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УДК 929.522 І.Мазепа

Євген  ЧЕРНЕЦЬКИЙ

ДО ПРОБЛЕМИ РОДОВОДУ
ГЕТЬМАНА ІВАНА МАЗЕПИ

До сьогодні дві настанови заважали, на наш погляд, отримати правдиву картину по%
ходження гетьмана Івана Мазепи. Першу з них лаконічно сформулював Олександер
Оглоблин: “Своєю кар’єрою Мазепа був зобов’язаний передусім самому собі, сво%
їм особистим прикметам і здібностям”1. Така позиція, вважаємо, відображає певні
можливості  соціальної мобільності в суспільстві, проте її складно обгрунтувати, до%
сліджуючи традиційне суспільство ранньомодерної доби2. Дійсно, основні віхи біо%
графії гетьмана цілком перекреслюють картину стрімкої особистої кар’єри. Де б і за
яких обставин не з’являвся Мазепа – при дворі Яна%Казимира, у дорошенківському
Чигирині, в полоні Сірка, а потім Самойловича – повсюди його одразу зустрічали як
людину свого кола. Він ще не встигав щось зробити, як уже мав до себе особливе став%
лення і це на політичному тлі Руїни та у ворогуючих таборах! Не можна сумніва%
тися в тому, що і королівська, і обидві гетьманські адміністрації, і запорозька еліта
бачили в ньому нащадка славного козацького роду і та слава не могла базуватися лише
чи й узагалі на досягненнях його батька. Найвищий злет Івана Мазепи припав на добу
стабілізації лівобережної Гетьманщини, і тому славу його роду слід шукати в переддень
Хмельниччини, причому серед діячів, що могли знаходити спільну мову з політичною
елітою Корони. Оцінку родоводу Івана Мазепи, що її подано в Літописі Самовидця, –
“роду шляхетського, повіту Білоцерківського, старожитньої шляхти української i у вій%
ську (Запорозькому.– прим. авт.) значної”3 – треба розуміти буквально.

Другою перешкодою на шляху з’ясування витоків родоводу гетьмана Мазепи стала
цілковита орієнтація на його родове прізвище у доборі історичних матеріалів. Істо%
рики дотепер намагалися реконструювати родовід гетьмана, спираючись на кілька до%
кументів, у яких його предки писалися Мазепами4. Ці документи всі належать до офі%
ціозу коронних канцелярій і судів. Натомість, дивна річ: дослідники досі не спромог%
лися віднайти жодного документа чи певного свідчення, які б зафіксували козакування
Мазеп5! Але ж, з огляду на наші попередні міркування, предки гетьмана Мазепи ма%
ли б фігурувати на першому плані бурхливої козацької історії кінця XVI – першої по%
ловини XVII ст. Виникає питання: чи дійсно предки гетьмана Івана Мазепи повсякчас
писалися цим прізвищем, чи, може, фігурували під іншими прізвиськами, як тоді ка%
зали, “козацьким звичаєм”?

Ключем для з’ясування цього питання, на наш погляд, є події 8–11 січня 1854 року,
коли козацька старшина присягала в Переяславі московському цареві Алєксєю Міхай%
ловічу. За Михайлом Грушевським, 8 січня присягав гетьман Богдан Хмельницький,
генеральний писар Іван Виговський й інша генеральна, полкова й сотенна старшина та
рядове козацтво, скільки його тоді було в Переяславі6. 9 січня присяга продовжува%
лася, зокрема, присягали козацтво Переяславського полку та місцеві міщани7. 10 січня
присягала делегація Кропивенського полку на чолі з полковником Джалалієм8. Нарешті,
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11 січня до присяги було приведено двадцять чотири особи на чолі з генеральним
писарем Іваном Виговським. Крім генерального писаря з сином Данилом, серед тих
осіб був відомий козацький дипломат Силуян Мужиловський із трьома свояками,
підписок гетьманської канцелярії Гунашевський та інші9. Чому ж Іван Виговський при%
сягав двічі поспіль? Ми вважаємо, що сталося це через таку причину: першого разу
Виговський присягав як один з генеральних старшин, а вдруге – на чолі Генеральної
канцелярії. М. Грушевський уважав тих, хто присягав 11 січня, “шляхтою”, і це цілком
відповідає персональному складу Генеральної канцелярії, дібраному з досвідчених
шляхтичів, які перед Визвольною війною знаходили свій хліб по земських та грод%
ських судах. Украй важливою для нас подробицею є факт, що серед тих двадцяти чо%
тирьох осіб записаний і батько гетьмана Степан Михайлович Мазепа10. Можливо, й він
обіймав якусь посаду, наприклад, білоцерківського полкового писаря, чи навіть мав
прізвище (прізвисько) писар? Шукаючи відповідь на це питання, будемо послугову%
ватися принципом спадковості соціального статусу.

Ми переконані, що відповідь на це питання знаходиться у трьох реєстрах білоцер%
ківських козаків з 1641, 1649 та 1654 років. Як відомо, лише в двох останніх записано
козака полкової сотні Мирона Мазепу (Мазепку), інших Мазеп у них не згадано, чи,
принаймні, не записано під цим прізвищем. Натомість уважаємо, що Мазепи, безу%
мовно, мають фігурувати в цих списках. На підставі аналізу двох останніх джерел
(1649 і 1654 рр.) ми зробили вибірку персоналій з прізвищем Мазепа та прізвищем/
прізвиськом Писар/Писаренко/Писарев11.

Реєстр 1649 р. Присяжний список 1654 р.

Степан Писар (0488) Мирон Мазепка (0665)
Степка Михайлов (0758)

Захарко Писаренко (0595) Захарко Писарев (0983)
Іван Писаренко (0596) Максим Писарев (0984)
Максим Писаренко (0597) Роман Писарев (0985)
Дацько Писаренко (0598)
Роман Писаренко (0599) Іван Писарев (0996)
Мирон Мазепа (0835)

Як видно, у 1649 році в полковій сотні Білоцерківського полку фігурував Степан
Писар, який дійсно міг бути полковим писарем. У присяжному списку 1654 року, скла%
деному московськими писцями, Степана Писаря вже немає, натомість надибуємо на
Степку Михайлова. З попереднього викладу пам’ятаємо, що у складі Генеральної кан%
целярії кілька днів перед тим присягав Степан Михайлович Мазепа. Можемо припус%
тити, що в обох випадках йдеться про батька гетьмана. Цілком узгоджується з відоми%
ми фактами те, що в останньому документі поруч зі Степаном Мазепою не згадується
його син Іван – майбутній гетьман. Він тоді вже був у Варшаві12. Того ж 1654 р. Степан
Мазепа вже фігурує як білоцерківський городовий отаман13. 1641 року в Білій Церкві
одним із замкових козацьких отаманів був Михайло Степаненко14. Враховуючи, що
йдеться про одну й ту саму посаду, припускаємо, що Михайло Степаненко (отже, син
Степана?) і є батьком Степана Михайловича Мазепи. Про якогось Писаренка маємо
відомості з часів Хотинської війни. Віталій Щербак у двох реєстрах козацьких пол%
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ковників з 6 липня і з серпня 1621 р. називає його Мусієм Писаренком15. Натомість
Михайло Грушевський щодо другого реєстру констатує його попсованість: “... імена
полковників дуже покалічені, поправляю, де можна”16. Згаданого полковника він називає
“Мойсих (?) Писарко”17. Тому, можливо, йдеться не про Мусія чи Мойсиха, а про
Миська, тобто Михайла Писаренка. Якщо припустити, що і ці відомості стосуються
гетьманового діда, то виходить, що останній мусив би мати років тридцять%сорок у часи
Хотинської війни й народився десь в останній третині XVI ст. Якщо ж він і білоцер%
ківський замковий отаман 1641 року є одною і тією ж особою, то Степан – вірогідний
прадід гетьмана – жив і діяв у другій половині того століття. Коли б Михайло дійсно
писався Писаренком, то його батько мусить бути тим писарем, від якого і пішло прі%
звисько. Враховуючи часи його життя, Степан міг бути писарем або у королівських
козаків, яких найняли на службу 1570 р. й надали спеціальні привілеї в Білій Церкві та
її окрузі, або в козацькому війську, що постало 1578 року за наказом короля Стефана
Баторія18. У цьому випадку отримуємо такий фрагмент генеологічного дерева цього
роду:

Іван
 гетьман

1639%1709

Степан
полковий писар, городовий отаман

?%1619%1665

Михайло
полковник, замковий отаман

?%1581%1641%† перед 1649

Степан
полковий чи всього

Війська Запорозького писар
Друга половина XVI ст.

В обох списках козаків полкової сотні Білоцерківського полку (1649 і 1654 рр.),
бачимо цілу групу Писаренків. Вже те, що Захарко, Іван, Максим, Дацько і Роман Пи%
саренки в 1649 році записані в реєстрі поспіль, свідчить на користь їх родинної спорід%
неності. З іншого боку, той факт, що гетьманів батько записаний на двісті рядків перед
ними, певно, маємо сприймати за доказ того, що гетьманська лінія й ці Писаренки є вже
досить далекими родичами. На це натякає й відсутність їх чи їхніх нащадків в оточен%
ні гетьмана в часи його влади та слави, коли родинні пов’язання легко відкривали
шлях до кращої долі.
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З п’ятьох згаданих Писаренків, здається, найкраще нам відомий Дацько чи Данило.
Це, певно, про нього згадується під час комісії на Масловому Ставі 1638 року, коли
серед білоцерківських сотенних отаманів записано Данила Писаренка19. Не можемо
пройти повз спокусу припущення, що саме він фігурував під час повстання Федоровича та
в подіях по ньому під прізвиськом Білоцерківець. Так, у 1630 році Данило Білоцер%
ківець був одним із полковників, які воювали під Федоровичевими знаменами20. На%
ступного року він згадується на Запорожжі гетьманом над 5 тис. козаків%виписчиків
(тобто виписаних з реєстру)21, а в жовтні 1632 року фігурував серед старшини Війська
Запорозького на Корсунській раді22. Очевидно, не останню роль він відігравав і під час
повстання Павлюка. Пізніше прізвисько Писаренко свідчить, що він був сином Писаря,
а за часами, на які припадає його діяльність, Дацько, очевидно, належить до генерації
гетьманового діда Михайла. Якщо припустити, що він був сином чи й онуком гетьма%
нового прадіда Степана, то зрозуміло, що в роки Хмельниччини він та його родина вже
дійсно були досить далекими родичами Степана та Івана Мазеп.

Дацька Писаренка присяжний список 1654 року вже не зафіксував. Очевидно, його
тоді вже не було серед живих, що й не дивно, зважаючи на його вже досить поважний
тоді вік. За ним у реєстрі 1649 р. записано Романа Писаренка, який і в 1654 році ли%
шається останнім у переліку Писаренків. Припускаємо, що йдеться про Дацькового сина
або й онука (останнє вважаємо більш вірогідним), бо четверту позицію Дацька в пе%
реліку 1649 року пояснюємо його віком. Напевно, він вже не брав участі в походах
перших років Визвольної війни. А тому і Роман виглядає радше молодим козаком, ніж
більш досвідчені родичі, з яких починається перелік Писаренків 1649 р.

Як вже згадувалося вище, реєстр 1649 року зафіксував п’ятьох Писаренків поспіль.
Без Дацька вони ж згадуються і в присяжному списку 1654 року. В обох випадках їх
перелік починається з Захарка Писаренка, очевидно, старшого в родині, можливо,
Дацькового старшого (на той момент) сина. Як Дацькових синів ми розглядаємо і на%
ступних Писаренків – Івана та Максима. Проте, звичайно, тут можна припускати й ін%
ші комбінації. Цікаво, що Іван у присяжному списку 1654 року був записаний майже на
десять рядків нижче від основного переліку, що важко пояснити якимись певними
причинами. Проте навряд чи Іван може бути сином Захарка, як, зрештою, і Максим.

Походження Дацька Писаренка певною мірою можна було б пояснити  його тісним
зв’язком з гетьманом Тарасом Федоровичем, нащадком чи родичем Саська Федоро%
вича, що загинув 1596 р. у битві в урочищі Чорний Камінь під Білою Церквою. “Іс%
торія Русів” приурочує страту гетьмана Наливайка та наливайківців – полковника
Лободи, полкового судді Федора Мазепи і київського сотника Якова Кизима – до
вального сейму 1597 р.23 С.Леп’явко, який значно уточнив це питання, зазначає, що
протягом вересня%жовтня 1596 р. у Варшаві судили Кособуцького, Павловського,
Шкарпетку, Островського, Івашка, Коршоловського, Шаулу24, Шостака, Дуку, Оливку,
Микитку та ще одного Івашка. З них Дуку, Оливку та другого Івашка було помилувано,
а інших скарали на горло25. Черга Наливайка підійшла лише 11 квітня 1597 р.26 Врахо%
вуючи, що Федір Мазепа, за “Історією Русів”, таки був покараний у Варшаві, а части%
на з дійсно покараних відома нам або за шляхетськими прізвищами, або лише за іменами,
й Федора серед них немає, залишається шукати Мазепу під прізвиськами Шкарпетка
та Шостак. Про Шкарпетку ми взагалі нічого більш не знайшли. Проте прізвисько це
нагадує шляхетський придомок чи назву герба, і, може, той Шкарпетка був з барських
родичів гетьмана Григорія Лободи27. Шостак є більш вірогідною “кандидатурою” на
Федора Мазепу з “Історії Русів”. Він фігурує серед “проводирів справжньої козаччини” –
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поруч з гетьманом Григорієм Лободою, Матвієм Шаулою, Саськом Федоровичем,
Кремпським28, отже, був з реєстрової козацької родини. М. Грушевський характеризує
його, як одного з визначних старшин29. Перед Білоцерківською битвою він згадується
разом з Саськом Федоровичем як старшина при гетьмані Лободі30, а потім – серед кількох
найбільш відомих козацьких в’язнів, що потрапили до рук поляків по Солоницькій ка%
тастрофі. Він належав до числа козацьких ватажків, яких Жолкєвський з самого по%
чатку вимагав видати31. “Історія Русів” називає Федора Мазепу полковим суддею,
а такий уряд – “старший і суддя” – спочатку мав Ян Бадовський, який був проводирем
всіх низових козаків з осідком у Білій Церкві32. Цілком можливо, що цей уряд згодом
модифікувався після козацької реформи Стефана Баторія в полкового суддю й цей
урядовець, поміж іншим, міг мати справу і з козацькою платнею. Цими реконструк%
ціями ми намагаємося знайти хоча б мінімальне обґрунтування, щоб пов’язати Дацька
Писаренка, одного з найближчих соратників гетьмана Тараса Федоровича, з Федором
Мазепою, який, можливо, під прізвиськом Шостак разом з Саськом Федоровичем
брав участь у перших козацьких війнах під проводом гетьмана Григорія Лободи.

Роман
?%1649%1654%?

Захарко Іван Максим Іван
N козак козак козак гетьман

?%1629%1654%? ?%1629%1654%? ?%1629%1654%? 1639%1709

Дацько Степан
полковник, гетьман, полковий писар,

сотенний отаман, городовий отаман,
?%1630%† перед 1654 ?%1619%1665

Федір Михайло
полковий суддя полковник,

† 1596  замковий отаман
?%1581%1641%† перед 1649

Степан
                      полковий чи всього Війська Запорозького писар

Друга половина XVI ст.

З 30%х років XVII ст. ми маємо згадки ще про трьох осіб, які можуть належати до роду
Мазеп. Наприкінці 1620%х рр. серед посланців з Січі до старшого реєстрових козаків
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Григорія Чорного фігурує Лаврін Писаренко33. Очевидно, він же згадується серед
старшини Війська Запорозького на Корсунській раді в жовтні 1632 р.34. Його ми досить
впевнено можемо зарахувати до синів Степана Писаря. Менше впевненості маємо що%
до аналогічного походження Василя Білоцерківця, який влітку 1637 р. під час козацької
війни Павлюка був послом до коронного гетьмана Конецпольського35. Ще менше впев%
неності маємо щодо мазепинського коріння писаря Війська Запорозького Івана Кур%
чевського, який у 1632 р. завізував інструкцію козацьким посланцям до Варшави на
елекцію короля Владислава IV36. На користь того, що він був сином Степана Писаря,
свідчить його уряд у поєднанні з прізвищем, яке могло походити від назви герба Курч,
яким печаталися Мазепи. Про Івана Курчевського ми не знайшли більше згадок. Мож%
ливо, в інших подіях він фігурував під нерозшифрованими нами прізвиськами. Слаб%
ким місцем цього припущення є існування кількох родів Курчевських різних гербів,
які, швидше за все, не мають спільного коріння з Мазепами37. Цікаво проте, що всі троє
згадуються або як писарі, або з приводу дипломатичних доручень, які вимагають ана%
логічного хисту.

Останні “козацькі” відомості стосуються козака Мирона Мазепи, який фігурує і в ре%
єстрі 1649 р., і в присяжному списку 1654 р. у полковій сотні. Його місце у списках дає
підставу не вважати його близьким родичем і гетьманської родини, і всіх Писаренків.
Вже те, що Мирон записався в обох випадках загальнородовим прізвищем, свідчить,
напевно, що він не є нащадком Степана Писаря. Ми схильні припустити, що він репре%
зентував найбіднішу покозачену лінію. Багатші та впливовіші родичі могли іноді й до%
помагати своїм біднішим кревним. Так, батько гетьмана, чернігівський стольник Степан
Мазепа у своїй маєтності Триліси38, напевно, надав котромусь із них садибу. Пізніше
поруч з Трилісами виникає невелике село Королівка, яке належало у XVIII cт. до Біло%
церківського староства. Його мешканці тривалий час були парафіянами Триліської
церкви Успіння Пресвятої Богородиці. У XVIII ст. там мешкали посполиті Мазепи,
майбутні кріпаки графів Браницьких. Всі вони походять від Івана, син якого народився
у 1730%1740%х роках. Можливо, що посполиті Мазепи з Королівки і є нащадками ко%
зака Мирона Мазепи чи когось із його родичів. Крім них, посполиті Мазепи згаду%
ються у XIX ст. не тільки у Королівці Васильківського повіту, але й в інших повітах.
Наприклад, в с. Забуяння під Макаровом у Київському повіті39 та й в інших місцевостях.

Залишається ще поміркувати над тими фактами, з яких дослідники родоводу Ма%
зеп починали і якими закінчували свої студії. Йдеться про власників села Мазепинці.
Вже зараз зрозуміло, що гетьман не є прямим нащадком шляхетного Миколая Мазе%
пи%Колединського, який 1572 р. отримав привілей короля Жигмонта%Августа на Мазе%
пинці. Він же згадується власником Мазепинець ще в люстраціях Білоцерківського
староства 1616 і 1622 рр. Напевно, був він старшим сином Михайла Мазепи, прото%
пласти цього роду, який і отримав від київського воєводи князя Пронського перші ма%
єтки на Білоцерківщині між 1552 і 1555 роками40. Середульшим сином Михайла і мо%
лодшим братом Миколая, судячи з років діяльності, й був Степан Писар. У Михайла
міг бути ще один син, наймолодший, від якого, можливо, і пішли козаки Мазепи, а зго%
дом – посполиті Мазепи.

Підсумовуючи всі наші реконструкції щодо родоводу Мазеп (див. загальне генеало%
гічне дерево), не можемо не наголосити на тому, що ми подали дуже багато може надто
сміливих припущень щодо родинного пов’язання більшості членів цього роду. Це й не
дивно, адже більшість наведених фактів не несуть в собі жодної власне генеалогіч%
ної інформації, а мають суто біографічне значення. Єдине пов’язання, яке відоме
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нам документально, це походження гетьмана Івана Мазепи від батька Степана та діда
Михайла. Все інше базоване на припущеннях.

Але... Особисто в нас не виникає сумнівів у тому, що всі чи майже всі козацькі
старшини та козаки, які користувалися прізвиськом Писар чи Писаренко, становлять
одну з ліній роду Мазеп. Походження кожного з них, безперечно, вимагає ретельних
досліджень. Що ж до наших реконструкцій, то ми, борони Боже, не розглядаємо їх як
кінцевий результат. Безумовно, наші дослідження триватимуть, однак мета цієї пуб%
лікації – початок дискусії з приводу нового погляду на походження гетьмана Івана Ма%
зепи та його “роду шляхетського, повіту Білоцерківського, старожитньої шляхти
української й у війську (Запорозькому.– прим. авт.) значної” – сподіваємося, буде до%
сягнута.
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Євген Чернецький.
До проблеми родоводу гетьмана Івана Мазепи.
Проблема   родоводу І.Мазепи  простежується на основі аналізу джерел, у тому

числі реєстрів і присяжних списків Білоцерківщини. Автор висуває гіпотезу про
походження роду від місцевих Писарчуків (писарів) епохи гетьмана Тараса Федоро%
вича. Зроблено спробу складення генеалогічного дерева.

Eugen Chernetskyi.
To the problem of Hetman Ivan Mazeppa’s Family Tree.
The problem of the family tree of Ivan Mazeppa is traced on the basis of the analysis of

sources, including registers and jury lists of Bila Tserkva region. The author puts for%
ward a hypothesis about the origin Mazeppa’s kin from the local Pysarchuky (or “scribe%
clerks”) of the epoch of Hetman Taras Fedorovych. An attempt of building of the  genea%
logical tree is also made there.


