
СОФІЯ ЩЕГЛОВА

ВІРШІ ПРО МАЗЕПУ, СКЛАДЕНІ

ПІСЛЯ ЙОГО «ЗРАДИ».

Особа гетьмана Мазепи звертала на себе увагу сучасників, його
діяльність значно на них впливала; цьому доказ в досить велика
кількість творів того часу, книжкових та народніх, що кажуть за
Мазепу. Йому було присвячено цілу низку панегіриків, де
виславлено було його рід, його герб, його турботи про освіту, мана-
стирі й церкви, а також його воєнні подвиги1). 1Іісля-ж зради"
Мазепи про нього було складено досить велику кількість віршів, де
його осуждали за його зраду", а також багато пісень та легенд2).
На ці твори вже давно звернули увагу дослідники, що повидавали
багато їх текстів, а також поробили зауваження та повисловлюва-
ляся що до того або иншого з цих творів, або навіть що до цілої
низки їх. Дуже цікаво було-б розглянути всі ці твори в цілому та
проаналізувати ЇХ, історію їх з явлення та розвитку від кінця XVII
сторіччя аж до наших днів, поскільки вони збереглися в записах.
Але таке широке завдання це справа прийдешнього часу, поки-ж
іцо ми обмежимося тим, що розглянемо тільки віршову літературу
про Мазепу, складену вже після його зради"3). В цій галузі
зроблено досі дуже небагато, головним чином повидавано лише матеріял
з деякими зауваженнями, що ми їх зазначатимемо, розглядаючи
окремі вірші. Загальні-ж висновки з приводу цих віршів висловили
лише М. Драгоманов в своїй книзі: Політичні пісні українського
народу XVIII XIX сторіччя" та Каллаш в статті Палий и Мазепа
в народной поэзии"4).

М. Драгоманов зазначає, що вірші про Мазепу відріжняються від
пісень тим, що вони не знають Палія, деякі згадують за Кочубея та
Іскру й нічого не мають проти панства Мазепи, вони поділяють погляд
царя та архієреїв що до всієї справи, не малюють народнього життя
та народніх інтересів за винятком одного вірша Псалма Новозданна".

В. Каллаш одмічає, що й вірші, й пісні поставилися проти Мазепи
однаково вороже, але до зради" Мазепи вони ставляться ріжно:
вірші, кленучи Мазепу, підкреслюють несправедливість покарання
Кочубея та Іскри та виславляють їх; народні пісні ганьблять Мазепу

*)*) Про панегірики дивись: М. Максимович, Книжная старина южно-русская, 1849,
передрук, в збірці творів, т. ПІ, Київ, 1880; П. Пекарский, Наука и литература при
Петре, СПБ., 1862; Богдан Барвінський, Слідами Гетьмана Мазепи. Записки Наук.
Товар, ім. Шевченка, т. СХХІХ, Львів, 1920, с. 107 140; С. Маелов, Етюди з історії
стародруків. Труди Українського Науков. Інстит. Книгознавства, т. І.

а) П. Киреевский. Пеони, вьш. 8, М., 1870; И. Манжура, Легенда и 8 пеени о
Семене Палие, Киевекая Старина®, 1882, № 3; М. Драгоманов, Політичні пісні
українського народу XVIII XIX ст, ч. І, розд. І, Женева, 1883; Я. Новицкий, Малор. иетор.
песни, собран. в Екатериноелавщине, 1874 1903 г., Екатериноелав, 1908 та ин.

®) Над вивченням панегіриків на пошану Мазепи працює нині проф. С. І. Маелов.
*) Этнограф. Обозр., 1889, кн. 2.
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за заслання Палія, нігде не згадуючи за Кочубея та Іскру; навпаки,
ім я Палія можна зустрінути лише в однім пізнім вірші.

Зробивши такі попередні зауваження, розглянемо в хронологічнім
порядкові вірші, що їх складено після зради" Мазепи.

І. Вірша Мазепѣ измѣннику Заднѣпрянскому и Вкраинскому"
видано було двічі, видавали його П. Кіреевський*) та Я. Головацький1 2),
обидва не зазначаючи джерел. П. Кіреевський, видаючи вірша, зазначає,
що його вживає нарід, й тому текста його значно перекручено, що
він має звязок з народніми піснями й що його взято з поширеної
в народі псальми. М. Драгоманов, зауваживши, що другу половину
вірша попсовано, каже, що автор вірша був походженням з півночи,
бо він згадує за руйнування півночи, й що вірша складено 1708 року,
поки Шведи ще не посунулися на Україну3). Дійсно, вірша значно
перекручено, по деяких його місцях зовсім немає жодного змісту,
початок його зовсім не звязано з кінцем. Після початкових рядків:

Еґда приближатся послѣдняя лѣта, въ градѣ брани станутъ,
Тогда другъ отъ друга будутъ устраіпени и побѣгнутъ у пустыни,
Ховатися будутъ, зъ жалемъ загудутъ въ найтвердшу яскиню4 5)".

автор безпосередньо запитує Мазепу:
Мазепина слава, безумная глава, що еь ты учинила?
Даря оставляетъ, ко Шведомъ вбѣгаетъ, войско засмутивъ,
Церкви измѣнивъ есь, Бога образивъ есь, тамъ ты насъ лякаешъ .

Запропонувавши Мазепі схилитися перед царем, автор згадує
за руйнування Батурина, за зраду Мазепи та віщує Мазепі, що йому
доведеться піти до пекла. Мазепа « адає занапастити Україну, але
цього не буде, бо для нього та Шведа вже заготовано плахты".
Дарма що він привів Шведів руйнувати на півночі, вийти відтіля
йому не доведеться й він загубить і Шведів. Далі йде виславлення
царя Петра. Автор цього вірша, крім загальних фраз про зраду"
Мазепи, нагадує з історичних фактів лише за руйнування Батурина,
колишньої резиденції Мазепи, що заподіяно було за наказом царя
в листопаді 1708 року6). Автор має Мазепу за причину загибели
міста, за що його й буде покарано він попаде до пекла:

Батуринъ славетний се днесь зоставъ шпетный, а черезъ його зраду,
Души погубивъ есъ, и градъ разоривъ есь, самъ иидешъ ко аду .

Цей уривок виявляє, як ставиться автор до зради" Мазепи:
з суто релігійного погляду; це видко й з того, що, перелічуючи
провини Мазепи, автор найбільшу увагу звертає на провину Мазепи
що до церкви: зрадив її, забув бога.

Таке обвинувачення підтримували царські грамоти,' зазначаючи,
ніби-то Мазепа був боговідступник, таємний католик; в дійсності
це безумовно не мало під собою жодних підстав6), а за причину що
до цього могло бути те, що Мазепа, ще хлопчиком, жив при
королівськім дворі.

Ганьблячи Мазепу з приводу того, що він зруйнував Батурин,
загубив неповинних людей, бажав занапастити Україну, зрадив
церкву та царя, автор все-таки ставиться до Мазепи без особливої

1) Пеони, собранные II. В. К,иреевским , В. 8, М., 1870, 249 251.
2) Народные песни Галицкой и Угорской Руси, т. I, М. 1878, 35 36.
3) Ор. сіі, 53.
4) Цитую за виданням Гловацького.
5) Н. Костомаров, Мазепа. Русская мысль, 1882 р., Л® 10, с. 238 239.
°) М. Грушевський. Ілюстрована Історія України, Київ Львів, 1912 р., 381.



СОФІЯ ЩЕГЛОВА_84

злоби, а навпаки, навіть з деякою жалістю, він наприклад
заходжується переконати його не губити себе, покаятися, не соромитися
обтужити свою провину та схилитися перед царем:

Учини благое, аще не страждешь, Цареви еклониея,
Не пощади главы, за измѣну славы, плачъ, не стидися".

Автор вважає, що Мазепа зрадив ніби-то підчас божевілля, не
обміркувавши цю справу, тому-то він і запитує Мазепу: безумная
глава, щось ты учинила" (між иншим назву Мазепи безумная глава"
зустрічаємо й у народніх піснях, наприклад у Кіреєвського: Мазепо,
безумно главо", вип, 8, с. 190). І лише наприкінці вірша автор починає
лаяти Мазепу, іменуючи його Іудою, себ-то тим іменням, що його
завжди прикладали до Мазепи його сучасники, наприклад,
свойственнѣйшаго имене тебѣ не обрѣтаю паче сего, егда тя измѣнника
вселукава нареку Іудою", каже Степан Яворський1). Петро Великий
іменує його: Новый Іуда Мазепа"1 2).

Малюючи ролю Мазепи в його зносинах з Карлом, автор трохи
перебільшує її, зазначаючи, що Карл прийшов на російську землю за
проводом Мазепи:

Ци битися маешъ що тутъ шведа привевъ Сѣверъ разорити".

Це не відповідає дійсності, хоча в маніфесті Петра й зазначалося,
ніби то Мазепа закликав Петра на Україну: Карл... в
Малороссійскій край по призыву и присылке изменника Мазепывошедши
оный завоевал". Під словом север" автор мабуть розумів північну
частину України. Слова вірша про зруйнування Батурина дають
змогу точніше визначити час складання, вірша; його мабуть було
написано після цієї події, себ-то на припочатку листопада 1708 року
й очевидячки незабаром після неї, бо в другій половині листопада
воєнні події вже розпочалися.

 На Україні й тоді автор не став-би запитувати Мазепу, чи гадає
він воювати, не став-би казати за замах занапастити північ України.

В вірші між иншим згадано ім я Максима; мабуть це говорилося
за Іскру, але місце це цілком не зрозуміле:

Максимъ умный, славный и измѣнникъ явный и бестія его".

П. Кіреевський зазначає, що початок цього вірша є початок
дуже розповсюдженої псальми; цілковитої подібности нам не вдалося
встановити з жодною з відомих псальм, але можна зазначити більш-
менш близькі вирази:

* Егда пріидетъ кончина сего свѣта,
Тогда наступятъ печальны дни и лѣта"

....вы жалости, возревутъ чловѣцы всеужасно,
Побѣгнут в горы сокрыться, въ пропастехъ земныхъ,

* Друзи безъ свѣта въ вертепахъ веврыются (?) темныхъ".

Очевидячки, автор вірша перефразував слова відомої йому псальми
й вставив їх неначе вступ до оповідання надалі, де між иншим
зазначено й за прийдешню долю Мазепи.

1) Слово перед проклятием Мазепы, произнесенное митр. Стефаном Явореким
в Московской Успенском соборе 12 ноября 1708 г.  Труды Киевек. Дух. Акад. ,
1865, № 12, 508.

2) Ibid., с. 500.
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Мова вірша українська, мабуть автор його був Українець. Стих
18-екладний; як це можна судити з уцілілих місць, він, коли
був ще непопсований, розподілявся на 3 частини, що з них дві
римувалися одна з одною, а третя з наступним рядком. Рима
найбільше дієслівна.

II. Вірша псалма новозданна, трубою названа" надруковано
в Источниках малорусской иетории" Бантиша - Каменського від
1709 року1), надрукував його також і В. Барвінський'), що гадав,
ніби-то подобного по содержанию памятника еще не появлялось
в печати"; автор цього вірша, на думку В. Барвінського, був або
з духівництва, або з старшини й вкуеил плодов киевской
школьной премудрости в достаточной степени, о чем свидетельствует его
уменье слагать вирши различных размеров" (4). За цього вірша згадує
й М. Драгоманов, він зазначав, що його склав Українець зараз-же
після зради" Мазепи, що літературна його якість, як і моральна
височінь його автора, невеликі: автор припадав перед царем, але
бажав, щоб Україна була вільна.

Вірш розпочинається з довгого вступу, що пояснює, чому автор
іменує вірша сурмою: вірш, як і сурма, має велике значіння
підчас війни, вія повинен кликати сыновъ россійскихъ" до бою. Цей-же
вірш мусить кликати до помсти: 

Та труба словесна
Мазепы прелестна
Измѣну гласяща,
А царя славяща
Ку пометѣ тя на врага будетъ побуждать 2 3).

Далі розпочинається головна частина вірша; спочатку йде ціла
низка запитань до Мазепи, що йому могло бракувати, що він зрадив
Петра:

Гонору, чи славы, чи златой булавы".

Автор перелічує все те добро, що з нього користався Мазепа та
що йому здавалося за мале:

Що въ земли и въ морѣ, то е въ твоемъ дворѣ,
Все ся знайдовало, чи еще жъ ти мало?
Пестовалесь ласку, премногую царску,
Кавалѣромъ ели лесъ, чемъ же измѣни лесъ?...

Мѣлееь множайшіе, екарбы дражайшіе:
Лечъ тое все было, псу, тобѣ немило

Але, не дивлячися на все добро, що він з нього користався,
Мазепа зрадив. Тимчасом на Україні волной, милой" все буде, як
і в старовину, хоч там і не все спокійно; щоб утворити цілковитий
спокій, треба звернутися до Петра:

Я жъ тобѣ Россія, даю вотумъ сіе; ф
Поклонись Царевѣ и Государевѣ",

він визволить країну від Ляхів, що гноблять людність. Надалі автор
вірша бажає цареві подолати Шведів, сісти на польського трона,
вигнати Поляків з України, най знають силу

Великоросеійеку и Малороесійеку,
Страшну, неприступну, двухъ Россій сукупну"

2) Чтения в Ими. Общ. Ист. и Древн. Рос., 1859 р., № І, 238 стор.
2) Новый литературный памятник времени Мазепы. Харьков, 1912, надруковано

за списком Моск. Го л. Арх. Мін. Закорд. справ, Малор. дела , 1709 р., № 69.
3) Цитую за виданням Вантиша-Каменеького.
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Цьому допоможе й бог. Після такої довжелезної вставки про
становище на Україні автор знову звертається до Мазепи, згадуючи,
що він волів віддати Україну Полякам; коли-ж про це виказали
Кочубей з Іскрою, то вони обидва загинули. Автор закликає царя
помститися:

Православный дарю, бодрый господарю,
Не медли отдати, по дѣломъ воздати,
Бы зло сердце ляха наполнилось страха
Бы не могъ стужати, болтъ южъ воевати
На славное царство, твое государство".

Вірша закінчують слова автора за себе самого, він називає себе
лякливим- зайцем", каже, що він

Отъ пановъ злыхъ сыновъ заздросныхъ Каиновъ,
Лютѣ разграбленный и уничтоженный",

\

що він отъ бѣдъ неспокойный" прагне покоя", що він завжди є
вірний підданець Петра. Закінчивши вірша, автор в прозаїчнім
додаткові пропонує Петрові овершопиеати по имени, на вѣчную ихъ отъ
всего народа злую память и пагубу" всіх измѣнниковъ". Своє
ім я автор потаїв, але пропонує його вгадати:

Имя ми, прозвание хто хощетъ узнати, /
Въ дикціях початковыхъ изволь поискати".

Провідна думка цього вірша та, що Мазепа через свою зраду
причинився до важкого стану України, що її й без того притискали
Поляки, й викликав на Україні сварки; автор, звертаючися до України,
каже:

Що то за причина, же дивьна руина
Въ тобѣ днесь повстала, вся та разорвала?
Не знавъ, хто на кого, бьетъ единъ другого.
Азъ ти извѣщаю, всѣмъ оголошаю:
Гетманъ ляхъ родимый, въ Россіи славимый,
Іоаннъ то тое справуетъ все злое".

Автор і ганьбить Мазепу за все лихо, що він заподіяв Україні.
Він обвинувачує Мазепу, а разом з ним і Поляків, при чому иноді
не легко розібрати, кого саме він бажає обвинувачувати. Поляків
разом з Мазепою він обвинувачує й у тім, що вони хотіли знищити
православну віру та завести унію:

Костелъ ихъ проклятый, церковь, наша мати,
Бы искорененна была, превращенна
Вь Лядзкую унѣю".

Цю-ж думку висловив Петро в маніфесті з дня 1 листопада 1708 року:
Гетманъ Мазепа... переѣхалъ къ Королю Шведскому... дабы Мало-

россійской край отдать въ порабощеніе еретикамъ шведамъ и подъ
иго поляковъ", або в маніфесті з дня 28 жовтня 1708 року: Гетманъ
Мазепа переѣхалъ къ непріятелю нашему, Королю Шведскому по
договору съ нимъ и Лещинскимъ, отъ Шведа выбраннымъ на
королевство польское, дабы, съ общего согласія съ ними
Малороссійскую землю поработить по прежнему подъ владѣніе Польское, и
церкви божіи и славные монастыри отдать въ Унію"1).

Самого Мазепу автор постійно іменує ляхом", ніби.то судячи
його за це та підкреслюючи таке його походження: ах, незбожный
ляше", лях з натуры гордый", .ах проклятый ляше", забьет
потайного, пса ляха гордого" й т. и.

х) Бантиш-Каменський, ор. cit., 175 та 172.



87ВІРШІ ПРО МАЗЕПУ, СКЛАДЕНІ ПІСЛЯ ЙОГО ЗРАДИ"

Таку назву Мазепи було дуже поширено того-часу1) й підставою
ще для цього безумовно було життя Мазепи, за молодого віку, при
дворі польського короля.

Отже в цім вірші автор осуждав Мазепу з національного та
державного боку; ставлячися так негативно до Мазепи, він не дозволяв
собі лаятися, як це бував по инших віршах, і лише один раз називав
Мазепу пес", таку назву ми знаходимо й у народніх піснях про
Мазепу: Тай уже ж пес проклятый. Мазепа"2).

Осуждаючи Мазепу за лихо, що він заподіяв Україні, автор
згадує за минуле, за шану, що з неї користувався Мазепа, за золоту
його булаву, ознаку гетьманської влади, за його багатство, за царську
ласку, до нього, за орден Андрія (Мазепа одержав цього ордена
другим по черзі на всю Росію 8 лютого 1700 року8). З несправедливих
вчинків Мазепи автор згадує лише за кару неповинних Кочубея та
' Іскри. При чому зазначає, що їх було покарано ніби за їх небажання
погодитися з Мазепою віддати Україну Полякам.

Псалму новозданну" написано безумовно зараз-же після зради"
Мазепи, ще до полтавського бою, бо автор звертається до Мазепи,
що знаходиться ще на Україні:

Ахъ, проклятый ляше, теперь ся втѣшаешъ,
Але не на завше ту утѣху маешъ:
Отыметъ скоро царь нашъ православный,
Летитъ на тя споро бѣлъ орелъ преславный;
Що день, що година, сподѣвайся въ гости:
Самъ днесь на Вкраинѣ зритъ царь твои злости*4.

Автор належить до тих Українців, що постраждали від
пограбування пановъ злыхъ сыновъ", тому почасти він і ненавидить Поляків
і бажає, щоб Україна волная, милая" все таки перебувала під
владою російського царя, що йому автор вірно служив і служитиме,
аж поки буде, жити:

Мы въ покою живше, вѣрне вамъ служивше
Поки живи будемъ, въ вѣрности пребудемъ*.

Мова, що нею написано вірша, як це можна бачити з наведених
уривків, книжкова українська, мав досить велику кількість
полонізмів. Стиха 13-складного не цілком дотримано. Рима в більшій
частині дієслівна.

ІП. Найпопулярніший вірш про Мазепу це був вірш Стефана
Яворського Изми мя, Боже". Вірш цей схоронився в декількох
відмінних поміж собою списках. Мені відомі такі списки: 1. Рос. публ.
бібл. собр. Буслаева" № Q. XIV, № 141, що його видав П. Кіреев-
ський4) 2. Бібліотеки Рязанської семінарії, що видав І. Диттель5).
3. Синодального рукопису ч. 5, видав П. Л. ®). 4. Збірника бібліотеки
Максимовича, що видав В. Науменко7). Вперше його було
надруковано в книзі Проповеди блаженные памяти Стефана Яворского"
4. ПІ, М. 1805, стор. 299 302, а потім у Рігельмана в книзі Лето-
писные повествования" 1847 р., 54 55. З неопублікованих списків

*) М. Грушевеький, ор. eit., 367.
2) Кіреевский, ор. cit., 179.
8) Костомаров, ор. cit., Руе. М. № 3, стор. 119, Соловьев, Иет. Рос.  ХГѴ, 1258.
4) Ор. cit., 8 вип., 245 249.
5) Святыня, древности и достопримечательности городя Рязани*. Чтен. в имп.

общ. ист. и др. Рое., 1859, кн. З, липень вересень, 134 -137.
6) Современные етихи на измену Мазепы*, Кіевская Старина, 1883, липень 596.
7) Стефан Яворекий в двойной роли хвалителя и обличителя Мазепы*. Кіевская

Старина, 1885 г., вересень, 172 175.
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мені відомі ще: 5: Описок рук. Унд одеського, № 898 та 6: Російської
Публічної бібліотеки Р, XVII № 79. Всі ці рукописи, що по них
збереглися списки вірша Стефана Явореького, слід віднести до ХѴПІ
сторіччя.

Дослідники та видавці висловлювали деякі свої міркування з
приводу цього вірша та належности його Стефанові Яворському.
І. Диттель звертає увагу, що автора вірша в рук. рязанськ. семінар,
не названо, але єсть повод думать, что она (элегия) произведение
преосвященного Стефана Яворского", але що це за підстави, 1.
Диттель не каже 1). Ф. Терновський2) пише, що разом зі Словом на зраду
Мазепи Стефан Яворський склав і вірша на ту-ж тему, й
посилається на видання казань Стефана Явореького, де надруковано й
цього вірша. П. Л. зазначає, що вірш цей, твір невідомого'сучасника;
нагадує церковну відправу, складену за наказом Петра на день
Полтавської перемоги й що його написано з поправками на звороті
аркуша з малюнком восьмикінцевого хреста, з віршами розп ятому
Христові та з присвяченням Стефанові Яворському, що його хтось
подав Яворському 1707 року3). Згадує за цього віршай М. Драгома-
манов, зазначаючи, що він школьарсько-попівська лаща од імениРосіи
(України) на бѣса", волка", Каина", Іуду" Мазепу"4). В.
Науменко каже, що автор вірші був Стефан Яворський, що це довів
Ф. Терновський й що це підтверджено збірником бібліотеки
Максимовича, який належав Варлаамові Лящевському, де вірша цього
приписано Стефанові Яворському; мабуть цей текст був чернетка, що
його було'згодом доповнено та оброблено5). Так міркують дослідники,
ніби-то вірша на зраду Мазепи написав Стефан Яворський; те-ж
підтверджує й аналіз вірша, як це побачимо далі.

Текст вірша, як це вже було зазначено, не всюди однаковий,
№N® 1, 2 та 6 дають повного текста, хоч в 2 та в 6 і списках і
бракує декількох строф, але можливо, що їх просто не було дописано,
тим більш, що вірша в № 2 закінчено посередині речення, № 5 являє
собою кінець вірша, починаючи зі слів Горе ти, горе второму Каину",
він має зміст і без випущеної частини; № 4, навпаки, дає лише
першу, правда, більшу частину вірша і раптом переривається. Що
до вірша № 3, то він являє собою твір, складений з окремих строф
повного вірша, при чому першу строфу повернуто в приспів, що по-
повторюється після кожної строфи далі; крім того в цьому вірші
є й додатки, що не порушують ані змісту, ані стилю, ані розміру
вірша. Переробник взяв лише одного з мотивів твору Стефана Явор-
ського противоставлення добродійств Росії Мазепі злочинствам, що
він заподіяв, та горе Росії з цього приводу, при чому вираз горя
вміщено після противоставлень, між тим в вірші Стефана. Явореького
це зроблено навпаки. Переробник пропустив деякі противоставлення,
а саме ті, що перефразують думку, зазначену раніш, і додав від себе
ще два нові:

Той воета на мя, аки вепръ от луга,
Его же имѣхъ любимаго друга"

та

Азъ иредсладкую давахъ ему манну,
Той ми воздаде лукаву обманну".

г) Ор. cit., 187.
2) М. Стефан Яворский, Труд. Кіев. Дух. Акад. 1864, Л:« 8, 269.
3) Ор. cit., 596.
4) Ор. cit., 49.
5) Ор. cit, 172.
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Деякі позичені строфи та рядки переробник залишив без зміни
або майже без зміни, инші він переробив в корінь, наприклад:

ВіршСт. Яворського. Рук, синод, бібл.

И азъ напоихъ от камене меда" Азъ напоихъ ихъ отъ камѳне меда
Той'же пагубна исполненный вреда , Той влія на мя ледъ лукава шведа".
Толику на мене отрыгнул есть

злобу"...1)

Де перероблення можна пояснити тим, що переробник відкинув
другу частину строфи. По инших-же місцях переробник лише
позичив зміст з вірша Ст. Яворського, але виклав його инакше:

Вірш Ст. Яворського

Кто ми дастъ слезы, якоже Рахили,
Восплачу горко в моем смутном дѣлѣ,
Се второй Иродъ смертна исполнь яда
Мазепа лютий уби моя чада".

Рук. синод, бібл.

Изнемогаю отъ горкихъ слезъ въ силѣ,
Плачу паче иныя смутныя Рахилѣ,
Видящи чада тоя погубленна,
Мечемъ сыновнимъ люте уязвленна".

В цій переробці ми помічаємо пом якшення фарб, що ними
змальовано Мазепу, це можна спостерегти й по интттих місцях вірша, де
викинуто лайливі епітети та місця про нього. Це разом з тим, що
обминуто всі місця вірша Стефана Яворського, де він каже за
прийдешню долю Мазепи, вказує, що перероблено вірша значно пізніше,
коли вражіння від зради Мазепи вже було зменшене й інтерес до
цієї події теж видихся.

Зміста вірша Стефана Яворського вкладено в таку рамку: Росія
плаче й звертається до бога, благаючи вратувати її від Мазепи". Це
ми читаємо наприпочатку та наприкінці вірша:

йзми мя, Боже, вопіетъ Росія,
Отъ ядовита и лукава змія
Его не ждаша адскія заклеїш

це з початку, а наприкінці:
Бывшаго вожда Ивашка Мазепы;

Боже мой, к тебѣ молитву пролію
Услыши горцѣ стенящу Росію.....

Мене Россію возвесели бѣдну,
А здовиту попери ехидну".

Звернувшися до бога з благанням, Росія згадує за свое лихо,
образи, що їй доводиться терпіти від свого сина Мазепи, й противо-
ставляє тому добру, що вона зробила Мазепі, те лихо, що він
заподіяв їй за це:

К нему бысть моя матерняя любы
Той же изостри на мя лютѣ зубы,
И азъ сотворихъ съ велможи еидѣти,
Той же смертныя сплете на мя сѣти" і т. и.

Охарактеризувавши Мазепу шляхом зазначених противоставлень,
автор характеризує Мазепу й безпосередньо:

Како прелстихся и не познахъ лиса,
Аггеломъ видомъ, прелестію бѣса,
Мнѣхъ яко агнецъ, но волкъ ядовитый,
Овчею лестно кожею покрытый" і т. и.

Далі в цілій низці викликів автор перелічує инші провини
Мазепи, малює його долю на страшнім суді й кінець-кінцем звертається

до бога. *)*) Цитую за рукописом Буслаева.
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Що-ж дає нам вірш з історичної точки погляду? Автор не
зазначав жодних фактів, а лише згадує за деякі, наприклад, за наругу
храмів, за пролиття неповинної крови, за зміну віри, за кару Іскрі
та Кочубеєві, за бажання Мазепи віддати Україну Полякам, що
пригноблювали православну віру.

Частина цих фактів, як це вже й зазначено, не відповідала
дійсності. Автор не зупиняється над ними, вважаючи, очевидячки, їх за
загально відомі. Згадує він за них, а також за звеличення Мазепи та
за всі добродійства, що їх йому було зроблено, лише характеризуючи
Мазепу й характеризуючи, треба сказати, дуже суворо й не лесливо.
Він малює Мазепу, як людину жорстоку, порівнюючи його з Іродом:

Сѳ вторый Иродъ, смертна нсполнь яда,
Мазепа лютый уби моя чада*,

як людину невдячну, порівнюючи його з Авееаломом, облудну:
Авесаломъ сынъ бысть неблагодарный

Подобенъ ему Мазепа коварный",

як людину злобну:
Той же пагубна исполненный вреда

Толику на мя отрыгнул есть злобу
Лютѣ снѣдати матерню утробу",

хитру:
Како прелстихся и не повнахъ лиса,

Аггеломъ видомъ, прелестію бѣса,
Мнѣхъ, яко агнецъ, но волкъ ядовитый
Овчею лестно кожею покрытый",

лицемірну:
О лицѣмѣре, о сатанинъ сыне";

він б відступник від віри,
Горе, проклятъ тебѣ лицемѣру,

Како смѣлъ еси нзмѣнити вѣру",

зрадник, другий Каїн:
И азъ возлюбихъ, яко мати сина

Откуду убо такова измѣна"
і далі:

Горе ти, горе второму 'Каину".

Як бачимо, охарактеризував Стефан Явореький Мазепу цілком
негативно. Він не жалкує й лайливих назв, як ядовитый и лукавый
змій", волкъ", воръ", ехидна"; на Мазепу, за словами автора вірша,
чекає незабаром загибель, а потім і пекло:*

Извѣстенъ буди яко тебе вора
Адъ ожидаетъ и погибель скора".

Цієї загибели Мазепи й благає стогнучи Росія.
В розглянутім творі Стефан Явореький ставився до Мазепи не.

меній суворо, ніж в Слові, що він його виказав перед прокльоном
Мазепи в Московськім Успенськім соборі 12 листопада 1708 року1).
З цього слова Стефан Явореький починає деякі думки та окремі
вирази, наприклад: ѵ #

Слово,

О гробе повапленный! како отвнѣ
являвшися красенъ, внутрь же
исполненъ еси ззяіевъ ядовитыхъ2).

і)Вірш.

Подобенъ еси гробу новапленну,
Иже очесам является красенъ,
Внутрь же ядовитымъ червіемъ

ужасенъ

і) Стор. 499 512. 2) Ibid, 508.
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та ще:

Аще бы врагъ поносилъ ми, пре
терпѣлъ быхъ убо (псалом 54, 12)

а перед дим:

Язва отъ своего есть язва нестер
пима, неуврачеванна* і).

Думку, що її висловлено в Слові"  како воздавши злая за
благая и ненависть за возлюбление?" розвинено в вірші в цілу низку
противоставлень.

Ще подібні думки:

И ч то зло сотвори тебѣ господь . Что моя вина, что творихъ ти худо,
твой, государь твой, яко лобзаніемъ его Чесо ради гониши мя Іудо,
предавши? Не хлѣбомъ ли тя своимъ За моя хлѣбы, за моя трапезы
воскорми"... і т. и. Горкія вжажду давши ми слезы*

і т. и.

Надалі зустрічаємо в Слові" ті-ж самі епітети що до Мазепи,
як і в вірші, а саме: Іуда, лис прехитрый" (його характеризовано
в схожий спосіб: О лисе прехитрый, како взоромъ смиреніе показуѳши,
внутри же ухищренія и козне діавольскихъ исполненъ еси"2).

Характеризуючи Мазепу негативно, як в Слові", так і в вірші,
Стефан Яворський в вірші зовсім не згадує за колишні заслуги
Мазепи, між тим в Слові" він звертав увагу на благочестіе Мазепи",
на строеніе домов божіихъ на обогащеніе монастырей, церквей, на4

созиданіе богадѣлейь, на нищелюбіе, етраннолюбіе и иныя
добродѣтели" 3). Де вказує на те, що вірша написано пізніше за Слово", коли
думка про зраду" Мазепи та про необхідність негативно до нього
ставитися вже вкоренилася у Стефана Яворського й відсунула на
другий план заслуги Мазепи, ті самі, що за них ще так недавно
той-же Стефан- Яворський виславляв Мазепу в своїх панегіриках та
присвяченнях.

Скористувавшися з свого Слова", складаючи вірша, Стефан
Яворський користувався й з инших джерел. Так, наприклад, початок
вірша він складає за псальмою ч. 58, де ми читаємо: Изми мя отъ
врагъ моихъ, Боже, и отъ востающихъ на мяизбавимя" (і ряд.) або
139 Изми мя, господи, отъ человѣка лукава, отъ мужа неправедна
избави мя" (і ряд.). Помітно вплив псалтиря й наприкінці вірша,
а саме рядки:

Суди ми боже обидящыя мя,
Посрами гордость востающихъ на мя

Мене Россію возвесели бѣдно"

безумовно складено під впливом таких стихів псалтиря: Да
постыдятся гордій, яко безъ правды беззаконноваша на мя" (118, 78),
Суди мя, Господи, по правдѣ твоей" (34, 24); Воетающіи на мя

постыдятся, рабъ же твой возвеселится" (108, 28).
Порівняння України з матір ю, що її кривдять діти, не є

оригінальне у Стефана Яворського. Вперше цього образа ми зустрічаємо
в Ѳринос і" Мелетія Смотрицького. Таке-ж порівняння ми бачимо
в вірші самого Мазепи: Вси покою щире прагнутъ", де намальованонезгоди поміж Українцями та де закликано людність здобувати іграва i)Аще бы ми врагъ поносилъ сугубо,

Претерпѣла быхъ козни его любо, .
Но отъ свого нада прелюбима

О коль матери язва нестерпима.

i) Ibid, 508-509. 2) Ibid, 507-*508. 8) Ibid, 507.
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за допомогою зброї1); там Українців названо синами неньки-України:
Жалься, Боже, Украйни,

ІЦо не вкупѣ маетъ сыны...
Идемъ матки ратовати,
Недаимо ей погибати...
Мати моя старенькая, ,

Чомъ ти вельми слабенькая".

Цього вірша, якщо він належить Мазепі, написано безумовно
раніш од вірша Стефана Яворського. Приблизно до того-ж
часу початку ХѴПІ от. треба віднести ще одного подібного твора
анонімного автора за назвою Плачъ Россійскій", відомого в копії 1718 року2),
що його початок такий:

О боже мій милостивій,
Воври на плачь мий ревнивій.
Где бѣдница есть такая,
Як я Россія Малая".

ІІочинаючися, -подібно віршеві Стефана Яворського, з того, що
Україна плачучи звертається до бога, Плачъ Россійскій" малює
далі ті кривди, що їх зазнала мати-Україна від своїх дітей:

Всѣ маткою называютъ,
А не всѣ за матку мають:
Другій хоіцеть загубити
Въ ложцѣ води утопити" і т- п.

Що-ж до вказівок П. Л., ніби-то вірш Стефана Яворського
нагадує відправу з приводу Полтавської перемоги, то погодитися з цим
трудно: відправа не має'нічого подібного до вірша, крім однієї
думки невдячности з боку Мазепи до Петра, що й висловлено як
противоставлення добродійств з боку Петра та злочинів з боку
Мазепи. В відправі читаємо: обрѣтеся вторый Іуда, рабъ и лстецъ,
обрѣтеся сынъ погибелный, діаволъ нравомъ, а не человѣкъ,
проклятый отступникъ Мазепа, иже остави Христа Господня, господа я
благодѣтеля своего и лрилѣпися къ сопостату, совѣщая воздати злая
за благая, за благодѣяніе злодѣйство, за милость ненависть, каменіе
за хлѣбы, за рыбу змію, за честь и славу безчестіе" (На утрени,
седален, гл. 7).

Цю думку розвинено й у вірші, але зовсім в инпшх виразах та
в инших противоставленнях. Крім того відправу написано після
Полтавської перемоги, а вірша до неї, отже відправа не мала змоги
вплинути на Стефана Яворського. Встановити час, коли Стефан
Яворський написав вірша, можна в такий спосіб: його написано
після Слова", відкіля дещо позичено, себ-то після 12 листопада
1708 року, але до Полтавської перемоги, себ-то до 27 червня 1709 р.,
бо в вірші є благання до бога дати перемогу над Мазепою: А ядо-
виту попери єхидну". Отже вірша написано поміж 12 листопада
1708 .року та 27 червня 1709 року.

В мові вірша зустрічаємо церковно-елов янізми: чадо, возлюбихъ,
любы, утробы", українізмів бракує, крім українських рим, як
Россія змія, Рахили дѣлѣ, сына измѣна, лиса бѣса". Стих одинад-

цятиекладний, рима в значній більшості іменна.

х) Вірша видано багато разів: Бантыш-Каменский, ор. cit., Чтенія, 1859, 1,
109 110: Н. Костомаров, ор. cit., 290,292; Соловьев, История России, т. ХУ, 817 319;
Закревский, Старосветские бандуристы, 49 51; М. Драгоманов, ор. eit. 48; Гетьман
Ів. Мазепа, Вірші, Київ; тут маемо й передмову до віршів Мазепи Вас. Різниченка;
Акад. М. Грушевський, ор. cit., 876.

2) II. Кулиш, Плачъ Россійскій. Основа, 1861, травень, 46 48.
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ІУ. Епнникіонъ" Феофана Прокоповича, як відомо, дійшов до нас
мовами: латинською, польською та слов яно-російською*), видали його
в уривках П. Пекарський* 2 *) та П. кіреевський8), а цілком академик
В. д. Перетц за двома списками, що збереглися рук. Рос. Публ.
бібліот. Q. ХІУ № 2 й Київської духовної семінарії Ѵа 83 4). Видаючи
Епиникіонъ", автори висловлюють деякі свої думки з приводу цього

твору. П. Пекарський зазначав, що було друковане видання Епи-
никіон а", але невідомо, чи збереглося воно, а тому він і
користується з рукопису. П. Кіреевський вагається, чи дійсно Феофан
Прокопович написав Епиникіонь", чи це лише йому приписують, і
висловлюється, що описа бою позичено з дум. В. Н. Перетц відмічає,
що Епиникіонъ" Прокоповича вигідно відріжняється від инших
віршів, що трактують про зраду Мазепи й що до форми й що до змісту,
й пояснює алегоричні стихи тексту.

Зміст цього твору такий: з початку є намір виславити радість
Полтавську перемогу, коли ,було знищено ворога:

II отступникъ пріялъ казнь отчества, врагъ велій",

в Росії-ж запанували мир та благодать:
Ко намъ же возвращеній грядетъ мир веселій,

И безбѣдно здравіе ведетъ за собою.
Нынѣ и день лучшею красенъ добротою
И солнце множайшія лучи испущаетъ
И лице краснѣйшее цвѣтъ полніи являетъ".

Але-ж як досягнуто цієї перемоги? запитує автор й тут-же
відповідав: Коли розпочалося 10 літо війни, ворог,

Змѣыническимъ полчищемъ силу умноживій",

вступив до нашої батьківщини, бог зглянувся на землю з високого
неба й, побачивши поривання ворогів завести унію, зруйнувати
церкви, сказав:

Аще рука змѣинича тебѣ прилучися,
 О Свѣю! моя, яже въ силѣ прославися
И сотре ад, десница со Петромъ на брани
Будетъ и узримъ, коей побѣда ждетъ страни".

Бог озвіряє серце ворога, що уявив себе надзвичайно міцним,
Росіян-же з єднує

Крѣпкимъ любве союзомъ и вливаетъ тверду
Дерзость, но не безбожну и не жестосерду\

Він також зміцнює й самого Петра. Після цього Марс розпочав
заохочувати обидві сторони до бою, вони його й розпочинають. Сюди-ж

Летитъ Свѣй, летитъ купно змѣнникъ неистовій!
Забывъ любовъ отчую и презрѣвъ самаго
Твердій законъ естества"

Але Мазепа зраджує й Карла:
Но и здѣ непостоянъ злій змѣнникъ явися,

Змѣнивъ царю и Марсу; егда бо открися

*) П. Пекарский, Ор. cit., II, 196 200; Акад. В. Н. Перетц, Историко - литератур.
иселедования и материалы, 1, I, 241 242; Акад. В. Н. Перетц, Панегирик Феофана
Прокоповича на иобеду Петра Великого при Полтаве, Литературный вест., 1902,
т. III, кн. II, 165 167; Акад. В. Н. Перетц, Очерки старинной малорусской поэзии,
СПБ, 1908, 8 14

2) Ор. cit., 198-200.
ь) Ор cit., 252 258.
4) Очерки стар. мадор. поэзии, 5 12.
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Поле бою страшнаго, не токмо входити
Во ратній огонь, но ниже издалече зрѣти
Не дерзну; но сугубъ студъ пріятъ место рани
Непостоянъ во вѣрѣ, трепетенъ во брани".

Далі автор поетично малює самий бій:
Блисну огнемъ все поле; многія воскорѣ

Излетѣша молнія; не таковъ во мирѣ
Шумъ слышится, егда вѣтръ на вѣтръ ударяетъ;
Ниже тако громъ з темнихъ облаковъ рикаетъ,
Яко гремятъ арматы и гласомъ и страхомъ
И уже день помрачи димъ, смѣшенъ со прахомъ.
Страшное блыстаніе, страшній и великій
Градъ падает желѣзній".

Бог допомагає Петрові, надіславши йому щита, що
Летущія сотвори бездѣлнія стрѣли".

Шведське військо все зменшується. Петро перемагає, все поле
засіяно трупами Шведів, багатьох полонено, Карл втікає:

Самъ лев, иже многія устрашаше грады,
В лѣси, в пущи побѣже, иская отрады".

Росія, подолавши ворога, перетерпівши злидні, повинна радуватися.
Славу перемоги буде розповсюджено, всі боятимуться Петра та
шукатимуть його ласки

И не дерзнутъ рускаго Марса раздражати".
Закінчено Епиникіонъ . побажанням Петрові перемоги й Надалі.
Цей твір малює досить докладно Полтавський бій, за Мазепу-ж

він згадує лише тому, що він брав участь в зазначенім бої, зовсім
залишаючи осторонь і попередню діяльність Мазепи, і його долю
надалі, навіть не згадуючи за його втечу після Полтавської поразки.

В цьому ми маємо доказ, що Феофан не дуже цікавився особою
Мазепи, всю свою увагу він звернув на Петра, виславляючи його
весь час. До Мазепи він ставиться спокійніше, безсторонніше, ніж
по инших аналогічних творах, хоч і називає його всюди не його
іменем, а зрадником, даючи безумовно негативну характеристику. Він
прикладає до Мазепи деякі негативні епітети:

Камо духом бѣсовскимъ бѣжиши носимій,
Студе вѣку нашего, вреде нестерпимій?
На отца отчествія мещеши меч дерзскій,
О племя ехиднино! о изверже мерзкій"!

Ф. Прокопович обвинувачує Мазепу в зраді Карла, бо він не брав
участи в бою*) (дійсно Мазепа підчас бою залишався в себе
в шатрі в обозі), в боязкості, зраді царя та віру, невдячності що
до царя. Як бачимо, Феофан Прокопович обвинувачує Мазепу дуже
помірковано, він тут цілком не перемінився, бо був поміркований
і виславлюючи Мазепу за часи його" слави. Він виславляє Мазепу
в останніх рядках- трагедокомедії Владимир" за його воєнні
подвиги, за його охорону Київської академії, релігійність та щирість до
православної церкви, але не дозволяє собі тут жодних прибільшень.
Фе офан Прокопович в Епиникіон і" зазначає такі історичні
подробиці: вступ в Росію Карлова війська та збільшення його через
приєднання до нього війська, що його привів Мазепа (історики зазначають,
що цього війська було обмаль не більш як півтори тисячі* 2), руйну¬

!) Костомаров, ор. cit., № 12, 32.
2) Соловьев, ор. cit., т. ХУ, 1523; Костомаров, ор. cit., № 10, 230.
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вання церков, прагнення до унії, особиста участь Петра в бої,
невдача Росіян з початку бою*), цю невдачу Феофан Прокопович довільно
пояснює тим жахом, що охопив військо, коли воно побачило Петра,
загибель шведського війська, велика кількість полонених, втеча
короля, труднощі війни, укріплення багатьох міст, розподіл війська
на частини, спростовання чуток. Ці історичні факти автор пояснює
з релігійного погляду: бог, побачивши, що діється на Росії, взяв
участь в боротьбі поміж Росіянами та Шведами, понукав їх воювати,
зміцняв Росіян, і в критичний момент, коли Полтавський бій
розпочався невдало для Росіян, допоміг їм подолати Шведів, чудесно
надіславши їм щита, що хранитъ гради и царства и людское племя66,
і унешкодив стріли. Разом з Впиникіон ом66 Феофан Прокопович
написав і панегірика Петрові з приводу Полтавського бою* 2). Цей
панегірик має багато подібного з віршами. В ньому, як і в віршах,
на першім плані поставлено Петра, Мазепі залишено тут ще менш
місця, про нього йде мова лише в однім місці, де зазначено, яке вра-
жіння на Петра зробила зрада66 Мазепи, при чому Мазепі автор тут
дає таку-ж помірковано-негативну характеристику, як і в віршах,
ім я його автор також не згадує, обвинувачуючи Мазепу
найголовніше . за невдячність з його боку Петрові, що ставився до нього
з великою любов'ю. По деяких місцях Епиникіонъ66 дуже подібний
до Панегірика^, повторюючи його думки, позичаючи окремі вирази,,
але частенько міняючи їх порядок.

Маємо ось такі приклади запозичень:

Панегірик

Супостатъ... внутрь отечества
нашего віпедшей, егда укрѣпися
измѣнническимъ оружіемъ" (84)

Коликія труды и неудобства при-
ложиша ко брани сей" (81)

На коль многія здѣ и различныя
части нужда бяше раздѣляти воинство
Россійское ставити по крѣпостемъ
градскимъ" (32)

Что же рекуочислЬ взятыхъ вой-
сковихъ знаменъ, оружій, запасовъ41 (40)

Епиникіонъ"

Внутръ отчества супостат еверѣпій
и дивій,

Змѣнничеекимъ полчищемъ силу умно-
живій (6)

Коликія зде врагомъ возрастоша роги,
Тебѣ же неудобства и труди премноги.
Требѣ бяше на много частей раздѣляти
Воинство и многія гради укрѣііляти

(10 11)

Что о воехъ и вождехъ речемъ во
плѣнъ взятихъ,

О користех, знаменах и бранях бога-
тих"...

Таких иноді досить близьких текстуально місць можна відмітити
в їїанегіриці" та в Ептткіон і  значну кількість.

До речи слід відзначити, що в Епиникіон і" е одна думка, схожа
на вірші Стефана Яворського про зраду" Мазепи, а саме невдячність
Мазепи добродійній близькій особі неньці-Україні у Стефана
Яворського та батькові - Петрові у Феофана Прокоповича.
Вірші Стефана Яворського Епиникіонъ"

К нему быстъ моя матерняя любы, . На отца отчествія мещепш мечъ дерзкій
Той же изостри на мя лютѣ зубы" Забывъ любовъ отчую"

Можливо, що це е випадкова подібність, а можливо, що Феофа-
нові Прокоповичу міг подобатися образ Мазепи невдячного сина й
він позичив його у Стефана Яворського, трохи його змінивши.

1) Ор. cit., 22.
2) Феофана Прокоповича... слова и речи, ч. І, СПБ. 1760, 13 50.
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На думку Кірѳевеького, описа бою позичено з дум, але де навряд;
його складено мабуть під впливом подібних описів, що їх можна
знайти в військових оповіданнях; не будучи дослівно подібний до
них, опис цей має ті-ж характерні традиційні формули, як це
відмітив А. Орлов, а саме порівняння гуркотіння зброї з громом, його
блиску з блискавкою *).

До речи образ бога, що дивиться з неба на земні події, мимоволі
нагадує таку-ж картину в Веседах пастушеских" Симеона
Полоцького.

Беееды пасту пі ескиѳ" .Епиникіонъ*

Склонилъ монарха пресвятое око Тогда богъ всемогущій с выеоти не-
На вемлю^еѣдя в престолѣ высоко; бееной
Призрѣти немощъ, его же отъ вѣка Призрѣвъ на люди своя*,
создалъ человѣка*2)

Що до часу, коли Феофан їїрокопович склав Епиникіон а", то
він сам про це говорить в передмові до Панегірика":

Присовокупишася къ сему (Панегирику ) и торжественныя рифмы
во славу тоеяжде неслыханныя твоея викторіи тройственнымъ
діалектомъ, латинскимъ, славенскимъ и польскимъ, сложенныя от мене (по
мѣрѣ малаго искуства моего) яже на первое по побѣдѣ въ Кіевъ Вашего
Царскаго Пресвѣтлаго Величества пришествіе напечатати и произ-,
нести тщахся", себ-то до і 0 липня 1709 року. Отже Епиникіон а"
написано поміж 27 червня та 10 липня 1709 року.

Стих тринадцятискладний. В мові зустрічаємо українізми,
найголовніше фонетичні; змѣнникъ", носимій", любовъ , скорій"
откриея", борася", блыстаніе" і т. и.
У. Вірш Бѣдно, ах бѣдно что нынѣ учинися" відомий нам за двома

списками Російської публічної бібліотеки Q.XIV, № 16 XVIII ст.,
ар. 64 зв. та збір. Ундольського № 898, ар. 29 зв. XVIII ст. Видав
його І. Шляпкин8) за зазначеним рукописом публічної бібліотеки.
Через те, що І. Шляпкин не додруковує двох останніх рядків вірша,
й через те, що в цьому спискові перекручено строфи, гадаю, не зайве
буде, коли я подам його за справнішим текстом рукопису
Ундольського:

Бѣдно, ах бѣдно, что нын& учинися,
Гетман безумный Апостата явися,
Союзом з бѣсы крѣпцѣ соедпнися.
Вражій угодник Мазепа сотворися.
Долго бывши, много вышше, ныне же измѣнникъ,
Почтенъ богомъ пред народомъ, нынѣ адскій плѣнникъ.
Егда припомню много дѣл его благих,
Еже ко церквам украшеніи предрагих,

* О монаетырѣх иждивеніи ашцетных,
О нищих сирых попеченіи усердных.
Ахъ на старость бѣсомъ радость он гетман неправый,
Раздор вѣры паче мѣры сотвори лукавый.
Зрите прошу всѣх, кто то он проклятый,
Твердо от бѣса плѣном ума обятый
Богом и царем данныя верже власти
С шведом готов еыи и душевнѣ пропасти.
Будто тяжко, что Ивашко Мазепа назвася,
Ото мало, что такъ стало, ктому и ироклялея.

х) Об особенноетях формы русских воинских повестей, издан. Общ. Иетор. Древн.
Рос. М. 1902, 8 15.

2) Див. мою статтю Русская пастораль XY Л века  в збірнику Старинный
театр в Росеии , Петербург, 1928, 86.

3) Св. Дмитрий Ростовский и его время". СПБ. 1891, стор. 50.
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Уже на славу первую и благую,
Милѣ на мѣ(?) і) проклятую и всезлую.
О чюдо страшно вся бунчюк и булаву,
Пал во дно адско, погуби свою главу.
Увы, глупче, о безумче, сыне сатанинскій
Како убо счини грубо товарыщь іудскій.
Мѣну с прибытком егда мышлю дивлюся,
Аероумным чго вымѣнил чюждуся.
Ревнитель бывый, ныне церкви гонител,
Ѣздя пред воиским, и того разорител.
Дар драгъ царскій кавалерскій прежде засуженный,
Лукав на лесть промѣнил есть на галус избиенный.
Не точію мнѣ той во удивленіе,
Не вящщи того его погублсніе.
На гербѣ мазепов крестовидный, рогатый
ІНираму, а за союз з бѣсы проклятый,
ѣдетъ презря к сатанѣ зря намѣни безумно.
Яко трости, сухи кости имѣя то глувно.
А за то себѣ рад заслуживши бездну,
Ахъ, бѣдный, бѣдный теченіи скоро ко дну,
Ѣздцев скорѣе и всѣх скоро парящих,
А казни ж Боже и всѣх то творящих.
Тѣхъ соборнѣ, всснароднѣ вѣчно проклинаю
Тѣмъ же пѣсни от болѣзни тѣм вси воспѣваю".

Дього вірша цілком присвячено Мазепі, в ньому не зазначено
жодної історичної події, де брав-би участь Мазепа, вірша збудовано
на противоставленнях Мазепи до зради Петра та після неї: раніше
посідав він високе становище, а тепер він зрадник; раніш він
боронив церкви, тепер він їх утискує; раніш він стояв на чолі війська,
тепер він зруйнував це військо; раніше був кавалер андріївського
ордену, тепер заміняв його на шведську славу. Замість попередніх
слави та влади він дійшов до загибели. Зраду Петра з боку Мазепи
автор пояснює союзом Мазепи з бісами, з пеклом, куди він незабаром
і ніде, за цю зраду він і заслуговує прокльону. Автор цього вірша
багато говорить в ньому за минуле Мазепи, згадуючи сучасність
занадто коротко. Він зазначає, що Мазепа прикрашав церкви,
допомагав бідним манастирям, дбав за старців. Де все находить собі
підтвердження в історичних даних1 2 *) і тому Мазепу виславлено в
панегіриках та присвяченнях, наприклад: Умолкнемъ мы здѣ, ради
малыя сея книжицы, неисчетныя от всещедрой велможности вашей
десницы обителемъ святыхъ и церквамъ божіимъ, не токмо въ Малой
Россіи, но и въ постороннихъ панетвахъ учиненніи благотворенія,
нашу токмо обитель святую воспомянемъ, въ которой отъ тыеящъ
своихъ злата и сребра кіотъ многоцѣнно среброкованной, рясны
златыми испещренный во украшеніе святися... иконы богородичныя...
еодѣлати повелѣлъ еси  8), або

Крестъ, денница, луна'есть твое знаменіе,
Извѣстно прибѣжище, всѣмъ защищеніе** 4 * 6 *).
.... Над всѣми же сими
Храминами' зиждитель Іоанн славимій
Начертай зрится...*16).

1) В рукопису Публ. Бібл. початок рядка відірвано, далі намень ('?).
2) Н. Костомаров, ор. cit., № 1, 64. И. Шляпкин, Св. Дмитрий Ростовский и его

время. СПБ. 1891, стор. 49 50.
8) Полууставъ, имѣющъ въ себѣ дневную и нощную службу... 1703.
4) Зерцало от писанія... Іоанна Максимовича, Чернигов, 1705, див. Пекарский,

Наука и литература в России при Петре Великом, СПБ. 1862, ч. П, 116 стор.; С. Ма-
слов, ор. cit., 45.

6) Трагедокомедия Феофана Прокоповича Владимир", Тихонравов, Драмат.
Произвед., т. II, 345 стр.

Науковий збірник. ' 7
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Против о став ліоючи цьому минулому теперішнє, автор вірша
коротко зазначає:

Ахъ на старость бѣсомъ радость он гетман неправый
Раздор вѣры пачѣ мѣры сотвори лукавый*.

Автор вірша нагадує далі, що Мазепа загубив бунчука та булаву,
себ-то гетьманські клейноди, що він носив даръ драгъ царскій кова-
лерски", себ-то ордена Андрія Первозваного. Його раніше виславляли-
в панегіриках, що він одержав цього ордена:

Первѣй воспріялъ ееи имя кавалерства* 1).

Автор також згадує, лаючи в цьомі вірші герба Мазепи, того
герба, що його виславляли раніше майже в усіх панегіриках,
наприклад:

Зри, коль крѣпко въ Россіи Вѣра стоитъ свята,
Ей же не одолѣтъ и адова врата.
Крестъ на котвѣ утвержденъ, при двою свѣтилу
Сію вѣры святой изъявляютъ силу.
Всуе устремляются злочестивыхъ рѣки,
Крестъ на котвѣ недвижимъ будетъ во вѣки.
И сама нощь князя тмы ничтоже успѣетъ:
Заря свѣтилъ небесныхъ при крестѣ яснѣетъ 1 2).

Щобы в гербѣ Мазепов крест значил роздертый,
Котрого явленіем на небѣ врагъ стертый,
На фундаментѣ крѣпкомъ сей есть утвержденный
Горѣ зась на два роги зосталъ разделенный,
Богу цнотами милый*3)...

Після такого прославлення герба Мазепи в згаданому вірші читаемо:
На гербѣ Мазепов крестовидный рогатый

ІНираму, а за союз з бѣсы проклятый11.

Автор вірша ставиться до Мазепи негативно, але не з морального»
погляду, а лише з релігійного: Мазепа союзом з бѣсы крѣпцѣ сое-
динися", він адский плѣнникъ1*, бѣсомъ радость", твердо от бѣса,
плѣном ума обятый", він пал во дно адско, погуби свою главу",
сыне сатанинскій", він заключил союз з бѣсы проклятый", ѣдетъ

презря к сатанѣ", він проклятый", але засуджуючи Мазепу за його
гріхи, автор жаліє його: сказавши, що він загубив свою голову, він.
додав:

Увы, глупче, о безумче, сыне сатанинскій
Како убо счини грубо товарищъ іудскій*.

А наприкінці вірша він ще більше його жаліє:
Ах, бѣдный, бѣдный, теченіи скоро ко дну\

Засуджування Мазепи лише з релігійного погляду виявляє нам
соціальний стан автора вірша, що був мабуть з духівництва, тим
більш, що головну увагу він звертає на те, як ставився Мазепа до
справ віри. Можна встановити й час, коли написано вірша: автор
вірша малює Мазепу ще живого, тому вірша й написано до 22 серпня
1709 р., коли вмер Мазепа4 5), й після 12 листопада 1708 року, коли
висловлено було анафему" Мазепі6).

В мові вірша ми зустрічаємо українізми: дивлюся, чюждуся, га-
лусъ (галуза), глувно", очевидячки автор вірша був Українець.

1) Пекарский, ор. cit., II, 116.
2) М Максимович, ор. cit., 711.
3) Акад. В. Н. Перетц. Отчет об экскурсии семинария русской филологии в

Петроград. Киев, 1915, стор. 26; див. ще Б. Барвінськвй, ор. cit., 108 118.
*) Костомаров, ор. cit., Рус. Мысль, 1882 г., № 12.
5) Ibid., № 11, 77 стр.
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Вірша складено з 14 строф, з них нелітні мають 4 дванадцяти-
складні стихи, літні 2 лотирнадцятискладні, при лому кожного чо-
тирнадцятискладного стиха поділено на 3 ластини; перші дві
римовані поміж собою, а третя з наступним рядком. Рима дієслівна
та іменна.

YI та Y1I вірші Орле парящи  та Орле Російскій" мають
багато подібного один з одним що до змісту, будови та образів. Тому
й можна їх розглянути разом. Перший з них є відомий нам за двома
списками XYIII ст. Російської публічної бібліотеки Q. XIY № 141,
aj>K. 193 зв. та збір. Ундольського № 898, арк. 44 зв.; другий міститься
в тім-же рук. Рос. Публ. бібл. арк. 253 зв. та рук. збір. Ундольського
№ 900 арк. 12 зв. та № 898, арк. 90 зв, 91, теж ХѵПІ ст. Обох
віршів надрукував П. Кіреєвський за рук. Рос. Пуб. бібл. О* В
літературі що до них маємо лише один вираз Драгоманова, він
стосується також і до инших віршів з приводу Полтавського бою, що їх
надрукував П. Кіреєвський, а також і до ластини панегірика
Петрові Феофана Прокоповила, присвяченої цій події, вони нічого не
можуть збудити в душі читача окрім скуки"2), написали їх мабуть
Українці вже помосковлені та що мешкають на Московщині.

Обидва ці вірші беруть одного момента з війни зо Шведами, а
саме втечу Карла й Мазепи після Полтавського бою. Вірша Орле
парящи" розпочато з картини втечі переляканого Карла від Петра
Великого:

Орле парящи, шведа етрашащи. На льва безнога
Ты двоеглавный, ты въ мірѣ славный, найде тревога.
Орелъ бо летит, левъ его бѣжит, а есть безноги,
Сребро и злато от в его взято, стался убоги  3).

Карл, плачучи, благає змилуватися з нього.

... Увы, рыдает,
Милости проситъ, руки подноситъ: Пощадите мя,
Уничиженна и уязвленна, помилуйте мя ,

обвинуваюли в усьому свої гордощі:
Гордость проклята, вся злая мнѣ та єсть сотворила,

Со вой моими, зѣло храбрыми уничижила14.

Обвинувачує він також і Мазепу:
Мазепа дуракъ, з деревни казакъ сгоды мя призвалъ,

Видя же гибель, свою погибель, от мене збѣжалъ44.

Закінчує свого лѳмента, повторюючи, що гордощі були за причину
всіх злиднів. Після плачу Карла йде виславлення Петра.

Другого вірша також розпочато з змалювання втечі Карла4).
Орле Россискій, торжествуй со нами,

Яко днесь враг твой лежит под ногами,
Оставите вой: бежит и не вѣм 5) камо,
Зряще по странам сѣмо и овамо".

Разом з ним втікає Мазепа:

Волк же безумны, прокляты Мазепа,
Бѣжит от страха ищуще вертепа,
Во нѣсть вертеп злу, вертеп прокляту,
Нѣсть днесь покрова діаволску брату .

О Ор. cit., стор. 243 245.
2) Ор. cit., стор. 52,
3) Цитую за рук. Ундольського.
4) Цитую за рук. Буслаева.
5) 3 рук. Унд., у Вуел.: нѣсть".
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Обидва втікачі лементують та стогнуть:
.Увы, увы, рече, ахъ, ахъ, ахъ, Мазепа, ахъ горе!
Шведъ же, шведъ же стонетъ: О, 0, о, пріими мяморе!
Яко мои вси крѣпцыи падоша,
Ко смерти под мечъ Россійскій придоша .

Далі йде довженне прославлення Петра:
Мы же вопіемъ, велегласно рцемъ:

Радуйся, Петре, Россійскій скипетре  і т. д.
Як бачимо, будова зазначених віршів схожа, бо в них маємо

змалювання втечі Карла (разом з Мазепою в другому), лемент Карла тд
виславленая Петра, але розвиток окремих частин не однаковий: в
першому найпоширеніша частина це лемент Карла, в другому
втеча Карла з Мазепою й особливо виславлення Петра.

Крім схожої загальної будови зазначених віршів, є подібність
що до окремих образів, окремих частин: в обох віршах Петра
змальовано як орла, що літає вгорі, Карла як лева, що втікає внизу;
в обох Карл жалкує за загинулим військом; особливу увагу
звернуто, виславляючи Петра, на його перемоги, з приводу чого йому
волають віват:

Будеши всегда враговъ побѣждати,
Мы же ти будемъ виватъ восклипати" (Орле парящи)
Въ побѣдѣ виватъ, виватъ, на лѣта премнога" (Орле рос.).

Слід відмітити, що ці вірші, крім подібности один до одного,
нагадують і инші вірші, що ма^ігоють Полтавський бій. Назву Петра
російським або двохголовим орлом, а Карла левом зустрічаємо й по
цих віршах:

Днесь, орле РОССІЙСКІЙ, простри СВОИ крилѣ" !) (236)
Орле Россійскій, пусти свои стрѣлы  (239)
Держащи скипетръ орелъ двоеглавный" (240)
Днесь льва гордыни конецъ приближися" (240)
Мы льва нынѣ побѣдихомъ" (242)

Завжди по цих віршах згадується і лемент Карла:
А Шведъ увы мнѣ" нынѣ восклицает" (239)
Нынѣ Шведъ стенетъ: Увы, ахъ, о, мнѣ страхъ, о мнѣ вредъ"... (240)

й виславлення Петра з додатком слова виватъа:

Виватъ, виватъ, виватъ,
Этъ бене вив^т" (236) дослівно з віршем Орле парящи".
Виватъ, побѣдитель,

Побѣдитель шведскій" (240)

та заклик святкувати та веселитися з приводу перемоги:

Рцемъ вси велегласно, вопіем согласно" (237).
Мы же днесь вопіемъ, радосно сице рцемъ" (240)

Майже дослівні вирази читаємо в вірші Орле Россійскій":
Мы же вопіемъ, велегласно рцемъ".

Иноді помічаємо подібність поміж віршами з приводу Полтавської
перемоги та лише з одним з віршів, що розглядуємо. В вірші Орле
парящи" за причину своєї загибели Карл висовує свої гордощі, те-ж
саме читаємо і в инших творах:

Вами бо льва люта гордыня сотреся" (237) І
Днесь льва гордыни конецъ приближися" (210).

А) Цифри в лапках зазначають сторінки видання П. Кіреєвського, 8 вип.
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Карл після перемоги благає змилуватися, те-ж саме і в иншім
вірші.

Молю тя, орле, подъ крилѣ прими мя  (242)

В вірші Орле Россійскій" Карл втікав невідомо куди, те-ж саме
і по инших віршах:

Не весть, камо бѣжитъ и камо спастися1* (238)
Бѣжитъ, бѣжитъ, но не вѣсть, камо убѣжати" (240)

Навздогін Карла літять стріли:

Выше стрѣлы летятъ запаленны  (Орле рос.)
Орле россійскій, пусти свои стрѣлы" (239).

Вірш, що з нього наведено останнього рядка, взагалі дуже схожий
на вірша Орле Россійскій". Автор його розпочинає тими-ж словами
Орле россійскій", також розповідає за втечу Карла (додаючи про

його поразку й не згадуючи за Мазепу), наводить його лемент і
закінчує, виславляючи Петра. Схожість між дими віршами є не лише
в однаковім розпорядкові, але й у формі; обох віршів написано
И-складним розміром; в частині лементу розмір міняється, виславлен-
ня-ж Петра написане коротенькими рядками 5-складними в першому
й шости- та трьома-складними в другому. Очевидячки, автори віршів,
вибираючи розмір, брали на увагу зміст. Зустрічаємо в цих двох
віршах і досить близькі вирази, наприклад, виславлення Петра, лемент
також подібний і що до будови і що до виразів: спочатку, головним
чином, це вигуки, далі йдуть подібні в обох віршах вирази

Яко мои вое крѣпцыи падоша, Яко мои вои падоща
Ко смерти подъ мечь Россійскій придоша". И погибоша" (240).

Якщо звернемося до инших віршів та кантів часів Петра
Великого, то й тут можна знайти дещо подібне до наших віршів: і там
Петра звуть орлом, його ворога левом, причина загибели ворога є
його гордощі, виславлення Петра завжди буває наприкінці творів,
але треба зазначити, що виславлення не буває велика та й не є
обов язкова частина вірша. Що до назви керманича держави орлом,
то це ми зустрічаємо й у віршах XVII сторіччя. Симеон Полоцький
навіть заголовлює свого вірша, присвяченого Олексієві Михайловичу
Орле Россійский" й розпочинає його з таких слів: Пресвѣтлый
орле Россійскія страны", малюючи далі й образ орла, що високо
літає:

Орле преславний, высоко парящій441).

Цього образа безумовно позичено, пояснюючи герба російської
держави.

Треба зазначити, що в вірші Орле Россійскій* досить значно
відбилися традиційні образи та вирази літературних творів Петрів-
ських часів: завжди зустрічаємо тут втечу героїв до темного лісу,
благання, щоб тварини допомогли, наприклад:

Ой пойду я в густые лѣси и темнив пущи
Ах, вы, лютые звѣри, прибѣгайте ко мнѣ* 2г
Скрыюся въ лѣсы печаль провождати.
...О звѣріе, нынѣ почтитееь,мя иекати44 3).

О Н. Смирнов, Орел российский, творение Симеона Полоцкого. Памяти, древн.
письмен. СХХХІІ1, 1915 р., стор. 14.

2) В. Н. Перетц, Очерки по истории поэтического стиля в Роесии. СПБ. 1905, 44.
ь) Ibid., 49.
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Те-ж саме читаемо й у нашім вірші:
Бѣжитъ въ дубравы, бѣжитъ въ лѣсы темны,

Проситъ да дадутъ помощь звѣри земны .

Характерно також для ХУШ сторіччя благання з боку Мазепи
море приняти його до себе:

О, о, о, пріимн мя, море*,

а також значна кількість викликів, наприклад:
О горы, вы на меня нынѣ падите

Морскія ВОЛНЫ, МОЛЮ, потопите" !).

Вяславлення Петра в нашім вірші збудовано на зразок акатиетів:
Мы же вопіемъ, велигласно рцемъ:

Радуйся Петре, Россійский екипетре

Радуйся, царю и государю,
Радуйся, радуйся, радуйся" і т. и.

На підставі всього зазначеного можна зробити висновка, іцо вірші
ці не висловлюють безпосередніх почуття та думки авторів з
приводу втечі Карла та Мазепи, а являють собою з єднання засобів та
образів, звичайних для віршової літератури Петрівських часів
взагалі, а для віршів, що їх написано на подібні теми, зокрема.

Якщо ми зупинимося на цих віршах з історичного погляду, то
фактів в них ми не зустрінемо багато, автори в них лише
зазначають втечу Карла та Мазепи, а потім згадують за поразку та загибель
війська. Головну увагу в обох віршах звернуто на Карла, за Мазепу
згадано лише між иншим; в вірші Орле парящи  Карл згадує за
нього, зазначаючи, що його, Карла, закликав Мазепа, що потім втік,
побачивши свою загибель.

В другім вірші Мазепі відведено трохи більше місця, автор
розповідав за його втечу та зазначає його лемент. В першім вірші не
помітно жодної ворожнечі що до Мазепи, лише Карл іменує його
дурнем та зрадником, через те, що він втік після невдачі Карла,
між тим Карла названо й жорстоким й немилосердим. Инакше
поставився до Мазепи автор в вірші Орле Россійскій"; тут він не
пошкодував на лайки, називаючи Мазепу й божевільним, й
проклятим, й бісовим братом.

Якщо в зазначених віршах обмаль історичних фактів, то
псевдоісторичних значно більше. До таких фактів, а краще подробиць
можна віднести: назву Карла безногим Лев его бѣжитъ, а єсть
безногій" (відомо, що Карла було поранено в п ятку), відомості, що у
Карла було сребро и злато... взято", що він милости
просить", що Мазепа втік від Карла після його невдачі, що він шукав
собі вертепа.

Віршів цих написано, мабуть, незабаром після Полтавської
перемоги, про це свідчать деякі вирази, що кажуть за втечу Карла, як за
сучасний факт:

Орелъ бо летитъ, левъ его бѣжитъ" і т. и. (Орле парящи)
.. днесь врагъ твой лежитъ под ногами;

Оеташпи вин, бѣжитъ и невѣмъ камо...  (Орле Россійскій).

Додамо ще декілька слів що до форми цих віршів; вище ми вже
вказали розмір вірша Орле Россійскій"; другого-ж вірша написано

!) Н. Петровский, К истории русского театра. Пам. др. іхисьм. СХХХѴІІ, 1900, 26.
П. Морозов, йстория русского театра, СПБ, 1889, дод. TIIL
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15-складним стихом, що його поділено на три частини, перші дві
римовано одну з одною, останню з наступним рядком; кінець вірша
виславлення написано иншим розміром одинадцяти-складним. Рима
в обох віршах найголовніше іменна або мішана й дуже рідко
дієслівна. Що до мови зустрічаємо багато церковно-елов янізмів; зі слів,
що їх розпочато вживати за Петрівських часів, знаходимо лише слово
віват". Крім того можна зазначити по обох віршах і деяку

кількість українізмів: в вірші Орле Россійскій" запаленим, бо", в вірші
Орле парящи": зъ деревни, призвавъ, збѣжавъ, от мене". Ці недосить
часті українізми дають нам право лише гадати, що автори віршів
могли бути Українці.

УІП. Вірша, що його написано на іконі в селі Жуках, було видано
тричі1). Перший видавець, І. Павловський, передає переказа, ніби-то
Шведи обернули місцеву церкву на стайню, вживаючи ікони замість
палива або шахівниць; вірша й написано на одній з таких потім
уратованих ікон. Другий видавець, К. Ставровський, не знаючи, що
цього вірша було вже надруковано, знову друкує його, також
відмічаючи, що його написано на іконі, яку Шведи вживали замість
шахівниці. Кінець - кінцем третій видавець, В. Бучневич, перевидає
вірша, бо Ставровський надрукував його неточно. На цього вірша
звертає увагу й М. Драгоманов, бажаючи доказати, що в ньому є
багато прибільшень і що не менш лиха мешканцям та церквам
заподіяв і Петро* 2).

Вірша розпочато з вказівок, чому саме його написано:
Въ пепелѣ забвенія все час погребаетъ,
О чесомъ намъ писаніе не возвѣщаетъ.
Сего ради еудихомъ въ память написати,
Кто и когда сей образъ дерзнулъ обругати" 3),

і далі, сказавши, що Мазепа короля свѣйска"
Приведе съ оружіемъ въ Россію, малую,

Имѣя въ сердцѣ своемъ, коварный, мысль злую",
автор вірша розповідав про ту лиху годину, що її накликав
прихід Шведів на Україну:

О кто исповѣсть тогда пролитія крови,
Бѣды, страхъ, гоненія и ужасъ суровый!
Лютры церкви святыя въ турмы превращаху,
Подножіе и дамы съ иконъ сочиняху;
Съ иконъ подъгнѣти котламъ и до грубъ иконы,
Съ иконъ, увы, помости делали подъ кони".

Тоді-ж постраждала й ікона, що на ній написано вірша, з неї
-було зроблено шахівницю, тепер-же на ній намальовано нових
святих, що допомагатимуть Петрові. Наприкінці додано На дерзость
проклятую еретическую эпиграмма":

Звѣри уетыдѣшася въ ровѣ Даніила,
Ісавля патріарху ярость уступила.
Над звѣрей лютѣйши и паче Ісава
На образѣ семъ зрится еретиковъ справа*4.

В основі вірша е історичні дані: Карл переїхав до Жуків 1 травня
1709 року й тут деякий час була його головна кватира, а також і

г) И. Павловский, Икона в Жуках. Русский Архив, /875, № 2, 27 28; К. Став-
ровский, Стихотворный памятник нашествия шведов на Украйну. Киевская
Старина, 1883, № 3, 688 690; В. Бучневич, Поправка к надписи на иконе в с. Жуках-
Киевская' Старина, 1884, вер., 175 177»

2) М. Драгоманов, ор. сіѣ., 53.
3) Цитуємо за виданням Бучневича.
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Мазепи1). Маніфести Петра підтверджують наведене в вірші про
обернення церкви на стайні: а въ церкви благочестивыя войска шведскіе,
въ поруганіе православію, лошадей своих ставятъ 2), Могилівський-же
літопис оповідає, що ікони з Буйницького манастиря під Могиле-
вом, що його зруйнували Шведи, вони вжили на мости8).
Відомості про вживання ікон замість палива та шахівниць зберігає й
місцевий переказ.

Мазепі в цьому вірші відведено, порівнюючи, небагато місця, а
саме за його згадують, як за першу причину лиха, що спіткало
Україну, бо він сам привів туди Карла, зрадивши Петра.

Ставиться до нього автор досить помірковано, навіть трохи
зневажливо, не вважає, щоб він мав право носити доброе имя , й зве
Ивашкой .

Недостоинъ имени добраго Мазепа,
Ивашко пришедъ отъ адскаго заклепа*.

Вираз, що Мазепа походженням є з пекла, ми завжди
зустрічаємо в тодішніх віршах та инших творах про Мазепу; автор лише
відмічав одну його вдачу його хитрощі. Присвятивши Мазепі лише
6 рядків з початку вірша, автор надалі навіть і не згадує за нього.
Ще менш уваги звертає автор на Карла. Петрові, що його автор
іменує всероссійскій Христос , присвячено кінець вірша, де й
висловлено побажання йому всілякого добра. Взагалі-ж автор ставиться
дуже помірковано не лише до Мазепи, але й до тих осіб, що
заподіяли лиха російським церквам, і лише руку, що накреслила на іконі
шахівницю, зве проклятою. Мабуть, цю поміркованість викликано тим,
що вірша цього написано на іконі в церкві, тому-ж мабуть і кінець
вірша носить суто релігійного характера. Написано вірша мабуть
після закінчення війни з Шведами, бо автор каже наприкінці вірша,
що намальовані знову на іконі патріярх з пророком сохранятъ отъ.
брани благочестиво царство . Де вказує, що підчас складання вірша
війни вже не було.

Розмір вірша правильний 13-складний. В мові зустрічаємо
українізми: заклеп, турма, груба, дама (шахівниця), подгнетъ, справа,
помости , мабуть автор вірша був Українець.

IX. Вірша про Мазепу та Дарниша, як оглавляє його О. Левиць-
кий4), написано від імени Чарниша, а може й сам він його написав.
1710 року. Вірш цей передає епізод 1708 року. Чарниш, колишній
полковник Гадяцький, за його словами, через вірну службу був
обложеній желѣзы в Бѣлой Церквѣ от лютѣйша з вѣрных Мазепи .

Він звернувся по допомогу до богородиці, що з явилася уві сні його
дружині й сказала:

...Не бойся! От сѣты ловляща,
Акы птенецъ, изидо из рук губяща
Твой гоеподінь воскори, умолих бо сына,
Яко избавленъ (будетъ) отъ узъ... .

за що він, коли його буде визволено, повинен виславити богоро- ,
дицю та її сина; незабаром після цього, як зазначено в вірші,
Чарниша дійсно було визволено з в язниці.

г) Я. Костомаров, Ор. cit., № 11, 123 124.
2) Бантиіп-Каменеький, ор. cit., 190.
3) М. Драгоманов, ор. cit., 52.
4) Киевская Старина, 1897, № 11.
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В цьому вірші розповідано історичного факта як Мазепа посадив
Чарншпа в в язницю Білоцерківського замку й як його було
визволено відтіля, але крім того додано ще силу фантастичних
подробиць. Автор вірша згадує за Мазепу лише між иншим, як за особу,
що ув язнила Чарниша. Поставився автор до Мазепи без особливої
злоби, називаючи його лише найлютішим з людей й не згадавши
навіть про його зраду; можливо, правда, що вірша цього було
написано ще до Мазепиної зради й лише вирізано на іконі 1710 року.

Розмір вірша 13-складний. В мові зустрічаємо українізми
фонетичного характеру: Чарнішъ, царыца, риданія, избавы, збавлень,
божого" та т. и.

X. За Мазепу згадано досить багато в панегіриці Кочу беям, що його
видав В. Каллашх) за рукописом збірки 0. Лазаревського. В. Каллаш
відносить панегірика до 1727 1743 років, вказує, що його дуже
розтягнуто, що один мотив проходить через весь твір,.повторюючися на
ріжні лади, що форма та обов язкові заходи творчости майже зводять
на нівець зміст вірша; стих 13-складний, не завжди витриманий,
мова мішана: російські, церковно-слов янські, українські та польські
елементи. Панегірик має таку назву: Ляменть или тгренъ вѣры, въ кот-
ромъ изясняется добрій подвигъ любомудра и героична мужа".
Залишивши осторонь зміст панегірика в цілому, що мало обходить цікаве
для нас питання, передамо лише, що сказано в ньому по ріжних його
місцях за Мазепу. Кочубей переконує Мазецу не зраджувати Петра,
отця батьківщини та добротворця Мазепи, не бути невдячним до
нього, не занапащати Україну й не сходитися з Шведами.

.Удержи твой золъ замнолъ, не еектуй со Свѣемъ,
Не губи насъ, бо и ми чтоеь ино заіѣемъ .

Мазепа розсердився за цю пораду й згубив Кочубея та Іскру, ця
кара потішала його, але не задовольнила, він бажає згубити й Росію.
Але бог не дозволив, щоб Мазепа виконав свого замаха, й завернув
згубу на голову Шведам; Карл втік, а Мазепа отруївся:

А змѣннивъ, видѣвъ бѣду, убилъ себе ядомъ"
і пішов в пекло.

Надалі автор запитує Україну, для чого вона
...лотра вскормила,

Почто его маленка еще не вдавила?"

й обвинувачує Мазепу, що він віддячив злом Україні за добро; до
своєї зради Мазепа привернув і инших, але Кочубей на це не пішов,
тому його й виславлено в вірші. Відтак автор знову каже, що Мазепа
розпочав війну в Росії, привівши туди шведське військо, але Петро
переміг, укривши Полтавське поле трупом; багато супротивників Петра
було полонено, Мазепа-ж втік і

Надсадившись во иути, изгиблъ злѣ зломнимій".

Кочубей радіє перемозі й тому, що
...змій великій, змій лютъ посрамленій
Змій древній и лестивій сталь вже низложеній".

Автор бажає вічної пам яти Кочубееві, Мазепа-ж нехай
.. смутится вѣчно,

Скрежетомъ мучимъ зубнимъ, болитъ неизлѣчно".

11) Панегиряк Кочубеям. Киевекая Старина, 1887 р., червень липень, 495.



СОФІЯ ЩЕГЛОВА106

Над Мазепою можна поглумитися, бо він за життя ставив церкви,
а тепер його позбавлено навіть хриетіянського похорону, чого він
і заслуговує. Кочубея-ж слід виславляти, бо він виказав Мазепу.

, Обличивъ Мазепинъ, кой прелюбодѣй стался,
Живу еще Петровѣ отнять престолъ тщался,
Живу сущу мужевѣ правильну, законну,
Поять жену Россію хотѣлъ безъ закону".

В панегіриці, що його розглядаємо, історичні факти позмішувано
з фантастичними, наприклад, умовляння Мазепи з боку Кочубея не
зраджувати Петра, смерть Мазепи від отрути; цікаво, що в иншім
місці цього твору автор приписує смерть Мазепи від перевтоми
підчас втечі. Автор без всякого ладу передає й історичні факти;
виплавлення Мазепи, кара Кочубея та Іскри, згода Мазепи зо Шведами,
поранення Карла, його втеча, вступ шведського війська на російську
територію, Полтавська перемога, загибель шведського війська, втеча
Мазепи, Мазепа будує церкви, прокльон Мазепи. Зазначаючи ці факти,
або краще лише згадуючи за них, автор багато місця надає
характеристиці Мазепи. Автор малює Мазепу як злу, жорстоку людину; цю
рису автор безперестанно підкреслює, надаючи Мазепі відповідні
епітети: Мазепа

...сталъ ожесточеній
Ввесь жестокъ, ввесь желѣзенъ и окамененій44,

він його називає лютим змиєм, кровопійцей", з другого боку він
підкреслює злість, жорстокість Мазепи в його вчинках:

Тогда самимъ поставилъ звѣрство свое дѣломъ14,

він радіє страті Кочубея та Іскри:
Сталъ въ отрадѣ лисъ хитрій, весе ли л сь надъ мѣру
Что царъ ихъ ему предалъ правдѣ не ялъ вѣру ;

його жорстокість змальовано й у таких словах:
Не наситился крове невиннѣ пролитой,

Не усрамился жизни, тирански забитой,
Еще духом демонскимъ дишетъ на Россію,
Мисля ее, коварній, предать горду свѣю,
Нажденъ на волшебни матки своея сили,
Разоритъ хощетъ з свѣемъ россійски предѣли44.

Разом з тим Мазепу намальовано як хитру, лукаву, брехливу
людину, що вміє потаїти свою злість та жорстокість, коіи йому це
потрібно.

У вище наведених рядках його названо хитрим лисом", ще
яскравіше намальовано Мазепу в таких словах:

Однакожъ да не вѣста, звѣръ будетъ видимій,
Надъ мѣру кротокъ и добръ временемъ билъ зримій.
Не познанъ волкъ, овчею кожею одѣтій,
И злій лютій подъ злакомъ тайно лестно скритій ,

або:
Гордитъ, лжу возлюбивши, якъ Мазепа лживій,

Тот бо лжи внукъ и авторъ билъ новъ, неправдивій".

Як людина неправдива Мазепа не любить слухати правди; він от
правди слухъ заткнувши"; він одсікає голову Кочубееві за правду:

Отсѣченна за правду Кочубея глава".

Далі Мазепу змальовано, як людину невдячну, що не пам ятає
добра, а навпаки, відплачує злом: Він повстає на Петра, що пита-
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тель бо и жизнь есть живота" Мазепи; автор дає пораду вустами
Кочубея згадувати за добродійства Петра:

.Буди, песъ, благодаренъ, къ любвѣ памятливій,
О чести, тебѣ данной не будь забитливій".

Свою невдячність Мазепа виявляє й до України:
.Раздеръ тебѣ утробу, кая согрѣвала,
Кая его матерски она пѣстовала
Восплатилъ за благое, коварній, злобою'
За хлѣбъ твой поносною попралъ тя пятою".

Кінедь-кінцем Мазепу змальовано, як зрадника, перекинчика,
нечесну, продажну людину, він продає Росію Шведам:

Впустилъ шведа въ предѣли, враждою палимій"
та ще

За ядь едну, какъ Іеавъ враждебно заклепо,
Продалъ еси первенство и славу високу"

Й
Сколко славенъ, етолко сталъ безчестенъ лукавій"

Даючи Мазепі таку яскраву негативну характеристику, автор
панегірика часто користується й з лайливих епітетів. Крім
зазначених вище можна відмітити ще:, аспид", уме грубій", звѣро-
видне", мерзскій Мазепо", лотр", Іюда лестивій". Найбільше автор
панегірика засуджує Мазепу за вбивство Кочубея, за зраду та
невдячність Петрові та батьківщині, при чому найголовніше засуджує
його з морального погляду. Кочубей, умовляючи Мазепу не
зраджувати, виставляє довода: Україна

Будетъ на тя плакати до саіертной години,
И ты жъ будешь зватися змѣнникъ, студъ єдиній".

За кару Кочу беєві та Іскрі автор бажає Мазепі, щоб його мучило
сумління:

...сердце жъ неистово
Вашего гонителя Мазепи Івана

Да мучитъ неисцѣлна совѣстная рана".

По деяких місцях автор ставиться до Мазепи зневажливо, він
ніби-то глузує з нього, глумиться; коли Мазепа втік після поразки,
то Кочубей з неба

Посмѣялся, что бѣжитъ, никимъ не гонимій".

Так само й у таких рядках:
Смѣются Мазепинымъ змѣнническимъ ратемъ,

Что въ жизни церкви ставилъ, да погребенъ татемъ".

Навіть побажання Мазепі долі надалі носить трохи незвичайний
характер:

Твой Мазепа, враждебній, да смутится вѣчно,
Скрежетомъ мучимъ зубнимъ, болитъ неизлѣчно".

Яскрава негативна характеристика Мазепи й особливе ставлення
до нього належать самому авторові панегірика; що до окремих рис
цієї характеристики та окремих місць панегірика, то автор склав їх
не без впливу з боку панегірика Петрові Феофана Прокоповича,
почасти Епиникіон а  та віршів Стефана Яворського. Иноді
запозичення зроблено близько текстуально, наприклад:
Панегірик Феофана

Прокоповича

Лев... побѣже... хоботомъ
загребаетъ слѣды своя за собою" 1).

Панегірик Кочубеям

По.бѣже бо...
Замелъ слѣдъ за собою левъ хоботомъ

ясно*.

) Олова и речи Ф. Прокоповича, 44.
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В обох творах втечу короля шведського прирівнено до втечі лева.
Частіше запозичення зроблено що до ехожої думки, схожого образа:
Свирѣпая воистину и лютая болѣзнь ...не годствует имѣти яро око

есть, аще кто забывъ благодѣянія, На отца отечества и даря своего,
ярымъ токмо на благодѣтеля окомъ Питатель бо и жизнь есть живота твоего
воззритъ  *).
Пожела угрысти руку . которыми угризнути хощешь*.

Так кажуть обидва автори за вчинки Мазепи що до Петра. Епи-
никіонъ" Феофана Прокоповича має менш подібних до панегірика
Кочубеям місць ніж його панегірик.

ІЦо до віршів Стефана Яворського, то до них подібне одно місце
панегірика Кочубеям, це звертання автора до України; тут, як і в
віршах Стефана Яворського, противопоставлено добродійство Мазепі
з боку матери-України його злочинствам; це противоставлення в па-
негіриці занадто невелике, у Стефана-ж Яворського досить довге.
Стефан Яворський між иншим каже, що Україна носила Мазепу во
утробѣ", яко чадо , що вона його любила яко мати сина®, він-жр
бажає лютѣ снѣдати матерню утробу", він лютыми матерь уязвляй
раны", за моя хлѣбы, за моя трапезы", каже Україна, він дає сльози.
Щось подібне читаємо й у панегіриці:

Раздеръ тебѣ утробу, кая согрѣвала,
Кая его матерски она пѣстовала.
Восплатилъ за благое, коварній, злобою,
За хлѣбъ твой поносною попралъ тя пятою \

По-друге, подібність помітно й в однім місці характеристики
Мазепи, де підкреслено лицемірство Мазепи, вміння таїти свою лиху вдачу.

Наведемо ці рядки рівнобіжно:
Вірші Стефана Яворського

Како прелстихся и не познахъ лиса
Аггеломъ видомъ, прелестію бѣса,
Мнѣхъ яко агнецъ, но волкъ ядовитый,
Овчею лестно кожею покрытий
Сладокъ языкомъ но прегоришіи дѣлыи

та т. и.

Панегірик Кочубеям

Над мѣру кроток и добръ временемъ
билъ зримій

Не познан во лк, овчею кожей одѣтій,
И змій лютій подъ злакомъ тайно

лестно окритій*.

В цьому місці панегірик Кочубеям значно коротше висловлює
подібну думку. Нетрудно пояснити деякий вплив панегірика 'Феофана
Прокоповича на вірші Стефана Яворського та автора панегірика
Кочубеям; автор цього панегірика, замисливши виславити рід Кочу-
беїв, повинен був торкнутися й Мазепи, що від його руки було
заподіяно смерть одному з представників цього роду, а тому йому й
потрібно було звернутися до тих творів, що кажуть за Мазепу після
зради"; найвідоміші з них і були твори Феофана Прокоповича, що

казав панегірика прилюдно, та вірші Стефана Яворського,
розповсюджені в списках. Автор панегірика Кочубеям безумовно був не з
духівництва, про це свідчить відсутність в вірші релігійного
погляду. В. Каллаш гадає, що автор його був військовий писар, але
це довести трудно. Безумовно він був Українець, про це свідчить
мова, де зустрічаємо українські слова, фонетичні властивості,
українські рими, наприклад: котрими, угризнути, години, змѣнникъ,
сектуй, заклепо, лотра, пѣстовала, одѣтій скритій". Час, коли було
написано панегірика, В. Каллаш за даними самого панегірика
відносить до 1727 1743 рр.

ЧЧ Ibid., ЗО.
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XI. Вірша, що на надгробкові Іскрі та Кочу беєві, було
надруковано декілька разів 1). Він розпочинається так:

Кто еси мимо грядый, о насъ новѣдущій,
ЕлИЦИ' зде естесмо положени сущи".

написано'його від імени Іскри та Кочубея; смерть наказала їм
мовчати, тому за них казатиме камінь вони постраждали за правду та
вірність монархові за уданем Мазепы11, бо їм відтято голови.

В цьому вірші згадано за Мазепу лише розповідаючи за кару
Кочубеєві та Іскрі, згадано цілком безсторонньо, можливо тому, що
вірша вирізьблено на надгробкові. Коли складено вірша, немає"
Жодних вказівок. Розмір 13-екладний. В мові є українізми: естесмо,
ку монарсѣ, исполнилисмо, за уданемъ, посѣчени, зоставте,
подающей14, це свідчить, що автор вірша був Українець.

XII. Зраді Мазепи присвячено декілька рядків і в Разговорѣ
Великороссіи съ Малороссіей11, що його видав Петров2). Тут ми читаємо:

Ибо измѣна тогда не всей меня была,
От одного Мазепы толко произойшла,
С коимъ никогда о томъ не соглаталась я,
Но одинъ предалъ непріятелю себя.
Естли же сие меня не можетъ оправдить
И буди то, что онъ мой былъ, станешь вѣкъ твердить.
То вспомни ты сама всѣхъ измѣнниковъ своихъ
И разныхъ государственныхъ преступниковъ злыхъ".

Як бачимо, автор ставиться до Мазепи цілком безсторонньо, він
абсолютно спокійно лише згадує за колишній факт; це цілком
зрозуміло, бо Разговоръ Великороссіи съ Малороссіей11 треба віднести
вже до 1763 1767 років.

З приводу пісні Мазепо гетьмане, израдливый пане", що її
надрукували М. Максимович 8), І. Срезневський *), М. Драгоманов 5),
II. Кіреєвський«), висловлюється М. Драгоманов. Він доказує, що це
не народня пісня, а може бути стародавній вірш, що його складено
не близько до 1709 року з часток инших віршів, до яких вона
подібна. Максимович-же виправив її на свій кшталт. Нагадує вона
вірші Псалму новозданну11 та Мазепе измѣннику11. Дійсно перший
та один з рядків далі подібні до зазначених віршів, початок її
подібний до таких слів Псалмы новозданной11 Ахъ, зрадливий Яне,
Мазепо гетмане11; слова погубивъ же песъ Мазепа невинныя души11
нагадують Души погубивъ есь  з Пѣсни Мазепѣ измѣннику11.' Вза-
галі-ж ця пісня безумовно штучна, мабуть її й склав сам
Максимович, бо в ній поруч з декількома рядками силабічного вірша
зустрічаємо стихи та рядки, що їх не можна знайти ні в народнім
творі, ні в вірші; тому залишаємо цього вірша осторонь, як
штучного твора.

Поруч з віршами зраді11 Мазепи XVIII сторіччя було присвячено
й цілу драму, що від неї залишився лише програм, а саме Божіе

0 Маркевич. История Малоросски, IV, 1842, стор. 208; Аскоченекий, Киев и
его древние училища, 3856, стор. 496; Закревский. Описание Києва, 11, 1868, стор. 798;
М. Максимович. Надгробные стихи Кочубею и Искре в Печерской Лавре. Собранно
сочинений, т. И, 1877, ст. 218; Костомаров. Мазепа, Русская мысль, 1882, № 9,
^тор. 206 та инш.

2) Киевская Старина, 1882, № 2 та 7.
3) Украинские народные песни", 1884, III.
4) Запорожская старина.
5) Ор. сП., 58.
6) Ор. сП., 197.
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уничиЖителей гордыхъ... уничиженіе14 *)> написано її було в лютому
1710 року. Тут алегорично, у вигляді старозавітних осіб та
алегоричних фігур виявлено епізода зради44 Мазепи, при чому що алегорію й
пояснено, а саме Давида порівняно до Петра, Авесалома до самого
зрадника, проклятого Мазепи44. Так Мазепу називано й надалі, й
инших епітетів до нього не прикладено. Схарактеризовано його
негативно, при чому негативні риси виявлено в вигляді алегоричних
фігур; фігури ці такі: гордування, лукавство, непокірливість,
властолюбство, чванливість. Автор засуджує Мазепу, в словах: Богъ
гордымъ уничижителенъ и неблагодарнымъ власти своей противникомъ
всегда противится44. 

На початку XIX сторіччя було складено ще твора за назвою
Вопль Мазепы44 2), що являв собою благання Мазепы до Александра J
зняти з нього прокльона в ім я хрнстіянської любови, бо судити
людей за їх провини може лише бог. В цьому творі виявлено стан
душі Мазепи від його смерти до моменту складання Вопля44. Через
те, що цього твора написано не стихами, докладно його розглядати
не будемо.

Ми розглянули всі вірші, що їх було складено після зради"
Мазепи, як іменують вірші угоду його з Карлом, і що вони дійшли
до нас. Але з погляду Мазепи та козацької старшини це не була
зрада, це був цілком природній акт; це було виявлення боротьби
за свою самостійність верхніх шарів козацтва з Московською
державою, боротьби, що розпочалася ще за часів Богдана Хмельницького-
й не припинялася з того часу не лише до часів Мазепи, але й
далеко пізніше. Мазепа, переходячи на бік Карла, не шукав для себе
особистої користи, як це зазначалося в віршах, він домагався лише
за допомогою Шведів визволитися з-під Московської влади, утворити
незалежну Україну. За це він згадує, наприклад, в листі до
полковника Стародубського, Скоропадського, з дня ЗО жовтня 1708 року;
там ми читаємо, що він звернувся за допомогою до Шведів, надіючися
же отчизну нашу Малороссійскую и войско Запорожское, Его

Королевское Величество всегда щастливымъ оружіемъ отъ того
Московскою тыранского ига оборонитъ, уволнитъ и отнятые намъ права и
водности не толко привернетъ, лечѣ, з общою ползою и несмертельною В
потомній век войска Запорожскаго славою умножитъ и раширитъ44 3),.
а в пізніших документах зазначено й просто, що Україна обох
сторін Дніпра з військом Запорозьким і народом малоросійським має
бути вічними часами свобідна від всякого чужого володіння44 4).
Московский уряд, можливо, й розумів це, але не міг та й не хтів в
цьому признатися й обвинив Мазепу в зраді, широко оголосивши за
цю зраду поміж українським населенням (згадаймо ІІетрівські
маніфести та грамоти). Але уряд не задовольнився одним цим
обвинуваченням, він став поширювати инші, цілком вже безглузді, наприклад,
бажання Мазепи віддати Україну Полякам, віковічним ворогам
Українців, завести унію, знищити православну віру; уряд іменував
Мазепу католиком, боговідступникомó), казав, ніби-то він навів
Шведів на Україну ®). Обвинувачуючи в такий спосіб Мазепу, росій-

* 2 3 4 * *Ч Н. Тихонравов. Русекие драматические сочиненна, т И. СПБ., 1874, 428 43&
2) С. Н. И. Вопль Мазепы. Киевекая Старина, 1884, № 12.
3) Бантиш-Каменський, ор. сі і, 171.
4) М. Грушевський, ор. cli, 380.
5) Бантиш-Каменський, ор. сі і, 176, 190.
6) Ор. cit., 187.
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ський уряд гадав підбурити український нарід проти Мазепи та
притягти його на свій бік. Для цього-ж він ще більш аніж раніпі
став наділяти різні пільги та свою ласку всім Українцям,
прихильникам московської влади. Безумовно з цієї ласки та з цих пільг
користувалося не звичайне козацтво та посполитий люд український,
а лише особи, що урядували на тих або инших державних посадах.
За цю ласку та пільги зазначені особи мусіли являти собою вірно-
підданців цареві, що й дійсно було так. Духовенство", каже ака-
демик М. Грушевський х), послушно кидало церковну анахтему на
гетьмана, найбільш заслуженого для української церкви з усіх по-

- передників. Громадянство українське, спішачи скинути з. себе підо-
зрінне, свідчило свою вірність цареві і при тій оказії пильнувало
урвати що небудь і собі з тих богатих милостей, які розливав цар
на всю вірну старшину".

До згаданої класи урядовців, як світських, так і духовних,
належали безумовно й автори віршів, а саме й Феофан Прокопович і
Стефан Яв Орський і решта анонімних авторів, що з них один ,сам
каже за свою вірну службу цареві (Псалма новозданна). Автори
віршів в своїх обвинуваченнях цілком ідуть за царським урядом,
обходять діяльність Мазепи з релігійного та державного погляду та
малюють нам Мазепу цілком неправдиво, так, що це відповідає не
дійсності, а його образові по маніфестах та грамотах. На підставі-ж
цих документів виникло й виславлення Кочубея та Іскри та
обвинувачення в їх страті самого Мазепу. Навіть найпоширеніші по віршах
лайливі епітети що до Мазепи запозичено з офіційних матеріялів.
Громадське становище авторів віршів пояснює й того факта, що
Мазепу всюду обвинувачують на тлі виславлення Петра. Українське
походження авторів виявляє себе лише в мові віршів, а також
почасти й у тім, як вони ставляться до України та до її злиднів, в
одному вірші автор навіть рискує на більше ( Псалма нововозданна")
він говорить за дві Росїї, за Велику та за Малу, й висловлює надію,
що Україна буде вільна; правда, в иншому місці того-ж вірша автор
вже радить Україні схилитися перед царем.

Всі вірші, що їх ми розглянули, за винятком одного, було
складено за життя Мазепи або незабаром після його смерти, так воно й
мусіло бути, бо пізніше історичний факт зробився вже минулим,
нові події зацікавили сучасників, утворили нові громадські
групування.

Але. особу Мазепи не забуто, вона продовжує жити по народніх
піснях, а також відтворювано її й у літературних творах не лише
українських та російських, але й західньо-европейських

письменників. ll) Ор. cit., 381-382.


