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ЯК БУЛА ВИРІШЕНА БИТВА ПІД ПОЛТАВОЮ?

Уже за варяг, Балтійське море було важливою морською дорогою для 
всієї Північної і Східної Европи. Особливо в 16-ому ст. зросла вагомість 
цієї морської дороги, коли центр торгівлі перенісся зі Середземного моря 
на Північ. В 17-ому ст. Швеція — одна з найсильніших балтійських країн 
не тільки, що виключно контролювала Балтійське море, але опанувала 
Прибалтику, що викликало опір її противників — Бранденбурґії, Данії, 
Польщі і Росії та Великих морських держав, тобто Англії, Голляндії та 
Франції. Прибалтійські держави чекали тільки нагоди, щоб ударити на 
Швецію і відібрати нею загарбані землі над Балтійським морем. Саме, 
коли на шведському троні засів вісімнадцятирічний король Карло XII (на
роджений 1682 р.), данський король Фрідріх IV, польський король Август 
II та російський цар Петро І в осени 1699 р. уклали дефензивно-офен- 
зивну угоду, щоб на весні 1700 р. заатакувати Швецію. Так почалася 
Велика Північна війна, 1700-1721.

На початку 18-го ст. міжнародне становище в Европі було виразно 
вигідне для анти-шведської коаліції. Австрія, Франція, Англія та Г о л л а н 
д ія  приготовлялися до т. зв. Еспанської Війни за право спадщини (1701- 
1713) і через це не могли активно вмішуватися в боротьбу за Прибалтику 
зі Швецією. Користаючи з такого корисного положення в Европі, данський 
король увійшов у Гольштайн, що був тоді союзником Швеції, а Август
II у Ліфляндію, де розпочав облогу Риги. Цар тоді ще воював з Туреч
чиною, нетерпеливо чекаючи на мир, який був підписаний у липні 1700 р. 
Маючи вільну руку, цар почав концентрувати своє військо на шведському 
кордоні. Урочисто запевняючи шведського короля про свої мирні наміри 
супроти нього, цар пішов війною на Швецію 9 серпня 1700 р., не знаючи 
того, що 8 серпня того ж року, Карло XII примусив данського короля 
підписати мирний договір у Травенделі, на основі якого Данія відмовила
ся від військового союзу з польським королем і царем. Московська армія 
перейшла кордон і почала облогу шведської фортеці Нарви, але Карло 
XII з 8.000 шведами несподівано вночі 20 листопада 1700 р. напав на 
30.000-тисячну російську армію, повністю розбив її, і думаючи, що справа 
з царем, який день перед тим виїхав до Новгороду, покінчена, вирушив 
проти Августа II, який в його очах був небезпечніший і сильніший як 
цар.

Карло XII розбив у 1701 р. саксонсько-польське військо під Ригою, 
зайняв Курляндію, а слідом за тим у 1702 р. майже всю Литву і велику 
частину Польщі включаючи Варшаву. У тому ж самому році він розгро
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мив польсько-саксонське військо під Кишином і увійшов до Кракова. 
Шведський король «застряг» у Польщі (1701-1705), даючи цареві можли
вість реорганізувати армію, яка згодом завдавала шведам значні втрати. 
В 1705 р. цар здобув Курляндію і Литву та сконцентрував своє військо в 
Гродні. Одначе шведський король скорим наступом на Гродно, примусив 
царя відтулити до Києва, сам же король повернув на Захід і у вересні 
1706 р. зайняв Саксонію та приневолив Августа II підписати 13 вересня 
1706 р. договір в Альтранштадті (недалеко Ляйпцігу). Згідно з тим дого
вором, Август II зрікся польського престола на користь Станіслава Лє- 
щинського, відмовився від антишведської коаліції та зобов’язався запла
тити Швеції велику контрибуцію. Після підписання мирного договору, ста
новище шведського короля було настільки потужне, що німецький історик 
Отто Гайнтц мав повну підставу твердити, що «... видавалось неначе ко
роль Карло держав судьбу континенту в своїх руках».1

Тепер дорога на Схід була відкрита. Одначе цар за всяку ціну хотів 
уникнути військової конфронтації із шведським королем, який мав в Евро- 
пі славу непереможного, і старався через чужих посередників, як напр, 
через надзвичайного французького посла у Стокгольмі, генерала Жана В. 
Безенваля та угорського князя Ференці Ракочі укласти мирний договір зі 
шведським королем.2 Та Карло XII не був схильний до дипломатичних 
переговорів, які він часто без кінця протягав,3 але хотів вирішити війну з 
царем з позиції сили, цебто побити царя і самому подиктувати умови 
миру у Москві. Ще 24 лютого 1707 р. на пропозицію австрійського ди
пломата Ф. Л. Цінцендорфа у справі миру, шведський перший міністер і 
дорадник Карла XII, граф К. Піпер сказав, що коли б цар навіть віддав 
усе, що було перед війною у шведів, включно з «сатісфакціями», то це не 
було б вистачальним для безпеки Швеції у майбутньому. Найголовніше і 
найважливіше для шведської корони — знищення московської армії, яка 
зміцнилася завдяки чужоземній дисципліні і з часом може бути небезпеч
ною не лише для Швеції, але й для сусідніх з нею країн. З уваги на це, 
«мир не може бути ніде укладений вигідніше і певніше, як у самій Москві».4

Щоправда, цар далі робив старання замиритися із шведським королем. 
У тій цілі до Лондону виїхав у травні 1707 р. один з найздібніших ро
сійських дипломатів того часу, А. А. Матвеев для переговорів з англій
ським урядом, а П. П. Шафіров з герцогом Джоном Ч. Мальбором.5 
Одначе всі ці спроби не увінчалися успіхом. Шведський король поставив 
собі за ціль знищення російської імперії, усунення Петра І, а на його

1 О. Heintz, König Karl XII von Schweden (Berlin: Walter de Gruyter & Co, 1958) 
Vol. I, p. 162, (“... König Karl schien damals das Schicksal des Kontinents in seiner 
schwergewohnten Hand zu halten.”)

2 Письма и бумаги Петра Великого (Ст. Петербург, 1907), т. V, стор. 60, 420- 
I, (у дальшому «Письма и бумаги»).

3 Haintz, op. cit., Vol. I, p. 48.
4 Haintz, op. cit., Vol. I, p. 212.
5 Письма и бумаги, т. V, стор. 60-1. Про місію А. Матвеева див. цікаву роз

відку: G. G. Govorchin, “The Matveev Mission to England,” The New Review, Vol. 
XII, No. 3,(1972), pp. 43-59.
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місце поставити його сина Алексея, встановлення старої російської аристо
кратії, яка була в опозиції до Петра І, (якого уважала за «антихриста»), 
та розподіл імперії на окремі князівства. Ще в 1706 р. шведський король 
припускав, що коли шведська армія зблизиться до Москви, то там спа
лахне повстання проти царя.6 Що основною ціллю Карла XII був похід 
на Москву, свідчить факт, що вже в першій половині 1702 р. він вислав 
шведських агентів на Україну з ціллю поробити відповідні приготування.7
З цього виходить, що білоцерківський полковник Семен Палій мав зв’язки 
із шведськофільськими колами в Польщі.5

У 1708 р. Карло XII розпочав свій давно задуманий похід проти 
Москви на чолі 35-тисячної армії.9 Окрім цього до нього мала приєдна
тися 20-тисячна армія польського короля Станіслава Лєщинського з 8-ти- 
сячним корпусом шведського генерала Е. Крассау. що тимчасово зали
шився в Польщі для поборення прихильників Августа II. У Прибалтиці 
був 16-тисячний корпус генерала А. Лєвенгаупта, розположений в околиці 
Риги, 12-тисячний корпус генерала Г. Лібекера в околиці Виборг-Кексгольм,
12 тисяч в інших прибалтійських фортецях, 11 тисяч у шведській Поме
ранії, та в самій Швеції — 20 тисяч війська, що стояло шведському ко
ролеві до диспозиції в його плянах у війні з царем. Дальше, Карло XII 
числив на поміч гетьмана І. Мазепи та кримського хана Девлет Ґірея II, 
який ще на весні 1708 р. погодився на шведську пропозицію приєднатися 
до війни проти Москви.10 До розпорядження царя було в 1708 р. 52 пі
хотні, 28 кавалерійських, три гренадирські та два гвардейські полки.

Про похід шведського короля на Москву є значна література. Ще в 
1740 р. були видані щоденники шведських очевидців та офіційних історіо
графів Ґеорґа Нордберґа та Ґустава Адлєфельта.11 У тому ж самому ро
ці вийшли французькою мовою в Амстердамі спогади німецького очевид
ця Иоганна Венделя Барділі, які вперше були опубліковані в 1730 р.12 На

6 В. Е. Возгрин, Россия и европейские страны в годы Северной Войны. Исто
рия дипломатических отношений в 1697-1710 гг. Академия Наук СССР, Институт 
Истории СССР (Ленинград: Наука, 1986), стор. 204.

7 Возгрин, там же, стор. 205.
8 О. Оглоблин, Гетьман Іван Мазепа та його доба. Записки Наукового Това

риства їм. Шевченка т. 170, (у дальшому ЗНТШ) (Ню Йорк-Париж-Торонто, 1960), 
стор. 239.

9 Точне число шведської армії не відоме. Деякі історики подають чисельність 
армії Карла XII до 55 тисяч, докладніше див.: П. П. Епифанов, «Россия в Север
ной Войне», Вопросы истории, ч. 7, 1971, стор. 119.

10 Возгрин, там же, стор. 221.
11 G. Adlerfeit, Histoire militaire de Charles XII, roi de Si^de (Amsterdam, 1740),

4 vols.; The Military History o f Charles XII, King o f Sweden (London, 1740), 4 vols., 
(я користувався англійським перекладом); G. Nordberg, Konung Karl XII’s Historia 
(Stockholm, 1740), 2 vols.; Leben Carl des Zwoelften Koenigs in Schweden (Hamburg 
1745-1751), 3 vols., (я користувався німецьким перекладом).

12 J. W. Bardili, Des Weylland Durchl. Printzens Maximilian Emannuels Hertzog in 
Wuerttemberg und Obristen ueber ein Schwedisch Dragoner Regiment, Reisen und Cam
pagnen... (Stuttgart, 1730).
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початку XX ст. заходами шведського історика Августа Квеннерстедта був 
опублікований Щоденник каролінських вояків.13 Окрім цього, за редакцією 
іншого шведського історика, Ернста Карлсона, видано у видавництві 
Історичних актів кілька більших щоденників.14 Усе те, що відноситься 
безпосередньо до українських справ шведських очевидців від вересня 1708 
р., цебто від приходу Карла XII на Україну до його втечі до Бендер 
(липень 1709), зібрав і опрацював Степан Томашівський.15 Варто також 
згадати працю Бориса Крупницького: «Карл XII в старій і новій швед
ській літературі».16 Ряд шведських істориків згуртованих при «Річниках 
Товариства Каролінців» (Karolińska Fórbundets Arsbok — К. F. А.) за 70 
років старалися об’єктивно опрацьовувати такі проблеми як історія дипло
матії, стратегії, економічних питань, що відносяться до Великої Північної 
Війни. Детальну шведську історіографію про Карла XII, читач знайде в 
знаменитій монографії про Карла XII англійської дослідниці Р. М. Гат- 
тон.17 Німецькою мовою появилася теж монографія про Карла XII ні
мецького історика Отто Гайнтца у другому виданні в 1958 р.,18 (перше 
видання — 1936).

Одним з найважливіших моментів у Великій Північній Війні було те, 
що шведський король вирішив змінити свій плян, цебто звернув з дороги 
Мінськ-Смоленськ-Москва на південь у напрямі Стародуб-Полтава-Москва. 
Наслідки цієї зміни оцінили вже сучасники, але мотиви цього стратегіч
ного пляну залишилися по сьогоднішний день докладно недосліджені і 
контроверсійні. Як у старій так і в новішій історіографії прийнявся по
гляд, що причиною зміни стратегічного пляну було те, що Карло XII 
послухав Мазепу і звернув похід на Україну.19 Насправді немає докумен
тальних доказів, про зв’язки Мазепи з Карлом XII до жовтня 1708 р.20 
Опис битви під Полтавою «анонімного майора» (Петра Шенстрема, секре
таря полевої канцелярії), що був доданий до щоденника Адлєрфельта, як 
зазначив С. Томашівський, «має явні познаки апокрифічного джерела».21

У щоденниках чи пак записках шведських очевидців не можна знайти

13 A. Quennerstdt, Karolinska Krigares Dagbocker (Lund, 1900, 1903, 1907, 1908), 4 
vols.

14 E. Carlson, Historiska Handlingar, utgifven af kungl. samfundet for utgivande af 
handskrifter rorande Skandinaviens Historia (Karolinema), 1816.

15 C. Томашівський, «Із записок Каролинців про 1708-9 р.», ЗНТШ, т. 92, 1909, 
стор. 66-92.

16 Б. Крупницький, «Карл XII в старій і новій шведській літературі», Праці 
Українського Наукового Інституту (Варшава, 1938), т. 46, стор. 68-82.

17 R. M. Hatton, Charles XII of Sweden (New York: Weybright & Talley, 1968).
18 O. Heintz, König Karl XII von Schweden (Berlin, 1958), 3 vols.
19 H. von Rimscha, Geschichte Russlands (Darmstadt, 1979), (“... Am Anfang des 

Jahres 1708 stand Karl — wie 100 Jahre spaeter Napoleon — zum Marsch auf Moskau 
bereit in Wilna. Zum zweitenmal verzichtete er darauf, den direkten Weg nach Moskau
— wie Napoleon ueber Smolensk — zu gehen, und bog, von Mazepa dazu bewogen 
nach Sueden in die Ukraine ab.”)

20 Hatton, op. cit., p. 239.
21 Томашівський, там же, стор. 68.
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певної відповіді на питання, чому Карло XII несподівано повернув на 
Україну. Деякі учасники цієї війни стояли здалека від короля, «а вже да
леко від його думок, до яких — се знаємо — не мали доступу навіть 
найближчі міністри і генерали і ніколи не могли вгадати змін його волі 
та зрозуміти її проявів», пише С. Томашівський.22 Тому хоч названі що
денники є важливими джерелами, в яких автори подають багато цінних 
інформацій для вияснення та кращого розуміння воєнних подій, вони 
(автори) не могли всього знати і висловлювали радше свої здогади.23 
Однак є дуже авторитетне свідчення дорадника Карла II, графа К. Піпе- 
ра, який у своєму щоденнику, написаному в російській неволі, занотову
вав 25 липня 1709 р., що цар покликав його на конференцію, під час якої 
він (Піпер) на запитання, чи «Мазепа дав причину до того, щоби ми змі
нили наш марш і повернули на Україну»... запевнив, що «ми з ним не 
мали ніякої, ані найменшої переписки до того часу, як ми зайшли так 
далеко на Україну, що Й. К. В. був примушений завернути на Україну».24 
Немає сумніву, що Піпер говорив правду, бо не мав причини говорити 
інакше, як було в дійсності, а ще менше, щоб писати неправду у своєму 
приватному щоденнику.

Відносно цього спірного питання, англійський представник при голов
ній шведській квартирі, капітан Джеймс Джеферейс, писав у своєму звіті 
за 7 жовтня 1708 р.: «... певне, що його Маєстат післав свого емісара до 
Батурина, резиденції того Генерала [Гетьмана], з запрошенням перезиму
вати на Україні, одначе я ще не певний, чи він на це погодиться».25 Що
правда, українсько-шведський договір з 1708 р. забезпечував Карлові XII 
допомогу гетьмана, але Мазепа не мав наміру запрошувати шведського 
короля на Україну, тож коли він довідався, що король змінив свій плян і 
повернув на Україну, гетьман сказав до П. Орлика: «Диявол несе його 
сюди. Усі мої пляни зруйнує і потягне за собою російське військо в глиб 
України, на її руїну і нашу загибель».26

У дійсности причиною, чому Карло XII несподівано повернув на Укра
їну, було не запрошення Мазепи, а те, що цар відступаючи, наказав за 
собою все нищити, а населення евакуювати. Це однозгідно стверджують 
усі учасники походу.27 Більше того, згідно з щоденником Г. Нордберга, 
граф К. Піпер старався переконати короля, щоб він не тільки не йшов

22 Там же, стор. 69.
23 Там же, стор. 70.
24 Там же.
25 Звіти Джеймса Джефрейса знаходяться в Англійському Архіві (Public Record 

Office, SP Sweden 95, T. 17), (“... certain is that His Majesty sent an express with 
letters to Battaryn that Gen:lls residence, to invite him to take own party and desire 
winter quarters in Ukrainia...”), cf. R. Hatton, “Captain James Jefferes’s letters to the 
Secretary of State, Whitehall, from the Swedish Army, 1707-1709”, Historiskt Magasin, 
Vol. 35, No. 1,(1953), p. 63.

26 M. Костомаров, Мазепа и мазепинцы. Полное собрание сочинений, т. VI (Ст. 
Петербург, 1905), стор. 615.

27 Adlerfelt, op. cit., Vol. Ill, pp. 44-45. Bardili, op. cit., p. 401.
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на Україну, але радше повернувся й забезпечив корпус генерала Левенга- 
упта, що був саме в дорозі з Риги до головної армії.28

Шведський король гадав, що росіяни не наважаться заатакувати корпус 
Левенгаупта, який маючи 11.000 війська та великий запас боєприпасів (сім 
тисяч возів), міг сам оборонитися. Тим часом король не знав, що гене
рал Лібекер, який згідно з первісним пляном, мав вести диверсійну війну 
в Інгрії (сьогоднішній Естонії) та в околиці Петербургу, відступив до Ри
ги через вибух якоїсь недуги і дав цареві вільну руку у воєнних опера
ціях. Цар не тільки заатакував генерала Левенгаупта, але повністю його 
під с. Лісною розгромив (29 вересня 1708) та забрав велику здобич. Тож 
причину несподіваного повороту шведів на Україну слід шукати у тому, 
що московська армія відступаючи нищила все за собою і що шведській 
армії загрожував голод, зокрема, коли цар розгромив корпус генерала 
Левенгаупта.

У 1709 р. положення шведів значно погіршало. В часі суворої зими 
1708-9 шведи зазнали великих втрат.29 Армія С. Лєщинського та корпус 
генерала Крассау були примушені залишитися в Польщі для боротьби зі 
сторонниками Августа II, на поміч якому цар вислав корпус генерала Ф. 
Гольца. Одиноким успіхом шведського короля у тому часі було приєднання 
восьми тисяч Запорізького Війська (8 квітня 1709) і то завдяки Мазепі. 
Тепер Карло XII мав 30 тисяч власного та 10 тисяч українського війська, 
яке фактично опинилося в напівокруженні. Шведському королеві залишало
ся або відступити на Волинь, так як йому радили його генерали, або про
суватися до ріки Ворскли і звідси іти в напрямі Харків-Курськ-Москва. 
Одначе на цьому шляху було декілька укріплених міст, що утруднювали 
шведам дальший похід. Одним з тих міст була Полтава, що будучи на 
схрещенні важливих шляхів, цебто: на полуднє — Запоріжжя, Крим, Туреч
чина, на захід — Правобережжя, Польща, на схід — Слобожанщина, Дін
— мала велике значення у дальших воєнних плянах Карла XII.

Полтава находиться на правому березі ріки Ворскли, до якої впадає 
ріка Коломак, де обидві ріки створюють болотистий терен, що дуже 
утруднював комунікацію з містом на лівому березі Ворскли. У Полтаві 
стояла московська залога під командуванням полковника А. С. Келіна, 
що складалася з т. зв. інвалідських сотень (4.273 вояків) та 2,600 україн
ських «добровольців» (мабуть, з козаків полтавського полку). Келін мав 
до диспозиції 90 гармат, само ж укріплення Полтави було зроблене зі 
земляного валу з деревляною палісадою. Келін перейнявши місто в січні 
1709 р. зміцнив оборонну систему фортеці, так що Полтава була підго
товлена до оборони.

Весною за порадою Мазепи Карло вирішив здобути Полтаву, що ма
ла стати оперативною базою для дальшого походу на Москву. 25 квітня 
1709 р. під Полтаву прибув шведський відціл генерала Шпарра, а вслід 
за ним прибули головні сили, що розположилися у віддалі двох кіломе
трів від міста. Протягом квітня шведи не могли ані переговорами, ані

28 Могс1Ьег§, ор. сії., Уоі. І, р. 868.
29 Вагсіііі, ор. сіі., рр. 427-9.
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безуспішними штурмами здобути цієї стратегічно важливої фортеці і від 
1 травня були змушені розпочати її систематичну облогу. Карло наказав 
викопати шанці, щоб голодом примусити залогу до капітуляції. Щоб уне
можливити якубудь допомогу з зовні, Карло приказав зайняти містечка 
Решетилівку над р. Голтвою та Опашню над р. Ворсклою на захід та 
північний захід від Полтави. Доступ віл Переволочної були відтятий за
порожцями, що зайняли місто. До речі, запорожцям приходилося викону
вати важкі військово-інженерні праці, копання шанців, брати участь в роз- 
відчих стежах тощо. Німецький історик і учасник битва під Полтовою, 
Й. В. Барділі, подає у своїх споминах шкав\ подробицю, а саме: «На 
початку облоги козаки запропонували королеві на певних умовах здобути 
штурмом Полтаву і ніхто не сумнівався в їхньому успісі, коли б їм було 
дозволено. Але шведи не хотіли, шоб слава припала не їм, а козакам як 
теж, щоб фортеця зі здобичею не дісталася в руки козаків, тому виріши
ли чекати ліпшої нагоди».30

Одначе вислід битви під Полтавою був вирішений ще перед самою 
битвою, яка була наслідком радше дипломатично-політичних, як стратегіч
них ходів.

Кримський хан Девлєт Гірей II зрозумівши, що тепер чи пізніше його 
державі буде загрожувати російська експанзія, наперекір своєму зверхни- 
кові, турецькому султанові, Ахмедові III, який у російсько-шведському 
конфлікті зайняв невтральне становище, обіцяв на початку 1709 р. швед
ському королеві значне військо, в склад якого крім татар входило 40-ти- 
сяч Донських козаків — булавинців під проводом наступника К. Булаві- 
на, отамана Ігната Некрасова.31

Граф К. Піпер писав у березні 1709 р. до кримського хана листа, в 
якому повідомляв, що запорожці приєдналися до шведського короля та 
запитував коли і скільки хан пришле війська.32 Король і гетьман вважали 
своїм головним завданням вигнати російське військо з України на терен 
Росії та організувати військову коаліцію проти Москви, учасниками якої 
мали бути Туреччина і Крим. Шведи були переконані у допомозі крим
ського хана, тим більше, що султан терпів дію хана і на початку травня 
1709 р. з Істамбулу відіслано на турецьких кораблях воєнний виряд до 
московських кордонів. Про це все знав цар, так що положення ставало 
небезпечним, пише російський історик В. Е. Возгрін.33 Боячись попасти у 
кліщі поміж шведською і татарською арміями, цар несподівано в часі — 
березень-травень 1709 р. — виїджає з головної армії до Воронежа, де 
частинно стаціонувала його воєнна фльота, бере два воєнні кораблі і пли
ве з ними до Азова, де було десять кораблів. Тут стрічається з неофіцій
ним турецьким представником в столиці Криму Бахчисараї, Капуджі — 
пашою і перед ним та його яничарським штабом палить свою воєнну

30 Bardili, op. cit., p. 444.
31 Возгрин, там же, стор. 224; Оглоблин, там же, стор. 303, 338.
32 Nordberg, op. cit., Vol. II, p. 130.
33 Возгрин, там же, стор. 225, («... Таким образом, обстановка была крайне 

угрожающей».)
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фльоту, якою так дорожив. Цим цар дав до зрозуміння, що він не має 
ніяких ворожих намірів супроти Туреччини, а окрім цього передає паші 
велику грошеву суму та значне число воєннополонених магометанського 
віросповідання.34 Цар пробував підкупити теж кримського хана, але цей 
категорично відкинув царську пропозицію.35 Куди легше було підкупити в 
Істамбулі великого везіря Чорулу Алі пашу, якому як подає інший під- 
совєтський історик В. Е. Шутой, вислано 5,5 тисяч золотих та соболів 
вартости 10 тисяч золотих.36 У слід за тим прийшла від султана катего
рична заборона ханові висилати військо шведському королеві.37 Зневтралі- 
зувавши таким чином військову поміч хана шведському королеві, цар за
певнив собі вигляди на перемогу у битві під Полтавою.

Від 1 червня 1709 р. шведи почали бомбардувати Полтаву своєю арти
лерією, так що положення міста почало значно погіршуватися. Зважаючи 
на стратегічне і політичне значення Полтави, цар прибув з головними 
силами до місцевости Крутий Беріг (недалеко Полтави), щоб не допусти
ти до капітуляції залоги, якій загрожувало марево голоду. З уваги на 
грізне положення фортеці, вирішено на воєнній нараді 12 червня 1709 р. 
несподівано заатакувати шведів. Одначе задуманий московський наступ не 
вдався і тоді цар вирішив просунутися ще дальше на полуднє в околицю 
села Яківці, щоб ще ближче бути коло Полтави.

Розглянувши околицю, цар прийшов до висновку, що терен коло села 
Яківці знаменито надавався для влаштування воєнного табору. Хоч рівнина 
не була дуже велика і не давала можливості маневрування військом, але 
зате з лівого боку поле охороняв густий ліс, фронтову полосу забезпечував 
теж густий ліс, тил був забезпечений обривистим берегом Ворскли, тільки 
правий бік залишався відкритим. У додатку віддаль від Яківців до Полтави 
виносила всього п’ять кілометрів. З уваги на це, 25 червня цар приказав 
всьому війську перейти в околицю Яківців, щоб почати будову укріплення 
цієї рівнини в формі букви «П». З трьох сторін воєнний табір був окруже- 
ний оборонним валом з отворами в кількох місцях для виходу війська із 
середини. На кутах валу були побудовані бастіони. Ранком 26 червня в 
укріпленому таборі розмістилося військо, вся артилерія та обоз. Віддаль 
поміж обома ворожими таборами, що своїми крилами опиралися на лісові 
простори, цебто: московський від Яківців до Полтави, та шведський від 
фортеці на полуднє до Решетилівського масиву, виносила п’ять кілометрів. 
Між обома лісами була на 5-6 км. рівнина відкрита з півночі і півдня. 
Тепер було ясно, що тут мусить прийти до вирішальної битви. Цар заду
мав заатакувати шведів 29 червня (10 липня н.ст.).

Цар мав до диспозиції під Полтавою 58 баталіонів піхоти, 17 полків 
кавалерії, разом 42,500 вояків та 102 гармати. Козацьке військо під ко-

34 Возгрин, там же, стор. 225-6.
35 Возгрин, там же, стор. 226.
36 В. Е. Шутой, Позиция Турции в годы Северной Войны.., стор. 135, цит. за 

Возгрином, стор. 227.
37 Возгрин, там же, стор. 227.
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Схема битви під Полтавою

мандуванням гетьмана І. Скоропадського перетинало шведам шлях до 
Дніпра на відтинку Переяслав — Кременчуг.

Карло виставив до бою 24 баталіони піхоти, 22 полки кавалерії, цеб
то около 25 тисяч вояків, маючи до диспозиції чотири гармати. Решта 
шведської армії (около 6 тисяч) брала участь у облозі фортеці, а також 
обсадила беріг вздовж Ворскли. Українське військо було частинно приді
лене до охорони обозу, частинно брало участь в облозі фортеці та було
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на своїх становищах на лінії Ворскли як також в містечках Старі і Нові 
Санжари, Білики і Кобеляки. Зокрема козаки Мазепи були приділені до 
резерви коло села Пушкарівки. Хоч козаки не брали безпосередньої учас
ти в битві, то вони охороняли шведську армію від можливого обходу 
московського війська від заходу, як також беручи участь в облозі Пол
тави, унеможливили Келінові зробити випад з фортеці.

Шведський король приготовляючись до генерального бою, не поробив 
одначе належних приготувань. Він обмежився тим, що для охорони дороги 
поміж Полтавою і Переволочною вислав чотири кавалерійські полки, які 
зайняли позицію вздовж Ворскли, при чому король не подбав про перепра
ву через Дніпро коло самої Переволочної, що являлося доволі конечним на 
випадок відступу, тим більше, що ще в травні відділ полковника Яков- 
лева знищив усі козацькі човни. Перед самою ж битвою шведи не вис
лали стеж для розвідки, так що вони не тільки що не заскочили против
ника, який до речі вчасно довідався про плян Карла, але самі були заско- 
чені оборонною системою царської армії, яка була приготована до бою, 
так що козир несподіванки, не дав сподіваних наслідків. Карло довідав
шись уночі 26 червня, що 28 червня має прибути до московського табору 
40-тисячна армія калмицького хана Аюки (на ділі це був 10-тисячний за
гін), вирішив випередити Петра та блискавичним ударом заскочити мос
ковське військо. Цього ж самого дня (26 червня) король наказав приго
товити війська й розставити їх на північний схід від Полтави, щоб в ночі 
27 червня бути готовим до наступу. На передодні самої битви, Карло був 
під час реконесансу важко поранений в ногу, так що хоч він теоретично 
передав командування маршалові Реншильдові, але фактично король ви
давав накази. Його везли на рухомих ношах, запряжених двома кіньми.

О 2-гій годині в ночі, 27 червня (7 липня н. с.) король наказав ви- 
строїти піхоту в чотири колони по шість баталіонів у кожній, за нею 
слідувала кавалерія, яка теж складалася зі шістьох колон по шість еска
дронів у кожній. О 5-тій год. ранку шведська піхота з успіхом почала 
атакувати московські редути (земельні укріплення), але цар, своєчасно по
відомлений своєю розвідкою про наступ шведів, вислав свою кавалерію, 
яка відкинула шведську піхоту. Тоді в бій вступила шведська кавалерія, 
яка зпочатку з успіхом боролася з московською кіннотою, але під силь
ним огнем противника мусіла відступити. На місце відступаючої швед
ської кавалерії, в бій кинулася шведська піхота, яка зпочатку заволоділа 
двома московськими редутами, одначе шведам не вдалося здобути інші 
редути і під сильним огнем противника мусіли відступити. Великі втрати 
шведів примусили короля зрезигнувати з дальших спроб заволодіти зем
ляними укріпленнями. Карло вирішив їх залишити себто обійти їх, одна
че шведам цей маневр не вдався.

Меншіков, замітивши маневр обходу Реншільда з півночі на узліссі 
Будищенського лісу, окружив його і шведи понесли великі втрати. Коли 
на лівому крилі продовжувався кривавий бій між частинами Реншільда і 
Меншікова, на правому крилі 6 баталіонів піхоти під командуванням ге
нерала Росса намагалася здобути земельні укріплення. Стративши багато 
людей, Росс був приневолений відступити в напрямі Яковецького лісу,



ЯК БУЛА ВИРІШЕНА БИТВА ПІД ПОЛТАВОЮ? 27

куди Реншільд післав на поміч 10 ескадронів кінноти під командуванням 
генерала Шліппенбаха. Цар помітивши це, приказав Меншікову взяти 
п’ять батальонів піхоти та п’ять полків кавалерії щоб атакувати шведів, 
які заховалися в Яковецькому лісі. У тому бою Меншіков зовсім знищив 
кінноту Шліппенбаха, а піхота Росса зазнавши великих втрат, відступила 
в напрямі Полтави, Меншіков же повернувся на своє місце. У тому часі 
коли Меншіков бився з частинами Росса та Шліппенбаха, цар наказав 
генералові Бауерові відступити зі своєю кіннотою за редути. З цього хо
тів скористатись Карло і наказав зайняти шість поперечних редут, що 
йому одначе не пощастило. Тоді король приказав пройти поміж редути. 
Шведи пройшли і почали іти за відступаючою кіннотою Бауера. Одначе 
курява, що постала наслідком відступаючої кінноти була така густа, що 
заслонювала розположення московського табору, чим урятувала його пе
ред шведським штурмом. Шведська армія опинившись на 50-70 метрів від 
московського табору нагло попала під нищівний вогонь московської по- 
левої артилерії, що спричинило значні втрати та замішання серед швед
ського війська, яке відступило в напрямі Будищенського лісу. Тут на 
узліссі Карлові з трудом вдалося привести свої частини знову в боєвий 
порядок. Шведське військо в силі 18 баталіонів уставилося в одну лінію, 
маючи до розпорядження чотири гармати, а на обох флянгах уставилося 
29 ескадронів кінноти. Около 9 год. ранку цар теж закінчив перегрупу
вання свого війська, яке поволі пішло в наступ. Рівночасно почали насту
пати і шведи. Як тільки вони попали в зону артилерійського вогня, мос
ковська артилерія посипала на них картечем. Під час цього бою артиле
рійське ядро розбило ноші Карла, але король пересів на коня і продов
жував командувати. На віддалі 50 метрів почалася стрілянина з рушниць, 
а згодом обидві сторони перейшли в рукопашний бій. З уваги на це, що 
шведській кінноті на правому крилі грозило окружения, вона почала від
ступати. Приблизно тоді забито коня під королем, який упав непритом
ний на землю. Трабанти забрали його з поля битви. Наступ московської 
піхоти, а ще гірше, сильний артилерійський огонь викликав замішання 
серед шведів, які вже не змогли відбити атаку. Врешті захитався центр 
шведської армії і почався безладний відступ до табору, який тим часом 
зайняли інші московські частини.

Около 11 год. перед полуднем битва закінчилася повною поразкою 
шведів. На полі бою шведи втратили 9.334 вбитими, в полон попало 2.874 
вояків і старшин, у тому числі польовий маршал Реншільд та премієр 
міністер граф Піпер. Московська армія втратила 1.345 вбитими та 3.290 
раненими. Тим частинам шведської армії, що не попали в полон, вдалося 
під командуванням генерала Левенгаупта пройти вниз Ворскли аж до Пе- 
револочної. Тут за виїмком кількох човнів, на яких переправилися Карло, 
Мазепа, Гордієнко з невеликою охороною (около 3 тисяч шведів і коза
ків) на другий беріг Дніпра, армія Левенгаупта мусіла скапітулювати і 
здатися Меншікову в полон. Ті ж козаки, що були в армії Левенгаупта, 
згідно з 5-ою точкою капітуляції «мали бути негайно видані його цар
ській величності». Багато з них на місці покарано смертю, інших заслано 
на Сибір, тільки дуже мало повернуло додому.
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Опис полтавської битви поданий менш більш однаково у всіх дневни
ках очевидців.38 Що ж відноситься козаків, то лейтенант Вейге записав, 
що коли по головній битві, біля шведського табору «появилися москов
ські драґуни, одначе побачивши кінночиків та піших запорожців, не мали 
відваги атакувати».39 Що ж до козаків гетьмана, Вейге саркастично завва
жив, що «з козаків гетьмана Мазепи — думаю — в цілій битві не впало 
ані трьох людей під час коли ми билися, вони були з заду, а коли 
прийшлось тікати, були вони далеко спереду. Все ж таки робили вони 
нам ту прислугу, що показували нам дорогу до баґажів».40

Що ж відноситься українського козацького війська, то воно було час
тинно приділене до охорони обозу, частинно брало участь в облозі фор
теці та було на своїх становищах на лінії Ворскли та в містечках Старі і 
Нові Санджари, Білики і Кобеляки. Зокрема козаки Мазепи були приді
лені до резерви коло села Пушкарівки. Хоч козаки не брали безпосеред
ньої участи в битві, то вони охороняли шведську армію від можливого 
обходу московського війська від заходу, як також беручи участь в облозі 
Полтави, унеможливили Келінові зробити випад з фортеці.41

В історії воєн деякі битви вирішували долю поодиноких народів та 
держав на довгі десять — а то і століття. До таких битв належить без 
сумніву і битва під Полтавою, яка вирішила долю не тільки Швеції і Ро
сії, але теж і України.

38 Adlerfelt, op. cit., Appendix, pp. 226-236; Bardili, op. cit., pp. 449-459; Nordberg, 
op. cit., Vol. II, pp. 148-151; “Captain James Jeffereyes’s letters..,” Historiskit Magasin, 
Vol. 35, No. 1, pp. 69-75.

39 Томашівський, там же, стор. 87.
40 Там же.
41 Там же, стор. 87-88.


