяло надто грубо й прямолiнiйно, намагаючисъ

прихилити на свiй бlк украшське населения машфестеми

i водночас вiдлякуючи репресiями, якi набували все жор

стокiших форм (а терор i репреей сам! по собi дуже рщко,

як доводить досвщ воен хх столптя, досягаютъ своет мети).

Украiнцi займають а60 вичiкyвалъиу позицiю, а60 навпъ

подекуди виступають проти шведських загоиiв. Наприклад,

мешканцi мтста Пирятина пiд час наступу шведiв на Пи

рятин «против оных стояли и в город не пустили, и многих

шведов по6или, а иных в ПОЛОН взяли». Мешканцi мюта

Смiлого вшмовилися пустити до се6е шведiв i тут же вщ

чинили ворота росiйському генералу Ренне. Так само на-
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селення мiстечка Веприк у груднi 1708 року озброiлося,

щоб вiдбити напад шведiв (щоправда, туг стояв i росiй

ський гарнiзон). Подiбне було у Зiньковi та в iнших мютах,

Шведський iсторик Адлерфельд, учасник походу, писав:

«Ми несподiвано змушенi були весь час воювати, як з

ворогами, з населенням того краю, КУДИ ми выйшли».

Проти шведiв розпочалася «мала вiйна» - ii вели як росiй

ськ! та укршнсьюкозаки зi складу армй Петра 1, так, 'по

декуди, i украшське населення. Поширеними були втечi

селян i козакш у лiси iз знищенням або вивезенням майна.

Це також звужувало межливосп поповнення вiйськового

потенцiалу шведськоi армй,

Проте твердження радянських iсторикiв (€. Тарле,

В. Шугого) про «всенародний характер вiйни укратнсько

го та росiйського нарошв проти шведсъких окупантiв» дуже

сильно нагадуе таю сам! нехитрi теоретичнi побудови ра

дянських iсторикiв щодо Великоi Вii:чизняноi вiйни, досвш

якоi в повоеннт роки почав буквально «проектуватися» на

вс! попереднi ворожi вторгнення до Pocii. Тобто Росiйська

iмперiя (егюрма народiв», за висловом самого ж заснов

ника марксизму) почала розглядатися як найвище благо

для всах народiв, що входили до il складу, а ворожi вторг

нення на ii територiю,зрозумiло, мали спричинятине що
iише, як «священнуьпартизансъкувiйну проти нiмецъко

фашистських(шведських, французьких) загарбиикiв. Та

кий погляд, що дотепер часто використовуетьсядеякими

дослiдникамита особливопублiциетами,примггишзуееугъ

проблеми, не дозволяврозiбратися,де, коли i з яких при

чин в Украiиi в 1708-1709 рокахдiйено були прояви пар

тизанськоiвiйни, а де ix не було. Допомогти може уважне

прочитання i спiвставлення даних iз рiзних за походжен

ням джерел (росiйських, шведських, иечисленних ук

раiнських, на малочисельнiсть котрих окаржився ще о. Ог

лоблiн: «Не маемо иi украiнських державних архцив, якi

або загинули тодi, або поволi нищилися згодом, а60 ж в

рештках свотх лежать десь пiд спудом московського чи

iншого чужого володiння. Не маемо й тоroчасноi yкpaiH

съког мемуаристики, щоденникiв, листування. Отже, му

симо реконструювати xiд подiй на пiдставi чужих, нерщко
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ворожих нам джерел»). На основ! вищезгаданих джерел

можна твердити, що партизансъкi напади украiисъкого

населения на шведiв були викликанi шведсъкими реквiзи

цiями та згодом репресивними шями, росiйсъкою пропа

гандою, а iнколи i елементарним прагненням до збага

чения (як не згадати знаменитий указ Петра 1, виданий
6 листопада 1708 року, де встановлювалися докладнi роз

цiнки - ВЩ 3-5 карбованцiв за полоненого шведсъкого

солдата, до 2 тисяч - за генерала, i вiдгомiи цъого указу

в «Icтopii PyciB» - фраза про те, що спочатку укратнцям,

що привели полонених, дiйсно давали грошi, аби заохо

тити ix до подальших нападiв, але згодом ощадливi росiй

cькi офiцери обмежувалися видачею склянки горшки i
словами «Спасибо, хохленок!»). Розмах цiеi партизанськоi

ыйни проти шведiв 6ув мiнiмальний восени 1708 року, Biн

значно збiльшився пiд час cyвopoi зими того Ж року, коли

скандинавам треба було здобути зимовi квартири, i вони
вирiшили зробити це за будь-яку цiну. Саме цим пояс

нюеться низка нападiв вiЙськ Карла XII на yкpaiнcькi
мюта (Ромни, Гадяч, Пирятин, Зiнъкiв, Веприк, слободу

Терни тощо). Нерщко шведськi офiцери брутально нищи

ли встх, ХТО чинив iм опiр, намагаючись тим самим заля

кати мiсцеве населения, яке внаслшок всього цього тiкало

в лiси а60 йшло партизанити. Особливою жорстокiстю i
эапекшстю вiдзначалася партиэанська вiйна на Слобожан

щинг, куди шведи пiшли у сiчнi-лютому 1709 року, нама

гаючись прорватися-таки найпiвденнiшим маршрутом на

Москву. Biд 60ЙОВЩ дiй, якi вели шведи, росшин та Mic
цевi партизани, постраждали Охтирський, Сумський, мен

шою мiрою Харкiвсъкий полк. Практично не було проявiв

партизанськоi вiйни на Правобережжг, де населения зго

дом (в 1710 роцi) викаже значиу пщтримку Пилиповi Ор

лику. Зрештою, питання, пов'язанi з партизансъкою -вiй

ною укратнського населення та козакiв проти шведiв,

будутъ розглянутi докладнiше трохи згодом.

Гетъман Мазепа добре усвiдомлював yci негативнi чин
НИКИ, якi робили його ноы полiтичнi позицii доситъ слаб

кими. Але Тван Степанович кiлъка разiв у своему житп

починав усе з початку, i тому не розгубився навпъ у такiй
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складнiй для нього i його краiни ситуацii. Вiи вочевидь був

не з тих, хто эдаетъся на ласку долi чи переможця, Пiсля

тимчасовоi депресii, викликаноi тривогами й поразками

осен! 1708 року, Мазепа, незважаючи навпъ на поганий

стан здоров'я (який мав попршитись cyвopoi зими 1708/
1709року), розпочав зимову вiйськово-дипломатичну кам

панiю з нашею на юнцеву перемогу.

Цьому не завадила навпъ складна гра росiйськоi роз

вщки, метою якоi було дискредитувати гетьмана в очах

Карла XII та його соратникiв. Пiд час переходу Данила

Апостола до росзян (миргородський полковник yтiK 3

шведського табору разом iз компанiйським полковником

Гнатом rалаrаном - майбyrнiм зрадником запорожцiв у

1709 роцi) Петро 1та канцлер Головкiн вирiшили влашту

вати справжню шпигунську iнтригу - пообщяти Мазепi

повне пробачення, вимагаючи натомють допомоги у не

6iльше, не менше як у захопленнi в полон Карла XII.
Апостол навпь твердив, що гетьман погодився на подiбний

варiаит, i шведського короля мали взяти в полои пiд час

раптовоi вмазки росiйського гарнiзону з обложеноi шве

дами фортечки Веприк (подiбний план явно грiшить 'не

правдоподiбнiстю). Цi сумнтвн! шпигунськi iгри, единим

пщтвердженням котрих е кiлька листiв Петра 1, иавiть

надзвичайно ворожому щодо Мазепи €. Тарле здалися

спробоюне стiлькипереманитистарогогетьмананазад на

ростйськийбiк (обидвi сторони чудово розумiли, що мос

ти спалено), скшьки влаmтувати «перехопленняэiифор

мацii шведами з метою постяти серед них недовiрудо ук

рашськогогетьманата йога прибiчникiв.

На жаль, дотепер iсторикам бракус докладнiших ма

терiалiвпро широкудипломатичнуй вiйськово-адмiнiстра

тивну дiяльнiсть гетьмана того часу. Тому про дiяльнiсть

украшського уряду, зокрема гетьмана Мазепи, в 1708
1709 роках ми знаемо небагато. Але навпъ Tiдокументаль
Hiфрагменти, що е в нашому розпорядженнi, свiдчать про

те, що Мазепа робив усе, щоб забезпечити успiшну ук

раiнсъко-шведську камnанiю прети Москви. Великою за

слугою укратнськот iсторiографii хх стошття (маемо на

увазi працi Б. Крупницького, о. Оглоблiна, о. Прщака)
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6уло встаиовлеиня перспективи iсторичних подiй Tiei доби.
Як твердив Борис Крупиицький, «Мазепа i зорiеитованi

иа нього украiнцi шукали виходу, здавалося, в момеитi

неповторно-сприятливоi европейськоi ситуацii. Колишн!

союзники Москви мусiли зовсiм вiдступити, примушенi

до цього вiйськовим гентем Карла XII; Польщу завойова

но, а невтральна Пруссiя ие смiла й пари пустити з уст.

Австрiя, Фраицiя, Англiя, Голляндiя а60 явно хилилися на

6iK шведського короля, а60 не робили нiчого, щ06 пере

шкодити йому в його оперативних задумах. Туреччина

готова була - прииаймнi на випадок успixy - прилучитись

до антиросiйськоi коалшйь, Головну увагу союзникiв, Ма

зепи та Карла XII, було звернено на пщготовку до нового

наступу на Москву, що був запланований на весну-лiто

1709 року.

Аналiзуючи вщом! нам факти вiйськово-адмiнiстратив

Hoi дiяльностi уряду Мазепи взимку 1708/1709 року, досить

ясно бачимо головиi цiлi гетьмаиа на той час. Звичайно,

його суто вiйськовi акцй були обмеженi вже тим, що керш

ництво военними операшями було в шведських руках.

Мазепа мав також рахуватися з тим, що на боцi царя icнye

i активно ше укратнське вiйсько Скоропадського, яке бра

ло участь в операцiях росiйськоi армй. Та найroловнi

ше - в розпорядженнi Мазепи була взагалi дуже невелика

кiлькiсть ыйськ. Зде6iльшого це були кiинi компанiйськi

та пiшi сердюцькi полки. Головну вiйськову силу Мазепи

складали компанiйськi полки Кожуховського, Андрiяша i
Волковицького, Сердюцькi полки Покотила, Дениса, Мак

сима та колишнiй Чечепя (ним командував, як наказний

полковник, сотник на iм'я Герасим) були дуж:е погано

укомплектованi (бiльшiсть козакiв цих полкiв загинула при

обороиi Батурина). Реестром козацькi полки як вiйськова

сила уряду Мазепи иже фактично не iснували. Саме ~OM

панiйськi полки брали участь в численних военних експе

дицiяx шведськоi армй в Украiиi (як на Гетьманщинi, так

i на Слобожанщинi) взимку 1708/1709 року. На противагу

традицiйному уявленню про козакiв-мазепинцiв як небое

здатних другосортних воякiв, зауважимо, що шведськi

джерела вщзначають непоганi бойовi якостi компанiйцiв
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гетьмана i навпъ героiзм окремих ixHix командирiв. Так,

хронют Георг Нордберг записав, що у лютому 1709 року

пiд час серйозиоi битви шведського та росiйського кава

лерiйських корпусiв пш Красним Кутом (иинi Красно

кутськ) на I Слобожанщинi в бiй ходили i компанiйцi Ма

эепи, причому ixнiй полковник Григорiй Герцик особисто

вбив понад 30 росши (!). Очевидно, гетьманцi дали бiй,

захищаючи свого володаря, адже саме у зв'язку з цим боем

шведсъкий лейтенант Вейге записав, що на початку бою

Мазепа ледъ не потрапив у полон до росiйських драгунiв

генерала Реине, вигукнувши при цьому: «Не думав я, щоб

славнi шведи тiкали!» 3ауважимо, що сам по собi наведе

ний вище факт свiдчить проти тих iсторикiв i публiцистiв,
якi вважали i досi вважають гетьмана «бояryзливим зрад

ником, що не бував на полi бою», адже бiй вели кiинi

авангарди двох армiй, i Мазепа був попереду, а не вщси

джувався в безпечному шведському обозi.

Бiльш важливим завданням уряду Мазепи було забез

печити загальний порядок на територii, зайнятiй швед

съкою армiею, зокрема органiзувати постачання iй харчiв,

фуражу, одягу i всього iншого, що було потрiбне для без

перебiйного ходу военних операцiй напередоднi нового

наступу на Москву. Це було винятково важливе i важке
завдання за тих умов, коли 6iльша частина Гетьманщини

стала театром военних дiй i на ii територii iснувало два

украiнських уряди. 1 якщо шведська армiя (i особливо

кавалерiя), незважаючи на вс! трудиощi, втрати й недоста

чi, пережила важку зиму в Украiиi i збереглася як невели

ка, але досить потужна бойова сила, здатна до подальших

операцiй i генералъноi битви, якоi так довго прагнув

Карл XII i уникав росiйський цар, котрого Нарва навчила

поваги до шведського вiйська, то це сталося великою

мiрою завдяки гетьмаиовi Мазепi (зрештою, певн! запаси

сша, продоволъства тощо були не лиmе в Батуринi, хоча i
в меншiй кiлькостi). Нагадаемо, подiбна ж важка зимiвля

повнiстю добила кавалерiю Наполеона в 1812рош, а юн

нота шведiв ще активно дiяла в 1709 роцi аж до Полтав

ськоi битви включно. А це було б неможливо без достат

ньот кiлькостi запасiв фуражу, а також коней.
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Дуже В8ЖЛиве значения мали заходи Мазепи щодо мо

бiлiзацii украiнських сил та ресурств на Правобережжi та

3апорозъкiй Сiчi. Ще.в листопадi 1708року гетъман поси

лае з Ромен (як! стали штаб-квартирою Карла i Мазепи)
на Правобережжя довiрених людей, щоб органiзувати там

опiр Москвт та забезпечити безпере6iйнi комунiкацii з

Польщею та Туреччиною. Уповноваженими Мазепи на

Право6ережжi були генеральний осавул Антон Гамалiя i
новопризначенi полковники: чигиринський - К. Мокзев

ський i корсунський - А. Кандиба. Хоча повнiстю цей

план втiлити в жи1ТЯ не вдалося внаслiдок енергiйних

росiйських контрзахошв (зокрема, дiялъностi киiвського

губернатора Д. Гопщина), становища правобережних ко

зацъких полковникiв, якi загалом перейшли на бтк.Моск

ви, а особливо зради бiлоцеркiвсъкого коменданта, сер

дюцького полковника Бурляя (ын здав росiянам потужну

фортецю iз значними запасами), а згодом i капiтуляцii

Кандиби, але пiвденне Правобережжя (Чигириншинаьпщ

тримало Мазепу й эапишилося вiрним гетъманоы аж до

знищення росiйсъкими вiйськами Сiчi у травнт 1709 року.

Це мало чимале моралъне значения для союзникiв, як!

чекали допомоги з Полыш i сподiвалися пiдтримки з боку

Туреччини й Криму, а згодом дуже допомогло пiд час втечi

Карла XII i Мазепи до Бендер.

Здiйснити подiбну мiсiю иа пiвднi Гетъманщини (у Пол

тавсъкому полку) i на Запорожжi, а також i пiдтримувати
эв'язок з Кримом було доручено другому молодшому чле

нов! yкpaiнcЪKoгo уряду - вщданому мазепинцевi гене

ральному бунчужному Федоровi Мировичу.

Судячи з росiйсъких i шведських документiв, у центрi

дипломатичноi дiяльностi гетъмана Мазепи та Карла XII
наприкiнцi 1708 - на початку 1709року було завершения

грандiозного плану створення широкоi антиросiйсъкоi ко

алiцii, до якоi мали увiйти, окртм Украiни, Швецй та по

лякiв Лещинського, ще кiлъка пiвденио- та схщноевропей

съких держав i нарошв.: Туреччина, Крим, Молдаыя,

Валахiя, можливо Трансiлъванiя, Дои, ку6аиськi черкеси,

Калмицька орда, казансъкi татари, 6ашкири тощо. Як пи

сав Оглоблiн, «це був справдi епохалъний, гщний велико-
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го полпика, дипломата й державного дiяча план подолання

московськот могугности, утворення непереможноi греблi

проти московського iмперiялiзму. Тшьки Мазепа, ЯКИ:Й

поеднував високу культуру i досвщ зaxiдноевропейськоi

полпики I з досконалим знанням i глибоким розумiнням

схщнъоевропейського свггу... Mir бути творцем цього пла

ну. Мазепа добре знав, що головним i найстрашнццим
ворогом Москви були не шведи, ИЮ, зрештою, могли по

розумiтися з нею за круглим столом мирового конгресу, i
не Лещинський, якого, за вiдповiдноi кон'юнктури, вона

була готова визнаги. Гетьман, що десятилiтгями стежив за

розвитком полiтичних подiй на Сходi Европи, уважно при

дивляючися до тих нашональних i соцiальних рухш i пов
стань проти Москви, якi вибухали.то в Астрахаю [1705
1706 роки], то в далекiй Башкирii, то на сусщньому Дону

[повстання Булавiна 1707-1708 роюв], для приборкання

яких i вiи приневолений був посилати укршнськ! полки,

ын, що бачив одну за одною поразки тих повстань i, ма
буть, розумiв ix основну причину, найскорше Mir зрозумi
ти, що тiльки коалiцiя встх поневолених та эагрожених

Москвою народiв спроможна поставити опiр московськiй

експансй»,

KpiM ТОГО, створення широко! коaлiцii мало й безпосе

редне вiйськове значения. Втрата Батурина i з ним yciei ге
неральноi артилерй, а також фатальний розкол в yкpaiн

ському суспiльствi ясно показали гетъмановi, що иавiть

найхор06рiша шведська армзя, особливо вiдpiзана ВЩ батыав

ЩИНИ та виснажена важким походом, не зможе сама подола

ти .росiйське вiйсько, до послуг котрого були ресуреи великоi

частини Украiни, а головне, яке спиралсся на базу у виглядi

влвсне РОСП. Отже, треба було думати й дбати про залучення

вiйськових резервiв, нових эбройних сил, що могли б пiд

тримаги шведське вiйсько: 3апорозькоi Сiчi, донських

поветаншв на чолi з Гнатом Некрасовим, що перебували тодi

на Кубанi пiд туреЦЪКИМ захистом, Криму i, звичайно, Ту

реччини. Саме в цей бiк були спрямованi roловнi диплома

тичнi зусилля Мазепи в 1708-1709 роках, Можна вважати

гетъмаиа справ:жнiм творцем iдei схщноевропейських КО

aлiцiй XVIII столiтrя, скерованих проти Росiйськоi iмперii.
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Вже першi мiсяцi 1709 року позначилися великою ак

тивнiстю союзникiв у вiйськовiй та дипломатичнiй сферi.

Король i гетьман вважали свотм головним эавданням ви

бити вiйсько Петра 1 з Украiни i перенести военньдй за i'i
межг, на росiйську територiю, маючи на увазi основну мету

кампанii - похiд на Москву. "роте експедицiя Карла XII
на Слобожаншину в лютому 1709 року ставила перед собою

не лите це завдання. Недарма король надавав iй особли

вого значения, i не випадково, що гетьман Мазепа i ырне
йому украiиське вiйсько взяли активну участь в цьому

походi, що мав розпочати наступ на Москву з пiвдня (че

рез Бiлгород а60 Харюв), Схоже, цей похiд також 6ув

пов'яэаний з органiзацiею новот вiйськовоi коалiцii проти

Pocii, важпивими учасниками якоi мали 6ути Туреччина i
Крим. 3 другого боку, ЦЯ експедишя повинна була спону

кати до з6ройного виступу проти Москви донських козакiв

i народи Пiвнiчного Кавказу та Поволжя (серед них ос

новну роль посiдали калмики хана Аюки), Побоювання

Петра, що король iдe на Воронiж, базу московського

Азовського флоту, можливо, не були безпiдставними.

Це була не перша спроба шведiв пробитися на Слобо

жаншину. Ще наприкiнцi 1708 року вони зробили туди

кiлька диверстй. 30листопада 1708 року кiнний загiн пол

ковника Дюкера чисельнiстю близько 1500 чоловiк хопв

зайняти мюто Недригайшв Сумськоro полку, але мешкан

цi засiли в замку i не впустили шведiв, якi у вiдплату за це

спалили передмiстя (посад) та спустошили окониш. 9 груд

ня 1708 року король виспав в околиш Недригайлова загiн

у 500чоловiк на чолi з пiдполковником Функом. Населен

ия зустрiло шведiв вороже. ·В слободi Тернах вс! мешкан

ш, иавiть жiнки, бипися проти mведiв. Адлерфельд свщ

ЧИТЬ, що загiн Функа вбив близько 1600 чоловтк в Тернах,

спалив цю слободу, згодом i сотенне мюто Недригайлiв,

а також чимало сiл.

Але, як уже говорилося, широко задуманий схщний

похiд Карла XII i Мазепи у лютому 1709 року не мав ус

пixy. Союзники шйшли лише до Краснокугська i Город

Hi - в напрямку иа Бiлгород, а потiм повернули на Коло

мак, що вiдкpивало iM дорогу на Харюв, На перешкодi
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стала раптова змiна погоди. Пiсля страшноi, багатосиiжноi

зими (коли морози нижче 30 гpaдyciв за Цельсiем були

майже в усiй €вропi, у Венецii иавiть замерзли знаменитi

канали, а шведи втратили кшька тисяч воякiв внаслiдок

обморожень) в серединi лютого раптом прийшла рання

весна: вже 12 лютого була буря i злива. Почалася вiдлига

i величезна повiнь, яка завдала вiйськам важких втрат.

Подальший похщ був неможливий, Шведи почали вiдступ,

«лише Юлька миль не дiйшовши кордону 3 Азiею», як

гордо занотував У свотй iсторичиiй хронiцi Адлерфельт. Вiи

же наводить вiдомий епiзод, в якому фiгурують Карл XII,
шведський генерал-квартирмейстер (начальник штабу) Ак

сель Юлленкрук та Мазепа. Гетьман, намагаючись заохо

тити Карла йти далi на схщ, нiбито мiж iншим зауважив,

що зовсiм поруч пролягае кордон €вропи i Азii, в чому

Карл сумнiвався. Того ж вечора король викликав до себе

Юлленкрука i наказав знайти шлях в Азiю, аби потiм мож

на було сказати, що непереможнi шведи побували i там.

Стривожений Юлленкрук, дiзиавшись про джерело iнфор

мацй, пiшов до Мазепи i почав м'яко докоряти останньо

му тим, що ие можна провокувати короля, котрий марить

славою новпнього Александра Македонського, на неви

важен! вчинки. Гетьман вiдмахнувся Biд настирливоro шве

да, сказавши, що то був недоречний жарт, Насправдi ж,

як нам эдаеться, досвщчений психолог Мазепа якраз xoтiв

пiд6ити короля на продовження вирiшального походу за

умов, коли лише рimyчий кидок на схщ давав хоч якюь

шанси на те, а6и переломиги несприятливий xiц бойових

шй. Поворот же на захiд i облога Полтави в надй на пiдxiд

Лещинського та Крассау виявилися, як ми знаемо, фаталь

ними для союзникiв.

Тим часом росiйськi вiйська, що не залишили Гетьман

щиии, скориставшися з вiдсyrиостi зиачних шведських

сил, ще бiльше розширили пiдконтрольну iM територiю.

Але найголовнiше, як ми вже наголошували вище,

иевдanа експедицiя на Слобiдську Украiиу спричиии

ла серйознi прояви партизанськоi вiйии проти шведiв.

Жорстокiсть шведiв була зумовлена насамперед тим, що

Карл XII дивився на Слобожаншину як на частину Росiй-
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съкоi держави (якою вона формально й була). Вiдповiдно

слобожани не вважалися пщданими гетъмана Мазепи, а

прямими пщданими царя. Це була для швешв «ворожа

кратна», а вони мали вже багатий досвщ поводження з

населенням таких кратн. Дослщники одностайно ствер

джуютъ, що Карл XII «систематично й свщомо зруйнував

пройдену ним гериторпоя (Б. Крупницький). Звичайно,

це пояснювалося насамперед вiйськовими ъпркуваннями

(зруйнування найближчого тилу ворога). Але мала мюце i
эвичайна помста шведiв за вороже ставпення населения.

Нейтральний учасник походу (словак Даниiл Крман) писав,

що Карл XII «MicTa i села наказав палити, доми валити аж

до основ, жителiв забивати... Багато тисяч худоби й чере

ди попаяено», Сам! шведи визнавали, що вони пройшли

цю землю «вогнем i мечем». Загинули мюта й мiстечка

Краеиокутеък, Городня, Коломак, Куземин, Котелъва,Му

рафа, Колоитаiв, Олешня, Рублiвка та iншi, а також бага

то околичних сiл. Але ж Слобожаншина була так само

заселена здебiлъшого украiнцями, i подiбне поводження з

ними шведiв не могло не викликати обурення ЯК в слобiц

съких полках, так i в Гетьманщинi. Тому подiбнi не ви

правданi жодною вiйськовою необхшнютю накази короля

i злочиннi дп таких шведсъких командирiв, якФунк, який

спалив Терни та Недригайшв, були просто вбивчими для

самот iдei украiнсько-шведського союзу.

Насяшки всього цього були фатальними для шведiв. На

Слобожанщинi та в прикордонних полках Гетьманщини

почалася справжня партизансъка вiйна проти шведiв,

«ведена з упертiстю Й эавзяттям головно украiнськими
селянами» (Б. Крупницъкий), яку надзвичайио спритио

використало в своюс iитересах росiйське вiйськове коман

дування (i, додамо, радянська iсторiоГрафiя, яка завжди

перебiльшувала розмах цi€i боротьби i називала ii «народ
ньою ыйнок»).

Вже цитований нами Лизогубiвський лiтопис писав

про партизанськiдii украiНСБКОГОнаселения:«Того Ж року
[1708-1709] малороссияне везде на квартерах и по дорогам

тайно и явно шведов били, а иных живых к государю

привозили, разными способами бьючи и ловлячи блудя-
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щих, понеже тогда снеги великие были и зима тяжкая

морозами, от которых премного шведов погинуло; а хотя

мало от войска какие шведы удалялисъ, то тот уже и сле

ду не зискал, блудили и так их люди ловили или, подкрав

шись ласкосердием будто, убивали; тож чинили шведам и

за фуражом ездячим, и от того много войска шведского

уменъшилося» .
Цей загалъний опис змiшyе окрем! перiоди та локальнi

епiзоди, що траплялися, эокрема, на Лiво6ережжi восени

1708 року, i широку, добре органiзоваиу за допомогою

росiйськоi вiйськовоi влади партизанську вiЙRy на Сл060

жанщинi та пiвднi Гетъианщини навесш 1709 року. 3вичай

но, справа була складнiша. Джерела свщчать, що парти

занськi дii населения були найбiльш поширенi там, де

недалеко було ростйське вiйсько та лояльна щодо нього

yкpaiНcЬKa влада (гетьмана Скоропадсъкого). Обуреие швед

ськими насилъствами та грабунками, населения окремих

населених пунктiв Лiвобережжя, щд впливом росiйськоi

пропаганди, а зroдом i закликiв украiнськоi aдмiнicтpauii,

почало застосовувати паprизанськi методи боротьби. Про це

писав i словацький посланецъ до Карла XII Даниiл Крман,

що перебував при шведськiй армп протяroм усъого походу

1708-1709 poкiв. Так було i эгодой, на шляху шведсъкого

вiйська на пiвдень Biд Десни, зокрема на ПЙ територii, де

користувався авторитетом уряд гетьмана Скоропадського.

Iнший характер мала партизанська боротьба прети

шведiв иавесиi 1709 року. У цей перiод дiяльнiсть парти

занських заroнiв, органiзованих за допомогою росiйськоi

вiйськовоi влади, охоплюе всю територiю, зайняту швед

ським вiйськом (Полтавський полк i сумiжнi райони Сло

божанщини). Стомлена лютою зимою, знесилеиа через

важкий харчовий стан i хвороби, ослаблена в окремих

вiйськових операцiяx (лише взяття невеличкоi фортечки

Веприка коштувало шведам бшьше 1,5 тисячi вояюв уби

тими та пораненими, в тому числi кiлъкох вщомих офi'
церiв), шведсъка армiя в цей час особливо вiцчувала всю

силу та небезпеку партизансь:коi ыйни.

Шведськi учасники походу одностайно окаржилися на

дii партизансъких загонiв у квiтнi 1709 року. Це ствердж:уе
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i Крман, який писав про становище шведського вiйська в

перiод облоги Полтави: «Стан шведiв був дуже сумний, але

кожного дня сподiвалися ще гiршого. Украшське населен

ия... де тiльки можна було, загрожувало шведським обозам

i иавiть життю шведiв. Селяни, що поховалися по лiсах,

старалися поживитись шведською здобиччю при кожнiй

иагодi. Шведи хотiли доконати Полтаву голодом, а сам!

поступово втрачали сили Biд голоду». На партизанськi на

пади шведи вiдповiдали жорстокими репресiями. «Репресii

викликали сиротив, спротив - репресii, i так ВОНО йшло
все далi» (Б. Крупницький).

3а таких умов гетьман Мазепа вперто намагався повер
нуги примхливу панi Фортуну на свiй бiк. Дуже активною

6ула його дипломатична дiяльнiсть. Починаючи з листо

пада 1708 року, i особливо в першi мiсяцi 1709-го, гетьман

послав кiлька дипломатичних мiсiй до Туреччини (Горлен

ка i Згуру до сiлiстрiйського сераскера Юсуф-пашi, через

якого велися переговори з турецьким урядом, а також до

Молдавii та Валахii), до Кри:му (вiйськового канцеляриста

Д. Болбота, а згодом К. Мокзевського i Ф. Мировича), до

Станiслава Лещииського (до Польщi iздив один iз най

надiйнiших старшин-мазепинцiв - Федiр Нахимовський,

представник давньоi украiнсъко-еврейськоi родини), до за
поро:жцiв (кшька мiсiй, зокрема В. Чуйкевича, К. Мокзев

ського та .Ф. Мировича) i, мабугь, на Дон (чи, скорiше, на

Кубань, де були тодi вцiлiлi повстaнцi-некрасовцi).

Не вс! цi Micii мали успix. Туреччина та Крим не вщ

мовлялися пшгримати короля та гетьмана, але в цiлому не

давали однозначног вiдповiдi, вiдцаючи перевагу вичiку

ванню. Зокрема, невдача Спобожанського походу у люто

му 1709 року, а особливо зруйнування 3апорозъкоi Сiчi

роезйськими вiйськами у трави! 1709 року не могли не

вплинyrи на позицiю турецького султана та кримсъкого

хана, на допомогу яких особливо сподiвалися Карл XII i
Мазепа. Щоправда, войовничий i розумний хан Девлет

Гiрей неодноразово заявляв про готовиiсть в будь-який

момент вiдправити свотх вершникiв на допомогу Карлу i
Мазепi, але запал хана стримував султан i особливо його

великий вiзир, на «миролюбствое якого сильно впливав
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i такий баналъний чинник, як чималi хабарi, як! давав

вiзиревi та iншим недалекоглядним та ласим до грошей

турецьким вельможам росiйський посланник до Стамбула

Толстой. Проте Мазепi та шведському королю пощастило

не тiлъки эберегти iнтерес Криму i Туреччини до анти

росзйськот коалщй, зле й налагодити постiйнi контакти та

уможливити продовження переговорiв з цими краiнами.

Хоча Туреччина i иавiть Крим так i не виступили проти

Pocii за жиггя гетьмана, дипломатичнi заходи Мазепи на

весн! 1709року забезпечували пiвденний фланг для союз

Hoi шведсько-украiнськоi армй, а також врятували швед

ську справу пiсля Полтавськоi катастрофи.

Карл XII i Мазепа в 1708-1709 роках вщчайдушно

сподiвалисяна проривдо Лiвобережжяпольськогокороля

СтанiславаЛещинського,яКИЙ, спiльнозi шведськимкор

пусом генералаКрассаумав зайняти ПравобережнуYкpai

ну та пiти далi. Мазепакiлъкаразiв посилавcвoixдовiрених

людей до Станiслава, закликаючийого прискоритипоxiд

на YкpaiHY. В перехопленомуросiянамилистiдо Станiсла

ва, написаномув Ромнах 5 грудня 1708 року, гетьман Ма

зепа писав: «Чекаю шасливого i скорого Вашоi королiв

ськот милостi прибуггя, щоб ми могли спiльною зброею й

думкою неприятелъського московёького одразу приборка

ти дракона, а найпаче тепер, коли почала Москва гра

мотами своiми простий бунтувати народ i громадянську

всчинати ыйну», Проте Станiславу було не до походу на

Yкpaiнy - його сипи стримували прихильники Августа,

яким допомагав великий росiйський корпус генерала Голь

ца (11 драгунсъких полкiв), що переважав за чисельнiстю

шведсъке ыйсько не надто iнiцiативного генерала Крассау.

I Безпосереднi наслщки цiеi жвавоi дипломатичноi дi

ялъностi гетъмана Мазепи в 1708-1709 роках були не

великi. Але немае еумнтву, що нова турецько-ростйська

вiйна, 'ЩО почалася в 1710 роцi i закiнчилася Прутською

поразкою Pocii наступиого року (яка мала вс! шанси

завершитися дуже важкими для росiйських великодер

жавних планiв наслiдками, i лише через просто-таки

неймовiрну тупiсть i продажнiстъ турецьких державних

дiячiв не стала тим, чим стала Полтава для mведiв), була
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частково ОДНИМ iз наслiдкiв полпики вже поюйного I на

той момент гетьмана.

Слiд вщэначити, що саме за тих винятково скпадних,

майже безнадiйних обставив яскраво виявивоя великий

дипломатичний хист Iваиа Мазепи, який вперше за все

свое довге життя Mir вщверто реалiзовувати зовнiшню полi

тику Украiиськоi козацькоi держави, не криючись i не

маскуючись. \; .
Безперечно, найбiльшим i, можливо, найнеспошва

нiшим успixом гетьмана Мазепи стало приеднання до ук

раiнсько-шведського союзу запорожшв наприкiнцi берез

ия 1709 року.

Формально визнаючи зверхиiсть гетьмаиськоi впади

(з часiв Хмельницького), Запорозька Сiч протягом прав

лiння багатъох гетьмантв, зокрема.i Мазепи, стояла то в

бiлъш, то в менш жорcткiй опозицii до гетьманських урядiв.

Зокрема Мазепi запорожцi в своему листуваннi завжди

закидали ворожу штересам украпюького народу нацiоиаль

ну (проросiйську) i соцiальну (простаршинську, вристо

кратичну) полiтику. Не раз Сiч вiдкрито виступала i иавiть
повставала проти гетъмаиського уряду i зазвичай пiдтри

мувала дii полтавськоi старшинськоi опоэицй.сне НадТО

ввiчливо iменуючи свого гетъмана «Махювепем [Макiавел

лi]~) та «хитрим лисом». Лiдер эапорозьких автономюпв

кошовий отаман Кость Гордiенко, одна з найвизначнiших

цостатей в юторй Сiчi, ставився особисто до Мазепи вщ..
верто недоброзичливо. Тому эапорожщ спочатку дивилися

на виступ Мазепи проти Петра 1 з великою недовiрою,

проте згодом брутальна поведiнка московськог адмппстра

цii на пiвдиi Украiии, царський терор иа Гетъмаищинi,

впливи булавiицiв i Криму, а також послания Мазепи

спричинили перелом в настроях сiчовикiв, эдавна эанепо

коених росзйським проникненням иа ixиi эемш (ще .на

прикшш XVII столiтrя росiйськi фортецi з'явилися на рiчцi

Самарт, тобто на землях, якi запорожцi эдавна вважали

своiми; цi, а також iншi явно недружнi щодо Сiчi дii росiй

ського уряду запорожцi небезщдставно розцiнювали як

репетицiю майбутнъого рiшучого наступу на ixнi права та

вольиостi).
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Боротьба за Запорожжя мiж Мазепою i Петром була

важкою. Ще 1 березня 1709 року цар писав Меншикову,

що на Чортомлицьку Сiч треба послати «по поумиее, ибо

там не все шпагою, но и ртом действовать надлежит».

Росiяни намагалися дiяти своiми звичиими методами 
пiдкупом окремих важливих запорозьких старшин, що

нерщко прииосило iM успix У минулому в стосунках iз

Доном та Запорожжям. Але, схоже, цар недооцiнив рiвня

усвiдомлення сiчовиками Tiei страшнот небезпеки, яку його

централiзована ыйськово-бюрокрагична держава станови

лa для вiльнолюбивоi Запорозькоi Сiчi. Було вже пiзно, й

московська спроба усyнyrи кошового Костя Горщенка за

допомогою iнтриг та грошей не вдалася. Посли гетьмана

Мазепи - генеральний судця В. Чуйкевич, генеральний

бунчужний Ф. Мирович i чигиринський полковник К. Мо..
юевський, якi прибули до эапорозького форпосту Перево
лочноi, де був тодi Горшенко з частиною запорозъкого

ыйська, з'ясували вс! питания, i 12 березня Запорозька

Рада остаточно ухвалила пiдтримати гетьмана Мазепу й

вислати депутацiю до нъого й шведсъкого короля. У роз

пачi цар i його канцлер Головкiн спробували посварити

сiчовикiв i Мазепу, здiйсинвши «викид компромату» - Го

ловкiн знайшов у росiйських apxiB~ стар] листи гетьмана

до росiйського царя, в ЯКИХ Мазепа окаржився на те, що

эапорожцям не можна доыряти, вони ненадiйнi союзники

Pocii.Але навiть це не допомогло. Сiчове товариство мог

ло не вiдчувати особливот приязнi власне до Мазепи, аде

спiльна смертельна не6езпека для украiнських автономних

утворень з боку росiйськоro уряду об'еднала запорожцiв

та гетьмана. 19 березня запорозька делегацiя кшьюстю

80 чоловiк зустрiлася з IBaHoM Мазепою та шведським

фельдмаршалом Реншильдом у Великих Будищах, де була

досягнуга попередня усна домовленiсть про приеднання

Сiчi до союзу Мазепи i Карла XII. Гетьман подарував .ci
човикам 2 тисячi золотих, а шведський генералпет при

гостив гарним обiдом. Коли задоволенi перебiroм подiй

делегати повернулися на Сiч, виявилося, ЩО Петро 1 ЗJ?О

бив ще одну спробу перехопити козакiв Горшенка, якi вже

йшли на з'еднання з армiею Карла XII.шлях запорожцям
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на пiвнiч заступив полковник росiйськоi служби Кемпбел

з трьома драгунсъкими полками. Але вiдчайдушнi запо

рожцi емiливо атакували роеiйських драгунiв i розбили цей
иевеликий корпус пш мiстечком Царичанкою, перебивши

сотню росiян i взявши в полон приблизно стiльки Ж, з

иезначними втратами для себе. Ця перемога сприяла роз

повсюдженню повстання проти росiйськоi влади на пiв

деннтй Полтавщииi.

26 березня 1709 року в селi Диканыв неподашк Полта

ви вiд6улася зустрiч кошового Костя Горщенка з гетьма

ном Мазепою. Кошовий зустрiвся з [ваном Степановичем,

низько вклонився йому i поцiлував гетьманський бунчук.

у своiй промовi Кость Горшеяко привггав навпр Мазепи

эвшьнити Укратну з-пiд росiйського панування i запевнив
гетьмана в пщтримш сiчового товариства. Гетьман у вiд

повiдь на це сказав, що лите турбота про Вiтчизну спо

нукала його, старого i бездпного, пiти на цей вщчайдуш

ний Крок: Мазепа пiдтвердив свою готовнють скрiпити

союз iз Сiччю хресним цiлyваниям (ЩО i було зроблено

двома днями эгодом), Наступного дня Горшеяко на чолi

запорозькоi делегацii з'явився до штаб-квартири Карла XII
у Великих Будищах. 28 березня (8 квiтня за новим стилем)

було укладено союзний договiр мiж гетьмаиом Мазепою

та кошовим отаманом Горшенком, з одного боку, i коро
лем Карлом XII - з iншого. Згiдно з шею угодою Сiч

приеднувалася до украiнсько-шведського союзу, а швед

ський король эобов'язався не укпадати мирноi угоди з

царем, доки не визвопить э-пщ росiйськоi влади Укршну

i не эабезпечить права I i вольностi для Запорозькоi Сiчi.

Сiчовики подарували шведському королю 115 росiйських

попонених, взятих ними пiд Царичанкою, за що отримали

ВЩ Карла 1О тисяч флоринiв.

Це був справжнiй трiумф полпики Мазепи, який дещо

компенсував втрату Батурина та пiвнiчного Лiво6ережжя.

Пщ владою гетьмана Мазепи знову об'еднувапася значиа

частина украiиськоi територii. 3апорозькi землi мали за тих

обставин особливе значения, бо через них вщбувалися

зв'язки з Полыцею, Туреччиною та Кримом. Ще важливi

шим було те, що Мазепа иарештi подолав вiчну запороэьку
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опозицiю i шставпщтримку Сiчi, яка мала такий великий

вплив на широкi народнi маси в YKpaiHi. Неабияке значен

ия мала дипломатична та вiйськова допомога Запорожжя.

За його посередництва гетьман i король досягни поперед

нього порозумiння з Кримом щодо татарськот вiйськовоi

допомоги, а Туреччина почала бiльш оптимiстично оцiню

вати перспективи союзиикiв. Нарешп, для всьс було ясно,

що наявнiсть 8 тисяч запорозьких воякiв, добре обiзнаних

э театром военних дiй, забезпечувала Мазепу власною вiй

ськовою силою.

Перехiд запорожцiв на бiк Мазепи i Карла XIIвикликав
виступи украiиського населения проти росiйськоi вяади та

ыйськ, що одразу охопили майже увесь прикордонний iз

запорозькими землями Полтавський полк, Правобережжя

i иавiтъ невелику частину Слобожанщини, створивши пев

ну загрозу для росiйського ыйська, Росiйський генерап

Ренне писав Меншикову (лист Biд 2S березня 1709 року):

«Оные [эапорожш], также и тамошние мужики все отло

жились и уже давно нам неприятели», 30березня BiH писав

царевi: «Здесь болшой огонь раэгараетца, которой надобно

заранее гасить». До запорожцiв приедвалися мюта Пере

волочна, Келеберда, Нехвороща, Маячка, Царичанка, Ноы

Санжари та iншi - прак.тично вся територiя, иа якiй ко

лись вщбуваяося повстання Петрика. Незабаром мiж Вор

склою, Ореллю i Днiпром вже дiяло IS-тисячие вiйсько

повстаншв,

Повстання в Полтавському полку i з'еднання повстан

цiв iз запоро:жцями мали чималий вплив на Правобережжi,

яке ранiше вагалося мiж. украiИСЬК0-шведською i пророезй
ською орiентацiею. Становище змiнилося пiсля прилучеи

ня Запорожжя до Мазепи. Запорожцi вiцразу звериули

увагу на Правобережжя, «Кошевой вор пишет универсалы

за Днепр в Чигирин, прелщая к Мазепиной стороне», 
писав князь г. Долгорукий Меншикову 16березня 1709 ро

ку. А 3 квiтня вiи же доповщав царевi, що Горшенко «яд

свой злой еще продолжает изливать, иа другую сторону за

Днепр непрестанно прелестно пишет, дабы побивали свою

старшину [прихильну до царя i Скоропадського], а сами б

до него за Днепр переходили, что уже такая каналiя тамо
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за Днiпром купами збираетца й разбивает пасеки...». Це
«чигиринское смятение» дуже иепокоiло царя. Щоб «та

мошней край удержать и до бунту не допускать и тамош

ни" доброжелаемых охранить», до Чигирина з Киева був

вшряджений драгунський полк генерала князя г. Вол

конського, а з Лшобережжя - два драгунських полки i
козаки Стародубського та Нтжинського полкiв. Чигирии

съКИМ полковником був призначений сумно вiдомий Гнат

Галаrан (В листах царя вiи фirypу€ як «Кгалагаю або навпъ

«Калапнв ).
ТИМ часом на Сiчi вiд6увалися досить дивнi подii, яю

не могли не посла6ити загальнi позицii Запорожжя. На

початку квiтня на, кошового отамана, замiсть Горшенка,

було обрано вже лiтньоro Петра Сорочинського. Це викли

кало заколоти i «непрестанные между ними [запорожцями]

бои», як повщомляв Петра 1Меншиков 14квiтня 1709 ро

ку. Сорочинського росiяии вважали за «еамаго добраго

[ДЛЯ себе] человека» i тому сподiвалися на радикальнг.эмг

ии в полггиш Запорожжя, зокрема розриву запорозько

шведського союзу. Але сталося зовсiм iнакше. Сорочин

ський не тiльки не був прихильником царя, але ще й

сам виixав до Криму, щоб дiстати там допомогу проти

росши.

Питания про причини ЦИХ змiн на 3апорожжi в [сто

ричнiй иауцi дотепер не з'ясоване як слiд. Дуже схоже, що

тут попрацювали росiйськi агенти, як! давно вже намага

лися позбутися Горщенка. 0KpiM закликiв, прокламацiй та

листiв Б. Шереметева та о. Меншикова до запорожшв «об

отвращении ОТ неприятельской стороны»; уряд Петра 1
вживав також iншi засоби, про якi радянсъкий iсторик

В. Шугой писав: «В это же время [на початку березня

1709 року] в Сечь прибыло посольство от Апостола. По

указанию русского командования Апостол тщательно го

товил это посольство; Он отобрал из своего полка «добрых

козаковь, т, е. таких, которые были раньше в Сечи коше

выми и были известны запорожцам, причем посольство

было снабжено значительными денежными суммами. За

дача послов состояла в том, чтобы разойтись по разным

куреням и там «диверсии учинить» против мазепинцев,
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постараться свергнуть Гордиенко и судью». Але ця мiсiя

«апостольцiв» не пройшла так легко: ix було виявлено,

прикуто до гармат, а листи, якi воии привезли вш Апос

тола, були посланi до Гордiенка. Зтодом «апостольцяме

пощастило втекти з Сiчi, але на paдi 6 квпня Горшеяко

був замiнений Сорочинським.

Можливо (цю думку обережно висловпював у свiй час

Оглобшн), ця змiна була пов'язана з боротьбою угруповань

та зовнiшньополiтичних концепшй на Запорожжi. Очевид

но, Горшеяко i Сорочинський були представниками ртзних

груп козакiв, що мали вщмтнн! погляди на справи виуг

рiшньоi i зовнiшньоi полiтики Запорожжя. Сорочинський

мп висловлюваги погляди старшоi, бiльw консервативнот

частнии козацтва.Горшенко - молодшоi, бшьш радикаль

Hoi та активноi. Можливо, розкол мтж ними стався на'
грунт! зовнiшньоi полпики. Здавна на Запорожжг, так само

як i в fетьманщинi, iснували й боролися мiж собою кшь

ка зовнiшньополiтичних «орюнташй», серед яких з ростом

загрози для Сiчi з боку Pocii все бiльшого авторитету на

6увають кримська i польська, ЩО мали також певний

зв'язок i з внутрiшнiми (зокрема економнними) пробле

мами Запорожжя (так, прихильники орiентацii на Крим

думали i про значний потевшал торпвл! запорозьких зе·

мель i пiвденноi Гетьманщини з ханством). Приеднання

Горщенка до союзу Мазепи з Карлом XII i Станклавом
Лещинським неминуче давало перевагу «пропольськомуь

угрупованню .на Ci1Ji. Цiкаво, що Горшенко Idлька разiв

(зокрема S i IS березня 1709 року, а потiм шсля укладення

запорозько-шведськоi Угоди) эвертався во Станiслава Ле
щинського, закликаючи його скорпце прибути в Yкpaiнy.

Деякт посланцi Горщенка разом з листами були перехоп

ленi вже вщомим читачевi польським коронним гетьманом

Сенявським (прихильником Августа 11 i Петра 1) i потра
пили до рук росiяи, яю доручили гетъманоы Скоропад

съкому опу6лiкувати цi листи, що6 скомпромету;вати Гор

шенка в очах супротивникiв iдei союзу з Польшею, яких

було чимало, наприкпад, на Право6ережжi.

За таких обставин «прокримське» угруповання на За

порожжг, користуючись вiдсутнiстю на Сiчi Горшеяка та

281



майже всЬс йоro активних при6iчникiв (як! пере6ували в

тa60pi Карла XII та Мазепи), спро6увало взяти владу в cBoi
руки та змiцнити свог вщносини з Крямом (як колись

Петрик), у чому, врештi-решт, були зацiкавленi вс! члени

украiнсько-шведсько-польського союзу, не виключаючи

самого Горщенка та його козакiв.

у дипломатичнiй боротьбi за симпатii запорожцiв Пет

ро 1зазвав поразки. Розумiючи це, вiи розпочав вiйськовий

наступ проти 3апорозъкоi Сiчi з метою знищити «злое

гнездо», як називали Сiч в тогочасних роетйських урядових

копах. Було запроваджено економiчну блокаду Запорожжя.

Ще 31 березня гетьмаиовi Скоропадському було наказано

не пропускати жодних харчових припасiв на Сiч «и в при

стойных местах поставить и заставы, чтоб никто из мало

российскаго народа к ним, запорожцам, как водою, так

и сухим путем, ни с чем отнюдь не ездил».

Проти Сiчi та повстанцiв на тпвдн! Гетьманщини були

посланi значнi росiйськi вiйсъковi сили. Карл XII, зайня
тий облогою Полтави i боротьбою проти партизан, реаль

Hoi допомоги повстанцям надати не мп, i повстання на

пiвдиi Гетъманщини було незабаром придymене. 12квiтня
пш мiстечком Сокiлкою на лiвому березi Ворскли вщбу

пася досить значна битва мiж росiйсъким корпусом гене

рал-лейтенанта Ренне (7 тисяч драгунiв та пiхоти) i швед
сыro-уИраiнсъким загоном (2730 шведських кавалеристiв,

500 компашйшв гетьмана Мазепи та 3 тисячi пiших запо

рожцiв Горщенка. Шведсько-украiнсъким вiйськом коман

дував шведський генерал-майор Крузе). За шведськими

даними (хроиiка Нордберга), шведам i пiшим эапорожцям

вдалось збити росшн з позицiй i гнати кiлъка миль, при

чому козаки спалили i пограбували росiйський обоз. Росiя

ни втраtили 400 воякiв у6итими, до 1 тисячi поранеиими.

За росiйсъкими джерелами, все було з точиiстю до навпа

ки - вшетупили шведи i запорожцi (щоправда, ми не

надто схильнi довiряти переможнiй реляцii Меншикова

про ЦIO битву, адже росiйськiй пропагандi вкрай потрiбна

буна хоч якась перемога над запорожцями i шведами саме

в той перiод, аби змусити украiисъке населения розчару

ватися в скандинавах та сiчовиках).

282



Водночас 13 квiтня 1709 року фельдмаршал Шереметев

задоволено писав Скоропадському: «Посланная наша пар

тия из Голтвы под Новый Севжаров ... счастливое нападе

ние учинила и' многих запорожцев и мужиков, которые

показали себя в противности, порубила и поколола, а

несколько живьем взяла, а доста:льные ушли в замок и за

перлись, а которые не могли уйтить В замок, и те многие,

бежав от страхования чрез реку Ворскл, перетопли», i

Але власне Сiч трималвся. На початку квпня росiй

ське вiйсъко (три полки пixоти) пш командою полковника

п. Яковлева вирушило з Киева Днiпром до Сiчi. 16квiтня

була взята штурмом i спалена фортечка Келеберда. 3нач

ний опiр зустрiв Яковлев у Переволочнi, гарнiзон якоi

складався з тисячi запорожцiв на чолi з полковником Зтн

цем та двох тисяч озброених мешканцiв. У Переволочнi

була велика запорозъка флотилiя, яка забезпечувала по

зицii шведсько-украiнського вiйська на Днiпрi, а також

комуиiкацii з Правобережжям. На допомогу Яковлеву

прийшов загiн князя Волконського. 3апорожцi зустрiли

воропв гарматним вогнем, пiсля чого Яковлев розпочав

штурм фортеш. 18 квiтня «по двучасном многом огню...
Переволочинекой замок взяли», - доповiдав Яковлев. По

над 1000 запорожцiв i бшышсть мешканцiв мюта було

порубано, «кроме тех, что по куреням побито и пожжено.

А достальные, бежав, топились в реках - в Днепре и в

Ворсклее. Переможцям дiсталося 3 гармати, прапор, 4 КО

зацъких значки (прапорцi) i 12 полонених старшин (епо

неже живых их брали мало, но всех рубипи»). При цьому
БУЛ9 спалено замок i передмiстя Переволочни, знищено

навколишнi млини та запорозьку флотилцо (останнiй чин

ник згодом виявиться фатальним для долi вiдступаючоi

з-пiд Полтави пiсля знаменитоi битви шведсько-украiн

ськот армй), Дорога на Сiч була вiдкрита.

3апорожцi готувалися до оборони. Кошовий Сорочии

ський був у Криму. Його заступник наказний кошовий

отаман Михайло Симонченко з невеликим загоном виру

шив на пiвнiч, щоб органiзувати оборону Старого й Ново

го Кодака, але, внаслщок зради, натрапив на засiдку - за

riн росiйсъких дpmyнiв i козакiв Галаrана, яКИЙ координував
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боротьбу проти запорожшв з боку Скоропадського. у бою

заriн Симонченка був розбитий: «И всех их побили, - пи

сав Шереметев царевi 11 травня, - и самого кошевого

живьем взяли и с ним 14человек, но за тяжелыми ранами

тому кошевому отсекли голову, послали к полковнику

Яковлеву... для посылки в Сечю иным на страх...» Старий

i Новий Кодаки були взятi Яковлевим майже без бою.

11 травня Яковлев був уже поблизу Сiчi, яка тодi, пiд

час весняноi повент, була оточена водою i виявилася мщ
ним горпцком. Тригодинний штурм козацькоi твердинi «и

на лодках" и на судах» був вiдбитий з великими втратами

для царських вiйськ - за даними, що ix подав у листi Biд

26травия того ж року сам цар, росшни втратили вбитими

вщ 300до 400 чоловiк, серед них полковника Урна. Кiль

кох воропв эапорожш захопили в полон, i, помщаючись
за смерть свого наказного кошового та iнших товаришiв,

яких росiяни не брали в полон, «срамно И тирански умерт

вили в Сечи». Лише за допомогою Гната Галагана, що
добре знав топографiю мiсцевостi та укрiплення Сiчi,

росiяни 14 травня знову атакували. 3а твердженням

Д. Яворницького, эапорожш, вiдбивши ворожу атаку, зро

били необачну вилазку, пш час якоi вiйська Яковлева та

Галагана увiрвалися всередину сiчових укрiплень. Невели

кий гарнiзон Сiчi вирiшив стояти до юнця, але Галarан та

росiйеькi офiцери присягнупи, що сiчовики можуть роз

раховувати на почесиу капiтуляцiю. Одразу шсля здачi

кiлькома сотнями запорожшв зброi росiйськi вояки вчи

нили рiзанину. Живими було захоплено близъко 300коза

кiв та старшин, а також 160 ж:iнок i дiтей iз передмiстъ Сiчi

та зимiвникiв, якi теж нищилися Яковлевим та rалаганом,
Пiд час бою загинув кошовий отаман (наказиий) Кирик

Конелевський i багато козакiв. Радюно доповiдаючи про

вее це царевi 19травня 1709 року, Меншиков писав: «Жи

вьем взято старшин и казаков е 300человек, пушек, також

и амуниции взято в оном городи многое число... А ие

помянутых живьем взятых воров знатнейших велел я удер

жать, а протчих по достойности казнить и над Сечею

преж:ней указ исполнить, також и все их места разо

рить, дабы оное изменническое гнездо весма выкоренитъ».
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«Прежний указ» - це злочинний наказ про знишення

Батурина, долi якого зазнала тепер i Стара (Чортомлицька)

Сiч, заснована ще за часiв Iваиа Стрка.

Наказ царя був виконаний повнютю. «Последней ко

рень Мазепию (слова Петра 1) Сiч була зруйнована до

щенту, й yci будiвлi, включно з сiчовою церквою, спаленi.

Переможш жадiбно хапали все, що потрапляло пш руку, 
iконостаси, хрести, книги, мiдиi казани, навпъ мшний

металобрухт. Дехто почав розкопувати запорозькi похован

ня, шукаючи скарби i навмисно оскверняючи прах давно

померлих сiчовикiв. У той же час Гнат rалаrан займався

не менш огидною справою - вислужуючись перед своiми

новими господарями, вш вправно вiдшукував запорозькi

хутори в степу (зимiвники) i розправлявся з ixнiми меш

канцями. Запорожш, що жили в зимтвниках, були здебiль

шого одруженi, i на поталу зрадниковi дiсталися здебiль

шага жiнки та дiти його колишнтх товаришiв по зброi.

rалаrан заслужив свое пщвищення по службi - Петро 1
этодом уважно стежив, аби колишнiй компашйський пол

ковник не загубився серед усЬс, хто наввипередки заявляв

тпсля Полтавськоi битви про свот заслуги'перед росiйським

царем у справi боротьби з «изменой Мазепинойь. Але

головною иагородою rалаrаиовi була ненависть i презир
СТВО бшьшосп його землякiв. Фамшьна легенда XIX столiт

тя твердила про прокпяття, накладене на piд Галаrанiв за

вчиики ixньoгo родоначальника (сюжет, дуже близький до

вщомот «Страшноi помети» Гоголя).

· Так «зостало Запороже пустое». Мало хто врятувався.

~y нас в Сичи, -- писав згодом кошовий отаман Степа

ненко гетьманов! Скоропадському,- по присязе Кrала
гановой и московской товариству нашому головы луплено,

шию до плахи рубано, вешано и иные тиранские смерти

эадавано, а надто що и В поганстве за древних мучителей

не поводилося, мертвых из гробов многих не тилко това

риства, но И чернецов откопувано, головы оным утинано,

шкуры луплено и вешано». Огиднi вчинки ростйського

вiйська важко пояеиити з позицiй здорового глузду i пра
вил ведения вiйни, але психолоriчно воии були викликанi

люттю воякiв Яковлева через свот значнi втрати та бажан-
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ням раз i наэавжди эалякати украiнцiв, i зокрема эапорож
цiв, що зрештою зробити не вдалося - сгчовики, шзнав

шись про подробицi взяття ixиъоi фортеш. не вдалися до

дезертирства, а при першiй-лiпшiй нагош жорстоке мсти

лися воякам Петра 1за ixнiй вщвертий садизм у ставленнi

до полонених i навiтъ вбитих воропв,

Взяття Сiчi вnлинуло на долю Bciei весняно-лiтнъоi

кампанii. Це розумiли i гетъман Мазепа, i росiйсъкий цар..
lиiцiатива остаточно перейшла до росшн, Петро 1влашту
вав у росiйсъкому таборi пiд Полтавою гарматний салют

на честь «виктории над эапорожцами», Головкiн швидко

виспав «нарочного куриерея до росiйського посла в Кон

стантинополi п. Толстого, «дабы он тамо у Порты кому

належит объявил, что те злодеи, от которых между обойми

государствы происходили ссоры, погибли...в, У Москы

Bicткy про зиищення Сiчi прийняли «со многою радостик»

та «СО многим трiумфом тртумфовали», «Оное проклятое

гнездо, - писав Петровi 2 червня 1709 року, поздоровля

ючи царя з «таковым шастиемь, адмiрал Ф. Апраксiн, 
я чаю, до последняго отчаяния проклятого Мазепу при- I

вело, и народ Малоросийской к Вашему Величествию I

утвердило». Сповнилися давнi ripкi перед6ачения запо

рожцiв про те, що як ростяни виженуть 3апорозъке вiйсъко

з Сiчi, то «конечно на вiчнi часи вс! yкpaiнcъкi люди будугъ

Mocкai невiльииками, чого... давно держава Московська

бажае й на те шукае способтв».

Попри цитованi вище слова Апраксiна, гетъман Ма

зепа не впав вщчай - у нього було достатньо турбот.

Приеднання 3апорозькоi Сiчi до украiнсько-шведського

союзу висунуло на перший план про6лему Полтави. Ма- i

зепа вже давно вказував Карлу XII на осо6ливе значения I

цiеi фортецi та торroвельноro центру. Невелике мюто- :
фортеця Полтава мало, проте, велике стратегiчне значен

ия, 60 стояло на перехрестi важливих шляxiв на 3апо

рожжя, Крим та Туреччину, на Правобережжя i Польщу,
на Слобожаншину та далi на Москву та на Дон. Володiн

ня Полтавою за6езпечувало панування над усiею пiвден

ною частиною Лiвобережжя. Нарештi, в Полтавi були за

паси провiанту та фуражу, а також сукна, потрi6ноro для
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вiйська, - шведське вiйсько, за спогадами офiцерiв-ка

ролiнцiв, виглядало страшенно обдертим пiсля важкоi зи

мiвлi 1708/1709 року.

у Полтавi завжди були досить мiцнi укратнськ! автоно

мiстичнi настрот «Полтава издавна нестатечная, и теперь

з ней добра не спошватися», - писав канцлеровi fоловкiну

в серединi листопада 1708 року прихильиик Москви - ох

тирський полковник Фешр Осипов. Вiи вважав, шо в цъо

му мюп «зиайдутся Мазепины й Орликевы приятели».

«Справа Кочубея» та кадрова чистка, яку в зв'язку з цими

подiями провiв Мазепа в Полтавському полку навесн! та

влiтку 1708 року, усунули ВЩ влади опозицiйнi елементи,

i на чолi поптавськоi старшини стали таю прихильники

Мазепи, як попковий обозний Дорош, полковий судця

[ван Красноперич, полковий писар Олександр Чуйкевич

тощо. Щоправда, полтавський полковник Iваи Левенець

не був близький до Мазепи, який йому не доыряв, але ын

не належав i до супротивникiв гетьмана i тому був зрештою
эатриманий росiйськими чиновииками в Харков! навесн!

1709 року. KpiM ТОГО, В Полтавi була (до листопада 1708 ро

ку) дуже впливова родина поюйного полтавського полков

ника Павла Герцика, тестя генерального писаря п. Орли

ка, зокрема сии полковника Гритортй Герцик, вiдомий

мазепинець, який вже колись виконував обов'язки наказ

ного полковника.

Наприкiицi листопада 1708 року Мазепа намагався за

крiпити за собою Полтаву, закликаючи Левенця до спiв

праш, а згодом нашслав туди генерального бунчужного

Ф. Мировича з унiверсалами до населения. Але Левенець

визнав нового гетьмана Скоропадського, а на початку

грудня до Полтави було введено росiйський гарнiзон, яким

командував Олексiй Келiн.

Перебування Полтави в руках царя загрожувало BciM
операцiям союзникiв. Полтава потрiбна була як опiрний

пункт для органiзацii новот кампанii проти Москви. Спи

раючися на це мюто, король i гетьман могли б чекати на

прихiд короля Станiслава та генерала Крассау, а також на

приеднання Туреччини та Криму. Полтава була також

потрiбна для оборони запорозьких земель. Також, обляга-
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Росiйська армiя пiд Полтавою на час генералъноi битви

складалася з 61 батальйону пixоти, 24 кавалерiйсъких (дра

гунських) полкiв, укршнського. козацького вiйська на чолi

з гетъманом Скоропадсъким - разом понад 50 тисяч чо

ловiк. Артилерiя мала 72 гармати. Козацъке вiйсько пере

кривало шведам шлях до Днiпра на дiлянцi вш Переясла

ва до Кременчука.

3 боку шведiв у майбутнiй битвi могли взяти участь

23-24 батальйонипixоти, 41 ескадрон кавалерii (всъого до

25 тисяч чоловiк) - i тiлъки 4 гармати (6iльша частина

артилерii не могла бути використана в бою через брак

снарядiв, кpiM того, гарматний порох, що його мали шве

ди, вiдсирiв i був. неякiсним; зрештою втрата союзниками

украшсько] артилерii та боеприпаста у Батуринi виявилася

фатальною). Невелика частина шведськоi армй (близько

6 тисяч чоловiк) була розташована в таборi пiд Полтавою;

а також займала позицii вниз по Ворскш. .
Питания про участь украiнсъких вiйськ в Полтавськiй

битвi залишаетъся достатнъо спiрним. На думку Б. Круп

иицького, бiлъша частина запорожцiв i козацьке вiйсько

Мазепи увiйшли до резерву й эваходилися бiля села Пуш

карiвки поруч зi шведською артилерiею, обозом i частиною
кавалерii. Друга (менша) частика запорожцiв, разом iз

кiлькома шведсъкими загонами, продовжувала облогу Пол

тави та тримала лiнiю рiки Ворскла, зокрема мюта Стар!

та Ноы Санжари, Бшики i Кобеляки. Ця допомжна, хоч

i доситъ важлива, роль украiнськоro вiйсъка цiлком зро

зумiла: головну його СИЛУ становили запорожш (пixота),

яким, на думку шведських генералiв, не 6уло мiсця на полi

генерального бою, а гетьманське вiйсько складалося пере

важно з компанiйцiв, то6то кавалерii, що мала свот спе

цифiчнi завдання - прикривати фланги вш ворожоi кш

ноги, а в разi успixу переслiдувати вiдступаючого ворога.

Укратнсью вiйсъка Мазепи (8-10 тисяч воякiв включно

iз запорожцями) мали чимало справ, охороняючи лiвий

фланг шведiв, забезпечуючиголовнi сили шведськоiармй

вщ можливостi обхщного руху росiян iз заходу, а голов

не, тримаючи в облозi Полтаву, аби убезпечити армiю

КарлаXII вш вилазки з боку ii гарнiзону.
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Гетьман Мазепа як досвщчений вiйськовий не Mir не

бачити, що загальна стратегiчна ситуацiя перед- битвою

скпалася не на користь шведiв, якi опинипися мтж воро

жою фортецею (Полтава) та основною росiйською армiею

i змушенi були роздiлити свот сили. Знав гетьман i про те,

що вночi 17червня при рекогносцировцi ворожих позицiй

його вiдчайдушний союзник, Карл, якого шведськi солда

ти вважали мало не зачарованим вщ куль, був серйозно

поранений у ногу. Сам керуваги боем BiH не мп, i головне
командування було доручене фельдмаршаловi Реншильду,

достатньо компетентному офiцеру (з ним у Мазепи та

запорожцiв, судячи з тих не6агатьох даних, що ми маемо,

скпалися непоганi стосунки). Проте вiйськовим гентем

фельдмаршал не був. Його план иаступу на росiйський

табiр вщзначався прямолiнiйнiстю i безмежною вiрою в

неперевершенi бойовi якосп шведськоi пixоти в ближ

ньому бою. Допомога yкpaiHcЬKoro вiйська гетьмана Ма

зепи, зокрема запорожцiв, яю особливо вщзначилися своею

хоробрiстю в сугичках з росiянами та козаками СКОРО

падського у травнi-червнi 1709 року, не могла врятувати

безнaдiйноi ситуацй, в яку потрапили шведи.

Мазепа бував на всЬс шведсь:ких военних нарадах i не
Mir не знати, що генеральна битва, яка мала вирiшити долю

Швецii та Украiни, була намiчена Карлом на 29 червня.

Однак вночi 26 червня розвiдка повщомила шведськоro ко

роля, що 28 червня до росiйськоi армп мае приеднатися

40-тисячне калмицьке вiйсько хана Аюки (як ВИЯВИЛОСЯ

эгодом, чугк:а перебiльшила кiлькiсть кaлмикiв, що йшли на

допомогу до Петра, "в кiлька разiв). Довщавшись про це,

король вирiшив прискорити подii. Остання вiйськова нара

да вiцбулася о четвеpтiй roдинi дня 26 червня, на нiй Рен

шилъд виклав свiй план наступу i посварився з генерал

квартирмейстером mведськоi apмii Юлленкруком. Навряд

чи буде перебiлъшенням припустити, що lвaн Степанович

Мазепа погано спав у нiч перед вирiшальною битвою, так

само як i багато хто зi шведськоro генералiтету - заважали

поганi ·передчyrrя. I

Вж:е звечора, близько одинадцятоi, частина шведського

вiйська виступила з табору, сподiваючись застукати воро-
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га зненацька. Ближче до ранку виступила ВСЯ армiя. 00
переду чотирма колонами йшла пixота; за нею рухалась

ктннота, подiлена на шiсть колон. При вiйську був пора

нений Карл XII, якого везли на спецiальних ношах, за

пряжених двома кiньми. Гетьман Мазепа, залишаючись в

своему обозi бiля села Пушкарiвка, супроводжував погля

дом колони воякiв У сишй формi, аж поки вони не розта

нули втемрявт укратнськот лiтньоi ночi. Напередоднi вш,

нiби не помiчаючи своп роктв i хвороб, хвацько промчав

перед лавами сердюкiв, реестровшв i запорожцiв на чудо

вому кон], зiрвавши оплески серед шведських кiннотникiв.

Але поранений Карл зауважив своему союзниковi, ЩО

росiяни, схоже, полюють на ворожих генералiв i життя

гетьмана пiд великою загрозою. Це 6ула правда: протягом

кампанii 1708-1709 роюв гетьман кшька разiв ледь не

потрапив до росiйськоro полону. Твану Степановичу на

спйно рекомендували залишитися в обозi шведсько-ук

рашеького ыйська. Але значна частина його кiннотникiв

взяла }·часть у битвi, прикриваючи шведськi фланги.
\

Бiй розпочався з першими променями вранiшнього

сонця. Шведи натрапили на двi лiнii росiйських редупв

(земляних укрiплень), i тут почався гарячий бтй. Вотнам

Карла вдалося захопити першi два редути. Але ixнiй по

дальший рух був затриманий ураганним артилерiйським

вогнем та кiннотою Меншикова. Тодi король наказав i
своiй кшноп рушити вперед;ч драгунськi полки Менши

кова вшетупили до правого флангу росiйського табору.

Здавалося, в ходi битви настав вирiшальний момент, i
перемота шведiв могла здатися цiлком iмовiрною. До прин

ца Максимiлiана-Емануеля Вюртемберзького, полковни

ка на шведськiй служ6i, навпъ звернувся один iз коман

дирiв козацьких загонiв Скоропадського з пропозвшею

перейти з двома тисячами козакiв на бiк шведiв. Проте

принц заявив, що не може приймати таю рiшення без

дозволу Карла XII, i сприятлива нагода була змарнована.

Тим часом навколо редупв ТОЧИВСЯ запеклий бiЙ. Юль

ка разiв шведи атакували редути, але великi втрати змуси

ли Карла вiдмовитися вщ подальших спро6 захопити ре

дути штурмом. Король вирiшив або обiйти ix, або пройти
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мiж ними. Обiйти ix шведам не вдалося, а спроба прорва

тися вперед завершилася тим, що 6 баталъйонiв шведсъкоi

пixоти i 1О ескадронтв кiнноти пiд командуванням гене

ралiв В. Шлiппенбаха i К. Рооса були вiдрiзанi вщ головних

сил шведсъкоi армй i примушенi вщступити до Якiвецько

го лiсу. Помiтивши це, Петро послав туди Меншикова 3

5 баталъйонами пixоти i 5 драгунсъкими полками. Пiд час.

бою вiйська Рооса та Шлiппенбаха були змушенi капiту

лювати - шведсъка армiя втратила майже чверть тпхоти:

на початку битви.

Тим часом наступаюча шведсъка пixота, переслiдyючи

кшноту росiян, пiдiйшла надто близько до табору царя i.
потрапила пiд жахливий артобстрiл. Обидвi армй пере

шиковували свог лави на узлiссi Будищанського лiсу, i о
дев'ятiй годинi ранку почався другий, вирiшалъний етап

битви. Вш тривав усъого двi години - вирiшальнi двi го

дини в юторй Пiвнiчноi та Схщнот €вропи й Украiни.

Мужня i дисциплiнована шведська армiя натрапил;а H~

гщного супротивника, ЯКИЙ до того ж переважав ii чисель
но та за кiлькiстюартилерй, Шведськапixота, незважаючи

на артобстрiл, подекуди прорваласяна дистанцiюбагнет

ного бою, в якому шведам не було рiвних. Генерал Адам;

Левенхаупт (суворий «генерал марш-марш»,як називали

його солдати) вщчайдушнонамагавсяпрорватиростйську

лiнiю, i гвардiйсъким шведським полкам це майже вдало

ся - принаймнi саме туг, на шведському правому фланзт,

вдалося попенити росiйську пixоту. Казанський, Псков,

ський, Сибiрський, Московський, Бутирський та Новго

родсъкий полки почали вiдступати, i, якби не особисте

втручання Петра 1,що зупинив вiдступаючих новгородшв I

(ixнiй полковник загинув у бою), вiдступ мав певний шанс

перетворитися на втечу. Дотепер деякi шведськi юторики.

твердять, що якби Реншильд вчасно кинув у прорив шведn
1

:
ську юнноту, битва пiд Полтавою могла б мати зовсiм iнш\ I

наслшки (хоча, зрозумiло, у ixнЬc росiйських колег це при

пушения викпикае несприйняття), Нц довершения всъого'
в ношi Карла XII влучило ростйське ядро, а за кiлька хви

лин по тому було вбито коня, на якого пересiв шведський

король. Карл знепритомнiв, а його вiйська, що i так ледъ
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тримали лiнiю, почали вiдступати. Зтодом вiдступ перетво

рився на втечу. Левенхаупт говорив згодом, що солдатiв,

якi тiкали, не зупинив би i сам чорт. Вщступ намагала

ся прикрити шведська та украшська козацька юннота.

Карл XII врятувався вщ, здавалося б, неминучого росiй

ського полону завдяки одному з драбантiв (особиста гвар

дiя шведського короля), який вщдав йому свого коня.

Що ж вiдбувалося в цей фатальний для козацькоi Ук

раiни день iз героем нашоi книги - морально i фiзично
виснаженим гетьманом? Авторов! цiеi книжки уявляеться

така картина.

Було спекотно. 3 самого ранку над полем бою стояв

густий чориий пороховий дим, i з шведсько-украiн

ського табору бiля Пymкарiвки не можна було розгледi

ти майже нiчого. €дине, що можна було твердити на

певне, - битва складалася не на користь шведiв, бо

гуркгг гармат, трiскотiння мушкетного вогню, лютi ви

гуки та зойки чулися все ближче i ближче. Отже, не

переможна шведська армiя (i з нею кшька кзнних загонтв

запорожцiв та гетьманських компанiйцiв) вщступапа. Не

вдовзi (було за полудень) гетъман вже Mir розрiзнити в

пороховому диму тоню синi лiнii, що танули, коли на

них накочувалися хвилi солдатiв в зелених мундирах.

Серед переможшв можна було розгледiти i коротко пiд

стрижених вершникiв, що переслiдyвали швешв, - це

були козаки з полкш Скоропадського. Iх важко було
сплугати з росiйськими драгунами - Ti носили довге

волосся та буклi. Гетьман бачив, як пробiг перед лава

ми невеликого шведського загону, який охороняв табiр,

полковник, шикуючи до бою солдатiв, як метушитъся

козацька старшина. Вш добре розумiв причину цiеi ме

тушнi - в той час як Герцики, Войнаровський i навпъ
«старий чорп (як нерщко спересердя називав його Ма

зепа) Iлля Ломиковський, генеральний обозний i знавець
артилерiйськоi справи, збирали своюс козакiв та запо

рожцiв до останнього бою, бiльшiсть генералъноi стар

шини готувалася втекти до росiйського табору. Серед

них були люди, якi ще piK тому вимагали вщ Мазепи

пiти на союз iз шведами, хвацько вимахуючи шаблями,
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якими готувалися впень порубати знахабнiлих царських

посiпак. Тепер вони групами або поодинцi залишали

шведський табтр, не озираючись назад i сподiваючись

дiстати царське прощення. 3 розбитого страшною бурею

славного корабля тiкали останн! щури. Справжнi бiйцi

залишалися. Iх 6уло не6агато, але вони ладнi були вмер

ти за те, у що вiрили. Раптом Мазепа згадав одну гра

вюру, яка ВИП8Дково потрапила йому на очi нез8ДОВГО

до вiд'iзду з Батурина. п створив киiвський гравер Да

нило Галяховський, що добре знав гетьмана. Страшною

була та гравюра. На нiй було зображене все те, проти

чого боровся [ван Мазепа протягом усього свого довго

го життя: жахливi апокалiптичнi потвори, що символг

зували Голод, Мор, Рутну, Розбрат i Втйну. Злiва i спра

ва вони насувалися на невелику худорляву постать лицаря

в сяючих обладуиках, що непорушно стояв у центрi. До

лицаря перелякано тупилися алегоричнi фiгури муз i чес
нот, а ын посмiхався до них, прикриваючи овальним

щитом вш ворожоi навали двi тендiтнi жiночi постатi.

Уособлювали вони Bipy та Батькiвщину... На тонкiй де

вiзнiй стрiчцi маленькими лiтерами було написано: «Si
fractus illabatur orbis, impavidem ferient ruinae» - цитата

з твору улюбленого поета Мазепи, суворого римлянина

Кынта Горацiя Флакка (книга третя «Пiсень»). «Якщо

иавiть впаде увесь свгг, непорушиим залишусь я пiд його

уламками». Внизу гравюри - пшпис-посвята «Celsissimo
et Illustrissimo Domino Ioanni Mazepa...» - «Найсвiтлi

тому i ясновельможному пановi Мазепi...» i далi ще

багато чого. Мазепа прко посмixнувся у вуса - адже

далi там було щось про «улюбленця долi» та «завжди

непереможного». Авжеж, улюбленець Фортуни, яка зра

дила його саме тодi, коли ri посмiшка, бодай невеличка,

так стала б у пригодi йому та його иародовi. Звюно,

завжди непереможних не бувае - иi в коханнт, н! в

полiтицi, иi на ыйн]. 1 вiи сам, полководець, який водив

вiйсъко В бiльш нiж два десятки походiв, i цей розумний

i вщчайдушний хлопчина-король з далекоi Скандинавii

сьогоднi програли. Цар Петро перемiг. Тепер у нього

6удуть вiльнi руки щодо Украiии. Вона Ж, як та чайка-
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небога, чие гнiздо просто бiля битого шляху, котрим

ходять чужинсъкi орди. Не вивести iй свотх чаеняток...
Невеселi роздуми гетьмана перервав вигук захеканого

Орлика: «Ваша Ясновельможносте, Чуйкевич, Гамалiя,

Кожуховсъкий i Покотило втекли до табору московського

дракона...» «Знаю. Хочеш iз ними?» Орлик ображено за

мовк на пiвсловi. «Hi, ти не з таких. Адже мгг зрадити

безлiч разтв, а все ж не зрадив. Шляхетська кров. Чесько

го роду, а любиш Yкpaiнy бшьше за багатьох MOix земляч

юв, якi сплять i бачать маетносп, золото та соболинт хуг
ра i за них ладиi перегризти одии одному горлянки та

продатися у вiковiчне холопство».

. Мазепа замовк. Вiи бачив, що нарешп шведськiй apMii
вдалося вiдiрватися вiд переслiдувачiв. Ось i зиайомi

обличчя: улюбленець короля бравий кавалерист Аксель

Спарре, суворий Левенхаупт, генерал Крейц... Немае Mi
нтстра Пiпера, Реншильда, молодого принца Максимiлiа

на-Емануеля, а головне - де ж сам Карл? А тим часом без

угаву гримiли козацькi нарiзнi рушницi та шведськi фузii 
запорожш, гетьманш, шведи вiдганяли вш табору занадто

самовпевнених кiннотникiв Меншикова. Довгий кривавий

день наближався до кiнця. 3рештою з'явилася одна з ос

таниix груп кiииотникiв. Це були королiвськi драбанти,

Мазепа впiзнав 1х по блискучiй розшитiй золотом формi.

Вони обережно вели за вудила коня, на якому ледь три

мався в сiдлi ixиiй король. Карлу допомогли злiзти, i ын
запитав у офiцера: «Де Пiпер та маленький принц?» «Ваша

Величносте, граф Пiпер та принц Макс у росiйському

полоно. «ЯКЩО так - до турюв, Вперед! Генерале Левен

хаупт, ви тепер командуете армтею, Ми ще все зможемо
виправити», - останиi слова Карл процiдив ледь чугно,

переборюючи страшний бiль у забинтованiй ступнi. Ма

зепа промовив Орликовi: «Пора i нам, Пилипе»,



РО3ДIЛ 8

«Прошу, люди мии, .
лежачи в могши,

Не ставтесь суворо.,. .
лииать мет слово:

«Йому тчна буде
хай пам 'ять од люду1»

Емптхшя, СМЕРТЬ

ТА посмвпнт ПОНЕВIРЯННЯ IBAНA МАЗЕПИ

Битва пш Полтавою завершилася. За росiй

ськими даними, шведи втратили 6iльше 9 тисяч чоловiк

убитими та близько 3 тисяч полоненими (включно з

фельдмаршалом Реншильдом, першим мшютром графом

Пiпером та ще кiлькома генералами), росiйськi втрати

становили, знову-таки за офiцiйними даними, 1345 уби

тих та близько 3 тисяч поранених. Через недостатньо

активне переслiдування з боку ворога, шведам i козакам
Мазепи вдалося, зберiгаючи дисциплiну, вiдступити до

Переволочни на Днiпрi. Гетъман, якому було дуже по

гано, з двома тисячами козакiв та iз частиною скарбш

переправився через Днiпро 29 червня близько четвертоi

години дня, а шведський король, вiцiбравши 1300 солдат

та офiцерiв, зшйснив переправу в нiч з 29 на 30 червня

(джерела твердять в один голос: Карла, як i гетьмана,

переправили запорозькi козаки). Човнiв та плотiв не

вистачало (наш читальник, напевне, пам'ятае про те,

що запорозька флотилiя, зiбрана в Переволочнi, була

знищена росiянами i галаганом), Тому переправити всю

16-тисячну армiю шведiв та кiлька тисяч гетьманцiв i
запорожцiв, що залишалися на лiвому березi (ширина
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Днiпра в цьому мiсцi становила у XVIII стоппп близь

ко 2 кiлометрiв), було неможливо. Нарештi з'явилися й

переслiдувачi - Петро 1 послав наздоганяти шведiв дра

гунсью полки пщ командуванням Меншикова, Волкон

ського та Голшина. Генерал Левенхаупт у безвиxiднiй

ситуацii занепав духом i провiв опитування офiцерiв та

генералiтету, що слiд робити, битися чи капiтулювати.

Результати були неясними. Тодi головнокомандувач швед

ською армiею наказав спалити секретн] документи, роз

дати солдатам жалування та скласти зброю. Серед умов

капiтуляцii пункт про долю союзникiв шведiв - запо

рожцiв i гетьманцiв - був взагалi вщсутнзй. Бiльшiсть

украiицiв у шведському таборi вщчайдушно спробувала

перепливти Диiпро, глибини якого стали могилою для

багатьох козакiв i старшин. Ti, хто не наважився на пе

реправу, немилосердио вииищувалися переможцями. Чи

мало запорожцiв та нiмецького офiцера Мюленфельса,

що колись перебiг э росiйського табору до шведiв, було

посаджено на палю. До речi, подальша доля Левенхауп

та чимось нагадуе долю фельдмаршала Паулюса, 6агато

хто з тих шведських офiцерiв, що повернулися з росiй

ського полону, не про6ачили йому цю капiтуляцiю, так

само як i iхнiй король. 3ГОдОМ Карл написав кiлька

листiв, в яких ппвно картав генерала за подiбну безчес-

ну поведiнку. '
За iроиiею долi, затримка росiяи пiд Переволочною,

викпикана необхщнютю прийняти капiтуляцiю шведськоi

армй, можливо, врятувала гетьмана Мазепу та шведського

короля вш полону. Петро 1 з радiстю чекав звiстки про

захоплення обох, вигадуючи бенкетнi тости для привiтан

ня першого та лютi тортури для останнього. Але прудкi

козацькi кон! мчали обох воропв царя степовими шляхами

на пiвдень, до володiнь Османськот iмперii.

Не знаючи, що сталося в Переволочнi, Карл XII та

Мазепа з невеликим загоном шведiв та кшъкома тисячами

козакiв поспiшали до Очакова. До речi, на вiдмiиу ВЩ

пiзнiших шведсъких iсторикiв, якi вкладали У вуста коро

ля ripкi докори на адресу Мазепи за програш кампанii,

тогочаснi документи свщчатъ, що Карл XII нiколи ие вва-
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жав Мазепу винним у поразцi. Пройшовши мiж верхiв'ями

рiчок Iнгул та Iнгулець, втiкачi наблизились до нижнъоi

течii Пiвденного Бугу, де эапорожш знайшли колодязъ iз

гарною водою. 7 липня шведи i запорожцi переправили

ся через Пiвденний Буг, причому переправу ледъ не зiрва

ла поява дparyнiB Волконсъкого, якi увесь час переслiду

вали короля та гетъмана. Проте i на цей раз запорожш

врятували Мазепу i Карла, сам! зазнавши втрат. Неподалiк

проходив державний кордон мiж украiнсъкими та турецъ

кими землями, i ростяни не могли переслiдyвати втiкачiв

далi, бо це означало спровокувати вiйну мЬк Ростею та

Туреччиною, до якоi Петро був ще не готовий. Тому цар

спробував домогтися видачi втiкачiв iншими способами

(про це дещо згодом). Запн Карла XII та гетьмана Мазепи

не затримався надовго в прикордоинiй фортеш Очакiв, а

этодом переткав захiдиiше, до мюта Бендери (у Бессарабii,

сучасна Респу6лiка Молдова). У Бендерах була резиденцiя

турецъкого сераскера - вiйськового та цившьного намю

иика Бессарабii, i тут можна було сподiватися иа вщнов

пення дипломатичних контактiв з Константинополем та

Бахчисараем. Саме в передмiстi Бендер, Варниш, i став

табором Карл XII, його шведи та бшьша частина yкpaiH

съких полiтичних емiгрантiв-мазепинцiв. Щоправда, за

лишки геиералъноi старшини переixали до столищ Мол

давсъкого князiвства - мюта Ясси. До Ясс переixав навпъ

Пилип Орлик, посварившись iз Войнаровським, який ледъ

не зарубав майбугиього творця «Пактiв i конституцii Вiй

ська Запороэькогоя в присутностi Мазепи. Сам гетьман

жив у Варниш аж до cвoei смерть Шведський королъ вва

жав, що пробуде в цъому невеличкому провiнцiйному

MicTi на Диiстрi иедовго. Вш планував швидко зiбрати

свозх прихилъникiв у Полъщi (i дiйсно - невдовзi до Бен

дер прибули бiлъше 2 тисяч полякiв на чолi зЮзефом

Потоцъким, найвiдцанiшим прихилъником Лещинсъкого

i Карла) i ixати до Швецii збирати иове ыйсько. Проте

щодо себе особисто старий украiнський гетъман знав, що

його днi пораховаиi.

Матерiалъие становище украiнсъких емiгрантiв було

важким. Нтхто (за одним винятком) не мав iз собою знач-
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них грошей, i запорожцi та гегьманш мусили брати пози

ки у мiсцевих купцiв, якi згодом треба було вiдпрацьову

вати. Значиi скарби зберiг лите сам Iваи Степанович.

Володiючи великими багатствами, вш завжди цiнував ix
не самт по собi, а як засiб, яким можна впливати на людей,

змiциювати свiй авторитет та здобувати ixию пiдтримку i
вдячнiстъ. Протягом 1708-1709 роюв вiи зробив чимало

рiзиоманiтиих, нерщко дуже шнних подарункiв: королю

Карлу (якомувiи позичивнезадовгодо Полтавськоiбитви

60 тисяч талерiв), кошовому Костю Гордiенку, звичай

ним запорожцям, шведським генералам. Але украiнський

гетьман yмiB щедро вщцячити i людинi, яка просто колись

стала йому у пригодi. Так, взимку 1708/1709 року пiд час

одного з нападiв росiйськоi кавалерii на обоз шведсъко

украiнсъкого вiйсъка молодий офiцер шведського кшно

гваршйського полку Абрахам Седерхольм врятував частииу

майна Мазепи. Гетьман вщдячив 29-рiчиому Седерхольму

по-королiвськи - подарував чотири позолоченi срiбиi куб

ки та чудового коня в розкiшиiй збруi, на якому Абрахам

брав згодом участь в Полтавськiй битвi. Чимало гетьман

ського золота потрапило до рук солдатiв Меншикова пiс

ля взяття Батурина (хоча украшська легендарна традицiя

вперто твердить, що гетьман сховав скарби i потiм забрав

ix iз собою, вiдшукавши серед рyiи столищ). Хоча прямих

документалъних пiдтверджень цъому i немае, очевидио,

дещо довелоси кинути пш часпереправи через Днiпро бiля

Переволочни. Iсторики й митцi згодом любили тiшити

пу6лiку колоритними картинами того, як, сидячи в наван

гажених по вiнця човиах, яю перевозили Iваиа Мазепу та

його соратникiв через рiчку, козаки кидали за борт золотi

червiицi, аби хоч трохи полегшити судно. Незважаючи на

все це, до Бендер гетъмаи потрапив, усе ще володиочи

значними багатствами. Це були в'юки iз золотими та срiб

ними монетами, коштовна зброя (шаблi, списи, булави)

та клейноди, а головне - коштовие камiння, яке займае

мало мiсця i легко транспортуеться (про гетьмансъку

скриньку iз самоцвiтами згадують шведсъкi джерела). Про

Мазепинi скарби ходили легенди. Чутка про них спливала

i значно пiзнiше за найнесподiванiших обставин. Так, зна-
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менитий шотландський економют Адам Смгг у своiй книз!

«Багатство народiв» писав: «...кажуть, що дуже великi ба

гатства мав Мазепа, лiдер украiнських козакiв, славетний

союзник Карла XII». За оцiнками шведського комюара

Солдана, що склав на прохання Мазепи опис його майна

за кiлька годин до смерп гетьмана, цiннiсть усього майна

украшського володаря становила Biд 750тисяч до 1мiльйо

на шведських рейхсталерш (чверть рнного при6угку Швецii

станом на 1699 ртк). Але цi багатства навряд чи могли

втiшити важко хворого гетьмана. З моменту приiзду до

Варниш BiH майже не вставав з лiжка. Його стан погiршу

вався, але гетьман навпъ тепер цiкавився тим, що вщбува

еться в полiтичному свгп. При дядьковi постiйно перебував

Войнаровський - його вважали спадкоемцем скарбтв, а

можливо, i 6улави гетьмана у вигнаннi. Карл XII нерщко
вщвщував свого союзника i кiлька разiв присилав до нъо

го посланцiв з важливими новинами. Новини цi були рiз

нг, але зде6iльшого прикрi: про капiтуляцiю шведiв пiд

Переволочною, придушення виступiв правобережних ко

закiв i селян, а також про прагнення Петра домоггися вш

турецького султана видачi Карла XII та Мазепи. Якщо

видача шведського короля загрожувала колосальним мiж

народним скандалом, i турки навряд чи пiшли б на такий

крок, то iдея видати Мазепу, пiдкрiплена величезною

сумою в 300тисяч червiнцiв, якi росiйський посол в Кон

стантинополi Толстой пропонував за украiнського гетъма

на, була не такою вже й незшйсненною, Але тypeцъкi

урядовцi, розумцочи, що нова вiйиа Pocii та Османськоi

iмперii - лише справа часу, твердо вщмовлялися це зро

бити. Вони посилались на норму, записану в Коран], яка

эабороняе видачу втiкачiв, що потрапили пiд покровитель

ство до мусульман, ixиiм ворогам. «Непiдкупнiстъ» турктв,

проте, мала i cBoi межi - за два роки пiсля смерп Мазепи

саме золото врятуе Петра 1 та його армiю вщ повноi по

разки на берегах Пруту, коли помста за Батурин i Полта
ву буквально вислизнула з рук Орлика та Карла XII.

Непокоiли гетъмана в останиi ти.жнi його життя i чвари
мiж украiнцями, якi пiшли на емiграцiю. Багато хто з них

звинувачував у теперiшнъому жалюriдному становищi саме
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Мазепу. Вперше це виявилося ще перед переправою через

Днiстер, коли Юлька запорожцiв спробували пограбувати

гетьманський обоз i захопити самого Мазепу, аби, видав

ши його царевi, заслужити прощения. Тодi гетьмана вря

тували вiриi йому козаки та польський шляхтич Станiслав

Понятовсъкий, що перебував при армй Карла XII як пред

ставник Стаиiслава Лещинського. Вдруге запорожш збун

тувалися 11-12 липня, i гетьманоы та королю ледь вдало

ся ix вгамувати, не без допомоги общявок та грошей.

Рiзнi настрот панували i серед укратнськот старшини в

Яссах та Бендерах. Дехто вже вголос говорив про мож

ливiстъ повернеиия до Украiии, аби отримати царське

прощения. lишi сварилися через те, кому бути наступни

ком Мазепи i iсти не надто ·смачний хлiб гетьмана-емi

гранта. Мазепа так i не встиг (чи, може, не захотiв?) склас

ти офiцiйиий заповiт, i пiсля його смерп для розподiлy

майна покiйиого довелося створити спешальну украшо

шведсь:ку комiсiю. 3рештою бiльша частина майна ышйде

Войнаровському (через те, що i кошти визнають особистою

власнiстю Мазепи, а не державним скарбом), i лиmе де

що - Орликовi як новообраному гетьмаиовi, що рiзко

звузить фiнансовi та полiтичнi можливостi останнього.

Зысно, гетьмана не могла нё засмугити иеприхована

ворожнеча мiж старшинами-емiгрантами через його скар

би, але Тван Мазепа за свое життя надто добре вивчив

людську натуру, аби эдивуватися таким ii проявам, Бажко

твердити напевне, про що думав Тван Степанович в остан

иi диi свого життя, Можливо, вiи намагався зрозумiти,

чому його так добре прорахованi наперед плани зазнали

такот страшноi поразки, Можливо, згадував свое довге i
шкаве, як справжнiй пригодницъкий роман, життя, в яко

му було все: злети, падiння, iнтриги, кохання, ненависть,

шана i прке розчарування. А може, просто дивився з ык

на на швидкий Днiстер, який иiс свот води в Чорне море.

До речi, ще в ЗО-х роках :хх столггтя в Бендерах юнував

старовинний будинок, про який мiсцевi мешканцi вперто

твердили, що саме тут жив украiнський гетьман-вигнанець.

Так само у Варниш небагатъом туристам показували кри

ниш, якi звалися Мазепиними.
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Найважливiший документ щодо останиiх днiв i годин
земного життя гетьмаиа Мазепи - це лист шведсъкого

чиновника (комтсара) Густава Солдана, який той нашслав

Карлу XII одразу пiсля смерп гетьмана. В ньому зафiксо

вана маса подробиць. Цей звiт вiдшукав у шведському

архпи та опублiкував вшомий украiнський дослшник пер

шоi половини хх столiття Вензамш Кордт.

Наприкiнцi вересня 1709 року стан здоров'я гетьмана

попршився настiльки, що до Ясс 6уло послано пнця по

православного священика. Гетьман сповщався i потiм ви

рiшив владнаги також свот земнi справи. Для цього ын

попросив Карла XII прислати йому якусь ырну людину.

Король прислав Густава Солдана, який знав слов'янськi

мови та латину. Солдан здiйснив опис коштовностей, що

були у Мазепи, i зацiкавився скринькою з документами.

Але гетьман лише сказав, що серед цих паперiв € таю, якi

можyrь коштувати голови 6агатьом сильним свггу цього

(зокрема, опозицiйним щодо царя росiйським аристокра

там), i додав, що цi таемниш вiи за6ере iз собою в могилу.

Потiм гетьман спалив ш папери (чим сильно засмyrив не

одне поколiння iсторикiв Украiни та Pocii, але, можливо,

дiйсно врятував кшька житпв). За словами Солдана, Ма

зепа до кiнця ДНЯ 21 вересня эберпав пам'ять i иавiть

намагався ж:артувати, порiвиюючи свою долю з долею

славетного давньоримського поета Овiдiя, що помирав не

дуже далеко вщ Бендер, в Micтi Томах, теж будучи вигнаи

цем. У другiй половинi дня гетьман втратив пам'ять, по

чалася агонiя. БШи будинку Мазепи зi6ралася велика юр6а

украiнцiв, шведiв, поляюв та туркш, Близько четвертот

годиии дня до кiмиати, де були Орлик, Войнаровський,

Солдан i священик, зайшов король Карл, а6и попрощати

ся зi свозм союзником, зле Iваи Мазепа уже иiкого не

впiзнавав. Невдовзi пiсля вiзиту Карла розпочалася стра

теина злива, яка тривала майже добу. За даними Солдана,

гетьман Украiни Тван Степанович Мазепа-Колединський

вiдiйшов у вiчнiсть близько десятоi години вечора 21 ве

ресня 1709 року.

Наступного дня украiнцi та шведи влаштували гетьма

ноы урочисте поховання. За свщченням шведських джерел,
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карету з тiлом гетьмана везли шiсть бiлих як снтг коней,

попереду процесii йшли сурмачi та барабанщики, а за

труною кiлька чоловiк несли гетъмансью клейволи. Далi

вузькими вулицями Бендер крокували козаки-гетъманцi та

запорожцi з оголеними шаблями та похиленимипрапора

ми, ixала козацька старшина та Карл Хй, що, незважаючи

на бiль у нозi вш поранення, прийшов вщдати шану свое

му союзниковь Замикали процесiю жiнки (дружини, сес

три та доньки козакiв i старшин з Гетьманшини), ЯЮ, за

украiнським эвичаем, гучно голосили за померпим. Тiло

[вана Степановича було тимчасово поховане в парафiяль

нiй церквi Варницi, згодом було прийнято рiшення пере

везти його на територiю хоч i васального щодо Туреччини,

але православного Молдавського князiвства i поховати в

освяченiй землi. За кiлька днiв Григорiй Герцик i двое слуг

перевезли останки гетьмана до мюта Галац на Дунаi, де в

кафедральному соборi монастиря Святого Юрiя мюцевий

митрополит вiдслужив панахиду за УПОЮЙ душi Твана Сте

пановича. Тiло гетьмана було поховане в цегляному склепi

всерединi церкви (поширена середньовiчна практика по

ховання видатних осiб з числа аристократii). Церемонiя

пройшла без великих урочистостей, на що згодом В лиcтi

нарiкатиме Орлик. ..
Проте тлiнним останкам великих украiнських полiтикiв

рщко вдавалося мирно спочивати в своёс могилах. Безсилi

подолати ix за ЖИ1ТЯ, вороги мстилися iM шсля смерть

Так, за наказом польського коронного гетьмана Стефана

Чарнецького було викинуто з могили в субопвськзй цер

кцi прах Богдана Хмельницького. Кiстки ж [вана Мазепи

викидали з могили кiлька разiв. Спершу, за свщченням

молдавських лiтописiв, це зробили росiйськi солдати Пет

ра 1 пш час Прутського походу 1711 року, потiм турепью

вояки в 1821'роцi, шукаючи коштовностi, похованг, за

легендою, разом iз гетьманом. 3годом пiд час черговоi

росiйсько-турецькоi вiйии в 1829 роцi те саме вчинили

росiйськi солдати, якi ще й ношкодили надгробну плиту

(можпиво, саме вони збили напис i зображення герба

гетьмана). Проте, за свщченням М. Коспна, Нiкульчi та

румунського iсторика М. Когалънiчану, ченцi кожного разу

заз



Найважливiший документ щодо останюх днiв i годин
земного життя гетьмана Мазепи - це лист шведського

чиновника (комюара) Густава Солдана, який той надiслав

Карлу XII одразу пiсля смерп гетьмана. В ньому зафiксо

вана маса подробиць. Цей звiт вiдшукав у шведському

архтв! та опублiкував вшомий украiнський дослщник пер

шоi половини хх столiття Веиiамiн Кордт.

Наприкiнцi вересня 1709 року стан здоров'я гетьмана

попршився наспльки, що до Ясс було послано гiнця по

православного священика. Гетьман сповщався i потiм ви

рimив владнаги також свот земиi справи. Для цього ын

попросив Карла XII прислати йому якусь Bipнy людину.

Король прислав Густава Солдана, який знав слов'янсью

мови та латину. Солдан здiйснив опис коштовностей, що

були у Мазепи, i зацiкавився скринькою з документами.

Але гетьман лише сказав, що серед цих паперiв € таю, ЯЮ

можуть коштувати голови багатьом сильним свпу цього

(зокрема, опозишйним щодо царя росiйським аристокра

там), i додав, що цi таемниш вш забере iз собою в могилу.

Потiм гетьман спалив цi папери (чим сильно засмугив не

одне поколiния юториюв Украiни та Росй, але, можливо,

дiйсно врятував кiлька житпв). За словами Солдана, Ма

зепа до кiнця ДНЯ 21 вересня зберiгав пам'ять i навпъ
намагався жартувати, порiвнюючи свою долю з долею

славетного давньоримського поета Овiдiя, що помирав не

дуже далеко вщ Бендер, в MicTi Томах, теж будучи вигнан

цем. У другiй половинi дня гетъман втратив пам'ять, по

чалася агонiя. Бiля будиику Мазепи зiбралася велика юрба

украiнцiв, шведiв, поляюв та турюв. Близько четвертоi

години дня до кiмнати, де були Орлик, Войнаровський,

Солдан i священик, зайшов король Карл, а6и попрощати

ся зi свотм союзником, але Тван Мазепа уже шкого не

впiзиавав. Невдовзi пiсля вiзиту Карла розпочалася стра

шенна злива, яка тривала майже добу. За даними Солдана,

гетьман Украiни Iваи Степанович Мазепа-Колединський

вiдiйшов у вiчнiсть близъко десятоi години вечора 21 ве

ресня 1709року.

Наступиого дня украiнцi та шведи влаштували гетьма

ноы урочисте поховання. За свiдченням шведських джерел,
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карету з тiлом гетьмана везли шiсть бiлих як сшг коней,

попереду процесii йшли сурмачi та барабанщики, а за

ТРУНОЮ кiлька чоловiк несли гетъмансью клейноди, Далi

вузькими вулицями Бендер крокували козаки-гетьманцi та

запорожцi з оголеними mаблями та похиленимипрапора

ми, ixала козацька старшина та Карл XII; що, незважаючи

на бшь у нозi вш поранення, прийшов вщдати шану свое

му союзником. Замикали процесiю жiнки (дружини, сес

три та доньки козакiв i старшин з Гетьманщини), якi, за

украiнським звичаем, гучио голосили за померпим. Тiло

[вана Степановича було тимчасово поховане в парафiяль

нiй церквi Варницi, згодом було прийнято рiшеиня пере

везти його на територiю хоч i васального щодо Туреччини,

але православного Молдавського князiвства i поховати в

освяченiй землi. За кiлька днiв Григорiй Герцик i двое слуг

перевезли останки гетьмана до мюта Галац на Дунаi, де в

кафедральному соборi монастиря Святого Юрiя мюцевий

митрополит вiцслужив панахиду за упокiй душi IBaHa Сте

пановича. Тiло гетьмана було поховане в цегляному склепi

веерединi церкви (поmирена середиьовiчна практика по

ховання видатних осiб з числа аристократii). Церемонiя

пройшпа без великих урочистостей, на що згодом в листi

нарiкатиме Орлик .:
I Проте тлiииим останкам великих украiнських полiтикiв

piдкo вдавалося мирно спочивати в свотх могилах. Безсилi

подолати ix за життя, I вороги мстилися iM шсля смерть

Так, за наказом польського коронного гетъмана Стефана

Чарнецького було 'викииуто з могили В суботiвськiй цер

кв~ прах Богдана Хмепьницького. Кiстки ж lваиа Мазепи

викидали з могили кiлька разiв. Сперmy, за свщченням

молдавських лiтописiв, це зробили росiйськi солдати Пет

ра I пш час Прутського походу 1711 року, потiм тypeцъкi

вояки в 1821 роцi, шукаючи коштовносп, похованi, за

легендою, разом iз гетьманом. Згодом пщ час черговоi

росiйсько-турецькоi вiйии в 1829 poцi те саме вчинили

росiйсъкi солдати, якi ще й пошкодили надгробну плиту

(можливо, саме вони збили напие i эображення герба

гетьмана). Проте, за евiдченням М. Коспна, Нiкульчi та

румунського iсторика М. Когальнiчану, ченцi кожного разу

зоз



знову ховапипрах гетьмана, причому востанне вони, схо

же, навпъ не знали, хто саме похований в ixнiй церквi.

у 1835 роцi в тiй же церквi було поховано румунсъкого

боярина, для чого було вiдкрито склеп Мазепи i вщсунуго
вбiк кiстки гетъмана. За кiлъка рокзв по тому В Молдавii

було заборонено ховати небiжчикiв у церквах, i родина
боярина Дерекчi забрала прах свого родича з церкви; по

ховавши разом iз невiдомими iM кiстками на подыр'гбшя

церкви. Саме там, схоже, i спочивае украiнсъкий гетьман

дотепер.

Питания про точне мiсце поховання Таана Мазепи

цiкавило багатъох iсторикiв, як аматорш, так i профеею
налiв. Так, у 1876 роцi французький дипломат, эневець

слов'янських мов барон Адольф д'Аврiлъ (яКИЙ цiкавив

ся украiнською юторкю та лiтературою i, эокрема, пере

кдадав французъкою вiршi Шевченка) спробував встано

вити мiсце поховання укршнськоro гетьмана в Галацi. BiH
бачив якусь стару плиту iз затертим написом, на яюй

ледь видно було зображення орла (чи то одноголового

польського, чи двоroловоro, вiзантiйсъкого, якого успад

кували Австрiя та Росiя). Мiсцева традицiя пов'язувала

цю плиту з iм'ям Мазепи, але барон вирiшив не триво

жити прах того, хто, можливо, лежав пiд нею..Схоже,
цю ж плиту ще в 1845 poцi бачив уже згаданий румун

ський iсторик Когальнiчану. € данi, що ця плита була

неточною пiзнъою кощею, стару ж, з напiвзбитим напи

сом i сильно стертим зображенням, було подаровано чен

цями монастиря збирачу раритепв, братовi молдавського

господаря Михайлу 'Гиш, У 1930-1931 роках справою

поховання Мазепи зацiкавився Украiнськийнауковий iн

ституг у Варшавi. BiH вiдправив у вiдрядж.ення до I?yмyнii

свого спiвробiтника, доктора Трепке, ЯКИЙ провiв ФУН

товну роботу В apxiвax румунських мют i двiчi вщвщав

Галац. Трепке точно встановив, що Мазепа був похований

саме туг (а не у Варниш чи Яссах, як нерщко вважали

iсторики XIX столптя - Д. Бантиш-Каменський, М. Кос

томаров), адже вci тоroчаснi молдавсъкi джерела одного

лосно твердили про це. Бачив Трепке i велику мармурову

плиту з написом, котрий ын не змir прочитати, i зобра-
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женням орла.. На думку вченого, десь поруч мало буги i
мiсце останнъЬго спочинку гетьмана Мазепи.

Але могилу украiиського гетьмана на чужинi вщвщува

ли не лише грабтжники, мстивi вандали або допитлиы

науковш. Ще В 1722 роцi Пипип Орлик, подорож:уючи зi

Стокголъма до Туреччиии, вщвщав Галац i, постоявши бшя
могили Iваиа Мазепи, прочитав кiлька 'молитв за упокiй

душi гетъмана (про що свiдчитъ запис в його «Щодеиии

КУ»). Ще одним цiкавим вщвщувачем був офiцер росiй

сько! армй Олекстй Мартос, сии скульптора Iваиа Марто

са (автора пам'ятника Мiиiну i Пожарському :й Москы),

полум'яний украiнсъкий патрют с-- «мазепинецъ», як вiи

сам себе називав, автор «ICTopii Украiни i коэаювь, що не

дiйшла до наших днiв, а також мемуарш, в яких вiи описав

патрiотичиi почугтя, що охопили його пiд час вiзиту до

Галаца, Навесиi 1877 року зовсiм випадково на моmлi

Мазепи побував ще одии украiнець - офiцер царсъкоi

apMii Микола Тобiлевич (згодом вiдомий як великий укра

iнсъкий актор i драматург Микола Садовський). У свотх

спогадах Садовський яскраво эмальовуе той момент, коли

BiH побачив плиту з чiтким написом, який свщчив, що тут

похований [ван Мазепа (ця плита вочевидъ була виготов

лена ченцями мiж 1845 та 1877 роками, як виппивае з

ycьoro сказаного вище). Почугтя, як! охопили Садовсъко

го, також були почугтями укратнського патрiота, а не iM
персъкого офiцера. «Ти, славкий гетьмаие, ти, останнiй

нащадку колишньот вiлъноi, багатоi, свободолюбноi УК

раiни! Ти, поборнику святий, що не хопв себе лiчити ра

бом .серед зграi донощикiв, блюдолизiв, пiцнiжкiв, грязi i
рабiв! Се ти! Так ось де ти зиайшов собi мiсце довiчного

покою! А нас, дурнiв, учатъ юторй :грецъкоi, римськоi,

середнъовiчноi i таке iише, а своег дасть Бiг! Через те й не

знаемо про твою вiчну оселю! Аж вона осъ де! 1 я иизъко

вклонився гробниш того славного патрiота, що бажав здо

буги щастя, i волю, i честь своiй рiднiй, бездолънiй кpaiнi

i, знесилившисъ у тяжкiй боротьбi, полiг в далекiй чужииi,

анафемою затаврований. На пм свгп праведний судця

розсудить Петра та lваиа. Безталанна ти, моя рщна Bкpai

но! Але думи i пiсиi твоi, що зосталися нам на споминки,
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свщчать про твою славу колишню, моя нене! Вони' кажуть

нам правду святу, щоми е й були нацiя! Вони кричать,

вони квилять, .вони клекочугь клекотом орлинимдо щирих

синiв занед6аноi Украiни, що скривдженим синам ii пора
перестати у наймах ЖИТИ, а, обнявши найменшогобрата,

поруч iз ним своiй рiцнiй неньцi пора вже служитиь

Додамо, що на початку 1990~ роюв, уже пiсля здобут

тя Украiною иезалежностi, представниками yкpaiнcЬKo_,

гремадськоспбуло здiйсненосимволiчиепохованняэемщ,

взятоi з подыр'я церкви Св. Юрiя .в Галаш;у колишшй

гетьманськтйстолицi - Батуринь До речi, в Yкp~iнi доте-,

пер не встановлеио жодного пам'ятника IBaHo~i Мазепi

(якщо не рахувати меморiалъних дошок), Щоправда, в

рiзних мютах Укрaiни та свпу на честь гетьмана названо

бiлъmе 60 вулицъ та тшощ, а близько року тому було ухва

лено проект спорудження пам'ягника Isаиовi Степанови

чу в Батуринi, а також великого меморiалу на честь уса

жертв Батуринсъкоi трагедii 1708 року. Такий меморiал ~ir

би гшно вшанувати як гетьмана, так i звичайних батурян..:~.



РОЗДIЛ 9

-аи« Мазеn (здавна

Дiва полюбила..-»,
або «Издавна умысел

v

ужасныи взлелеял'
v v

таино злои старик»

ГЕТЪМАН IBAН МАЗЕПА

НА CTOPIHКAX ХУДОЖНIХ TBOPIB

Барвисте та насичене яскравими подiями i по
воротами життя гетьмана Мазепи ось уже майже три

столiтгя викликае чималий резонанс в yкpaiHcbKoмy та

росiйсъкому суспiлъствах. Гетъман iз живоi людини зi

своiми чеснотами i вадами перетворився на справжнiй

символ чи навiть набiр симвошв, шо мали уособлювати

собою страшний для прихилъникiв iмперсъкоi iдei «ма

лоросiйський сепаратизм» або милий серцевi прибiчни

кiв укратнсько! нацiональноi iдei «украiнський патрiо

тизмь. I п, Й iншi, мабугь, эалишаться на свотх позицiяx

i пiсля прочитаннякшькох десяткiв наукових монографiй

та статей (не говорячи вже про цю невелику книжку)

на дану тему. Це лише зайвий р~з доводить, що образ

Твана Степановича насправдi дотепер залишаетъся не

лише надбанням шкiльного (чи вузiвського) КУРСУ юторй

Украiни, а, скорiше, органiчною СКЛ8Довою загального

уявлення про цю саму iсторiю, якерозповсюджене серед

величезноi кiлъкостi людей, що мешкають на «постра

дянському простерв. Завданням останнього роздiлy на

шоi книжки € спро6увати розi6ратися, як лiтература

впливала i впливае на формування саме таких стерео

типних уявленъ щодо образу гетьмана Мазепи.
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Одразу зауважимо - даремно наш ласкавий читальник

став би шукати в цьому роздiлi сумлiнний iсторiографiч

ний аналiз науковса «мазешани». Завдання автора значно

скромнице. Буде розглянуго вплив лише тих: авторта i ixHix
художнix творш, иКИЙ, як нам здаетъся, протягом певного

часу був .або е найбiльш визначальним щодо формування

популярних уявлень про Мазепу на Сходi i Заходi €вропи,
а також тi лiтературнi твори, якi цiкавi насамперед орип

налънiстю трактовки цъого образу. Адже саме художня та

науково-популярна i публiцистична, i значно менте 
суго наукова лiтература була i залишаетъся одним iз най-

важливiших чинникiв творения таких уявлень. •
Хай нам вибачитъ наш читалъник, але ми энехтуемо i

улюблеиим прийомом деяких вiтчизияиих авторта подiбиих

нарисiв - виявленням «мiфiв» i «правдиэ В художнix тво

рах про Мазепу. Ясно, що будь-який з розглянугих нижче

твортв е складним сполученням «юторичнот правдив (чи

то пак того чи iншого рвновиду «iсторичного мiфу>~.) та

такого феномена, як «художня правда» в розумiннi того чи

iншого автора. Тому нас не буде зв'язувати по руках i но
гах сувора необхiднiсть звiрятися по ходу нашого огляду з

iсторичним фактажем i у менторському тонт картати того

чи iншого покiйного (чи живого й досi, собi на горе) мит

ця за необережне поводження з «Його величнiстю юто
ричним фактом». Хоча, зрозумiло, це не означае, що цьо
го ие зробить за нас читач цiеi книжки...

Не буде надто великим перебшьшенням, якщо ми на

смшимося эаявити, що образ [вана Степановича Мазепи

почав формуватися в суспiлъиiй свщомосп украiицiв i по
части росши ще за життя самого I гетьмана. Чим, ЯК не

складсвою частиною творения iмiджy, е десятки павепри

юв иа адресу гетъмана, створених сучасними йому по

етами? Твори Дмитра Туптала (з книги «Руно орошене» 
наприклад, «Про гер60ВИЙ мiсяць, зорю та про руно

орошене»), Стефана Яворського (зi збiрок «Луна голосу,

що волае в пустель та «Виноград Христовий»), Антонiя

Стаховського (поетичний з6iрник «Зерцало от писанiя Бо

жественного» та «Богородице Дiво» (1707 ртк), Ioaнa Мак

симовича насиченi гiперболiзованими похвалами на адре-
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су гетъмана, який зображуегъся непереможним вопелем,

захисником вiри i православноi церкви, щедрим покрови

телем наук i мистецтва в Украiиi. Схоже, для ЛЮДИИИ доби

бароко нiщо не здавалося занадто пишним i 6лискучим 
якщо порiвнювати з кимось персонажа свого твору, то

неодмiнно з Енеем, Ганнi6алом, Цезарем а60 Александ

ром, якщо зо6ражувати його вчинки - то мало не в дусi

подвиriв Геракла, якщо розповшати про його воропв - то

так, аби викликати у читача справжнiй «шок i трепет».

Вiршi перевантаженi (звiсно, як на смак пересiчного су

чаеного читача) складними символами, образами, взятими

з античног та християнськоi мiфологii, патетикою тощо.

Звiсно, найкращi поети до6и мали достатньо художнього

смаку, аби не перетворити сво] твори на трафаретний на

бiр лестощiв, але ось щодо ixнix менш обдарованих колег

цього, на жаль, сказати не можна. В цiлому ж портрет

гетьмана Мазепи в сучасних йому творах (звiсно, написа

них до 1708 року) вималъовуеться схожим на эображення

гетьмана на тогочасних великих гравюрах - блискуча ком

позицiя, чудовi орнаменти, постатi, обладунки, шоломи,

пера, а от обличчя розiбрати важко...
Дуже схожим за своею сугтю (~iльки зi знаком «Miнyc»)

е образ Мазепи в творах часто-густо тих же автортв, напи

саних пiсля переходу гетьмана на шведський бiк. Як при

клад наведемо твори Афанасiя 3аруцькоro, «Синаксар про

перемогу пiд Полтавою» Максимовича або «Епiнiкiон»

Феофана Прокопов.ича. ЯКЩО раиiше гетьман оспiвувався

як будiвничИЙ церков, вiриий преСТОЛУ, непереможний

войовник, то тепер вiи УРОЧИСТО проклинаеться як ворог

церкви, гонитель вiри, эрадник царя i вiтчизни, боягузли

вий негшник, еготет тощо.

Кiлька рядкiв з «Епiнiкiону» Прокоповича дають непо

гане уявлення про подiбну лiтературу:,

Летuть швед, а з ним зрадник скаженоголовий.

Куди з духом бiсiвсь"u.м бiжuш без упину,

Ганьбо нашого si"y, диявольський сину?

тu на батька, Вiтчuзну посзав меч тдняти,

О ехидяче плем 'л! О нелюде клятий!
3абув отчу любов mи! Посзив паеаньбитв
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Тверде правило свйпу!Добро паеубив ти

Дуже скорий до кари, повйьний до дiла.

О лепить же щодуху, щоб "ара настла!

Але ж i тут мшливий злий зрадник з 'явився,

Дарю i Марсу зрадив, а коли вiдкрuвся

Терен бою страшного, не лише ступити

Змiг у ратний вогонь вш, але й подивитись

Не насмйився, сором прийняв замють рани,

Непоспийний у Bipi, тремтливий у бранi.

Згаданi автори бачать майбутне Украшськог козацькоi

держави лише у складi елинот могутньот Росiйськоi держа

ви, де молодша сестра Украша в усьому слухняна i ке

рована. Натхненне оспiвування та не менш натхненне
паплюження того самого персонажа, роздiленi мiзерним

часовим промiжком, - мабугь, в юторй сытовот лiтератури

знайдеться не так 6агато настшьки ж яскравих прикладiв

подiбних метаморфоз. Проте саме цi твори та офiцiйна

пропаганда росiйського уряду заклали основи канонiчно

го образу «Мазепи-зрадника» в росiйськiй традицii. На

початку свого iснування ын був досить ша6лоиний - мо

тивами дiй гетьмаиа оголошувалися звичайиий егоiзм,

жадоба влади, «диявольське наущения». Вщ цього образу

нещасливого «гетьмаиа-зрадиика» так i тхнуло моралiза

торством - ось, мовляв, що бувае з тими, хто повстае

проти свою Богом даного воледаря. Саме цей образ гетьма

на став «канонiчним» для багатьох поколiнь росiйських та

частково украiнських читачiв xyIII столiтгя.

Проте було б помилкоюдумати,що укратнськаавтоно

мютська традицiя померла разом iз гетьманом Мазепою

а60 зi скасуваннямГетьманщиии.Навпаки,6iльm зважене

(нiж офiцiйне росiйське) ставлення, а то й симпатiя до

пщданогоанафемiгетьмананавпъ стали ознакоюпевного

укратнськогопатрiотизмув середовищiукрашськотшлях

ти - зокрема й тiei, що цiлком спокiйно ставилася до

самого факту iснування украiнських земель пiд владою

Росiйськоi iмперii (i ця традицiя зберiгалася в укратнсько

му дворянсъкому середовищi столiттями - як не згадати

фразу з мемуартв гетъмана Павла Скоропадського про те,

що в маетку його дща висiв помiж iнших релiквiй i портрет
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Мазепи). 3начною мiрою формуванню цього альтернатив

ного потляду на Мазепу сприяла та укратнська традишя,

яку започаткували козацъкi лiтописцi XVIII столптя i яка
знайшла свiй найкращий вияв у знаменитiй «IcTopii PyciB».
Згщно З цим поглядом, гетьман Мазепа змалъовувався як

неоднозначна, але багато 'в чому видатна постать вiтчиз

няноi юторй, як захисник козацьких автономiстських iи

тересш, Невщомий автор «IcTopii Руси» иавiть провадить

аналоrii мiж козацькими вiйнами кiнця XVI столiття i
виступом Мазепи: «"Всяка кров, пролита на землi, допра

виться з роду съоro" - то яке доправлення валежиться за

кров народу Руського, пролиту вщ кров! Гетьмана Нали

вайка до сьогодиi, i пролиту великими потоками за те

едине, що прагнув BiH волi, а60 лiпшого життя у власнiй

землi своiй i мав про те задуми, всьому людству властивi?»

Проте домiнуючим такий погляд на гетьмана за тогочасних

умов просто не мтг стати - надто сильно вш суперечив

офiцiозному мiфу про похмурого «гетмана-злодея».

Щодо тогочасноi yкpaiHcbKoi художньоi лiтератури, то

проклятий пануючою православною церквою i засудже

ний iмперською iсторiографiею Мазепа став певним табу.

А, може, пекучi та болiснi згадки про добу втрачених мож

ливостей були надто неприемнйми для тогочасних ук

раiнських авторiв?

На початку XIX столптя, в добу романтизму, почав

творитися новий мiф - мiф' про колоритного i роман

тично-похмурого злочинця i звабника. МаЙЖе одночасно

над одним i тим же юторичним матерiалом почали пра

цювати Юлька вiдомих на той час росiйських авторш.

Урезультатi в росiйсъкiй лiтературi з'явилися: тшр К. Сла

вянова «Гетман Мазепа и запорожец Палий: историче

ская хроника-драма в 5 действиях с эпилогом», повiстi

€. Алiцьiна (<<Кочубей», 1827) та М. Сементовськоro «<Ма

зепа», 1845), iсторичний, роман п. Голоти «Иван Мазе

па» (1832) тощо.

Цi твори мають рiзну мистецьку варпстъ, зле вони цi

кавлять нас не ступенем таланту авторiв, а впливом на

тогочасного читача, тим, наскшьки вони сприяли форму

ванню в суспiльиiй свщомосп певного уявлення про бун-
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пвного гетьмана. Далi ми коротко розглянемо два найцi

кавiших, на нашу думку, твори, якi привернули увагу

тогочасного читача, а також одну поему, важливу самою

постановкою проблеми. Мова йде про роман «Мазепа»

найпопупярншюго у першiй половинi XIX столiтrя росiй

ського прозаiка, одного з «батькiв» росiйського роману та

журиалiстики Фаддея Булгарiна, загальновiдому «Полтаву»

Олександра Пymкiна, а також поему «Войнаровскийз Кон

дратiя Рилеева.

«Мазепа» Булгарiиа - маловщомий съогоднi, але дуже
популярний в Pocii кiнця 20-х роюв XIX столiтrя iсторич

ний роман, автор'котрого (людина непростоi долi i вельми
своерiдних полiтичиих поглядiв, далека вщ примiтивного

«Вшока фiглярiНа» пyшкiнських вiршiв та радянськоi про

паганди) спро6ував по-своему об'ективно показати постать

украiиського гетьмана, що, безперечно, робить честь Фад

дею Венедиктовичу, який, зауважимо, зовсiм не був при

хильником «украiиськоi державиицькоi iдei». Мазепа у

вищезгаданому ромаиi (за словами сучасного дослiдника

творчостi Булгарiна А. Шмалъка) - це «державний дiяч

европейського масштабу, полiтик, який за овоiми здiб

ностями стопъ вище, нЬк yci його вороги та соратники.

Вiи вдало маневруе мiж Орликом i Войнаровсъким, пере

магае Палiя, знищуе Кочубея i провадить складнулнтри

ry з поляками. Вiи - майже iдеалъний цержавний шяч».

Проте з точки зору Булгарiна, Мазепа позбавлений голов

ного - «доброчинносп», без чого полiтика гетъмана е

аморальною i приреченою на заги6ель. Факгично тут ви

словлена характерна для деяких романтикiв точка зору,

зriдно з якою вищим мiрилом дiй людини е не лите схилъ

нiстъдо сво60ДИ (цього булгарiнському Мазепi не бракуе),

але й повага до законiв та норм моралi. Яiякi здiбностi,

так само як i жоднi iнтриги чи злочини, сам! по co6i успi

ху не гарантують i гарантувати не можугь. Доля карае

«грiшникiв», якi нехтують «доброчиннютю».

Найшкавпце, що булгарiнський персонаж бажае саме

того, чого i вс! «позитивнв repoi праць сучасних украiи

ських iсторикiв-державникiв,- побудови незалежиоi Ук

раiиськоi держави на чолi з власною династiею (!). 3аради
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цього гетьман готовий на все: iнтригу, вбивство, зраду. На

все, аби вщвернути те, що Булгарiн вважае в принцига

невщворотним, - загибель старот козацькоi Украiни i пш
порядкування i-i «мудрiй i прогресивнiй владi» росiйських

царiв. Але навпъ «аморальних надзусилы Мазени для цьо

го замало. Гетьман зазнае поразки у боротьбi з обставина

ми, яю автор роману вважае велiнням Долi. Якщо 6ул

гарiнський Мазепа i не € «полiтиком з чистими руками»

(iдучи за романтичною традишею, автор не шкодуе чорних

6арв для змалювання iнтриг гетьмана), але принаймнi на

цьому портреп присутнi певнi напiвтони, i читач мимоволi
вщчувае велич зображеноi постатi.

Значно мент вiдомим i цiлком оригiналъним € образ

украшсъкого гетьмана в творчостi талановитого поета-де

кабриста Кондратiя Рилеева, У поемi «Войнаровский»,

присвячентй трагiчнiй долi небожа гетъмана, однтею з го
ловних дiйових осiб е Тван Мазепа. Змалъовуючи свого

героя, Рилеев стояв перед пею ж дилемою, що i Булгарiн
та iншi лiбералънi лiтератори того часу, налаштованi кри

тично щодо iснуючого В Pocii режиму. Що на шальках

iсторичних терезiв цiннiше i важливiше - «свобода» (осо

би, нацii) чи «стабiльнiстъ» (iмперii чи зрештою 6удъ-якоi

Системи)? Хто все-таки правий i суперечцi затятих опо

ненпв - переможений, але нескорений украiнсъкий геть

ман чи трiумфуючий росiйсъкий цар - втiлення бездушноi

iмnepcbKoi Системи? МаЙЖе вс! спiввiтчизники Рилеева,

що писали на цю тему, твердили без ваганъ: правий цар.

Але автор «Войнаровского» з пею шляхетною прямотою i
неа6иякою громадянською вщвагою, яка згодом приведе

його на Сенатську площу i на шибеницю, дае, эдавалося б,

парадоксальну вiдповiдь на болiсне питання. Його Мазепа
говорить дуже просту фразу:

Спокоен я в душе своей;

И Петр, и я - мы оба правы:

Как он, и я живу для славы,

для пользы Родины моей.

Зауважимо - «Родиной» гетьмана, звiсно Ж, е зовсiм

не «едина i неподшьнаь. Фактично Рилеев перший i еди-
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ний iз росiйських лiтераторiв не просто виправдовуе голов

ний вчинок гетьмана - союз зi шведами, - але й наголо

шуе на тому, шо iнтереси Украiни i Pocii в цей перiод

icтopii аж нiяк не збiгалися, i Мазепа мусив зробити все

для своет нещасноi батькiвщини.

Еще, быть может, друг народа,

Спасет несчастных земляков,

Н, достояние отцов,

Воскреснет прежняя свобода!

Проте сьогоднi е цшком очевидним той факт, що Hi
тогочасне, н], як це не прикро, навпъ сучасне ростйське

суспiльство в мас! своiй було i е не в змозi сприйняти таку
просту iстину. Тому головним джерелом, звiдки пересiчиий

громадянин iмперii (i згодом Радянського Союзу) черпав

свот уявлення про гетьмана Мазепу, залишався iнший та

лановитий твiр, написаний сучасником страченого i тому
не надто популярного Рилеева. - «Полтава» генiального

Олександра Сергiйовича Пушкiна, якого, однак, иавiть

Еверести радянських iсторичних та лiтературознавчих праць

не змогли зробити «декабристом» i «безкомпромiсним бор

цемз з тогочасним режимом.

Сщд вiддати належне Олександру Серriйовичу - перед

написанням «Полтавы» ын проаналiзував тi росiйськi дже

рела та iсторичнi твори, присвяченi Yкpaiнi та Пiвнiчнiй

вiйнi, якi мав у своему розпорядженн! (зокрема, «Историю

Малой Россине Д. Бантиша-Каменського та «Iсторiю Кар

ла XII» Вольтера). Проте головною шеею поеми мало стати

створення образу щеапьного правителя, мудрого i прогресив
ного просвiтителя Росй Петра Великого. На думку Пyшкiна,

саме той ШЛЯХ, яким пiшла Росiя (а в ii складi - i Украша)"
за Петра Великого, i був iсторично «правильним».

Тому вороги царя мали бути зображеиi вщповшно. У ре

зулътатi перед читачем проходять легковажний, хоч i смг
ливий авантюрист Карл, похмурий кат Орлик, а голов

не - загадковий «гетман-злодей», «изменник русского

царя» Мазепа. Хоча поема i називаеться «Полтава», саме

Мазепа та iсторiя його кохання до Moтpi Кочу6еiвни (яку

поет перейменував у Марiю, бшьш благозвучний для то-
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гочасноi росiйськоi публiки вартант) е головними темами

твору, кульмшашею котрого € власне Полтавсъка битва.

Пушкiн спробував сполучити громадянський пафос i лi

рико-романтичний струишь, i в цiлому це йому чудово

вдалося. Епiграфом до «Полтавы» е першi рядки поеми

«Мазепа» Байрона, про яку йтиметься згодом. Сам образ

укратнського гетьмана змальований широкими мазками,

причому, зрозумiло, переважають темн! фарби. для Пуш

юна [ван Мазепа - «злой старик», лицемiр, який звабив

юну красуню (зважаючи на особистий чималий донжу

ансъкий список поета, моралiзаторство на цю тему вигля

дае орипнально, особливо в свiтлi того, що ми энаемо про

реальнi стосунки гетьмана i його коханот - див. роздiл 6),
«тать», який задумав i втшив у життя план пiдступноi зра

ди. Вщдаючи належне полггичним здiбностям гетьмана,

його знаменитому вмiнню привертати на свiй бiк людей,

Пушкiн абсолютно не схвалюе бажання шкщливих для

Pocii та Украiни «опасных перемен», що ix прагнули Ма

зепа та його прихильники, послiдовно демонiзуючи свого

героя:

...Но чем Мазепа злей,

Чем сердце в нем хитрей и пожней,

Тем с виду он нессторожней

И в обхождении простей.

Как он умеет самовластно

Сердца привлечь 'и разгадать,

Умами править безопасно,

Чужие тайны разрешать.

С какой доверчивостью лживой,

Как добродушно на пирах

Со старцами старик болтливый,

Жалеет он о прошлых днях,

Свободу славит с своевольным,

Поносит власти с недовольным,

С. ожесточенным слезы льет,

С глупцом разумну речь ведет!

Не многим, может быть, известно,

Что дух его неукротим,

Что рад и 'честно и бесчестно

Вредить он недругам своим;
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Что ни единой он обиды

С тех пор "а" жив не забывал,

Что далеко преступны виды

Стари" надменный простирал;

Что он не ведает святыни,

Что он не помнит благостыни,

Что он не любит ничего,

Что кровь готов он лить "а" воду,

Что презирает он свободу,

Что нет отчизны для него.

Издавна умысел ужасный

Взлелеял тайно злой стари"

В душе своей...

Але якi ж таю жахливi задуми виношуе пущюновкий

герой? Мазепа говорить своiй коханiй:

Давно замыслили мы дело;

Теперь оно кипит у нас.

Благое время нам приспело;

Борьбы великой близок час.

Без милой вольности и славы

Склоняли долго мы главы

Под покровительством Варшавы,

Под самовластием Мос"вы.

Но независимой державой

У"райне быть уже пора:

И знамя вольности кровавой

Я воздвигаю на Петра.

Готово все: вnереговорах

Со мною оба короля;

И скоро в смутах, в бранных спорах,

Быть может, трон воздвигну я.

Тобто кшцева мета героя «Полтавы» - те саме неза

лежне Укратнське князiвство, про яке йшла мова в творах

Булгарiна та Рилеева. а також i на справжнix переговорах

гетьмана Мазепи з Карлом XII та Станiславом Лещин

ським, Але Пymкiн при всьому своему романтичному свг

тогляш та неросiйських коренях вщчував себе насамперед

патрiотом iмперii, i подi6нi плани гетьмана для нього були

просто жвхливими, Kpiм того, вони, на думку поета, ще

й не «прогресивнi», адже iсторичне майбутне Украiни,
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мовляв, за росiйським освiченим абсолютизмом в дусi

Петра 1, -Катерини 11 чи принаймн! МИКОЛИ 1:1 а не за

архаiкою «Малороссии печальной» ... Фактично поет ЗВИ

нувачуе гетъмана в потрiйному rpixy - зрадi, иоральнтй

неохайностi та протидй такому собi «об'екгивному юто

ричному прогресовь. Такий варiант образу Мазепи ·був

глибший за «школярсько-попiвеьку лайку» тогочаеиих

шкшьних пiцручникiв з юторй, вле-водночас вш був шлком

спрИЙНЯТНий для абсолютноi бiльшостi громадян тмперй,

на вiдыiиу ВЩ помiтно неоднозначнiших образiв, створених

Булгарiним та Рилеевам.

Мешканцi iмперii отримали колоригний готовий образ,

який офiцiйна росiйська, а особливо радянська пропаган

да зумiла ще й додатково примггивгзувати, зводячи не

такого вже й простого пушктнськогоМазепу до рiвня зви

чайного егоюта. зрадника, мерзотника i честолюбця. Саме

подiбна трактовка украпюького гетъмана стала хресто

матiйною, а «Полтава» стала сприйматися як «наш ответ

Чемберлену» - тобто росiйська супераброя проти всшяких

витадок рiзних там украiнофiлiв та прихильникiв «мазе

пинства». Цiкаво, але саме так пушкiнська поема сприй

малвся i за радянськоi доби, коли офiцiозна пропаганда не

вважапа за потрi6не творити якийеь новий стереотип Ма

зепи, активно послуговуючисъ старим, iмперським, i вза
галi намагаючись не так часто згадувати iM'я гетъмана,

адже як архетип полiтичного мегазлочинця [вана Степа

новича з почесного першого мiсця дещо вiдтiснили хро

нологiчно ближчi радянсьюй людинi Симон Петлюра та

Степан Бандера, сформувавши таку собi ориriнальну «щей

ио-фоиетичну» тpiaдy «лютих воропв yкpaiHcbKoro наро

ду» .. Показовим е, наприкпад, праця. радянського дослщ

иика В. Шутого «Историзм «Полтавы» Пушкина», в якiй

BiH намагаеться довести «иевмирущу значущiстъ» iсторич

Hoi концепцii Пушкiна, висловленоi в «Полтаве», з насо

подою цитуючи пyшкiнсъкi щодеиниковi фрази про голов

ного персенажа поеми: «Однако же какой отвратительный

предмет! Ни одного доброго, благосклонного чувства! Ни

одной угешительной черты! Соблазн, вражда, измена, .лу

кавство, малодушие, свирепость ...»
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Рецидиви сприйняття «Полтавы» як останнъого аргу

менту в суперечках iз полiтичними опонентами на тему

«Мазепи та мазепинства» i съогоднi живi в украiнськiй, i
ще бiльшою мiрою - в роеiйеькiй масовiй свщомосп,

Варто згадати лише нещодавню сварку моековського мера

Лужкова та колишнього росiйського ж мппстра культури

Швидкого з приводу скандального фiльму укратнського

режисера Юрiя Ьшенка «Молитва за гетьмана Мазепу».

у ходi <<дискусii» вщомий своiми украiнофобськими ви

словами Юрiй Лужков презентував Швидкому вищезгада

ний тыр Пушкiна як найвагомiший аргументу - мовляв,

читайте, пане мiиiстре, хто такий той ваш Мазепа i що BiH
вчинив! Тобто «Полтава» дотепер сприймаеться певними

полiтиками та частиною громадськосп не як якiсний лi

тературний тыр, написаний в певний перiод i э конкретних
позишй, аяк мало не унiверсальна, загальновшома iстина,

що доведения не потребуе, Такий собi короткий курс ic-
торй проклятущого «мазепинства»... .

Парадоксально, але для деяких сучасних украiнських

авторш той самий пушкiнський образ Мазепи став при

кладом «людини волелюбноi, смiливоi вдачi, патрiотичних

почугпв, що загинула заради великоi iдei». Виявляеться,

що «тыр Иушкiна «Полтава» захистив Мазепу вщ негати

ву тодiшньоi iсторiографii», - так пише сучасний дослiд

ник М. Ткаченко. Схоже, намагання всидiти водночас на

двох стшьцях, сполучивши традицiйний для радянських

лiтературознавцiв культ Пушкiна з вщносно новим «мазе

пинськиьо культом, зiграло в даному разi злий жарт iз цим

автором.

Стереотип, остаточно окреслений Пушкiним, домiнував

у роеiйеькiй i почасти украiнеькiй масовiй свщомосп дуже

довго. Яскравi романтичнi образи «Полтавы», наприклад.

надихнули Петра Чайковського на створення однiеi з його

найкращих опер - «Мазепа» (1884). Композитор цiлком

закономiрио назвав оперу, примiром, не «Полтава», а саме

«Мазепа», на честь головного героя, адже його цiкавили

зовсiм не бойовi дii мiж шведами, украiнцями та росiяна

МИ, а кипiння пристрастей в людських душах. 3ауважимо,

що опера, написана в перiод настороженого ставлення до
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укратнського питания та боротьби з «украiнським полiтич

ним мазепинствомь, не мала спочатку великого успixy у

росiйського глядача, хоча этодом стала-таки достатньо по

пулярною. Менш вщомий той факт, що з самого початку

опера викликала невеличку (i трохи дрiб'язкову) дискуспо

в середовицп украiнськи~ iсторикiв. Так, В: Горленко (мiжi

iншим, нащалок'вшомого роду; що неодноразово фiгурував

на сторшках uiei книжки) iз гшвом писав на сторiнках

журналу «Киевская старинаь, що фабула опери не витри

муе жодноi критики, Мовляв, допити та катування Кочу

бея вшбувались не в палацi Мазепи, а у Вiтебську; там же

БУJ10 iвинесено смертний вирок. Орлик був генеральним

писарем i, ясно, катуванъ не виконував, Iм'я пнця 3 до

носом вщоме - полтавський вихрест Петро Яценко... Про
те про саму суть образу Мазепи - иi слова. Складаеться

враження, що 'i фаховi iсторики, i пересиний росiйський

читач i тлядач без особливого штересу сприймали пооди

ною спроби змiнити або чимось доповнити усталений уже

iмiдж «гетмана-злодея». Серйозним симптомом 'зменшен

ня читацького iнтересу до теми був спад хвилi худ;ожнix

твортв про 'украiиського I гетьмана нanрикiнцi XIX -- на

початкухх столiтrя. Середнечисленнихспроб цьогочасу

варто эгадати xiба що популярнi-оповщання С. Тзволь

ськогоi«Иван Мазепа- гетман Малороссии: исторические

расоказьв (1907). На нашу думку, це пов'язано насамперед

iз юнцем довгоi епохи романтизму i сприйняттям тогочас

ною читаючою публiкою подiй давно минулоi доби як

недостатньо актуальних. На жаль (чи все-таки нащастя"),

не знайшлося автора, який оголосив би гетьмаиа борцем

за (чи проти) емансипацii жшок, соцiалiстом чи принайм

иi «народником».

Проте передумови до раптовоi актуалiзацii образу Ма

зепи визрiвали прямо пiд носом у всевидячих росiйських

спецслужб, на батькiвщинi гетъмана.: Воии були напряму

пов'язанi '3 тим явищем, яке називаютъ украiнським на

цiоиальним вщродженням другоi половиии XiX столiтrя.

По Mipi того як пщкреслено аполггичне украiнофiльство,

переростало 'в ще довол! неяснг, зле все настирливiшi полi

тичнi прояви, украiнськi громадсыо дiячi, iсторики, лiте-
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ратори намагалися вщшукати в минулому Украiни яюсь,

знаковi постатi, образи, якi могли 6 працювати на користы
творения iдei сучасноi iM yкpaiнcbKoi нацii. У цих пошуках,!

• I
вст.вони неминуче наштовхувалися на «проклятого тетьма-г

Н3». Здавалося б, ось ын - чудовий шанс для тртумфапь-з

ного повернення гетьмана Мазепи яко стовшсоткового,

нацюнального героя на сторiики тогочасних укратнських \
лiтературних творш з ixнiM пщвищеним iнтересом до PiдHQit.l

icтopii. Але недаремно ж ми заува:жували, наш ласкавий,
читальнику, що гетьмана таки важко звести до одного

шаблону, упхати до патрiотичного чи шовiнiстичноro «яан-,

туха», як це робила незабутня гоголiвська Солоха зi своiмИl

кавалерами, i наказати йому там сумирно сидiти... Наш

герой не годився на роль звичайного «прикладу для пiд

ростаючого поколiння» (такого соб! Джорджа Вашингтона

з його вишневим деревцем iз американських дитячих кни

жок) з багатьох причин. Головною з них в цей перiод була

навпъ не «зрада» Петровi i не загальиий крах полттичних

планiв - якраз це yкpaiHCbId iнтелiгенm-народиики готоы

були «ведикодушно пробачипе гетьмаиовi. Не такими вже

й mокуючими витлядали на свiтаику новiтньоi Д0би i по-,

дробицi бурхливого особистого ЖИТТЯ Твана Степановича.

Hi, основною проблемою була ота сама «неправильна»,

~антинародна» внугрiшня поллика гетьмана Маэепи, яко

му пригадали i узаконену панщину, i роздачу земельних

володiнь, i покарання непокiрних селян та козакiв (тобто

тих самих пригноблених i роботящих представникiв «про

стого люду»; на яких - теоретично - мав мало що не

молитвся кожен добропорядний украiнський iнтелiгент

народник). Тому ставлення кiлькох поколiнь украiнських

автортв Наддншрянщини до Мазепи залишалося дещо

прохолодним, з можливiстю певних помiтних вщхилень

в той чи iнший бiк.

Тому не дивно, що завзятi спецiалiсти-лiтературознав

цi дотепер гаряче сперечаються, як ставився до гетьмана

Мазепи, примiром, той-таки Тарас Шевченко. В даному

разi ситуацiя ускладнюеться тим, що в творах Кобзаря не

так уже й багато згадок про гетьмана - кiлька фраз у пое

мах «Iржавець», «Великий Льох», поодинокi згадки У ыр-
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шах. 3 них можна винести хiба що те, що Шевченко

вщверто негативно сприймав жахливу руйнацiю Гетъман

щини росiйсъким царатом, який для нього уособлювали

Петро 1 та Катерина 11, а ось як саме поет ставився до

Мазепи та його задумiв -- дати однозначнувiдповiдьмай
же неможливо.

Великоюоригiиалънiстютрактовокне вирiзняютъсяаиi

стилiзованапш народнудуму поема «Мазепа, гетьман ко

эацькийз Степана Руданського(бiльше вщомого сучасно

му поцiновувачу музичного мистецтва словами до пiснi

«Повiй; впре, на Вкратну»), ан! романтична повiсть (яку

iнколи називають романом) М. Старицького «Молодiеть

Мазепи».

Натомють в тогочаснiй Галичинi з ii молодим yкpaiH

ським рухом гетьман одразу i мiцно увiйmов до пантео

ну нацiональиих repoiB, що значно звузило можливостi

трактування його образу лiтераторами. Саме «галицькеэ

прочитання образу Мазепи ,ЯК «свщомого державника»,

«ворога Москви», «борця за незалежнiсть i соборнiсть Ук
раiни» е основою Юлькох маловiдомих сьогоднi неведиких

художнix творш, присвячених lвaнy Степановичу, якi з'яви

лися напередоднi або в ходi Украшськот революцii 1917
1921 рокш та згодом, у 20-ЗО-тi роки хх стошття. 3верта-

емо увагу нашого ласкавого читальника на так! по-своему

цiкавi романи, повiстi та драми, як «Гетьман Тван Мазепа:

драма на 5 дiй» О. Островського, «Гетьман Мазепа: юто

ричний роман» Д. Мордовцева, «ВелИКИЙ· гетьман [1. Ма
зепа]: юторичнийромане Ф. Дутки та таку еобi «iс~оричну

родиину драму» (як ii назвав сам автор) «Вельможнапанi

КоЧубеixа» с. Черкасенка.

"роте так само як i на тогочаснiй Надднiпрянщинi, в

Галичинi цъого перiоду значно бiльший вплив на форму

вання образу Мазепи справляли iсторичнi та iеторико

публiцистичиi, а не СУТО художиi твори. Чого варп лите

сам! iмеиа М. Грушевського, М. Андрусяка, Б. Крупницъ

кого, а згодом - i 1. Крип'якевича, В. Липинеъкого та

iнших метртв iеторичноi науки, якi виевiтmoвали в свотх

творах окрем! моменти з життя та дiяльностi нашого пер

еонажа. Тому не дивно, що найцiкавiший i по-своему
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найдоверmенimий вартаит прочитання образу гетъмана ви

ник в результатi знайомства чудового yкpaiнcЬKoгo прозаi

ка - Богдана Лепкого та засновника «державницького

напрямкуь в украiнськiй iсторiографii - В'ячеслава Ли

пинського. Саме консультацii Липинсъкого дали змогу

Лепкому створити цiлком «державницький» образ гетъма

на в знаменитiй трилоrii (яку деяю критики вперто вважа-

ють пенталогiею) «Мазепа». .
Грандiозний роман (чи все-таки цикл повiстей?) Бог

дана Лепкого можна вважати в чомусь навпь «украiнсъкою

вшповщдю» пушкiнськiй «Полтаве». На сторiнках повiстей

«Мотря», «Не вбивай», «Батурин», «Полтава», «Над Дес

ною» тощо (1926-1929) гетьман Мазепа зображений як

справжнтйукрaiнсъкийпатрiот-державник,що намагаеть

ся подолати не тiльки i не стiльки воропв зовнiшнix, як

«одвiчних демонiв yкpaiHCЪKoi землi» - «рyiнництво» i
«ненависть до эемляювь (тобто, говорячи сучасною мовою,

низький рiвеиъ внугрiшньонацiональноi солiдарностi).

Треба вщдати автором трилоrii нале:жне - Богдан Лепкий

занадто не iцеалiзуе i не демонiзуе aнi своro персонажа

(хоча цiлком Mir це зробити «ДЛЯ бiльmоi переконли вость ),
ан! воропв гетьмана, намагаючись зобразити ьс, наскшьки

дозволяв матерiал, об'ективно (але не без iPOHii та навпъ

сарказму - чого лише вартий Василь Кочубей з «Moтpi»,

що любить в cBiтi лише одну рiч - смачно попотсти),

1якщо iнколи Мазепа Лепкою мимоволi просто-таки

озвучуе iдei украiнських iсторикiв-держ:авниIdв початку

:х:х стоштгя або ошелешуе читача фразою, зверненою ДО

своет Maтyci Марii-Магдалини, про те, що «От спочатку

yкpaiнCЬKa елiта визволиться, а там, дивись, i народовi буде

краще», то, мабуть, нам все-таки варто эважити на певн!
особливосп новаторського пiцxоду до матерiалу та недо

статню вiцшлiфованiсть самих державницьких схем. Зага

лом же трикопя Левкого стала помiтним кроком ДО фор

муваиня реальноi yкpaiнCbKoi противаги «iмперсъкому»,

сyцiльно негативному образовi Мазепи.

Здавалося б, у -сучасшй Лепкому Радянсыdй Украiиi з

ii культом «дружбиросiйсъкогота украiисъкогонарошвь i
запозиченими старими перевiреними iмперсъкими схема-
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ми yкpaiHCbKOi юторй про гетьмана.мшно забули. Хто ж Mir
подумати, що один iз визнаних класикiв радянськоi лiтера

тури, щоправда, не без темного (та ще й «петлюрiвсъко

го» (!) минулого. нещадно битий за невинний по cyri вiрш
«Любпъ Yкpaiнy», Володимир Сосюра потайки написав

чималу поему про «архiзрадника» Мазепу! Та ще й нава

жився на справдi нову, оригiнальну трактовку, здавалося б,

затертого образу! Адже Сосюрин Мазепа - це не «паи», i
не «зрадник», i не «патрют», ЯКИЙ тiльки i думае що про

побудову власноi держави. Biн скорiше схожий на... не до

кiнця поелшовного революцiонера, чи що. Не iдеалiзуючи

гетъмана як неординарну особистiстъ, поет творить свiй

художнiй образ, який може переконувати, може i иi читача,
зле однозначно не може не викликати жвавого iнтересу.

Сосюра намагаетъся, як шхто iнший (може, за винятком

Булгарiна та Костомарова), розкрити психологiю особис

тосп Мазепи i через його образ висловити власнi «кра

мольнь юторюсофсью думки на тему iсторичноi долi Ук

раiни. Автор напрочуд щирий з читачем, його прояви

громадянськоi мужиостi викликаютъ в пам'ятi рядки Рилее

Ба. Фактично Володимир Сосюра РОЗБИНУВ iдei, висловленi

поетом-декабристом, але вже з позишй украiиця. Украiиця

поета, за плечима якого досвш плавания в розбурханому

мор! укратнськот революцii i пркота поразки, навряд чи

солодшоi за ту, що юнець кшцем спiткала персонажа його

поеми. Сосюра так говорить про свiй авторсъкий задум:

Я серцем хочу показати

Страшну трагедйо Мазепи,

1 в шй в той час страшний незгоди

Трагедйо мого народу...

у чому ж полягае ця трагедiя? Протягом yciei поеми

автор просто-таки' заклинае:

Бо не пйиов за ним народ

Шляхом i;радоспи й надй.

Не зрозумiв його вй« Mpii...

Здавалося б, усе повертаетъся на круги своя, адже ще

украiнсъкi народники XIX столiття твердили: так, саме
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в цъому причина поразки Мазепи, який не змiг, не зумiв,

6ув далеким вш народу паном i т. д. Але Сосюра-поет

народжений творити i страждати в пекельному хх столiт

п, яке раз по раз демонструвало, що жодних непогрiшимих

iстии просто немае, помилятися i буги винними можугъ

yci - полпики, народи, хто завгодно. «Помиляетъся Й

народ, КОЛИ немае ще держави». 1 в цъому вбачае не лише

особисту трагедiю, а й нацiональну трагедiю сам герой

поеми:

Хiба народу не любив я!

Соб! на горе й безгаив~

Не зрозу.мiв мене народ.

Мазепа до остаиньоi хвилини ЖИ1ТЯ эалишаеться ыр

ним свотй любовi до народу та омрiяноi, iдеальноi Украiни,

iм'я якоi було остаяшм у хвилину смерп: «Прощай, УК

paiHo, прощай!»
Iдея трагедii пронизуе весь тыр Сосюри, щоб посилити

п, автор вдаеться до опису сну Мазепи, коли той бачить

себе маленьким хлопчиком i слухае розповiдь вчительки

черницi про УкраШу. 1 вже далi лунае йоrо життеве кредо:

Ми вiзьмем ворога в клинки,

1 на кютках його проклятих

Знов эацвйпе B"paiнa-Maти!

Сильно сказано, чи не так, особливо якщо зrадати, хто

був тим ворогом! Biд цих героiчних рядкiв ые просто-таки

справжньою пристрастю в дусi Маланюка чи Донцова:

«Годi скитлиги над причинами невдач та сумним теперiш

иiм! Великий Льох давно розкопано, i треба братися до

зброi, тiльки вона нас захистить i дастъ свободу».

JIхочу швидше вiдцiля

Вiддячumь МОСl'QII.ЯМ i ЛRXY,
ЩОMiu народ ведуmь на плаху

Лiд см/х царя i ICОРO.IIЯ.

Вони энущаюmьcR над ним,

Несуmь ЙОМУ' ганьбу, образu...

Впадають в око леndсть i прозорiсть вiршування, його

образнiсть та емоцiйна насиченiсть. Тыр написаний пiд
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сильним впливом европейського романтизму: пристраснi

почуття, центральний герой, надiлений встма чеснотами,

зле водночас роздертий неймовiрно силъними суперечли

вими емошями, любовний трикугник. вiдважнi i дещо
наiвиi клятви, блискавичие втiления задумiв...

I Можна спитати: а в чому Ж власие революцiйнiсть Со

сюриного Мазепи? А саме в тому, що вiи усвiдомлюе, ХТО

мае взяти в руки зброю для визволення Батькiвщини, аби

«не допустить roршой МУКИ», розумiючи водночас свою

приховану фатальну слабкiстъ:

Хто ж поведе тебе повстати,

Коли / Я, мов пес, мов раб,

Тебе змтив на ц/ палати?

Де взять тоб! csoixМес/й,
Коли / я такий, як ва?

Царськiй «сталi» (iмперii, зрештою Системi) треба про

тиставити ще бiльш моryrню силу - «гнтв, народний гиiвl»

(шалену, розбурхану народну стихiю). Поет, зазначае, що

саме «народ останне скаже слово». А до того:

Хай про Мазепу сп/в .м/й лине,

Хо., в/н був пан;серце мав.

За сувереннють YKpaiHU
Боровся в/н / в шм був прав.

Вiрний революцiйному романтичному максималiзму,

поет iнколи втрачае почуття мiри: наприклад, замрiяний

долею Украiни Мазепа портвнюеться з лунатиком; надто

вже нереалъно внглядае елiтарнiсть цi€i постатi, яка живе

«в iншому вимiрi» цiнностей i цiлей:

Чуж/ героям почуття

Людини тихог, мало;.

<... >
В його душ;, н;чuм не c"ymiiJ,
Жiночi Ьбраэи эабуmi

Жц"уmь, я" "lдгам/н, я" m/нь.

1т/дь"и про В"ра;ну мрiя

Над ними вшно nломенiе...
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Зрозумiло, поема Сосюри Hiза яких умов не могла буги

опублiкована за радянських часiв - надто очевидно вона

суперечила yciM головним компонентам «iмперсъко-ра

дянськогоя образу гетъмана. Тому на формування суспiлъ

Hoi свщомосп вона почала впливати тiльки в пострадян

съкий перiод, коли паралельно доситъ швидко вщродилися

yci колишнi «образи» гетьмана.

у 90-х роках хх столiття було перевидано бiлъшiсть

вищезгаданих художнix твортв, героем яких е Iваи Ма

зепа. Кртм того, впчизняний читач вперше за доситъ

довгий промiжок часу змiг ознайомитися з творами €B

ропейських автортв, в яких фiгурував гетьман. Внаслiдок

широкого суспiлъногорезонансу, викликаногопобудовою

новпньот Украшськот держави, раптово актуалiзувалися

теми, пов'язанi з попереднiми спробами державного бу

дiвництва в юторй Украiни. Тому не дивно, що пере

сiчного читача зацiкавив здебiльшого Мазепа-полiтик,

дипломат, меценат, хоча зняття заборони на iм'я гетъма

на призвело до певного пожвавлення [нтересу i до Iвa

на Степановича як особистосп. Все частiwе стали пе

ревидаватися його листи до Мотр! Кочубеiвни, вiршi

самого гетьмана та присвяченi йому твори. Сучаснг мит

цi епробували «вписати- новий для НИХ яскравий образ

у загалъну картину уявлень про укратнську iсторiю, «ре

абiлiтувавши» гетьмана формально i по cyri. Таю сучас

Hi украiиськi лiтератори, як Paica Iваничук (iсторико

фантастичний роман «Орда»), Iваи Перепеляк (поема

«Остания любов гетьмана») спробували дати свою вщ

повщь на питания, що для них означае ця символiчна

постать. Схоже, сьогоднi ми присугнi при формуваннi

нового, «лiрико-фiлософського» (з певною дещицею фан

тасмагорй) художнього пiдxоду до образу гетьмана, який

може мати цiкаве продовження.

Це эасвщчуе i iеторiя з вiдомим (не в останню чергу

завдяки безглуздому скандаловi, роздмуханому навколо

нього журналiстами та полпиками Украiни i Pocii - в ос

таннiй показ стрiчки навпъ було офiцiйно заборонено)

фiльмом видатного сучасного украшоького кiнорежисера

ю. Тпленка «Молитва за гетьмана Мазепу». Цiкаво, що цю
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безперечно талановиту стрiчку сприйняли рiзко негативно

як росiйсъкi провладнi кола (що й не дивно, зважаючи на

деякi свщомо провокативнi моменти фiльму), так i багато
украiнських «патрiотiв», яким здалося, що свогм фiло

софсъко-фрейдистським трактуванням украшськот ieтopii

ре:жисер просто-таки спаплю:жив свiтлий образ ixиього

улюблеиого персонажа. Проблема ще й у тому, що фшьм

ще до свого виходу на екрани сприймався багатьма як

такий собi украiнський варiаит польського «Вогнем i ме
чем», тобто як добротно зроблена за класичними голлiвуд

ськими зразками костюмна стрiчка.

Але ось один цiкавий уривок з iнтерв'ю з режисером

«Молитви...»:
«Я прочитав практично все, що було написано евро

пейськими мовами про Мазепу, i дуже здивувався. Те, що

писали рiзиi автори, е, по..перше, дуже обмеженою iифор

машею, ii дуже мало, i вона перемiщуеться з однiеi КНИЖ-,

ки в iншу, щоправда, пiд трохи рiзними кутами зору. € двi

позицii. Одна позицiя та, яку поставив Петро 1: Мазе

па - эрадник, Друга: Мазепа - нацiональний герой. Icнye

мi:ж ними ще одна позишя, шо починаеться ще вшпершоi

знаноi любовноi авантюри з дружиною польського магна

та, коли його посадили на дикого коня, який занiс його

на Запорiжжя, де й вiдбулося обрання гетьманом. А закiн

чуеться любовна авантюра дуже красивою, вже .не леген

дою, а пщтвердженою документами його любов'ю зi своею

хрещеною донькою i донькою Кочубея. Це документаль

ний матерiал, 60 .эбереглися його листи до Moтpi, яю

матiика Moтpi поцупила i вiдцала царю Петру..Там у ма

лоростйському департаментi воии i збереглись .. Це унiкaлъ

Hi епiстолярнi шедеври пюбовнот шрики, яких дуже мало

в cBiTi.
Це таю три усталенi точки зору на Мазепу. А за цими

текстами виявилось дуже багато мовчання, краплии, роз

сипаних у спогадах лiкарiв, як! були в кампанii шведсъкiй

разом iз королем, дипломатичиих редакшях, яю не дiйшли

до Петра, спогадах рiзного роду незначних людей, якi

збереглись там, i з них вимальовувався вже зовсiм iнший,

карколомний, дивний Мазепа, .
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Одне iз завдань фiльму, що йога ми перед собою стави

ли, - це спровокувати полемйсу, в яай нам дйзпанеться

бiльше за вах, в якiu могли б прозвучати i контроверсёйн!

позицй. 1 коли зйпхнуться ц; думки, нарешт! витанцюеть

ся нова, шакша Постать [курсив мзй. - Д. Ж]. Я не

хопв, i иiхто 6 мене не примусив робити з Мазепи

iкоиу. 1 саме те, що дуже 6агато людей намагаеться

зробити це, эаважае побачити все, що вiи зробив. Що

зробив Мазепа для Украiии? Те, чого не зумiв зробити

Хмелъиицький, коли в нього було все: територiя, армiя,

дипломатiя, церква, - все, ЩО треба для незалежно]

держави, але вiи не знайшов у собi сили сказати, що

Biн незалежний. Мазепа хоч на одну мить зробив цю

шею реальною - вiи здобув незалежнiсть, хоча програв

усе. Оце головне.

Все, що нам дiсталося потiм, - це продукт чорного

пiару Петра 1. Коли вс! документи було знищено, коли

иавiть 6уло знищено в арпвах австрiйського шсаря грамо
ту про надання Мазепi статусу князя Священнот Римсъкоi

iмперii, иатомiсть було створено иову iеторiю, яку ми досi

вважаемо за iсторiю. 1коли я в ЦЬОМУ фiльмi тiльки трохи

вщкрив правду, це викликало великi заперечення, бо лю

дина дуже важко прощаеться з ТИМИ стереотипами, з яки

ми вона прожила цiле життя...
Мазепа - це нарiжний камшь украiиськоi свiдомостi,

iCTOpii, долi, май6угнього й минулого. 1 ТОЙ, ХТО мае 'до

тичнiеть до ЦЬОГО квменя, мае знати, що йому не минути

Hi анафеми, иi канонiзацii, як i Мазепi».
Зауважимо, що, на нашу думку, головним у фiльмi е

иавiть не якiснi костюми, цiкава операторська робота чи

оголенi тiла - якi, ДО' речi, цiлком вiдповiдають авторсько

му задуму. Проглядаючи стрiчку, автор цiеi книжки вщ

значив для себе шкавий перегук iз мотивами тiеi-таки

бароковоi поезii доби блискучого гетьмаиа - иедаремно ж

фшьм названий точнiсiнько як один призабугий вiршик

Антонiя Стаховського зi збiрки 1705року - та iз европей

СЬКОЮ романтичною поеэтею XIX столiтгя. Фактично Ма

зепа в стрiчцi Ьшенка - живе, незиищенне втiлення бунту
i гщносп, иепереборного i невситимого прагнеиия люди-
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ни до свободи, що пробиваеться крiзь хащi тиранй та

внутрiшньоi i эовнпцньот несвободи.

Як ми вже зауважували, поряд iз росiйсько-украiн

ською традишею сприйняття Твана Мазепи яю полiтика

(у даному разi не важливо, героiзованого чи демошзо

ваного) протягом другоi половини XVIII-XX столiть ,у

свщомосп абсолютноi 6iльшостi захiдних европейшв ic
нував зовсiм iнший образ видатного украiнця, який мав

небагато спшьного Hi з власне iсторiею, иi з полiтикою,

в належав скорiше до числа вiчних образiв свгговот лi

тератури поруч iз Донам Жуаном iз Севiльi, Прометеем,

Летючим Голландцем тощо. Реалъну i легендарну перед

iсторiю складання цього образу ми розглядади. в нашо

му першому роздiлi, а тут опробуемо дати коротенький

огляд найвидатшших творш европейськоi лiтератури, в яких

ын присутнтй. :
Iсторiя легендарного роману Мазепи i кари, яка його

спiткала, стала вiдомою €Bponi в 1731 роц! завдяки корот

кому, повщомленню, що мiстилося в «ICTOpii Карла XII»
Вольтера. Зпдно з даними польського дослiдника Рашев

ського, iнформатором Вольтера щодо юторй Мазепи 6ув

французький дипломат де Бонак. Дехто ж приписуе роль

посередника Пилиповi Орлику."Але для нас найважливi

шим е не джерело iнформацii, а сам факт пу6лiкацii даиоi

iCTOpii в книжш широко вщомого автора. 1вже 1764 року

з'явився перший тнсшрований нею лiтературний тыр,

повiсть Андре Константа д'Орвшя «Мемуари Азема», що

протягом XVIII столптя 6ула перекладена нiмецькою,
данською i ростйською мовами.

у 1803 роцi вийшла друком поема езуiта з Полоцька

Никодима Мусницького (а60 Мусьницького) «Полтава».

3мальовуючи постать та iсторiю Мазепи, поет додае вт

себе колоритнi подробиш подii (вимазування смолою i
пiр'ям), якi ранiше нще в друкованих виданнях не фпуру

вали.

Але найбiльшою мiрою свозм почесним мiсцем в гале

pei гepoiB европейсъкого романтизму украiнський гетъман

завдячуе славнозвюшй поемi Джорджа Гордона Байрона

«Мазепа» (1819). Iснують здогади, що тема могла бути
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пiдказана Байрону польським поетом Антонтем Мальчев

ським в той час, коли обидва поети одночасно пере6ували

у Венецii. Однак ця ппотеза не едина, 60 Байрон у вступi

до поеми цитуе вшповщний фрагмент твору Вольтера.

Сюжет поеми простий: старий Мазепа розповшае поране

ному королю Карлу пщ час вiдступу э-пщ Полтави iсторiю

своег 6урхливоi молодосп. роману з красунею Терезою,

дружиною могугнього польського магната, який зрештою

покарав молодого пажа, прив'язавши роздягнугим до спи

ии дикого коня, якого вiдпустили В степ. Бiльшу частину

поеми займае опис карколомного. нестримного 6iry коня

з прив'яэаним Мазепою, якi зрештою потраплять у таем

ничу «кpaiнy козакiв» - Yкpaiнy, де майбугнього гетьмана

врятуютъ мiсцевi мешканцi. Потiм Мазепа, як i личить
романтичному героевг, пометиться свозм ворогам... По

стать Мазепи icнy€ в поемi у двох вимiрах: молодий паж,

що прагнув справжнix почугпв, кинув виклик умовностям

i дорого за це поплагився. i мудрий старий гетьман, який

мужньо пережив Полтавську катастрофу та эгадуе минуле

з ледь помпною усмiшкою.

Поема мала колосальний успix у европейського читача.

Байрон, майстер романтичних сюжепв, що розвиваються

на екзотичному тлi (згадаймо його «Гяура», «Манфреда»

тощо) , зумiв зачепити чyrливi струни в душах читачiв, i
його слава спричинила просто лавинну реакшю, характер

ною рисою якоi було взаемопроникнення натхнення лiте

ратури, театру, образотворчого мистецтва та музики, Вже

протягом 20-х роюв XIX стошття особою Мазепи зацiка

вилися видатнi представники романтичного напрямку у

французькому живописк Теодор Жерiко, Ежен Делакруа,

Орас Верне i Луi Буланже (докладнiше - див. роздiл про

портрети Мазепи). Велика картина останнъого, створена

в 1827 роцi, в свою чергу надихнула двох поетiв: Втктора

Гюго та Жюлiуса де Рессегье, Твори Байрона i Гюго, на

певно, спричинили перенесення обговорюваноi теми до

росiйськоi лiтератури .; поява творiв Рилеевата Пушкiна
була багато в чому спричинена як внугрпцньоюпопкою

розвиткуобразу Мазепи в росiйсъкiйлiтературi, так i по
тужним подразником у виглядi поеми Байрона. Своерщ-

ззо



ною дискусiею з Байроном (а водночас i-з Пасеком - ДИВ.

роздiл 1) е «Мазепа» Юлiуша Словацъкого.

Невелика (у порiвняннi з байронiвсъкою) поема Вткто

ра Гюго «Мазепа. (1828) € надзвичайно насиченою яскра

вими, гiперболiзованими образами - змучений жахливою

карою Мазепа, його моryrнiй юнь, безкраi степовi просто

ри, зграi хижих птаxiв-стерв'ятникiв, якi чекають на здобич

тощо. Поема складаеться з двох частин - у першiй (бiлъ

шiй) викладена власне iсторiя Мазепи, а в другiй мiститъ

си фiлософське порiвняння долi митця, людиии творчоi,

з долею головного героя поеми.

Та що ж! Цей труп живий, ЩО, повзаючи, гине,

Колись iще буде народом YKpaiHU
Звеличений Я" князь.

Шуткам i орлам siH дасть свою вiдnлаmу,

. Неекритими гробами вкрие niль багато,

Де "ров його лилась.

Страхйпна велич з його мук повстане....

Тема нещасливого великого кохання, що ламае рамки

умовносгей. не могла не знайти вiдображення i в музицi

доби романтизму. Перелiк музичних твортв, у котрих ви

користаио образ Мазепи (здебшьшого в байронiвсъкому

трактуваниi), иараховуе двадцятъ одну позицiю. Це твори

французъких, нiмецъких, навпъ американсъких компози

торш, що були створен! в промтжку мiж 1837 i 1925роками.
Найвiдомiшi з них - зsiсно Ж) симфонiчна поема N2 6
великого угорця Ференца Лiста «<Мазепа») та однойменна

опера Петра Чайковського.

·Синтез лiтературиих, музичних i живописних засобiв

породив навпъ .специфнний тип видовища, яке пседну

вало елементи мелодрами та цирку з дресированими ктнь

ми. Байронiвська iсторiя Мазепи багаторазово пристосо

вувалась до цiei мети: в Сполучених Штатах (1825), Англii
(1823, 1831) та:.lталii (1838:). В афiшах вистав i в стилiзацii

героя використовувалисъ художнi образи Жерiко i Верне.

у другiй половинi ХIХ'столiтгя значного успixy в цирковiй

ролi Мазепи здобула американсъка акторка Ада Менкен.

Цi спектаклi започаткували вид iконографiчних докумен-
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пв - зо6раженъ конкретних акторта у ролi Мазепи. Така

роль спiткала навпъ.; англiйсъкого короля Вiлъгелъма N
в сучаснiй йому англiйськiй карикатурi, де володаря несе

кiиъ з написом «реформа», перескакуючи при цьому стру-

мок з написом «революцiйний попк». I

Треба визнати, що Мазепа в прочитаннi Байрона чудо

во годився на роль романтичного героя. Його iсторiя, за

снована на екзотичних реалiях, мiстила сюжет нещасли

воro кохання i жорстокоi кари. Нескiнченний галоп коня

(мотив, що сам по co6i дуже впливав на романтичну уяву)

водночас сприймався як знарядця долi, яка готувала Ма

зепу до великих полiтичних звершень. Важливим нам ви

даеться образ табуна диких коней, яких эустргчае втомле

иий юнь Мазепи зi свотм нашвживим вершником. Вони

символiзують справжню свободу i неприборкаиiстъ, що

знайшла собi притулок десь в таемничих i неосяжних ук

раiнських степах... Навпъ остаточна поразка гетъмана при

носить йому «нiмб мучеництва». Зрештою, мае певне зна

чения i певний еротичний елемент образу - пластика

молодого оголеного тiла в динамiцi, краса людини i тва-

рииИ. '
Варто пригадати, що вищезазначенi мотиви забезпечу

вали поnyлярнiсть згадаиого образу Мазепи в середовищi

широкоi публiки, жадiбиоi до гострих вiдчyтriв, сеисацii

та екзотики, що чудово використовували театрально-цир..
ков! видовища.

OкpiM такого поверхового сприйняття постатi Мазепи,

iснувало i юнуе iнше, значно глибше. Коротко його мож

на визначити як «Мазепа - бунтар» . Байронiвський «шля
хетний злочинець», який заради справжнього кохання ки

нув викпик суспiльному ..порядковi i зазнав за свiй вчинок

покарания. Любов до волi i пораэка у боротъбi з силами

зла дозволяють провести цiкавi паралелi зобразом митця,

Прометея, який полir жертвою иа вiвтарi iдеалу. Привне

сений французькими художниками до поеми Байрона мо

тив хижих птaxiв, що кружляють над тiлами Мазепи та

його коня, така собi «прометеiвська стилiзацiя» пестап

Мазепи не е випадковою. Цiкаво, що i тут iитуiцiя генiя

ие пiдвела Байрона - мало того, що украiнський гетьман
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був сам псетом i покровитепем мистецтв, про що Байрон

не знав, так ще i в свщомосп багатьох украiнцiв, навпъ не

знайомих iз твором британського поета, Мазепа сприй

мався i сприймаеться саме як герой-мученик, покараний

за виклик, який BiH кинув iмперii. I

Пiдсумовуючи сказане, зауважимо, що в романтичнiй

уявi Заходу рiшуче переважае Мазепа молодий над Мазе

пою старим, Мазепа - нещасливий коханецъ над Мазе

пою - полiтиком. Найбiльшим штерес до постатi Мазепи

був у першiй половинi та в серединi XIX столптя, посту

пово згасаючи наприкiнцi доби романтизму. Проте на той

момент украiнський гетьман вже мiцно зайняв свое мiсце

в галереi свiтових образiв-символiв, i повне эабуття йому

вже бiльше не загрожувало.

Насамкiнець скажемо Юлька слiв про те, як постать

гетьмана змальовувалася в польськiй лiтературi.

Гетьман Мазепа не вщправ в юторй Польщi значноi

ролi Hi в позитивному, Hi в негативному планi. Попьським

народним героем (таким собi анти-Хмельницьким) вiи мтг

би стати, ЯК1Цо б тiльки здiйснив повернення козацькоi

Украiни до Речi Посполитоi, чого вш навряд чи коли-не

будь щиро прагнув.

Шкаво, що незважаючи на популярнють Байрона, по

ему якого було видано 1843 року в польському перекладi

Антонiя Едварда Одиньця, европейський романтичний

мiф про Мазепу зиайшов у Польщi досить слабке ы

дображення, Досi единими прикладами е Юлька картин

та малюнкiв Боратинського, Коссака. Геримського та

Павлimака .
.Причин цього, схоже, бупо декшька. Польська традицiя

зберегла iсторiю Мазепи у верей, вщмiннiй вщ иатхиенноi,

зле сильно iдезлiзованоi стилiзацii Байрона. Про те, що ця

традицiя бупа ще жива, свiдчить вищезгадана поема Мусь

ницъкого (1803). Видання та перевидання мемуартв Пасека

(1836) i Отвшовського (1838) множили подробицi стосов

но тривiалъноro тла випадку. Зраджений чоловiк, мовляв,

був не могугиiм i мстивим магнатом, а эвичайним небага

тим шляхтичем, волинським сусщом Мазепи, Героiня ро

ману була ие нещасиою дамою, виданою замiж проти своет
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волi, а такою собi нудьгуючою провiнцiйною панi, охочою

до романтичних пригод.

Кртм того, незалежно вщ цих другорядних обставин, на

схвалення не мтг розраховувати сам факт роману з чужою

дружиною. У старiй Речi Посполитiй подружня зрада зу

стрiчала загальний осуд, а часом, особливо коли йшлося

про представникiв нижчих суспiльних прошаркiв, могла

бути пiдставою до винесення таких собi квазiсудових по

карань. Спокусник, який був ушйманий на гарячому i на
мiсцi покараний чоловiком, отримував, на загальну думку,

те, чого заслуговував. Мазепа, нагий, вимазаний смолою

та пiр'ям, прив'язаний обличчям до хвоста власного коня,

перетворювався на постать, не тiльки позбавлену будь

якого героiзму, але й просто комiчну. Виразнi слщи тако

го сприйняття його юторй зберегли полъськi прислiв'я

«Мажеться, як Мазепа» та «Вимазаний, як Мазепа». ВОНИ

сформувалися пiд впливом полъсъкоi фольклорнот тради

цй, заснованоi на легендi, створенiй Пасеком. Iхньому

розповсюдженню Mir допомогти один простий чинник 
фонетична спiвзвучнiсть шеслова «мазати» та прiзвища

«Мазепаэ-До речi, чи не було це спiвзвуччя власне пщгрун

тям для творення такого компонента мiфу, як мазання

майбугнъого гетьмана дъогтем, у верой Пасека, Отынов

ського та Мусъницъкого? Нам здаетъся, що це питання

вимагае подальших грунтовних дослщженъ.

"роте навпъ вшьний вш ycix описаних эастережень,

6айронiвський Мазепа, герой романтичноi €вропи, не эмп

би увiйти до пантеону власне польського романтизму. Його

драма була драмою особистою. а кара, якоi ын зазнав, не
була пов'язана зi служiнням вiтчизнi - те, що вимагалось

вш iдеалъного польського героя (типу гетьмана Чарнець

кого). Щоб удостоiтись такого звання, нещасливий коха

нець мав би перетворитись на воша i мученика, як у ба

гатьох польських творах Ti€i та пiзнiшоi епохи (repoi поеми
«Дiди» Мiцкевича або шляхтич Кмiциц з вщомого роману

«Потоп» Геирiка Сенкевича).

На героiзацiю в польськiй традицii XVIII-XIX столiть

скорiше Mir би розраховувати Мазепа старий, ЯКИЙ узяв

на себе безнадiйиу бороть6у за свободу вiтчизни, подiбно
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до багатьох польських геротв, що зазнали поразки, але

зберегли честь. Однак в цьому разi молодечi грixи i кара,

що принижувала шляхетсъку гiднiсть, ставали зовсiм не

тим ешзодом, який заслуговуе на те, аби його пам'ятати.

Польський шанувальник постатi Мазепи (а вони, як ми

побачимо далi, були), який намагався надати iй героiчно

го вимiру, мусив обтйти або зовсiм по-iншому iнтерпрету

вати подii, що полонили уяву читачiв 3аxiдиоi €вропи

з Байроном на чолi. I

Саме цей шлях обрали трое представниюв польського

романтизму XIX столптя, як! iдентифiкували себе з Yкpai

ною як зi своею «малою впчизнок» i дуже критично 'ош

нювали спадок riI.ляхетськоi Речi Посполитоi. У «Думi Ма

зепия Юзефа Богдана Залеського (1824) на 'перший план

висуваються прк! мiркування героя, якому довелося вщ

чуги нашональне i тромадянське приииження, причому

головиий для байронiвсъкого образу Мазепи мотив кари i
вiдплати вiдсyrнiй взагалi. Скарга Мазепи на нещасливе

кохання перегукуеться з народною скаргою узагальненого

образу Козака до Полякiв:

Ми ж бо ляхам були eipH;
Проти орд у "о.жн;Й хеш;.

Поки гусари й панцирн!

Пiд;йшли, ми вже вiд6uЛи.
1 що ж маем за це ми в зис"у

O1Cpiм зл~дНiв ; утисху?

Великий польський поет Юлiym Сповацький створив

двi драми, що маютъ в свотй основ! iсторiю Мазепи: перmy

в'1834 рощ, яку сам пoтiм знищив, а другу в 1839рощ. До
речi, це був единий TBip поета, поставлен ий за його життя

на сценi. «Мазепа. Словацъкоro е своерщною дискусiею

як 3 романтичним образом поеми Байрона, так i з очор

няючою героя розповiдцю Пасека. Поет намагався засну

вати свою драму на iсторичних реашях, однак roловну

iнтригу виклав цшкои довiлъно, эпдно з визначеною собi

наперед гендевшею. Йоro герой, шляхетний, хоча й дещо

необачний, I був втяrнyrий У похмуру придворну драму,

рymiйними силами якоi е боягузтво короля Яна-Казимира
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(який i до Словацького не розглядався в полъськiй тради

цii ЯК героiчна постатъ), злочинна любов Збпнева та слiпа

ненависть воеводи. Честь не дозволяе молодому Мазепi

розкрити вс! обставини компрометуючих його вчинкiв, що

наражае його на жоретоку помету магната. Принизлива

кара, одначе, вже ледве эгадуеться, як погроза, що навис

ла Над героем, Словацький шлком свщомо обiйшов У своiй

драмi сцену, що становила центральний пункт видовищ,

якi приносили касоы успixи по всiй €вропi та. Америш.

Ще. далi в напрямку «виправпення» та «реабiлiтацii»

постатi Мазепи пiшов Август Б€л,ЪОВСЪКИЙ. У 1864 роцi вiи

опублiкyвав свiй трактат, що спирався, за його власним

твердженням, на м~терiали, як! «один З шановних земляюв

з далеких кpa~~ нещслав».

Намаганням Бельовського стае вщтворення полiтичних

обставин молодечих полiтико-романтичиих пригод май

бутнъого гетьмана. За його верстею, Мазепа мав нещастя

образити недоречним жартом Марiю-Казимиру 3амойсъку

та ii шанувалъникаЯна Собеського, а опосередковано
i королеву Марiю-Людвiку. Скандал з Пасеком, описаний

в мемуарах останнього, був свщомою провокашею, розра
хованою на компрометацiю Мазепи, за що Пасек був щед

ро винагороджений, Станклав же Фашбовський (ревнивий

чоловiк, за найпоширенiшим варiаитом легенди) мав за

доручениям Собеського стежити за Мазепою, котрий в

свою чергу, за посередництвом панi Фашбовськот, з якою

жодного роману у майбугнъого гетъмана не було, BiB полi

тичне листування з Петром Ожгою, .льывським пщко
мортем. Вся iнтрига у Бепьовського - суго пошгична, вона

вписана в iсторiю боротьби королiвськоro двору з могупои

магнатським угрупованням Любомирських, Покарання ж

Мазепи, який допомагав €жi Любомирсъкому, було полi

тичиою та особистою помстою Собесъкого.

Теоретично i съогоднiшнi полъсъкi дослщники не ви

ключають, що Бепьовський, iсторик i заслужений видавець

iсторичних першоджерел (такий собi полъсъкий Микола

Костомаров), мав у своему розпорядженнi невшом! на

съогоднi документи. Його розповщь мiститъ вщомосп,
котрг, коли б можна було довести ixню справжнють, ста-
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новили б цiнне доповнення до бiографii Мазепи (повна

дата й уточнения мiсця народження, назва волинського

володiння Мазепи, родинний зв'язок панi Фашбовськог

з ii нiбито ДЯДЬКОМ Петром Ожгою).
Проте бiльшiстьвчених вважаютьвсю вищезгадануic

торiю не бiльше i не менше ЯК свiдомою мiстифiкацiею.

Бшышсть вщомостей, ключових для верей Бельовського,

е або иедостовiрними чи вщверто фалыцивими, а60 ix не

можна перевiрити. Здаеться, отже, ще все говорить про

збереження Бельовським слов'янофiльських та украiио

фiлъських iдеалiв своет молодостi, iдеалiв, поширюваних

через лыпвський турток «молодих романтикiв» i вислов

люваних В альманахах «Галичанин» i «Ziewonia». Цей пщ

xiд у поеднаннi з суспiлъним радикалiзмом зро6ив Авгус

та Бепьовського як визнаним перекладачем «старожитнix

поетичних пам'яток рiзних поколiиь слов'янських», так i
таким собi «фальсифiкатором» текспв, подiбним до його

украiнських колег-романтикiв Срезневського та Костома

рова, що вважали себе рiвноправними спiвтворцями фольк

лорноi традицii свого народу i нерщко вдавалися до подiб

них же «пiдтасовок» та «фальсифжашй».

Фактично представники «yкpaiHcbKoi школю В поль

сыdй лiтературi Богдан Залеський; Юлiуш Словацький та

Август Бельовсъкий прагнули досягги, хоч i рiзними засо

бами, однiеi й тiei ж мети. Приймаючи yкpaiнcькy точку

зору на героя нашоi книжки, вони намагались подати

Мазепу в якнайвиriднiшому свiтлi, розглядаючи його як

борця за волю Украiни. На ixню думку, полiтика гетьмана

буларозумна i правильна, а молодiсть нашонального героя

належало очистити вш малопочесних натякiв та легенд,

що, як iM щиро эдавалося, могли заплямувати Iваиа Сте

пановича.

Польськi украiнофiли були при цьому настiлъки послi

довними у своему прагненнг, що без жодних вагань пока

зували у вщверто негативному свiтлi польських винуватцiв

нещасть молодого Мазепи.

Ось i пщiйшов до ктнця, ласкавий читальнику, наш

невеличкий екскурс сторiнками художнix творш, присвя

чених постатi укратнського гетьмана - вiлънолюбивого
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бунпвника, романтичного коханця, героя - рятiвника

иацii, «злодея», трагiчного (а iнколи иавiть трагiкомiчиоro)

персонежа десятюв ромаиiв, повiстей, оповiдань, драм i
поем. 3 иього видно, якими непростими шляхами йшло

формування осиовних стереотипiв у сприйнятп особи Ма

зепи в очах читачiв рiзиих часiв i краiи. Подекуди на фор

муваиня ц:их сгереотишв помiтно бiльший вплив мали

полiтична ситуацiя, офiцiйна та неофiцiйиа пропаганда

(Росiя, Yкpaiнa, зиачною мiрою Польша), подекуди ж 
загальнi тенденцй в розвитку художньоi лiтератури, такий

собi «дух епоки», що потужно впливав на смаки читачiв i
глядачiв (Захшна €вропа, частково Пiвнiчна Америка).

Проте беззаперечним явищем е тривалий стiйкий iнтерес

до цiei постатi як на Заходi, так i на Сходi €вропи претя

roм кшькох столiть.



РОЗДIЛ 10

«Красень-юнак

я був тод!...
Тепер, коли вже

амдесятий мен! минув,.
не грих сказати...»
АВО Кшькх СЛIВ ПРО ЗОВНIШНIСТЬ

ТА ПОРТРЕТИ IBAНA МАЗЕПИ

Який зовнiшнiй вигляд мав гетъман Мазепа? Як

не дивно, однозначну вiдповiдъ на це питания сьогодн]

дати непросто. На вщмшу вш мало не единого широко

розтиражованого «канонiчного» образу Богдана Хмелъни

цького, створеного його сучасником-гравером Гоншусом

i в духе пщкоригованому вигmщi (сучаснi iмiджмейкери

активно займаютъся iсторичними дiячами) вмiщеного на

купюрi в п'ять.гривень, зображень Мазепи наирочуд ба

гато. Проблема виникае, коли дослiдники намагаютъся

встановити ixню аугентичнють (тобто «справжнютъе). Ска
жемо одразу ~ бiльшiстъ олiйиих i гравiрованих портретiв

Мазепи створеиi зиачно пiзнiше 1709 року (piK смерп

гетьмана), деякi - вже в XIXабо навпъ Хх столiтгi. Про

те цей факт рщко фпуруе в пщписах до iлюстрацiй, вмг

щених в науково-популярнiй а60 навчалънiй лiтературi, I i
читачу фактично пропонуютъ повiрити в те, що гетьман,

подiбно до давнъоiндiйського бога. Брахми, мав Idлька

зовсiм рiзних облич (не говорячи вже про фасони вус,

бороди тощо).

Далi мова йтиме лише про Tiпортретн] зображення, якi

найчастiше фirypуютъ в лiтературi для широкоi читацъкоi

аудиторii, а також про эображення, визнанi iсториками як
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найбiльш аутентичнi. Непогану пiдбiрку аугентичних i
неправдоподiбних портретiв гетьмана Мазепи подано в чу

довому фотокаталозi iсторико-мистецькоi виставки «Геть

маи lваи Мазепа - потляд крiзъ столптяь, яка вiдбулася

у Лъвовi 21 червня - 24 серпня 2003 року,

Почнемо з эображення гетьмана, яке звичайний yкpai

нець бачить найчастiше, - на сучасних 10 гривнях. Воно

вочевидь «збiрне», створене на базi Юлькох як правдоподiб

них прижиттевих, так i пiзнix, неправдопошбних портрепв
Твана Мазепи. Основою, очевидно, слугувало одне з чис

ленних барокових гравiрованих зображень гетьмана 
в лицарських обладунках, з чисто поголеним пiдборiддям,

досить довгими вусами. Художник навпъ спробував вщ

творити елементи эачтски - так званих «польських куче

piB» (про них - трохи згодом). Водночас ракурс, в якому

подано обличчя гетьмана, а також лiнiя носа i пщборщдя
спiвпадають з олiйним портретом Мазепи зi шведськоi

Грiпсголъмськоi галереi (XVIII столптя, роботи невщомо

го майстра), який бiлъmiстъ iсторикiв вважаютъ аугентич

ним зображенням гетьмана. €дина велика розбixqliстъ - на

шведсъкому портретi волосся Мазепи коротко стрижене

«у кружок», i жодних слщiв кучерiв немае. Також автор

портрета на купюрi дещо «попрацював» над вухами свого

героя (у бiк ixнъoгo зменшення). Хоча це i не мае прямо

го вiдноmення до нашого сюжету, вщзначимо, що на зво

ротному боцi купюри цiлком доречно присутнi торбан

(рiзновид вдосконаленоi кобзи) Твана Степановича та сим

вол його меценатськоi дiялъностi - Успенський собор

Киево-Печерськоi лаври, У порiвняннi з попереднiм зоб

раженням на першому варiантi 10-гривневоi купюри, геть

ман явно помолодшав i погарнiшав - вуса стали корот

ШИМИ, а брови не такими густими.

Абсолютно неаутентичиими варто визнати два портре

ти Мазепи, що теж досить часто фiгypуютъ на сторшках

науково-популярних книг, - перш за все це маленький

«портрет З лiтопису с. Величхая (його украiнський дослiд

ник-емiгрант Р. Млиновецький слушно назвав плодом

фантазii невщомого художника-аматора XVIII столiття на

тему ~<Юди» - звiдси хитрi очi, загострений ню, клино-
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подi6на борщка). Взагалi з портретами зi згаданого лiто

пису склапася доситъ дивна ситуацiя - ix нерщко пере

друковують сучаснi видавцi, незважаючи на а6солютну

неправдоподi6нiсть та часом вщверту карикатурнiсть, при

цьому не посилаючись на джерело. Так само неаутентич

ним е, на жаль, i 6iльший олiйний «портрет зi збiрки Бу

товичiв» - украiисъка «парсуна» (олiйний портрет) кiнця

XVIII столптя, на якiй зображений повний чорноволосий

чоловiк з довгим носом i чорними вусами, та ще й з пов

ними вiдзнаками ордена Андрiя Первозванного (i блакит
ну стрiчку, i Aндpiiвcькy зiрку сивочолий, худорлявоi ста

тури гетьман отримав у 1700 роцi, за 9 poкiв до своет

смерп), Т06то портрет створювався не з натури, а е яки

мось узагальненим авторським баченням того, як Mir ви
глядати Мазепа. Проте еаме цей портрет найчастiше фirypуе

в науково-попупярних книжках, на листiвках та плака

тах - мабуть, видавцiв приваблюе його «справжшй дав

ньоукраiнський» вигляд.

Та сама iсторiя з «Портретом напольного гетмане пенз

ля росiйського живописця Нжгпна (1688-1745), що сам

нiколи особисто Мазепу не бачив. Найшкавпце, що ми

тецъ, схоже, так само творив такий co6i художнiй образ

доевiдченого, вже лiтиього военачальника (riпотеза, що на

цъому портретi зображений саме Мазепа, взагалi досить

шзня, скорiше мався на увазi котрийсь iз польських «поль

них» гетьмашв - тобто комащувачiв дiючою, «ПОЛЬОВОЮ»,

армiею). Саме цей портрет породив кшька «клонiв» - yci
вони створеиi наприкiнцi XVIII - в XIX столггп, обличчя

гетъмана на них дещо рiзнитъся, але ракурс, в якому воно

подане, i вiдвороти розкiшиого жупана абсолютно одна

ковь Принаймнi два таких портрети з6ерiгалися иа Сум

щинi в родових маетках украiнськоi шляхти до 1917року,

звiдки потрапили до мiсцевих краезнавчих музеiв.

За буйиiетю фантазii усп попередиix митцiв перевершив

французький живописець кiнця XVIII столптя П'ер Нор

блен (Норблiн), що довго мешкав у Польщi. Йоro «Мазе
па» (вмпцений, наприклад, в оригiнальнiй та перевиданiй

«ICTOpii Украши» М. Аркаса) мае довжелезну роздвоену

сиву бороду, дивну шапку, якийсь медальйон на грудях
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i химерний одяг. Вже згаданий Р. Млиновецький перекон

ливо доводить, що портрет писався з натури... старого

еврея-орендаря на прiзвисько Мазепа, що жив у маетку

покровителя Норблена - знаменитого князя Чарторий

ського, а справжнix зображень гетьмана Мазепи Норблен

не бачив.

До суто вигаданих зо6раженъ гетъмана слщ, зрозумiло,

вщнести i всз портрети, створен! в XIX-XX столiттях, 
воии надто рiзнi, а6и мати хоч якусь спшьну першоосно

ву. Сюди належать твори украiнсъких живописцiв Ку

риласа, Дядинюка, Крюкова, Масютина тощо. Вщомий

сло6iдський художник Сергiй Василькiвсъкий е автором

двох невеликих олiйних портретiв Мазепи - один етворе

иий на осиовi вищезгаданоi роботи Норблена (зберпаеть

ея еъогоднi в Ле6единському худо:жньому музеi), iнший 
на осиовi аутентичноi гравюри М. Берншпрота 1704 року
(про иеi - далi, цей портрет можна побачити в Нацiоиаль

ноиу художнъому музеi Украiни в Киеы).

До зовсiм iншоi категорй належать картини европей

ських (французьких, нiмецъких, ПОЛЪСЬКИХ) художникiв

романтикiв XIX столiття, здебiльшого на сюжет «покаран

ня Мазепия (ДИВ. Роздiл 1) - «Мазепа (Подолаиня вплав

Дншра)» Теодора Жерiко (1823) та Ежена Делакруа (1824),
«Мазепа, оточений дикими юньми. (1825) та «Вовки в

поroнi за Мазепою» (1826) Ораеа Верне, «Покарання Ма

эепи» (1827)'та «Смерть коня Мазепия (1830) Лyi Буланже,

«Козаки знаходятъ Мазепу» (€. Харпентер, М. Герим

ський, г.-л. Левi, 1875), «Мазепа у козацькiй хап» (А. Де

верта, 1839), «Помета Мазепия (А. Баугiан, Х. Яколiн, ртк

невщомий), «Схоплення Мазепия (А. Баугiан, ю. Коссак),

«Виэнання Терезою кохання до Мазепив (г. Pixтep, х. Яко

лiн, 1850), «Старий Мазепа розповщае свою iсторiю Кар

лу XII» (двi картини - А. Деверiа, 1839, та ю. Коссака,

1860). Серед цих полотен € i робота росiйського живопис

ця-романтика Орловського «Мазепа» (сер. 1820-х роюв) 
можпиво, автора привабив образ украшсъкого гетьмана,

незважаючи на офiцiозну лайку на адресу Твана Степано

вича з церковних амвоиiв та унiверситетських кафедр. Хоча

слщ зауважити, що атрибугацiя цi€i картини дотепер за-
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пишаетъся спiрною. Найбшьш монументальною i потуж
ною е картина Ораса Верне, багаторазово копiйована i
репродукована в графiцi, та величезне полотно Луi Булан

же, яке мо:ж.уть побачити вiдвiдyвачi художнього музею

нормандського мюта Руан, - на нъому Мазепа вiдчайдym

но боретъся зi эграею слуг ревнивого магната, що намага-

ютъся прив'язати його до коня. '
Вищезгаданi картини варто вважати cyro символiчними

художнiми творами, нерщко високоi художньоi якосп, а

не портретними зображеннями укратнського гетьмана

(створення якого i не було метою вищезгаданих митцiв).

Загалом дана тема користувалась найбiльшою популярнiс

тю в Францii. У двадцятих i тридцятих роках XIX стояптя

до Hei охоче звертались видатнi митш, пiсля 1840 року-вона

перейшла до репертуару живописноi «масовот продукцii»,

а найпiзнiша вщома ii реалiзацiя була виконана вже на

початкухх столiтrя.

У бiльшостiвипадкiвмитцi обиралимотивприв'язаного

до 'коня оголеного героя, втiлений в рiзних вище перера

хованихверсiяx. Поруч з певними,иерiдкоДОСИТЬнаiвни

ми спробами вщтворення iсторичних польських та ук

раiнськихреалiй (Буланже, Деверiа, Гесне, Коссак, Олье

та деякi видавцi популярноiграфтки), переважаютьпоза

часовi образи пов'язанихспiльноюдолею постатейлюди

ни i тварини. Робилися иавiтъ спроби iлюстрування Bciei
поеми Байрона (cepii лiтографiй: Деверiа i Буланже 'у ви

даннi Булла 1839 року, cepiiЮлiуша Коссака i Максимiлiа
на Геримського, численнi cepii популярних лiтографiЙ.

у рамках поданого зiбрання творiв на думку бiлъшоcтi

художнix критикiв иайвищу мистецъку цiннiсть ЯВЛЯЮТЬ

собою картини Жерiко, Делакруа, Верне i Буланже. Заслу

гою Теодора Жерiко було перш за все впровадження caMoi
теми до живопису. Його невелика картина «Мазепа (По

долання вплав Дншра)», ноктюрн з переважаючими рiзни

ми вiдтiнками блакитного кольору, належитьдо найвираз

нiших творiв цього митця. Однак найбiльшу популярнiсть

здобула картина Ораса Верне (у верой з вовками, що на

здоганяють втомленого коня Мазепи). Успix йоro компо

зицiй виппивае перш за все iз вдалого поеднання ефектив-
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но! живописноi форми, виграшного сюжету з надзвичайно

вдалим iконографiчним вириценням. Мазепа i юнь, ЩО

його весе, видшяються як динамiчна ясна пляма на тлi

таемничого краевиду, сповненого страхiтливих звiрiв-не

нажер. Зображення нагого тiла Мазепи видае епорiдненiеть

iз зображенням зв'яэаного Прометея з полотна Пiтера

Пауля Рубенса (1613-1614) (про спорiдненiсть цих двох

образiв у эахщноевропейсьюйсвщомосп - див. попе

реднiй роздiл). Автор велъми красномовно протиставляе

свого героя похмурим силам зла, ЯЮ його переслiдують.

Композицiя Верне € справдi доскоиалим вшповщником

байронiвсъкого опису.нескiнченного шаленого галопу.

Хронологiчно бiлъш пiзнi митцi, беручисъ за виевiтлен

ня Iтакот специфiчноi теми, якою € легендарна iеторiя Ма

зепи, зазвичай приеднувались до ii iснуючих вирiшенъ.

Мало не весь пред'явлений комплекс эображень е такою

соб! внугрiшньо взаемопов'язаною «сiткою эапозиченъ».

Бiльшiстю дослiдникiв, якi спешальне займалися. пи

танням портретних зо6ражень украшсъкого гетьмана, най

6iлъш аyreнтичними съогоднi вважають декiлька портрет

них зображенъ гетъмана, створених за його життя, 3 них

наймевший iнтерес становлятъ загалом чудовi гравюри Bi
ДОМИХ украiнських майетрiв кшця XVII - початку XVIII сто

пiтгя: 1" Мигури, 1 Щирського та Д. Галяховського «<Ма

зепа в оточеннi алегоричиих фiгур», «Трiумфальне энамено

тощо) - эображення гетьмана на них досить трафаретне

(фiгура в.лицарських обладунках в центр! композицii) i ду
же невелике (обличчя роздивитися майже неможливо).

Гравiрований портрет Iваиа Мазепи (у лицарсъких 06
ладунках, з вусами та невеличкою борщкою) роботи Мар

тiиа Бернцптрота, вмццений в нiмецъкому часописi «Die
Europaishe Рата» в 1706 роцi, докладно дослшив сучасний

украiнський дослщник Т. Мацькiв. На його думку, цей

дещо узагальнений портрет «державного шяча, все ж мож

на вважати аyrентичним, 60 ын створений за життя Ма

зепи (цiкаво, що думав сам гетьман про свое эображення

в нiмецыdй пресi, адже ця преса до Батурина потрапляла

регулярно) i 6агатъма рисами (окртм борщки) схожий на

два iншi най6iльш аyrентичнi зображення.
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Ними € портрет роботи невщомого майстра початку

XVIII столiття, що зберпаетъся в шведськiй художнiй

галереi замку Грiпсгольм, та фреска з ывтарног частини

успенського собору Киево-Печерськоi лаври (сама фрес

ка загинула, але залишилися кшька мальованих копiй

зображення). Зображення належать до рiзних жанрiв 
вщповщно парадного та «ктигорськоп» (Мазепа був бу

дiвничим i «ктитором» Успенського собору) портрета.

Гордовито-впевнений вираэ обличчя IBaHa ~азепи на

шведському i пiдкреслено-побожний - на укратнському

не в эмозi приховати спiльнi риси обох - коротко стри

жене волосся, досить довгi сивi вуса, що эвисають до

низу, довош виразнi очт, 3важаючи на те" що шведи не

встигли побувати в 1708-1709 роках в Киево-Печерсъкiй

лаврi, очевидно, обидва портрети писалися з однiеi лю
дини.

Наведемо також кiлька словесних описiв эовнпцносп

гетъмана, эробленихлюдьми, що особисто з ним спiлку

валися.

«Принц Мазепа вже поважного Biкy. ВИГЛЯД у нього

суворий, очi блискучi, руки тоню й бiлi, як у жiнки, хоч

тiло його мiцнiше, нiж тiло нiмецькогорейтара, вершник

з нього энаменитий» (Жан де Балюз, 1704 piк).

«Мазепа своею особою не эвертав на себе уваги, тiлом

худорлявий, невисокого эросту, на головi мав багато поль

ських кучерiв» (капелан полковника шведськоi служби

принца Макса-Емануiла Вюртемберзького Йоган Бардiлi,
осiиь 1708 року). .

«Маэепа у вiцi 64-х роюв, середнього эросту i дуже
стрункий. iз суворим поглядом, носить вуса на польську

моду, приемнот вдачi й дуже захоплюе своiми жестами.

Говорить iэ гiднiстю i' завжди до речi; високо освiчений,

розмовляе латинською мовою дуже добре» (хронют Кар

ла XII Густав Адлерфельт, остнь 1708 року).

«Мазепа був негарний на обличчя i виглядав приблиз

но так, як малюють у римськiй юторй великого Маняш.

Але нашi очi полонили його бiлi руки, тоню, повнi гpaцii,

та його горда голова 3 бiлими буклями, довгi обвислi ву

са, а понад YCiM цим величнiсть , почуття пдносп й су-
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воркть, яку злariдиювала елегантнiсть» (невщомий очеви

дець э шведського табору, осiиь 1708 року).

Звiсио, иа тлi деяких своп чималих на эрiст сучасиикiв

(Петра 1,Августа Саксоиського, Б. Шереметева) Тван Сте

панович (як. ,i Карл Хй, до речi) не вирiэиявся великим

эростом чи надто могугнъою статурою, а «гордим i суво

римз його погляд, эроэумiло, ставав лиmе у разi иеобхiд

иостi. Але ось цiкаве припущення, шо вимагае подальших

дослiджень: можливо, в урочистих випадках гетьман носив

перуку (це може пояснити коротку стрижку иа портретах

i згадки про таемничi «буклi» чи «польськi кучерi» у наве

дених вище описах).

На жаль, ми не маемо жодного достовiрного опису

эовнiшностi молодого Твана Мазепи - того самого при

страсного пщкорювача :жiночих сердець, у вуста котрого

Джордж Гордон Байрон вклав слова:

Красень-юнак Я був тод;...
Тепер, коли вже амдесятий

Мен; минув, не гра сказати,

Що в дн; юнацтва золопи,

Бувало, кожного вельможу,

3 муж;в чи хлотёв, перемажу

увай nривабн;й марнопи.

Яж був веселий ; стрункий 
/ вигляд м;й не був такай

Поморщений, Як, ось теnер 
То час взйни й турботu стер

30блuччя душу, що не годн; б

Мене вже й родич; тзнать,

Коли б могли мое сьоеодн:

3.моШ учора порюнять.

в Але ж колииаах рис моб:

/ще ранйие Я позбувся,

Ан;ж суворий в;" торкнувся

Рукою старост; до них.

Шта, ЯК бачте, не вгасили

В мен; н; мужноспи, н; сили...

Зреmтою, чому б i не повiрити iитyiцii генiального по

ета-романтика...



ПIСЛЯМОВА

Наша роэповщь лобпае кiнця. Були в иiй i не
веселгроздуми, i сумиi сюжети, проте, сподiваюся, були й

ешзоди, що попшили тебе, мiй терплячий читальнику, i
якi варто пригадати, перегортаючи остаинi сторiнки нашоi

книжки. Що мае мiстити ця пiслямова? Науковоподiбнi

висновки, пiдсумки життя та дiяльностi гетьмана Мазепи?

Баланс його перемог i поразок? Захоплено-горде осшву

вання чималих досягнень? Чаiне квилiння над причинами

i наслщками помилок та прорахункiв? Але все це, либонь,

уже багато разiв зустрiчалося тобi, та ще й у рiзних варiаи

тах, мiй ласкавий читальнику. Тому краще зробимо ось

що. Автор просто спробуе розповiсти, що пiдштовхнуло

його до написания певного тексту, i визначити (в присуг

носп С80ГО читача), ким е для нього головний персонаж

книжки.

Можливо, вся справа в тому, що iсторiя Украiни доте

пер здаеться багатъом людям, зашкавленим iсторiею (а та

ких людей, насмiлимося твердити, е значио бiльше, нiж

тих, хто шкавиться математикою чи хвпею як аматор),

TaKO~ собi... «неулюбленою мачухою». Причому такою

вона стала буквально у нас на очах, швидко виростаючи з

сукнг Попелюшки, пошитоi за радянських часiв. Здавало

ся б, пiсля 1991 року почали якнайактивнiше стиратися

«бiлi ппями», вщкрилися спецхрани, безмежно розшири

лося коло тем, над якими можуть працювати досniдники

без ризику познайомитися з чудовими клiматичиими умо

вами Схшного Сибiру чи Далекоi Пiвночi. Проте водночас

вiдбулося i певне (цiлком законемiрне, до речi) «одержав

пения» курсу юторй Украiни, який тепер читаеться у встх

вищих та середнix навчальних закладах незалежно вш ix-
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нъого профiлю, фактичио замiнивши собою иезабутнiй

курс юторй кпрс. Найкумедиiше, що читаеться вiи не

рщко тими самими iсториками, якi чи то дiйсно так швид

ко сприйняли модну иинi (ДО того ж сильно примiтивiзо

вану) «державницьку парадигму» рiднеиькоi юторй, чи то

е вс! як один прямими нашадками славного yк:paiHcbKorO

шляхтича на прiзвище Гнучкошиенко. найсумнiше, що
бiльшiстъ iз них свiй новий курс читае достоту як ста

рий - тобто, якщо бути вщвертим, нуднувато i нецiкаво.
Чи не тому в масовiй свщомосп громадин незалежноi Ук

раiни (особливо молодих людей) встиг сформуватися пев

ний стереотип iCTopii Украiни як чогось, що не можна

читати без... великого батога у виглядi залiку або краще

держiспиту (вочевидъ, Винниченкiв «бром» виглядае съо

годнi трохи архаiчно). Та й справдi - ну, була у нас слав

на, блискуча i водночас хронологiчно безмежно далека

Киiвсъка i Галицъко-Волинсъка Русь, а далi - саме лишень

стражцання простого народу, зрадництво проклятущог елi

ти, боротьба «кращих людей» «за державнiсть» (яка в ба

гатьох курсах iCTOpii встигла стати нашим головним iдea

лом; виходить так, що народи всього свпу будували собi

державу, щоб у нiй жиги, а ук:раiнцi - навпаки, жили,

тiльки аби побудувати державу), повстання селян, подвиж

ИИЦТВО iнтeJliren:nii тощо... 1якщо на цьому не надто захоп

люючому, пркому (а часом, навпаки, пересолодженому),

часто одноманiтному тлi вирiзняються окрем! невеликi

фрагменти назагал не надто майстерно зробленоi мозаiки

(як-от «козацька добаь), то лише эавдяки вщчайдушному

опоровi самого матерталу, який просто не дае вищезгада

ним ~фахiвцям» обернуги себе на нудне казна-що.

ТаКИЙ героiчний опiр чинять не лише окрем! епохи, але

й деяId iсторичнi постатi. Вони просто-таки не баж:ають

бути звичайними чорно-бiлими чи злегка пофарбованими

у Idлька офiцiЙНИХ кольорiв паперовими фiгурками про

стенького театру тiней, на який перетворюеться iсторiя

У:краiни в уя:вi бiдолашного середнього «школяраь чи ~сny

дея» наших днiв. Дiячам ближчого до нас хх столiтrя це

зробити легmе - надто дискусiйними все ще е багато

питань, пов'язаних iз ixнiM життям та дiяльнiстю. Але е ще
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порох i в старовинних козацьких пороxiвницях. Обкурена

гарматним i мушкетним димом, щедро сполощена кров'ю

i всипана злотом блискуча i водночас загадково-темна доба

украiиського бароко - надто ласий шматок, аби дiстатися

на потаду зграi ворошв i шулiк. 1 на такому розкimно

похмурому тлi вирiзняетъся фiгура, прив'язана до розгнуз

даного коня, що вщчайдушно мчитъ то дикими манiвцями,

то новiтнiми хайвеями. Йога бir не спиняеться Hi на мить,
перервати його досi не змогли Hi визнанi майотри копан

ия вовчих ям та стрiльби з-за рогу, н! спецiалiсти з при

ручення диких коней, що роблятъ цих шляхетних тварин

цшком ручними, змушують жити У визолоченiй стайнi i
iсти собi овес, iнколи поглядаючи на господаря великим

розумним оком.

Це фiгура пюдини, яюй, як мало кому в украiнськiй

юторй, вдавалось поеднувати потужний iнтелект та силь

ну волю з багатим внутршппм емоцiйним життям, Його
колосальних I зусилъ багато в чому не змогли перекрес

ЛИТИ навпъ -катастрофи останнього року життя та прав

лiння:, над його чолом одним ввижаеться вiдблиск пе

келъного полум'я, а iншим - небесного сяйва.. Iронiя
в тому, що Iваи Мазепа був-таки шлком земною люди

ною, зi своiми чеснотами та вадами, Так сталося, що
саме його фirypа височить таким собi H&aI'pOOкOM козаць

Koi Украiни поруч iз по-своему iмпозантними i цiкави

ми, але все ж не настшьки Iвеличиими постатями Да

нила Апостола та Кирила Розумовського. Проте давно

вщомо, наш паскавий читалънику, що нiщо в цьому cBiTi
не зникае i не помирае остаточно, а лише зазнае змiн

i трансформацii. Без козацькоi Украiни не було б Ук

рати теперiшньоi. Не було б ii i без безнадiйно про

граного поединку Мазепиноi «архаiчноi республiки» i
Петровоi «модерноi iмперii». Недаремно у багатьох на

poдiB cBiтy repoi, що з riднiстю програють свою битву

з Долею, викликають дотепер набагато палкiшi емоцй,

нiж задоволенi CBoiM успiхом переможцi. Успiх не зав

жди i не всюди був i е мiрилом' тшносв й величi. Його
солодкий присмак минае, так само як минае i пекуча

пркота невдачi.
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Залишаетъся пам'ять. Вона може чимало - може очис

тити вщ намулу джерела серця, вщкрити очi, змусити пiд

нятися з колiн i жиги, як личить людинi, або померти за

те, у що справдi вiриш. Свобода i Тиранiя, Бунт i Поне
волення, Гщнють i Плазування ведуть свiй вiчний 6iй не

лише на по:жовклих вщбитках барокових гравюр чи \на
сторшках КНИЖОК. Гарячий подих ixHboro шаленогогерцю

вщчували i вiдчувають багато сердецъ. Сподiваюся, серед

них е i серця земляюв автора uiei книжки. Землякiв, яким,

як нам эдаеться, мав би вже давно на6риднуги примiтив

ний, не так уже й давно (в iсторичному вимiрi) сформо

ваний образ украiнця-споживача, «xiтporo хахла», етно

графiчно-шароварного типа, чия хата завжди скраю, з

одвiчними розмовами про сало, вареники i галушки. Та

кого собi недалекого «кума», який намагаеться компенсу

вати свою безталаннiстъ балачками про «найспiвучiшу на

землi МОВ}'», «найкращих у свгп швчап ЧИ, зрештою, «най

лiпmу сивуху» ... А впм, наша iсторiя энае й зовсiм iншi

образи - значно складнiшi, внутрiшньо-аристократич

нiшi, але при тому сповненi просто-таки вулканiчною

енергетикою. Сподiваюся, таю образи теж энайдуть свiй

шлях до сердецъ наших ласкавих читалъникiв...



ДОДАТОК

Лист ПИЛИПА ОРЛИКА до Китаського
МИТРОПОЛИТА СТЕФАНА Явогського
(1721 Р.)

(текст подано зпдно 3 орипнало», оnу6л;кованuм у ча

сопиа .Кuевск;ая старина», 1862, NJ 10,; с. 11-28)
Ясне В'Ь Богу преосвяшеннвйции иилостивий отче Митропо

лить Резанскiи, МОЙ велце милостивый В'Ь ДУХУ святомъ отче,
пастыру и доброд~ю.

ДО сихь часъ В'Ь бвдахъ, во изгнанiиxъ, въ твснотахъ пришел

ствова душа моя съ ненавидящими мipa; теперь уклонившися и

дymею и сердцемъ оть душевреднaro того пришелствiя, арюерей

скую, Вашей святыни, миръ всвмъ дающую, десницу духомь

лобызаю. Но речеши мнв ваша Святыня: «друже, како вшель еси

свмо, не имый одвяния, милости монаршей? «ДЛЯ чого опасати

ся мушу; Iчтобв съ СИМ'Ь моимъ дерзновеннымъ писаниеиъ не

был'i отверженъ от.ь лица вашей Святыни, одпакъ с'ь тоей рем

цiи, которую до вашей Святыни имвю, яко ученикв до учителя,

яко (аще и недостоинъ уже нарещися) СЫИЪ до отца, яко овца

до пастыра, твмь дерзновеннвй прибвгаю до вашей святыни, ИМЪ

благонадвжнвйцпй могу быть, что ваша святыня, яко премуд

рвйцпй мой учитель, благоразуинв и наставивши и накажеши

МИ, яко 0теЦ'Ь блудному сыну объяпя своя отчесюя отверзеши и

яко добрый и бодрый пастырь погибшую овцу обращеши, и на

раму свою воспрiемлеmи. А поиеже мнопе, едиы недоброхоты

мои, дpyrie, хотящiи себе оправдати, злоклеветнымъ своимъ до

несенемь милосерднее царского величества. сердце на болmiй

гнввъ и отмщенiе противъ'мене возбудила и подвигнули, будто

Я единомысленнымь и единосоввтнымъ съ Мазепою тоей измвны
былемъ авторомъ и BC~ тайны оныя ввдалемъ, - того ради 38

блаroразсудихъпредъвашеюСвятынею,яки предъ самымъпро

шедшимъ небеса арцереемъ, ввдущимъ тайная сердца, все то

чистою соввспю, праведно, а не ложнв (погубить бо Господь

всякого глаroлющаголжу) исповвдати, что колвекъ могу о той
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измвнв ввдати, яко о томь совершеннвй выразумвешь, ваша

святыня, съ послвдующихъ.

Ежели Мазепа передъ тымь, пока на спужбв царского величес

тва съ войскомъ не быль В'Ь Полши, и пока дiаволъ княгиню Дол

скую союзомъ кумовства въ тайные съ нимь конференцiи не

впровадилъ и имвлъ якую инкпинашю до противной стороны и

помьшлялъ О измвнв, о томъ самъ Богъ, испытуюццй сердца и yr
робы, ввдаетъ; а я внyrрнихъне моглемъпроникнугии изслвдо

ваты. Однакь видя его извнв являемую К'Ь царскому величеству

непоколибимуювврность и радителвые службы, по человвческу

разсуждатимогу,что оН'Ь Мазепа твердь быль въ своей вврности

И усерднуюимвлъ К'Ь царскомувеличествулюбовь.

Оставляюинные того документа, единый токмо В'Ь подтвер

женiе моего мнвша привожду, что в'ь 1705 году, когда Мазепа

обозомъ подъ Замостемъ стоялъ, подосланный быль до его тай

но оть Станислава Лещинского съ Варшавы съ тайными пре

лесными пропозицiами Францишекъ Волскiй, которого онъ Ма

зепа наединв выслушавъ, по авдiенцiи секретной, велвлъ его

Гриroрiю Ивановичу Анненкову за караулъ взять, и тортурами о

той посылкв прелестной и о инныхъ непрiятелскихъ намврешахъ

допросить, потомъ его Волокого оковавъ, в'ь Кзевъ до князя Ди

митрiа Михайловича Голицына, а писма тые прелестные до цар

ского величества, одослалъ,

Якiй же могь быть ПО видимому болшiй докуменгъ вврности

его Мазепиной К'Ь царскому величеству надъ той? Но когда от

Мазепа стоялъ на квартирахъ зимовыхъ въ дуБН't, а Войнаров
скiй съ Иваномь Чернишемъ резиденцiю свою у двора царского

величества въ Гродив континуовалъ, и Димитрiй Горленко, быв

шiй полковникь Прилуцкiй, вмвсто Гетмана съ своимъ И КieB

СКИМЪ полками на служб'k царского величества тамь же подъ

Гродномъ эоставалъ, писалъ онъ Горленко до Мазепы съ нароч

нымъ кypiepoМb пространное на килкахъ листахъ писмо, В'Ъ ко

торомъ мнопе обиды, поношенiя, уничиженiя, досады, коней

разграбленiе и смертные побои козакамъ оть Великоросстйскихъ

началныхъ и подначалныхъ В'Ь то время двючтеся выписалъ,

наконецъ и тое приложилъ, будто его Горленка наказного Гет

мана, кудась едучого, съ коня сопхнено и насилно съ подъ его и

съ подъ прочихъ ему поспвдуючихъ началныхъ людей коня въ

подводы забраны. Писалъ такожде отъ себе до Мазепы съ тымъ

же курiеромъ и Иванъ Чернишь, а въ писмъ своемъ прислалъ

заключенную копiю указу царского величества, которымъ будто

опредвлено было тые два полки городовые Кiевскiй и Прилуцкiй,

подъ командою Димитрiа Горленка бывцпе, посылать в'ь Прусы,
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ради наученiа и ycтpoeнia ихъ въ регулярные драгунокзе полки.

Велвлъ тые писма и копiю указу, царского .величества Мазепа

передъ собою мнв прочесть, которыхъ выслушавъ тые формальные

сказалъ слова: «якогожъ -намъ добра впредь надвятися за -наши

вврные службы, и ХТОЖ'Ь бы былъпаюй дуракь, якь я, чтобъ подъ

ce€ время не преклонилъса до противной стороны на таюе про

позицiи, якiе Станиславъ Лещинскiй до мене прислалъ?»

Не во многомъ времени пргвхалъ и самъ Димитрiй Горленко

въ Дубно до Мазепы съ подъ Гродни, оставивътамъ подъ камеи

дою сына своего Андрея тые два полки, Кiевскiй и Прилуцкiй,

которiи при инныхь реляшяхъ доносилъ, и тое Мазепъ, будто

онъ, опасался, чтобъ его съ полками твми въ Прусы не послано

и въ драгуны не устроено, чимъ бы онъ подвигнулъ на ненависть

и вражду ПрОТИВ'Ь себе цвлое войско, что оть ero початокъ того

регулярного строю учинился, -притвориль себв якуюсь болезнь

и подъ покривкою оной упросилъ себв у енерапа Рена отпускъ,

будто К'Ь дому, подаривъ ему за тое килка коней добрихъ и 300,
чаю, ефимковъ,

Въ краткихъ числвхъ по прi-Взд't Димитрiя Горленка вь Дуб

но, прошенымъ бьшь Мазепа въ кумовство и на христины оть

князя Вишневецкого, воеводы Краковского, до Бвлой Криници,

которого дочери, будучи тамъ съ маткою его княгинею.Долскою,

воспрiемникомь, якiе имвль съ нею денные и нощные конфе

ренцiи, и если такь малый ввтрикь реляши Димитрiа Горленка

и Ивана Черниша поколибалъ сердце его Мазепы и до измвны

преклонилъ, или княгиня Долекая прелестями своими ему оную

выперсвадовала, о томь самъ единый Богь ввсть, Однакъ отъ

болшой части разсуждаю, что тая прелестница мвла его обезу-

МИTh. I

По килквденныхь пированiахъ и доволныхърозговорахъ, по

вернувшися Мазепа на кватеру свою съ Бвлой Криници до Дуб

ны, велвлъ мнв писать листь благодарственный до тоей же пре

лестницы княгини Долской, и послать ей Ю1ЮЧЪ циферной для
корреспонденши с'ь собою, оть которой въ килка дней получилъ

онъ Мазепа респоисъ и въ ономъ малую цодулку цифрами пи

саную, которая въ децифровани своемъ тое заключала: «Уже я

гд1> надлежить послала съ донесенемъ истинной в. м. пана прiяз

ни», По прочитани тоей цедулки циферной, одобралъ оную оть

мене, ни единого мнв не сказавши слова.

А когда по указу царского величества рушивши съ войскомъ

регименту своего съ Дубна,. прибыль до Минска въ 1706 году,

получилъ тамъ неввдомо черезъ кого оть княгини Долекой малое

писмечко цифрами писаное, въ которомъ она княгиня извещала
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ему о поворотв посланця своего оп двору, и о посылки листу

ОТЬ якогосъ безъименного короля до его писаного. По прочита

ню децифрованого оп мене того письмечка взялъ къ себв оное

и, эасмвявшися, сказаль тые слова: «дурная баба! Хочетъ-черезъ

мене царское величество обмануть, чтобъ его величество, отсту

пя короля Августа, принялъ въ свою протекшю Станислава и

воспомогяъ ему до сукцессiи на королевство Полское, а онъ

обвщаетъ подать такте способы, :КОТОрЫМИ латво можеть царское

величество Шведа побить.и побвдить, Уже я о томъ ея дурачествъ

государю говорилъ, которому его величество посмвялся». По

вврилъ Я тому и ни единого подзору о его Мазепиной измвнв

не имвлъ. А хто быль тоть посланецъ и якiй быль черезъ него

листь, и оть якого короля, и въ якое время и съ якимъ отввтомъ

оТ'Ь себе Мазепа оного отпустилъ, о темь я досели не ввдаю, и

не видвлемъ его, въ чомъ сввдигель мнв есть на небеси ввренъ,

А когда Мазепа по указу царского величества рушивши съ

войскомъ реименту своего съ Минска, прибыли въ Украину и за

пришествiемъ его величества В'Ь Ктевъ и сами туда Ж'Ъ спвшно

пргвхалъ, давши ординанов въ полки, чтобъ наскорь подъ Кie

вомъ ,стягалися, получили тамъ листь оть тоей же княгини Дол

екой цифрами' писаный, который при себв въ комнать спалной
велвлъ мнв перевесть 'И тамъ передъ собою прочесть. А въ ЛИСП

томъ просила онаМазепы, княгиня именемъ Станислава, чтобь

двло намвренное эачиналъ, надеженъ 'будучи скорого себв

Ц1;ЛЫМЪ войскомъ Шведскимь съ. Волыня сукъкурсу и всвхъ

жеяашй своихъ, чого твшко претендовати будеть, неотрицател

наго исполненiя, обвщая на тое прислать ассекурацiю Стани

слава и гваранцiю короля Шведского. Слухалъ того листу Мазепа

(яко видимо было) с'ь великимъ гнввомъ, а выслухавши, по

рвалъся розьяреный съ постели и началъ княгиню поноситъ тыми

словами: «проклятая баба обезумилася: прежде мене просила,

чтобъ царское величество воспрiялъ Станислава В'Ь свою протек

цiю, а теперь инное пишеть; бвснуется тая баба, хочеть мене,

ношеного и искусного птаха, об:м:анить; на б'Вду бъ мнв крайнюю

пошло, когда бы единой бабв даль прелститися; возможное ли

Д'Бло, оставивши живое, искать мертвого и отплывши едного

брега, другого не достигнуть? Станиславъ и самъ не есть наде

женъ своего королевства; рвчь посполитая раздвоенная: яюй же

можеть быти фундаменть безумныхъ тоей бабы прелестей?

Состарвлемъся служачи царскому величеству и нынвшнему и

отцу и брату ею величества вврне, не прелстили мене ани король

польскiй Янъ, ани ханъ Крымскiй, ани Донскзе козаки; а теперь

при кончинв ввку моего единая баба хочеть мене обманити!» Тое
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вимовивши, взялъ съ рукъ моихь оригиналное циферное писмо

и переводь его И; велъвши принести огню, слалилъ, а до мене

обратившися реклъ: «пиши до тоей прокпятой бабы цифрами,

не выходя отсюду, въ тые слова:

«Прошу вашой княжой милости оставити тую корреспонден

цiю, которая мене можеть погубити и на жипи и на гонори и на

субстанцiи. И не токмо ваша княжая милость не надъйся, но ни

помишляй о томъ, чтобъ я при старости моей вврность мою

царскому величеству повредилъ, которую отъ молодшихъ лвтъ

моихъ досели нерушимо сохраниль и в'ь оной умрвти желаю, не

хотячи и за живота, и по смерти моей, безчестного измвнниче

ского пороку и имени на особу мою нанесть и того ради и по

вторе В. к. М. прошу оставить тую корреспонденцiю и болшъ

о томь до мене не писать».

Такiй листь цифрами написаный велвлъ при себв запечатать

и взЯЛ'Ь до рукъ своихъ, который если до княгини Долекой одо

слалъ и черезъ кого (понеже я и въ то время посланца того не

видвлъ), I или инный рукою своею писалъ, о томъ Богу со

сввдителствующу не знаю.

Токможъ огъ того времени черезъ цвлый годъ ни единого

мнв листу циферного о тыхъ измвнническихъ аферахъ оть по

мянутой княгини до переводу не давалъ, и знатно, что лля от

шествш съ войсками до Саксонiи короля шведского и Стани

слава, оставила была тую корреспонденцiю. Писала однакъ единъ

листъ цифрами до его Мазепы съ Лвова, въ которомъ для пере

стороги доносила ему, что она тамъ же в'ь Лвовъ была у котось

(того не упамятаю) воспрiемницею съ Борисомъ Петровичомъ

Шереметомъ, а свдячи у столу на христинахъ между твмъ же

Борисомъ Петровичемъ и енераломъ Реномъ, воепомянула по

случаю передъ нимъ Реномъ имя его Мазепы похвалнымъ сло

вомъ, а енералъ Ренъ, отавтуя ей, такожде похвално, будто

соболвэновалъ С'.МУ Мазепи тако: «пожалея Боже того доброго и

разумного Ивана! онъ бвдный не знаетъ что князь Александеръ

Даниловичъ яму подь нимъ pieть и хочетъ, его отставя, самъ в'ь

Украинв быть, гетманомъ; «а она тому удивившися, вопрошала

Бориса Петровича I Шеремета, если то можеть событися? Что

будто и онъ когда nодтвердилъ, .рекла она: «и для чого, жъ нихто

его съ добрихъ прштелей не перестережетъ?», а Борись Петрови

чъ будто отввшаяь; «не возможно, И мы сами много терпимъ, но

молчать принужденньв, Выслушавъ писма того, Мазепа сказалъ:

«знаю Я самъ барзо добре, что они и о васъ думаютъ и о мнв:

хотять меня уконтентевать княжентемь римскаго государства, а

гетманство взять, старшину всю выбрать, городы подъ свою
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область отобрать и воеводь или губернаторовъ въ нихъ постано

вить; а когда бы спротивилися, за Волгу перегнать и своими

людми Украйну осадить. Якожь не треба о томъ много говорить,

сами вы слышали, чого имвете надвятися, когда князь Алексан

деръ Даниловичъ, въ квартери моей в'ь Кieвъ, во время бытнос

ти царского величества, до уха мнв говорилы «пора нынв за твхъ

враговъ пртиматцаь. «Другое слышали вы, яК'Ь тоть же Алексан

деръ Даниповичъ публичне о кня.женiе себв черниговское про

силъ, черезъ которое стелетъ и готуетъ путь до гетманства».

О чемъ и о инныхъ пространиве говорилъ, наипаче о обидахъ

СВОИХ'Ь, а именно почиталъ онъ Мазепа за великое себв уничи

женiе и поруганiе, что царское величество, во время пришестыя

своего и главной армiи 'своей оть Гродни в'ь Кзевъ в'ь 1706 году,

ординоваль сввтлвйшаго князя Александра Даниловича оъ ка

валерiею Волыни, а ему Мазепв съ войскомъ реименту его ука

з8ЛЪ вслвдъ за его сввтлоспю поступать и, что его сввтлость

повелить, исполнять. А сказывалъ онъ Мазепа, будто тая кам

панiя. на Волынь по отшествiи войскъ Шведскихъ оттуду во

Саксонiи не потребна была, токмо будто его сввтлостъ нарочно

оную воспрiя.лъ для своего возвышенiя., а его пониженiя., и для

покаэашя целому сввту, что его гетмана имветь подъ своею

коммендою. для чоro оН'Ь быль жалостный и вмвнялъ себв тое

въ безчестiе, что онъ при старости лвтъ за такъ мнoгie свои

вврные службы (яко оН'Ь сказывалъ) получилъ награжденте быть

подъ комендою Меншикова; наконецъ говориль i что не тап бы

ему жалостно было, когда бы его дано подъ комеиду Шеремета,

или инного якого великоименитого и оть предковь своихъ 38

служеногочеловъка.

Повторе вмвнялъ онъ Мазепа и тое себв въ посмвяше, по

pyгaнie и обману, что сввтлвйпцйкнязьАлександерьДаниловичъ

приговорильбыпъ съ нимъ отдать сестру свою В'Ь супружество

Войнаровскому, чого онъ будучи надеженъ черезъ килка лвтъ

ожилаль совершенства,и не старался нигде о жену Войнаров

скому, а когда предлагалъего сввтлостио исполненiитого при

говору, то будто его сввтлость отввщалъ ему, что уже теперь

невозможнотого учинить, поиеже царское величествосамъ хо

четь на сестрв его сввтлостиженитца. Кромв того говорильИ О

иншыхъСВОИХ'Ьдосадахъ, наконецьрекши: «свободимене, Гос

поди, отъ их'ь панованя»,велвлъмнв до княгиниДолекойотпи

сать, благодарствуяей за·прiя.зньи пересторогу.

А что Мазепа воспоминалъвышеписаныесввтлвйшагокня

зя АлександраДаниловичаслова, а именно тые: «пора.нынв за

твхъ враговъ пртиматца», то двлалося тое такимъ образомь: в'ь
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1706 мъ году, во время бытности царского величеотва въ Кieвъ,

прооилъ Мазепа его величества кь себв на кушеве, по которомъ

сввтлвйцпй князь Александръ Даниловичъ, будучи маленко шу

менъ и силенъ, взявъ его Мазепу за руку, свлъ съ нимь на лавкв

и прикл.аняся к'ь нему, сказалъ до уха такъ roлосно, что близъ

предстоящая енеральная старшина и нвкоторые полковники

могли слышать тые слова: «Гетманъ Иванъ Степановичъ, пора

нынв прiиматца за твхъ враговъь, а енеральная старшина и пол

ковники, слыша то и видя, что тайно съ собою хотять говорить,

когда начали удалятца, Мазепа, помаанiемь указавъ имъ на ед

номъ мвств стоять, отввтовалъ его сввтлости единымъ словомы

«не пора», будто до уха, но нарочно голосно, въ усяышаше ене

рапной своей старшинв и полковникамъ; а его сввтлость на тое

сказалы «Не можеть быть луччая пора, какъ нынв, когда здвсь

самъ есть царское величество съ главною своею армеею».

Отввщалъ Мазепа: «Опасно будетъ не сконча едноей войны съ

непрiятелемъ, другую начинать внутрню», Паки его сввтлость

отввщалъ: «ИХ'Ь ЛИ враroвъ опасатца и щадить? какая С'Ь ИХ'Ъ

полза царскому величеству? Прямо ты ввренъ царскому вели

честву; но надобно тебв знаменiе тоей вврносги явить И память

по себв въ ввчные роды оставить, чтобъ и впредь будyщiи госу

дари ввдали и имя твое блажили, што единъ таюй быль вврный

гетманъ Иванъ Степановичъ Мазепа, который такую ползу го

сударству Россiйскому учинилье. Твмъ времянемъ хотячи цар

ское величество одойти до своей кватерн, всталъ съ своего мвста

и пресвкъ тоть дискурсъ, который съ обоихъ сторонъ слышанъ

былъ енерапной старшинв и полковникомъ; а Мазепа, прово

дивши царское величество и возвратившися съ послвдствующи

ми себв енерапною старшиною и полковники въ внутрнюю свою

комнату, вопрошалъ ихы если все слышали, что свътлвйцпй

КНЯЗЬ roвориль? а когда отевщали, что слышали, сказаль тые

слова: «всегда МН'!) тую пвсенку поютъ, и на Москвъ и на всяко

мъ мвств; не допусти ИМЪ токмо, Боже, то исполнить, что ду

мають».

Преразили тые слова.страхомъ сердце слышавшихь и частев j I

бьло роптанiе и переговори ·между полковниками, наипаче, ЧТО~:.:

по указу царского величесгва, беэъ всякой противности, върнымв 1111

И послушливымь cepдц~~' коэаки своими оброками служатв ,н

далекими и долгими пеходами, съ последней худобы разорЯIOТCа~ы,

кровь свою проливаюгъ, И на разныхъ мвстахъ; то въ Инхлянтахь.',

то въ Полши, то в'ь Лит~~, товъ Казанскомъ государствв, Т&i-.м",.

Донскихъ городахъ.гпогибаютъ и умаляютца, а за тые служ6Ь1f~: "'1;',
прежднiе за турецкой .войны И за теперешнiе не токмо ЖaдlJt:»Я",



нвтъ милости, но еще и ругаютъ насъ я уничижаютъ и бездвлица

ми называють, и вврной нашей службы въ полушку не ставятъ,

а наконецъ и о погибели нашей промышляють».

Зачалося потомъ двло фортификаши Печерской, наступили

переходы черезъ Малороссiйскiе городы до главной армеи то

рекруговъ, то всякихь началныхъ особь, то многочисленныхъ съ

запасами и припасами обозовъ, а полковники съ старшиною

своею часто, до гетмана приходя, жалостнв предлагали, что при

ставы у того двла фортификацiйнаro козаковъ палками по голо

вамъ бiють, уши шпадами обгинають и всякее поруганiе чинять,

что козаки, оставивши доми свои, косовицу И жнива, поносять

на служб-В царского величества тяготу дней и варь, а тамъ Вели

коросiйскiе люде домы их'ь разграбляють, розбирають и палять,

жонамъ и дочкамъ ихъ насилiе чинятъ, кони, быдло и всякую

худобу забираютъ, старшину бiють смертными побоями. Падь то

два полковники, Миргородскiи и Прилуцкiй, яко началнвйцпе

и паче инныхъ болшое до Мазепы дерзновенiе имввцпи, одо

эвалися сь тымъ: Миргородцкiи сказалъ ему Мазепв: «очи ВС-ВХ'Ь

на тя уповають и не дай, Боже, на тобе смерти а мы достанемо

въ такой неволя, то и кури насъ загребутъ». А Прилуцкiй под

твердиль тыми словами: якь мы за душу Хмельницкого всегда

Бога молимъ и имя его блажимъ, что Украйну оть ига Ляцкого

свободилъ, такъ противнымь способомъ и МЫ И двти наши во

ввчные роды душу и кости твои будемъ проклинать, если насъ

за гетманства своего по смерти своей В'Ь такой неволи эоставишь».

А когда таковыми переговорами часто ему Мазепв наприкрали

ся, отказаль имъ тьми словами: «уже Я до двору царского вели

чества о таковыхъ обидахъ и разоренiахъ часто и многокротнв

писалъ и, если вамъ угодно, избервте оть себе до царского вели

чества, или ТЬ Прилуцкiй 1>ДЪ, а я оть себе съ енералной стар

ШИНЫ пошлю съ тобою Орлика, и буду черезъ васъ до царского

величества писать и чоломъ бить, чтобъ права и вопности наши
ненарушимы были». Соизволили на то всв, и надежны были, что

онъ Мазепа обвщанное исполнить. Но по нвколикихъ дняхъ

предложиль намъ, будто онъ о той посылкв до царского вели

чества говориль и соввтовалъ съ княземъ Димигртемь Михайло

вичемъ Голициномъ и будто его княжая милость ему говорилъ,

что то двло царскому величеству не угодно будетъ, и если I по

шлешь, то и себв бвду здвлаешь и их'ь погу6ишь.

Наддвлавши фортеци Печерской, когда уже зима надходила,

роспустилъ Мазепа, по указу царского величества, войско по

домамъ и самъ до Батурина возвратился, гд't въ 1707 году полу

чилъ онъ царскаго величества указъ вхатъ до его величества до
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Жолкви, куда пргвхалъ онь въ великiй пятокъ предъ сВ'ВТЛЫмъ

Воскресенiемъ, а по недвли ФОМИНОЙ быль воинскiй СОВ'БТЪ, на

которомъ И ему Мазепв велвно быть. Не знаюжъ, якое онъ тамъ

мвлъ неуконтентоване, понеже по томъ соввту ни на обвдъ до

царского величества не пошолъ, а ни у себе ничего черезъ Ц'ВЛЫЙ

день не 'ВлЪ, и когда мы, старшина енералная по обыкновенно

въ свое время тогожъ дня до его пришли, застали его велми

сердитого, и ничего болшъ намъ не сказалъ, кромъ тыхъ словь:

«если бы Богу такъ вврнв и радителнв служипъ, попучилъ быхъ

наиболшое мздовоздаянiе, а здвсь, хотя бъ въ аггела премвнилъ

ся, не моглъ быхъ службою и вврноспю моею жадного получить

благодарстыа», Тое сказавши, велвлъ намъ одойти до своихь

кватеръ. Ана завтрве, чили въ третiй день потомъ, посылалъ.онъ

Мазепа знатного товариша войскового Димитрiа Думитрашка оъ

указомъ царского величества встрвчъ противъ казны, .якая ОТЪ

Кзева до Жолкви провадилася, для одобрашя СЪ тоеи же казны;

чаю, 10000рублей, отъ его царского величества опредвленыхь на

заплачене за кони, которые подъ драгунпо за полковые денги

тюкуплены были. ТО1Ъ убо Думитрашко, получа указъ царского

величества вь канцелярiй, принеслъ до Мазепы купно съ листомъ

оть сввтпвйшаго князя Александра Даниловича до 'Ганского

полковника компантйского, а нынв Кзевского, себв даный, ко

торый онъ Мазепа видя, удивилъся И велвлъ ему Думитрашку,

тоть часъ вхатъ съ указомъ противъ казны, а листь его сввтлости

оставить и предъ собою положить) который онъ по отъшестыи

Думитрашка когда роспечаталъ и прочиталъ, порвалъся съ мвста

отъ ГН1;Ву для того, поиеже въ томъ лисп написань быльдо

Таиского ординансъ, чтобъ онъ съ кватеръ СВОИХ'Ъ, вибравши: на

шесть, чаю, мвсяцей мвсячныё денги и проыантъ, ишолъ HeM~,1,L
ленно съ полкомъ .своимъ до его СВ1)ТЛОСТИ; и того ради разьЯiJ.

рившися, закричалъ тако: «Если Ж'Ь можеть быть болшое п6,~

ганте, посмвяше и уничиженiе моей особв надь тое! По вс.

день князь Александеръ Даниловичъ съ мною видится, по всЯЬ

часъ съ мною конверсуетъ, а мнв и единого слова о ТОМ1)' Re
сказавши, безъ моего ввдома и согласiа ординансы до ;:Л16_

реименту моего посылаетв! И хто жь тамъ Таискому безъ M~

указу мвсячные денги 'и провшиты видасть, и Я~ онъ можdilt
безъ воли моей куда нибудь С'Ъ полкомъ своимь, KOTOPOМY'ltl

плачу, итя, а если бъ пошолъ, то бъ я его велвлъ Я:k1t ' ! 'tIltc!

розстрвлять. Боже мой, ты видишь мою обиду и унич:иж~~е! ..
Твмъ временемъ принеспъ шаволъ вмвсто себя съ Лвова езYJ4тt

Заленского, а которомъ, когда ему Мазепв, донесено, ЧТО tтбirn

въ антивамерв, внезаапу оставилъ ГН1;вЪ и радостно вопр6с_~



«а ОНЪ откуду явилъся?» Тое сказавши, велвлъ обозному енерал

ному Ломвковокому и мнъ просить до себе того проклятого

езуиту во внyrpiнюю комнату, а намь до кватеръ своихъ одыйти.

Тамъ убо на единв съ собою затворившися, о чомъ черезъ долгое

время конферовали, самь Богъ ввсть, понеже онъ езуита, кроме

того, что его Мазепа посылаль въ Саксонiю до Станислава, 60Л

ше ничего мнв въ Бендерв не объявилъ, экскузуючися присягою,

на додержане секрету учиненою; однакъ я найменшой и въ тв

пори не моглъ мъти суспицiи о Мазепиной невврности кь цар

скому величеству.

А когда его Мазепу царское величество съ Жолкви съ благо

словеннiя памяти государемъ царевичемъ отпустилъ, въ томъ

пути увхавши онь нвсколько МИЛЬ оть Жолкви, просилъ его

государя царевича, чтобъ передомъ вхалъ; а самъ съвернувши с'ь

дороги, вступипъ до единого дворца княгини Долской, гд1; онъ

ей присланного едного ксiендза закону тринитарскоro заставши,

мвлъ съ нимъ наеДИН1; якуюсь конференцiю, а по сконченю оной,

постигъ государя царевича и континуовалъ.съ нимъ прележащiй

путь. Но ни въ то время не было у насъ о невврности его Мазепы

К'Ь царскому величеству жадного подзору; мнвше токмо имвли

что она княгиня, требуя взаимъ денегь, для выкупленя своихъ

кпейнотовъ, прислала съ прошенiемъ оныхъ, о которые предъ

тыиъ и словесно и черезъ писма просила.

Прибывши Мазепа в'ь Кзевъ и вьпровадивши государя царе

вича въ путь свой кь Смоленску, возвратилъся самъ до Батурина,

и тамъ нвсколко дней переживши, воспрiяль походъ паки къ

КieBY, для доконченя фортецы Печерской, где получилъ указъ

царского величества о устроенiи козаковъ, подобiемъ Слобод

скихъ полковъ, въ пятаки, который такъ устрашилъ и раздражилъ

быль всвхъ полковниковъ и старшину, что цвле отчаявшися

своихъ волностей, ни о чомъ инномъ не говорили, токмо что

тоть выборъ пятаковъ, степень есть до устроенiя въ драгуны и

солдаты, для чоro много роптали и часто собирапися до обозно

го енералного Ломъковского, а найпаче повседневно до полков

ника Миргородского, у которого и о способахъ обороны своей

соввтовали, и пакта Гадяцюе читали, якiе тотже полковникъ

Миргородскзй съ библiотеки Печерской взялъ быль, а потомъ

покойнику Кочубею, въ донесене царскому величеству обман

ническо, на погибель его бвдного, при инныхъ ложныхъ

сплегвшяхъ, объявилъ, будто тые соввты у гетмана въ Печер

скомъ бывали, И на оныхъ пакта тые Гадяцк.iе предъ полковни

ками и старшиною чигывалися, а того въ самомъ Д'БЛ'Б никогда

не было, понеже оН'Ь Мазепа ни единаго по себв знаменiя, ни
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словомъ, ни двпомь, въ откровеше внутрнихъ своихъ мыслей и

всезлобныъ намврешй, никому не явпялъ, но покривалъ оные

притворною вврноспю; обаче, яко ничтоже есть тайно, еже не

открiется, тако и мнъ случися изслвдоватъ сокровенную тую его

Мазепы съ противною стороною факцiю такимъ образомъ.

Въ томъ же 1707году, сентября въ 16день, тамъ же на.служ

би царскаго величества въ Печерскомъ, писалъ я отъ Мазепы до

двору его величества (не упамятаю, въ яких.ь двлехъ) долгую

експедицiю, котирую писанемъ продолжиль до ночи; а оН'Ь Ма

зепа, не терпя того продолженш, часто съ внутрней своей, ком

наты вопрошалъ мене, если уже скончилъ, принуждая скоро

окончить и сказывая, что есть еще инное двло, По окончаши

убо тоей експедицiи, запечаталъ я и положилъ оную на столь
предъ Мазепою, а онъ, держа рукою въ маленкой обволютв

писмо, реклъ до мене: «княгиня Долская черезъ единого Воло

шина прислала тое писмечко, зашивши ему въ шапку. Я знаю,

что она едножъ пишеть, а чорть ей оросить о тую корреспон

деншю; кошась мене тая шаленая баба погубить, и не дармо
сказують: у неввсты волось долгiй, а разумъ кратюй. Возможно

ли есть, чтобъ она' едва баба дурнымъ своимъ разумомъ мене

обманилал То рекше, Д~1:- мнв тое писмечко, и велвлъ распе

чатать и прочитать. А я, пристynя до сввчки, которая была ум

бракуломъ оть очей его Мазепы заслонена, роспечаталъ обволюту
и вынялъ съ ней писмо цифрами писаное оть княгинь ДОЛСКОЙ,

въ которомъ I быль заключеный маденки листокь подъ печатю

особою, о якомъ Я надвяся, что такожде оть княгини и не смот

ря на печать, роспечаталъ, I и увидвлъ въ серединь при печати

подпись Startlslav Кrol, о чомъ Я не сказуя ему Мазепв, прочиталъ

самъ первве съ разсужденiемъ' тоть листокъ; а коша Мазепа

видвлъ, что я молчу И голосно ему не читаю циферного писма,

сказалъ: <<ДЛЯ чого ты долго медлишь и не читаешь? ты обыклъ

тые писма, до якихъ имвешь у себе циферные ключи, и безъ

перевозу читать. Огввщалъ я на тое: прочитаю я на потымъ и
безъ ключа циферное княгини писмо, но есть эдьвсь листокъ оть

Станислава, до которого не надобно ключа. «Что онъ услышавъ,

сказалъ: то не возможно». Реклъ я ему: «возможно, поиеже есть

и подпись имени его и печать». Вепвлъ онъ прето дати кь себв

тоть листокъ, которий когда взялъ, увидвлъ и прочиталъ, ужас

нулся, и отъ страху съ рукь на столь ynустилъ, рекши тые слова:

«о проклятая баба, погубишь мене!» И долго седвлъ молча и

думая, а потомь допросилъ мене: «что МИ'!) двлать съ тымъ пис

момъ, посилать ли его до царского величества, или удержать?»

отвъщалъ я ему: «самъ, ваша велможность, изволишь разсудить
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высокимъ своимъ разумомъ, что надобно посылать, чимъ самымъ

и вврность свою непоколибимую явишь и болшую милость у

царского величества поищешь». А тое я ему мовилъ, не помыш

ляя о его измвнв. Замолчалъ онъ на тое, и долго молча думалъ;

потомъ велвлъ мнв читать листь циферный оть княгини Дол

ской, въ которомъ она изввщала ему Мазепв, что ксiондзь Три

нитаръ, посыпанный отъ ей до двору Станислава В'Ъ Саксонiю,

вывхаль оттуль ТОГОЖ'Ъ самого дня, якого I войска Шведскiе кь

Полщи рушали, и повернулъся уже съ тымъ писмомъ, якое до

его отъ Станислава прислала, и съ словесною информацiею,

чтобъ намвренное двло зачиналъ, пока войска Шведскiе эбли

жатся къ границамъ украинскимъ; а привезлъ съ собою и трактать

въ 42пунктахъ для его Мазепы, и цвлого Войска Запорожского,

по которой абы онъ вврного кого до ей прислалъ, просила о/тое.

Когда я тое писмо прочелъ, припомянулъ себв, что тотъ, а не

инцпй ксiондзъ Тринитаръ, съ которымъ онъ Мазепа, вдучи съ
Жолкви, видвлся и конферовалъ въ дворцв княгини Допской, и

В'Ъ тое уже время совершенно я порозумвлъ, что онъ Мазепа
думаеть лукавое о измвнв. По прочитаню того писма, вёлвль

мнв оное передъ собою спалить, а самь молчалъ долго и думалъ;

потомъ сказалъ: «съ умомъ боруся, посылать ли тое писмо' до
царского величества, или удержать? о чомъ утро тюсоввтуемъ, а
теперь одыйди до своей кватерн, и молися Богу, да якоже хощеть,

устроить вещь: можеть твоя молитва быть прштнвйшая, нежели

моя, понеже ты по христiанску живешъ. Богъ Самъ ввстъ, что Я

не для себе чиню, но для васъ всвхъ и жонъ и двтей вашихь»,

Тое рекши, отnyстилъ меня поздно въ ночи. А я, пришедши до

моей кватери и взявши денегъ два рубли, выйшолъ и роздалъ
оные старцамъ и старицамъ бвднымъ у60ГИМЪ, лежачимъ въ

кущахъ на упицв и въ богадвлняхъ въ Печерскомъ зостаючимъ,

съ тымъ намврешемъ, чтобъ Богъ Всемогуцай свободилъ мене

ОТЪ обстоимыхъ бвдъ И отвратилъ сердце Мазепино отъ того

лукавого предся взятiя. Бранили мене старци и старици, по улицв

лежачти, когда В'Ь нощи толкаль въ ИХЪ кущи, не милостини оть

мене надвяся, но паче воровства опасаяся; однакожь, слыша отъ

мене не воровскзе слова, убижденны прошенiемъ отворять двер

ЦИ, и прiймали подаемую себв милостиню. Нелицемврнымъ

духомъ и не В'Ь похвалу себв тое до вашой святини пишу, но въ

откровеше на исповвдв сей соввсти моей, что устрашалемся тоей

измвны, дабы въ ней эъ жоною И съ двтми не пропасть и не

хотвлемь К'Ь ней сердца моего прекланять. Но врагъ ci€ сотвори,

что препщенный въ боязни согрвшихь.
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По прешедшей той ночи сентября въ 17день, прiйшолъ я до

Мазепы призваный рано, и засталъ его свдячого въ концв стола,

а предъ нимъ крестъ съ животворящимъ древомъ лежачiй, и

когда я ему Мазепв предсталъ, началъ онъ до мене тыми говорить

словами:

«До сего часу не смълв я тебв прежде времени намвренш

моего и тайны тоей обьявлятъ, якаятебв вчерась по случаю от

крилася, не для того, чтобъ я о твоей кь себв вврности имълъ

якое подозрвнте, понеже никогда не могу такой быть о твоей

почтивости опинiи, дабы 'ты за толикую мою к'ъ тебв милость,

любовь и благодвянте, неблагодарстыемъ мнв платиль и преда
телемъ моимъ быль; но разсуждая, что ты хотя человвкь разум

ний и совести не подозрвнной, однакъ еще МОЛОдЫЙ, и несовер

шенную въ таковыхъ циркументанцiахъ имвешь експерiенцiю,

опасалемъся, дабы ты и съ Великороссiйскими И съ нашими

всякого чина людми конверсуючи, ИЛИ съ конфиденцiи или съ

неосторожности не вымовилъся предъ кимъ с'ь тымъ секретомъ,

и тымъ самымъ мене и себе не погубилъ. А поиеже теперь предъ

тобою не могло то утаитися, прето предъ Всеввдущимъ Богомъ

протестуюся и на томъ присягаю, что я не для приватной моей

ползы, не дли вышшихъ гоноровъ, не для болшаго обогащены,

а ни для инныхъ яковыхъ нибудь прихотей, но для васъ всвхъ,

подь властiю и реиментомъ моимъ зостаючихъ, для жонъ и двтей

вашихъ, для общаго добра матки моей отчизны бвдной Украи

ны, всего войска Запорожскаго и народу Малороссiйского, И для

подвышшеня И разширеня правъ и волносгей войсковыхь, хочу

тое при помощи Божой ЧИНИТИ,,.чтобъ вы, з'ъ жонами и двтми,

И отчизна съ войскомъ Запорожскимъ такъ отъ Московской, яК'Ъ
и отъ Шведской сторони, не погибли. А если бымъ для якихъ

нибудь приватныхъ моихъ прихотей тое, дерзалъ чинить, побiй

мене, Боже, въ Троицы святой единый И невинная страсть Хрис

това, на души и на твлв». То рекши поцвловалъ крестъ съ жи

вотворящимь древомъ"'редъ собою лежачтй. А до мене обратив
шися, рекл't тые слова: «Держу я о тебъ крепко и надъюося, что

а ни соввсть твоя, .а ни цнота, а ни почтивость, ни врожоная кровь

шляхецкая, не допустить тебв, абысь мене пана и благодвтеля

своего эрадилъ, однакожь для лучшей конфиденцiи, чтобъ я о

твоей вврности найменшого не мвпъ сумнвнтя, якь я присягнулъ,

такъ и ты присягни МН'Б предъ тъмъ же распятымъ на животво

рящемъ древв Христомь, что мнв додержишь вврности своей

и секрету».
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Въ чомъ я указъ его Мазепы исполняя, якъ мнъ изь усть

СВОИХ'Ь говорилъ, такь я, словами его послвдуя, присяглъ и крестъ

СВЯТЫЙ В'Ь рукахъ его поцвловалъ,

По совершенiи присяги, дерзнулъ я сказать ему Мазепв тое:

«СЪ самой присяги вижу усердную велможностя вашей ревность

и отческое о отчизнв своей и о всвхъ насъ промышленiе и по

печенiе, но хто можеть судбы Божiи изслвдовать, якiй оН'Ъ на

стоящей войнв предвлъ положиль и при комъ будеть виКторiа?

если при Шведахъ, то велможъност~ ваша и мы всв щасливчiи;

а если при царскомъ величествв, то и ми пропадемъ и народъ

погубимъь. Отввщалъ мнв Мазепа на тое:

«яйца курицу учатъ! албо жъ я дуракь, прежде времени отсту

пать, пока не увижу крайней нужды, когда царское величество

не доволенъ будеть, не токмо Украины, но и государства своего,

оть потенцiи Шведской оборонить; уже я въ Жолквъ предлаталь

царскому величеству, что если король Шведскiй и Станиславъ

съ войски своими раздвлятца, и первый пойдеть В'Ь государство

Московское, а другой въ Украйну, то мы войскомъ нашимъ

безсилнымъ, частыми походами и войною зруйнованымъ и ума

ленымъ, не можемь оборонитця 0'ГЬ войскъ Шведскихь и Пол

СКИХ'Ь, и того ради просилъ я царского величества, тамъ же въ

Жолквъ, чтобъ принамнъй намь 10.000 0'ГЬ войскъ СВОИХ'Ь регу

лярныхъ в'ь суккурсъ изволилъ дать, а его величество мнв отка

залъ: «не токмо 10.000, но ни десять человвка не могу дать; якь

можете, сами боронитеся, «И тое мене принудило посылать того

ксендза Тринитара, капеляна княгини Долекой (а о езуитв За

ленскомъ ани вспомянулъ) до Саксонiи, чтобъ тамъ, ВИДЯ якую

колвекъ мою К'Ь себв инклинашю, по неnpiятелску съ нами не

поступали, и огнемъ и мечемъ бвдной Украины не зносили;
однакь вврность мою К'Ь царскому величеству поти буду не

премвнно продолжать, пока не увижу, съ якою потенцiею Ста

ниспавъ къ границамъ Украинскимъ прiйдетъ и якiе будуть

ВОЙСК'Ь Шведскихъ в'ь государства Московскомъ прогресса; и

если не сила наша будеть боронить Украины и себе, то для чого

жь имвемъ сами въ погибель лвсти и отчИ'зну погубляти? и самь
Богъ и цвлый сввтъ 6удеть видвти, что по нуждъ тое учинилнемо

мы и, яко волвый незавоеваный народь, старалисмося о способв

цвлости нашой, а 6еЗ'Ь крайней и послвдней нужды не премвню

я вврности моей К'Ь царскому величеству. И для тоге заблагораз

судилъ писать кь царскому величеству и послать тотъ Станисла

ВОВ'Ь листокь до мене писаный въ объявпеше его величеству моей

вврности, о чомъ ты заразъ, не отходя отсюду, напиши такь до

царского величества, яко и до Гаврила Ивановича Головкина, и
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въ его листв, заключимъ тоть листокь Станислава въ донесенiе

царскому величеству. И тогожь времени информовалъ мене.онъ

Мазепа, якь мвю обадва тые листа К'Ь его царскому величеств}",

и до сштеяьнвйшаго графа его милости Гаврила Ивановича, Го

ловкина, писалъ, которые когда я по его информацiи написаяъ

и запечаталъ, взяль онъ 'J1j писма до рукь своихъ, сказывая мнв,

что яже матка его игуменiа Печерская мветъ у себе вврного

слугу И отчасти сродственнаго, черезъ которого обвщала послать

тв писма до Войнаровского, чтобъ онъ руками своими отдаль

царскому величеству и графу его милости Гаврилу Ивановичу.

Але онъ Мазепа обманиль мене В'Ь томъ и, не посылая тыхь

писемъ съ листомъ Станислава, у себе удержалъ, опасаяся, чаю,

чтобь я его не предалъ, имьвя въ рукахъ СвОИХ'Ь документь, и уже

когда мы были на стороив Шведской, отдалъ мнв tl писма за,.

печатаные, рекши, чаю, ложнв тв слова: «я тебв до сихъ часъ

забылъ сказать о тъхъ писмахъ, что госпожа добродвйкаMa~$

не посылала оныхь до Войнаровского, но удержала у себе, t и

передъ кончиною своею вручила внучцв своей, а моей племен

ницв паннв Маршннв, и велвла ей отдать МН1» по смерти своей

и тое сказать, что она госпожа матка просила едноей по. Боэв

живучой черници о молитвы до Господа Бога, дабы оН'Ь .самь

управиль тое двло, если надобъо посылатъ или удержать -тые

писма; и будто тая черница имвла якоесь откровеше. что ~c.

'J1j писма до царского величества пошлются, то гетманъ пощir

HeTh». ... :1 \
Писма тые съ трема грамотами царского величества, въд~

Кочубея и Искри писанными, вложилемъ я до шкатулки, ,rl$'
были клейноты жоны моей и кияка тысячей червонныхъ,~

шкатулку единую тылко по баталiи Полтавскойдо карету СВОФ,

жона моя вставила, и черезъ Днвпръ въ едной токмо CYКН~I'_

двтми переправилася,а всв мои животы въ 30возахъ съ ср'!;брct_

и съ грошми надъ Днвпромъ пропали, и тымъ способомъ пис:.i
помянутые у мене осталися, съ которыхь едно до царского 'M~:

личества писаное, с'ь листкомъ прелестнымъ Станислава, Д0,:L1.

вашой святыни посылаю, дабы ваша святыня ввдалъ, что ч.~D~'
инструментъ того листка отворилася мнв сокровенная тай.'
факцiи и коинтеллiенцiи Мазепиной съ противною CTOPOH~~*!,
кроив ТОГО листка, ни единаго я писма оть Станислава.м.,itPIl:

Мазепы не видвлъ, и не ввдалъ, если онъ съ нИМ'Ь им~еть'i~ii
респонденцiю; и уже В'Ь Бендерв, по смерти Мазепиной, яв~11
си дв1» писмв оть Станислава, которые Иванъ Макеимо.~

писарь мой прежднiй енералный, УСМОТРИВШИ у ВойнаРОВСI<fФ!iФ

въ квартери его гдесь лежачiе, тайно взялъ и мнв объявиль. '".11'



На завтрве убо по написаню предвоспомянугой до двору

царского величества о томъ Станиславовомъ писмечку експеди

шй, то есть сентемврiя 18день; велвлъ мнв Мазепа отписать до

Станислава цифрами тыми, которыми съ княгинею Долскою

корреспондовалъ, а въ писмв томъ объявпялъ онъ Мазепа Ста

ниславу, что указу его не можеть исполнить и жадного двла не

смветъ начинать съ тъхъ рашй: первая, что Кieвъ и иные форте

цы въ Украйнъ великими гварнизонами осажены, подъ которы

ми козаки, якь перепелица подъ ястребомь, не могуть головы

поднести, а въ подтверженiе того припоминаль онъ Мазепа, Я:КЪ

за гетмана Брюховецкого гварнизоны Великороссiйскiе, выбвгая

съ фортецъ, окрестные городы и села огнемъ и мечемъ руйнова

ли. Другая, что потенцiя вся царского величества В'Ь Полщи не

В'Ь такъ далекомъ разстоянiи оть Украины, ЯК'Ь войска Шведсюе

зостають. Третяя, что въ Украйнв и началныи и подначалныи, и

духовныи и мирскiи, ЯК'Ь розные колеса, не въ единомыслномъ

.суть согласiи, и едны благоволять въ протекши Московской,

дрyгiи склонны суть до протекши Турецкой, третiи смакують

себв побратимство Татарское, чинячи тое зъ врожоной к'ъ ПО"

лякамъ антипатiи. Четвертая, что Самусь съ прочими полковни

ками, старшиною и козаками, по недавныхъ бунтахъ въ сегобоч

ной Украинв, опасаяся оть войскъ Полекихъ отмщенiа, не латво

преклонитися могутъ до Рвчи Посполитой, И того ради надобно

первшь старатца войско и цвлый народъ до единомыслiя при-:

провадить, по обоимъ сторонамъ Днвпра въ Украйнв. Пятая, что

на килка тысячей войска Великоросiйскоro регулярного и добре

екзерцитованого и мундеровнаго, всегда при боку' своемъ ОНЪ

Мазепа имветъ, КОТОРО'Б бодримъ окомъ смотритъ на всякiе его

поступки и всякое противное начинанiе доволно есть пресвкги.

Шестое, что Рвчъ Посполитая есть еще раздвоеная и съ собою

несогласная. Обвщалъ однакь онъ Мазепа ни въ чомъ интересомъ

его Станислава и войскомъ Шведскимъ не шкодить, но всячес

ки отъ того оберегатца, и просилъ, чтобъ Станиславъ прежде

старалъся Рвчь Посполитую соединить, которая-бы единогласно

узнала его за пана и короля своего.

А до княгини Долской такожде велвлъ писать, чтобь она

трактать той, о якомъ ознаймовала, у себе удержала, а листъ оТ'Ь

его писаный до Станислава експедiовала и для переводу оного

ключъ оть себе циферный послала. I

ЗД'Б убо вашой святынь подъ соввстцо объявляю, что '60ЛШ'Б

я писмъ оТ'Ь Мазепы предъ отшествiемъ его В'Ь противную сто

рону никогда до Станислава не' писапъ, кромъ того единаго

вышепомянутого. а другого съ Ромна, когда уже мы были при
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Шведахъ, которые на сегобочной Украйнв перенято, и не знаю

до сИХ'Ь временъ, если онъ самъ Мазепа собственною своею ру

кою когда нибудь до тогожъ Станислава писалъ.

Въ томъже 1707 году, по совершенiи фортецы Печерской,

роспустивши Мазепа войско реименту своего по домамъ, отвхалъ

исамъ въ послвднихъ числахъ мвсяца ноемвря до Батурина, куда

въ самый праздникъ Рождества Христова на другiй день принеслъ

дiаволъ по колядъ езуиту Заленского, который. неваучи просто

до Батурина, сталь за двв мили въ селв Оленовцв, в написалъ

01ТУЛЪ листь до Мазепы, даючи знать о своемъ'прi'tзД't и прося

чи указу, 'гд't мветъ стать. Поалтеровалъся тьмъ листомъ Мазепа,

и призвавши мене предъ себе, сказаль тые слова: «признаюся

тебв теперь, что я: эъ Жолкви посылаль ксендза: Залеиского до

Саксонiи для проввдованя, яК'Ь скоро oтryль войска Шведскзе

рушать, которого чорть сюда принеслъ, и чекаеть въ Оленовцв

оть мене на указъ, гд't M'teть стать; и если онъ сюда пргвдетъ, то

въ явный мене всвмъ подастъ подзорьв, Тое сказавши,' велвлъ

мнв заразь до Оленовки вхатъ и виговорить ему Заленскому, что

подъ сее время не надобно было ему такь далеко '11.0. Батурина
трудитца, но паче надлежало С'Ь Винницио своемъ поворотв съ

Саксонiи изввстить и о поввренимъ оебв двлъ выписать реляццо,

а не самому вхать для возгнищешя вь сердцакь подзорныхь

противного о своемь пргвздв .мнвшя; и приказаль мнв его 3а

ленского в'ь Бах:мачъ до дворца своего эапровадить, А когда я по

указу Мазепы до Оленовки пргвхаль, и все то 3аленскому выго

ворипъ, удивился онь, что о томъ секретв уже знаю, о якомъ ни

единъ духъ, ни же самъ Войнаровскiй прежде сего ввдаль, яко

ему въ ЖолКВ'Ь Мазепа сказывалъ. Потомъ причину своего прi1»зду

донеслъ мнв, что онъ, ввдая 6 З'Ь'БЗДЪ въ дни cie празничные

полкевниковъ и старшинъ с'ь поввншованемъ гетмана нарочно

на тотъ эъвэдъ до Батурина поспвщалъ, дабы моглъ унвверсаяъ
Станислава до цвлой Украйны выданый, а чрезъ его присланый,

всвмь объявить и словесно' всякимиволностями И королевскимъ
особяивымъ приэрвшемь и милостiю ассекуроватъ. Вислухавши

я тоей-реляши, взяпь его Заленского зъ Оленовки и запровадилъ

въ Бахмачъдо дворца, Фrкуду, по указу Мазепы, два разы тогожь

Заленекого до' ею на Гончаровну привозилъ, разъ для авдiенцiи,

а другiй разъ 'Д1IЯ абшейту; при которой своей авдiенцiи отдалъ

Заленскiй Мазепв унвверсалъ Станислава до цвлой Украины, В'Ь

якомъ ОИ'Ь мужество, I храбрость й отваги Войска Запорожского

похвалялъ, разширенiемъ и примноженiемъ правъ и волностей

обнадеживаль и отческимь сердцемъ подъ свою протекцiю цвлый

народъ пригорнутв'обвщаяъ и возбуждалъ, дабы всв до его, яко
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до ласкаваго на себе отца в двдичнаго пана своего, прибвгали,

подъ головою предостойнвйшого вожда своего и о извер:женiи

съ шеи своей ига Московского старалися, при скорой непо

бвдимыхъ войскъ шведскихъ и полскихъ помощи. По отданю до

рукъ Мазепы того унвверсалу, чинилъ онъ 3аленскiй реляцiю о

войскахъ шведскихъ, якь великiе и мундеровные и что король

шведскiй едноею стороною оть Литвы намвриваеть.ити на Мос

кву, а Станиславъ зъ другой-стороны оть Полщи подъ Кieвъ, съ

которымъ будто мвла и Орда, черезъ посланника Турецкого В'Ь

помощь деклярованая, лучитися. Листу жадного приватного оть

Станислава оН'Ь 3аленскiй не мвлъ, и Мазепа, когда его отпу

щалъ, ничого до Станислава не писалъ, токмо велвлъ ему Зален

екому въ Винницв неисходно зоставать до далшой ввдомости.

И тоть то единый токмо быль пунктъ праведный о Заленокомъ

въ донесеши покойника Качубея, въ прочiихь же едино была

сплетенiе или мнвше безъ всякихъ ДОВОДОВ'Ь.

ПО отъездв езуиты того Заленского, разсуждалъ я всегда въ

умъ моемъ, что тая Мазепы съ противною стороною корреспон

денцiа на крайнюю когдась мене наразить погибель, если царское

величество съ подлинныхъ документовъ воввдается. И того ради

всегда снвдалемься внyrpнею боязнцо, страхомъ и окорбiю, а

смотря на жону. И двти мои, по всякъ день часто воздыхалемъ,

чгобъ съ собою и ихъ не погубить, и когда колвекъ жона моя

вопрошала мене о причинв такъ частого и тяжкого воздыханiя,

отввтовалемъ ей, что грвхъ МОИХ'Ь ради, которыми Бога Созда

теля моего прогнввилемъ, сь жалю воздыхаю. Не вврила тому

жона моя и всегда 'мене и любовно и прошенiемь своимъ до

объявлены себв скорби моей убвждала, однакь обязаный будучи

присягою никогда предъ нею, съ тымь секретомъ, не выдалемся,

ажь до самого того дня, якого Мазепа до Шведо.въ съ Батурина

вывзджалъ, въ который обьявилемь я ей, для чого я такь часто

воздыхалъ и въ якую теперь сторону идемъ, рекши ей наконецъ

тые слова о Мазепв: «и саиъ згинетъ, I и насъ погубитъ» что и

исполнилося, А между тою моею предъ воепомянутою боязнiю

и скорбiю разсуждалемъ еще и тое, что онъМазепа, не мъючи о

той своей фа;кцiи жаднаго согласiя съ старшиною енералною и

полковниками, не можеть самъ безъ нихь и 6езь войска едноею

своею головою явственно царскому величеству измвнитъ, токмо

И противную сторону склонноспю своею лстить, и царскому

величеству вврностьсвою являетъ, метаяся на обв стороны для

охравеша Украины.

Вскоре по отъздв того 3аленского, въ НОВОМ'Ь уже ]708 году

въ первыхъ числвхъ мвсяца февруарш, I воспрiялъ Мазепа, по
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указу царского величества, военный походъ до Бвлой Церкви,

въ которомъ получилъ оН'Ь перестрогу 0'Г'Ъ Кочубею съ пунктами

0'Г'Ъ его черезъ полковника Ахтирского до двору царского вели

чества посланными, между якими были особный пунктъ О 3а

ленскомъ, который барзвй еще мене устрашили, и оть того вре

мени началъ быль я думать о способахъ салвованя себе оп

предлежащихъ бвдъ, но отвсюду одержимъ былемъ стужающими

умъ мой мыслями, понеже коша я помышлялъ въ подтверженiе

покойника Кочубея донесеня черезъ кого нибудь царское вели

чество перестеречъ, СЬ едiной стороны устрашала мене жадного

в'ь рукахъ на писмв доводу не имвючого великоросiйское жес

токое и въ цвломъ сввтъ необыклое право, черезъ которое мно

гiи невинныи часто погибають, а именно «доводчику первый

КНУГЬ». Адо того и самъ мене Мазепа многажды тыми ynоминалъ

сюда ми: «смотри, Орликъ, чтобъ еси мнв додержапъ вврно

сти; ввдаешъ ты въ якой Я У царского величества милости; не

замвняютъ тамъ мене за тебе: я боraть, а ты убогь, а Москва

гроши любить; мнв ничого не будеть, а ты погибнешь». Яко в'ь

Бендерв, когда Войиаровскiй, по указу его Мазепы, не токмо

мене оскорбиль, но и на житiе мое настоевалъ, а я жалостав ему

выговаривалъ: <<Такое ли есть за вврность мою награжденiе?»

отказалъ онь: «еслибъ ты мнв не быль ввренъ, то такожъ бы

погиблъ, якь и Кочубей», и того ради принужденъ я быль оть

него удалитця до Ясъ.

Зъ другой стороны, представляла мнв соввсть хриспаиекая

присягу мою, которою на вврную слy:>N6у ему Мазепв единому,

яко гетману и пану своему (понеже царскому величеству бу~
иноземцемъ и пришелцемъ вь Украйну, а ни на подцанство, а

ни навврносзь, никогда не присягалемъ) обовязанный былемъ,

и того ради почиталемъ себв въ МЫСЛЯХЪ моихъ за пагубу душев

ную не токмо кяятвопреступникомь, но и предателемъ пана и

добродва своего, быть, и воздать ему неблаroдарнымь сердцемъ

злая веэъ благая, нвнавистъ за возлюбленiе и за ХЛ1;бь ядъ смер

тоносный.

Наконецъ, ставаль мнв всегда въ мысли покойникь Мок

рiевiчъ, который будучи въ томъ же, въ якомъ и Я былемъ, пи

сарства енералного чину, у гетмана Демина Многогрвшнаго, чи

праведно, чили неправедно, Богъ ввсть, обвинилъ его, гетмана

своего, '0 противные государству Россiйскому съ Дорошенкомъ

перссылки и согласiя и предаль его лестiю в'ь ссылку вь Събиръ;

а якуюжь напотвмъ за тое имвпъ честь? и уряду писарского оть

Самуйловича лишипъся, и зъ Украины изгонимый быль, и на

всякомъ мвстъ чрезъ все жипе свое предателствомъ укораемый
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и поносимьiй былъ и ОТЬ мирскихъ И ОТЬ духовныхъ особь, най

паче отъ блаженныя памяти преосвященнаго арxiепископа Чер

нвговского Лазара Барановича, который, когда колвекь его МОК

рiевича въ церквъ или на обхожденiи видвлъ, во успышанте всвмъ

и ему самому именовалъ его lюдою, пана своего предателемъ, а

сыновъ ехиднинымъ порожденiемъ, и когда антидору ему давалъ,

всегда обыклъ быль тые мовить слова: «и Христосъ Iюд't хлъбъ

даль, и по хлвбв вииде вонъ сатана».

И съ тыхъ прето мвръ разсуждая и жестокость уложенiя Ве

ликоросiйскоro на донощиковъ узаконеннаго и душепагубное

клятвопрестуnленiе и бесчестный и мнв и двтемъ моимъ преда

телства порокъ, колибаемъся умомъ и неспокойными по всякь

день мыслями. А твмъ временемъ получилъ въ Бвлой Церкви

Мазепа першь въ собственноручномъ царского величества писмв,

потомъ въ публичныхъ грамотахъ, милостивое егожъ величества

обнадеживане, что какъ Кочубею, такъ и впредь иннымъ на

непорочную ею Мазепы вврность клеветникомъ, Никакая ввра

не подастся, но всякь таковый воспртиметъ достойную казнь.

Якое царского величества обнадеживане отвратило мене оть тыхъ

мыслей, а наипаче кода видвлемъ его Мазепу великою боязнiю

одержимаго и в'ь словахъ кающагося того своего начинанiя. Но

тое покаяше вь скорв преМ1;НИЛосЯ въ раскаянiе, понеже обоз

ный енералный Ломвковсюй и полковники Миргородскiй и

Прилуцкiй, до которыхъ присовокупилъся на потымъ и Лубен

скiй, видя Мазепу В'Ь боязнь и въ небепеченствв, часто ему въ

В1;ЛоЙ Церквъ стужали, чтобъ и о своей и о общой всвхъ цълос

ти-промышляяъ, об1»ЩЗЯ, при его достоинствв и при обороив

правъ и волностей войсковыхъ до крове стоять, и в'ь наибопшомъ

нещастю не отступать его, яко вожда 'и рейментара своего, а

чтобъ о постоянной ихъ къ себв върности и доброжелателствв

не усумнивалъся, просили его о клятвенную роту, съ которой бы

могли ему на вврностъ Свою' присягнугь, соизволилъ Мазепа по

долгомъ себв о томъ стужаяти, и велвлъ обозному енералному

Ломвковскому, абы онъ самъ такую, акая имъ угодна будеть,

клятвенную роту написалъ.:

Исполнилъ тое Ломвковсюй по согласно. евоихъ единомыс

лениковъ, инаписаную оть себе роту подаль Мазепв, которую

онъ исправивши и призвавши ихъ тамъ же вь Бвлой Церквъ

предъ себе, одобралъ оть нихъ на вврностъ къ себв въ избв сво

ей приватне присягу съ цвловашемъ креста и Евангелiа святаго,

а потомъ и самъ на томъ же Евангелiи присягпъ имъ въ тако

выхъ же терминахъ, яК'Ь И предъ мною въ Печерскомъ присягалъ,

И для тогото, по многокротныхъ царского величества указахъ,
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полковника Миргородского Мазепа подъ арешть не бралъ, но

всячески его ОХОРОНЯЛ'Ь, поиеже онъ былъ съ нимъ вь согласти

поприсяжномъ, Я'убо расуждая, что тая Мазепина съ противною
стороною фaкцiа можеть по времени укрвпитца и свое воспрiять

совершенство, когда енерапная старшина и полковники почали

уже приступать къ единомыслiю, умыслихъ быль оную пресвктъ

такимъ образомъ, Быль тамъ же въ Бвпой Церквъ при канцелярiи

нашей войсковой единъ подъячiй оть сввтлвйшаго князя Алек

сандра Даниловича, для наученiа Малороссiйскаго языка и писма

данный, которого я Iхотвлъ крестнымъ цвловашемъ на секреть

обовязать и послать до сввтлвйшаго князя съ цонесешемъ тай

нымъ, дабы оть царского величества была якая особа знатная

прислана для одебраня присяги оть гетмана, енералной старши

ны; полковниковъ и сотниковъ, поиеже гетмань, будучи оклеве

танъотъ Кочубея, въ великой боязнь и отчаянiи милости монар

шеекой зостаеть, а старшина енералная и полковники часто

ропщугъ за мнопе обиды и нарушенiя правь и волносгей СВОИХ'Ь.

И такимъ способомь намвривалъ Я,. безъ повреждены соввсти и

присяги моей, и факцiю Мазепину пресвкть и старшину всю оть

ОНОй отвратить, но тогожъ времени пришла ввдомость, что Ко

чубея и ИСКРУ 'безъ всякого розыску на пытку брано, кнутовано

и мучено и обвщано ИХЪ прислатъ къ Мазепв для воспрiятiя

смертной казни; якая ввдомость мене устрашила, и того ради

принужденъ я быль оставить тое Умышленiе, опасаяся такой же
и на себе погибели. Felixquem faciut ацепа periculacautum.

Объявляю тое вашей святынь подъ соввспю по самой исТИН'В;

а еспи'бымъ въ томъ предъ вашою святынею лгалъ, да разрушить

мене Богъ до конца.

Перешолъ потвмъ Мазепа съ войскомь реименту своего съ

сегобочной Украины на тамтую сторону Днвпра, ще, когда 00

лучильввдомость,что корольШведскiйоть Смоленскаобратил

ся къ Украйнв, сказалътые слова: «дiаволъ его сюда несеть! ВС'В

мои интересса превратить, и войска Великоростйсюе'за собою

внутрьУкраинывпровадитьна послвднююонойруинуи на нашу

погибель!» - А въ томь времяни одобралъ ОНЬ Мазепа царского

величества указъ, чтобъ съ войскомъ реименту своего шолъ въ

спученеся, чаю, съ енераломъ Инфлянтомъ для паленя въ полку

Стародубовскомъ некрвпкихъ городковъ, сель, гуменъ и млыновъ

ординованого, но оН'Ь Мазепа иначе себв тоть указъ тлумачилъ

и мнвлъ, будто его къ енерапу тому хотять приманить и кь ру

камъ евоимъ прибрать, и того ради велвпъ Миргородскому, При

луцкому И Лубенекому полковникамъ до обозного енеральноro

Ломъковского собратца, до которыхъ И мене послалъ, и велвлъ
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имъ предложить, если мвютъ по указу царского величества въ

злученеся съ тымъ енераломъ итить. ОткаЗЩ1И на тое BC't едино
гласно, чтобъ не ишопъ, и соввтовали, дабы немедленно до ко

роля Шведского посылаль съ прошенiемь о протекцiю, поспвхъ

и старалъся съ нимъ злучится при границахъ, чтобъ не доцустить

войскь Великоросстйскихъ въ Украйну; просили токмо его о

обявлеше, чего имветь съ цвлою. Украйною и Войскомъ Запо

рожскимъ НЗД'БЯТИСЯ, на якомъ фундаменгв тую..онъ махину

заложилъ. Изввщалъ онъ Мазепа на тое съ гнввомъ .тыми сло

вами: «для чого вамъ о томъ прежде времени ввдать? спуститсся

вы на мою соввсть И на мое подлое розумвшко, на которомъ вы

не эаведетеся бопшв; я по милости, Божой мвю розумъ единь,

нижъ вы всв»; и обратившися до Ломвковокого сказаяы.егы уже

свой розумъ выстарвлъь, а на мене: «у того еще розумьмолодый,

дитинний»; а о посылка до короля Шведского отввтовалъ: «самъ

я буду ввдать, якого часу послать;» и сь гнввомъ вымявши съ
шкатулы своей унвверсалъ Станислава оть Заленекого приие

сенный, велвлъ МИ'!) предъ ними прочитать, З'Ь которого были
контенты. ,

Въ скорихъ потъмъ числехъ пришолъ дворъ царского вели

чества до Глухова при пъвхотв, OТJfYдy писано многократнв до

Мазепы, чтобъ давши кому инному вврному комеиду надъ вой

скомъ, самъ пргвжджалъ в'ь Глуховъ для сОВ'БТОВ'Ь, въ таковомъ

состоянiи часто потребныхъ. Требовалъ ОН'Ь Мазепа и в ти пори

соввту своихъ единомышленниковъ, если мветъ вхать до двору

царского величества въ Глуховъ; но ОНИ окрикнули его, Ч1'о если

повдешъ, то и себе и lJac~ и Украйну потубишь. А тое онъ чи
ниль, чаю, искушая и предлагая имъ склонность свою внвшнюю

до отъезду въ Глуховъ, авнутрв о 1;0~ и не помыщлялъ, понеже

всегда донесене о себв Кочубея въ yм't М'БЮЧИ, опасалъся и

мнвлъ, будто его хотять министри кь себв приманить И, кь ру

камь прибравши. д1шо, Кочубеево отновитъ и розыскатъ, наипа
че когда мвлъ ввдомости съ Полщи, что тамь всюда о его Мазе

пиной с'ь Станиедавомъ согласш и факшяхь прославилося и
рознеслося, и того ради притвориль онъ себв было болезнь,

и оною предъ министрами царского величества екзскузовался.

А когда обозный генералный Ломвковсюй и полковники

помянyriи часто Мазепв стужали о посылкв до короля Швед

ского, ординоваль мене до них;ъ едного вечера, чтобъ крайнв

постановили, если ,f1ocыflbь или оставить тую посылку, чаю, и

въ 1'1» пори иХ'Ъ искушал; о чомъ когда я имъ предложилъ,

отввщалъ Ломвковсюй именемъ своимъ и прочихъ жалвяся на
такую его Мазепы оспалостъ и умедленiе, что на многокротные
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ихъ предложенiя и прошенiя не токмо давнвй не посылаль и не

ОДОЗВ8Л'Ься до короля еще при границахъ, и тъмъ своимъ умед

лешемь на руину и на всенародное кровопроnитiе впровадилъ

всв сипы Великоросiйскiе въ .Украйну, но и теперь, когда уже

подъ НОСОМ'Ь Шведы зостають, неввдомо ДЛЯ чого медлить. Воз

вратилься 'я до Мазепы съ тоею оть нихъ реляшею, которой онъ,

выслухавши, роэгнввалъся и сказалъ: «знаю Я, что не хто иншiй

тое переговориваетъ, токмо тоть чорт лысый Ломвковоюй».

И призвавъ иХ'Ь к'ь себв, эъ великимъ гнввомъ сказалы «вы не

соввтуете, токмо о МН$ переroворуете; беря васъ чорть! $1, взявши

эъ собою Орлика, до двору царского величества поеду, а вы хочъ

пропадайте» ...умягчившися, И оставивши ГН1)В'Ь, вопрошадъ ихъ,

если посылать до короля. Отввщали они: «ЯК'Ь же не посиветь?

давно тое надлежало учинить, и теперь не треба откладать». Ус

лышавъ тое Мазепа, велвлъ того жъ часу Быстрицкого призвать,

и при всвхь насъ присягнугь ему на секреть, а мнв приказаль

написать ему инстрyкцiю до графа Пипера Латинскимъ .дiалек

томь, зъ которой учинилъ переводь по нвмецку аптекаръ его

Мазепы, и съ тымь переводомь, ни такимъ ни сякимъ безъ под

пису, безъ печати и безь жадного ни до короля, ни до Пипера

писаного листу оть себе, выправилъ назавтрве Быстрицкого,

придавши ему за толмача едного невольника Шведского: а В'Ь

той инструкцiи, ни подписаной рукою Мазепы ни припечатаной,

обявлялъ онъ Мазепа великую свою радость с'ь пришествiя ко

ролевского величества въ Украйну, просилъ себв, Войску Запо

рожскому и всему народу о протекшю-и освобожденiе оть тяж

кого ига Московского, предлагаль великое свое небезпеченство,

и такожде просилъ о скорое присланв помощественнего оебв для

обороны войска, для которого переправы обвщалъ онъ на Десн'!;

у пристани Макошинской паромы мвти въ готовости. Повер

нулъся вскорв Быстрицюй съ устною реляшею, что самь король

обвщалъ до тоей пристани съ войскомъ поспвшить В'Ь прiидучiй

пятокь, то есть 22 октоврiя. На который день надвялься и ожи

даль Мазепа пришествiа королевского, но не получилъ совер

шенства своей надежды. А В'Ь 23день тогоже октоврiа, въ суБО1'У,

прибьшь Войнаровсюй въ Борзну до Мазепы, избвгши тайноотъ

сввтлвйшого князя Александра Даниловича, и объявипъ, что его

сввтлость завтра в'ь недвлю будеть въ Борань на обвдъ и будто

оН'Ь Войнаровскiй для того, оставивши свои возы и челядь, тай

но оть его сввтлости бвжаль, что нвяюй офицеръ Нвмецкой

породы другому офицеру въ кватерв его, Войнаровского, тые

слова говорилы «пожалься, Боже, тЫХ'Ь людей: завтра они будyrь

въ кайданвхьь. О чомъ если онъ Войнаровскiй слышалъ, или
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быль оть Мазепы для прелщенiя наеъ такь говорить о томъ на

ученый, досели не знаю. По полученiю той ввдомости о близос

ти сввтлвйшого князя и о пришеетвiи его сввтпости наутрте в'ь

Борзну, порвалъся нечаянно Мазепа, якь ввхорь, и поспвшилъ

въ вечерь, поздно тогожь дНЯ ВЪ еуботу до Батурина, а на 38

втрешнiй день въ недвлю рано, 23 октоврта, переправившися

чрезъ Сеймъ рвку, прибылъ вечерь до Коропа, где переночовав

ШИ, рано въ понедвльякъ 24 тогожъ переправился нагле черезъ

Десну и въ ночи прибылъ до регименту Шведского драгунского,

за Орловкою въ едномъ селъ стоячого на кватерахъ, 'откуль обоз

ного енералноro Ломвковского и мене вьправилъ до короля,

а и самъ вскорв туда жь поспвшилъ.

А когда переправившися Мазепа съ войскомь Шведскимъ

черезъ Десну, получипъ первою ввдомость о взятю И спаленю

Батурина, жалоснимъ быль, и сказаль тые слова: «злые И нещаст

ливые наши початки! знатно, что Богь не благословить моего

намъвренш, а я тБмъ же Богомъ эасвидвтельстуюся, что не же

лалемъ и не хогвлемъ Христiанскоro кровопролипя, но поста

НОВИЛ'Ь быль у себе въ намврении, пришедши в'ъ Батуринъ съ

королемъ Шведскимъ, писать до Царского величества благодар

ственный за протекцiю его листь и В'Ь немъ выписать всв наши

обиды преждше и теперешнiе, правъ волносгей отняпе, крайнее

разоренiе и предyroтованную всему народу пагубу, а наконець

приложить, что мы какъ свободна подъ высокодержавною цар

скаго величества руку для православного Восточнаго единвврш

приклонипися, такь, будучи сво60ДНЫМЪ народомъ, свободнв

теперь отходимъ, И за протекцiю царскому величеству благодар

ствуя, не хочемъ руки нашей на кровопролипе Христiанекое

простиратъ, но подъ протекшею короля Шведского совершен

наго нашего свобожденiа будемъ ожидать, которое онъ Мазепа

(яко самъ сказывалъ) надвялься не войною, но покоемъ, черезъ

трактать получить, и будто хогвлъ короля Шведского всякими

способами до тогожъ с'ь царёкимъ вепичествомъ покою прекло

нять. - О безумiя! А потымь тые слова сказалъ: «уже теперь В'Ь

нынвшнемъ нашемъ нещасливомъ состоянiи всв двла иначе

пойдутъ, и Украйна Батуриномъ устрашенная боятиса будеть

едно съ нами держать». Велвль однако, по прощенпо полковни

КОВ'Ь, унвверсалы свои въ городы писать и выписать въ нихъ

причины, для якихь онъ, отступя оть царского величества, одый

шолъ въ протекцiю короля Шведского. А прибывши до села

Бахмача, першъ самъ публично на Евангелiи святомь присягпъ

предъ всвми енералною старшиною, полковниками, сотниками

и знатнымъ товариствомъ, что онъ не для приватной своей пол-
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ЗЫ, но для общого добра цвлой отчизны и Войска Запорожско

го приняпъ протекцi.ю короля Шведского; потомъ всвмъ енерал-.

ной старшини, полковникомъ и сотникомъ И всему знатному

товариству казалъ присягпъ на вврность къ себв и натуюжъ ко

роля Швецкого протекцiю.

А что онъ Мазепа, въ твхъ же СВОИХ'Ь унъверсалахъ, велвлъ

приложить, будто онъ отъ зычливыхъ себъ съ мииистровъ цар

ского величества прштелей М'Блъ перестороги, тоя вашей святынь

истинъ подъ клятвою душевною обявляю, что жаденъ съ МИНИСТ

ровъани о измвнъ его Мазепы не ввдалъ, ани его ни въ чомъ не

перестерегалъ, но такимъ образомъ тое двялося, якосъ тоей ре

ляши вырозумвешь ваша святыня.

Посылаль онъ Мазепа съ Борзны до двору царского величе

ства въ Глуховъ съ писмами канцелляристу войскового Болбота,

по которого оттуду возвращенiи обявлялъ намъ всъмъ, будто

единъ съ министровъ царского величества, а другiй съ кан

целлярiи истинныи его прiятели, черезъ того Ж'Ь канцеляристу

Болбота перестерегали его Мазепу, чтобъ до двору царского 'ве

личества не вхапъ, но, паче своей и цвлого народа Малоросiй

ского чгвлости всякую усмотрилъ охорону И старалвся, дабы

всякь, хто что мветъ, въ безопасныхъ М'Бст'БХ'Ъ'вь землю закопалъ,

понеже въ такомъ состояши, не надвяся в'ь Украина жадного

постоянства, царское величество намвренъ есть Н' о Гетману и о

всемъ народв вещь якуюсь противную устроить. И будто тотъ же

министерь и нихтось з'ь канцеллярш черезъ тогожь канцелля

ристу Боябота обовязали его Мазепу -соввспю, дабы о той ихв

пересторогв нихто не ввдалъ, Реляшя тая Мазепы устрашила

насъ всвхъ, который напотымъ и унъверсалами своими велвлъ

тоежъ предь народомъ оголосить, но солга неправду: себв, яко

мнв послв жде, въ 1714году, тая его хитрость и прелвсть откри

лася такимъ способомъ. Когда покойникъ король Шведскiй съ

Турецкой земли черезъ Мултанскую путь свой до Померанiи

управлялъ, а я, послвдуя его величеству, вступилъ въ духовномъ

д'tл1; до Букурештъ, - энайшолъ тамъ канцелляристу Белбота.

готующагося въ монастырь на монашеское жипе.. съ которымъ

черезъ два дни тамъ конверсуючи и о измвнв Мазепы, такожде

и о нещастiю нашомъ дискуруючи, воспомянупемъ между иными

вещами и о той пересторогв, пыталемъ его: если то была правда?

который подъ соввспю обявипъ мнв, что Мазепа, посылая его

въ Глуховъ до двору' царского величества самъ единъ на единъ,

приказывалъ ему, чтобъ всячески тамъ старалася доввдатца, яК'Ь

о немъ розумвютъ и для чого указы засылаютъ, чтоби до дво

ру ехалъ. Где онъ Болботь, по указу 'Мазепы, о всемъ томъ
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проввдовалъ, но ничего ни оть кого противного о немъ не слы

шалъ о вашемъ князъ Григорiй Федоровичъ Долгорукэй истин

нымъ сердцемъ чрезъ егожъ Болбота соввтовалъ ему.Мазепв,

чтобъ ничого не опасаяся, яки наискоръй вхалъ до двору, пред

ставляя и душу и соввсть свою въ закладь ему въ томъ, что цар

ское величество ни единого сумнвшя о его вврности не имветь

и не слухаеть никого, если хто о немъ плутаетъ. Тое жъ самое и

секретарь Qреховскiй о неизреченной царского величества къ

нему Мазепв сказывалъ предъ Бопботомь милости, равной или

болшой еще, нежели къ князю Александру Даниловичу, и

соввтовалъ, чтобъ жители Украинскiи опасны были отъ Швед

скихь хитростей и животы свои въ землю закопывали, или на

иншыхь мвствхь непроходныхъ хранили, поиеже .Шведы всюду

цълостiю добръ и всякихъ прибытковъ въ унвверсалахъ своихъ

народъ обнадеживають, а обнадеженныхъ потомъ рабуютъ и все

граблять. - Но тое все Мазепа иначе перевернулъ и для прел

щенiя першъ насъ словесно говориль и Болбота тое жъ сказывать

присягою обовязапъ, а потомъ, для устрашенiя и возмущенiя

народа, унвверсапами публиковати повелвлъ,

Тое все отъ начала даже до конца измвны Мазепиной пра

веднв предъ вашею святынею, аки предъ самымъ испытуещимъ

сердца и iyrpобы Богомъ, подъ тайною исповвди изявляю, не

правду аще подзрвх въ сердцу моемъ, да не услышитъ мене

Господь.

Розсудишь убо, ваша-святыня, с'ъ тоей моей реляцыи ВИСО

кимъ. своимъ розумомъ, якая моя большая вина на инныхъ и

естли я въ томъ прегрвшипъ, что по случаю черезъ подосланый

Станислава листокь тайну факцiи Мазепиной предъ твмъ оть

мене сокровенную взслвдовавши и обовязанымъ оть ею до до

держаня секрету будучи, тое учинилъ, что мнв мой властелинь

повелввалъ, то я: тымъ самымъ самъ единъ ему Мазепв не мог

лемъ быти оканею до иэмвны, и до отшестыя въ противную

сторону, а ни оН'Ь самъ Мазепа дерзнулъ бы съ едноею моею

головою одыйти, естли бы прочiи съ енеральной стороны, обоз

ный енерапьный Ломвковскзй, н, съ полковниковъ - Миргород

скiй, Прилyцкiй и Лубенскiй до той его факцiи не присовокупи

лися, яко перввйцпи и началнвйцпи въ Войску Запорожскомъ

особы, и за собою старшины своей съ полками своими не по

тягнули Н твмь его Мазепу въ зломъ намвреши не утвердили.

Ввдалемъ я о той тайнв, по случаю мнв откровенной, при

нужденный былемъ указомъ и страшною Мазепы присягою, а до

того и прелестми взаимнв присягнугь на вврностъ, не открилемъ

никому тайны, сохранялъ я неврежденъ вврностъ, яко слуга пану,
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яко иноземецъ и креатура своему благодвтелеви, и долженъ бы

лемъ тое сохранить, понвже натура мн-В тое сама съ предковъ

моихъ дала не быть првдателемъ, и всякому надь собою власте

лину вврнымъ быть; дозналъ того по мнв ввчно ДОСТОЙНЫЯ па

мяти король Шведскiй, для чого оть его былемъ и почитаемый

и любимый. Я убо единъ иноземецъ тайну тую ввдалъ, и единъ

я не моглъ никакого вреду царскому величеству здвлать, бо

unusnulJus [один я - нiщо. - Д. ж.]; для чого жь прочiе Украйн

скiи сыны, ревностное отчизны своей исчадiе, царского вели

чества вврныи съ отцевъ своихъ подданныи, тайную тую сами

иэслвдовали, изслвдовавши ДЛЯ чого нъ открили, но паче оную

присягою своею потвердили и до крове при Мазепв за права и

волности стоять цвловашемъ Евангелiа святого обовязапися?
Благоприввтствую убо им'ь полученной милости монаршой и не
завидую такого щастя, токмо надъ нещастемъ своимь уболвваю,

что Я единъ одерженъ есмъ оть лица помазанника Божiя, изгнанiе

съ фамилiею моею стражду, не имвя града пребывающаго. Ста

ралемъся о милосердiи царского величества черезъ свягвйшого

патрiарху Iеросалимского, черезъ блаженвыя памяти господаря

и воеводу Мултанского, Константина, черезъ Константина и

Михаила Кантакузиновъ, но въ томъ моемъ стараню, суетные
мои были труды. Теперь убо отчаявся въ людской помощи, вся

кiя 'надежды единаго ходатая Богу и человвкомъ царя царствую

ЩИХЪ, Христа Господа, до Христа ГОСПОДНЯ царского величества
представляю, той за мною вошетъ на креств: отпусти. Той, ми

лосердствуя о грвшникахъ, до мипосершя возбуждаетъ сердце

монаршее; будвте милосердны, якоже и отецьвашъ небесный

милосердъ есть, той и наказуетъ и устрашаеть: аще не отпуствте

человвкомъ согрвшешя ихъ оть сердець вашихь, ниже Отецъ

Мой, Иже есть на небесвхъ, отпустить вамъ согрвшешй вашихъ.
Петру повелвино до седмъ десять кратъ седме~ицею отпущати
согрвшающимъ. Вврую, яко повелвнное исполнить милосердное

сердце Летрово. А вашей святыни покорно ПРОШУ, аще можеши,

помози мнв ПО древней своей милости и отческой-любвв, кото

рой себе навсегда вручаю.

Вашой святыни нижайиай слуга Иет, qui pridem
1/12Iюня 1721г.
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