
     

Микола Аркас  

Історія України-Русі  

том 3, частина 1.  

ПЕРІОД ЧЕТВЕРТИЙ 

     

ПОЛЬСЬКО-МОСКОВСЬКИЙ 

     

    Після Хмельниченка Україна розділилась на два 

гетьманства Правобережне, чисто поруйноване за той час усо-

бицями та чварами своїх честолюбців та чужинців, котрих на-

водили вони, щоб осягти свого і побороти свого супротивника 

- і гетьманство Лівобережне, котре прислухалося до Запорож-

жя та все сподівалось, через свою прихильність до Москви, 

здобути собі демократичне рівноправство од неї. Називаючи 

сей перірд руїною, історики не вигадують се назвисько од се-

бе, - воно збереглося у народніх переказах за ті часи і справед-

ливо показує, що Україна „доборолася до-краю". 

    На правому боці Дніпра, як ми бачили, Юрий Хмельни-

ченко зрікся гетьманства і передав свою булаву Павлові Те-

тері, настановивши його наказним Гетьманом. Тетеря, родом з 

Переяславя, був людина добре освічена, але по натурі - вели-

кий себелюб; він занадто мало клопотався про долю свого 
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рідного краю: що таке честь і совість - розумів він не так, як 

годиться, а з тими, хто стояв йому на дорозі, був без міри лю-

тий і нічим не гидував, аби осягти свого. Ставши наказним 

Гетьманом, він ізкликав раду з Правобічної старшини і прос-

тих козаків у Чигирині. Охочих до гетьманської булави зяви-

лося двоє, - обидва зяті Богдана: Павло Тетеря і Іван Нечай. 

Дехто з старшини намагався настановити на Гетьмана Ви-

говського, але Павло Тетеря щедро сипав жінчині гроші і 

підкупством тим переважив своїх супротивників. Його таки 

обрали Гетьманом, хоч козацтво добре знало і не любило його. 

За свого гетьманування він допомагав королеві Янові-Казіми-

ру вернути до польської корони й Лівобічну Україну. Багато 

народньої крови розлилося за ті часи. Під захистом Гетьмана 

польська шляхта і Жиди знов стали вертатись на свої грунти 

на Україні. Але тут полковник Паволоцький Іван Попович, ба-

чивши, яке лихо почали вони знову виробляти на Україні, став 

вигонити їх з земель свого полку і, змовившись із лівобічним 

Гетьманом Сомком підняв повстання проти Тетері. 

    Коло Поповича купилося поспільство, і він разом із 

Сомком кілька раз розбив польське військо. Та Тетеря обло-

жив його у Паволочі, і він, щоб врятувати свій рідний город од 

руїни, оддався з 15 товаришами до рук Тетері, а той скарав йо-

го лютою смертью. 
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Гетьман Павло Тетеря 

     

    Король Ян-Казімир 8-го жовтня (октября) вступив у 

Білу Церкву. Тут його стрів Тетеря і слідом за Поляками пішов 

у Глухів. З ним були полковники: Богун, Ханенко, Гуля-

ницький і другі. У місяці лютому (1664-го року) Тетеря мусів 

покинути Поляків і поспішив на правий бік Дніпра, де Ви-

говський задумав знову зробитись Гетьманом. З Білої Церкви 

Тетеря покликав до себе Виговського, наче за-для перемовин, 

а як він прийшов у Рокитну, то Тетеря схопи вйого і скарав на 

смерть. Сам же він тоді написав Королеві у табор, щоб він 

стерігся козаків, а найбільш наказного Гетьмана Богуна, кот-

рий замислив зрадити Полякам. Король повірив тому доносові 

і звелів постріляти Богуна і його товаришів - таким побитом 

Тетеря позбувся небезпечних для себе людей, та ще написав і 

другий донос Королеві на полковника Гуляницького, ченця 

Гедеона (Юрия) Хмельниченка і митрополита Іосифа Ту-

кальського, на котрих він теж думав, що вони непевні люде за-

для нього. Король, вертаючись з України, забрав їх із собою і 

посадовив у пруську кріпость Маріенбург. Як король пішов з 

України до-дому, то на правий бік рушив Чарнецький, руйну-

ючи городи і села, непокірні Тетері. Так він пройшов Корсунь, 
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Ставища, оддав у ясир Татарам, котрі йому помагали, жителів 

містечка Стебльова, спалив Бужин і Суботів, а у Суботові ви-

кинув з домовини тіло Богдана Хмельницького. На поміч коза-

кам прийшов кошовий Сірко із Запорожцями але у місті Бу-

жині його обложили Поляки, і він, вибившись з облоги, мусів 

повернутись до-дому. Тетеря побачив вже тоді, що йому не 

вдержатись на гетьманстві, зробив наказним Гетьманом 

Уманського полковника, Михайла Ханенка, а сам, забравши 

військовий скарб і гетьманські клейноди, подався у Польщу. 

     

Гетьман Іван Бруховецький 

     

    Як уже згадувалося, Бруховецький був старшим слугою 

у Богдана. Після його смерті зоставався він коло Юрия і жив 

при ньому у Київі тоді, коли Виговський випровадив Юрася 

туди учитись до Академії. Коли Юрий задумав зробитись 

Гетьманом і шукав підмоги у Запорожців, він послав за-для то-

го на Запорожжя Бруховецького. Бруховецький поклопотав за-

для його, і Хмельниченка було настановлено, як ми бачили, 

Гетьманом. Але сам він додому не вернувся і зостався на Запо-

рожжі і там прожив аж три годи. За той час він з'умів здобути 

собі і любов і ласку Запорожців, виставляючи себе ненавис-

ним до панства та щиро прихильним до простого люду, з кот-
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рого й сам він вийшов. Сі речі любі були Запорожцям, бо гро-

мада їхня тоді складалася найбільш з тих, що не записані були 

по реєстрах, не хотіли вертатись до плуга і тікали на Запорож-

жя. Усі вони ненавиділи польське панство, а з ним і козацьку 

реєстрову старшину, котра тепер стала виявляти з себе вищу 

верству народню. Як Правобічна Україна відрізнилась від 

Лівобічної, де Золотаренко та Сомко змагалися за гетьманство, 

Бруховецький покористувався тією нагодою і літом 1662-го 

року прийшов із ватагою Запорожців у табор князя Ромода-

новського, - наче б то для того, щоб помогти йому у поході 

проти Хмельниченка. Тут він своїми улесливими речами здо-

був його ласку, а Запорожці, що були з ним, висовували його, 

як єдиного певного за-для Московського уряду і любого наро-

дові кандидата на гетьманство. Золотаренко та Сомко, котрі 

шукали булави, були з партії старшини, а од них, мовляв, мож-

на сподіватись того ж, що виявив з себе і Виговський. Се було 

до вподоби Ромодановському. Так писав він і у Москву, і неза-

баром після того на Вкраїну вислано було князя Великогагина, 

щоб зробити вибори нового Гетьмана. На 17 червня (юня) 

1663 року у Ніжині зібралася „чорна рада". 

    Не було на тій раді ніякого ладу, і скінчилася вона 

бійкою. Запорожці і поспільство на руках винесли Брухо-

вецького і доручили гетьманські клейноди. Князь Великогагин 
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ствердив його на Гетьмана і звелів заарештувати Сомка, Золо-

таренка та кілька старшин з їх партії. Через кілька місяців Бру-

ховецький скарав на смерть Золотаренка, Сомка і Сіліча; ос-

танніх прихильників їх послав у кайданах у Москву, а звідтіль 

їх заслано аж на Сібір. Се були перші засланці Українці. 

    Перші три роки свого гетьманування Бруховецький без-

перестання воював із Хмельниченком, а далі із Тетерею та По-

ляками. Одколи він позасилав у Москву багато значної стар-

шини і на їх місце посадовив старшину з Запорожців, котрі 

прийшли з ним, життя в Гетьманщині стало багато тяжче, ніж 

було попереду. Нова старшина, щоб скоріше забагатіти, поза-

водила усякі здирства і утиски, далеко важчі і гірші, ніж були 

за-стару. Народ зрозумів, що Бруховецький, поки не настано-

вили його за Гетьмана, хитро вдавав з себе не такого, який він 

справді був. Ремство на Гетьмана усе більшало, і він, щоб 

власть свою зробити міцніщою, із кількома полковниками 

поїхав у Москву. Там його ласкаво вітали; там він оженився на 

Московці, доньці боярина і князя Дмитра Долгорукова. Щоб 

ще більш підлеститись до Московського уряду, Бруховецький 

прохав Царя, що по українських городах: у Київі, Чернигові, 

Переяславі, Каневі, Ніжині, Полтаві, Новгород-Сіверську, Кре-

менчуці, Кодаці і Острі, навіть на Запорожжі, були посажені 

московські воєводи із ратниками, - щоб вони збірали усю по-
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дать грішми з міщан та з селян, котра досі йшла на жалування 

цькому війську, та з „кабаків" (шиньків), що мали позаводити 

скрізь на Україні, і щоб оддавали усі ті гроші просто у царську 

казну. 

    Усе се дуже сподобалось Московському урядові, а 

Царь, обдарувавши Гетьмана і старшину подарунками, зробив 

його „боярином", а старшину, що була з ним: Військового суд-

дю Забілу, Військового писаря Шийкевича, полковників: 

Київського - Дворецького, Ніжинського - Гвинтовку, Лу-

бенського - Гамалія і Переяславського - Єрмолаєнка та тих, що 

були в-дома: Чернигівського - Многогрішного, Прилуцького - 

Горленка, Полтавського - Витязенка, Миргородського - Апос-

толенка, Стародубського - Острянина і Генерального писаря 

Гречаного, призведено у „дворяне". Повернувшись до-дому, 

забезпечений царською ласкою, боярин-Гетьман мислив, що 

тепер він вже міцно держить булаву. Але скоро він побачив, 

що не те воно зовсім. Народ, притиснутий новими, ще гірши-

ми порядками, усе дужче і грізніще ставав проти Гетьману, но-

вонаставлених полковників, московських воєвод, їх прикаж-

чиків і шинькарів. Бруховецький побачив, що треба якось здо-

бути ласку народню, щоб вдержатись на своїй посаді, і як він 

за-для того ж не пошанував права народні, котрі доручено бу-

ло йому, і продав їх Московському урядові за боярську „гор-
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латну" шапку, так тепер він із своєю старшиною намислили 

зрадою заплатити Москві за її ласку. На потайній раді у Га-

дячі, саме на Новий год у 1668 році, постановлено було 

одрізнитись од Москви, і, щоб привернути ласку народню, 

старшина сама мусіла стати на чолі повстання. Розїхавшись з 

Гадяча, полковники скоро почали тіснити воєводів. Незабаром 

повстання поширилося, багато воєводів і ратників було вбито, 

а ті, що осталися, мусіли як найшвидче тікати у Московщину. 

Московський уряд вислав своє військо під проводом князя Ро-

модановського проти Гетьмана. Бруховецький із своїм неве-

личким найнятим військом та Запорожцями вийшов з Гадяча у 

початку травня (мая), подався проти Москалів і зупинився ко-

ло села Диканьки. Скоро туди ж надійшов і Правобічний 

Гетьман Петро Дорошенко, котрого настановлено було на сей 

уряд після Тетері у 1665 році. Дорошенко послав до Брухо-

вецького, щоб він прийшов до його у табор. Як він прийшов, 

то його таки козаки почали докоряти йому за все, що він наро-

бив за-для України. Бруховецький нічого не одказував. Тоді 

Дорошенко сказав, щоб взяли його та прикували до гармати: 

така була кара у Запорожців. Але Дорошенко, даючи наказ, 

махнув рукою… Розлючена юрба зрозуміла се по-свойому: на-

кинулася на його і тут таки на місці вбила його на смерть. До-

рошенка проголосили Гетьманом Українським по обидва боки 
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Дніпра. Так загинув той ненависний народові Гетьман. Пере-

чувши про його смерть, Ромодановський, не дожидаючи, поки 

нападе на нього Дорошенко, повернув за межі України. 

     

Гетьман Петро Дорохвієвич Дорошенко 1665-1676 

     

    Петро Дорошенко був родом з козацької семьї Чиги-

ринської сотні. Гетьман Його дід, Михайло Дорошенко, був 

Гетьманом у 1625 році і загинув Петро під мурами Кафи; 

батько був полковником за Богдана Хмельницького. Ще за 

Богдана ж Петро мав уже високий уряд, а за Виговського, був-

ши Прилуцьким полковником, був його щирим прихильником. 

Після того, як Тетеря покинув гетьманський уряд, гетьманства 

домагався Ведмедівський полковник Опара, але, почуваючи 

непевність, бо старшина його не любила, він обернувся у 

Крим до Хана і став прохати його, щоб він допоміг йому зро-

битись Гетьманом. Мурзи татарські рушили на Україну, але їх 

перейняв Дорошенко, піддобрився до них, і вони взялися до-

помогти йому зробитись Гетьманом. Як прийшов до табору 

Опара, його заарештували і оддали Дорошенкові. Сей вислав 

його у Польщу. Там його засадили у тюрму, а козаки, що 

прийшли з ним до Татар, проголосили наказним Гетьманом 

Дорошенка. З того часу він починає змагатися з Брухо-
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вецьким, щоб зробитись самостійним Гетьманом по обидва бо-

ки Дніпра. 

    Але в той час скоїлась подія великої ваги за-для Ук-

раїни. 13-го січня (января) 1667-го року у Андрусові, містечку 

на Литві, підписана була згода Москви із Польщею на 13 літ. 

По тій згоді Україна була поділена на дві частини, розділені 

Дніпром: лівий бік із Київом доставався Московській державі, 

а правий - Польщі. З сієї умови Український народ бачив, що 

Москва у-нівець ставить його і тільки думає за себе. Над 

столітньою крівавою боротьбою Українців за визволення з-під 

польського ярма Москва люто насміялася, Тоді, як за-ради то-

го ж визволення Україна оддала себе під руку єдиновірної дер-

жави, - ся держава віддає її назад тій самій Польщі, у теє ж яр-

мо, не питаючись народу, чи хоче він того. Більш освічені Ук-

раїнці, а між ними й Дорошенко, бачили, що коли Богдан, кот-

рий підняв був на боротьбу за волю усю Україну, не зміг 

обійтись без того, щоб не піддатись під руку Царя, то тепер і 

надто треба було шукати чієїсь міцної руки, щоб вона захисти-

ла обездолену, поруйновану, стустошену, і вилюднену через 

безперестанні війни Україну. Думка Дорошенка була - зібрати 

її усю до-купи, а як пощастить, то й самостійною зробити. Ро-

зуміючи заміри Москви і добре знаючи порядки та становище 

Польщі, він поклав собі знайти захист десь окрім них. Він шу-
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кав міцної руки, а такої ніде було шукати, окрім як не у Ту-

рецького султана. І от Дорошенко, після ради, що зібрав він на 

р. Росаві біля Корсуня, у початку 1669 р. піддався Турції на 

тих самих умовах, на котрих були піддані їй Молдавія і Воло-

щина. Україні забезпечено було сією умовою не тільки авто-

номію, але вона не повинна була платити Султанові ніякої по-

даті, - тільки військо мусіла йому постачати. За те Султан 

обіцяв Україні поміч, щоб вона могла добути собі неза-

лежність в етнографічних границях, по Перемишль, Самбір і 

Путивль. 

    Та, на жаль, тут ми стрічаємо те саме, що й за Ви-

говського, коли він зробив був із Польщею федерацію. Народ 

Український двісті літ воювався з мусульманами, і тепер ніяк 

не хотів пристати на те, щоб „невірний" султан приймав його 

під свою руку. Особливо нераді були такому союзови на Січи, 

бо й з ким булоб тоді Січовикам воювати, якби Турки й Татари 

стали приятелями України? Проти Дорошенкові виступали 

січові отамани Суховієнко, Ханенко, і він мусів витратити не 

мало сил, щоб своїх вгамувати. А рівночасно відбивався від 

чужих. Особливо ж хотів він раз на все Польщу відсунути від 

України, щоб вона не мала ніякої надії панувати над Ук-

раїною. По довгих заходах, намовив він султана Магомеда IV, 

і той року 1672 в маю рушив на Польщу. В купі з Дорошенком 
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побили вони Поляків, взяли Камянець, Львів і Польща мусіла 

підписати ганебну для себе Бучацьку умову. 

     

Договір під Бучачом 1672 р. 

     

    По тій умові вона зрікалася України і визнавала її 

власністью козаків, а Турції мала платити данину. Україна в 

давних границях була віддана Дорошенкові, а польське 

військо мало бути з ньої відкликане. Тепер Московській дер-

жаві ніщо вже не заважало приєднати до себе ізнову усю Ук-

раїну. Дорошенко дуже добре допоміг сим Москві і тепер 

мріяв, що вдячна за се Москва настановить його Гетьманом 

усієї України. Але Московському урядові такий Гетьман, як 

Дорошенко, був не з руки, бо він бажав, щоб Україна була ав-

тономною державою, а сього Москва не терпіла. Тим-то уряд 

постоянно піддержував його супротивників - як от Брухо-

вецький, Многогрішний та Самойлович, - щоб таким побитом 

знесилити Україну. Після того, як Бруховецький був убитий і 

Дорошенко на який час зробився Гетьманом України по обид-

ва боки Дніпра, князь Ромодановський одержав з Москви но-

вий наказ, і як тільки Дорошенко перейшов на правий бік, він 

знов вступив в Україну і зібрав у Глухові, у початку березоля 

(марта) 1669 р. раду. На тій раді, замість Бруховецького, виб-
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рано і ствержено Гетьманом лівобічної України Чернигівсько-

го полковника Демка (Демьяна) Многогрішного. Дорошенко 

покинув його наказним Гетьманом над військом на який час, а 

сам поїхав до-дому по свойому домашньому ділі. 

    Знову почалася між Гетьманами війна і тяглася вона аж 

два годи. Тим часом і Запорожжя висунуло свого кандидата на 

гетьманьску булаву, свого військового писаря Петра Суховія, 

котрого проголосили Гетьманом українським ще у Січі. Він 

узяв на підмогу Татар і прийшов під Чигирин. Але тут Доро-

шенко розбив його військо, і сам він ледве втік на Запорожжя. 

Весною 1669-го року Суховій знов показується на Україні; до 

його пристають Полтавський, Миргородський, Лубенський, 

Прилуцький і Переяславський полки; із собою він привів зно-

ву Татар. На річці Росі біля Канева вони облягли табор Доро-

шенка, але турецький Султан звелів Татарам зняти облогу і не 

займати Дорошенка, бо він підлеглий Турції Гетьман. Татари 

пішли до-дому, а козаки одні одчахнулися од Суховія і знову 

перейшли на бік Дорошенка, а другі пристали до Правобічних 

полків, і з ними на раді в Умані вибрали Гетьманом Умансько-

го полковника Михайла Ханенка. 

    Ханенко ще за Богдана був у партії невдоволених Пере-

яславськими умовами і тепер став Гетьманом під зверхністью 

Польщи. З ним довелося Дорошенкові довго і завзято бороти-
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ся. У ту боротьбу встряла й Турція; сам султан Мухамед IV із 

300.000 війська рушив на Польщу. У поході тому Дорошенко 

із Турками узяв Каменець і обліг Львів. Ханенко утік, а 

польський король Михайло Корибут-Вишневецький, син Яре-

ми Вишневецького, мусів був скласти згоду із Турками у місті 

Бучачі на дуже важких і ганебних умовинах. По сій умові, як 

уже згадувалося раніше, оддано Туркам Правобічну Україну і 

Поділля. Ханенко ще два годи боровся з Дорошенком, але на-

останці втеряв надію, що з того щось вийде; на весні (5. III.) 

1674 р. прийшов у Переяслав до Лівобічного Гетьмана Самой-

ловича, поклав перед ним булаву і клейноди і зрікся 

гетьманства. 

     

Самойлович Гетьманом 

     

    Тоді Самойлович ізкликав раду у Переяславі, і на ній 

його проголошено Гетьманом України по обидва боки Дніпра. 

Він почав умовляти Дорошенка зректися гетьманства. Але До-

рошенко не хотів пристати на те, і знову почалася на правому 

боці завзята боротьба. Сею безперестанною боротьбою геть 

поруйнована була Правобічна Україна. Люде великими купа-

ми переходили на лівий беріг Дніпра, безпечніший од Татар та 

війни, і там оселялися. Багатож народу з правого берега погна-
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ли Турки та Татари у ясир, багато міст і сел поруйновано і по-

палено, і роскішна колись Правобічна Україна обернулася у 

справдешню пустиню. Дорошенко, як міг, так успокоював 

нарід. Неслухняних карав. Утікачів завертав з дороги та гро-

зив, що віддасть їх у татарську неволю. Не помагало. 

    Дорошенко зрікається булави 

    Бачучи таке лихо, Дорошенко зібрав у кінці 1676-го ро-

ку раду у Чигирині, після того, як переговорив з Запо-

рожським отаманом Іваном Сірком, і перед Запорожським то-

вариством, котре єдине було заступником Українського люду, 

склав свої клейноди. А коли у початку (сентябр) 1676 р. Са-

мойлович підступив із великою силою під Чигирин, він зрікся 

гетьманства і оддався до його рук. Дорошенко мав жити на 

Вкраїні у Соспиці; на се присягнув Самойлович, але його неза-

баром покликали до Москви і більше на Вкраїну не пустили. 

Самойлович прібував протестувати, але як видів, що протести 

на нічо не здалися, замовк. Його назначили воєводою у Вятці, 

а потім дали йому маєток Ярополче, у Волколамськім повіті, 

де він і помер 1698 р. На могилі його такий напис: „Лъта 7206 

Ноября в О день Преставися раб Божий Гетьман Войска Запо-

рожского Петро Дорофеевич Дорошенко, а поживе от рожест-

ва своего 71 год і положен бисть на сем мъсте". 
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    Так зайшло „сонце руїни". Дорошенко був справжнім 

сонцем тих темних часів. Людина сильна розумом, невтомима, 

енергічна, великий український патриот, сьвідомий, консек-

вентний самостійник - він міг і повинен був поставити свою 

країну на ноги та забезпечити їй трівку будучність, колиб не те 

народне безголовя, яке обхопило було всіх і вся. Так як є - єсть 

Дорошенко одною з найбільших, але й найтрагічнійших поста-

тий в нашій істориї. 

    Тепер, щоб зрозуміти дальші події, треба вернутися 

трохи назад. Коли після смерті Бруховецького, Дорошенка 

проголошено було Гетьманом, вір рушив на лівобічну Україну 

і вигнав князя Ромодановського з московським військом з Ук-

раїни, погнався за ним і перейшов за московську границю. 

Але, на лихо, до його прийшла звістка, що жінка йому зради-

ла, і він поспішився до дому, а на лівому боці покинув наказ-

ним Гетьманом над військом Генерального осавула Демка 

Многогрішного. Доручивши йому вигнати з України усіх 

воєводів московських і геть усіх стрільців, що були коло них, 

сам він поспішився до Чигирина. 

     

Гетьман Демьян Многогрішний 1669-1672 
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    Демко Многогрішний був родом селянин і не визначав-

ся а-ні розумом, а-ні політичною вдачою. Через те-то Доро-

шенко, не надіючись од нього нічого лихого, безпешно наста-

новив його на який час наказним Гетьманом. Але як тільки він 

поїхав до Чигирина. Ромодановський із військом ізнову всту-

пив на Україну. Многогрішний став підлещуватись до його і 

до козацької старшини. 6 березоля (марта) 1669 року він зібрав 

раду у Глухові, і на ній було так зроблено, що його вибрано 

Гетьманом лівобічної України. Він присягав бути вірним 

Москві і з нею поновив Переяславські умови, але права Ук-

раїни ще дужче були скорочені: постановлено було, що мос-

ковські воєводи, крім Київа, будуть у Переяславі, Ніжині, Чер-

нигові та Острі, хоч вони й не матимуть права втручатись в 

суд та управу; Гетьман не має права перемовлятися з чужозем-

ними державами. 

    Недовге гетьманування Многогрішного ознаймоване 

тим, що за його заведено осібний полк з козаків, котрий проз-

вали „компанійським". Полк сей мав наглядати за тим, щоб 

поспільство не приставало самовольно у козаки та ще, щоб 

заздалегідь гасити у самому початку, як де прокинеться яка во-

рохобня, розрух, повстання, або що. Спершу була думка ском-

понувати сей полк з 1.000 чоловіка, але далі мало не усі пол-

ковники позаводили у себе компанійців, котрі були у них не-
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наче їх прибічна дружина та справляли коло них чисто 

поліційну службу. В травні (маї) місяці 1670 р., на проханна 

Гетьмана, Царь прислав до його стрільців, щоб були при 

Гетьманові та стерегли його; тую сторожу Гетьман мусів дер-

жати своїм коштом. Вигадав се Многогрішний за-для своєї 

обезпеки, бо знав, що його не люблять і почував себе дуже не-

безпешним на своїй посаді. А Московському урядові се було й 

на руку: він таким побитом мав при боці Гетьмана по-всяк-час 

свого доглядача. З того часу сю сторожу становлено було до 

кожного Гетьмана. У тому ж таки році Многогрішний, з дозво-

лу Царя, переніс свою столицю з Гадяча у Батурин, де й про-

бували Гетьмани, кінчаючи Мазепою. 

    Дорошенко, мстячись над Многогрішним за йогo зраду, 

виклопотав у патріарха Константинопольського соборну на 

нього „анафему". Спочатку Многогрішний байдуже дивився 

на се, але скоро після того його побив грець (апоплексія), і він, 

вважаючи, що хворість ся сталася йому через те прокляття, 

став прохати Московського царя, щоб він заступився за нього 

перед патріархом Константинопольським, щоб той скасував 

проклін. Патріарх уважив бажання Царя, а Гетьман після того 

заходився будовати церкви. Многогрішного не любила стар-

шина, - не любила за те, що він був не виборній Гетьман, а на-

чеб поставлений Москвою; не любила й за те, що він, як чо-
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ловік простий, і робив вже дуже по-простецьки: хто з старши-

ни не згожувався з ним або суперечив йому, він, не вважаючи 

ні на-що, лаявся, а иноді й бився, а було й так, що прямо рубав 

шаблею; маючи право суду над старшиною, він на зле уживав 

того права, а часом і без суда скидав старшину з урядів та нас-

тановляв на те місце своїх родичів та приятелів. А через усе те 

сипалися, як з решета, доноси на Гетьмана у Москву, у так зва-

ний „Малоросійський приказ", котрий відав діла України; до 

того ще й Гетьман сам не вмів показати з себе дуже улесливо-

го і як чоловік нервовий, а часом без міри запальний, не вмів 

здержувати свої поривання і вихоплювався перед московськи-

ми воєводами та послами з чимсь таким, що тільки шкодило 

йому самому. Про його зносини з Дорошенком писав у Моск-

ву стрілецький голова Григорій Неєлов, що був у Батурині 

старшим над стрільцями. Коли по сьому ділу приїхав до Бату-

рина московський посол Савін, а далі, через короткий час 

після його, Танєєв, то Гетьман, дорікаючи за Андрусівську 

згоду, гововив їм таке: „Царь нас шаблею не брав - ми своєю 

охотою піддалися через те, що у нас з вами одна віра. А як що 

Київ і инші українські городи він хоче віддати королеві 

Польському, то ми знайдемо собі иншого державця". Усе те 

доходило до Москви, і уряд ще не вирішив, як йому бути те-

пер із Гетьманом і що почати, коли у-ночі проти 13-го березо-
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ля (марта) 1672 року Генеральний обозний Петро Забіла, Гене-

ральний писарь Карпо Мокрієвич, генеральні судді Іван Са-

мойлович і Домонтович, скинуті Многогрішним полковники: з 

Переяславського полковництва - Думитрашко-Райч і з Старо-

дубського - Рославець змовившись із стрільцями московськи-

ми, котрі були при Гетьманові у Батурині, напали на його тоді, 

як він спав, схопили, закували у кайдани і зараз виправили у 

Москву. Тудиж виправили усіх його родичів і приятеля його 

Матвія Гвинтовку. Тим часом у Батурині зосталася правувати 

гетьманським урядом генеральна старшина. 

    14-го квітня (апріля) 1672 року Демьяна Многогрішно-

го почали у Москві катувати і допитувати, що замишляв він 

проти Москви; потім катували його сина і брата Василя і при-

ятеля Матвія Гвинтовку та Генерального осаула Павла Грибо-

вича. 

    28-го травня (мая) Гетьмана і брата його Василя виведе-

но на майдан, щоб скарати їх на смерть, але Царь помилував їх 

і присудив: Гетьмана Демьяна Многогрішного і його брата, 

полковника Чернигівського Василя, військового осаула Павла 

Грибовича і Ніжинського полковника Матвія Гвинтовку з си-

нами Юхимом і Хведором, - хоч сих тільки й вини було, що 

вони сини свого батька, - заслати на Сібір із семьями (семьї 

звелено привезти з України у Москву). До Гетьмана прислали 
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його жінку Настю, синів Петра і Івана, дочку Марину і небожа 

Михайла. Про дальшу долю Гетьмана ми знаємо, що його зап-

роваджено на Сібір у Селенгинск, де він жив довго; у 1688 

році він із сином Петром допомагав угамувати повстання 

східніх Бурятів-табунитів і побити Мунгалів. Якого року і де 

саме він помер - не знаємо. 

     

Іван Сірко 

     

    Тільки повернувся з Москви у квітні (апрілі) 1672 року 

Карпо Мокрієвич, як у Батурині зібралась рада. На тій раді по-

ложено було послати до Царя прохання, щоб раду для виборів 

Гетьмана було зібрано з самої старшини, без простих козаків, і 

з сим проханням вирядили до Москви полковника Івана Ли-

сенка. Тим часом кошовий отаман Запорожський Сірко, пере-

чувши, що на лівому боці нема Гетьмана, поспішив до Батури-

на. Іван Сірко, родом з слободи Мерефи, що під Харьковим, 

був чоловік неписьменний, але дуже добрий і розумний войов-

ник; його щиро поважали Запорожці і українські прості коза-

ки; на них він мав великий вплив, і на раді, на котрій мали об-

рати Гетьмана, його хотіли поставити за Гетьмана. Але Мос-

ковському урядові се було не на руку: ще за Богдана 

Хмельницького, на Переяславській раді, Сірко був проти 
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поєднання з Москвою; далі, усе своє життя він визначався, як 

справжній Запорожець, котрий любить волю над усе; попереду 

він був заклятим ворогом Поляків й Татар, потім пристав до 

Дорошенка і помагав йому у його замірах поєднатися з Турка-

ми, далі одчахнувся від його і перейшов на бік Суховія і Ха-

ненка, а з ними пристав до Поляків; тепер, коли слава про його 

гула по всій Україні, його хотіли настановити Гетьманом на 

лівому боці. 

    9-го червня (юня) до старшини, що на той час без-

гетьманства правувала на Україні, присланий був з Москви 

указ - вирядити туди Сірка за караулом. Як раз у той час 

Сірко, розбивши Білгородську орду, котра помагала Дорошен-

кові, захопив був одного татарського мурзу. Запитавши напе-

ред боярина Ромодановського та повіривши йому, він віз того 

мурзу до його, щоб боярин заслав його на Москву. Під містеч-

ком Новими Санжарами, куди він приїхав сам, тільки з зятем 

своїм Іваном Сербином, з котрим вони везли того мурзу, на 

його напав Полтавський полковник Хведір Жученко, закував у 

кайдани і виправив у Батурин; звідтіль старшина, по наказу, 

одпровадила його у Москву, а відтіль заслано його аж на 

Сібір. 

     

Гетьман Іван Самойлович 1672-1687 
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    Здихавшись таким побитом небажаного кандидата, 

Московський уряд через Ромодановського назначив раду, щоб 

вибрати Гетьмана. Рада зібралася біля містечка Козачої Дібро-

ви 17-го червня (юня) 1672 року і обрала Гетьманом, зазда-

легідь призначеного, Генерального суддю Івана Самойловича. 

Він був син попа, чимало освічений, був до всього здатний, 

розпорядливий, мав добрий розум. Саме тоді, по весні 1672 

року, насувалася страшенна хмара на правобічну Україну: сам 

султан Мухамед IV, а з ним хан Кримський Селім-Гірей, вис-

тупили на підмогу Дорошенкові. Король польський Михайло 

Вишневецький прохав царя Олексія Михайловича, щоб він 

вернув Сірка із Сібіру, як доброго вояку і чоловіка, що мав ве-

ликий вплив на Запорожжі. Сам Царь боявся тієї сили Турків 

та Татар, послухав Короля, і в червні (юні) 1673 року Сірко 

знову вже був на Січі; у липні (юлі) він із Запорожцями вже 

руйнував Кримський город Арслан, а 21-го серпня (августа) 

напав на Очаків. Та усе се мало пособило Полякам, і як ми 

знаємо, війна із Турками скінчилася Бучацькою згодою, - по 

сій згоді Польща мусіла зректися усієї Правобічної України. У 

тім же таки 1673 році з'явився на Січі якийсь парубок з 

Донських козаків, котрий обявляв себе за сина царя Олексія - 

Семена Олексійовича. Його начеб то ще малим хотіли отруїти, 
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але він утік на Дін, а тепер шукає правди у Запорожців. Сірко, 

як хитрий чоловік, щоб покористуватись такою нагодою і дер-

жати Московський уряд у своїх руках, вдавав, начеб то справді 

вірить усій тій байці про царевича, хоч добре знав, що 

справжній царевич давно вже помер ще малим хлопчиком. 

Уряд Московський, через Гетьмана Самойловича і своїх пос-

ланців, довго силкувався дістати того самозванця, але Сірко 

усе ухилявся і тільки у 1675 році, після того як одібрав від са-

мого Царя „грамоту", одіслав того парубка у Москву, і там йо-

го покарали на смерть. 

    Тим часом Дорошенко бачив, що народ неприязно ста-

вився до того, що Правобічна Україна піддалася Туркам, і ве-

ликими юрбами став переходити на Лівобічну; колись веле-

людна, роскішна країна - ставала пустинею. То він і почав пе-

ремовлятися з Московським царем, щоб він тепер, коли Поля-

ки вже зреклися України (а, виходить, що й Андрусівська умо-

ва не мала вже сили) поєднав Правобічну і Лівобічну Україну 

під своєю рукою. Уряд Московський охоче слухав його, але 

Самойлович боявся, щоб тоді, замість його, не став Гетьманом 

Дорошенко. Він і почав усяково підбурювати Московський 

уряд проти Дорошенка, і от у січні (январі) 1674 року бояри-

нові Ромодановському звелено було, разом із Гетьманом Са-

мойловичем, іти походом проти Дорошенка. 17-го березоля 
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(марта) 1674 року Гетьман правобічний Ханенко віддав свою 

булаву Самойловичові, і Правобережні полковники, котрі бу-

ли із ним під зверхністью Польщи, тепер проголосили своїм 

Гетьманом Самойловича. Дорошенко зостався сам один і наос-

танці ще раз покликав собі на підмогу Татар і Турків. У серпні 

(августі) вони насунули на Україну, як сарана, усе руйнуючи, а 

тут ще Ромодановський з Самойловичем наступали з-за 

Дніпра. Скрізь по-між людей і козаків чути було ремство на 

Дорошенка. Він бачив, що його мріям за самостійну Україну 

годі було справдитись; він бачив, що дальші заходи його за-

для того тільки у-нівець знищать Правобічну Україну, і він, за-

для спокою свого рідного краю, положив зректиса свого 

гетьманства. Він не хотів скласти булави перед поповичем, як 

він взивав Самойловича, а обернувся до Сірка. Сірко у кінці 

1675 р. прийшов із Запорожцями на Україну. Тоді Дорошенко 

скликав раду у Чигирині і склав перед Запорожцями свої клей-

ноди. Тоді саме слава про Сірка лунала од краю до краю по 

Україні, і от через що Турецький султан Мухамед IV, забрав-

ши під свою руку після Бучацької згоди усю Правобічну Ук-

раїну, задумав винищити усе військо Запорожське і зруйнува-

ти самий кіш. В-осени 1674-го року вирядив він з Константи-

нополя 15.000 найкращих яничарів, звелів і Кримському ха-

нові узяти своє військо і першого дня на Різдво облягти Січ та 
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вирізати усіх Запорожців. На четвертий день Різдва о-півночі 

тихо підійшов Хан із 40.000 військом і 15.000 яничарів до Січі. 

Ніч була темна. За кілька верстов навколо Січі стояли вартові-

Запорожці, нічого не сподіваючись. Турки тихо підкралися, 

повирізували їх, а одного зоставили і звеліли провести їх у 

Січ. Той повів їх крізь одчиняну хвіртку у саму Січ. Яничари 

раптом сунули у ту хвіртку і так натовпились на Січовому 

майдані і по-між курінями, що навіть не можна було й руки 

підняти; так стислися, - каже літописець - як у церкві. А Хан 

тим часом густо обліг Січ, щоб не пустити ні одного Запорож-

ця живого. На той час у одному куріні прокинувся козак Шев-

чик і, відсунувши кватирку, хотів подивитись, чи скоро світа-

тиме. Коли побачив він несчисленний натовп Турків, по ти-

хенько збудив курінного отамана і товариство. Усі схопили 

зброю і, відсунувши вікна, почали густо стріляти з рушниць по 

Турках. По других курінях почули ту стрільбу, попрокидалося 

козацтво і теж почало стріляти. Як вже багато яничарів було 

вибито, Запорожці гукнули: „до ручного бою!" і, вискочивши з 

курінів, кинулися добивати недобитків. Почало вже світати, як 

вони кінчали Турків. Окрім 13.500 убитих яничар, досталося 

до рук Запорожців 150 чоловік бранців, а серед них і 4 аги (на-

чальники); за них Хан прислав великий викуп, і їх пущено. 

Сам Хан, побачивши таке лихо, утік з усим своїм військом у 
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Крим. У сій завірюсі Запорожців було вбито всього 50 чо-

ловіка і поранено щось з 80. Не подарував Сірко сього похода 

Татарам, і на другий год літом із військом своїм через Сіваш 

уступив у Крим, щоб „нещадно струснути увесь Крим". І 

справді, струснув. Поділившись на кілька ватаг, Запорожці на 

своїх „вітроногих" конях зненацька наскочили на кримські се-

ла і городи, пускаючи усе з вогнем і рубаючи мечем. Такою 

фугою промчали вони по городах Козлову, Карассу, і опини-

лися у самій столиці ханській Бахчисараї. Хан Селім-Ґірей 

ледве встиг утікти в гори, а Сірко, поруйнувавши Крим, вер-

нувся знов на Січ. 

    Переказують, що перед походом сим Мухамед IV прис-

лав на Запорожжя такий лист: „Султан Мухамед IV Запо-

рожським козакам. Я, Султан Мухамед, брат сонця і місяця, 

онук і намісник Божий, державець царств - Македонського, 

Вавилонського, Єрусалимського, Великого і Малого Єгипту, 

Царь над Царями, державець над державцями, надзвичайний 

лицарь, ніким непоборимий вояка, невступний оборонець гро-

бу Ісуса Христа, пестун самого Бога, надія і утіха мусульманів, 

острах і великий оборонець христіянів, наказую вам, запо-

рожські козаки, з доброї волі піддайтеся міні без суперечки і 

мене вашими наскоками не беріться турбувати. Султан ту-

рецький Мухамед IV". На сей лист Запорожці одписали йому 
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так: „Запорожські козаки Турецькому султанові. Ти шайтан 

Турецький, проклятого чорта брат і товариш і самого Луципе-

ра секретарь. Який ти в'чорта лицарь? Не будеш ти годен синів 

христіянських під собою мати. Твого війська ми не боїмось, 

землею і водою битимемось із тобою. Вавилонський ти ку-

харь, Македонський колесник, Єрусалимський броварник, 

Олександрійський козолуп, Великого і Малого Єгипту сви-

нарь, армянська свиня, Татарський сагайдак, Каменецький кат, 

Подолянський злодіяка, самого гаспида онук і усього світу і 

підсвіту блазень, а нашого Бога дурень. Числа не знаємо, бо 

каляндаря не маємо; місяць у небі, рік у книзі, а день такий у 

нас, як і у вас, - поцілуй за се ось куди нас… Кошовий отаман 

Іван Сірко з отоманнею і зо всім старшим і меншим Дніпро-

низовим війська Запорожського товариством". Сі листи може 

й вигадані, але вигадані дуже влучно. 

    За те, що Дорошенко склав клейноди перед Запорожця-

ми, Сіркові з Москви був присланий докір. Дорошенко ж, ба-

чучи, що він немов би на всій вині за ту колотнечу, що діється 

на Україні, у жовтні (октябрі) 1675 року, після невеликої по-

тички із військом Ромодановського і Самойловича, що облягло 

Чигирин, вийшов із духовенством з города, склав свою булаву, 

бунчук і прапор перед Гетьманом і присягнув на вірність Мос-

ковському цареві. Тепер Самойлович немов би ставав Гетьма-
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ном усієї України. Та воно тільки так здавалося. Як дійшла до 

Турків чутка, що Дорошенко передався Москві, вони зараз 

вислали своє і Татарське військо до Чигирина і обложили його 

у серпні (августі) 1677-го року, але Самойлович і Ромода-

новський прогнали їх. 

    Знова Юрась Хмельниченко 

    Тоді вони у 1678 році у червні (юні) прийшли знову під 

Чигирин із візірем (міністром Султана) і привезли з собою 

Юрия Хмельниченка, проголосили його Гетьманом, посадови-

ли його у Немирові, а Хмельниченко скинув чернечу рясу та 

почав уже в-третє гетьманувати і став підписуватись досі не-

чуваним титулом; „Гедеон-Георгій-Венжик-Хмельницький, 

князь Сарматський і Гетьман Запорожський". Знову почалася 

колотнеча із Юрієм, котрий мав при собі тільки Турецькі та 

Татарські сили; за його часу Правобічна Україна чисто обез-

людніла. 

    Султан мав надію, що Хмельниченко, як син любого 

козакам Богдана, матиме вплив на Україні. Але його 

нікчемність виявлялася й тепер, як і тоді, коли він був у-перше 

Гетьманом; народ його не любив, бо й не було за-що. Турки та 

Татари, що були із Юрієм, пустошили країну. Самойлович теж 

руйнував городи і села і жителів силком виселяв у Лівобереж-

ну Україну. Сам Юрій своїми здирствами та лютістью наробив 
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те, що турецькі власті, котрі з ним правували в Правобічній 

Україні, самі випровадили його під караулом у Константино-

поль, а на його місце посадили Молдавського Господаря Дуку. 

    Про смерть Юрася не маємо певних звісток. Оповіда-

ють, що смерть йому сталася у Камянці, і от через що. Зробив-

шись Гетьманом, Юрась звелів, щоб усякий, хто жениться, 

платив йому за те мито. Одного разу мав оженитись син дуже 

заможнього турецького підрядчика, Жида Оруна, котрого доб-

ре знали усі турецькі властті; він і не думав, що мусить теж 

питатись дозволу Гетьмана. Коли прочув про той непослух 

Хмельниченко, то ускочив в будинок і, заставши тільки жінку 

Оруна, звелів з неї живої дерти шкуру. Орун кинувся жалітись 

Паші. Хмельниченка судили у Каменці, і суд присудив: заду-

шити його вірьовкою і кинути у річку. Инші ж джерела ка-

жуть, що Хмельниченко кончив життя у Константинополі і пе-

ред смертью побусурменився. 

    Поки усе се діялося на Україні, у сусідніх державах теж 

настали поважні зміни. У Польщі після смерті короля Михай-

ла Вишневецького у 1673 р. став королем Ян Собєський, 

справжній лицарь, що вкрив Річпосполиту в-останнє військо-

вою славою. Коли Турки з 200.000 армією у 1683 році облягли 

Відень, він із 50.000 спільного польського та австрійського 

війська, - а між ним були й Українці тих країн, що підлягали 
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Польщі,- у-прах розбив і вигнав Турків і визволив Відень. За 

королювання Собєського унія стала швидко міцніти у Гали-

чині і польській Україні, - одна по одній епископії: Пере-

мишльська, Львівська, Луцька, а наостанці й Львівська став-

ропігія, перейшли під зверхність Папи Римського; тільки Мо-

гилівська епископія та манастирь „Скит" у Галичині держали-

ся православія. 

    У Москві 30-го січня (января) 1676 року помер царь 

Олексій Михайлович, і царем став син його Хведір Олексійо-

вич. Боротьба за Україну із Турками та Татарами надокучила і 

втомила вже Москву. Самойлович у 1679 році писав туди, що 

сподівається, що Турки нападуть на Київ. Військо українське і 

московське справді зібралося у великому числі під Київом, 

щоб дати одсіч ворогові, як що він прийде, але Турків не було. 

Тим часом поблизу Січі на пасіці помер 1-го серпня (августа) 

1680 року кошовий Сірко. Могила його й досі стоїть у Катери-

нославській губернії, того ж повіту, у селі Капулівці, що над 

річкою Чортомлик, де була колись Чортомлицька Січ Запо-

рожська. На камені висічений хрест і написано: „Року Божого 

1680-го мая 4-го приставися Рабъ Бож Іванъ Сърько Днипрови 

атаманъ кошовий війська Запорожського, а за його ц. п. в. 

(царського пресвітлого Величества) Феодора Алексъевіча. Па-

мять праведного со похвалами". 
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    Місяць і день смерти на камені неправдиві через те, що 

після Полтавської побіди царь Петро I за те, що Запорожці по-

магали Мазепі, звелів чисто розкопати і зрівняти із землею усе 

те місце, де була Січ. Як прийшло московське військо, Запо-

рожці так завзято держалися у Січі, давали таку одсіч, що 

Москалі страшенно розлютувались і, як каже самовидець, 

дійшли до того, що викопували з могил мерців, викидали їх з 

домовин і розкидали, ламали памятники; певно, таке сталося s 

з памятником Сірка. Той памятник, що зараз стоїть, поставле-

но у-друге, пізніще, по згадках старих Запорожців, а через те 

на камені зроблено помилку. Про смерть Сірка писав Гетьма-

нові новий кошовий Іван Стягайло і сповіщав, що турецькі 

бранці запевняють, ніби Турки на Україну не прийдуть, бо за-

велися воюватися із Французьким королем. Про се Самойло-

вич сповістив Московський уряд. Москва, маючи нагоду, по-

чала перемовлятися про згоду, і от у 1681 році між Москвою і 

Турцією, а з нею й Кримським ханом, 4-го березоля (марта) у 

Бахчисараї була ствержена згода на таких умовах, щоб Дніпро 

був границею Московських земель, а край між долішнім 

Дніпром і Бугом, теперішня Херсонщина і полуденна Київщи-

на, оставався б нічий, - незаселена пустиня. Скоро після того у 

1682 році помер царь Хведір Олексійович, і на царство ступи-

ли його брати Іван та Петро Олексійовичі, а за їх малолітством 
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правителькою стала незаміжня сестра їх Софія Олексійовна; 

найпершим порадником й найблизчим чоловіком у неї був мо-

лодий князь Василій Голіцин. 

    Тим часом Польща задумала заселити спустошену Пра-

вобічну Україну. Замість Ханенка вона настановила якогось 

шляхтича Степана Куницького, котрого скоро - у грудні (де-

кабрі) 1683 року - вбито, і козаки, ті, що признали були 

зверхність Польського короля, обрали замість його козака 

Андрія Могиленка. Самойловичеві не хотілося, щоб заселяла-

ся та країна, бо він не хотів, щоб Татари мали до нього пре-

тензію, чому він не додержує Бахчисарайської згоди. Він на-

писав Переяславському полковникові Леонтію Полуботкові, 

щоб він усякими способами переманював козаків з правого бо-

ку Дніпра на лівий. Полуботок за-для того послав на пра-

вобічну Україну двох братів Яковенків, котрі й зуміли підмо-

вити там полковників Палія, Дрібазку і Кришталя із 4.000 ко-

заків, щоб вони перейшли на лівий бік. Частина їх, із Палієм 

на чолі, перейшла на Запорожжя, а частина - пішла у Трахти-

мирів, а тоді й на лівий бік Дніпра. 

     

Духовний Собор 1685 р. 
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    З 1684-го року Московський уряд почав підмовляти Са-

мойловича, щоб новий митрополит, котрого мали обірати тоді 

у Київі, був залежний од Московського патріарха, а не од 

Константинопольського, а з ним і усе українське духовенство, 

щоб перейшло під владу Москви. Кандидатом на митрополита 

Київського був архімандрит Київо-Печерський Інокентій Ги-

зель, чоловік дуже освічений, але він умер, і Самойлович вис-

тавив кандидатом Луцького єпископа Гедеона, князя Свято-

полка Четвертинського. Лазарь Баранович, яко заступник мит-

рополита, ізкликав на Петра і Павла 1685 р. у Київі собор 

(з'їзд) українського духовенства, щоб обрати митрополита. Од 

світських людей Гетьман послав на той собор генерального 

осаула Івана Мазепу і чотирьох полковників. Дуже було обу-

рене усе українське духовенство тим, що його віддано під 

зверхність Московського патріарха, але Московський уряд 

наліг на великого візіря у Константинополі, котрий тепер до-

годжав Москві, і той присилував Царьгородського та инших 

вселенських патріархів, щоб вони зреклися своїх прав на 

Київську митрополію. Таким побитом Гедеон був посвячений 

на митрополита у Москві і зробивсь підлеглим Московському 

патріархові з усим духовенством українським. Митрополитові 

Київському і українській церкві були зоставлені старі 

вольності і привілеї; як і за патріархів Царьгородських, митро-
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полит Київський мав право носити на митрі хрест і підписува-

тись Митрополитом Малої Росії. 

    Тим часом Ян Собєський задумав спільний похід на 

Турків, але для того йому треба було, щоб згодилася допомог-

ти Москва. Всесильний тоді князь Голіцин, чоловік з загра-

нишною освітою, що тоді рідко траплялося по-між мос-

ковськими боярами, пішов на те, і у 1686 році у Москві була 

складена згода на віки між Польщею і Росією. Сією умовою 

потверджено й Андрусівську згоду. Обидві держави умови-

лись разом воювати проти Турків та Татар. 

    Самойлович дуже був невдоволений сією згодою, а ще 

дужче розгнівався, коли йому наказано було збіратись в поход 

проти Татар. „Хоче дурна Москва підбити царство Кримське, а 

сама себе оборонити не може", - казав він серед своїх 

близьких. - Велике московське військо, 100.000 чоловіка, під 

проводом князя Голіцина, і 50.000 українських козаків під про-

водом ГетьманаСамойловича у травні (маї) 1687 року виступи-

ли у Крим. Спільний похід такого великого війська по степах 

був дуже тяжкий. Літо було посушне, спека знесилювала мос-

ковське, непризвичаєне до неї, військо, а тут ще Татари запа-

лили степ, - не стало чим годувати коні; люде терпіли від згаги 

та недостачі харчів, і Голіцин мусів був повернутись додому. 

У всій сій лихій пригоді обвинувачено Гетьмана, буцім то він 
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сам намовляв Татар, щоб вони запалили степ, бо не хотів во-

ювати з Ханом; до того ж і Голіцин не любив Самойловича, а 

йому треба було на когось звернути невдачу з походом. 

    То він схопив Гетьмана і сина його Якова і спровадив їх 

у Москву. Там їх катували, допитуючи за те, у чому вони були 

не винні, а тоді заслали на Сібір. Там вони у 1690 році 

повмірали. Другого сина, Грицька, скарано на смерть, а усе їх 

та жінок їх добро, маєтки і грунти забрано - половину на Царя, 

а другу - до військового скарбу. Гетьманом після Самойловича 

обрано Генерального осаула Івана Мазепу. 

     

Гетьман Іван Степанович Мазепа 1687-1709 

     

    Рід Мазепи стрічаємо ще у 1544 році, коли українсько-

му шляхтичеві Миколі Мазепі-Колединському король Жиги-

монт І дав був село Мазепинці на р. Камянці, в теперішній 

Київській губернії, за те, що він одбуватиме кінно-військову 

службу при Браславському старості (тоді, звичайно, давалися 

землі за службу у війську). Року 1578-го за сином Миколи - 

Михайлом стверджені сі грунта. Михайло Мазепа мав двох 

синів: Хведора, котрий був отаманом у козацькому війську і 

ходив походами на Поляків з Косинським, Лободою і Нали-

вайком, з ними він попався до рук Поляків, з ними його й ска-
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рано на смерть у Варшаві, - і другого, Миколу: син сього Ми-

коли, Степан, мав, як тоді водилося, ще й друге імя - Адам. 

Так само Хмельницький мав два імя: Богдан і Зіновій; князь 

Константан Острожський мав ще друге імя - Василь. Сей 

Адам-Степан Мазепа був чоловік освічений, але дуже палкий; 

він за часів Виговського належав до партії, котра хотіла, щоб 

їх рідний край був самостійною державою; жінка його, Мари-

на, з роду Мокієвських, пішла після у черниці і зробилася ігу-

менією Фроло-Вознесенського манастиря у Київі. Як звичай-

но, імя їй у черницях перемінили, і вона підписувалась так: 

„Марія Магдалина Мазепина, Ігуменья манастиря Дівочо-Воз-

несенського Київо-Печерського Глуховського". Вона була 

добре освічена людина, мала чималий вплив на сина свого Іва-

на, як він був Гетьманом, і вмерла у 1707 році. У Степана і 

Марії був один син Іван і одна дочка, що вийшла за Война-

ровського; вона покинула Войнаровського через те, що він си-

лував її перейти на католицтво, і пішла у манастирь. 

    Якого саме року родився Іван, напевне не знаємо; по 

одних джерелах, се було у 1629 році, по других - далеко 

пізніщ: у 1644, але, здається, близче буде до правди перше. 

    До 1649-го року Іван Мазепа вчився у Київській 

Братській школі; після того батько вирядив його до двору ко-

роля Яна-Казімира, де він був покойовим. 
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    З 1654 по 1657 год король вислав його, разом ще з дво-

ма молодими шляхтичами, за границю, щоб ще далі учився. У 

1659 році Король посилає вже його послом до Гетьмана Ви-

говського, а на другий год - до Юрка Хмельниченка. Се пока-

зує, що Мазепа вже тоді визначався розумом, бо инакше Ко-

роль не доручав би був йому таку важну справу. У 1662 році 

він мав якусь сварку з шляхтичем Паском. 

    Король помирив їх, але, здається, з того часу життя у 

Варшаві стало йому нелюбе і важке. На другий год Король 

послав Мазепу до Гетьмана Тетері, щоб доручити йому 

гетьманські клейноди. У 1663 році, коли король Ян-Казімир 

пішов був походом на Україну, Мазепа був при ньому. Але ко-

ли польське військо стояло під Білою Церквою, він одержав 

звістку, що батько його дуже заслаб Мазепа подякував Коро-

леві за ласку, покинув польський табор і поїхав до батька у 

Мазепинці. Батько його скоро помер, а Мазепа, поховавши йо-

го, зостався жити у своїй батьківщині. 

    Скоро після 1669 року бачимо Мазепу при Гетьманові 

Петрові Дорошенкові, де він попереду був ротмистром 

гетьманської надвірньої компанії, а далі генеральним писарем. 

В той час Іван Степанович Мазепа одружився з удовою 

польського полковника Фридрикевича, донькою козацького 

полковника Половця, родичкою Прилуцького полковника Гор-
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ленка; весілля справляв він у Корсуні. Од неї, окрім пасинка, 

були у Мазепи свої діти, але, здається, вони повмірали. 

    У 1674 році, пробувши 5 літ коло Дорошенка, Мазепа 

побачив і впевнився, що з замірів Гетьмана нічого не вийде. 

Він заздалегідь, як і ще де-хто з инших прихильників Доро-

шенка надумав одстати од його, але не знав ще, куди пристати, 

коли несподіваний случай допоміг йому в тому. Мазепа, наду-

мавши покинути Дорошенка, став проситись в його, щоб він 

пустив його навідатись у Корсунь до жінки. Гетьман догадав-

ся, що він хоче покинути його, і не пустив його, але послав 

замість того у Крим клопотати про те, щоб Татари скоріще ви-

силали йому підмогу. В дорозі Кошовий Сірко із Запорожцями 

перехопив Мазепу і, на прохання Гетьмана Самойловича, одп-

ровадив його до нього. Таким побитом Мазепа, хоч і мимохіть, 

опинився коло Самойловича. Мазепа умів подобатись людям - 

старим і молодим, чоловікам і жінкам, - то незабаром він став 

близький до Гетьмана чоловік. Самойлович посилає його із 

Ніжинським полковником, Павлом Михаленком, у Москву і 

доручає сказати там усе, що він знав про Дорошенка, про його 

відносини до Хана, про Сірка та про справи на Україні. У 

Москві Мазепа, як і скрізь, всіх причарував і повернувся до 

Самойловича, котрий з того часу став доручати йому всякі 

важні державні справи. У 1685 році Мазепа був вже Гене-
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ральним осаулом; Гетьман посилав його тоді у Київ на вибори 

митрополита Гедеона, князя Четвертинського. У 1686 році Са-

мойлович посилає його із сином своїм, полковником Чер-

нигівським Григорієм, знов у Москву - одговорити царівну 

Софію од походу в Крим. Але похід той таки був і привів до 

того, що московське військо повернулося до-дому, зустрівши 

у степу пожежу та голод, а Самойлович втеряв своє гетьманст-

во. Звичайно, що тут не обійшлося без Мазепиних хитрощів. 

     

Рада на річці Коломаці в Полтавщині 

     

    Коли військо українське і князя Голіцина вернулося з 

Криму і мало переходити річку Самару, Самойлович із козака-

ми по містках, що були наведені через неї, як вони ще йшли у 

Крим, перейшов на другий бік, та містки ті хтось підпалив і 

вони згоріли, а московському військові довелося ставити нові. 

Се загаїло його, і хоч не виявилося, хто саме спалив містки, 

проте князя Голіцина приключка ся у-край розлютувала, і він 

зараз, як перейшов Самару, послав у Москву донос на Гетьма-

на - винуватив його і за нещасливий поход, і за степові по-

жежі, і за те, що спалені були містки; до свого доносу він до-

дав ще й донос де-кого з української старшини, невдоволеної 

Гетьманом. Через 14 день він одібрав з Москви приказ, і 20-го 
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липня (юля) 1687-го року Гетьмана Самойловича закували у 

кайдани і одпровадили до Москви, а 25-го призначено було 

обрати нового Гетьмана. Військо козацьке стояло тоді над 

річкою Коломаком, де й зібралася рада. 

    Мазепа Гетьманом 

    Здається, до Мазепи було прихильне козацтво. Вважа-

ючи на його раніщу службу, на те, що він знався у тогочасних 

справах, на те, що був добре освічений і відомий по-між коза-

ками, його й настановили Гетьманом після Самойловича. Коли 

після молебну у походній церкві посвячені були гетьманські 

клейноди: бунчук, булава та корогва, і князь Голіцин промо-

вив до козаків, що Царі волять на обрання, по давньому зви-

чаю козацькому, нового Гетьмана вольними голосами, та спи-

тав, кого вони бажають мати за Гетьмана, усі загукали: „Бути 

Гетьманом Івану Мазепі!" Купка козаків вигукувала обозного 

Василя Борковського, але імя Мазепи лунало по всьому 

війську. З того, що Гетьманом обрали Мазепу, найкраще зна-

ти, чого сподівалася старшина та козаки тогочасної України од 

свого обранця. 

     

Права України обмежують 
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    Після виборів вичитано було Переяславські пакти Бог-

дана Хмельницького і до них додано ще 22 статті, котрими об-

межувались права Гетьмана. У одній з них на Гетьмана і стар-

шину накладався обовязок найдужче пеклуватись про те, щоб 

чим дужч єднати Українців із Московськими людьми через 

шлюби та иншими способами. Усі статті було прийнято, і 

старшина та Гетьман присягли на євангелії у церкві. 

    З-під Коломака Мазепа рушив через Гадяч у Батурин, 

де почалися бенкети та гулянки. З початку другого, 1688-го 

року, почали будувати кріпості й городки (фортеці) по річці 

Орелі, Самарі та инших, бо й се по послідніх умовах мусіла 

робити Україна. 

     

Другий поход у Крим 

     

    При кінці літа у Москві знов почали збіратись до ново-

го походу у Крим, і Мазепа раяв Московському урядові висту-

пати у поход по весні. У березолі (марті) 1689 року 112.000 

московського війська, знов під проводом князя Голіцина, вис-

тупило у поход, а 20-го квітня (апріля) пристав до них й 

Гетьман із козаками. 20-го травня (мая) дійшли до Перекопу, 

але останні дні були дуже важкі для московського війська че-

рез спеку і через те, що Татари покидали і попалили свої села, 
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- ніде не було ніякого пристановища. Голіцин побачив, що 

стояти перед Перекопом дуже довго не зручно, то й почав пе-

ремовлятися з Кримським ханом, але ні до чого вони не дого-

ворилися, і на другий день Голіцин повернув назад. Татари 

своїми наскоками іззаду дуже турбували військо. 24-го червня 

(юня) дійшли так до берегів річки Коломака, і звідтіль Мазепа 

з своїм військом повернув на Гетьманщину, а Голіцин пішов 

до Москви. 

    Сей поход дуже пошкодив Голіцинові і царівні Софії, і 

партія царя Петра почала гостріще себе виявляти. 

    Після того походу Мазепа захотів переговорити віч-на-

віч із царівною Софією, вибрався до Москви і прибув туди у 

початку серпня (августа). З ним були Генеральні старшини: 

обозний - Василь Борковський, суддя - Сава Прокопович, пи-

сарь - Василь Кочубей, осаула - Андрій Гамалія і бунчужний - 

Юхим Лизогуб; окрім того полковники: Полтавський - Жучен-

ко, Ніжинський - Забіла, Чернигівський - Лизогуб, Мирго-

родський - Апостол і Лубенський - Свічка; коло кожного з них 

- полковий писарь; окрім того ще 304 чоловіка козаків. 

     

Гетьман в Москві 
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    Коли Гетьман прибув у Москву, він побачив, що тут на-

готовляються великі зміни. Трохи не місяць він, як і инші чу-

жинці, не знали, до кого звернутись, та й ніхто там не знав, що 

буде завтра і чого сподіватись. Аж 10-го жовтня (октября) Ук-

раїнців прийняв у Троїцькому посаді молодий 17-літній царь 

Петро, і тут Гетьман виявив себе дотепним і хитрим діячем і 

одразу з'умів вподобатися Цареві. 

     

Мазепа будує кріпости 

     

    Ще з початку свого гетьманування Мазепа, щоб утвер-

дитись на своїй посаді, послухав наказу Московського прави-

тельства і заходився будувати фортеці по північно-західних 

Запорожських землях, начеб-то для того, щоб оборонити Ук-

раїну вед Татар. Проте тут про инше йшло: Московський уряд, 

так само як колись і Польський, хотів сим заступити шлях Ук-

раїнському людові на Запорожжя. Почали будувати такі фор-

теці на річці Самарі, по Орелі, то що. 

    Дуже неприхильним оком дивилися Запорожці на те бу-

довання, бо добре розуміли, за-для чого воно робиться. Проте 

кріпость на Самарі, на Запорожській землі, була збудована і 

найменована Ново-Богородицькою. Сюди призначений був 

воєвода, дяк (писарь) Московський і 4.000 чоловіка мос-

 44



ковського війська; посад, що був коло кріпості, заселено мос-

ковськими людьми та потроху Українцями з усяких полків. 

Поблизу тієї кріпості був Самаро-Миколаївський Запо-

рожський манастирь, котрий дуже поважали Запорожці. Ченці 

того манастиря, найбільше старі Запорожці, теж були невдово-

лені таким сусідом, як московська кріпость, і почали підбурю-

вати проти неї Запорожців. Вертаючись з другого нещасливого 

походу на Крим, Голіцин провідав про те ремство та намов-

ляння ченців; він обложив манастирь і, не вважаючи на про-

хання Кошового Івана Гусака і Запорожців, захопив усіх 

ченців до своїх рук і тяжко покарав їх - катував та мучив. 

    Після того на довгий час манастирь сей зробився пуст-

кою, і не скоро повернулися до нього ченці. Сей вчинок ще 

більш обурив Запорожців проти Московського уряду та 

Гетьмана, котрого вони вважали за пособника йому. І справді, 

у 1692 році він радить урядові збудовати кріпость у Камяному 

Затоні. „Гетьман хоче другу Січ заводити, - казали Запорожці, 

- щоб нас до рук прибрати… Аби був здоров наш батько 

Дніпро, - ми собі другу Січ знайдемо!" „Ще такого небажаного 

Гетьмана у нас і не було, - писав Кошовий Гордієнко. - Був-

єси нам перше батьком, а тепер став вітчимом". 

     

Запорожська згода з Ханом 

 45



     

    Отаке ремство одчахнуло їх зовсім од Гетьмана, і вони 

почали листуватись із Кримським ханом та зробили з Татара-

ми згоду. Се збентежило Мазепу, бо він саме тоді вже писав 

Московському урядові, що тепер як-раз час розпочати війну із 

Турками. Така рада була до душі молодому Цареві, і він 

справді почав готовитись до походу. Мазепа охоче допомагав 

йому у тому; він радив йти у поход не тільки суходолом, але й 

ріками, та для того присогласити Запорожців, добрих моряків, 

щоб вони помогли збудовати флот. Він посилав у Москву за-

порожських і українських майстрів і дуже пильно брався до 

сього діла, - з усього знати було, що він справді дуже цікавив-

ся ним. 

     

Заходи Мазепи коло розвою культури 

     

    Мазепа, як розумний чоловік, бачив, що йому треба 

чим-небудь, до якого часу, одвернути увагу од внутрішніх роз-

порядків, що він почав у себе заводити. Про Царя і Мос-

ковський уряд він не турбувався, але йому хотілося прихилити 

до себе усю старшину. Він хотів завести на Україні окремий 

шляхетний стан, як у Польщі та Москві, щоб можна було 

опертися на його; для того роздавав він у вічність землі стар-
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шині, завів осібний гурт аристократів і прозвав їх „Бунчукови-

ми товаришами", а правительство зробило сю посаду 

наслідственною. Мазепа хотів, щоб ся верства люду Ук-

раїнського була освіченіща, а для того заводив усякі школи, 

поставив Київську Академію нарівні з загранишними універ-

ситетами, з Чернигівської Колегії зробив Ліцей (вищу школу), 

заводив друкарні (печатні), листувався із чужоземними вчени-

ми. Він покладав надію на молоде покоління, бо добре бачив, 

що тогочасної зопсованої старшини вже не переробиш. Не 

надіючись на козацтво, він, як і де-котрі Гетьмани перед ним, 

як і більшість старшини, держав найняте військо, так званих 

„компанійців" і „сердюків", із усякої наволочі; з них набірало-

ся і прибічне гетьманське військо, немовби теперішня гвардія. 

Військо се держав він на те, щоб було на кого покластися тоді, 

коли б раптом піднялося де народне повстання, чи так заколот 

який, бо просте козацтво само було одного духу з народом, і 

покладатись на нього було небезпешно; крім того, по-всяк-час 

він міг обернутися за допомогою до Московського уряду, кот-

рий охоче давав своє військо, як тільки прочує, що десь заво-

рушився народ. Усе се було не до вподоби народові, і доноси 

на Гетьмана посилалися до Москви трохи не що-року, але там 

Мазепі вірили і шанували його, і доноси ті шкодили самим до-

носчикам, а не Мазепі. 
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Нехіть до Гетьмана 

     

    У 1692 році, після Водохреща, до Батурина привезено із 

Москви од Царя подарунки Гетьманові, старшині і полковни-

кам. Хто з них був на той час у Гетьманській столиці, той сам 

узяв їх, а кого не було, тим посилали ті подарунки туди, де хто 

жив. В ті часи се було все одно, що теперішні хрести та орде-

ни. Так і тепер послані були подарунки Полтавському полков-

никові Жуку, або Жученкові, з його родичем, через канцеля-

риста Петра Іваненка, або Петрика, як його взивали. 

     

Петрик 

     

    Петрик сей був жонатий на Кочубейовій небозі, а Жук 

доводився свекром Кочубейові, котрий держав його дочку. 

Петрик одвіз ті подарунки, але до Батурина не вернувся; 

здається, йому забажалося вільного життя, бо дома з жінкою 

він жив не в злагоді. Се знати з його листу до Кочубея, котро-

му він писав: „Тікаю від безсоромної лютости жінки своєї, 

котра не тільки що лихословить і ганьбить мене, а ще й нава-

жається позбавити мене життя". Щоб там не було, а військо-

вий канцеляриста Петро Іваненко опинився на Запорожжі, і 
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там скоро став на чолі Запорожців, котрі невдоволені були на 

Гетьмана та Московський уряд. А невдоволені вони були за те, 

що Москва будує кріпості та городки на землях Вольностів За-

порожських і за те, що українська старшина здобувала собі че-

рез Гетьмана і Московський уряд грамоти на землі, та оберта-

ла їх у вічність, і людей, котрі жили на тих землях, обкладала 

усякими одбутками, - робила з них трохи не кріпаків, бо вже 

було визначено два дні на тиждень роботи на пана. Навіть і 

Кошовий Гусак пристав до невдоволених, і коли Гетьман 

прислав йому листа, у котрому він прохав віддати баламута 

Петрика, він одписав йому між иншим так: „Тепер починає за-

водитися те саме, за що ми билися за Богдана. Хай би вже Ге-

неральна старшина удержувала собі підданих людей, а то вже 

й всяка дрібнота має своїх підданих!" Петрик говорив, що 

Хмельницький визволив Україну з під Польщі, а він, Петрик, 

визволить її з під Москалів і з під своїх панів. За ним повинен 

піти весь посполитий народ, бо він рад добути красшої долі 

для найбіднійших і найнизших. 

    Як тільки Запорожці обрали Петрика писарем, він 

поїхав у Крим до хана і прохав допомогти йому в його справі: 

він задумав визволити Україну з-під московської кормиги і від 

Мазепи, котрого Запорожці вважали пособником Московсько-

му урядові. Коли Петрик повернувся з Татарами, то ті Запо-
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рожці, що пристали до нього, проголосили його Гетьманом, і 

він пішов з ними попереду до Самарських кріпостів; звідтіль 

порозсилав він універсали до усього Українського народу і 

оповіщав в них, що його обрано Гетьманом і що з ним іде Кал-

га-Султан із Татарами визволити Україну від гнобительства 

Москви і від хижих панів та орандарів. Петрик напав був одра-

зу на Ново-Богородицьку кріпость, але його одбито, і він із 

Калгою-Султаном рушив на Україну. Але й тут був він не щас-

ливіший: народ не рушився, хоть і ненавидів панів. Січ також 

не вся пішла за Петриком, а Мазепа так жваво і розумно взявся 

проти нього, що куди він не поткнеться, скрізь його стрічали 

козацькі полки та давали йому одсіч. 

    Три роки Петрик баламутив на Україні. Люде хоч й го-

моніли і невдоволені були московськими розпорядками, але 

він не з'умів скупити їх коло себе, і коли у 1696 році якийсь 

козак Вечірка убив його, то про його скоро й забули, - тільки й 

того, що Татари скарали за се того Вечірку на смерть, бо вони 

піддержували Петрика і допомагали йому для того, щоб була 

їм причина постоянно грабувати та нападати на Україну. 

     

Азівські походи 
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    У 1695 році молодий царь Петро І задумав завести свій 

флот у південних морях, себ-то в Азовському і Чорному, а для 

того по весні сам пішов із військом під Азов. Але похід сей 

був нещасливий, і Царь мусів був повернутися у Москву, нічо-

го не заподіявши Туркам. Гетьман же Мазепа з боярином Ше-

реметьєвим тим часом щасливо воювали з Турками на низу 

Дніпра, узяли Кізікермен і другу фортецу, що була коло його і, 

зоставивши залогу у кріпості на острові Тавані (що на Дніпрі 

недалеко Борислава), самі подалися на Україну. Тільки 

Гетьман, а з ним і московське військо одійшли, як Запорожці 

заволоділи тим островом. 

    Петрові не виходила з голови думка заволодіти морем, 

мати там свій флот і розпочати торговлю з Європою, і от по 

весні 1696 року він знов виступив проти Азова, а Мазепа вис-

лав йому на підмогу 15.000 козаків. Наказним Гетьманом над 

ними настановив він Чернигівського полковника Якова Лизо-

губа, а сам знов поєднався з Шереметьєвим і, обороняючи ук-

раїнські південні границі, турбував Турків і Татар і не давав їм 

іти на підмогу до Азова. На сей раз Азов було взято, і Царь, 

вважаючи, що велику поміч у сьому ділі дали йому козаки, дя-

кував Гетьманові Мазепі найбільш за те, що він призначив та-

кого дотепного, доброго знавця військової справи, наказного 

Гетьмана, яким зявив себе Лизогуб. 
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    Тим часом московське військо безнастанно переходило 

через Україну, погано поводилося з людьми; начальники мос-

ковських команд та усякі офіцери московські часто-густо люто 

розправлялися з жителями, вимагали підвод, харчів, знущали-

ся над звичаями і порядками українськими та ще почитували 

себе за важніщих та з більшими правами людей, ніж тубільці - 

Українці; до того ще був як раз і неврожай хліба у тому 1698 

році, - то через все те на Україні дуже почали ремствувати на 

Москалів і Гетьмана; доносів на нього стало ще більше, але 

Царь так вірив Гетьманові і почитував його за розумного і ко-

рисного за-для себе порадника, що не йняв віри тим доносам. 

Повернувшись у січні (январї) 1700 року з тих походів, він 

покликав Мазепу до Москви, і там так його ласкаво вітали, як 

ніколи. Щоб виявити свою ласку і подяку Гегьманові, Царь 

дав йому орден святого Андрія Первозваного, що саме тоді 

тільки що встановлений був, і мали його тільки Царь та Го-

ловін. 

     

*** 

     

    По Бахчисарайській умові 4-го березоля (марта) 1681-го 

року Правобічна Україна мусіла зоставатись незаселеною пус-

тинею. Але на таку чудову країну не могли не позаздрити 
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сусіди, і от король Польський Ян Собєський, що тільки й 

мріяв про велику війну з Мусульманами, придумав такого спо-

собу. Він добре відав, що козаки - найкращі вояки, і вже у 

1685 р. видав таку сеймову ухвалу, що він приймає під свою 

батьківську опіку усіх козаків, котрі оселяться на землях 

давніших полків Чигиринського, Черкаського, Корсуиського, 

Канівського, Білоцерківського та Уманського та будуть узна-

вати за Гетьмана того, кого настановить Польський уряд. Лю-

де з Полісся, Волині та Червоної Русі кидали свої оселі і панів 

і поспішали записуватись у козаки. Ті з них, котрі одержували 

од короля „приповідні листи" на те, щоб набірати се охоче 

військо, звалися полковниками; з них одразу визначилися пол-

ковники: Искра, що оселився у Корсуні, Самусь - у Богуславі, 

Абазин - у Брацлаві на Поділлю, а найбільш - Семен Пилипо-

вич Гурко, або „Палій", як його прозвали Запорожці Він осе-

лився у Хвастові. 

     

Семен Палій 

     

    Семен Палій, як його звичайно взивають, був родом з 

Борзни, з діда-з-прадіда козак, добре освічений чоловік (вчив-

ся у Київській колегії). Слава про нього далеко сягала і на 

Лівобережній Україні; звідтіль до нього йшов народ, невдово-
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лений московськими порядками і своєю старшиною, котра все 

більше й більше переверталась на справжніх панів і, з допомо-

гою Московського уряду, все дужче гнобила та гнітила підлег-

лих і осілих по їх землях людей. 

    З кожним годом Палій все дужче почав ворогувати з 

Поляками. Він не раз прохав Мазепу поклопотатись у Царя, 

щоб його і його козаків прийнято було у підданство, але Петро 

не хотів сваритись із Польщею, то й не хотів пристати на те. 

Проте Хвастовський полковник із своїми козаками не раз до-

помагав московському військові у війні з Кримом та Турками. 

Поляки тепер не раді були своїй вигадці, бо бачили, як жваво 

козаччина розвивається, боялися її, бо через козаків скрізь бу-

ли розрухи, ворохобня та непокірство по-між їх хлопів; тим-то 

вони почали вже клопотатись про те, щоб козаччину скасува-

ти. Тільки що помер Ян Собєський, як на його місце у 1699 

році королем Польським став Август II. Він зараз склав згоду з 

Турками, і коронний гетьман польський оповістив наказного 

Гетьмана підлеглих Польщі козаків, Самуся, і полковників 

Палія, Искру, Абазина, Барабаша та усіх козаків про те, що 

сейм ухвалив розпустити козацьке військо, і що з сього часу 

козаки не мають права жити по маєтностях королівських, ду-

ховних і шляхетських. Се було все одно, що зовсім скасувати 

козаччину в Правобічній Україні. Але Палій мало вважав на 
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те, хоч Поляки були й напали на його Хвастів. Правобічне ко-

зацтво почало лихим духом дихати на Поляків, а далі незаба-

ром підняло повстання: почали вигонити шляхту та Жидів, 

котрі оселилися по містах. Лівобічні теж одгукнулися на те, і 

вже в Переяславському полку почали бити Жидів. Утікачів з 

лівого боку Дніпра на правий все більшало; перелякана шлях-

та Київського, Подільського та Волинського воєводства прого-

лосила „посполите рушення" на козаків, а наказний Гетьман 

Самусь вирушив під Білу Церкву. Звідтіль послав він до Мазе-

пи лист і розіслав універсали до всіх старшин, а в них 

оповіщав, що він присягнув бути вірним Цареві і покірливим 

Мазепі та присоглашав усіх охочекомонних збіратися у сотні і 

полки і одностайне іти на Поляків. У Самуся було 2.000 ко-

заків. Під Білою Церквою Палій прийшов йому на поміч із 

1.500 своїх полчан. Поляки, під проводом пана Якова По-

тоцького і регіментаря Рущиця, із 2.000 війська рушили визво-

ляти Білоцерківську залогу, що зачинилися у замку. Під Бер-

дичевом Самусь напав на них і розбив у-край. Потоцький і Ру-

щиць ледве встигли утікти, - увесь їх табор достався козакам. 

Розбивши польське військо, Самусь вернувся до Білої Царкви, 

обложив її і, простоявши під нею сім тижнів, узяв. Після того 

козаки узяли Немирів. У Немирові Поляки страшенно лютува-

ли й тяжко карали людей за те, що приставали до козаків; але 
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як козаки взяли Немирів, то віддячили Полякам тим, що 

вирізали усю шляхту й усіх Жидів. Упоравшись тут, вони 

пішли на Бар, котрий теж узяли. Після того Палій подався із 

своїми на підмогу Подністрянському полковникови Абазину, 

що орудував на Поділлю. Шляхта та Жиди звідтіля, ряту-

ючись, утікали в Польщу. Польський король Август II послав 

універсал до Палія і докоряв його за те, що він накоїв, а 

царський намісник у Варшаві, князь Довгорукий, писав до Ма-

зепи, щоб він поклопотався про те, щоб Українські люде не 

допомагали Самусеві, бо через сю козацьку ворохобню Поля-

ки не можуть налагодитися в поход на Шведів, у поміч Мос-

ковському цареві. Після того Поляки гостріще взялись, щоб 

приборкати козацьке повстання, і гетьман польський 

Сєнявський рушив на Немирів та узяв його. Самусь утік до Бо-

гуслава, а козаки з Немирова подалися до Ладижина. Там пол-

ковник Абазин замкнувся у замку із 2.000 своїх козаків. Після 

завзятої оборони Ладижин узято; Абазина Поляки посадили на 

палю, а козаків та міщан, котрі осталися живі, люто заморду-

вали. „У Подністрянщині і Побужжю, - одписує про се в 

Москву Мазепа - Поляки страшенно катували підлеглих їм Ук-

раїнців: одних вішали, других на цвяхи кидали, або садовили 

на палі". Тим, про кого думали, що він брав участь у тому 

повстанні, одрізували ліве вухо, і таких значених - як свідчить 
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сучасник - було більш 70.000 чоловік… Таке коїлося в Пра-

вобічній Україні аж до 1703 року. За сей час Мазепа инший 

став до Палія. Мазепа бачив, як зростає любов народня до 

Палія; він боявся, щоб се йому не завадило, і надумав якимсь 

побитом зіпхнути Палія з свого шляху; - він писав Мос-

ковському урядові, що боїтся, коли б Палій не погодився із ти-

ми Поляками, котрі перейшли на бік Шведського короля. 

    У початку 1704-го року Правобічний Гетьман Самусь, а 

з ним Корсунський полковник Искра прийшли у Переяслав і 

покірливо сказали: „Не можемо ми разом жити з Поляками і, 

коли нас не прийме православний Царь і Гетьман обох боків 

Дніпра, не знаємо, де й подітись". 24-го січня (января) Мазепа, 

з дозволу Царя, у Ніжині прийняв од Самуся гетьманські клей-

ноди, котрі дав йому був Польський король. Таким побитом, 

на правому боці Дніпра остався один лишень борець за ко-

зацьке українське діло - Семен Палій. Се був спражній Запоро-

жець, оборонець народніх прав, свободи і політичної автономії 

України. ненависник і лютий ворог усякого рабства та самоп-

равства. 

    Така вдача його одповідала тому, що було на серці й на 

мислі у кожного Українця, тим-то він без міри був любий на-

родові. А се дуже турбовало Мазепу, бо він, схиляючись до 

шляхетства та потураючи старшині, не надіявся на народню 
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любов… А без неї правителеві, котрого обрав той самий на-

род, не легко було вдержатись на своїй посаді. 

    Довго Мазепа не міг нічого заподіяти Палієві, але те, 

що Палій завзято не хотів оддавати Білу Церкву Полякам, 

спільникам в той час Москви, допомогло Мазепі. Про се 

оповідатиметься далі, а поки що - вернемось трохи назад. 

     

Походи козаків у Лівонію, Інгрію і Польщу 

     

    У 1699 році царь Петро І і Король Польський Август II 

умовились, через своїх уповажнених, разом стати проти моло-

дого короля Шведського Карла XII. Війну розпочав Август у 

Лівонії, куди у 1700 році Царь звелів Мазепі послати йому на 

поміч козацьке військо. Гетьман вирядив один полк охочеко-

монних, під проводом полковника Искри. Ледве вийшло се 

військо, як знов прийшов царський наказ послати ще 10.000 

козаків; і сі виступили у Псков, під проводом наказного 

Гетьмана Обидовського, Мазепиного небожа. У нього було 

війська: 4.000 Ніжинського та Чернигівського полків, 1.000 

Стародубського і 4 полки охочекомонні. Але вони Шведів не 

бачили й у вічі, - бачили тільки московське військо, що тікало 

на всі боки після того, як його розбили Шведи під Нарвою. Не-

забаром ті козаки, що ходили воювати своїм коштом, босі й 
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голодні, обідрані і без коней вернулися до-дому, люті на Мос-

ковське начальство, котре позабірало на війну їх із кіньми і не 

платило за те грошей. Замість них послано ще 7.000 козаків, 

під проводом наказного Гетьмана, Гадяцького полковника Бо-

руховича, а скоро за ним рушив із полками: Миргородським, 

Лубенським, Переяславським, Ніжинським і Полтавським на-

казний отаман - Миргородський полковник Апостол. Се 

військо пущено додому у січні (январі) 1702 року, а 27-го лип-

ня (юля) того ж року послано у поміч Полякам инших 12.000 

козаків, під проводом наказного Гетьмана, Стародубського 

полковника Миклашевського. 

    Ще в лютому (февралі) 1701 року царь Петро бачився із 

королем Августом, і вони заздалегідь поділили по-між себе 

землі, що мали одвоювати од Шведів. Петро брав собі Інгрію і 

Корелію (коло теперішнього Петербурга) а Август назначив 

собі Остзейський край, та ще, з поради панів польських, нама-

гався, щоб Московський царь зрікся своїх прав на Правобічну 

Україну. Але Мазепа, через присланого до нього в сій справі 

дяка московського Бориса Михайлова, одказав Цареві, що Ук-

раїна на се ніколи не пристане: „Бо не дурно наші літописі пи-

шуть: поки світ стоїть світом, Поляк Русинові не буде братом". 

    Зімою 1702 і 1703 року Гетьман їздив у Москву. Там 

знов його добре вітали, надарували йому земель із селами і з 

 59



слободами, соболів (на футра), шовку і таке инше, а король 

Польський прислав йому орден Білого Орла. 

    Козаки та Запорожці, вертаючись з походів тих до-до-

му, рознесли скрізь по Україні, які то люде Москалі, як вони 

знущаються, зневажають та кривдять Українців, як по-

невіряєть Українцями Московський уряд. Через сі балачки За-

порожці готові були підняти повстання проти Москалів, і за те 

стояв і Кошовий отаман Кость Гордієнко, справжній лицарь і 

запеклий ворог Москви. Запорожці вже готові були вийти на 

Україну, вигнати Москалів, панів та орандарів. Мазепа писав у 

Москву, що по всій Україні менша стала прихильність до Царя 

й до Москви. Петро І вимагав, щоб присилано було козаків у 

північні сторони на службу та на всякі роботи. Сього попереду 

ніколи не було, а козаки тільки й знали свою Україну та 

сусідні степи південні. Сі походи на північ були на всій біді і 

ще більш обурювали Українців проти Московського уряду. 

    У квітні (апрілі) 1704-го року Царь наказав Мазепі вис-

тупити з України з усім військом на поміч Польському коро-

леві. Мазепа вийшов, коло Київа перейшов Дніпро і 15-го 

червня (юня) отаборився коло Паволочі; сюди ж прибув до йо-

го із своїми полчанами і Семен Палій. Мазепа вітав його при-

язно, а тим часом нишком листувався із князем Головіном. 10-

го липня (юля) він покликав Палія і став дорікати йому, що йо-
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го козаки свавільно розправляються з орандарями та панами і 

на се скаржиться й Король. „На те вони люде вольні, - одказав 

Палій. - Що я з ними подію?" Тоді Гетьман переказав йому 

царське бажання, щоб він їхав у Москву. „Нема чого міні туди 

їхати" - одмовив Палій і хотів іти до свого обозу, але Мазепа 

не пустив його і зараз написав про се Головінові, а 24-го серп-

ня (августа) сповіщав його, що під караулом одпровадив Палія 

і його пасинка Сімашка у Батурин, і звелів їх держати там до 

приказу царського. 

    Тим часом у Польщі люде метушилися і не знали, кого 

й чого держатись: одні держалися короля Августа, а другі пе-

реходили на бік Карла XII, котрий вже взяв Варшаву, Краків і 

Львів. Переяславський полковник Мирович, що стояв у Львові 

із 10.000 козаків, мусів був одступити у Броди. Багато зневаги 

терпіли козаки од Поляків і од Шведів, а тут ще до того у Чер-

воній Русі почалися пошесті та болісті, і через те козаки 

мусіли зовсім вернутись до-дому. Мазепа, котрий теж ходив із 

військом походом на Волинь, повернувся до Батурина. Сі по-

ходи козацькі, здається, мало допомогли королеві Августові, а 

козакам далися добре в знаки; через них козаки лихі були й на 

Шведів. 

    У початку 1705 року Мазепа був у Москві, а в березолі 

(марті) туди привезено Палія і пасинка його Сімашка. Після 
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допиту, звелено було їх заслати в Сібір, у Єнисейськ, але чо-

гось пізніш сей наказ перемінено, і Палія заслано у Верхо-

турьє, а звідтіль у Томськ, де він мав пробувати аж до смерті. 

     

Другий поход на Волинь 

     

    По весні 1705-го року Мазепа, з наказу Царя, вирядив 

4.500 козаків, під проводом наказного Гетьмана, Прилуцького 

полковника, Дмитра Горленка на Литву, а сам 18-го червня 

(юня) виступив на Поділля; звідтіль пішов він на Волинь, щоб 

плюндрувати маєтності тих польських панів, котрі пристали 

на бік Шведського короля. Так він дійшов до Львова. Далі 

мусів він іти, щоб поєднатися з Саксонським військом короля 

Августа, але не зустрів його і повернув на Волинь. Тут він став 

табором у місті Дубні, покинувши частину свого війська у 

воєводстві Белзському, а частину у землі Холмській. 

    Тим часом у Варшаві 3-го вересня (сентября), з волі 

Карла XII, короновано Станіслава Лещинського на короля 

Польського. Таким побитом у Польщі було два королі в-раз. 

    Новий король Станіслав зараз же почав запрошувати 

Мазепу, щоб він пристав на його бік, і обіцяв козакам усякі 

вольності: але Гетьман, ще до якого часу, не виявляв своїх 

замірів і про сі запросини повідомив Московський уряд. 
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Княгиня Дольська 

     

    Пробуваючи у Дубні, Мазепа їздив до Білої Криниці і 

там хрестив із княгинею Ганною Дольською дочку її сина од 

першого чоловіка, князя Вишневецького. Ся княгиня 

Дольська, удова по двох чоловіках, була ще не стара, дуже 

красива і приваблива. Вона сильно вразила гетьманське сердце 

і, здається, на сих хрестинах було кинуто перше зернятко спо-

куси - перейти на бік Шведів і з'явилася надія визволити Ук-

раїну з-під московського гніту. А гніт сей був дуже тяжкий, і 

до Гетьмана з усіх кутків України приходили скарги на на-

сильства, знущання і свавільство московських військових лю-

дей над козаками. 

    Повернувшись до свого Батурина, Мазепа одержав 

звістку, що у-літку прибуде на Україну Царь, щоб оглядіти 

Київську кріпость. У кінці червня (юня) Гетьман зібрав до 

Київа козаків і сам поїхав стрічати Царя, котрий повинен був 

приїхати туди водою. Пробуваючи у Київі, Гетьман одібрав 

листа од своєї куми Дольської; в тому листі вона, імям короля 

Станіслава, радила Мазепі пристати до Шведів і впевняла, що 

все, чого Гетьман бажає, справдиться. Се був вже другий лист 

од неї, і про сі листи знав тільки Генеральний писарь Орлик; 
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але й він не знав, як Гетьман ставиться до них, бо Мазепа не 

виявляв своїх замірів і лаяв при Орликові Дольську за її вигад-

ки, кажучи: „проклята баба з глузду з'їхала!" 

    4-го липня (юля) 1706-го року приїхав у Київ царь Пет-

ро. Почувши тут, що Карл XII прямує на Україну, він випра-

вив князя Меньшикова з кінними ватагами на Волинь, а Ма-

зепі звелів допомагати йому і бути під його началом. Дуже 

вразило се старого Гетьмана, - і як Гетьмана, і як чоловіка, що 

вважав себе далеко вищим і родом і по освіті, ніж Меньшиков. 

Карл XII на сей раз не пішов на Україну, а повернув у Сак-

сонію. Там у замку Альтранштадті було складено умову; по 

тій умові Август II зрікся Польської корони, зостався тільки 

королем Саксонським і порвав згоду з Московським царем. 

     

Мазепа й Меньшиков 

     

    Таким по-битом Мазепі не довелося ставати під начало 

Меньшикова, але ся образа глибоко запала в серце Гетьманові; 

а тут ще й княгиня Дольська знов писала в листі до нього, що 

вона чула, ніби-то князь Меньшиков має на думці скинути йо-

го з гетьманства і самому стати Гетьманом України. Про се 

справді була чутка, і Мазепа знав, що Меньшиков клопотав у 

Царя про те, щоб його зроблено було князем Чернигівським. 
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Се князівство повинно було простелити йому шлях до 

гетьманства. Мазепі ж, щоб задовольнити його, Царь хотів 

виклопотати титул Австрійського князя, про що вже почали 

листуватись із Австрійським урядом. І Мазепа таки одержав 

сей титул аж перед смертью. 

    На той час, як Петро пробував у Київі, Гетьман зробив 

за-для, Царя бенкет. На тому бенкеті була уся українська стар-

шина і московські вельможі, котрі були коло Царя, по-між ни-

ми й Меньшиков. По обіді Меньшиков узяв Мазепу за руку і, 

сівши з ним осторонь, почав йому казати так, що де-хто з стар-

шини і полковників чули: „Гетьмане Іване Степановичу! Час 

братись за ворогів", - промовив він, підморгуючи на старшину. 

Потім почав говорити йому, що для спокою Царської велич-

ности і на користь самому Гетьманові, треба викоренити усю 

старшину; за се й будучі Царі славитимуть його, як най-

вірніщого з Гетьманів. 

    „Небезпешно, - промовив Гетьман - не скінчивши одної 

війни з ворогом, розпочинати другу хатню війну". 

    „Чи сих ворогів (себ-то, козаків та старшину) боятись і 

жаліти?! - одказав Меньшиков. Але тут Петро встав, щоб їха-

ти, і розмова на тому урвалася. Як Царь і російські вельможі 

поїхали, Гетьман звернувся до старшини і полковників з такою 

мовою: 
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    „Чи чули, що казав князь? І таку пісню співають міні 

раз-у-раз у Москві і скрізь. Не попусти Боже, щоб сталося по 

їх думці!" Тут вже й старшина, почувши таке, почала ремству-

вати: „Служать козаки Цареві без усякої противности, послуш-

ливим серцем, своїм коштом робили такі далекі походи у 

Інфлянти, Польщу, Литву, у Донські городи і Казанське царст-

во… Козаки гинуть там, терплять тяжку зневагу і образу від 

московських начальників, і за все се їм така дяка!" В додачу до 

сього Гетьман сказав: „Я сам добре знаю, що думають за-

подіяти зо мною і з вами: мене хотять довольнити князівським 

титулом Римської держави, усю старшину викоринити, міста 

наші під себе підгорнути, посадовити своїх воєводів або губер-

наторів; як що наші підуть навпроти, то за Волгу усіх перегна-

ти, а Україну своїми московськими людьми осадити". 

    Се дуже збентежило усіх, хто там був, і з того часу, з 

того бенкету, почалося ще більше ремство на Москалів. Стар-

шина почала збіратись то в обозного Ломиковського, то в кого 

з полковників або з старшин. У полковника Апостола, котрий 

достав з бібліотеки Печорського манастиря „Гадяцькі пакти", 

тоб-то умови Гетьмана Виговськосо про федераційну спілку 

України з Польщею, довго радились про се і перечитували ту 

умову. Козацьке поспільство теж було неспокійне і гомоніло 

по хатах та шинках. Скрізь Мазепа бачив, що народ невдово-
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лений Московським урядом, і сам добре розумів і спочував то-

му. Він бачив, що російське військо хазяїнує на Україні, наче в 

звойованій країні. Йому здавалося, неначе він чує голос, кот-

рий промовляє: „Як ми за душу Хмельницького по-всяк-час 

Бога молимо і імя його славимо, що визволив Україну з-під 

лядської кормиги, так ми й діти наші на віки-віков душу й 

кості твої проклинатимемо, як що нас, за гетьманування свого, 

після смерті своєї, ти залишиш у такій неволі". 

    Тим часом козаки ріжних полків вже пять літніх 

місяців, коли було чимало роботи й у свойому хазяйстві, пра-

цювали, з наказу Царя, над Київською кріпостью, та ще й на 

своїх харчах. Царь сказав, що кріпость збудовано в поганому 

місці і зробив нову закладчину, навкруги Печерського манас-

тиря, та звелів, щоб доглядав за роботою Гетьман. Тільки аж у 

кінці жовтня (октября) прийшов царський дозвіл, щоб Гетьман 

пустив військо - голе, босе, обідране і голодне, та ще до того 

замучене тяжкою, незвичайною для козаків працею над 

кріпостью. Сам Гетьман поїхав до Батурина. 

    Під новий 1707 рік Царь прибув у Жовкву, а 11-го 

квітня (апріля), з наказу Царя, туди ж прибув і Мазепа. Тут 

знов сталася друга потичка Мазепи з Меньшиковим, котрий 

самовладне, без волі Гетьмана, послав наказ компанійському 

полковникові Ганському, щоб він забрав на пів року гроші для 
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війська і виступив у поход. Се страшенно розлютувало 

Гетьмана. 

     

Єзуїт Заленський 

     

    Саме тоді приїхав до нього Львівський Єзуїт, ректор 

єзуїтської школи у Винниці, Заленський. Мазепа прийняв його 

на самоті, і що вони там балакали, про се ніхто не знає. Після 

того Гетьман послав його у Саксонію до короля Станіслава із 

своїм листом. Небавом Гетьмана і старшину одпущено з 

Жовкви, і він вернувся до Батурина. Вдома він перебув не дов-

гий час, бо треба було поспішатись до Київа, де знову усі коза-

ки - і городові, і охочекомонні - працювали над кріпостью. Тут 

16-го жовтня Мазепа ізнов одібрав лист від Дольської і від ко-

роля Станіслава. Прочитавши його, ось що промовив старий 

Гетьман до свойого писаря Орлика, перед хрестом з часткою 

животворящого древа: „Я кличу Всемогучого Бога за свідка і 

заприсягаюсь, що не ради своєї користи, не ради високої по-

шани, не за-для багатства або инших примх, а за-ради усіх вас, 

що під моїм урядом і регіментом єсьте, і для жінок і дітей ва-

ших, для загального добра матері нашої, бідної України, для 

користи усього війська Запорожського і народу Українського, 

для збільшення і розвитку військових прав і вольностей, хочу 
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я, за помічю Бога, так зробити, щоб ви з жінками і дітьми ва-

шими і край рідний з військом Запорожським не загинув а-ні 

під Москвою, а-ні під Шведами". Сими словами він виявив 

свої заміри, але до якого часу усе робилося потай, Орлик, і 

тільки Орлик, котрий присягнув нікому нічого не говорити, 

знав дещо про усе. 

    Другої зіми знов приїздив Єзуїт Заленський до Мазепи 

з універсалом Станіслава до козаків і народу Українського. 

Він пробував у Бахмачі, а звідти Орлик привозив його двічи до 

Гетьмана на Гончарівку (урочище, де був палац Мазепи, за пів 

верстви од Батурина); там вони зачинившись, довго потаємці 

розмовляли. 

     

Бунт Булавина 

     

    Тим часом при кінці 1707-го року з'явився на Запо-

рожжі донський козак Кіндрат Булавин. Він заохочував Запо-

рожців пристати до Донців, щоб битись з московським 

військом, вигубити бояр і усіх панів та усяких урядовців, До 

його пристало чимало Запорожської голоти і гультаїв. Але Ма-

зепа вирядив проти нього компанійського полковника Ко-

жухівського і Полтавського - Левенця, і вони вигнали Булави-

на з його ватагою з України та пішли на підмогу князю Долго-
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рукому, що був посланий Московським урядом проти 

бунтівників. Так знищив Мазепа власного союзника, бо таким 

міг стати Булавин у борбі Мазепи з Москвою. На Дону Була-

винові спочатку щастило: він розбив московське військо і зай-

няв місто Черкаськ; але тут він на-щось розділив свої сили, а 

через те незабаром його було розбито. Знаючи, яка буде йому 

кара і муки у Москві, як його піймають, він застрелився. 1.500 

Запорожців, котрі були в його війську, обложив бригадір Шид-

ловський у Бахмуті і, здається, винищив їх до одного, а Бахмут 

спалив. Частина Донців, під проводом Некрасова, утікла на 

Кубань, а потім піддалися Турції і оселилися по Дунайських 

плавцях у Добруджі. Там живуть потомки їх і досі і прозива-

ються „Некрасовцями". Ми ще стрінемося з ними далі. 

    З самого початку гетьманування Мазепи він мав багато 

ворогів, і доноси на його присилано у Москву мало не що-ро-

ку, але вони скомпановані були недотепно, в них було так не-

багато правдивих доказів, що Гетьманові не було чого бо-

ятись, - навпаки, через них Мазепа ставав в очах Петрових ще 

вірнійшим та ще більш прихильним до нього Гетьманом. Усіх 

доносчиків, починаючи з 1687-го року (з попа - розстриги з 

Путівля) і до посліднього часу, Московський уряд або сам ка-

рав на смерть, або присилав до Гетьмана, щоб він робив з ни-

ми, що схоче; і, треба сказати правду, Мазепа ніколи не ужи-
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вав на зле своєї власти та посади: він не був лютий з роду. Так, 

ми бачимо, що з одданих йому доносчиків, він скарав на 

смерть одного тільки ченця Соломона, - небожа ж Самойлови-

чового, Гадяцького полковника Михайла Василевича Га-

лицького, він передав Московському урядові, і в Москві пока-

рали його батогами за донос на Гетьмана та заслали у Сібір; 

Забілу, Солонину і Чалієнка він зовсім прощає і нічим не карає 

Суслу. Але тепер у 1708 році послано новий донос, котрий ду-

же збентежив Гетьмана. Донос сей з'явився саме тоді, як трохи 

не вся старшина козацька і Запорожжя скупились коло Гетьма-

на, щоб проголосити незалежність України, як от-от Карл XII 

мав рушити на Москву, а Станіслав - на Київ. Вийшов той до-

нос од одного з найповажніших старшин - Генерального судді 

Василя Кочубея, котрий до того ще був і близький до Гетьма-

на чоловік; він знав усі думки і заміри старшин, у нього Мазе-

па часто гостював і по-приятельськи балакав із ним про багато 

де-чого такого, чогоб не сказав другому. Усе те дуже турбова-

ло Гетьмана. Скоїлосяж воно ось через що. Мазепа був хреще-

ний батько Кочубеївоі дочки Мотрі, і як кум, він часто бував у 

Кочубеїв. 

     

Мотря Кочубеївна 
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    Хрещениця його підросла і на його очах стала гарною 

дівчиною. Гетьман тоді був удівцем (його жінка вмерла у 1702 

році), і задумав посватати свою хрещену дочку. Се дуже вра-

зило Мотрину матірь, Любов Хведорівну Кочубеїху, котра й 

чути не хотіла про таке беззаконство, щоб хрещений батько 

узяв собі за жінку свою хрещену дочку. Але молодій Кочу-

беївні бажалося зробитись гетьманшою. Хатні сварки і лайка з 

матірью та велика охота досягти таки свого, повели до того, 

що дівчина покинула батьків і утікла в будинок до Гетьмана. 

Старі Кочубеї счинили галас і стали докоряти Гетьманові. Ма-

зепа не стерпів тих докорів і, щоб вгамувати се діло, мусів 

одіслати Мотрю до батька, але після того він ще часто листу-

вався із нею. Се було у 1704 і 1705 роках, але, здається, через 

те Гетьман з Кочубеєм не стали гірші, бо ми бачимо, що Кочу-

бей після того бував на бенкетах у Гетьмана у Бахмачі та на 

Гончарівці, і сам Гетьман по-приятельськи приїздив до Кочу-

беїв у Диканьку і бував у їх господі в Батурині; виїзжаючи в 

поход Мазепа лишав замість себе у Батурині наказним Гетьма-

ном Кочубея. Так було і у 1706 і 1707 роках. 

     

Донос Кочубея 
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    Раз якось, під час такого гетьманування Кочубея, 

приїхали до його ченці - по-між ними був чернець Никанор. 

Кочубеїха, котра була дуже крута і сувора на вдачу, досі не 

могла забути образи, що вчинив їй Мазепа, сватаючи її дочку, 

а свою хрещеницю, та передержуючи її у себе. Вона намогла-

ся, щоб Кочубей вирядив того ченця, як певного чоловіка, із 

доносом на Гетьмана аж у Москву. Узявши з Никанора прися-

гу і давши йому грошей, Кочубей вирядив його у Москву. Він 

багатів думкою, що як повірять там його доносові і скинуть 

Мазепу з гетьманства, то ся посада достанеться йому. Дожи-

дався він свого посланця аж до 1708 р., і не діждався. Тоді він 

знайшов якогось Петра Яценка, вихреста з Жидів. Виявивши 

свої заміри приятелеві і своякові свойому, Полтавському пол-

ковникові Искрі, вони разом од себе обох вирядили того Яцен-

ка у Москву з другим доносом, а самі закликали у Диканьку до 

себе попа Івана Святайла і доручили йому скомпонувати ще 

один донос російському полковникові Осипову, котрий пол-

ковникував у Ахтирці, щоб він, сповістив про заміри Мазепи 

Київського воєводу, князя Голіцина. Князь, одібравши донос, 

одпровадив його до Царя, котрий саме тоді пробував у Бішен-

ковичах. Як довідався про се Мазепа, то поспішив од себе пос-

лати лист до царя Петра. Петро звик вже, що на Мазепу часто 

приходять доноси, то він і на сей раз не звернув на нього уваги 
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і доручив самому Гетьманові піймати доносчиків. Тоді Мазепа 

покликав до себе Гадяцького полковника Трощинського і охо-

чекомонного Кожухівського і доручив їм ісхопити Кочубея та 

Искру. Але Миргородський полковник Данило Апостол, - доч-

ку його держав старший син Кочубея, Василь - послав до Ко-

чубея верхівця з порадою тікати в Крим. Здається, того хотів і 

сам Гетьман, і зроблено то було по умові з ним, бо полковник 

Апостол був головним спільником Мазепи у задуманому ділі - 

щоб одірвати Україну од Москви. Як би Кочубей та Искра 

утікли були в Крим, то донос їх не був би страшний а-ні 

Гетьманові, а-ні усій тій справі, що замислила старшина. 

    Але, на лихо, Кочубей та Искра, котрі, тікаючи в Крим, 

доїхали були аж до Коломаку, чогось повернули на північ і як-

раз попалися до рук Осипову. Сей несподіваний случай дуже 

збентежив Гетьмана і усіх його спільників. Кочубея, Искру та 

Осипова, як головних доносчиків, звелено було одпровадити 

зараз на допит до Смоленська, а звідтіль до Вітебська, де була 

головна кватиря московського канцлера Головкіна - йому до-

ручено було сю справу. Туди ж були прислані з Москви піп 

Святайло, сотник Кованько, вихрест Яценко і чернець Ника-

нор, як люде, що найбільше причетні були до того діла. Після 

допиту, Осипова пущено на волю, Кочубея та Искру присуд-

жено скарати на смерть, Святайла одпровадити у Соловецький 
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манастирь, Кованька завдати до Архангельська у військо, 

Яценка та Никанора заслати у Московські далекі міста. Усіх їх 

заковали у кайдани і одпровадили до Смоленська. Після того 

Кочубея та Искру, з наказу Царя, знов привезено до Вітебська; 

там їх знов допитували та мордували, та проте нічого нового 

не дозналися. Тоді одвезли їх до Смоленська, а звідтіль 

Дніпром одпровадили до Київа і посадили у новій Печорській 

кріпості. Мазепа стояв тоді обозом у Боршагівці коло Білої 

Церкви. 

     

Кочубея та Искру карають на смерть 

     

    11-го липня (юля) привезено туди закованих у кайдани, 

під московським караулом, Кочубея та Искру. 14-го липня ра-

но вивели їх на майдан, де було зібране військо козацьке та чи-

мало народу, прочитано їх провини, і тоді відтято їм голови. 

Тіла їх лежали на майдані, поки скінчилася у церкві служба 

Божа, а тоді покладено в домовини і одвезено до Київа і там 

поховано у Київо-Печерській лаврі коло Трапезної церкви. 

Мазепа прохав у свойому листі Головкіна, щоб жінок і родину 

покараних на смерть одпустити і дати їм спокійно, „без жадної 

біди і туги", пробувати у своїх маєтностях, та не однімати їх, 

бо чоловіків їх вже доволі покарано. 
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    Мотря Кочубеївна ще у 1707 році вийшла заміж за мо-

лодого Чуйкевича, котрий був прихильний до Мазепи до 

кінця. За те після Полтавської битви він був засланий у Сібір з 

жінкою. Але Мотря потім повернулась з Сібіру і жила у манас-

тирі; там вона і вмерла. 

    Скоро після того, як покарано на смерть Кочубея та 

Искру, Карл XII, після щасливого для себе бойовища 3-го лип-

ня (юля) біля Головчина (у Могілевському повіті), рушив таки 

на Україну, хоч канцлер його, граф Піпер, і кватирмайстер 

Гілленкрон були против того. 

    16-го вересня (сентября) вирядив він генерала Лагерк-

рона взяти Стародуб, а 21-го і сам вступив у Гетьманщину і 

отаборився у Дрокові (село у Суражському повіті). Останнє 

військо йшло за ним. 27-го вересня на шведську ватагу, що 

йшла з Лівонії під проводом генерала Левенгаупта через Лит-

ву для того, щоб поєднатися з головною силою Карла, під 

Лісною напали Москалі і розбили її. Ся невеличка побіда мос-

ковського війська зробила чимале вражіння на Україні і дуже 

звеселила Петра. Як Мазепа довідався про те, що Карл іде у 

Гетьманщину, то, замість того, щоб рушити на Москву та далі 

на північ, а під Київ і у Полтавщину послати короля Станісла-

ва, з досади скрикнув перед старшиною, що була тоді в його: 

„От чорт його сюди несе! Та він усі мої рахування понівечив! 
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Тепер він впровадить за собою у саме серце України мос-

ковське військо, щоб до-краю зруйновати нас, на погибель на-

шу!" 

     

Карл XII на Україні 

     

    І справді, Карл дуже необачно зробив, що повернув на 

Україну; він тим багато пошкодив собі самому і усім замірам 

Мазепи та тих Українців, що були з ним одних думок. Старо-

дубський полк, куди вступив Карл, ще здавна жив спокійним 

поміщицьким та селянським життям, здавна вже заможні люде 

і усякі урядовці дбали про те, щоб здобути собі маєтності у то-

му найспокійніщому кутку України. Тим то демократичних 

поривань не помітно було серед козацтва того полка; гадки та 

мрії про самостійність України, котрими жила більшість ук-

раїнської старшини, мало клопотали завдоволених усим Ста-

родубчан. Через те усе Стародубчанам було байдуже і про те, 

що прийшов Карл, - тоді як на Україні дивилися на нього, як 

на свого визволителя. 

    Царь Петро вирядив у Стародуб генерала Інфлянта і 

послав наказ Гетьманові, щоб він допоміг генералові виперти 

Шведів за границі України. Одібравши сей наказ, Мазепа зак-

ликав до себе Генерального бундужного Ломиковського і пол-
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ковників, і вони прирадили йому послати до графа Піпера лист 

без підпису і печатки, (щоб, як попадеться, бува, до рук Царя, 

можна б було од його одректися). У листі тому Мазепа вітав 

Короля з тим, що прибув він на Україну, прохав його протекції 

(опіки) над Україною і усим військом Запорожським і 

сповіщав, що виготовить пороми для шведського війська на 

річці Десні біля Макошина. Проте, щоб і Петрові одвести очі, 

він вирядив на поміч генералові Інфлянтові гурт козаків 

Ніжинського, Лубенського та Переяславського полків. Але, 

поки вони прийшли, генерал Інфлянт звелів усім селянам та 

хуторянам Стародубського полку із своїм добром і худобою 

переїхати у кріпость, а села, хутори, млини, пасіки й токи 

звелів своїм Москалям геть попалити, щоб Шведам не було де 

взяти а-ні корму для коней, а-ні харчу для себе, а-ні сховатися. 

Стародубчане, побачивши таке, почали утікати світ-за-очі, бо 

добро їх було попалене, і ніде було знайти їм притулку. 

Стрівши козаків, котрі йшли на поміч Москалям, вони їм пере-

казали, що в них діється, і так розпалили їх проти Москалів, 

що ті не схотіли іти далі, і тільки невеличка купка того ма-

ленького гуртка козаків прийшла і поєдналася із Старо-

дубським військом генерала Інфлянта. Ті козаки, що втікли, 

рознесли по Україні вістку, що Шведи - народ хороший, нічо-

го лихого людям не роблять, за все, що беруть, платять, а Мос-
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калі палять села, грабують, обдирають жителів, силком заганя-

ють у кріпость, силують до незвиклої роботи, неславлять і зне-

важають, ще й глузують з Українців. Ся вістка скоро пошири-

лася і рознеслася по Україні, і незабаром усі побачили, що то 

була правда, бо Москалі скрізь однаково з Українцями поводи-

лися. 

    Тим часом московське військо прибувало на Україну, і 

Мазепа із своїми силами опинився, як у мішку, одрізаний од 

Запорожжя і полудневих полків, котрі спочували його замірам. 

А тут як на те ще й Царь вимагав, щоб Мазепа не гаячись при-

був до головної кватирі на військову раду з міністрами. 

Гетьман прикинувся слабим, упрохав Київського митрополита 

Іоасафа Кроковського маслособорувати себе, а у головну ква-

тиру до Меньшикова послав свого небожа Войнаровського. 

Повернувши звідти Войнаровський сповістив, що Меньшиков 

сам іде до Мазепи. Почувши се, Гетьман зараз же поїхав до 

свого Батурина і наказав сердюцькому полковникові Чечелю, 

гарматному осавулові, Німцю Кенігсену та Батуринському 

сотникові Дмитрові, стерегти його. В гетьманській столиці 

стояло чотири сердюцьких полків (Чечелів, Покотилів, Де-

нисів та Максимів) і частина полків Лубенського, Мирго-

родського та Прилуцького. У неділю рано 23-го жовтня 

(октября) Гетьман на віки попрощався із своїм Батурином, і з 
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останньою частиною полків Лубенського, Миргородського та 

Прилуцького подався за Десну до Карла. З ним перейшло за 

Десну коло 5.000 козаків, а останні 6.000 зосталися по сей бік 

Десни. Осе й усього війська, що було при Гетьманові, бо бага-

то полків було послано на підмогу московським генералам у 

всі сторони. Та й з тих, що перейшли з Мазепою до Шведів, 

теж чимало повтікало, і його військо ще менше стало. 

    Перейшовши Десну Гетьман спинив своє військо, ви-

шикував козаків у лави навкруги себе і почав їм так промовля-

ти: „Братя! Настав наш час. Покористуємося сею нагодою, - 

віддячмо Москалям за їх насильство над нами, за всі не-

людські муки і неправду, що вчинено нам! Ось коли прийшов 

час скинути ненависне ярмо і нашу Україну зробити вільною 

стороною, ні від кого не залежною!" 28-го жовтня (октября) у-

вечері Мазепа прибув із своїми козаками до шведського обозу, 

а 29-го Король вітав його у себе. На яких услівях довершилася 

змова Мазепи зі Шведами, не знаємо, але з пізнійших актів, 

підписаних Карпом XII можна догадуватися, що Україна мала 

творити осібну державу під протекторатом Швециї, та що ма-

ли до ньої належати воєводства: Київське, Браславське й Чер-

нигівське. 

    Звістка про те, що Мазепа перейшов на бік Карла, дуже 

вразила Москалів. Царь Петро зараз звелів писати маніфест до 
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Українського народу; в ньому він оповіщав, що Мазепа - зрад-

ник і що він начеб-то хоче оддати Український народ Полякам 

та завести унію, старшинуж Царь закликав у Глухів, щоб 

обірали нового Гетьмана. Із сим універсалом послано й листа 

до полковника Чечеля, котрому наказано впустити московське 

військо у Батурин. 

    30-го жовтня у Погребках, де стояв Царь табором, була 

військова рада; на ній ухвалено взяти і зруйновати Батурин. 

31-го Меньшиков прибув із військом до гетьманської столиці і 

почав перемовлятися з полковником Чечелем, але ні до чого 

не договорилися, а козаки завзято гукали з мурів: „Усі тут 

помремо, а в столицю не пустимо!" 

     

Москалі нищать Батурин 

     

    Завзято одбивалися козаки од московського війська. 

Коли се 1-го листопада (ноября) у-ночі один з полкових стар-

шин Прилуцького полка, Іван Ніс, прийшов до Меньшикова і 

розказав йому, що знає потайну хвіртку - нею можна увійти у 

Батуринський замок. Через сю зраду загинув Батурин. 

Меньшиков з частиною війська наполіг з усієї сили з против-

ного боку Батурина, де скупилося обороняти город усе військо 

козацьке, а тим часом остання частина Москалів пробралася 
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через тайник у замок. Тільки, що чутка ся розійшлася, як горо-

дяне, під проводом дьякона і його дочки, кинулися вибивати 

Москалів з тайника. Але було вже пізно, і Меньшиков узяв 

гетьманську столицю, спалив її у-пень, усіх жителів, старих і 

малих, жінок і дітей, перебито до одного, частину старшин за-

мордовано лютими карами, трупи їх привязано до дощок і пу-

щено у-низ по річці Сейму, на знак того, що Батурин загинув; 

останніх старшин, а між ними й Кенігсена, заховали у кайдани 

і повезли до Глухова. Кенігсен дорогою помер, проте його й 

мертвого, як і всіх привезених у Глухів старшин, мордували і 

колесували. 

    1-го листопада Царь скликав у Богданівку (село Новго-

род-Сіверського повіту, недалеко Десни) усіх полковників ук-

раїнських. Але приїхало тільки чотири, котрі не пристали до 

Мазепи: Стародубський - Скоропадський, Чернигівський - По-

луботок, і наказні: Переяславський - Тамара і Ніжинський - 

Журахівський з сотниками і військовими товаришами своїх 

полків. 4-го вони були у Глухові, куди приїхав і сам Царь. 5-го 

листопада скидали Мазепу з гетьманського уряду, - справляли 

се так, як у театрі: спорудили шибеницю і винесли опудало, - 

ніби то самого Мазепу; на опудало повішали орден Андрія 

Первозваного, вичитали над ним усе те, що робив для Гетьма-

на Царь, усю до його царську ласку, а тоді прочитали усі про-
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вини Гетьмана проти Царя. Меньшиков і Головкін вийшли на 

поміст і роздерли патент на чин Кавалера ордена, з опудала 

здерто орден Андрія Первозваного, а кат зачепив його канатом 

і повісив на шибениці. 6-го листопада була рада; на ній стверд-

жено за Гетьмана - Стародубського полковника Івана Скоро-

падського, котрого заздалегідь призначив царь Петро. 

    Старшина хотіла була обрати за Гетьмана Полуботка, 

але Царь не пристав на се, кажучи, що Полуботок дуже хитрий 

і що з його може вийти другий Мазепа. 

    11-го листопада приїхав у Глухів Київський митропо-

лит Іоасаф із духовенством і 12-го, після молебну, на котрому 

був і Царь, виголошено анафему і вічний прокльон зрадникові 

Мазепі. При тому митрополит ударив своїм жезлом портрет 

Мазепи у груди, а духовенство і клір, обернувши свічки до 

портрета, співали: „анафема, анафема, анафема!" 

    З Глухова Царь розіслав два маніфести до Українського 

народу. У одному Царь улещав Українців, щоб не йняли віри 

маніфестам та універсалам Карла та Мазепи, бо, мовляв, на 

всьому світі нема а-ні одного народу, котрому так легко і 

вільно живеться, як Українцям під Московською рукою; у дру-

гому Царь обіцяв нікого не карати за те, що не повідомили 

уряд про те, що Мазепа замишляє перейти до Шведів; він зак-

ликав, щоб не боялися вертатись у свої маєтності і займати ті 
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самі посади, що й до того. А як що через місяць од сього хто 

не вернеться, то він буде того вважати за зрадника і у тих 

одбіратимуть уряди, знаки та маєтності, а самих каратимуть на 

смерть, а жінок та дітей посилатимуть на заслання. 

    Мазепа, з свого боку, розіслав універсали; у них він по-

ясняв причини, з яких він одступився од Москви. „Москва, - 

писав він, - хоче спустошити міста, усю старшину запровадити 

у неволю, козаків повернути у драгуни та жовніри, народ пе-

регнати у Московські землі за Волгу, а наш край оселити 

своїми людьми". Полковники, котрі передалися Шведам, із 

свого боку розсилали універсали та підбивали в них Українців 

стояти за Мазепу і не слухати маніфестів Царя. 

    Тим часом Карл рушив з Десни і прибув у Ромни. 

Шведська армія стала табором од Ромен і Гадяча до Лохвиці і 

Прилук; Московськеж військо стояло на границі Слобідської 

України і Гетьманщини, і ще у Миргороді та Ніжині. 

    Король шведський теж, з свого боку, розіслав по Ук-

раїні універсали, і в них упевняв, що прийшов не лихо робити 

Українцям, а визволити їх з-під московського ярма, радив їм 

коритись свойому Гетьманові Мазепі. З половини грудня (де-

кабря) розпочалася війна між Шведами і Москалями. Зіма того 

году була дуже люта; багато Шведів загинуло од морозу, 

навіть і сам король одморозив собі носа; проте він 27-го груд-
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ня рушив до Веприка, а 30-го був у Зінькові. Там він стрів но-

вий 1709 рік; там він засновав і свою головну кватиру, бо як 

він вийшов з Ромен, то місто те зайняло московське військо, і 

він вже туди не вертався. 28-го січня (января) рушив він із час-

тиною кавалерії та артілєрії у Слободську Україну, і там під 

Красним Кутом мав потичку із Москалями. Сей даремний 

похід у Слободську Україну наробив те, що у Гетьманщині 

Москалі потрохи займали ті міста, що зайняли були Шведи, і 

вкорінялися там. Мазепа був увесь час при Королі і часто 

хворів; коло його зосталося небагато Українців: полковник 

Миргородський Данило Апостол та Генеральний хорунжий 

Іван Суліма, після маніфесту Царя, покинули Мазепу і повер-

нулися на свої грунта; хотів утікти й Лубенський полковник 

Зеленський, але Шведи задержали його, і тоді вже всю стар-

шину українську держали під караулом, - навіть коло самого 

Мазепи був „почесний" караул, бо Шведи вже не йняли віри 

нікому. З старшини коло Мазепи зосталися: Орлик, Чуйкевич, 

Ломиковський, Горленко та компанійські полковники Ко-

жухівський і Андріяш. Петро І тим часом поспішав задобрю-

вати Українців, котрі ще не перейшли до Шведів. Так, він пок-

ликав до себе Кочубейового сина Василя і удову Кочубейову, 

Искрину удову із дітьми і подарував їм нові маєтності, подару-

вав маєтності військовим товаришам Андрієві Лизогубові, Іва-
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нові Бутовичові та иншим. Тоді ж князь Долгорукий нагадав 

Цареві про Палія, і його звелено вернути з Сібіру, бо він мав 

вплив на Запорожців. Запорожці тепер були дуже лихі на Мос-

калів, і новий Гетьман Скоропадський, із поміччю Палія, 

надіявся прихилити їх на бік Петра. 

     

Запорожці передаються на бік Шведів 

     

    У половині лютого (февраля) 1709-го року Царь поїхав 

у Вороніж, щоб спорядити флот у Чорне і Азовське моря про-

ти Турків, а на Україні залишив князя Меньшикова. Меньши-

ков мав тепер найбільший клопіт - одхилити Запорожців од 

поєднання з Мазепою, а для сього він послав у Січ своїх 

послів із грішми і подарунками. Але се мало помогло. На раді, 

що зібрав Кошовий Кость Гордієнко, прочитано було лист Ма-

зепи до Запорожців. В тому листі він прохав допомогти йому 

скинути з України московське ярмо і писав, що сам чув, як 

Царь сказав: „Треба викоренити сих злодіїв і поганців, Запо-

рожців". Тоді усі Запорожці загукали: „За Мазепою! За Мазе-

пою!" Гордієнко написав до короля Карла лист і сповіщав йо-

го, що усі Запорожці просять заступитися за них та помогти 

вернути їхню волю. 15.000 Січовиків, не дожидаючи, що одпи-

ше їм Король, рушили в поход; вони забрали усі городки (не-
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величкі кріпості) по річках Орелі і Ворсклі, порозгонили з них 

московське військо, а люде, котрі покидали свої оселі та хова-

лись по лісах од Москалів і Шведів, верталися до своїх хат та 

дякували Запорожцям. 26-го березоля (марта) прибув у Буди-

ща (містечко у Зеньківському повіті) і сам Кошовий Гордієнко 

із товариством. Мазепа вислав для почесної стрічи їх двох 

полковників з 2.000 козаків, котрі провели їх у Диканьку. Ма-

зепа стрів їх у Кочубейовому будинку. Увійшовши в хату, 

Гордієнко уклонився Гетьманові, а бунчужний, на знак поша-

ни, схилив перед ним отаманський бунчук. Після того 

Гордієнко промовив: „Ми, військо Запорожське Низове, дя-

куємо милості вашій за те, що ви, як і подобало найстаршому 

ватажкові українському, взяли близько до серця долю нашої 

країни і взялися визволити її з московської неволі. Ми певні, 

що тільки ради сього, а не власної користи ради наважилися 

ви пристати до Шведського короля". Так почав Кошовий свою 

промову, і при тому було де-кілька Запорожців, бо Запо-

рожське товариство твердо додержувало звичаю, щоб Кошо-

вий, та й ніхто, ніколи й нічого не казав про військові справи 

иначе, як од усього Товариства і при самому Товаристві. Мазе-

па одказав: „Дякую вам, Запорожці, що ви вірите міні. Славлю 

ваше пильне бажання добра рідному краєві. Коли я пристав до 

Шведського короля, то не ради якої вигоди за-для себе, а з лю-
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бови до рідної країни. У мене нема а-ні жінки, ні дітей, і яб міг 

пійти собі куди-небудь та спокійно доживати свого віку. Але 

кермуючи стільки часу Україною щиро, скільки було моєї сна-

ги та кебети, я не можу, забувши й честь і щиру любов, склас-

ти руки і покинути наш край на волю гнобителя". На другий 

день Гордієнко з 50 товаришами був у Короля. Там тоді ж 

обмірковано і те, яка має бути умова із Шведами. 

    12-го квітня (апріля) Запорожці з Шведами перейшли 

Ворсклу коло Соколки (село в Кобеляцькому повіті) і розбили 

московське військо генерала Рена. Дознавшись про се, Шере-

метьєв послав полковника Яковлева на Келеберду, спалив її і 

18-го підійшов до Переволочні (Запорожська таможня і переп-

рава через Дніпро). Тут у замку була Запорожська ватага з 600 

Січовиків, але вона не мала сили вдержатись у замку. Москалі 

його, побили Запорожців, а тих, що оборонялися по хатах, ви-

пекли звідти вогнем і повбивали. Одержавши через Меньши-

кова царський наказ, Яковлев 30-го квітня перейшов через Ко-

дацький поріг на Дніпрі, узяв і спалив Старий та Новий Кодак 

з околицями і 7-го червня (юня) прийшов до Камінного Зато-

ну, невеличкої кріпости, що збудовано було коло самої Січи. У 

Січі на той час Кошовим зостався Петро Сорочинський. Він 

тільки що повернувся з Криму, куди їздив кликати на поміч 

Татар. Атаку почали Москалі на човнах, але їм не поталанило, 
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і їх було одбито. Тут, на лихо, Запорожці побачили, що далеко 

у степу піднялася курява, і до Січі іде якесь військо. Вони по-

думали, що се Татари, котрих обіцяв прислати Хан, та, щоб 

допомогти їм, вийшли їм на зустріч. Але се були не Татари, а 

компанійський полковник Гнат Галаган з своїм полком та дра-

гунами. Галаган сей після царського указу покинув Мазепу і 

утік до Царя і за се був у великій ласці у нього. Він добре знав 

Січ, бо колись сам був Запорожцем і за лицарство обраний був 

навіть Кошовим. Тепер прислано його допомагати Яковлеву. 

Під'їхавши до Січі, він гукав: „Віддайте зброю і покоріться, - 

вас усіх помилують!" 

     

Зруйновання Чортомлицької Січи 

     

    Запорожців на той час було обмаль на Січі. Вони бачи-

ли, що війська проти них було багато і, повіривши Галаганові, 

оддалися. Але Якоклев не помилував їх, а звелів визначніших 

з них заховати у кайдани, а останніх замордував на місці „по 

достоїнству": одним рубали голови, других вішали і мордува-

ли так, „як у поганстві, за давніх мучеників, не бувало": роби-

ли пороми, ставили на них шибениці й вішали Січовиків, а 

потім пускали ті пороми Дніпром за водою, на острах иншим. 

Усі куріні й усі будівлі на Січі було попалено, ближні зімовни-
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ки винищено у-пень, порозривали могили запорожські, вики-

дали мертвих з домовин і рубали їм голови, розкопали навіть і 

могили ченців та повикидали мертвих. Тоді була розкидана й 

Сіркова могила, як ми вже згадували про се. Москалі позабіра-

ли усе, що можна було: гармати, мортири, гаківниці, рушниці, 

прапори, порох, муку, пшоно і сіль, з церкви Січової позабіра-

ли: царські врата, іконостас, дзвони, хрести, євангелію, свічки, 

ладан та віск. Царь Петро, як одібрав звістку про зруйновання 

Січи, дуже тішився, бо Запорожжя з своїм демократичним уст-

роєм і вольностями стояло поперек дороги самодержавним 

замірам його. Царь вважав, що коли буває на Україні який за-

колот, то все се виходить з Запорожжя. 

    1-го червня (юня) до війська, що стояло проти Полтави, 

прибув Царь і привів із собою свіжі бойові сили. У Шведів же 

було обмаль пороху і бойових припасів, офіцерів було небага-

то, а замість інженерів були прості офіцери; до того, через не-

достачу харчів у війську вкинулися усякі хвороби. Кілька 

штурмів Шведів на Полтавські кріпості були одбиті, а тут ще 

почалася страшенна спека. На раді, що скликав Король, ухва-

лено було покинути Полтаву і податись у Польщу, але тепер 

вже се було дуже не легко зробити: позаду, у Сорочинцях, сто-

яв Гетьман Скоропадський з українськими полками, а з ним 

князь Долгорукий із 4 полками, та ще 4.000 Калмиків і Во-
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лохів; на Волині, під проводом фельдмаршала Гольца, стояло 

московське військо, котре поєдналося з польським військом 

Огинського, супротивника Станіслава; попереду стояв Царь із 

великим військом. Хочеш-не-хочеш - доводилося стати до 

бою. 

     

Битва під Полтавою 

     

    20-го червня (юня) Москалі перейшли Ворсклу, а 25-го 

з усією силою рушили на Полтаву. Там давно вже одбивалося 

од Шведської облоги московське військо, котре зачинилося 

там. Війська у Шведів було далеко менш, ніж у Царя, але Ко-

роль був певен, що розібьє його і через те не побоявся розділи-

ти свої сили на-двоє. На 27-го назначив Карл баталію. Поране-

ний перед тим в ногу тоді, як переїздив поуз московські лави, 

він сам не міг вести свого війська і призначив за головного ко-

мандира фельдмаршала, графа Реншильда, котрий ранком 27-

го звелів наступати. Між Шведськими генералами з самого по-

чатку почалися суперечки, і московське військо, під проводом 

самого Петра, одразу почало брати гору. Покмітивши се, Ко-

роль звелів, щоб його везли кіньми на марах у самий бій. На 

який час се підбадьорило Шведів, але, на лихо, одразу вбито 

було коняку. Мари, на котрих він лежав, і сам він упали на 
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землю. Через се стався великий заколот у війську: усі вважали, 

що Короля вже вбито, і після того нічим вже не можна було 

поправити діла. У-пень розбиті Шведи кинулися у ростіч, хто 

куди влучив, не слухаючи а-ні генералів, а-ні офіцерів своїх. 

Царь, без міри щасливий такою побідою, бучно справляв її 

бенкетом. Через се Шведи успіли утікти далеко, і тільки у-ве-

чері Царь надумав послати навздогінці генерала Голіцина і Бо-

уера; але вони вже не могли наздогнати втікачів. Усіх 

шведських бранців через кілька день виряжено до Москви, а 

козаків та Запорожців, котрі попалися до рук Петрові, - хоч 

більшість з них самі віддалися, побачивши, що Шведська 

справа профана, -люто мордували: їх садовили на палі, вішали, 

ламали руки й ноги та оті покалічені тіла їх виставляли на по-

каз, щоб народ жахався. Генеральний суддя Чуйкевич, Гене-

ральний осаул Максимович, Лубенський полковник Зе-

ленський, компанійський - Кожухівський, сердюцький - Поко-

тило, Гамалій, Лизогуб, канцелярист Григорович та писарь 

Гречаник, котрі віддалися на ласку Царя, ще до Полтавського 

бою, взяті були на допит і заслані на Сібір та в Архангельск. 

     

Утеча 
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    29-го червня (юня), над вечір, Шведи, а з ними й Мазе-

па із своїми козаками та Запорожцями, прийшли до Перево-

лочні. Там не найшли вони ні одного байдака, ні поромів, ні 

людей, - усе винищили Москалі тоді ще, як вони ходили похо-

дом, щоб зруйновати Січ. Король довго сперечався і не хотів 

переходити на той бік Дніпра. Мазепа ж боявся, щоб їх не дог-

нало московське військо, бо він добре знав, що Царь його не 

помилує, як що спіймає. Тим-то він переїхав на той бік. Тоді й 

Карл надумав переїхати. Колясу його, у котрій він лежав пора-

нений, постановили на два дуби, - знайшли десь в очереті, - і 

таким побитом перевезли його. 

    Ледве Король і Мазепа із частиною війська перебралися 

на той бік, як наскочив Меньшиков із кінною ватагою. Левен-

гафт, що оставався ще по сей бік, не міг дати одсічи, хоч в йо-

го й було мало не 17.000 війська, і піддався Меньшикову. 

    Але Меньшиков наперед сказав, що Запорожців не по-

милує. Козаки, дознавшись про се, почали кидатись у річку, бо 

вважали, що краще самим собі смерть заподіяти, - а може ще й 

пощастить кому врятуватися, - ніж попастись на люті муки до 

немилосердих рук московських. Скоро за Меньшиковим при-

був до Переволочної й царь Петро. Довідавшись, що Карл та 

Мазепа втікли у Туреччину, він вирядив навздогінці генерала, 

князя Волконського, і бригадіра Кропотова. Тим часом втікачі 
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були вже далеко. Мазепа, котрий зовсім був слабий, їхав у ко-

лясці, обкладений подушками, - за ним доглядала якась Ук-

раїнка, - і вів перед по добре знаному йому степу. Вони прос-

тували через Олександрію на теперішнє село Швединовку, Ре-

шетилівку, Полтавку, Піскли (що на Інгулі), і опинилися на ко-

роткий час у Спаському (що в Миколаїві), коло джерел дуже 

хорошої води, що є й досі. 7-го липня (юля) вони почали пере-

возитись через Буг з Руської пісчаноі коси на пісчану ж косу 

Волоську (недалеко села Парутина) і подалися до Очакова. Як-

раз, як вони переїзжали, нагнав їх князь Волконський. Але йо-

му пощастило забрати тільки невеличку купку у 500 чоловіка 

Шведів, - кілька Запорожців, що були з ними, утікли у добре 

знаний їм степ і там врятувалися од погоні. 

    Під Очаковом Шведи простояли два дні. Туди до Карла 

приїхав посланець од Бендерського Сераскіра (начальника ту-

рецького війська) і запрошував його у Бендери. 1-го серпня 

(августа), після спокійного переходу з-під Очакова, Карл і Ма-

зепа прибули у Бендери. Тут Король одібрав од Царя лист, де 

він радив йому пристати на згоду на таких умовах: 

    1. Карл мусів уступити Цареві усю Інгрію, Карелію, 

Естляндію та Ліфляндію; 

     

    2. Признати Августа Польським королем і 
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    3. Оддати Цареві Мазепу. 

     

    Останній пункт надто розсердив Карла, і він не пристав 

на ті умови. Проте Московський уряд прикладав усякого спо-

собу, щоб достати Мазепу до своїх рук; через свого посланця у 

Константинополі, Толстого, великому муфтієві (найстаршій 

духовній особі) було обіцяно 300.000 талярів, як він допоможе 

здобути Мазепу. Про се довідався Гетьман, і хоч сераскір Бен-

дерський заспокоював його од імени самого Падишаха (султа-

на), що його ні за що не буде оддано Петрові, але ся вістка ду-

же стурбовала старого хворого Гетьмана, бо він добре знав ту-

рецькі звичаї. І без того слабий, а надто підірваний тими 

страшними, тяжкими подіями останніх часів, він не видержав і 

22-го серпня (августа) 1709-го року помер. Тіло його одвезено 

у Ясси, і там при королеві Карлові поховали у могилі, в церкві, 

що стояла за містом. Домовина його й зараз є у городі Галаці, 

в соборі. 

    Труну Гетьмана везли шестеро білих коней; по обидва 

боки йшли двома рядами козаки із голими шаблями; перед 

труною бунчужний ніс булаву, а за труною йшли українки, 

котрі прийшли сюди за своїми чоловіками і, як звичайно, голо-

сили та причитували. За ними верхи їхали Генеральний писарь 
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Орлик, племенник покійного - Войнаровський і уся старшина. 

Після похорон, з королівської волі, було скликано козацьку ра-

ду, на котрій виявилося, що є троє охочих на гетьманську по-

саду: Орлик, Войнаровський і Прилуцький полковник Горлен-

ко. З допомогою Короля, обрано Гетьманом усієї України Ге-

нерального писаря Пилипа Орлика. 

     

*** 

     

    Оглянемо тепер коротенько усі ті події, що мали таку 

велику вагу в нашій історії. Як би вони повернулися були у 

другий бік, то, певне, вивели б наш народ на инший історич-

ний шлях та привели до иншого життя. Ось ті нещасливі най-

головніші причини, чому так, а не инак, скінчилася ся справа. 

Перша - се вдача самого Мазепи: він був чоловік потайний, 

наймовірний, вдавався до всяких дипломатичних хитрощів; 

він ховав од війська і народу свої плани і заміри, і з того вий-

шло те, що у-край невдоволена московськими порядками Ук-

раїнська людність, в той час, коли треба було йти на зустріч 

свойому Гетьманові, не зрозуміла його, як не розуміла увесь 

час його гетьманування, і одступилася од його; він „перемуд-

рив" у своїй політиці, і се його привело до загибелі… Тоді 

страшенну силу мали доноси, і ото через них мусів він обереж-
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но вести се діло тільки з невеличким гуртком старшини та 

прибічним надвірним військом. На Запорожжі він теж не 

придбав собі прихильників, - особливо, коли допомагав, хоч і 

проти своєї охоти, Московському урядові, а через те аж до то-

го часу, як він явно перейшов на бік Карла, Запорожці були до 

нього не геть-то приязні. А се відгукувалося і на усій люд-

ності, бо ми знаємо, який великий вплив мало Запорожжя на 

Україні. Се одне. Другеж - се те, що спільник Мазепи, Карл 

XII, хоч був чоловік в військових справах жвавий, проте в ин-

шому всьому він був мало спосібним. Його похід на Україну 

одразу, як ми бачили, понівечив усе діло: як би він повернув 

був на Москву, то не завів би був за собою на Україну мос-

ковське військо та самого Царя; тоді б і справа Мазепи иначе 

кончилася, і, певне, тепер Мазепу почитувалиб дуже високо, а 

Україна малаб инше, як нині, становище у європейській семьї 

народів. Трете - се те, що супротивником Карла та Мазепи був 

молодий, одважний, завзятий Московський царь Петро І. Йо-

му, крім того, у сій боротьбі таки поталанило без міри: усі обс-

тавини складалися на диво щасливо для його. У всякім разі, ми 

мусимо признати за Мазепою, що він любив свою Україну і 

що не його вина в тому, що, замість слави визволителя свойого 

рідного краю, залишилася про нього ганебна память серед во-
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рогів а навіть поміж непросьвіченими та нетямучими річ й 

земляками. 

     

*** 

     

Гетьман Іван Ільїч Скоропадський 1708-1722 

     

    Посадовивши Скоропадського на гетьманство, царь 

Петро не довіряв йому і приставив до його осібного доглядача 

- Суздальського намісника Андрія Ізмайлова. Він наказав йому 

- разом з Гетьманом керувати усіма справами на Україні, а по-

тай звелено було йому доглядати за Гетьманом, старшиною та 

полковниками і забороняти їм перемовлятися з Турками, Шве-

дами, Поляками та Запорожцями. Колиб же виникло де повс-

тання або розпочався який народній розрух, то зараз кликати 

московське військо, котре стоїть постоєм на Україні, щоб заз-

далегідь вгамувати їх. Не добре почував себе новий Гетьман у 

таких обставинах, а ще гірше те, що бачив, як дивиться на йо-

го народ та козацтво. Ось що, приміром, пише йому у свойому 

довгому листі кошовий Йосип Кириленко з Низовим Това-

риством, одповідаючи на його універсал, в котрому він закли-

кав Запорожців знову пристати до Царя: 
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    Вельможний мосць-пане Скоропадський, гетьмане 

Московський! Універсал ваш увещевательний, подписом руки 

вашої і Московський і двома печатьми: єдиною військовою, а 

другою Московською утвержденний, получили і, по звичаю, 

на раді вслух всіх вичитаний, ні чого нового та користного для 

себе не чули, окрім одна неправда та прелесть Московська 

ізображена, отвітствуєм: а во-первих, удивляємся, іж (що) ва-

ша милость не встидаєтся титулувати війська Запорожського 

обоїх боків Дніпра Гетьманом, кгди (коли) ж ми вашей милос-

ти а-ні сами собою, а-ні через послов наших, а-ні через письмо 

військовеє на той уряд не оббірали, на який ваша милость воз-

ведені зостались под мушкетами Московськими внутрі города 

Глухова". Далі в тому листі пишуть Запорожці Гетьманові, що 

він сам, з доброї волі, шию свою у ярмо тяжке московське 

вкладає і „отчизну" в нього впрягає, що вже після смерті слав-

ної памяти Богдана Хмельницького Московський уряд обме-

жує права і вольності козацькі, а тепер ще того більш, а через 

те, „за поводом правдивого отчизни нашої і вольностей 

військових ревнителя, славної памяти Гетьмана Іоанна Мазепи 

і согласієм військовим, а не за наущенням пана Константія 

Гордієнка, атамана Кошового, оборони найяснішого короля 

Шведського шукали… Пишеш, що ми отторгнулисьмося от 

свого природного Монарха, його Царського Величества. 
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Хібаж ваша милость того добре не знаєш, же (що) московські 

монархи од початку козацького народу і владінія каганов 

(князів) аж до Хмельницького ніколи нам не бивали природни-

ми панами, лечь (але) ми яко сами добровольно, без жадного 

насилія, для заховання (забезпеки) прав і вольностей наших, 

поддалися под оборону Царську?…" Далі пишуть Запорожці, 

що не можна виписати і перелічити усього того лиха, горя та 

утисків, що діяла Москва на Україні, - на них бідні люде, „за 

щасливого вашего милостинь региментарства, ярмом Мос-

ковським притеснініе, плачливе ускаржаются і вас всіх отчиз-

ни згубцев, Московських похлебцев, же (за те що) естеси от-

важне не держали единомислія з небожчиком Гетьманом Ма-

зепою і з нами, прокленають і вічне, если не упамятаетесь, 

проклинати будуть." Так виявили Запорожці своє обурення 

проти Скоропадського і свій погляд на те, що діється на Ук-

раїні; так дивився на сього Гетьмана і народ і більшість стар-

шини, та ніхто нічого заподіяти не міг, бо сила вже була не на 

їх боці. 

    Після того, як зруйновано було Чортомлицьку Січ, За-

порожці заснували Січ у гирлах річки Камянки, і там сиділи до 

1711-го року; а як почули, що, з наказу Петра, Гетьман Скоро-

падський та генерал Бутурлін мають прийти з військом, щоб 

зруйновати і сю Січ, вони подалися далі на низ і у татарських 
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землях, у Алешках (біля Херсона) засновали нову Січ, і там 

пробували до 1734-го року. 

    Тим часом, вибравши Орлика Гетьманом, Запорожці і 

всі прихильні до його уложили умову, котрою поновлено пра-

ва і вольності козацькі, що скасував Московський уряд; права 

ті повинен був шанувати Гетьман і його наступники: 

    1. Гетьман признаватиме православіє пануючою вірою, 

і духовенство залежатиме од Царьградського Патріарха. 

    2. Має бути поширено освіту по-між вільними синами 

України. 

    3. Україна повинна бути самостійною державою в ме-

жах, що були визначені за Гетьмана Богдана Хмельницького, 

під вічним протекторатом (опікою) короля Шведського і його 

наступників. 

    4. Коло Гетьмана значнішими порадниками будуть: Ге-

неральна старшина, полковники і по одному значнішому, по-

важнішому і старішому козакові з кожнього полку. 

    5. Що-року, на Різдвяних і Великодних святах і на Пок-

рову, повинна збіратись Генеральна рада. 

    6. Старшина і порадники повинні шанувати свого 

Гетьмана; проте можуть прилюдно виговорювати йому на 

раді, і він сим не повинен ображатися. 
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    7. Усі уряди і посади повинні бути виборні, і по своїй 

волі Гетьман не має права настановляти нікого. 

    8. Всі урядовці підлягають суду Генеральному, і без йо-

го присуду Гетьман не має права нікого карати. 

    Се головні пакти з тих умовин. 10-го травня (мая) 1710 

року вони були стверджені Карлом XII, як протектором 

(опікуном) вільної України. 

     

Орлик 

     

    Скоро після того між ханом Кримським Девлет-Ґіреєм і 

Орликом було уложено умову. По тій умові Хан повинен був 

допомогти козакам визволити з-під держави Московської Ук-

раїну, а з нею й Слободську Україну, і поєднати її з Гетьман-

щиною. 17-го березоля (марта) 1711-го року Орлик з Білго-

родськими та Буджацькими Татарами рушив на Лівобічну Ук-

раїну, а Кримські Татари із ханом повинні були виступити на 

Слободську. Орлик послав вперед себе універсали до Ук-

раїнців та Скоропадського і запрошував їх, щоб вони допомог-

ли йому у тій справі визволення рідного краю з-під Москви. 

Але Скоропадський вислав проти Орлика Генерального осаву-

ла Бутовича, а сам з генералом Бутурліном виступив проти 

Кримців, що йшли у Слобожанщину. Царь Петро боявся, що 
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до Орлика пристане де-хто з полковників, і через те наказав за-

раз же зібрати у Глухів усіх жінок полковницьких і держати їх 

там в заставі за своїх чоловіків. Проте жителі полків Біло-

церківського та Корсунського і Уманського пристали до Орли-

ка. Під Лисянкою Бутовича розбито і узято в полон, і тоді Ор-

ликові охоче піддалися й инші міста та містечка. В руках Мос-

ковських осталася тільки Біла Церква, де засіло московське 

військо з бригадіром Анненковим на чолі. Орлик обложив її 

своїми силами, але Татари не любили ніяких облог; вони не 

схотіли дожидатися, поки вона кончиться, покинули Орлика і 

розбіглися по містах та селах, грабуючи та забіраючи у ясир 

людей. Того ради Орлик мусів зняти облогу і податись за 

Дністер. Але Татар трудно вже було спинити, - вони розсипа-

лися по полках: Кальницькому, Уманському, Торговицькому 

Брацлавському та Корсунському, скрізь руйнували, грабували 

та гнали в полон людей. Ніякі благання Орлика не помагали, і 

спільники сі багато пошкодили йому в його замірах. 

    Кримському ханові у Слобідській Україні попереду бу-

ло пощастило. Після того, як він узяв містечко Сергієвське і 

забрав там Москалів у неволю, села та міста стрічали його з 

хлібом-сіллю. Хан подарував козакам вольні Кримські степи, 

куди вони й подалися, щоб оселити їх, аж тут на них напав 

Полтавський військовий суддя Петро Кованько, завернув їх 
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назад, і у Полтаві, за те, що вони піддалися Ханові, кожного 

десятого, по жеребку, покарано було на смерть, а останніх із 

жінками заслано у Москву. Звідти уряд позасилав їх в далекі 

краї. 

    Тим часом султан Ахмед III, послухавши Карла XII, 

обявив війну Петрові і рушив з величезною армією проти йо-

го. У липні (юлі) 1711-го року він оточив навкруги Царя з 

військом коло річки Пруту і був би забрав Петра в полон, та 

помогли гроші. Царь одкупився, але мусів пристати на дуже 

ганебні умови; між ними була й така: 

    Царь обовязувався не мішатись у справи Польщи й Ук-

раїни і ніколи ніяк не турбувати їх, - се б то Україна, як і 

Польща, робились на віки вільні. Крім того, Царь мусів зни-

щити Таганрогську кріпость і оддати Азов, а за се вимагав у 

Турків, щоб короля Шведського випроважено було за Турецькі 

границі. Та ні та, ні друга сторона не поспішали додержувати 

сі умови, і зімою знов мало не спалахнула війна. У грудні (де-

кабрі) 1711-го року Орлик вирядив у Константинополь до Сул-

тана своїх послів, полковника Горленка, Генерального суддю 

Довгополенка, Генерального писаря Максимовича, Гене-

рального осавула Герцика та Кошового Гордієнка. Вони мали 

клопотатись, щоб Турки не кінчали війни і допомогли визво-

лити Україну. Хоч Султан і пристав на се, та московські гроші, 
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що дано було старшим урядовцям турецьким, допомогли Пет-

рові, і через посередництво англійського та голландського пос-

ла, згода з Москвою була зложена на тих умовах, що Царь од-

цурався Правобічної України, окрім Київа, і залишив під 

своєю владою Лівобічну. Сією згодою були знищені усі заміри 

Орлика і його прихильників. Щоб забезпечити себе од усяких 

дипломатичних хитрощів у Константинополі з боку Орлика і 

його прихильників, Московський уряд забрав жінок та дітей 

тих прихильників у Москву і силував їх писати звідтіль до чо-

ловіків і родичів своїх листи, благаючи їх покинуги Орлика і 

вернутись до-дому, бо через своє противенство Московському 

урядові вони їх підведуть під муки і кари. Сі листи багато таки 

помогли, і багато старшин та козаків почали вертатись до-до-

му. Орлик з кількома прихильними до себе: Войнаровським, 

братами Герциками, Назимовським, Маркевичем, Довгополен-

ком та Третяком, пішов за Карлом XII у Швецію, і там прожив 

аж до смерті сього короля. Після того, як Швеція склала згоду 

з Москвою, Орлик боявся, щоб Шведи не оддали його Мос-

ковському урядові і утік, попереду у Францію, а потім у 

Грецьке царство, в Салоніки, і там пробував аж 12 років, усе 

не кидаючи надії на визволення України. Увесь час листувався 

він про се із королями Французьким, Польським, Шведським, 

з Портою Оттоманською (Туреччиною) та Кримським Ханом, 
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котрі обіцяли йому допомогти. Але надії його не справдилися, 

і він помер у Салоніках у 1728 році, не діждавши бачити свою 

Україну вільною. 

    Гетьман Скоропадський, після Полтавських подій, 17-

го вересня (сентября) 1709-го року, тоді, як Петро І був у Ре-

шетилівці, подав йому прохання про те, щоб він ствердив пра-

ва і вольності Українців, як стверджували їх царі Олексій Ми-

хайлович та Хведір Олексійович. Царь обіцяв, що се буде 

зроблено, проте призначив, як казано вище, щоб при Гетьма-

нові був ближній стольник Андрій Ізмайлов. Та скоро, замість 

одного Ізмайлова, було прислано вже двох московських уря-

довців: стольник Хведір Протасьєв і думний дяк Вінніус. Щоб 

як-небудь підлеститись до Царя і запобігти його ласки до Ук-

раїни, Гетьман віддав у вічність любчикові царському 

Меньшикову міста Гадяч, Батурин, а з ними повернув у його 

підданство цілу сотню Стародубського полку, і з-за сього коза-

ки дуже на його ремствували. Се були перші маєтності, котри-

ми володіли на Україні не Українці. Пізніше Гетьман ще роз-

дарував кілька маєтностів по инших місцях і полках мос-

ковським урядовцям Головкіну, Шафірову, Шереметьєву, 

Протасьєву та иншим, а далі Царь звелів, щоб Гетьман дав 

землі тим Сербам, Чорногорцям та Молдаванам, що були у 

царському війську, як він ходив походом на річку Прут. На 
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Україні постановлено постоями драгунів та московське 

військо. За постій той нічого не оплачувалось, і люде мусіли 

содержувати чуже військо своїм коштом. Окрім того, виряже-

но було в 1716 році, - як кара за те, що Україна прихильна бу-

ла до Шведів, - 10.000 козаків, під проводом Генерального хо-

рунжого Івана Суліми, на линію - обороняти московські гра-

ниці од Орди Кубанської та копати канал, щоб поєднати Волгу 

з Доном. 

    У 1717 році царь Петро поїхав у Францію. Пробуваючи 

заграницею, він довідався, що у Гамбурзі проживає Мазепин 

племенник Войнаровський. Він звелів його арештувати. Вой-

наровського схопили на вулиці і одпровадили до Москви. Там 

його допитували, а після допиту заслали на Сібір. 

    У 1718 році, на бажання Петра, Скоропадський віддав 

свою 15-літню дочку за сина царського любчика Петра Толс-

того. Сей Толстой у 1719 році, по царському указу, був наста-

новлений Ніжинським полковником. Се був перший полков-

ник не з Українців: право Гетьмана самому давати сі посади 

було одібране у нього ще в 1714 році, і Петро тепер сам наста-

новляв полковників на Україні з чужинців та всяких людей, 

кого забажає. Так, Гадяцьким полковником призначив Царь 

серба Михайла Милорадовича, котрий дуже гнітив полчан, 

брав з них хабарі та притискав людей; полчане жалілись на йо-
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го Гетьманові, але не сила була Скоропадського скинути того, 

кого призначив сам Царь. 

    У 1718 році Петро повернувся з-за границі, і Гетьман 

Скоропадський з Генеральним бунчужним Яковом Лизогубом, 

полковниками. Чернигівським - Павлом Полуботком, Лу-

бенським - Андрієм Маркевичем, Гадяцьким - Михайлом Ми-

лорадовичем і 200 козаків приїхав до Москви, щоб вітати Ца-

ря. З Москви Царь скоро зібрався у Петербург і покликав туди 

із собою Гетьмана та старшину, щоб похвалитися їм своєю но-

вою столицею. Поки вони там пробували, Царь призначив суд 

над сином своїм, царевичем Олексієм Петровичем. На суді то-

му, по приказу Царя, були й Гетьман з старшиною. Коли 

скінчився суд і усі, хто там був, запобігаючи царської ласки, 

поспішили постановити страшний рішенець, котрого бажав 

Царь, Українці, коли запитали про їх думку у сій справі, одмо-

вили так: „Не можемо ми бути суддями між батьком-царем та 

сином, бо в такому разі не можна бути безстороннім". 

    У Москві ще у 1700 році помер патріарх Адріян, і царь 

Петро не хотів вже, щоб було обрано другого, а замість 

патріарха задумав встановити яку-небудь коллегію (управу з 

кількох душ), і от у 1721 році і засновано було „Святъйшій 

Правительствующій Синодъ". Покиж що, патріарха заступав 

тим часом ученик Київської Академії - Рязанський митрополит 
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Стефан Яворський. Другий Українець, архиєпископ 

Псковський Феофан Прокопович, працював над статутом 

(уставом) і регламентом (порядком, що і як робити) для того 

Синоду, і щоб його вислухати і ствердити, у Петербург покли-

кано було і українське старше духовенство, з Київським мит-

рополитом Іоасафом Кроковським на чолі. Але з доноса яко-

гось ченця, Ірінія, Царь довідався, що митрополит Іоасаф на 

духовному соборі у Київі радив не приставати і противитись 

тому регламентові. Тим-то, як приїхали українські єпископи у 

Тверь, Іоасафа схоплено і посажено в тюрму в тамошньому 

манастирі, де він скоро і вмер; останні ж єпископи, налякані 

тим, підписали усе, що їм було звелено. Повернувшись до 

Київа, вони почули, що у Печорській лаврі була страшенна по-

жежа і що згоріла уся лаврська бібліотека, де багато віків, ще 

од часу князів Київських, зберегалися старовинні документи. 

    Ся пожежа на віки знищила дуже багато історичних до-

кументів і творів нашого українського письменства. 

    Царь Петро все дужче і дужче стискав у своїй важкій 

руці усі вольності народа Українського: у 1720р. він обмежив 

права Генерального судді, установивши при йому судову кан-

целярію, а так само і права Генерального писаря, при котрому 

встановлено військову канцелярію. У тому ж році Царь звелів 

Гетьманові вирядити 12.000 козаків копати Ладожський канал 
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(коло Петербургу). На сю важку і незвичайну роботу козаки 

були виряжені під проводом Чернигівського полковника Пав-

ла Полуботка і Лубенського - Андрія Маркевича та Гене-

рального хорунжого Івана Суліми. Ся робота затяглася на дов-

гий час, з 1721 аж по 1725 год, і що-року провадили туди з Ук-

раїни по 20-30 тисяч козаків на сі, так звані, канальні роботи. 

У багнищах тих од хвороб, з голоду й холоду, загинула більша 

половина козацтва, що ходило туди. 

    У тому ж 1721 році вийшов царський указ, котрим забо-

ронялося друкувати по українських друкарнях Святе письмо 

осібно або передруковувати з своїх давніщих книжок, а дозво-

лялося тільки передруковувати з Московських. Се був перший 

натиск на українське письменство. 

    Війна із Шведами скінчилася Нейштадською згодою 

20-го серпня (августа) 1721-го року. По сій умові Росія здобу-

ла собі Ліфляндію, Інгрію, частину Карелії і Фінляндії. Згоду 

сю бучно справляли у Петербурзі, і Царь прийняв новий титул 

„Імператора". 

    Гетьман Скоропадський приїхав у Москву 18-го січня 

(января) 1722 року, щоб вітати Царя з новим титулом. Із 

Гетьманом були: його зять, Ніжинський полковник Толстой, 

Генеральний писарь Савич та Генеральний бунчужний Лизо-

губ. Царь дуже приязно вітав старого Гетьмана, ласкаво прий-
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няв його скаргу на князя Меньшикова за самоуправство його 

на Україні, та проте, на прохання Гетьмана, щоб з України ви-

ведено було московське військо, що стояло там постоями, 

Царь не зволив, а на друге прохання - ствердити права і 

вольності України - 16-го травня (мая) вийшов Імператорський 

маніфест, котрим заводилася на Україні „Малороссійская кол-

легія", з бригадіром Вельяминовим на чолі, щоб керувати по-

руч з Гетьманом усіма справами. 

    Дуже засмучений повернувся Гетьман до-дому. Тим ча-

сом, по указу Царя, було виряжено 12.000 козаків у Пер-

сидський поход, під проводом Миргородського полковника 

Данила Апостола. При ньому були ще полковники: Київський 

- Антін Ганський і Прилуцький - Гнат Ґалаґан. Вони дійшли 

аж до Дербенту і як повернулися до-дому, то Гетьмана вже не 

застали живого. Усе те, що скоїлось за останні часи: подорож 

у Петербург, образа та зневага Гетьмана, як гетьмана і як зас-

тупника цілого народу, так дуже засмутила і вразила старого, 

що він заслаб 3-го червня (юня) 1722-го року і помер у Глу-

хові, у гетьманській столиці. Тут його поховано у Га-

малійовському дівочому манастирі, що коло Глухова. 

     

Павло Полуботок наказним Гетьманом 
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    Гетьман Скоропадський, поміраючи, доручив гетьману-

вання, поки обрано буде нового Гетьмана, Чернигівському 

полковникові Павлу Полуботкові, а поки що - настановив його 

наказним Гетьманом. Як вмірав Скоропадський, то при тому 

були, крім Полуботка, Лубенський полковник Маркевич, Гене-

ральний писарь, Савич і Генеральний осавул, Жураковський, 

котрі й послали у Сенат звістку про смерть Гетьмана. З свого 

боку, Полуботок послав у Москву до Царя військових това-

ришів Семена Рубця і Василя Биковського, прохати, щоб доз-

волено було скликати раду для обрання нового Гетьмана. Та 

послів тих до Царя не допустили і їм наказано було їхати аж у 

Астрахань, куди прибуде Царь, ідучи у Персидський поход. В 

Астрахані вони діждалися Царя, котрий обіцяв, як повернеться 

з походу, дати наказ про те, щоб обрати Гетьмана. 

    Тим часом 20-го червня (юня) у Глухів приїхав голова 

„Малороссійської Колегії", бригадір Степан Вельямінов. У Ко-

легії тій було 6 штабофіцерів того московського війська, що 

стояло постоями на Україні. Се мав бути найвищий уряд на 

Україні, що доглядатиме за порядком. Ледве Колегія почала 

свою роботу, як між Полуботком і Вельяміновим почалися 

сварки. Вельямінов став дуже неввічливо поводитись із стар-

шиною і самим Гетьманом. Так, одного разу, як свідчить су-

часник, він з великим гнівом гримнув на Полуботка: „Що твоя 
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служба проти моєї? Ти бачиш, що я - бригадір і президент, а ти 

передо мною ніщо". А тоді звернувшись до старшини, що була 

при тому, додав: „Зігну я вас так, що й инші тріснуть. Ваші 

давнини скасувати звелено, а з вами по новому поводитись". 

Але того нового не хотіли дожидати старшини і скаржились у 

Сенат на Вельямінова і знову послали прохання про вибори 

нового Гетьмана та про свої права і вольності. На се прохання 

було прислано у Генеральну канцелярію царський указ 23-го 

червня 1723-го року: „Всім відомо, що від часів першого 

Гетьмана Богдана Хмельницького, аж до Скоропадського, усі 

Гетьмани були зрадники, і біду терпіла від того Московська 

держава, а особливо Україна. Ще свіжа память за Мазепу… 

Через се треба ще знайти на посаду гетьманську дуже відомо-

го чоловіка, а доти, для користи вашого краю, встановляємо 

уряд (Малорйссійську Колегію), що має наказ усе робити по 

інструкції. Справа спинятися не буде, а тому про сі вибори 

Гетьмана докучати не належить". Не вдовольнив сей указ стар-

шину, а Колегія, тим часом, давалася добре в знаки „наложен-

ням несносних поборов", як каже тогочасний свідок, та важки-

ми постоями Московського війська по городах та селах Ук-

раїни. До того ще Московський уряд поназначав, окрім одного 

коменданта, що вже був у Полтаві, ще трьох: у Чернигів, Пере-

яслав та Стародуб. Коменданти сі втручалися у справи полков-
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ників, і Колегія послала указ тим полковникам, щоб вони ро-

били як найшвидче і не одмовляючись усе, що звелять комен-

данти. Досі з маєтків і грунтів старшини не брали ніяких по-

датків, бо з тих грунтів вони мали себе содержувати на своїх 

посадах, а тепер почали брати з них податки у Колегію. Окрім 

того, заведені були, по новій інструкції, усякі збори грошові за 

хліб та за инші речі, у царську казну. Через все се не можна 

було не „докучати", і Полуботок знов, як Петро вернувся з 

Персидського походу, послав до його своїх послів із таким са-

ме проханням, як і попереду. Але Царь вже намислив знищити 

окромність України і завести в ній такі порядки, як і у Москві. 

До того ще у Москві його стрів Вельямінов, котрий скаржився 

на те, шо Полуботок і старшина суперечать і противляться за-

ходам його, щоб Україну з Москвою зрівняти. Через се Петро 

послав наказ, в которому звелено було Полуботкові, Гене-

ральному писареві Савичу та Генеральному судді Чорнишу, 

передати свої справи і уряди Колегії і не гаючись їхати до Пе-

тербургу; другим же указом зроблено князя Голіцина голов-

ним начальником усього іррегулярного (непостоянного) 

війська, а разом з тим і українських козаків. Сим вже скасува-

лося геть значіння Гетьмана та Генеральної старшини. Бо-

ячись, щоб з сього не вийшло якої ворохобні по-між козаками, 
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князь Голіцин вивів усі полки українські в степ, начеб то для 

того, що була якась небезпека од Татар. 

    Як Полуботок виїхав з України, а козаків виведено у 

степ. Колегія зараз взялася до ревізської переписи усіх людей 

на Україні. 

    3-го серпня (августа) Полуботок із старшиною прибули 

у Петербург, де й подали Цареві свою петіцію (домагання). 

Розсердившись на таку впертість старшини, Царь послав на 

Україну бригадіра Румянцева дознатися, чи правда тому, що 

увесь народ Український просить, щоб були вибори нового 

Гетьмана. Крім того, йому було звелено довідатися на місці, 

чи не робила якої кривди та утисків народові старшина. Тими 

звістками, що добуде Румямцев, хотіли обвинуватити Полу-

ботка і тих, що з ним були. Провідавши про се, Полуботок за-

раз вирядив на Україну військового товариша Василя Би-

ковського із листом до Генерального осавула Жураковського і 

Генерального бунчужного Якова Лизогуба, і в листі тому 

сповіщав про те, що на Вкраїну їде Румянцев і у подробицях 

навчав, що і як треба одказувати. Він добре розумів, що коли 

захотіти, то можна роздобути які завгодно докази і на зовсім 

безвиновного чоловіка. А таким ні він, та й уся тодішня стар-

шина українська, не могли вважати себе супротив народу. 
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    Тим часом виведені проти Татар полки зібралися усі на 

річці Коломаку. Найстаріший і найбільш поважний по-між 

усіх полковників, Миргородський полковник Данило Апостол, 

покористувавшись тим, що всі козаки й старшина були в-купі, 

написав прохання до Царя про те, щоб стверджено було права 

і вольності козацькі і щоб обрано було Гетьмана. До прохання 

він зібрав багато підписів від старшини і козацтва і послав йо-

го у Генеральну канцелярію. Жураковський призначив везти 

те прохання у Петербург сотників: Самуся Галицького і Кири-

ла Криштофенка, але Колегія, маючи потайний наказ не пуска-

ти більш ніяких послів у Петербург, не дозволила їхати й сим. 

Тоді Жураковський, потай від Колегії, вирядив канцеляриста 

Івана Романовича, котрий і поїхав до Царя. Як-раз в той час, 

як Полуботок виряжав на Україну Биковського, 10-го листопа-

да (ноября) приїхав у Петербург і Романович з Коломацькими 

петіціями. Цареві він подав їх, як той виходив з церкви св. 

Тройці. Прочитавши їх і побачивши велику силу підписів, 

Царь „з великим гнівом і лютью" звелів генерал-маіору Уша-

кову зараз арештувати і посадовити у Петропавловську 

кріпость тих, що були в Петербурзі: Полуботка, Савича та 

Чорниша і усіх Українців, що були з ними (здається, се були 

перші політичні вязні у сій славетній твердині). Як тільки їх 

було арештовано, зараз поїхав на Україну бригадір Румянцев, 
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котрому звелено забрати усі бумаги схопленої старшини. Але 

Полуботок вспів оповістити про се через свого челядника Ми-

колу Лаговича, котрого послав на Україну замість Биковсько-

го. 15-го березоля (марта) 1724 року виїхав з Глухова Румян-

цев і, як тільки він приїхав у Петербург, зараз почали допиту-

вати вязнів. Чогось сей раз допитували не так завзято, як зви-

чайно, і не кончили через те, що 18-го грудня (декабря) Полу-

боток, котрий стояв на чолі арештованих і котрого вважали за 

головного діяча у сих справах, вмер у кріпості, і його поховано 

коло церкви св. Самсонія, що за Малою Невою. 

    Скоро після того 28-го січня (января) 1725-го року по-

мер і царь Петро, і Імператорицею зробилася його друга жінка 

Катерина І, з котрою Царь одружився у 1711 році після того, 

як у неї вже народилося двоє дочок: Анна у 1703 і Лизавета у 

1709 р. Першу жінку свою, Євдокію Лопухину, котра в той час 

ще була жива, Царь запровадив у Суздальський манастирь. 

Там її, по його наказу, постригли у черниці ще у 1698 році. 

    За Катерини І, скоро після смерті Петра, Українська 

старшина, що посажена була з Полуботком, була визволена з 

кріпості, і їм звелено жити у Петербурзі аж до смерті. Гене-

ральний писарь Савич скоро, як його випущено з кріпості, по-

мер у Петербурзі. 
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    На Україні усіма справами, по старому, порядкувала 

Колегія. У 1726 році Верховна Потайна Рада („Верховний Тай-

ный Совътъ") ухвалила була обрати Гетьмана і скасувати по-

датки, що завів був Петро, і брати тільки ті, котрі бралися з на-

роду за Гетьманів; суди на Україні мали бути теж такі, як і бу-

ли раніш, і суддями мали бути тільки Українці. Та за Катерини 

І сього не було зроблено. 

    Тим часом Персидський поход не скінчився був і досі, і 

у квітні (апрілі) 1725-го року знов виряжено з України козаків, 

з наказу державного уряду. Се була кара за те, що домагалися 

Українці своїх прав. У сей поход, - так званий Гилянський 

(країна Персійська за Дербентом) - пішло 20.000 козаків, а з 

ними й 2.000 (трохи не всі) бунчукових і значкових товаришів 

і уся гетьманська гвардія. На чолі козацького війська стояли: 

Генеральний бунчужний Лизогуб, полковники Кандиба та 

Горленко і полковий обозний Огранович. У сьому поході ко-

закі пробули аж пять год. На другий 1726 год знов призначив 

був уряд вислати 10.000 козаків у Сулак, на границю Персії, а 

як що козаки хотять, - було сказано в указі, - то можуть одку-

питися од того походу. Старшина була згодилась, а козацтво 

обурилось, кажучи, що вони не на те єдналися з Москвою, щоб 

вона постоянно вчиняла здирства. Як що треба воювати, то во-

ни не від того і з охотою підуть, а одкупуватися грішми од 
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бою козацтво не звикло і не хоче. Про сю одповідь оповістили 

уряд, але уряд звелів узяти з козаків по 4 карбованці з кожного 

і у поход не посилати. Гроші сі збірали з великим на-

сильством, і козаків у поход таки не послали. 

    Весною 1727-го року імператориця Катерина І померла, 

і імператором став молодий онук Петра І, син покараного на 

смерть царевича Олексія, Петро II Олексійович; йому тоді бу-

ло ще тільки 12 год. Уряд державний, як вище казано, ще за 

Катерини І ухвалив був дати Україні де-які полегкості - 

„сдълать нъкоторыя удовольства й приласканія"; він боявся, 

щоб невдоволена старшина, користуючись війною з Турцією, 

не счинила якого повстання або не підбурила народ на якусь 

ворохобню. Тоді того „приласкання" не було зроблено, і тепер, 

за Петра II, як Меньшикова було скинуто з його високої поса-

ди, а уряд бажав скасувати Петровські порядки, на Україні 

скасована була „Малоросійская коллегія" і дозволено обрати 

Гетьмана, а для того було послано у Глухів тайного совітника 

Наумова. 

     

Гетьман Данило Апостол 

     

    1-го вересня (сентября), на майдані проти церкви св. 

Миколи, зібрано було раду. На раду Наумов приїхав у кареті 
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шестериком; попереду його їхали 24 узброєні їздці, а за ним 4 

обер-офіцери несли булаву, бунчук, прапор і печать 

гетьманські. Гетьманом обрано старого полковника Мирго-

родського Данила Павловича Апостола, котрому тоді було вже 

70 год. Про ніякі права нічого не було казано, наче про них за-

були. Не забуто було тільки до Гетьмана пристановити „рези-

дента" Хведора Наумова, з котрим він мусів радитися про 

всякі справи. У грудні (декабрі) вирядили у Петербург послів 

дякувати Цареві за те, що дозволено обрати Гетьмана і за те, 

що скасовано Колегію. Посли були: Ніжинський полковий 

суддя Михайло Забіла, Гадяцький полковий суддя Мартин 

Стішевський, Прилуцький сотник Григорій Стороженко і Пе-

реяславський осавул Лука Васільєв. Царь обдарував їх пода-

рунками, і з ними пустив Полуботкових прихильників - Івана 

Чорниша, Василя Жураковського і Якова Лизогуба, що досі 

жили у Петербурзі. Але для забезпеки од того, щоб Гетьман 

часом не пішов слідом Мазепи, у Петербург був викликаний 

менший син Апостола Петро, котрий мав жити у Петербурзі, 

немов у заставі. Сей Петро був дуже освічена людина, добре 

знав французьку, італійську, польську, російську й латинську 

мови; старшого ж сина Апостола, Павла, зроблено Мирго-

родським полковником. 
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    На другий 1728 год мало бути коронування Петра II. 

Гетьман із старшиною, полковниками, бунчужними товариша-

ми та тайним совітником Наумовим був на тому коронуванні, 

пробуваючи у Москві, подав Цареві прохання од себе і стар-

шини про те, щоб стверджено було права України. На се про-

хання була дана одповідь, так звані „ръшительные пункты", 

котрими стверджено усі права і вольності України і вернуто 

виборче право, що було раніще. Повернувшись до Глухова, 

Гетьман поспішив послати до Царя, щоб він ствердив реєстер 

Генеральної старшини, що була скасована у 1723 році. Реєстер 

той був стверджений у 1726 році; по ньому настановлено: Ге-

неральним обозним - Яків Лизогуб, Генеральними суддями - 

Андрій Кандиба і Михайло Забіла, Генеральними осавулами - 

Іван Мануйлович і Хведір Лисенко, Генеральним хорунжим - 

Яким Горленко і Генеральним бунчужним - Іван Борозна. У 

сьому ж 1729 році, замість Наумова, резідентом при Гетьма-

нові настановлено було князя Шаховського. 

    У кінці 1729-го року Гетьман знов поїхав у Москву і 

несподівано був при тому, як помер молодий царь Петро II 

(18-го січня 1730 року). Ся смерть дуже збентежила старого 

Гетьмана, бо не можна було знати, чого сподіватись і що мог-

ло статися. Прямого наслідника не було, і хто буде на прес-

толі, не знати було. Члени „Верховнаго Совъта", на раді своїй 
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положили покликати дочку царя Івана Олексійовича, племен-

ницю Петра І, удовицю після Курляндського Герцога, Анну 

Івановну, 28-го квітня (апріля) того ж року вона коронувалася 

у Москві. Нова цариця була ласкава, - вона пустила до-дому 

сина Гетьмана, Петра, і зробила його полковником Лу-

бенським, зменшила число війська, що стояло постоями на Ук-

раїні, до 6 кавалерійських полків і дарувала Гетьманові орден 

св. Олександра Невського. 

    Ся ласка хоч трошки дала спочити людям, та не зовсім: 

граф Мініх, що тоді був головним начальником російської 

армії, заходився, для забезпеки од Татар, копати рови і насипа-

ти високий вал із кріпостями од Дніпра аж до Донця. На сю 

важку роботу виряжено 20.000 козаків і 10.000 простого люду 

звідусіль з України, під проводом Київського полковника Ан-

тона Танського. На другий год, на заміну, посилано стількиж 

козаків і людей під проводом Прилуцького полковника Петра 

Ґалаґана, а у 1733 році число їх було зменшено на 10.000, і хо-

дили вони, на заміну, під проводом Лубенського полковника 

Петра Апостола. Багато народу загинуло на тих важких робо-

тах. 

    У 1730 році через Україну і Київ проїздив, вертаючись з 

Єрусалиму, ігумен Московського манастиря, Суханов. Йому 

дуже не вподобались церковні порядки і служба на Україні, і 
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він написав донос у Синод. Він писав в ньому, що у Палестині 

і Греції бачив він багато обрядів у службі Божій і звичаїв по 

манастирях, котрі йому дуже не подобались, а надто на Ук-

раїні, де наче-б то заведено багато треклятого латинства, - 

приміром: „співають у церквах по нотах, наче італійці де на 

ігрищах; у митрополита на митрі хрест - на зразок хрестів, що 

в царів на коронах; попи хрестять дітей не окупаючи їх у воду, 

а тільки поливають їх водою; до того ж, як хрестять, то не 

плюють усім кліром на сатану", На сей донос Святійший Си-

нод звернув увагу і почав допитуватися про все те Київського 

митрополита Ванатовича. Ванатович одказав тоді, що все, що 

написано у доносі єромонаха Суханова, се - „бред мужичій, 

преній богословських не стоющій, і єсть оні порожденія Мар-

тина Мніха Армянського, у Велікороссії нелъпия толкі і раско-

ли посіявшого… а на Україні твердо тримаются тих обрядів, 

що з самого початку христянсько-гречеського ісповідання за-

ведені". Синод признав сю одповідь за єретичну і знявши з Ва-

натовича митрополичий сан, заслав його простим ченцем у да-

лекий манастирь. На його місце прислано митрополитом Ра-

фаїла Заборовського. Се втручання неосвіченого і темного ста-

ро-Московського духовенства у церковні справи на Україні ве-

лику шкоду зробило Українцям не тільки для самої віри, але й 

для церковної архитектури (будівництва). 
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    Тим часом у 1733 році помер польський король Август 

ІІ, і на сеймі у Варшаві у жовтні (октябрі) стверджено на ко-

ролівській посаді Станіслава Лещинського. Але син Августа 

II, Август III, обернувся за допомогою до Російського уряду. 

Станіславова партія була дужа і, взиваючи себе „конфедерата-

ми" (так звалися політичні спільники), вона намагалася, щоб 

королем був Лещинський. Московський уряд вислав своє 

військо під проводом спершу генерала Лассія, а потім 

фельдмаршала Мініха; з України у поміч йому виряжено 

20.000 козаків, під проводом Лизогуба і Ґалаґана. Вони обляг-

ли город Гданск, де зачинився Станіслав із військом; город 

той узяли, а Станіслав, переодягнений за простого селянина, 

ледве утік. 

    У 1773 році Гетьман випрохав у імператориці Анни 

Іванівни, щоб дозволено було повернутися на Україну Запо-

рожцям, котрі жили ще з 1716 р. у Алешковській Січі у Ту-

рецькому підданстві. Сій справі допомогло ще те, що Запо-

рожці не захотіли запомагати Станіславові, хоч і як їх умовля-

ли Поляки. Імператориця, довідавшись про те, послала Запо-

рожцям через Мініха військові клейноди: булаву, бунчук, пер-

нач, велику корогву, прапори, літаври і грамоту, що пробачає 

їх за те, що помагали Мазепі і Карпові. Кошовим тоді був Іван 

Білицький. Запорожці присягали на вірність цариці у Білій 
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Церкві, а після того їх було виряжено у поход проти Станісла-

ва Лещинського. Вони оселилися у Старому і Новому Кодаці і 

на річці Самарі, а Січ вони засновали ще раніще на річці Ба-

завлуку. Усіх Запорожців, що вернулися у російське підданст-

во, було 38 курінів, - усього 7.115 чоловіка. 

    17-го січня (января) 1734-го року Гетьман Данило 

Апостол помер од греця (appoplexia). Похорон справляв 

Київський митрополит Рафаіл Заборовський у містечку Соро-

чинцях, де його й поховано у камяній церкві, котру він сам бу-

дував. 
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