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Україна понад усе! 
Тепер саме час об’єднатися всім українцям.

Кость Гордієнко (1709)
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Кошовий у кайданах

Дехто подивується: навіщо відзначати саме 
таку дату? Та ще — Гордієнка, “вічного” не-
гативного персонажа російських і українських 
радянських письменників та істориків. Одначе 
факт: після смерті Івана Сірка (1681 р.) Запо-
розька Січ протягом 21 року була ніби сиротою. 
Власне, кошових обирали щороку. І всі вони 
були хоробрі вояки, вдатні лицарі шаблі, добрі 
стрільці... А от протистояти московській агресії 
та взагалі визначити стратегію Січі Запорозької 
поміж “чотирма вогнями” чи малими силами пе-
ремогти велике військо (принцип Дмитра Виш-
невецького, Сагайдачного, Виговського, Сірка), 
або залучити в спільники хана — ні, сього була-
воносці не могли. Одне слово, двадцять з лиш-
ком років. Січ не мала яскравої особистості. Аж 
до появи Костя Гордієнка.

Звідки він узявся?

Був морський похід 1696 року. Сорок “чайок” 
вилетіло в море. Дві тисячі козаків неслися на 
веслах, як вітер. Сорок невеликих гармат стримі-
ло на кожному байдаку. Поспішали. Туди, де 
північні фортеці й багаті містечка турків, де 
150 років тому “гуляв” славетний Богданко Ру-
жинський. Мали скористатися нагодою: султан 
турецький воює з царем московським, котрий 
напосівся взяти Азов. Тож вся увага турків — до 
Азова.
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І йшли козаки — навперегони з морськими 
чайками.

Раптом, уже під вечір, гучний голос з край-
нього лівого байдака:

— Гаси весла! Турки-и!!
Той голос упізнали всі: Кость Гордієнко, ко-

зак Плотнирівського куреня. А голос пізнали, бо 
саме він, Гордієнко, найгучніше промовляв на 
козацький раді, підбурюючи всіх до морського 
походу. Саме він звинуватив кошового Мороза, 
осавулів і все товариство у... лежебоцтві. І тим 
так розсердив козаків, що вони спересердя на-
стругали аж 40 байдаків. А тепер саме він, Гор-
дієнко, перший помітив турків...

Справді, якщо придивитися, то в сизому ма-
реві на обрії можна розпізнати потужні вітрила 

Комиші на Дніпрі
Іван Айвазовський
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великого військового фрегата. “Турки нам доро-
гу перейшли!” — прокричав Гордієнко. “Що ро-
бити?” — занепокоївся завжди безпорадний ко-
шовий Мороз. “Доженемо й знищимо їх — вони 
ж ідуть на Азов!” — рішуче мовив Гордієнко.— 
“Тоді будь за морського отамана, веди нас”, — 
полегшено зітхнув Мороз.

І він повів. Йшли обережно, назирці, вико-
ристовуючи свою перевагу: “чайка” має низьку 
осадку, з неї добре видно щогли турецьких ко-
раблів, а от ворогові треба залізти на вершечок 
щогли аби уздріти свою смерть, яка наближаєть-
ся. Та де там!

На світанні Кость знав: попереду одинадцять 
бойових фрегатів з військом. Морський отаман 
поклав напасти на ескадру перед Меотійською 
(Керченською) протокою, коли ворожі кораб-
лі скупчаться і втратять маневреність. Коли їх 
можна буде взяти в кільце. Попередив: напада-
ють по три-чотири “чайки” на фрегат. Гармати 
б’ють впритул, пробиваючи борти кораблів. Ко-
заки на палубі захоплюють виходи з трюмів.

Так і сталося. Вдалося підійти в передсвітанні 
зусібіч, тихо і впритул (турки були вкрай без-
печні, бо вже 20 років козаки їх не турбували). 
Як сорок громів, ревнули гармати. І почалося... 
За дві години козаки потопили дев’ять фрегатів, 
а дві галери захопили в полон. Потоплено було 
й знищено близько п’яти тисяч яничарів, що 
йшли на оборону Азова.

Се була одна з найвдаліших морських битв за-
порозьких козаків. Про неї вперто замовчують 
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лише тому, що Костя Гордієнка люто ненави-
дять російські історики, а українські — бояться 
образити “старшого брата”.

Коли переможці з невеликими втратами по-
вернулися на Січ, почули: Петро І взяв Азов. 
“Еге, взяв би він його, якби не ми”,— гомоніли 
козаки. Справді, завдяки запорозьким козакам, 
які знищили турецьку ескадру з яничарами, 
московське військо здобуло Азов. Тепер козаки 
сподівалися, що цар належно віддячить Січі За-
порозькій. Однак натомість відбулася

Нова агресія Москви.

Так, вельми дорого заплатив Мазепа “голо-
вному наглядачеві” Малоросії Голіцину за своє 
гетьманство: 11 тисяч золотих червінців, три 
пуди срібного посуду, трьох арабських жереб-
ців та різних коштовностей на 5000 карбован-
ців. А Москві яко імперії окремо заплатив тим, 
що підписав ганебні додаткові (“коломацькі”) 
пункти до “Переяславських статей” Богдана 
Хмельницького: про змішані (!) шлюби “велико-
росів і малоросів”, про відмову України від са-
мостійних міжнародних зносин (лише — через 
Москву!), про обов’язковість доносів до Москви 
на випадок “зради” гетьмана чи когось із стар-
шин (тож Кочубей доносив на Мазепу на “за-
конній” підставі), про скорочення чисельності 
українського війська до 30 тисяч (за “статтями 
Хмельницького” Україна мала право на 60 ти-
сяч війська), про введення на теренах України 
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московських грошей, чого не було навіть при 
Самойловичу!

А остаточно розізлив Мазепа запорозьких ко-
заків тим, що дозволив Петрові І будувати мос-
ковські фортеці й “городки” на... споконвічних 
землях Січі Запорозької. Так 1688 року біля річ-
ки Самари з’явилася Новобогородська фортеця. 
Її будівництво охороняли від запорожців 20 ти-
сяч гетьманських козаків і 10 тисяч московсь-
ких стрільців.

За рік була збудована друга московська фор-
теця — Новосергіївська. В ній заснувалася мос-
ковська залога, а довкола стали поселятися пе-
реселенці з Московії — вони рубали запорозькі 
ліси, руйнували пасіки, грабували довколишні 
українські села. На “віддяку” за те, що запорож-
ці знищили турецьку ескадру й тим допомогли 
взяти Азов, Петро І поклав збудувати третю фор-
тецю на землях запорозьких — Кам’яний Затон.

А на Січі час від часу відбувалися бурхливі 
козацькі ради. Козаки поділилися на дві партії: 
промосковську й антимосковську. На сих радах 
постійно виступав Кость Гордієнко з єдиною 
вимогою: піти збройно проти москалів, взяти 
штурмом і зруйнувати всі московські фортеці на 
своїй рідній землі.

Нарешті більшість почала підтримувати Гор-
дієнка і його обрали кошовим (1702 p.).

З першого дня свого отаманування Кость Гор-
дієнко став скликати на Січ козаків, вишколю-
вати їх та готувати до штурму московських “го-
родків”.
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Перший ляпас цареві

Тим часом Петро І надіслав Запорозькому 
Кошу й особисто Костю Гордієнкові наказ — 
приступити до... будівництва нової московської 
фортеці Кам’яний Затон. Негайно робити заго-
товки — пиляти ліс, “ламати камінь” та слу-
хатися імперських вельмож. У листі-відповіді 
від 23 жовтня 1702 року Кость Гордієнко від 
імені Війська Запорозького заявив: “Військо 
Запорозьке не хоче мати московського горо-
да в Кам’яному Затоні... Ще начальники мос-
ковського війська не збудували того городу, а 
вже перевіз наш біля Кодаку відняли й чинять 
нам усякі кривди та збитки; через те Військо 
Запорозьке наказу про збудування городу в 
Кам’яному Затоні слухати не буде, рубати ліс 
і ламати камінь на будівлю того городу на зем-
лях Запорожжя не дозволить, а як хто прибуде 
з московськими людьми той город будувати, то 
запорожці будуть оружно на них бити” (цитую 
за книгою: А. Кащенко. Кость Гордієнко-Голо-
вко — останній лицар Запорожжя. — Відень; 
Катеринослав, 1919. — С. 7).

Се був перший — після Виговського — ля-
пас українського лицаря московському самоде-
ржавству.

Петра І, як психічно неповноцінну людину, 
по прочитанні сього листа пойняв напад психо-
патії. Він бігав, бризкав слиною, щось кричав, 
брудно лаяв запорозьких козаків, а вгамував-
шись, повелів готувати... коштовні подарунки і 
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“жалування” запорожцям та їхньому кошовому 
Гордієнкові. І се тому, що він, Петро І, “затягся 
у війну з шведами — запорожці були йому дуже 
потрібні” (Кащенко).

І ляпас другий

Подарунки і “жалування” мав відвезти на Січ 
боярин Протасов — йому звелів Петро І прийня-
ти... присягу від запорозьких козаків.

І знову сталося незвичайне, до чого московсь-
кі царі не звикли. Кость Гордієнко скликав ко-
зацьку раду, представив Протасова, “врочисто 
вичитав” царського листа й прийняв подарун-
ки та “жалування”. А на пропозицію Протасо-
ва — цілувати хрест на вірну службу цареві — з 
гідністю відповів: “Військо Запорозьке не буде 
присягати царю через те, що московський уряд 
порушив вольності запорозькі, побудувавши го-
родки по Самарі й будуючи кріпость у Кам’яному 
Затоні, а ще коли ті городки будуть поруйно-
вані, так тоді Військо Запорозьке й присягу ца-
реві складе”.

Конфлікт з Мазепою

Ще не встиг Протасов доїхати до Петербурга й 
особисто доповісти про “бунт козаків” і “зрадни-
ка Гордієнка”, як Мазепа попередив царя своїм 
оперативним доносом про “чорну зраду (?) Гор-
дієнка”. Гетьман поспішив, отже, відмежуватися 
від кошового, підкреслити свою, Мазепину, вір-
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ність цареві. Так знову (після Іваненка) почався 
конфлікт Мазепи з Січчю Запорозькою — конф-
лікт, який зрештою не дасть можливості гетьма-
ну в критичну хвилину вибороти незалежність 
Україні.

Мазепа не обмежився доносом. Він засилає 
на Січ своїх вивідачів і провокаторів з нака-
зом: “Того проклятого пса, Гордієнка, щоб не 
стало”.

Але велеречиві “щирі українці” з добрими 
грошима в кишені вбивати Гордієнка не наважи-
лись. Зате вони підкупили багатьох впливових 
козаків, а деяких переконали, що “білий цар 
Богом даний”. І на козацькій раді кошовим оби-
рають покірного й слухняного Герасима Крису, 
який обожнює Петра І.

Сим скористалася Москва й швидко добуду-
вала фортецю Кам’яний Затон, що викликало 
вибух гніву на Січі. Знову скликають козаць-
ку раду. В Герасима Криси відбирають булаву 
і передають Костеві Гордієнку. Тепер він не гає 
часу — гуртує й вишколює козацтво. Напровесні 
1704 року три тисячі козаків під орудою кошо-
вого штурмом беруть Новосергієвську фортецю. 
Московська залога знищена.

Але Мазепа знову засилає на Січ “щирих” і 
велеречивих. З тугими гаманцями. Партія “по-
міркованих” бере гору, і Костя Гордієнка ски-
дають з кошівства. Булаву вручають ставленику 
Мазепи, обережному й слухняному Петру Соро-
чинському.
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За крок від незалежності

Великою надією для українців постав Кіндрат 
Булавін — донський козак українського поход-
ження (дід його — Булава). Борець проти монархії, 
панства, за волю народам. Республіканець. Його 
козацько-селянське повстання охопило все Ліво-
бережжя України. Чернігівщина, Полтавщина, 
Слобожанщина, Луганщина — палали поміщи-
цькі маєтки, тут діяли великі повстанські загони 
українських ватажків Голого, Драного, Безпало-
го (лише гетьманський Батурин був “спокійним” 
острівцем серед повстанського моря).

У Росії Булавінський рух розрісся аж до По-
волжя і на півночі — до Тули й Мурома. Палав 
увесь Південь Росії.

Цар Петро І опинився між двома вогнями: з 
одного боку шведи, з другого — повстанці. Доля 
імперії тепер залежала від Мазепи і Січі Запо-
розької. Якщо Мазепа своїми полками, а Січ 
військом своїм підтримають Булавіна — Росія 
за місяць-два стає республікою, а Лівобережна 
Україна — незалежною державою. Се добре ро-
зумів сам Булавін. Тому він приїхав на Січ, де 
колись його дід Булава був отаманом. Але кошо-
вий Сорочинський війська не дав. З Булавіним 
пішло тільки 1000 козаків-добровольців з числа 
так званої голоти.

Однак на Січі з дня в день тривали палкі де-
бати на козацькій раді. Одні виступали за Бу-
лавіна, другі — за Петра І. Нарешті “булавінці” 
перемогли — і Сорочинського скинули з кошівс-
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тва, булаву вручили Костю Гордієнкові. Але... 
було вже пізно (надто довго сперечалися, надто 
багато демократії розвелося на Січі): Мазепа пос-
лав свої полки у спину Булавіну, йшло жорстоке 
придушення повстанського руху й в Україні. Ти-
сяча козаків, що пішли з Булавіним, загинули 
всі до одного. Йти на новий виток громадянської 
війни, де українці знищують українців, Гордієн-
ко не став...

Якби-то Мазепа знав, що, посилаючи свої 
полки на порятунок Російської імперії, він готує 
собі близьку смерть. І що в найтяжчу хвилину 
йому простягне руку підтримки той, кого він, 
Мазепа, повелів убити — “того проклятого пса 
Гордієнка”.

Почувши, що Мазепа перейшов на бік Кар-
ла XII, Гордієнко одразу вирішив іти на підмогу 
гетьманові. Вагань не було. Кошовий відкинув 
особисті антипатії до Мазепи й пробачив йому 
намір убити “проклятого пса Гордієнка”. 

“Україна понад усе, — повторював кошовий, 
націлюючи й своїх козаків на єдність з Мазе-
пою. — Тепер саме час об’єднатися всім україн-
цям”.

“Якби ж усі українці були такими, як Гор-
дієнко!” — вигукне Мазепа згодом, коли почує 
про добрий намір кошового.

“Не треба “всіх”, бо то нереально, — розсуд-
ливо відповість на таке сам Гордієнко. — Аби 
вирвати зараз Україну з московських “обійм” на 
волю, досить було б лише ще одного “такого” — 
полковника Полуботка”.
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Невідомо, чи донесли до вух Мазепи поба-
жання Гордієнка, але воно було вельми слушне. 
Бо “не такий” чернігівській полковник Полубо-
ток мав найчисленніший полк, власне — кор-
пус добре вишколених козаків. Але... не міг він 
забути старих образ, не міг переступити через 
свої дріб’язкові антипатії до гетьмана (хоча його 
наставив полковником чернігівським саме Мазе-
па), не думав про Україну “не такий” полков-
ник, тож ганебно перекинувся зі своїм корпусом 
до Петра І та ще й за такої критичної години, 
коли військо московське разом з царем утікало 
від генерала Левенгаупта. Саме Полуботок поря-
тував і Петра, і його військо, бо на світанні зне-
нацька атакував — за підтримки московського 
війська — корпус Левенгаупта і вщент розбив 
його, взявши в полон кілька тисяч шведів і тим 
самим заздалегідь визначив результат Полтавсь-
кої битви.

І що мав за це відважний полковник Полубо-
ток? Собачу смерть у казематі Петропавловської 
фортеці?

Гордієнко ж готувався до боїв з військами 
Петра І і жив тривогами. Хоча бентеги свої три-
мав у собі. А тривожила його — вродженого 
полководця, стратега, державця — відсутність 
елементарних полководницьких ознак та страте-
гічного мислення в гетьмана, звідси — непідго-
товленість Мазепи до такої сміливої революцій-
ної акції — стати на прю з імперією. По-перше, 
Мазепа розкидав (не без “допомоги” Петра І) свої 
найкращі корпуси й полки далеко за межі Ук-
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раїни: один гетьманський корпус перебував на 
Дону, другий — в Литві, а третій — на берегах 
Неви. Отакої! Тож до Карла XII Мазепа привів 
усього-навсього 4,5 тисячі козаків. Та й ті ста-
ли розбігатися, коли побачили, що шведів мало. 
Петро І, ясна річ, заблокував українські полки, 
а в Україну спорядив велике військо на чолі з 
Меншиковим.

По-друге, тривожило Гордієнка й таке: Ма-
зепу не любив народ. Надто після того, як він 
жорстоко придушив Булавінське повстання на 
Лівобережній Україні. Не могли люди пробачи-
ти Мазепі й люту розправу над Петром Іванен-
ком — улюбленцем народу. Глибоко в душі Гор-
дієнко відчував біду, але скликав запорожців на 
Січ.

Два листи — як дві сурми...
Вони надійшли на Січ одночасно: лист від Ма-

зепи і послання від Петра І. Обидва закликали: 
Мазепа — приєднатися до нього, Петро І — не 
лише умовляв, а й підкуповував — через своїх 
посланців Кислянського й Теплицького передав 
500 червінців кошовому, 2000 — січовій стар-
шині та 12000 — на козацький загал. Мазепа 
повідомляв, що, “рятуючи рідний край од мос-
ковської неволі”, він поєднався з шведським ко-
ролем, а Петро І сповіщав про “зраду” Мазепи 
й обрання нового гетьмана — Скоропадського, 
якого козаки мають “слухатися”.

Що вчинив Гордієнко? Гроші від посланців 
прийняв — а чого ж відмовлятися? Однак пос-
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тавив перед Петром (у листі-відповіді) кілька 
жорстких вимог, що вкрай роздратували царя: 
1) знищити в Україні все російське та українсь-
ке панство; 2) козацтву та посполитому людові 
повернути волю, як се було до Переяславської 
ради; 3) усі московські “городки” й фортеці по 
Самарі та в Кам’яному Затоні зруйнувати, знес-
ти з лиця землі.

Звісно, чекати відповіді на такого листа Гор-
дієнко не став: на Січ зійшлося вісім тисяч запо-
рожців — час діяти.

1 січня 1709 року Костя вшосте обирають 
кошовим. Він одразу надсилає 6000 запорож-
ців у Старий і Новий Кодаки (доки їх не захо-
пило російське військо). Меншиков кидає своє 
військо навперейми — аби не дати Гордієнкові 
з’єднатися з Мазепою. Але першого березня, 
лишивши на Січі за наказного отамана Михай-
ла Симонченка, Гордієнко рушає на Кодаки. З 
ним — лише 1000 запорожців. Решта лишилася 
дискутувати, хитатися між двома постатями — 
Мазепи і Петра І.

Перші бої — переможні

З побільшеним у Кодаках військом Гордієнко 
рушив на Царичанку, де на козаків чекало три 
тисячі російських драгунів на чолі з хоробрим 
бригадиром Кемпелем. Запорожці вщент розби-
ли драгунів, багатьох взяли в полон.

Другий бій — під Келебердою, де Гордієнко, 
вміло маневруючи та використовуючи фактор 
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раптовості, розгромив переважаючі сили моско-
витян. Меншиков урятувався втечею.

Потому Гордієнко з військом став визволяти 
всі містечка по Орелі та Ворсклі, знищуючи во-
рожі залоги. До загонів Гордієнка приєднували-
ся повстанці. Їх згуртувалося близько 15 тисяч 
осіб. Щоправда, на озброєнні вони мали вила й 
коси. Тож Гордієнко дбав про трофеї для повс-
танців. Одначе, як тільки вони прочули, що за-
порожці йдуть на з’єднання з Мазепою, армія 
їхня швидко розтанула, як дим: майже всі вони 
рік тому брали участь у Булавінському повстан-
ні...

Зустріч з Мазепою

Се сталося в Диканьці. Гордієнко зайшов до 
хати, де мешкав гетьман. На широкому столі ле-
жали клейноди. Кошовий шанобливо вклонився 
гетьману й поцілував бунчук.

У присутності запорозької та української ко-
зацької старшини він сказав: “Військо Запорозь-
ке і я дякуємо Вам за те, що, як гетьман Украї-
ни, ви взяли до серця те становище, до котрого 
дійшла наша Батьківщина й почали визволяти її 
од московської влади. Ми певні, що саме з цією 
метою, а не з якоїсь персональної користі ви 
попросили протекції шведського короля і тільки 
через те ми й зважились допомогти вам щиро, не 
зважаючи на небезпеку нашого життя, і — кори-
тись вашій волі, так що волите наказувати нам, 
щоб досягти бажаної мети” (за А. Кащенком).
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Схвильований гетьман дякував Запорозькому 
Війську за довір’я й запевняв, що, “складаючись 
на шведського короля”, він, Мазепа, “не мав на 
меті своєї користі, а вчинив так, не маючи вже 
сили терпіти неправдиві утиски за неньку Ук-
раїну” (за М. Костомаровим).

З Диканьки Гордієнко і Мазепа поїхали у 
Великі Будища, де була ставка короля Карла 
XII. У присутності козацької старшини та ко-
ролівського генералітету Гордієнко, як вихова-
нець Києво-Могилянської академії, проголосив 
свою промову латинською мовою. Він подяку-
вав від усього Війська Запорозького за те, що 
король обіцяв оборонити як Військо Запорозь-

Могутня зустріч гетьмана Івана Мазепи з Костем Гордієнком
 Петро Андрусів
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ке, так і весь народ український від загального 
ворога.

А в цей час “загальний ворог” вже проливав 
ріки української крові і в сьому йому допомага-
ли українські, а точніше — малоросійські зрад-
ники.

Знову й знову зрада

Так, тільки за допомогою зради Росія перема-
гала й перемагає Україну за всі 350 років їхньої 
“дружби”.

...Не зміг Меншиков — за наказом Петра І — 
штурмом оволодіти Батуриним. Вже зібрав і 

Зустріч Костя Гордієнка з Карлом ХІІ 
Мирослав Добрянський



�0

повів своє військо геть. Та наздогнав Меншикова 
посланець українського полковника на прізви-
ще Ніс. Повідомив, що є потаємний підземний 
хід у самісінький Батурин. І пролізло гадюкою 
вороже військо. І вчинило кривавий бенкет по-
московському: вирізало всіх до ноги. Сім тисяч 
населення. Немовлят, дітей, старих. Лише ко-
менданта Чечеля залишили в живих. Для чет-
вертування на очах у царя Петра І.

І ось ще один зрадник: чигиринський полков-
ник Гнат Ґалаґан. Колись він ходив у старшинах 
на Запорозькій Січі. З часом перейшов до Ма-
зепи. Став полковником і... “найближчим після 
Орлика однодумцем Мазепи” (А. Кащенко). Він 
палко вітав Мазепу з переходом до Карла XII. 
А коли роздивився, що шведів “удесятеро” мен-
ше, ніж москалів, то швиденько перебіг у стан 
Петра І. Ще й зумів привести кілька десятків 
полонених шведів. Та Ґалаґан не лише привів 
бранців. Він повідомив Петрові, Меншикову та 
Голіцину про місце розташування шведського й 
українського військ, про всі рухи запорожців та 
їхнє озброєння. Се одразу взяли до уваги воро-
га.

Кривавий генерал Рене

Скориставшись даними зрадника Ґалаґана, 
генерал Рене повів свій корпус в обхід Гордієн-
кового війська. Захопивши села Маячка та Не-
хворощі на Орелі, генерал-“європеєць” та ще й 
“баронського роду” не тільки вибив хоробрі не-
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численні залоги запорожців, а й повелів виріза-
ти все населення, не жаліючи ні дітей, ні жінок, 
ні старих. А всі оселі наказав спалити. Так на 
багатостраждальній українській землі з’явилося 
ще два обвуглених Батурини.

Далі “європеєць” захопив Сопілки на Ворсклі 
й вчинив таку ж криваву розправу над населен-
ням. Але до кінця вирізати всіх не встиг. Со-
пілки оточило військо Гордієнка й шведського 
генерала Крузе. Втративши майже все своє вій-
сько (1500 чужинців лишилося лежати трупом 
на полі бою), Рене ганебно втік.

І ще кривавіший полковник Яковлєв

А на Січі тривало “буяння демократії”, що її 
можна було б назвати блюзнірством. Тисяча ко-
заків, що не пішли за Гордієнком, замість того, 
аби стати на захист своєї батьківщини, боронити 
українські села від головорізів Петра І, з дня в 
день вели гучні дебати.

Одні ратували за Мазепу, другі — за Петра І. 
Нарешті промосковська партія перемогла — за-
очно скинули з кошівства Гордієнка й поставили 
“свого” — Сорочинського.

Про те, що на Січі серед козаків були підкуп-
лені агенти царя, свідчить такий факт: на третій 
день по обранні кошовим Сорочинського його 
привітав і надіслав купу грошей сам Петро І. Од-
нак Сорочинський несподівано для всіх також 
“зрадив” цареві. Збагнувши, що Січ хочуть пе-
ретворити в підрозділ російської армії, кошовий 
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спішно поїхав до кримського хана для таємних 
переговорів.

Се одразу стало відомо Петрові І. Розлютив-
шись, він наказав полковнику Яковлєву захопи-
ти й зруйнувати Запорозьку Січ.

І ось кривавий шлях дванадцятитисячного 
корпусу Яковлєва.

Спочатку полковник здобув Келеберду і вирі-
зав усіх мешканців. Отож ще один Батурин. Далі 
підступив до Переволочної, де було 600 козаків. 
Почався нещадний обстріл фортеці із артилерії, 
відтак штурм... Усі 600 козаків полягли смер-
тю хоробрих. З мирним населенням, як зазначає 
Адріян Кащенко (а він вивчав архіви Запорозь-
кого Коша), москалі розправилися з нечуваною 
жорстокістю: “Всіх, хто ховався по хатах та 
повітах, вони (солдати Яковлєва — С. П.) зами-
кали з двору й живцем палили разом з будівля-
ми; інших або кололи й різали, або колесували 
й четвертували. За кілька годин у Переволочній 
не лишилося жодної живої душі й жодної ці-
лої оселі. Лише димарі стриміли в почорніле від 
кіптяви й диму небо” (А. Кащенко).

9 травня 1709 року полковник Яковлєв з два-
надцятитисячним військом підступив до Січі За-
порозької, розставив гармати й почав люте бом-
бардування орлиного гнізда української нації.

І сталося диво. Тисяча запорожців, які не 
пішли за Гордієнком і котрі цілими днями вели 
дебати, розпадаючись на дві чи навіть на три 
партії, — всі вони тепер об’єдналися в одне ціле, 
монолітне, грізне й непідкупне та непідступне 
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воїнство. Промосковська партія, що обрала Со-
рочинського (він перебував у Криму) враз стала 
антимосковською. Всі були єдині в намірі захис-
тити Матір-Січ.

Тож запорожці боронилися, як леви. Два дні 
штурмував Яковлєв Січ і безуспішно. На третій 
він зневірився в можливості оволодіти фортецею 
і вже мав намір зняти облогу — досить того, що 
загинуло майже дві тисячі його вояків. І вже 
підкликав сурмача, аби грати відбій. Аж тут...

Так, за найкритичнішої для кривавого ката 
Яковлєва хвилини з’явилися два “охочекомон-
ні” полки (добровільні зрадники України!) під 
орудою обер-зрадника Гната Ґалаґана. Се надих-
нуло москалів на новий штурм. А Ґалаґан не 
штурмував. Він вискочив на бруствер шанців і, 
несамовито хрестячись, закричав:

— Браття, ось вам хрест святий, що ні в кого 
з вас і волосинки не впаде з голови, коли скла-
дете зброю. А ось грамота від царя (помахав па-
пірцем — чиєюсь не відісланою “чолобитною”). 
Вам повертаються вольності... Кидайте зброю! 
Ось несу вольності вам...

І... два бича України: зрада й довірливість. 
Пречиста, дитинна довірливість непереможних у 
бою запорозьких козаків. Скільки разів вона їх 
била, клала трупом тисячами — без бою. Як ось 
зараз...

Лицарі шаблі й правди одразу довірливо пос-
кладали зброю (щоправда — не всі, а душ трис-
та): чекають “грамоти”, ще й браму відчинили. 
А Ґалаґан перший прохромив шаблею найближ-
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чого козака. Хмарою налетіли москалі. В полоні 
таким чином опинилося 278 запорожців. Їх, без-
збройних, одразу стали тут же сікти шаблями, 
колоти багнетами, четвертувати...

Як звір, залетів на коні у Січ полковник Яков-
лєв. Наказав палити козацькі курені (деякі вже 
були поруйновані гарматами). Не пошкодував 
“православний” кат і Покровської церкви — на-
казав лише винести іконостас (шість пудів сріб-
ла!), а храм спалити. Послав полковник солдатів 
і на козацький цвинтар (отакий сатанинський 
задум!). У першу чергу розгребли могилу Івана 
Сірка, кістки його розкидали по степу (сам Ґа-
лаґан керував сим страшним дійством — вислу-
жувався: йому Петро І пообіцяв за зраду розкіш-
не село Боровицю!).

А на Січі лилася кров, упивалися нею “пра-
вославні”. Вже мертвих, понівечених, замордо-
ваних козаків вішали на шибениці, ставили на 
плоти й пускали Дніпром униз, аби нажахати й 
тих запорожців, що рибалили нижче Січі. Тіль-
ки жахати не було кого...

Не всі запорожці склали зброю. Близько 
трьохсот відчайдух кинулися до таємного лазу 
й вийшли в хащі Скарбної, де було приховано 
14 “чайок”. Сіли на весла запорожці, підібрали 
своїх побратимів, що стояли на чатах чи лови-
ли рибу нижче по Дніпру, та й вийшли в Чорне 
море. А далі “пішли в світи”. Як колись амазон-
ки... Були серед них освічені, що знали латинь 
і турецьку, вміли домовлятися з турецькою вла-
дою, бо успішно пройшли Босфор і Дарданелли, 
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вийшли в Середземне море, проскочили Гібрал-
тар і, шукаючи “вільні землі”, обійшли весь за-
хідний берег Африки та зайшли в Індійський 
океан і аж на острові Мадагаскар, на східному 
його березі знайшли шмат вільної землі. Там і 
поселилися, утворивши республіку з гордим іме-
нем Ліберія. Коли про таке дізнався Петро І, він 
став готувати ескадру, яка мала піти й знищити 
Ліберію. Але смерть завадила сатрапові здійсни-
ти свій підступний намір.

“Українці перемогли українців’’

Втікали з поля бою під Полтавою. Аж зем-
ля гула... Мазепа. Карл XII. Шістнадцять тисяч 
шведських вояків. Три тисячі українських коза-
ків-мазепинців.

Утікали мовчазні, пригнічені, безпорадні, на-
жахані поразкою. Втікали безтямно, повсякчас 
озираючись...

Здається, один лише Кость Гордієнко, сей за-
бризканий чужою кров’ю велетень, не втрачав 
самовладання. Навпаки — знав, що треба роби-
ти...

Ось він ще вранці 29 червня, разом зі своїми 
двома тисячами запорожців, першим приска-
кав до Переволочної на Дніпрі (летіли навпро-
стець — понад берегом Ворскли), бо мав запобіг-
ти трагедії, тобто мусив будь-що організувати 
переправу для Мазепи й Карла (добре знаючи, 
що полковник Яковлєв знищив усі байдаки та 
човни на Дніпрі). Тож повелів козакам тягнути 
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з села всіляку деревину, а сам кинувся робити 
плоти. Хоча в голові — рій думок...

Що ж, сталося те, що він і передбачав... Безпо-
радний Мазепа, котрий був спостерігачем битви. 
Поранений в ногу Карл, котрий так хлопчакува-
то хизувався своєю безстрашністю, гарцюючи на 
жеребці перед московськими мушкетами... І — 
головнокомандувач Реншільд. Се той Реншільд, 
що під Нарвою, маючи 8 тисяч солдатів, переміг 
40-тисячну армію Петра І. А тепер? Що сталося 
з великим стратегом?

Зненацька, о другій ночі, батальйон шведів 
та полк Гордієнка ринули на сонних москалів, 
змусили їх утікати. На світанні, користуючись 
туманом, впритул підійшли до двох російських 
редутів, захопили їх. Здавалося б, тільки роз-
вивати наступ. Аж тут галопом прискочив Рен-
шільд: чому почали без його команди?! Поверну-
ти батальйон на “висхідні позиції”. Повернули. 
І перейшла ініціатива до росіян. Тимчасово. Бо 
ось Гордієнків полк (тридцять куренів!) врізав-
ся в гущу москалів, продовжує прориватися. Як 
блискавка, змигує шабля кошового, що рубає во-
рога “до сідла”. Здається, ніяка сила не в змозі 
зупинити запорожців. Але є така “сила”: шість 
полків послав скороспечений гетьман Скоропад-
ський в тил гордієнківцям. Та ще які полки: 
Київський, Миргородський, Ізюмський, Хар-
ківський, Ніжинський і, звісно, Полтавський. 
Непереливки гордієнківцям. Від “своїх”...

Та ось знову стали переважати шведи. Але в 
найкритичніший для москалів момент посеред 



��

бранного поля з’явився Семен Палій. Старий, 
сивий, на білому коні. Він підняв руки до неба й 
гукнув: “Дітки мої — до мене!” І “дітки” — ко-
лишні козаки паліївського полку, а тепер мазе-
пинці, отак зненацька, піддаючись хвилинному 
настрою чи впливу Сатани, стали рубати шведів 
і своїх побратимів — запорожців. “Зрада в коза-
цькому таборі”,— прокотилося поміж шведами. 
Се був сором. Ганьба. Поразка. “Суть Полтавсь-
кої битви: українці перемогли українців”, — так 
скаже Кость Гордієнко згодом, у Бендерах.

“Спасибо, хохленок...”

Першим утікачем прибув до Дніпра під вечір 
29 червня Мазепа з Орликом та своїм почтом. А 
в Гордієнка все напоготові: переправив гетьмана 
на плотах, ще й своїх запорожців — в охорону.

Останньою — вже вночі — під’їхала каре-
та Карла XII: тяжка рана завдавала великих 
страждань королю, тож мусили зупинятися, аби 
перев’язати рану. Тому ледь-ледь не потрапили 
у полон до Меншикова.

Гордієнко особисто затягнув королівську ка-
рету на спаровані два байдаки і перевіз Карла 
XII на правий берег Дніпра. А запорожці-гор-
дієнківці всю ніч переправлялися, хто на чому 
міг: на дошках з возів, на ярмах, на дерев’яних 
колесах, на снопах з очерету, а хто просто три-
мався за гриву свого коня.

На світанні до Дніпра підійшло стомлене вій-
сько — шістнадцять тисяч шведських вояків та 
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три тисячі українських козаків-мазепинців. На 
березі ще залишалося 220 гордієнківців. І тут 
чорною хмарою насунуло російське військо на 
чолі з самим Петром І.

Шведи одразу здалися — їм Петро дарував 
життя, а полонених мазепинців і гордієнків-
ців цар-садист віддав на такі страшні тортури 
й катування, що загартовані на крові шведські 
солдати непритомніли, споглядаючи звірства по-
московськи.

...Чимало гордієнківців переховувалося в бай-
раках, шелюзі, старих клунях, їх уперто шука-
ли й знаходили паліївці та вели прямо до Пет-
ра І. Він поплескував лакузу по плечу й замість 
тридцяти срібників обдаровував стереотипним 
вигуком: — Спасибо, хохленок!

Похід Гордієнка в Україну 1711 року

За найсуворіших і найпечальніших обставин 
Гордієнко залишався самим собою: лицарем без 
страху й докору, незрадливим сином України й 
Запорозької Січі, козацьким стратегом.

По переправі він залишив тисячу запорожців, 
аби вони заманювали в найбезводніші й дикі сте-
пи той корпус драгунів, що його послав Петро І 
навздогін Мазепі й Карлові. Другу тисячу повів 
за собою — мав супроводжувати під надійною 
охороною Карла й Мазепу аж до Бендер. Там Гор-
дієнко, знаючи латинь, брав участь у написанні 
першої української конституції (П. Орлик не є 
одноосібним автором сього історичного докумен-
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та). Вдалою була й місія Гордієнка та Орлика до 
турецького султана, який дозволив козакам за-
снувати Нову Січ в Олешках і пообіцяв наступ-
ного, 1711 року, почати війну проти Росії.

Коли Кость повернувся до рідного Коша, що 
тимчасово перебував у гирлі річки Кам’яної, його 
очікувало... 8 тисяч козаків. І кількість їх зрос-
тала: “допомагав” Петро І, Меншиков, Яковлєв 
та інші кати, котрі захлиналися від української 
крові, мордуючи “зрадників”. Тож українці вті-
кали на Січ.

У листопаді 1710 року запорожці знову оби-
рають Гордієнка своїм кошовим і облаштову-
ють Олешківську Січ на березі Конки та Карда-
шівського лиману. Напровесні наступного року, 
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з’єднавшись біля Бугу з татарським військом, 
Гордієнко рушає в похід на визволення України. 
Се був історичний похід. Українська людність 
радо зустрічала запорожців. Гордієнківці взяли 
Умань, Чигирин, Торговицю, Кальник, Корсунь; 
підійшли до Білої Церкви, де була потужна мос-
ковська залога. Кошовий почав готувати війсь-
ко до штурму, але несподівано (в котрий раз!) 
зрадили татари: вони полишили козаків і пішли 
грабувати Україну. Сам Орлик кинувся умовля-
ти Калгу-Салтана, але дарма...

Тим часом Петро І вирушив з великим війсь-
ком у далекий похід (аж до річки Прут) проти 
Туреччини. Аби придушити військо Гордієнка 
й забезпечити собі надійний тил під час похо-
ду, цар надсилає проти запорожців корпус ге-
нерала Бутурліна та полки Скоропадського. Але 
Гордієнко обирає іншу тактику: він не встряває 
у бійку з Бутурліним, а йде з козаками слідом 
за військом Петра І, чинить нічні напади на 
його ар’єргарди, захоплює валки підвід з поро-
хом, гарматами, продовольством. Тож коли над 
річкою Прут турецьке військо оточило росіян, 
Петро мусив беззастережно капітулювати й під-
писати всі вимоги Туреччини та ще й заплати-
ти великому візиру колосальну суму за право... 
виходу з оточення. Згідно з умовою Петро І по-
вертав Туреччині Азов (!), Таганрог, усі землі 
Війська Запорозького та Правобережну Україну. 
Просили Гордієнко й Орлик султана відібрати в 
Росії й Лівобережну Україну, але... всі боялися 
зміцнення України. І могутня Порта — також. 
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Здавалося б, для Запорожжя настали щасливі 
часи: султан не накладав на козаків жодних по-
винностей, як це робив Петро І; всі московські 
фортеці й “городки” на Самарі були поруйновані 
(хоча Гордієнко намагався перетворити їх в ук-
раїнські фортеці, але селяни розтягли камінь 
“на льохи”). Кошовий гаряче заходився розбу-
довувати Олешківську Січ, вишколювати війсь-
ко, аби силою визволити Лівобережну Україну, 
однак...

Кайдани від царя

Несподівано під Олешками, у Кардашівсько-
му лимані, з’явилося аж сорок байдаків. То при-
були Дніпром козаки із річки Самари на чолі з 
промосковським отаманом Іваном Гусаком. Він 
буцімто іменем “білого царя” скликав козацьку 
раду, звинуватив Гордієнка в “зраді православ-
ної віри” і... збурилася Січ. Знову розкололась 
на дві партії. Гучні дебати закінчилися тим, що 
Гордієнка... закували в кайдани (казали потім, 
що їх прислав сам цар). Кошовим обрали Гусака. 
Олешківську Січ поруйнували, всі перебралися в 
Стару Січ у гирлі Чортомлика.

Гусак одразу спорядив посланців у Петербург 
до царя з проханням прийняти Військо Запо-
розьке “під високу царську руку” та прислати 
надійне військо, аби конвоювати “живого Гор-
дієнка” в руки цареві.

Два місяці очікували посланців, а вони повер-
нулися ні з чим: цар не має наміру порушувати 
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угоду з турецьким султаном, тому ніяких “да-
рунків” від Гусака не бажає мати...

І знову збунтувалася Січ. Гусака скинули з 
кошівства. І в дванадцятий раз обрали кошовим 
Гордієнка, врочисто знявши з нього кайдани. Од-
нак на сей раз Кость, потираючи на руках рубці 
від кайданів, відмовився від булави. Назавжди.

Ще довгенько прожив по цьому, але завжди, 
до самої смерті (1733 р.) відчував кайдани на 
руках своїх...

Козаки гетьмана Петра Сагайдачного здобувають Кафу. 1616 р.
 Артур Орльонов 
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