
М и к о л а  А н д р у с я к  (Львів).

Звязки Мазепи з Станиславом Лещинським і Карлом XII
Гетьманування Івана Мазепи припало на час, коли Москов

щина й Польща у вічному мирі Ні8(і р. потвердили попередній 
андрусівськиіі--договір про иоділ_України поміж себе. Обидві ці дер
жави утворили союз для 'відібрання від Туреччини її володінь на 
північному побережжі Чорното Моря. Польща бажала відібрати 
від Туреччини частини Правобережжя й Поділля, втрачені в бу- 
чацькому договорі 1672 р., іМосковщинаж заміряла пробити собі 
вільний доступ до Чорного Моря, знищивши кримсько-татарські 
орди. Тереном воєнних діянь Московщини н Польщі проти Туреч
чини були українські й сумежні їм землі. Тому обом державам зале- 
жало на використанні України та її. мілітарної сили для своїх цілей, 
— аванґардом у воєнних походах на татар були українські козаки, 
що багато прислужилися Московщині та Польщі при поборюванії: 
турецько-татарських сил у тому часі.

Та вічний московсько-польський мир і протитурецький союз 
не були з політичного боку корисні для української державности. 
Вічний мир нищив заходи гетьманів обєднати українські землі, 
себто реставрувати державу Богдана Хмельницького: Правобережжя 
було втрачене для Гетьманщини й засуджене на вічну пустелю, 
а через те перервано також старі шляхи південно-західньої торговлі 
України (на Молдавію). Зновуж Україна, як терен воєнних проти- 
турецьких і 'протитатарських діянь, стягала до себе значні москов
ські військові сили й через те Московщина збільшувала тут свою 
військову й політичну перевагу, що наражувало Україну на неми
нучу руїну. Вкінці війна з Туреччиною, передовсім із Кримом роз
ривала економічні взаємини Закраїни з Кримом і чорноморськими 
ринками; відчували це найбільше запорожці.

Шкідливість цих відносин зрозуміли добре сучасні українські 
політичні кола й вороже ставилися й до вічного миру й до антиту- 
рецької ліґи. Гетьман Іван Самійлович бажав повернути їїраво-
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бережжя Гетьманщині та запобігти війні з Туреччиною й Кримом, 
а принаймні забезпечити нейтральність України. Свою політику 
заплатив він утратою уряду.

Його наступник Іван Мазепа також недовірливо ставився до 
московсько-польської коаліції, але все таки під диктатом Москви 
не міг від неї відтягнутися1). І дальше, протягом довгих років свого 
гетьманування він ішов по лінії московської політики. Впливали на 
це ріжнородні причини.

В першу міру заважила тут мілітарна слабість Гетьманщини. 
Козацьке військо під реґіментоМ .Мазепи було невелике суйротя 
тодішньої чисельносте московської армії2). На територіальних пол
ках гетьман не міг опертися зовсім певно, —  полковники мали 
право відкликуватеся до московського уряду3) і це підривало у ко
рені авторитет гетьманської влади. Мазепа, так само, як його попе
редники, старався формувати наемні охотницькі полки, що числом 
8 були під прямою владою й на удержанні гетьмана4 5). До тогож 
у всіх важніших городах України перебували московські залоги — 
в часі -зриву Мазепи було на Україні до 7 тисяч москалів;6) це дуже 
вязало свободу рухів української влади.

Дуже напружені були відносини між Мазепою й Запоріжжям 
Мазепу вважали запорожці за московського слугу, закидали геть
манові, що він дозволяє Москві будувати пограничні твердині, не хо
тіли признати кордонів царгородського миру; виступ Петра Іваненка 
знайшов сильну опору на опозиційно настроєній Січі, — частина 
запорожців піддалася під протекторат Криму. Мазепа відгрожувався. 
що . зруйнує запорозьке „прокляте гніздо“, Січ, рад був позбутися 
„проклятого пса“, Гордієнка6).

*) 0. Оглоблін: Договір Петра Іваненка /(Петрика) з Кримом 1692 р., 
Ювіл. Збірник на л от . Д. Багалія, Київ 1927, ст. 727—8.

2) Кількість козаків у поодиноких полках вагалася між 5 до понад 
20 тисяч, тому докладного числа козацького війська за Мазепи не можна озна
чити (М. Слабченко: Малорусскій полкъ въ административномъ отношеніи, 
Одеса 1909, ст. 35—9).

s) А. Стороженко: Родіонъ Григ. Дмитрашко, Кіев. Старина 1893. XL .
24—5.

4) В. Л. Модзалевскшй: Къ исторіи компанейскихъ полковъ, Труды Чер
ниговской Губ. Ученой Арх. Комімвсеіи, Вин. XI, 1915, ст. 180—1.

5) G. А. Nordberg: Leben Carl d. XII, ч. II, Гамбург 1746. ст. 43—4: — 
Histoire de Charles XII, ч. її, Гаґа 1748, ст. 190.

6) Д. Яворницький: Ест. запор. Козаковъ ІІІ, 'Пбрг 1897, ст. 34—433; — 
О. Оглоблін: Договір /Петра Іваненка (Петрика) з Кримом 1692 р., Юівіл. Збірл. 
на потану Д. Багалія ст. 720—744.
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• • Складне було становище Мазепи до Правобережжя. Зорґані- 
вана наново • Семеном Палієм правобічна козаччина змагала до 
обєднання з Гетьманщиною. Народне повстання 1700— 2 рр. і юши 
рилося на Поділля й Волинь, козацькі полковники заявляли гото
вість піддатися під реґімент Мазепи, а Палій кілька разів заохочу
вав гетьмана скориетати з бажаної нагоди. Мазепа окупував Пра- 
вебережіжя, але арештував Палія й видав його царському урядові.7)

Ця складна ситуація на українських землях, нескоординова- 
ність самих українських сил і змагань, боротьба ріжнородних течій 
— усе це довті роки вязало Мазепі руки й не дозволяло розпочата 
акцію, що облегшнлаб важке політичне положення Гетьманщини, — 
хоч нестерпність його Мазепа добре відчував від самого початку 
свого гетьманування. -----

Зміну принесла щойно північна війна й окупація Польщі вій
ськами Карла XII.

На цьому місці бажаємо зайнятися питанням, коли почалися 
звязки Мазепи зі Швецією й якими шляхами вони розвивалися.

На основі листу Станислава Лѳщинського з 22 листопаді 
1708 р. до Версалю подає Борщак, що переговори польського короля 
з Мазепою почалися ще в 1703 р.8).

Та вислову Станислава, що над перетяганням козаків на 
шведський бік працює він ..із Мазепою вже від пятьох літ (depuis 
einq ans)“ не треба розуміти так, начеб то в 1703 р. було вже щодо 
цього порозуміння між ним і Мазепою.

Справді вже в 1703 р. помічаємо серед поляків концепцію 
одностайного фронту проти Московщини в союзі зі Швецією з при
єднанням козаччини й Туреччини9). З донесень Мазепи до Москви 
довідуємося, що в тім самім часі були приязні взаємини між Палієм 
і Любомирськими, що перейшли на бік шведського короля. Палій 
мав заключили з Любомирськими договір, в якому зобовязувався 
помагати їм та шведам проти Августа II та Московщини10). Вкінці

7) В. Антонович: . Содержаніе актовъ о козакахъ на правой * сторонѣ 
Днѣпра, Арх. ІО. 3. Росс. III, т. II, ст. 144—165; — Вовк-Карачевський: Борьба 
Польши съ козачествомъ, Київ 1899, ст. 337-349.

8) I. Борщак: Шведчина й французька дипломатія, Наук. Збірник Іст. 
Секції ВУАН за р. 1928, Київ, ст. 80.

9) J. Feldman: Polska w dobie wielkiej wojny północnej 1704—1709, Краків 
1925, ст. 16.

,0) С. Соловьевъ: Исторія Росеіп, кн. III, 2-е вид. ст. 1302—4; — В. Анто
нович: Сод. актовъ о козакахъ.на правой сторонѣ Днѣпра, Арх. ІО.-З. Росс. III, 
т. Л. ст. 143—4, 170—1; — Н. Костомарів: Собр. еоч., йст. моногр. изслѣд. 
кн. VI, т. XVI, Петербург 1905, ст. 524.
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ка 1703 р. припадають звязки стародубського полковника Михайла 
Миклашевського з троцьким каштеляном Михайлом Казимиром 
Коцелом, який піддавав проект федеративної злуки України з Поль
шею й Литвою на рівних правах. Для довершення цього акту Річ- 
посполита мала розпочати війну з Московщиною, а замиритися V. 
Швецією. Коцел пробував зблизитися також до Мазепи то через 
гетьманського покоевого Андрія Юрчевюькото, то через Миклашес- 
ського. Гетьман доніс про звязки Миклашевського з Коцелом до 
Москви й позбавив його на якийсь час полковництва11).

Вісткиж про спроби самого короля Станислава прихилити 
Мазепу на свій бік маємо щойно в 1705 р. В часі укладання у Вар
шаві шведсько-польського договору, оцо робив полякам надії на віді
брання від Московщини втрачених давніше земель1-). Лєщинський 
висилає в жовтні 1705 р. до Мазепи дрмінїканина Баронського; 
цей мав .приєднати гетьмана обіцянкою великих грошових сум та 
надання першого опорожненого воєвідства1"). Можливо, що цей домі- 
щканин тотожний із шляхтичем Францом Вольським. що явився 
в тім самім часі у гетьмана тїід Замостям. Та гетьман не скористав 
із цієї оферти, повідомив про це царя, а шляхтича взяв на допити1' , .

,1) О. Оглоблін: До історії української політичної думки на початку XVIII. в. 
Записки Іст.-Філ. Відділу Всеукр. Ак. Наук XIX, Київ 192S, ст. 231—241.

12) 8-а точка варшавського договору з дня 28. XI. 1705 говорить, що 
якщо шведський король або його союзні війська відберуть від Московщини 
землі, втрачені давніше Польщею, то звернуть останній по заплачений) коштів 
шведському королеві (J. А. Nordberg: Histoire de Charles XII, Гаґа 1748, т. IV, 
ет. 162). Фельдман (Polska w dobie wielkiej wojny północnej, ст. 125 i 130) 
подає, іцо Карло XII обіцяв відшкодувати Польщу за Курляндію та Лівонію 
колишніми її землями, відібраними від Московщини. А згадку про зміну де
яких точок олівського миру (Nordberg, ор, cit., IV. ст. 160) вияснює Фельдман 
(ор. cit. 129) тим, що шведи відложили справу границь на пізніше.

13) J. Feldman, ор. cit. 304.
u) Д. Бантиш—Камѳнський: Источники малороссійской исторіи, ч. II., 

Чтенія въ Имп. Обществѣ Исторіи и Древностей Россійскихъ при Московскомъ 
Университетѣ 1859, кн. I, ст. 48—51; — Письмо О р л и к а  къ О. Яворскому, 
Основа, Петербург 1862, листопад, ст. 2; — Н. Костомарів: Собр. соч. Ист. 
моногр. и изсл. VI, т. XVI, ст. 539 40. — Під коррлівською інструкцією для 
Вольського є дата: Варшава 23 вересня 1705 р., лист Мазепи до царя з пові
домленням про це має дату: 24 жовтня (13 ст. ст.), а виписана Фельдманом 
з дрезденського архіву реляція з Варшави про вислання Барґінського має 
дату 7. X. 1705. Тому й можна утотожнювати Барґінського з Вольським. -  Слід 
замітити, що в інструкції короля Вольському є згадка про уповноважнення 
королем п. Борковського переговорювати з Мазепою. Можна здогадатися, що 
польський король хотів ужити до посередництва проживаючого в Польщі 
брата Генерального обозного Вас. Борковського, помершого в 1702 р. (Косто
марів, ор. с. ст. 417—8).
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З кінцем листопада 1705 р. прибув Мазепа із Замости до Дуб 
на, де задержався на зимовий постій. Тут одержав він листа від на
казного гетьмана Дмитра Горленка, прилуцького полковника, що 
з прилуцьким і київським полками був під Городном, зі скаргами 
на кривди від москалів. Одночасно прислав гетьманові його канце
лярист Іван Черниш, що разом із Андрієм Войнаровським був при 
царській кватирі в Городні, копію царського наказу в справі вислан
ня обох тих полків до Прусії для переформування в регулярні, дра ■ 
ґунські полки. Коли Орлик прочитав Мазепі ці листи, останній про
мовив: „Якогож нам добра далі надіятися за нашу вірну службу, 
й ххож би був такий дурень, як я, щоби під цю пору не прихилився 
до противної сторони на такі пропозиції, які Станислав Лєщинський 
до мене прислав?“

Невдовзі приїхав до Дубна сам Горленко, що вдаючи недужого 
випросився у московського Генерала Рена на відпустку, й повторив 
свої жалі. Кілька днів після його приїзду був Мазепа в домі кн. Ви
шневеньких на хрестинах дочки краківського каштеляна Януша. 
Там зійшовся він із кн. Анною з Ходоровських Дольеькою, вдовою 
но белзькіїм воєводі Константані Вишневецькім і по великім литов
ськім маршалі Гвані Карлі Дольськім. З нею — по словам Орлика 
— мав Мазепа ..денні й нічні конференції“16) і за її посередництвом 
повідомив гетьман Станислава про свою щиру до нього приязнь1“).

Від того часу навязується майже безпереривний звязок між 
гетьманом та партією Лєщинського в Польщі17).

Коли Мазепа перебував у Мйнюьку (березень—квітень 1706 р. і 
одержав листа від Дольської18), яка впевняла його, що виєднає у ко
роля Станислава чернигівське князівство для нього та бажані воль- 
цості для козаків19). Чи признання собі чернитівськото князівства 
домагався сам Мазепа, щоби тим досолити Мєншікову, який мав

**) Письмо Орлика, Основа лист. 1862, ст. 2—3; — Н. Коетомарів : Собр. 
соч., Ист. моногр. и изсл. VJ, т. XVI, ст, 540—42.

и>) Письмо Орлика, Основа лист. 1862, ст. 4.
17) J. Feldman: Polska w dobie wielkiej wojny północnej, ст. 304.
!S) Письмо Орлика, Основа листопад 1862, ст. 4.
1Ч) Д. Бантиш-Каменський-: Источники .малоросе, исторіи, ч. II, Чтенія 

въ Обід. Ист. и Древн. Росс. при Моск. Унив. 1859. І, ст. 98 (донос Кочубея). 
— Також у мемуарі невідомого по імені приклонинка Лєщинського згадується 
про те, що Мазепа перейшов на шведський бік за обіцяне йому чернигівське 
князівство (К. Kantecki: Karol XII. w Polsce, Przew. Nauk. i Lit,, Льв|в 
1877, ст. 462).
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просити у царя цього-князівства для себе20)...чи ця концепція була 
-твором Дольської —Г невідомо. .

Після повороту на Україну одержав Мазепа у Київі, в липні 
:П06 р. знову листа від Дольської, що в імені короля Станислава 
запевняла йому сповнення всіх його бажань та обіцяла прислати 
н а ще „асекурацію Станислава й ґарантію шведського короля“. Одно
часно просила починати намірене Діло та надіятися на скору поміч 
цілої шведської армії з Волині21).

: Очевидно, ця поміч шведів не могла бути така скора, як обі
шо'вала Дольська. Не все щастилося шведам та їх партії в Польщі. 
Хоча в альтраніптадському мирі 24 вересня 1700 р. Авґуст II зрікся 
польської корони22), то одначе заохочений опісля царем провадив 
далі війну й побив шведів та їх польських прихильників під Калі- 
щем 29 жовтня 1706 р. Наслідком цього ціла Польща знову призна
ла. королем Авґуста II, а також на Литві поправилася його ситуа
ція23). Каліський погром прихильників Лєщинського вплинув та
кож на його переговори з Мазепою; він мав тоді згодитися на зєди- 
;іення Правобічної й Лівобічної України в одно князівство під вла
дою Мазегги24). '

З другого боку пакості й насильства москалів у Гетьманщині 
та лихе, незавидне положення тих козаків, що з царського наказу 
були розкинені по цілому терені північної війни25 *), схиляли Мазепу 
на бік Лєщинського. Тим більше, що московські полководці обра
жали козацьких полковників; а цар поручив гетьманові слухати 
Меньшікова. що нераз видавав накази козацьким полковникам без
посередньо, ігноруючи зовсім Мазепу20).

Близька гетьманові козацька старшина була налякана сло
вами Меньшікова на обіді в київському гетьманському дворі в липні

20) Оповідав про це козацькій старшині Мазепа (Письмо Орлика, Основа 
листопад 1862, ст. 6).

аі) ibid., ст. 4; — Н. Костомарів: Собр. соч., Истор. мон. и изсл. VI, 
т. XVI, ст. 547.

22) J. Feldman: Polska w dobie wielkiej wojny północnej, ст. 192—3.
23) Ib id .,vCT. 196-—7.

21) S. Załęski: Jezuici w Polsce, т. Ш., ч. І, Львів 1902. ст. 4:31.
* 25) Письмо Орлика, Основа лист. 1862, ст. 8; — Костомарів: Собр. соч.

Ист. моногр. и нзел. Ѵі. т. XVI, ст. 541—2, 553—4 ; — Д. I. Дворннцькйй: Ист*.
запор. Козаковъ ИГ, ст. 340—1.' 348.

2б)‘ письмо Орлика, Основа лист, 1862, ст. 3, 6—10; — Костомарів: Собр.
соч., Ист. моногр. и изсл. VI, т. XVI, ст. 541, 548—50.
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1706 р. та московськими знущаннями над козаками. Тоді миргород
ський полковник' Данило Апостол сказав Мазепі: „Ойі всіх на тебе 
уповають і не дай, Боже, тобі смерти, а ми останемо в. такій неволі. 
то й кури нас загребуть“. А прилуцький полковник Дмитро Горлен
ко додав: „Як ми за душу Хмельницького все Бота молимо й імя 
його благословимо, що Україну від ярма ляцького визволив, так 
навпаки і ми й діти наші у війні роди душу й кости твої будемо про
клинать, коли нас за гетьманства свого по смерті своїй в такій неволі 
оставиш“. А коли вони часто зверталися до гетьмана такими, слова
ми, він спершу велів їм їхати зі скаргами до царя, а опісля розрадив, 
тому що київський воєвода кн. Дмитро Михайлович Ґоліцин мав 
сказати Мазепі, що тим і собі наробить біди і їх погубить.

У квітні 1707 р. на заклик царя прибув Мазепа на воєнну на- 
. [йду до Жовкви; після наради не пішов до царя на обід й у  себе ні
чого цілий день не їв, був невдоволений і сердитий та нічого більше 
.чо сказав до ґенеральної старшини крім цих слів: „Якби я служив 
Богові так вірне й дорадне, то одержав би найбільшу нагороду, а туг, 
хоча б і в ангела перемінився, не міг би я службою й-вірністю моєю 
дістати жадної подяки“. Серед такого його настрою прибув до нього 
до Жовкви єзуїт Заленський, і з ним Мазепа довго нараджувався 
д  післав його в якійсь тайній оправі до Станислава. Вертаючися 
з Жовкви, гетьман вступив до палацу Дольської, де знову застав 
якогось ченця-тринітаря, з яким також мав на самоті якусь конфе
ренцію-

Після повороту на Україну Мазепа коротко побув у Батурииі 
й поїхав у червні до ІКиїва, де докінчувано фортифікаційні робота 
біля Печерської твердині. Там одержав царський наказ про пере
формування козаків на зразок слобідських полків „у пятаки“. Це 

угак. .налякало старшину, що вона почала - збиратися в домі ґенераль- 
дого обозного Івана Ломиковського та миргородського полковника 
Апостола й нараджуватися над способом своєї оборони. Апостол узяв 
із печерської бібліотеки примірник „гадяцьких пактів“, які стар
шина на цих сходинах читала. Хоч — по словам Орлика — Мазепа 
не брав участи в цих нарадах27), то без сумніву мусів виявити най- 

' ближчій до себе 'Старшині свійп-лян прилучити Україну як князів
ство до Річипосполитої, виказуючи, що супроти гнету Москви нема 
іншого виходу. Це потверджують зацікавлення старшини „гадяць-

27) Письмо Орлика, Основа лист. 1862, ст. 7—11; — Костомарів: Собр. 
соч., Ист. моногр. н изсл. VI, т. XVI, ст. 549—50, 558—9.
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кими пактами“, пізніші зізнання Апостола28 29) та згадки в доносі Ко
чубея20). Згодом виявив гетьман свій (намір Орликові30 *).

З листу Орлика до Степана Яворського довідуємося, що у ве
ресні 1707 р. прислав Станислав до Мазепи лист із зазивом упере
дити козаків, щоби вони з ’единилиея із ним, як із насліднім їм воло
дарем; обіцював цей народ по батьківськи принята н задоволита21). 
Цей лист мав доручити якийсь післанець-волошин від Дольської. 
Останній приніс це від Станислава разом із трактатом у ]:і точках 
для Мазепи й усього козацького війська; тому просила Дольська 
гетьмана прислати кого довіреного по цей трактат32). Щойно по двох 
днях велів Мазепа Орликові відписати до Станислава й Дольської. 
В листі до Станислава виказував гетьман неможливість з’единитисв 
з ппм тому, що в Гетьманщині є московська залога, а недалеко від 
України в Польщі, ближче ніж шведи, е московський цар зі своїми 
силами.. Зновуж серед українців нема одної думки: „одні бажають 
бути в московській протекції, другі схильні до турецької протекції, 
треті смакують собі татарське побратимство, чинячи це з уродженої 
до поляків антипатії“. Правобічніж козаки, боячися лімсти поль
ського війська за недавні бунти, „не легко можуть прихилитися до 
Річипосполитої, і того ради треба спершу старатися довести до одно- 
думства військо й цілий народ по обох боках Дніпра в Україні“. При 
боці Мазепи є все кілька тисяч московського війська, що пильним 
оком глядить на всякі його вчинки й може знищити всякі противні 
почини. Одначе й Річпосполита е ще роздвоєна й тому, нехай ста
рається Отанислав переділе її з ’единити, щоб одноголосно признала 
його за короля. Мазепа ж тільки обіцював ні в чому не шкодити ін
тересам Станислава й шведському військові. А Дольській велів

2Я) Правда, із зізнання, що його склав Апостол після переходу на мо
сковський бік, виходить, що Мазепа щойно при з’єднанні зі шведами подав 
старшині до відома привілей Станислава з забезпеченням Україні таких 
вольностей, яких заживала Польща й Литва (Д. Бантиш-Каменський : Йсточн. 
малоросе, ист. II, Чтенія въ Общ. йст. и Древ. Росс. при Моск. Ун. 1859, І, 
ст. 214). Одначе попереднє зацікавлення Апостола „Галицькими пактами“ 
насуває здогад, що про це знав він вже давніше.

29) Мазепа вважав Скоропадського й Кочубея як бувших дорошенківців 
за своїх однодумців і тому не скривав перед ними своєї ворожнечі до Москов
щини, підсуваючи обережно думку про майбутню з луку з Польщею. (Ibid, 
ст. 98—101).

30) Письмо Орлика, Основа лист. 1862, ст. 13—14.
31) Ibid. 12 і 29.
**) Письмо Орлика, Основа лист. 1862, ст. 11—12.
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гетьман відписати, щоб вона задержала в себе вищезгаданий 
трактат33 34 35).

Ледви, чи ці листи вислав Мазепа до Дольської, або чи остан
ня післала їх королеві. Духовніш Карла XII Юрій Андрій Норд- 
берґ записує в „Історії Карла XII“ під жовтнем 1707 р., що при
близно в тім часі вислав Мазепа післанця з листом до Станислава. 
Гетьман, бачучи лякливість та розтіч москалів перед шведами, за
явив 'свою готовість перейти з козаками на його бік під умовою, що 
.Станислаїв забезпечить Мазепі у Карла XII протекцію й поміч 
Шість чи сім тисяч московській залоги на Україні обіцював Мазепа 
вигубити та зробити з цих москалів „міст для шведів“ — як зву
чали його власні слова3 ̂ З д ь о г о  бачимо, що Мазепа й перед Орля
ком не звірявся з усіх тайн своїх переговорів із Станиславом.

З М'азепиною пропозицією звернувся Станислав до Карла XII. 
Шведський король уважав, що козаки можуть придатися до погоні 
за ворогом, але в бою на них не можна надто покладатися; він був 
певний, що власними силами вижене москалів із Польщі й не хотів 
при тому ділі ділитися славою з Мазепою. З помочі гетьмана думав 
скористати в майбутньому, коли доведеться йому воювати з царем 
у  Московщині. Тому в оправі Мазепи відповів Карло XII Станисла- 
вові ухильно; велів сказати гетьманові, що подасть йому ближч- 
інформації що зробити, коли прийде на це відповідна пора, а покищо 
Ті росив зберегти те все в тайні30).

Такий успіх мала перша спроба Мазепи увійти в союз із Кар
лом XII за посередництвом Лєщинського. Нордберґ, якому завдя
чуємо цю вістку, подає, що Карло XII зовсім не розглядав Мазепи- 
нвх пропозицій тому, щоби не було підозріння йото участи в козаць
кому повстанні, та що не мав довіря до козаків, які для власної бе s- 
пеки покидали своїх союзників, коли прийшло до поважного діла36). 
За відкинення Мазепиних пропозицій у 1707 р. робить слушні доко
ри Карлові XIІ шведський історик Фріксель. Він стверджує, що 
король з висоти своєї воєнної слави легковажив козацьку поміч 
у тому часі, коли Мазепа після відповідної підготовки до зриву з М'-

Щ Ibid., ст. 16-17.
34) G. А . Nordberg: Leben Carl des Zwölften, ч. 11, Гамбурґ 1746, ет. 43—4; 

Histoire de Charles XII, Гаґа 1748, -т. II. ст. 190.
35) Ibid. ст. 43—4 (нім. переклад), 190 (франц. пер.); — А. Fryxell: Le

bensgeschichte Karl’s des Zwölften. II. Бравншвайґ 1861, ст. 80; — Chr. v. Sa- 
rauw: Die Feldzüge Karins Xll, Липськ 1881, ст. 233—5.

36) G. A. Nordberg: Leben Carl des XII, ч. II, ст. 87—8; — Histoire de 
Charles XII, г. II, ст. 240.
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сковщиною з кожним місяцем вичікував походу Карла XII на Мо
скву17). Шведський король мав тоді дані до побіди; саме тоді вер
нувся він із Саксонії, його армія відпочила, була повна й одушев
лена свіжого відвагою. Якби, він був прийняв тоді зроблену йомѵ 
пропозицію та в вересні рушив на схід, то його похід на Україну був 
би. може, повівся краще ніж у 1708 р. Москалі не мали би тоді часу 
пустошити край, пересувати війська, і в березні, а найдалі в квітні, 
міг він станути, на Україні. Тоді були як українські, так і донські 
козаки вороже настроєні до Москви й імовірно булиб приєдналися 

,до шведської армії у великому числі. Одначе Карло XII, відкинувши 
пропозиції Мазепц, пробув майже чотири місяці в 1707 р. у Вели 
копольщі, три місяці в Бабнновтгаху отже щойно 6—7 місяців, ніг 
ніше дійшов до України. В тому часі через його бездіяльність стрі
нули його ріжні невдачі,, що значно охолодили великий запал ко
зацької старшини18).

Одначе хибно думає Фріксель, начебто Мазепа через таке ста
новище Карла XII до його пропозицій покинув усякі переговори 

;з шведським королем та Станиславомъ). Ледви, чи Станислав пере
дав Мазепі відповідь Карла -ХІІ. З табору під Свентою над Вислою 
вислав Станислав дня 22 листопада 1707 р. універсал „гетьманові, 
наказному, полковникам, отаманам, осавулам, цоцодцям і всій 
черні війська нашого запорозького задніпрянського й усієї України“. 
Польський король тут виразно пише, що знову прийшла нагода 
..привертати свій народ до власної вітчини й. відірваний.під чуже 
й незнане перед тим панування преславний козацький народ відда
вати під найвищу опіку дідичних українних панів, найясніших 
польських королів“, бо заключений союз із шведським королем про
ти московського царя заохочує впіімнутися й відібрати від остак- 
ньогр всі краї, видерті Польщі неслушними-й несправедливими до
говорами, навіть без війни. А числячи серед ішх „преславну укра
їнську землю з її воєвідствами“ відзивається Станислав до них ..як 
польський король, правдивий і від віків пан України, до своїх під
даних, як. милосердний батько до блудних, синів“ . і взиває їх усіх, 
щоби скинули з себе ярмо чужого й несправедливого панування 
й верталися „до давніх свобід і вольностей та під батьківське й ді- 
днчне панування- польського королівства“. За це обіцював Лещин- 
ськнй не тільки .зберегти їх „у колишніх оздобах- і .багатствах“, але * 3

3") А. Fryxell: Leidensgeschichte Karl’s XII.. ч. Н. ет. 80....,
3S) Ibid. II. c t  12Т.; • . .
3!>) Ibid. II. ет. 80 -81 . . . ...
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\ ґрунтувати їх „у доскональших і більших гараздах, і як синів одної 
й нероздільної вітчини пригорнути до спільної матері Річипоополи- 
тої в правах; наданнях, ужитках, безпеках і всіх вольностях на віка 
утвердити“. Просив мати довіря до нього „як до свого короля й ді- 
дичного иана, задивляючись у той час у всім на свою чесну, найгід- 
вішу всякої чести й нам (себто Станиславові) улюблену голову, 
вельможного Івана Степановича Мазепу, гетьмана військ наших 
запорозьких, та йому складаючи на імя наше й Річипосполитої по
слух. Через' те усі одержуть забезпеку й охорону від усякої своє: 
руїни, й виеднають для цілого свого народу королівську шану й ла
ску. яку милосердно й батьківським серцем жертвуючи“, поль
ський король поручав „цей універсал для загальної віломости п.> 
всіх полках і публичних місцях обявити й оголосити“40).

З цим універсалом Станислава прибув на Україну з кінцім 
1707 р. єзуїт Заленський. Не доїжджаючи до Батурина задержався 
на дві милі в селі Оленівці й звідти повідомив Мазепу про свій при
їзд. Було це другого дня Різдвяних свят і гетьман велів Орликові 
завести Заленського до свого хутора під Бахмачем. Звідти вночі 
спроваджував його Орлик двічі до гетьманського двора на Гонча
рі вці біля Батурина, раз для авдієнції, другий раз для відправи.41) 
На авдієнції подав єзуїт гетьманові королівський універсал та допо
вів про кількість і умундурування шведського війська, про плян 
Карла XII машерувати на Москву з Литви та вислати з Польщі пм 
Київ Лещивського; з останнім малаб з’єдинитися орда, як це мав 
обіцяти турецький посол. Мазепа — як подає Орлик — нічого не 
-писав до Станислава, тільки велів Заленському задержатися у Вин
ниці й чекати там дальшої відомости. Після -того мав гетьман — на 
думку Орлика — на якийсь час перервати свої зносини з Лєщин- 
ським з огляду на Кочубеїв донос.42)

Справді з початкам 1708 р. налякав Мазепу донос ґеяераль-

40) О. Волинський: Переписка и другія бумаги шведскаго короля Карла 
ХИ, польскаго Станислава Лещинскаго, татарскаго хана, турецкаго султана, 
генерального писаря Ф. Орлика', и Кіевскаго воеводы Іосифа Потоцкаго на 
латинскомъ и польскомъ языкахъ, Чтенія въ Общ Ист. и Древн. Росс. при 
Моск. Уннв., Г.: III; Д! 1, 1848 III, Матеріялы иностранные, ет. 20—21.

41) Письмо Орлика, Основа, листопад 1862, ст. 17:18; — Д. Бантиш-Камен- 
ський: Источи, малоросе, исторіи II, Чтенія въ Общ. Ист. и Древн. Росс. при 
Йоск. Унпв. 1859, I, ст. 103 (донос Кочубея); — Костомарів: Собр. соч., Йстор. 
мон. и изел. VI, т. XVI, ст. 568—9.

42) Письмо Орлика, Основа, листопад 1862, ст. 18—20; Костомарів: Собр. 
соч., Иет. моногр. и изсл. VI, т. XVI* ст. 569. >
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кого судді Василя Кочубея43) про його протимосковські -нляни. З Кс- 
чубеєм був гетьман ралом іще в Чигирині: тому як колишнього до- 
рошеиківдя вважав його за свого приятеля й однодумця. А втім so 
цього мав гетьман підставу: в нього були небезосновні підозріння 
про змову Кочубея з Петриком, з яким симпатизували всі проти- 
московські опозиційні круги в Гетьманщині. Можна згодитися тут 
із здогадом Олександра Оглобліна щодо можливої участи Мазепи 
в справі Петрика: бо хоч гетьман і обвинувачував Кочубея у звяз- 
ках із Петриком. то все таки не робив жадних репресій супроти за
підозрених у змові з Петриком — Кочубея та колишнього полтав
ського полковника Федора Жученка44). Без сумніву Кочубей не 
зрадив би протимосковських намірів Мазепи, якби гетьман був не 
з разив його своєю нетактовною поведінкою з його дочкою Мотрею.45 46)

Одержавши царське запевнення, що цар не сумнівається 
щодо Мазениної вірнос-ти та. що належно покарає кожного його об
мовника. гетьман — по словам Орлика — мав каятися ..на словах*' 
у своїх протимосковських замірах.40) Очевидно, було це тільки „ча 
словах“ перед Орликом, бо після доносу колишнього дорошенківця 
Кочубея Мазепа мусів бути ще обережнішим у випилюванні своїх 
т.тйшгх намірів.

В дійсності зносини Мазепи з Лєщинським і тоді не перерива
ються. Саме тоді, в податках 1708 р. уиовноважнений Мазепи якийсь 
сербськії й чи болгарський архієиискоті-вигнанець47) заключи;*

43) Ibid., ст. 583—604. — Акти доносу зібрані Д. Бантиш - Каменським 
подав О. Волинський (Источн. малоросе, ист. її, Чтенія въ Общ. Ист. и Древн* 
Росс. при Моск. У нив. 1859, І, ст. 61—155).

4ł) О. Оглоблін: Мазепа й повстання Петра Іваненка (Петрика), Записки 
Іст.-філол. Відділу Всеукр. Акад. Наук, кн. XXIII, Київ 1929, ст. 189—219.

45) Костомарів: Собр. еоч., Ист. мон. и изсл. VI. т. XVI, ст. 583—586.
46) Письмо Орлика, Основа 1862, листопад ст. 20.
47) Про нього пише невідомий із імені шведський майор - учасник пол

тавської битви — в мемуарі про „Карла XII на Україні“, що він був усе по
середником між Мазепою та шведами й „піхто не міг мати на нього підзору, 
бо він був православної віри, вигнанець і мандрував як старець, іцо не може 
знайти собі місця, де-б притулитись“ (G. Adlerfeld: The Military History of 
Charles XII, T. III. Лондон 1740, ст. 196; — K. Тіандер: Карло XII на Вкраїні, 
Наше Минуле, Київ 1918, Jß 1, ст. 68. — Тіандер подає також за С. Hallen- 
dorff’oM вістки про автора мемуару (Ibid., ст. 66—7). — На думку Костомарова 
(Собр. соч., Ист. моногр. н нзел. VI, т. XVĴ  ст. 572—3) мав - згадувати про 
нього Василь Дрозденко, що оповідав про якогось ченця з листом Мазепи до Ста
нислава в 1707 р.; одначе ця згадка могла відноситися і до єзуїта Заленського 
й до ченця-тринітаря. — Можливе, що цей архієрей був тотожний із сербським 
єпископом Рувнмом, про якого згадує Кочубей у доносі, що він дня 8 червня 
1707 р. „бывъ у Сго Милости на Гончаровцѣ. и оттоль отыйшовши, былъ у м 
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у Сморґонах тайний с о ю з  і з  К а р л о м ХИ і С т а н и с л а- 
в о м.1“)

В мемуарі про „Карла XII на Україні“, написанім учасником 
полтавської битви, шведським майором після 1721 р„ є такі умови 
нього договору: Мазепа зобовязувався передати 'Карлові XII для 
зимового постою шведського війська Сіверщину з твердинями: Ста- 
родубом. Новгород-Сіверсьжим, Мглином та іншими. В часі зимового 
постою Карла XII на Сіверщині Мазепа мав зібрати козацьке вій
сько та прихилити на свій бік слобідських (білгородських) і дон 
ських козаків, що не були в тому часі вдоволені тиранською владою 
московського царя, а навіть- комлщького хана Аюку. Приєднавши 
слобідських козаків, донців та комликів, Мазепа враз із ними й сво
їми козаками мав помагати Карлові XII воювати Московщину. По
живу для шведської армії зобовязався Мазепа доставляти з Геть
манщини й Слобідщини. Шведські й мазепинські війська мали від
кинути царські війська на північ від Москви та р. Волги, де країна 
де така родюча, як на південь від Москви, й тому велика царське; 
армія не могла би там ніяк проживитися. Союзники числили на те, 
що переполошені москалі не зможуть устоятися проти шведів у від
критому полі —» як це досі було — хоч би навіть числом тричі пв- 
ревищади. що московська армія невдоволена через недостачу по- 48

не въ дому и сказалъ, же Єго Милость, Панъ Гетманъ, вельми печалился 
и слезне плакалъ, что отъ Великого Государя наложенемъ коней вельми есть 
обтяженій и не знаетъ, что впередъ чинити“. (Д. Бантиш-Каменський: Источи, 
малоросе, ист. II, Чтенія въ Общ. Ист. и Древн. Росс. при Моск. Унив. 
1859, J, ст. 101).

48) Chr. V. Sarauw: Die Feldzüge Karl’s XII, ст. 238. — Джерело Сараува 
про те, що цей договір заключено в Сморґонах, мені невідоме. Анонімний 
автор мемуару про „Карла XII на Україні“ подає після вгадки про кватеру- 
вання Карла XII в Радошковичах та про три можливі шляхи маршу на Москву 
вістку про тайний новий союз Карла XII з Мазепою, але не подав місячної 
й денної дати договору (G. Adlerfeld: The Military History of Charles XII, т. III, 
ст. 192-6). Мабуть на цім джерелі опирається Заленський (Jezuici w Polsce 
т. III, ч. І, ст. 431), який пише, що щойно в Радошковичах пригадав собі 
Карло Мазепу й візвав до виконання пляну, пропонованого в 1707 р. В Смор- 
гонах мав свою кватиру Карло XII від 19 лютого до 26 березня, а в Радош
ковичах від 27 березня до 17 червня 1708 р. (G. Adlerfeld, ор. cit. III, ст. 4—17), 
— Надвірній історіограф Карла XII Ґустав Адлерфельт щойно в травні 1708 р. 
говорить про зносини Мазепи з Лєщинським, ціллю яких. було схилити Карла 
до походу на Україну й визволити її  зпід московського ярма (Ibid., ст. 16). 
А духовник Карла XII Нордберґ спостеріг схильність короля йти на Україну 
щойно в вересні (G. А. Nordberg: Leben Carl des ХП, ч. II, ст. 87—8; Histoire 
de Charles ХИ. т. И, ст. 240). Нічого дивного, бо. цей договір тримався в най
більшій тайпі.
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трібннх -засобів здебільшого розбредеться або піддасться шведа.« 
і в наслідк-у цього цар буде неодмінно побіджений. Крім вищезга
даних військ мали Кардові XII прийти з поміччю після заведення 
ладу в Польщі ще Станислав та шведський ґен- Краосав; військо 
Станислава мало йти на. Московщину двома шляхами: коронне че
рез Київ, литовське ж через Смоленськ. Тимчасом ґен. Лібекер на 
чолі 12 тис. армії в Інґрії мав занята Петербург, а далі новгородську 
та псковську землі; в міру потреби мали сиомагати Лібекера швед 
еькі відділи з Риги та Ревля.4®)

Як бачимо, цей договір відносився тільки до воєнних дій союз
ників проти Московщини, а про політичну будучину України в ньо
му зовсім не згадується. За те в договорі, заключеніи одночасно між 
Мазепою й Польщею, поза точками мілітарного характеру, що зобо- 
вязували Мазепу виконати вищенаведені зобовязання супроти швед
ського короля, говориться й про політичну майбутність України. 
Україна, себто київське й чернигівське (сіверське) князівства, як. 
також Смоленщина мали вернутися до Польщі. В на городу за це маг: 
Мазепа дістати денне князівство на тих самих правах, що й кур
ляндське, утворене з полоцького та, витебського воєвідств на Біло
русі. Тоді також означено й день, в якому Мазепа мав обявнти дого
вір своїм полковникам та схилити їх добровільно його принята, 
представляючи їм безперечні вигоди через привернення давніх воль-, 
нос-тей, з яких москалі залишили їм тільки тінь. Цей договір тримано 
в найбільшій тайні так, що крім Карла XII. Станислава й Мазепи 
знали про нього тільки шведський Граф Карло Піпер, якийсь дові
рений польський сенатор, прізвище якого автор мемуару забув, та 
згаданий православний архієрей60). ____

Наведений переказ договору Мазепи з Карлом XII та Станн- 
славом українські історики, обговорюючи в 1909 р. справу шведсько- * 50

**) G. Adlerfeld : The Military History of Charles XII, т. Ш . c t . 193—195.: 
— Костомарів: Собр. соч., Ист. моногр. в ивсл. VI, XVI. ст. 606—7: — К. Тіан- 
дер: Карло XII на Вкраїві, Наше Минуле, Київ 1918, Лі 1, ст. 67. — Фріксель 
(Lebensgesch. Karl’s XII, ч. II, ст. 80) і Заленський (Jez. w Polsce, т. III. ч. І, 
ет. 431) подають, що Мазепа ще в 1707. ввернувся а таким пляном до Карла XIL

50) G. Adlerleid: The Military History of Charles XII. King of Sweden, Written 
by; the express Order of his Majesty. By . . . To which ie added, An exact Account 
of the Battle of Pultowa, with а Journal of the King’s Retreat to Beiider. Vol. 
III. London 1740, ст. 195—196; — Костомарів : Собр. соч., Ист. мон. и несл. 
VI, т. XVI, ст. 607; — Тіандер: Карло XII на Вкраїні, Наше Минуле Лі 1, ст. 68 
(Дещо перекручений, тексті.
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українського порозуміння, або іґнорували0ї); або сумнівалися 
щодо достовірности його вісток тому, що .досі не знайдено ніякого 
документального свідоцтва про безпосередні зносини Мазепи з Кар • 
лом XII перед жовтнем 1708 р.“52). Потвердження цієї своєї думки 
знаходить Томашівський в записках головного шведського політика 
ґр. Піпера, писаних у часі його московської неволі. ГІіїїер заповню
вав царя, ґр. Ґоловкіна й підканцлєра Шафірова. що шведи не мали 
з Мазепою ніякої, ані найменшої переписки (3HociiH-eorrespondence) 
до того часу, як прийшли так далеко на Україну, що Карло XII стояв 
Мазепі майже над карком ....і він піддався шведському королеві. 
Піпер заперечував також усякішведсько-мазегшнські зносини за 
посередництвом поляків, заявляючи, що Мазепа був шведам зовсім 
незнаний до тої хвилі, коли він при м. Горках біля Новгороду Сівер- 
ського52) прислав їм свого посла й через нього предложив Карлові 
XII. що хоче йому піддатися53 54).

Очевидно, обовязком Піпера було заховати перед ворогом дер
жавну тайну й говорити неправду55 56), а раніші зносини Мазепи 
з Карлом XII потверджують його надвірній історіоґраф Ґустав 
А'длерфельт52) та сповідник. Норберґ57). Серед сучасників була на
віть вістка про давнішу переписку між. Піпером і Мазепою58).

5Ї) М: Грушевський: Шведсько-український союз 1708 р,, Зап. Наук. Тов. 
імен. Шевченка, т. ХСІІ, ст. 7—20; — Виговський і Мазепа, Літературно - Нау
ковий Вістник, Львів—Київ 1909, т. XLVI, ст. 424—8.

sa) С. Томашівський: Із записок Каролинців, Зап. Н. Т. Ш. ХСІІ, ст. 68 
і Причинки до іст. Маз., Л. 1910, ст. 3.

53) G. Ädlerfeld: The Military History T of Charles XII, т. III, ст. 66; — 
Костомарів; Собр. соч., Ист. моогр. и изсл. VI, т. XVI, ст. 628. ■ : ,

54) С. Томашівськй: Із записок Каролинців, Зап. Н. Т. Ш. ХСІІ. ст. 70; 
— Причинки до історії Мазепинщини, Львів 1910, ст. 5; пор. Grefve Carl Pi
pers dagbok hallen under hans ’fangenskap і Ryssland 1709—1714, Hisfcoriska' 
Handlingar XXI/1. Стокгольм 1906, ст. 14.

55) До слів Піпера дав Томашівський (Записки Н. Т. Ш. ХСІІ, ст. 71 
і Прич. до іст. Маз. ст. 6) таку замітку: „Питання тільки, чи Піпер говорив 
правду, впевняючи царя, що Мазепа знайшовся в безвихіднім становищі. 
Відповідь на нього хіба така, що не бачимо ніякої достаточно!* причини, 
задля якої мавби міністер говорити інакше, аніж було в дійсності; а ще менше 
потрібував він закривати це у своїм приватнім дневнику**. — Очевидно, в днев
нику переповів Піпер тільки те, що говорив перед царем, перед яким, як 
шведський державний муж і патріот, мусів окривати державну тайну.

56) G. Adlerfeld: The Military History of Charles XII, III, ст. 16 (травень 1708)
57) Nordberg: Leben Carl des XII, ч. И, ст. 43—4; — Histoire de Charles XII, 

T. Ii, ст. 190. (жовтень 1707 за посередництвом Лещинського).
58) В „Описі подорожі Даннла Крмана через Росію в 1708—1709 p.“ чи

таемо : „Fama fuit non mendax, allatas fuisse ad comitem Piper literas ducis 
Cosaciorum Mażeppae, quibüö invitatus fuerit rex Carolus in Cosakiam*. (Monumenta
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Можна мати сумніви хіба щодо докладносте переказу цього 
договору, тому, що автор писав свій мемуар щойно після 1721 р.. 
себто після повороту з московського полону59). Про цей договір міг 
він довідатися в полоні від Піпера, який не нотрібував пізніше, 
хочби перед смертю, окривати цієї тайни перед своїм земляком59). 
Та автентичність і докладність вісток цього переказу можемо про- 
вірцти при помочі інших джерел.

ІЦо Україна мала вернутися до Польщі, — стверджує це 
гетьман Пилип Орлик у листі з Солуня 5 серпня 1727 р. до ґенє- 
рального асистента єзуїтів у Римі91). Знову загальний вислів у до
говорі між Мазепою й Станиславом про те, що гетьман мав обявите 
договір своїм -полковникам іюхилити їх його добровільно приняти. 
представляючи їм безперечні вигоди з привернення їм давніх воль
ностей95), — пояснює докладніше Данило Апостол. У свойому з і
знанні після переходу на московський бік він подав ось що: „Пред
ставив нам... Мазепа привілей короля Станислава, й лист приват
ний великого канцлера Яблоновського, руського воєводи, й Щуки, 
підканцлєра великого князівства литовського. Цей привілей мі
стить у собі вислови запевнення (таких) вольностей для України, 
як у польській короні, так і у великому литовському князівстві, 
щоби й Україна такими самими правами гордилася й зоставала, 
й тамже додано, щоби всюди по всій Україні цей привілей був чи
таний й обіцяно, що сойм вальний після скінчення війни позволить 
на все, чого потребуватиме Україна. В листі згаданих кан
цлера й підканцлєра подяка для ньогож, Мазепи, за той відзив, який 
він писав до короля, піддаючи Україну під їх власть, і всяких прав

Himgariae Historica, Scriptores XXXIII, Будапешт 1894, ст. 504; — С. Томашів- 
ський: Словацький висланник на Україні (1708—1709) Львів 1906, ст. 8).

59) К. Тіандер: Карло XII на Вкраїні, Наше Минуле, J6 1, 1918, ст. 67. 
в0) Піпер помер такн в полоні в Шлісельбурзі 1716 р. (Брокгаузъ — 

Ефронъ: Энциклопедическій словарь, т. XXIII, 1898, ст. 630).
61) ..... „nomen gloriosi olim ducis Cosacorum Mazepae, qui plenus dierum

gloria et meritorum, in declivio vitae suae, cum jam ardor belli saepe frigere 
soleat, succensus zelo liberandae gentis suae ab immani iugo Moscovitico et re
deundi cum illa in gremium reipublicae Polonae patriae suae, non dubitavit in 
hunc finem heroicae virtuti faventem, experiri fortunam, et socia arma glorioso 
olim Regi Sveciae Carolo ХП contra Moscos unire, postposito titulo Principis S.R.I. 
et primario in aula Czari ministerio, quae illi offerebantur, ea conditione, ut de
posita ducali dignitate, cederet Ucrainam, contra pacta conventa despotlcae 
Moscorum potestati*. (А. С. Пѳтрушевичъ: Филиппъ Орликъ — Послѣдній поль
скій гетманъ Западной Украины, 1709—1742 г., Львів 1872, ст. 3—4). 

и) G. Adlerfeld: The Military ffistory of Charles XII, т. Ш. ст. 196.
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і вольностей, що тільки малиб потребувати Україна і все запорозьке 
військо, нічого не відмовити обіцяно“.* 6 * 63)

З того випливає, що Україна мала злучитися з Польщею як 
велике князівство на таких самих правах, як велике князівство 
литовське64). В його склад мало ввійти Правобережжя та Лівобе
режжя з Оіверщиною65). Козакам обіцяно привернути колишні пра
ва й вольності66). Формально акт приєднання великого українського 
князівства до Польщі та затвердження його прав мав перевести 
польський „вальний“ сойм після скінчення війни. Мазепа діставав 
титул князя, проте, чи чернигівського, чи полоцько-витебського, — 
через суперечності та неясності джерельних вісток, годі вирішити.07)

Укладаючися з Карлом XII і Станислаївом, Мазепа старався 
затерти сліди своєї тайної роботи. Тому, коли написав до нього сто- 
ронник Дєщинського Тарло лист із зазивом перейти на бік Кар
ла XII і Станислава, гетьман сам доніс про це цареві08). Орликові 
здавалося, що гетьман занехав свої заміри. „Але це покаяння пере
мінилося незабаром у розкаяння“, — пише далі Орлик — тому, що 
ґенеральний обозний Ломикозвський та полковники миргородський 
і прилуцький, до яких прилучився опісля й лубенський (Дм. Зе- 
ленський), бачучи Мазепу в боязні й небезпеці, часто в Білій Церкві 
невгавали його просити, щоби промишляв і про свою й про загальну 
всіх цілість, обіцяючи, при його достоїнстві й при обороні прав і воль
ностей військових до крови стояти, і в найбільшому нещасті не від

сз) Д. Вантшп-Каменський: Иеточн. малоросе, исторіи II, Чтенія въ Общ. 
Ист. и Древн. Росс. при Моск. Унив. 1859, I, ст. 214.

6і) Тепер стає ясним зацікавлення старшини „Гадяцькпми пактами“. (Пись
мо Орлика, Основа листопад 1862, ст. 11).

G5) S. Załęski: Jezuici w Polsce, т. Hf, ч. І, ст. 431.
66) Пор. універсал Станислава з 22. XI. 1707 (Чтенія въ Общ. Ист. и Древн. 

Росе, при Моск. Ун. Г. III, їй 1, 1847, III, Матеріялы иностранные, ст. 20—21),
G7) В царському маніфесті з 1 лютого 1709 р. читаємо, що Мазепа „по

лучилъ уже отъ Лещинскаго за то себѣ гоноръ Воєводства въ Польшѣ и ти
тулъ княженія Сѣверскаго“... (Д. Бантиш-Каменсысий : Источи, малоросе, ист. II. 
Чтенія въ Общ. Ист. и Древн. Росс. при Моск. Унив. 1859 I, ст. 195). Це зго
джується із згадкою в доносі Кочубея (Ibid., ст. 98) та в мемуарі невідомого 
польського сучасника (К. Kantecki: Karol XII w Polsce, Przew. Nauk. i Lit. 
1877, ст. 462). А Скоропадський в універсалі з 19 грудня 1708 р. пише, що 
Лєщинськпм — „яко запевне доходить насъ вѣдати, Мазепѣ и сестренцу его 
Войнаровекому, уже даны титулы нѣкоторыхъ въ ІІолыци Воеводствъ“ (Бантиш- 
Каменський: Источи, мал. ист. II, Чтенія 1859 I, 203). Не виключене, що швед
ський автор, що перебував у московському полоні, подав згадку Цро витеб- 
сько-полоцьке князівство під впливом відповідної московської лєґенди.

6S) Костомарів: Собр. соч., Ист. моногр. и изсл. VI т. XVI, ст. 582.
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ступати від нього, як вожда й рейментаря свого, а щоб він не сумні
вався щодо постійної їх до себе вірности й доброзичливості!, проси
ли його зладити формулу присяги, з якої моглиб йому на свою вір
ність присягнути“. Тоді Мазепа після довгих безперестанних дома 
гань велів Ломиковському зладити таку формулу, яка їм до вподоби.

За згодою своїх однодумців Ломиковський зладив присягу 
й подаЕ гетьманові, а він, справивши її, відібрав від них на вірність 
собі в своїй хаті в Білій Церкві присягу з цілуванням хреста й еван
гелія; опісля-ж присягнув сам гетьман подібно, як давніше перед 
Орликом, що він „не для особистої своєї користи, не для вищих по 
честей, не для більшого збагачення, ані для інших якихнебудь 
примх, тільки для них усіх, що були лід його владою й управою, 
для їх жінок і дітей, для загального добра матері-вітчини бідної 
України, всього запорозького війська й малоросійського народу, 
і для підвищення й розширення прав і вольностей військових, хоче 
це при Божій помочі чинити, щоб вони, з жінками й дітьми, і віт- 
чина з військом запорозьким як від московської, так і від шведської 
сторони, не погибли“69).

Після того Мазепа знову вислав до Лєщинського кілька пі- 
сланців з потвердженням давніших обітниць; він просив у Стани
слава помочі, запевняючи, як і давніше, що при його зближенню до 
України він поновить із ним союз. Станислав доніс про все це Кар
пові XII70). ' < і 1 : ; ■ І -

Польський король задумував виправитися на Волинь з кінцем 
вересня 1708 р. та плян свого діяння узалежнював від поведінки 
Мазепи й волзького воєводи Сєнзвського. Колиб йому вдалося при
вести собі до послуху військо Оєнявського, „то матиму змогу — пи
сав король — боротися з Мазепою в тому випадку, якщо він не до
держить даного слова; якщож він поступить згідно з своєю обітни
цею й при мойому зближенню перейде на. мій бік, то я не тратитиму 
часу на погоню за белзьким воєводою, що позбавлений козацької 
підмоги впаде сам собою, а піду просто на Україну, щоби зробити 
диверсію. Якщо мені не вдасться впоратися з белзьким воєводою 
й Мазепою, то я зроблю відповідно до обставин...“71) З цих слів Лє-

69) Письмо Орлика, Основа, листопад 1862, ст. 20—1 і 13. Костомарів: 
Собр. соч., Ист. мон. и изсл. VI, т. XVI, ст. 605—6.

і°) Труды Ими. Русскаго Военно-Историческаго Общества, т. І. Документы 
Сѣверной войны. Полтавскій періодъ, Петербург 1909, ст. 206-9 , Інструкція 
Лєщинського Понятовському з 18 вересня 1708 р. подана Ґростеєм (з доку
ментів віденського воєнного архіву).

Щ Ibid., ст. 210-11.
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щинсысого видно, з якою недовірливістю ставився він до Мазепи, 
який час від часу сам виявляв цареві листи до нього Станиславових 
сторонників.

За посередництвом Лещинського взивав Мазепа Карла XII 
явитися з армією над Десною, притім грозив, що коли це не ста
неться в найближчому часі, козаки його покинуть і злучаться з мо
скалями72). Виконуючи доручення польського короля, Понятов- 
ський переконав Карла XII, що, як тільки шведське військо підій
де до кордонів України, Мазепа обіцяв повстати з козаками для ви
зволення свого краю73). Не знати, чи дуже вплинулиб на самовіль
ного Карла XII заклики -Мазепи чи переконування Лещинського. 
Понятовського, Пітера74), колиб не змусила його повернути на У к т -  
їну московська тактика. Коли москалі, відступаючи в напрямі Мо
скви, почали за собою все нищити, почав Карло XII щораз більше 
думати над тим, чи не краще скористати з пропозицій Мазепи 
й звернутися на Україну75). Це він і виконує 25 вересня, заверта
ючи на Сіверщину, наслідком чого залишилася незабезпечена від 
ворога армія Лєвснгавпта, що спішила на поміч Карлові XII з Кур
ляндії76).

72) Цю вістку подає Фріксель (Lebensgeschichte KaiTs XII, т. II. ст. 105), 
одначе не зазначає, через кого взивав Мазепа Карла ХП; опираючися на 
вище поданій інструкції Лещинського, можна припустити, що всякі зносини 
між Карлом XII і Мазепою в тому часі відбувалися за посередництвом 
Станислава. Костомарів (Собр. соч., Ист. моногр. п изсл. VI, т XVI, ст. 612) 
подає, що в серпні був із таким проханням у Карла XII тайний аґент Мазепи, 
болгарський архієрей.

73) Про це сповіщав французький резидент при головній шведській ква- 
тпрі Безенваль 18 вересня 1708 франц. міністра закордонних справ де - Торсі 
(і. Боріцак: Шведчина й французька дипломатія, Наук. Збірник Іст. Секції 
У АН, 1928, ст. 79). Очевидно, що це зробив Поиятовський на основі попередніх 
листів від Стаппслава. У свойому мемуарі Понятовськпй пише, що король 
,.рішився йти на Україну, маючи там порозуміння з козацьким гетьманом 
Мазепою, хотів там піднести козацький бунт проти Москви й аж тоді піти 
глибше в російську державу“. (С. Томашівський: Із записок Каролинців, Зап. 
Н. Т. Ш. ХСІІ, 72 і Прич. до іст. Мазепинщини, ст. 7).

74) Щодо Піпера, то словацький впсланник на Україні Данило Крман 
подає, що він радив королеві йти на Україну (Monumenta Hungariae Historica, 
Scriptores XXXIII, ст. 504) Та Нордберґ каже, що Піпер знав добре, що плян 
іти на Україну походить не від Карла, й старався його від самою початку 
від цього відвести. Радив відпочити й зачекати на Лєвенгавпта, який в про
тивному випадку залпшивсяб без оборони; але були й прихильники пляну 
маршу на Україну, вказуючи на те, що там шведська армія зміцниться 20 тис. 
козаків. (Nordberg: Leben Carl des XII, ч. II, ст. 87—8; — Histoire de Charles XII, 
t . II. ст. 240). 75) ibid.

7G) A. Fryxcll: Lebensgeschichte Karl’s XII, ч. II, ст, 108; — Ch. v. Sarauw:
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На вістку про це Мазепа сказав перед Орликом: „Чорт йол  
сюди несе! всі мої інтереси переверне, й московські війська за со
бою на Україну спровадить на останню її руїну й на нашу поги
бель“77). Коли возьмемо під увагу його попередні заклики, то може
мо сумніватися щодо щирости Мазепиних слів. Одначе можливе, 
що Мазепа рахував на те. що Карло XII все таки залишиться на 
Білій Русі й задержить головні московські сили, а тимчасом чекав 
помочі від Станислава. Про плян останнього іти на Волинь, а звід
ти на Україну, був Мазепа добре поінформований78).

Маючи царський наказ іти в Отародубщину, Мазепа звер
нувся до своїх однодумців із запитом, чи вони годяться на це. Тоді 
всі одноголосно відказали „щоби не йшов, і радили, щоби негайно 
посилав до шведського короля з проханням протекції, та щоби ста
рався злучитися з ним на границях й тим не допустити москов
ських військ на Україну. Просили його тільки обявити „чого має 
з  пілою Україною й Запорозьким військом надіятися, на я к о м у  

фундаменті заложив він цю махину“. Це розсердило Мазепу й він 
заявив, що їм про це перед часом не треба знати, як також сам зна
тиме, коли післати до шведського короля. З гнівом вийняв універ
сал Станислава й велів Орликові прочитати його, „з котрого були 
вдоволені“79).

Цим своїм зволіканням Мазепа безперечно багато сам зашко
див власній справі. Стародубському полковникові Іванові Скоро
падському дав загадковий наказ впустити до Стародуба те військо, 
яке раніше явиться перед брамами міста80). Ще місяць після прихо
ду шведів у Стародубщину Мазепа удавав вірного цареві та велів 
у своїх універсалах по церквах молитися за царську побіду над 
єретиками-шведами81). Та й після переходу на шведський бік Мазе
па далі вагався, висилаючи на царський бік Апостола й Галагана82) 
Супроти такої тактики гетьмана можна згодитися з думкою акад. 
Мих. Грушевського „що властиво комбінація Мазепи могла мати бу-

Die Feldzüge KarPs XII, ст.248; — Костомарів: Собр. соч., Ист. мон. и изсл. VI 
т. XVI, ст. 614; С. Томашівський: Із записок Каролинців. ЗНТШ ХСІІ ет. 69. 

” ) Письмо Орлика, Основа, листопад 1862, ст. 22.
78) Костомарів: Соб. соч., Ист. моногр. и изсл. VI, т. XVI, ст. 618.
79) Письмо Орлика, Основа, листопад 1862, ст. 22.
so) G. Adlerfeld: The Military History .of Charles XII, т. III. ст. 60.
S1) Костомарів: Собр. соч., Ист. мон. и изсл. VI, т. XVI, ст. 613.
82) Д. Бантиш - Каменський: Источи, малор. ист. И. Чтенія въ Общ. ист, 

и древн. росс. при моск. унив. 1859, І, ст, 212—3,
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дучність, якби не викопав їй могилу саїм Мазепа своєю боязкі
стю“8*).

Після зєднання Мазепи з Карлом XII цар подав у своїх мані 
фестах із 1708 р., що Мазепа згодився „малоросійську землю уярми
ти но старому під польське володіння, й церкви Божі й славні мана- 
стирі віддати в Унію“83 84), та що Карло XII заміряє віддати Україну 
Лєщинському замісць Курляндії, Жмуді й Лівонії, котрі обіцяв 
Станислав відступити Швеції85 86). У відповідь на це шведський ко
роль заперечував, начебто він колинебудь із польським королем 
умовлялися про завоювання України під Польщу80). Очевидно, не 
можна заперечувати слова Карла XII, бо Україна не мала верну
тися до Польщі на основі договору між ним і Отаниславом, тільки 
мало бути прилучене до польської Річипосполитої велике князів
ство українське на основі договору між Мазепою й Отаниславом.

Не можна також на основі слів Кардового маніфесту думати., 
що шведський король зробив з Мазепою новий договір і признав 
Україну цілком незалежною. Король виразно пише в свому мані
фесті, що Мазепа, стрінувши його „з чільними свого народу старши
нами, покірно просив, щоби ми не виливали праведного гніву, від 
московського тиранства зачатого, на цей край і їх горожан, що оста - 
ючи під московським ярмом, швидче по неволі, аніж добровільно“, 
були примушені воювати проти шведів. Тому Карло XII постановив 
„не тільки здержати все насильство від тих, що супокійно супроти 
нас і наших військ будуть поступати, але гетьмана, запорозьке вій
сько й увесь український народ в нашу оборону приняти“. Король 
обіцював, що хоче боронити, охороняти й захищати український на
род від незаконного й неприязного московського панування поти, 
„поки пригноблений народ, визволившися зпід московського ярма, 
не прийде до 'Своїх давніх вольностей“87). Також пізніший універсал 
короля Станислава стверджує, що Мазепа, еднаючися з Карлом XI f. 
піддавався під зверхність польського короля88 *).

83) Мих. Грушевський: Виговськпй і Мазепа, Літ.-Наук. Вістник, 1909. 
т. XLVI, ст. 426.

84) Д. Бантпш - Каменськпй: Источи, малор. пст. П, Чтенія въ Общ. Ист 
и Древн. Моск. Ун. 1859 II, ст. 172.

S5) Ibid., ст. 187, маніфест виданий в Глухові, 17. XI. 1708.
86У Ibid., ст. 210. Маніфест вид. у Ромні 27 грудня 1708.
8Т) Ibid., ст. 207.
88) А. СІїг. Załuski: Epistolarum historico-familiarum t. III, Брунсберґ 1711»

ст. 867, універсал з Семеня 26 січня 1709: „Ponimus ob oculos dignum aeviterna 
laude et gloria Ducem Zaporoviensem Mazeppam, qui primus misertus Patriae, 
subdens se in nomen nostrum cum gente et terra sua, priusque vias justitiae
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До нового шведсько-українського договору прийшло щойно 
у Великих Будищах, дня 8 квітня 1709 р., коли до шведського ко
роля 11 Мазепи приєдналися запорожці80).

Запорожці, єднавшися з Мазепою проти Москви, змагали по
ставити справу майбутнього державного становища Запоріжжя 
ясно; тому зажадали, щоби Карло XII, Лєщинський і Мазепа при
слали на Січ своїх послів для заключення договору й вирішення 
майбутньої державної приналежности Запоріжжя00). Післяж свого 
приходу до Мазепиного табору запорожці й гетьманці присягнули 
в будищанській церкві помагати собі взаїмно під булавою Мазепи01).

Тоді також уложено договір із шведським королем. Карло XII 
приймав Мазепу й Гордієнка з їх військами під свою опіку й зобо- 
вязався не замиритися з Московщиною доти, доки Україна й Запо • 
ріжжя не будуть зовсім і на завсіди вільні від Москви, а козаки 
заживатимуть давніх прав і привілеїв. Король обіцяв у часі побуту 
шведів на Україні розміщувати свої воєнні сили так, щоби вони 
своїм постоєм не наносили українцям шкоди. Зате українське на
селення міст і сіл, що досі ховалося по лісах і нападало на шведів, 
мало вернутися до своїх осель і доставляти шведському військові 
живність. Король обіцяв гостро карати тих своїх вояків, які вчини- 
либ якунебудь пакість українському населенню. Рівнож прихи
лявся Карло XII до бажання запорожців іти скоро походом на во
рожу територію, одначе зазначував, що в воєнних діяннях слід сто
суватися до часу й діянь ворога, тому покищо годі визначити ре
ченець і місце, коли й де вдертися. Похваляючи цей запорозький 
задум, обіцював піти йому назустріч, як тільки будуть усунені 
інші перепони02). -  —-  - * 91 92
ingressus restituendo aliena, antequam exercitus Kwartianorum stipendario titulo 
una cum ductoribus suis eat in leges debiti, tam custodiendi quam recuperandi 
proprios limites. Quis non putaret tam praeclarum externorum exemplum aliis 
additurum alas ad festinandum eo, quo tota se offert Ucraina, ac ecce signa 
militaria audimus Cracoviam versus dirigi, loco Kijoviae vel Ucraiuae...“

S9) Костомарів, op. cit. 671—3; Яворницький: Ист. зап. коз. III, 416—421.
9°) А. Скальковський: Исторія Новой - Сѣчи или послѣдняго Коша Запо

рожскаго, ч, II, Вид. 2-е, Одеса 1846. ст. 17.; — Д. Яворницький: Ист. запор. 
Козаковъ, Ш. ст. 401—2 і Источники для ист. запор. Козаковъ, т. І, Володимир 
н. Клязмою 1903, ст. 1020—1.

91) G. А. Nordberg: Leben Carl ХИ, ч. II, ст. 132; — G. Adlerfeld: The 
Military History of Charles ХИ, т. III. ст. 106; — Костомарів: Ист. моногр. и изсл. 
VI, т. XVI, ст. 673; — Яворницький: Ист. запор, коз. III, ст. 421.

92) G. А. Nordberg: Leben Carl des XII. ч. II, ст. 132—3; Histoire de Char
les XII, T. II, ст. 286—8; — Пор. Костомарів: Собр. соч. Ист. моногр. и изсл. 
VI, т. XVI сг. 673—4; — Д. Яворницький: Ист. запор. Козаковъ, III, ст. 421—2.—
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Переповідаючи загально зміст цього договору. Нордберґ каже, 
що він складався з чотирьох частин93). Знову гетьман Пилип Орлик 
подав тільки шість точок шведсько-українського договору в свому 
„Виводі прав України“ (üeduction des Droit de Г Ucraine). Справд; 
не зазначуе він, коли цей договір заключено. Але тому, що більше 
шведсько-українських договорів за Мазепи з участю Генеральної 
Ради не було, можна приняти, що подані Орликом точки шведсько- 
мазепинського договору відносяться до того, який заключено у Ве
ликих Будищах94). Між текстами Нордберґа й Орлика нема супе-

Лрпппсуючп слушно ініціативу цього договору Гордієнкові й запорожцям, 
Драгоманів (Політичні пісні українського народу XVIII—XIX ст. ч. І, Розд. І, 
Женева 1883, ст. XLVIII—XLIX) пише, що „Мазепа й потеряв справу вольности 
й добра України, про котру він ніколи.-щиро й не думав. Напроти того, за
порожці в тому часі більш усього й думали тільки про Україну“. Зводячи до 
купи матеріал до Мазеппного зриву поданий тільки Костомаровом і Соло- 
вйовом — на думку Драгоманова — „можна впевнитись, що запорожці того 
часу, не тільки не йшли з препростого розуму за прелестями цього пройди
світа, — але самі всилувались вести його й змагались внести світлу думку 
й твердість в ту колотнечу й шатість, котру він скоїв, і в котрій сам хотів 
керувати всіма, вважаючи себе за найрозумнішого над усіх на Україні“.

93) G. А. Nordberg: Leben Carl des XII, ч. II, ст. 132; Histoire de Charles 
XII, T. II, ст. 286.

94) Нордберґ (Leben Carl des XII, ч. II, ст. 133) пише, що акт цього 
договору перекладено на українську мову й прочитано на Генеральній Раді. 
А Орлик пише: „Мазепа й Генеральна Рада (les Etats) України ужили своєї 
влади в 1708 р., щоби знову заволодіти тим, що їм належало. Щоби краще 
забезпечити собі свої вольності, вони злучилися з шведським королем і умо
вилися з ним не трактувати ні з ким окремо“, (Стара Україна, Львів 1925, 
І—II, ст. 6). — Вже Л. Окпншевич (Генеральна рада на Україні—Гетьманщині 
XVII—ХѴІІІ ст. ст., Праці комісії, для виучування історії західньо - руського 
та українського права, Вип. VI, Коїв 1929, ст. 270—1) мав клопіт із висловом 
„les Etats“ України, який Борщак перекладає словом „стани“. Роздумуючи 
над тим, що розумів Орлик під словом „les Etats“, Окпншевич здогадується, 
що цей вислів в оповіданні про часи перед Мазепою означає Генеральну Раду. 
„Les Etats“ з часів Мазепи відноситься скорше „до старшинської ради, бо, як 
відомо, р. 1708 генеральна рада не збиралася“. Вище (ст. 269) констатує Окин- 
шевич факт що „коли вже наприкінці XVII ст. генеральна рада є свого роду 
врочиста окраса, що санкціонувала вирішення, що їх de facto встановляла 
рада старшинська, то в XVIII ст. рада військова в своїй дальшій еволюції 
стає вже справжньою фікцією 4. Згідно з тим можна „les Etats“ перекласти 
через „Генеральна Рада“ навіть там, де Орлик мав на думці тільки старшин
ську раду, а не загальний збір козаків. За згодою старшинської ради Мазепа 
перейшов на шведський бік: „...удалисмося, за согласіемъ и общимъ зъ Па
нами Енеральными особами, Полковниками и всего войска Запорожскаго 
Старшиною, постановленьемъ, въ иепреборпмую найяснѣйшого короля, Его 
Милости Шведскаго, протекцію....“ — так писав Мазепа до Скоропадського 
10 листопада 1708 р. (Д. Бантиш—Каменськнй: Источ. малоросе, ист. II, Чтенія
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речностей; тільки Нордберґ переповів загально зміст кожної части 
ни; зновуж Орлик вибрав із цього договору тільки „деякі точки“, 
які були йому потрібні для доказу, що Україна була вільним кня
зівством95).

З того, що подає Орлик, довідуємося, що гетьман і Генеральна 
Рада умовилися з шведським королем „не трактувати ні з ким окре
мо“. Карло XII зобовязувався обороняти Україну й прилучені ча
стини козацького краю та негайно вислати туди задля цього помічні 
війська, коли вимагатиме того потреба й коли цієї помочі просити
муть князь (гетьман) і Генеральна Рада. Ці війська, вступаючи 
в країну, будуть під командою шведських Генералів, але підчас опе
рацій на Україні король довірить керування ними князеві (гетьма
нові) та його наступникам і це триватиме доти, доки Україна потрі- 
буватиме того війська, котрому король видаватиме платню, а козаки 
постачатимуть хліб і харчі. Все, що завоюється з бувшої території 
Московщини, належатиме на підставі воєнного права тому, хто цим 
заволодіє, але все те, що — як виявиться — належало колись русь
кому народові, передасться й задержиться при українському кня
зівстві. Князь (гетьман) і Генеральна Рада України згідно з правом, 
яким досі користувалися, будуть заховані і вдержані на всім про
сторі князівства й частин прилучених до нього. Іван Мазепа, закон • 
ний князь (гетьман) України, жадним способом не може бути нару- 
шений у володінні цим князівством; після його смерти, що — тре
ба сподіватися — не наступить ще довго, Генеральна Рада України 
заховає всі вольності згідно з своїми правами та стародавніми зако 
нами. Нічого не зміниться в тому, що досі зазначено щодо гербу 
й титулу князя (гетьмана) України. Король не могтиме ніколи при
своїти цього титулу й гербу. Для більшого забезпечення як цього 
договору, так і самої України, князь (гетьман) і Генеральна Рада 
передадуть королеві на ввесь час, поки тягтиметься ця війна, 
а з нею й небезпека, деякі з своїх городів, а саме Стародуб, Мглин, 
Батурин, Полтаву, Гадяч06).

въ Общ. Ист. и Древн. Росс. при Моск. Унив. 1859 І, ст. 174). Одначе в Ве
ликих Будищах одобрила шведсько-український договір справжня Генеральна 
Рада, себто загальний козацький збір козаків - мазепинців та запорожців 
(Nordberg, 1. с. II 138). Поданий на початку цієї замітки текст з Орликового „Ви
воду прав України“ згоджується з тим, що пише Мазепа Скоропадському, та 
з оповіданням Нордберґа про велико-будищанський договір.

95) П. Орлик: Вивід прав України (Подав І. Борщак), Стара Україна, 
Львів 1925, І—II, ст. 5.

9С) Орлик: Вивід прав України (подав І. Борщак), Стара Україна, Львів
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Хоча тексту договору не маємо91), то всеж можемо здогадува
тися, що питання майбутнього становища України до Польщі, себто 
справи з луки України з Польщею згідно з попереднім договором 
між Мазепою й Станиславом та границь у цьому договорі не пору
шено. Без сумніву, шведський король залишив розвязку польсько- 
українських відносин Лещинському та Мазепі. Останній не міг ро
бити з Карлом XII такого договору, що зразив би Лещинського, від 
якого гетьман сподівався помочі* 97 98). З другого боку не міг Мазепа 
розводитися серед широких кругів козацтва з думкою про злуку 
України з Польщею, хочаб у івигляді великого князівства. На Укра
їні міг бути прпулярний союз зі Швецією99), але не з Польщею100;

За те ясно висловлена в договорі ціль шведсько-українського 
союзу: повне визволення України зпід московської влади та при
вернення давніх козацьких прав і привілеїв. Ця точка договору 
й заспокоювала козанів-мазеїшнців надією відновлення козацької 
держави Богдана Хмельницького. В такому дусі велися без сумніву 
балачки серед козаків, коли навіть так вияснювали собі шведсько- 
мазепинський союз московські урядові круги101).

1925. І—II, ст. 67; — Ё. Borschak et R. Märtel: Yie de Mazeppa, Париж 1931 p. 
CT. 94—96.

97) Не знати на основі чого подають І. Борщак і R. Märtel (Vie de Ma
zeppa, ст. 94), що цей акт без сумніву згорів, коли спалено шведський архів 
під Полтавою. У „Дневник-у военныхъ дѣйствій Полтавской битвы“ читаемо, 
що 21 липня канцлер ґр. Ґоловкін і підканцлер Петро Шафіров списували 
королівський шведський архів, у якім: „и многія отысканы письма измѣнника 
Мазепы, которыми призывалъ онъ Короля Карла въ Малороссію, обѣщая всю 
Его армію на своемъ пропитаніи содержать и войсками Малороссійскими да 
полутораста тысячамъ помоществовать,. . .  чтобъ Малороссійскія казацкіе на 
роды отъ Россіи были особое Княженіе, а не подъ Россійскою державою“. (Труди 
Имп. Русскаго Воєнно - Историческаго Общества, Т. III. Документы сѣверной 
войны. Полтавскій періодъ, Петроград 1909, ст. 314).

98) А. Przezdziecki: О Mazepie, Athenaeum, т. I, Вильно 1842, ст. 39—40: 
лист Мазепи до Лещинського з Ромна, 5. XII. 1708; — російський переклад 
цього листа подав Д. Бантиш-Каменський (Источ. малоросе, ист. II, Чтенія въ 
Общ. Ист. и Древн. Росс. при Моск. Унив. 1859. I, ст. 196); — пор. Костомарів: 
Собр. соч., Ист. моногр. и изсл. VI, кн. XVI, ст. 655—6. — Д. Яворницький 
(Источи, для ист. запор, коз. I, ст. 1056) подає донесення про те, що Гордієнко- 
просив також помочі від Лещинського.

99) М. Грушевський: Шведсько - український союз 1708 р. Запис. Наук, 
Тов. ім. Шевченка ХСІІ, ст. 19.

10°) Письмо Орлика, Основа листопад 1862, ст. 16.
101) У „Дневник-у военнихъ дѣйствій Полтавской битвы“ читаемо, ща 

рбїжджаючи свої війська під Полтавою, дня 7 липня 1709 р. цар Петро І. 
після прибуття до Алартової дивізії сказав до полковників: „Король Карлъ 
и самозванецъ Лещинскій привлекли къ волѣ своей вора измѣнника второга
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ІІокладаючися на присягу й розум Мазепи та памятаючи його 
„на віщо вам про те знати передчасно“, ґенеральна старшина не 
важилася турбувати тетьмана питаннями в справі докладніших 
вияснень щодо майбутнього політичного стану України; все те було 
тайною гетьмана і з цією тайною він помер. Тому чільні мазепинці: 
ґенеральний обозний Іван Ломиковський, запорозький кошовий 
отаман Кость Гордієнко, прилуцький полковник Дмитро Горленко, 
ґенеральний писар Пилип Орлик та ґенеральний бунчужний Федір 
Мирович у свому „Покірному меморіялі запорозького війська до 
святого королівського маєстату Швеції“, зладженому в Бендерах, 
20 жовтня 1709 р„ між иншим пишуть: „Знаємо бо добре, що прий
няти опіку св. к. маєстату зневолила ясновельможного гетьмана Ма
зепу та загарливість, щоби руський нарід скинув московське ярмо 
й був вільний, але до сьогодні не відомі нам скриті думки й таємні 
наміри цього самого нашого гетьмана: на яких основах почав він 
здвигати що велику будову, в якому устрою хотів поставити нашу 
батьківщину, звільнивши її від московської неволі й тиранства, та 
якими законами задумував скріпити ненарушеність запорозького 
війська. Тому запорозьке військо звертається з проханням до св. 
кор. маєстату виявити йому наміри згаданого нашого гетьмана щодо 
цього, якщо він виявив їх св. кор. маєстатові й що до них запевнив 
його королівський маєстат“102).

Кидаючи погляд на цю переломову сторінку в історії України, 
повну трагічної боротьби українського народу в обороні власного 
державного ладу та волі, зазначу, що це тільки проба висвітлити 
звязки Мазепи з Лєщинським та Карлом XII. Виповнити прогалині: 
в цьому нарисі та вияснити затемнену ще досі політичну діяльність 
Мазепи можна тільки вишукуючи невідомий досі рукописний ма
теріал. Очевидно, не в українських рукописних збірках слід шука
ти джерел до політики Мазепи; знищення дотла його резиденції

Іуду Гетмана Мазепу, которые клятвами обязались междусобою отторгнуть 
отъ Россіи народы малороссійсьіе и учинить княжество особое подъ властію 
его вора измѣнника Мазепы, въ которомъ ему быть великимъ княземъ и имѣть 
у  себя во владѣніи казаковъ Донскихъ, Запорожскихъ и Волынь и всѣ роды 
казацкіе, которые на сей стороне Волги, таковою тщетною надеждою лыстясь 
сей воръ измѣнникъ уповалъ въ помощь онымъ обѣщателямъ своимъ собрать 
малороссійскаго казацкаго войска до дву сотъ тысячъ...“ (Труды Имп. Русска
го Воєнно.- Историческаго Общества, т. III. Документы сѣверной войны, Пол
тавскій періодъ, ст. 276).

102) М. Возняк: Вендерська комісія по смерті Мазепи (ще недрук. праця, 
оперта на рукописних збірках Рапперсвільської Бібліотеки ч. 24.). Шан. до
слідникові дякую за дозвіл використати цінний матеріял з його праці.
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Батурина та „скриті думки й таємні наміри“ нашого гетьмана перед 
найближчими його співробітниками упереджують нас, що даремний 
був би труд у цьому напрямі.

Багато джерел до Мазепиної політики може ще бути в мо
сковських та польських архівних збірках. Не маємо досі видання 
московських актів до українських справ доби Мазепи, хоч би такого 
як до початків Руїни; колиж вірити „Дневникові воєнних подій 
полтавської битви“, то в московських архівах малиб бути навіть 
листи Мазепи до Карла S H 103). Ще більше можуть принести дослі
ди в польських архівних збірках, головно в збірках Лєщинських, 
Понятовських, Потоцьких та інших, члени яких у тому часі були 
близькими співробітниками короля Станислава в навязанні зноси]: 
із Мазепою.

Ледви, чи найдеться ще що нове для висвітлення шведсько- 
мазепинських взаємин у шведських архівах крім того, що досі опо
віщено. Карлом XII цікавилися не тільки шведські, але й чужі істо
рики й тому джерела до його доби в шведських збірках переглядало 
вже багато дослідників. Праця українського дослідника в стокгольм
ському державному архіві Н. Молчановського в 1898— 99 рр. не при
несла нічого для висвітлення взаємин між Карлом XII і Мазе
пою104). А в тім нічого дивного, бо, як знаємо, архів Карла XII мав 
дістатися під Полтавою почасти в московські руки, почасти його 
знищено, а деякі шведські державні акти того часу помандрували 
до чужих збірок105).

і°з) Труды Имп. Русскаго Военно-Историческаго Общества, III, ст. 314.
104) В. Кордт: Матеріяли з Стокгольмського державного архіву до історії 

України другої половини XVII — поч. XVIII вв., Український Археографічний 
Збірник, т. III, Київ 1930, ст. 17—18.

105) Акад. Михайло Возняк мав шведські акти бендерської комісії після 
-смерти Мазепи, що опинилися в рукописних збірках польської Рапперсвільської 
Бібліотеки (тепер у Варшаві).
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