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Життя і діяльність Пилипа Орлика, гетьмана у вигнанні, розроб	
лені ним разом з іншими прихильниками І. Мазепи «Пакти й кон	
ституції законів і вольностей Запорізького Війська…» протягом
тривалого часу були майже невідомі українській громадськості.
Навіть у ХVІІІ ст. освічена старшина, що цікавилася минулим
України, мала про них неясне, і навіть хибне, уявлення. Так, у
«Літописці», складеному, на думку відомого історика В. Антоно	
вича, генеральним обозним Яковом Лизогубом у 1742 р., про
П. Орлика говориться таке: після Мазепи «писарь генеральний от
запорожцов учинён гетьманом, котрий великие розрухи за Днип	
ром чинил в народе, отводя лестию и силою городы и с ордою под
себя горнячи; а на после в шведський край за королём пошёл, а
оттуда, сказывают, во Францію до Парижа пробрался с великим
богачеством, заповеданным ему Мазепою, где потом выдал свою
дочь за знатного якогось дюка, князька французкого или же гер	
цога. И так зчезла на потом и самая память згасла о нём, яко из	
менника клятвопреступного» [23, с. 49–50]. У цих словах мало
правди, але багато неприязні. І це зрозуміло. Адже Петро І у своїх
маніфестах заявляв, що І. Мазепа «новий Іуда», «клятвопоруш	
ник», «зрадник і запроданець свого народу» і т.ін., а духовенство
в церквах на його адресу проголошувало: «анафема, анафема, ана	
фема, будь проклятий». Відповідно і соратники Мазепи вважали	
ся зрадниками і злочинцями.

Дивно, але й анонімний автор «Історії Русів», який, за твер	
дженням дослідника Валерія Шевчука, «відзначався глибоким
українським патріотизмом», висловився про П. Орлика негатив	
но і навіть образливо. Задуми гетьмана щодо звільнення України
від російської залежності він назвав «дурощами», якими украї	
нці «вельми погорджували» і зовсім «не зважали на його підле	
щування та затії» [9, с. 275].

Професійні історики ХІХ ст., що займалися вивченням мину	
лого України, такі, як Дмитро Бантиш	Каменський, Аполон
Скальковський, Микола Костомаров та інші, теж перебували в
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полоні офіційної точки зору на мазепинський рух. В їх працях
П. Орлик постає як «ізменник», його діяльність зображується по	
верхово, до того ж як безплідна і ворожа українському народу, а
«Пакти і конституції» – як документ, що не заслуговує на серйоз	
ну увагу.

Поширення національно	демократичної ідеології в ХІХ ст. су	
проводжувалося зростанням інтересу до історії України, зокрема
до визвольних антимосковських рухів. Це стосувалося й епопеї
П. Орлика.

Відомий дослідник історії української козаччини Дмитро
Яворницький у ІІІ томі своєї «Історії запорозьких козаків», пода	
вши «Пакти і конституції», зазначив, що вони «повинні мати в
очах кожного південно	російського (українського – авт.) істори	
ка особливу увагу» [28, ІІІ, с. 300]. Зміст і ідею цього документа
він визначив так: у ньому було викладено «весь ідеал політичних
прагнень, які передові люди Запорізького Війська бажали б уті	
лити в Україні, а водночас в Запоріжжі». Яворницький опубліку	
вав листи П. Орлика до запорожців і показав його спроби залучи	
ти їх до боротьби за вільну Україну. Він же дав позитивну харак	
теристику Костеві Гордієнку, назвавши його «найвидатнішим з
кошових отаманів кінця ХVІІ і початку ХVІІІ ст., який узяв на
себе сміливе завдання, щоб там не було, зберегти вольності ко	
зацькі від посягань московського уряду»  [28, ІІІ, с. 300].

Високо оцінив діяльність П. Орлика Михайло Грушевський
(«Очерк истории украинского народа», «Ілюстрована історія Укра	
їни»). «Пакти і конституції» він характеризував як «вираз погля	
дів і бажань людей, що зв’язали свою долю з визволенням Украї	
ни» і побачив у цьому документі «багато нового, що могло б бути
важливим кроком наперед» у розбудові держави, зокрема, «за	
мітні початки чисто парламентарного устрою» [8, с. 383].

Утвердження в Радянському Союзі марксистсько	ленінської
історіографії, одним із головних завдань якої стала боротьба з
так званим «буржуазним націоналізмом», змусило повернутися
істориків до оцінок І. Мазепи, даних ще Петром І. Гетьман знову
став зображуватись як «зрадник українського народу», відпо	
відні характеристики одержав і П. Орлик. Так, у ІІІ томі десяти	
томної «Истории Украинской СССР» говориться: «Враждебная
деятельность Орлика и его сторонников принесла немало вреда
украинскому народу, но в конечном итоге была обречена на про	
вал» [10, с. 391]. У цілому ж науковці у своїх друкованих працях і
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вузівських лекціях намагалися взагалі не згадувати П. Орлика,
а тому не одне покоління радянських студентів, у тому числі й
істориків, навіть не знало, що в історії українського визвольно	
го руху був такий діяч.

Після проголошення незалежності України розпочалося пе	
реосмислення і переоцінка суспільних явищ, історичних подій і
ролі в них її провідних діячів. З полону забуття було звільнено і
П. Орлика. Дослідники взялися вивчати біографію гетьмана,
його діяльність у вигнанні, робити історико	правовий аналіз
«Пактів і конституцій», які назвали Конституцією Пилипа Ор	
лика. Уже в 90	х роках ХХ ст. вийшли праці В. Замлинського,
О. Кресіна, О. Лукашевича, К. Манжули, Л. Мельника, О. Прі	
цака, Н. Трофимука, В. Ульяновського та ін. Були опубліковані
раніше майже недоступні для вітчизняного читача роботи М. Ва	
силенка, М. Грушевського, М. Костомарова, Д. Яворницького,
а також дослідження українських істориків, що працювали за
межами батьківщини, таких, як І. Борщак, М. Возняк, Д. Доро	
шенко, О. Оглоблін, Н. Полонська	Василенко, О. Субтельний.

Нині діяльність П. Орлика і його Конституція вивчаються на
історичних та юридичних факультетах університетів. Пропоно	
ваний посібник має допомогти студентам у цій справі. У ньому
показане наростання суперечностей між старшиною і Петром І,
виникнення української політичної еміграції, намагання П. Ор	
лика створити антиросійську коаліцію європейських держав, роз	
кривається зміст і політична спрямованість «Пактів і конститу	
цій». Читач знайде матеріал з питань, які майже не висвітлені в
навчально	методичній літературі, а саме: переслідування цар	
ським урядом українських емігрантів за кордоном та їх родичів,
що залишилися в Україні, відносини П. Орлика із запорожцями,
які перебували під владою кримського хана, головні причини по	
разки мазепинців.



8

§ 1. Çðîñòàííÿ íåâäîâîëåííÿ ãåòüìàíà ³ êîçàöüêî¿ ñòàðøèíè
ïîë³òèêîþ Ïåòðà ² â Óêðà¿í³. Ïåðåõ³ä ². Ìàçåïè ³ éîãî

îäíîäóìö³â íà á³ê Êàðëà Õ²²

На початку ХVІІІ ст. в Європі почалася так звана Північна війна:
Данія, Росія і Саксонія воювали проти Швеції.

Кожна з цих країн – противників Швеції – мала свої інтереси.
Датський король Фредерік ІV прагнув захопити герцогство Шле	
звіг	Голштинське, що було під захистом Швеції, курфюрст сак	
сонський Август, який незадовго перед тим був обраний королем
Польщі, намагався відняти у шведів Лівонію, а для царя Петра І
головне завдання війни полягало в тому, щоб отримати вихід до
Балтійського моря, побережжя якого належало Швеції.

Війну почали навесні 1700 р. одночасно Данія і Саксонія. Да	
нія окупувала Шлезвіг	Голштинію, а Август почав облогу Риги.
19 серпня 1700 р., одержавши повідомлення про те, що з Туреч	
чиною укладено мирний договір, Петро І оголосив війну Швеції і
направив військо під Нарву. Але на той час шведський король
Карл ХІІ, висадившись несподівано під Копенгагеном, змусив
Данію вийти з війни. Петро І і Август втратили союзника.

Війна зі Швецією була чужа інтересам українського народу,
але йому довелося брати в ній участь. Як тільки почалися війсь	
кові дії в Прибалтиці, цар наказав гетьману відправити козацьке
військо в Лівонію на допомогу Августу ІІ. Спочатку пішов Полтав	
ський полк під командою полковника І. Іскри, за ним – Чернігів	
ський на чолі з Ю. Лизогубом. Трохи згодом до них приєднався
Ніжинський полк, яким командував І. Обидовський. Він же був
призначений наказним гетьманом. Крім того, у поході брали
участь два сердюцькі полки – полковників Чечеля і Федька.

Р о з д і л  1

²ñòîðè÷í³ óìîâè âèíèêíåííÿ ïåðøî¿
óêðà¿íñüêî¿ Êîíñòèòóö³¿
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Між тим під Нарвою російська армія була вщент розгромлена
Карлом ХІІ і, втративши артилерію, обоз, військовий скарб і май	
же всіх генералів та офіцерів, розбіглася.

Довідавшись про це, І. Обидовський зупинився поблизу Пе	
черського монастиря під Псковом і став чекати нових наказів.
Звідти сердюцькі полки й півтори тисячі козаків Чернігівського
полку під командою Я. Лизогуба були відправлені до м. Гдов біля
Чудського озера для охорони російських кордонів.

На початку 1701 р. кілька тисяч запорожців і Гадяцький полк
під командою М. Бороховича вирушили до Пскова. Там вони з’єд	
налися з російським військом князя Рєпніна і пішли під Ригу.

Сам гетьман з головними силами і артилерією теж вирушив
до Пскова, але в Могилеві одержав наказ повернутися в Україну,
а на північ відрядити козацький загін без артилерії. Такий загін
був сформований у складі Миргородського, Полтавського, Лубен	
ського, Переяславського і двох сердюцьких полків. Командував
ним миргородський полковник Д. Апостол.

У період, коли через нарвську поразку стара російська армія
фактично розпалася, а нова ще тільки	но почала створюватися,
українські козаки й сердюки відігравали значну роль у боротьбі
зі шведами. Вони захищали Псковський повіт і Печерський мо	
настир, звідти чинили наїзди на лівонські землі і брали полон,
вступали в бій з окремими шведськими загонами, займалися роз	
відкою і т.п. Двадцять дев’ятого грудня 1701 р. московсько	укра	
їнське військо під командою Б. Шереметьєва розгромило загін ге	
нерала Шліпенбаха під Ерестфером у Ліфлянлії.

Козаки і компанійці брали участь в облозі Риги, у здобутті
фортець Нотебург, Нієншанц, Кінгісеп, Дерпт та ін.

У 1702 р. Карл ХІІ блискавичним маршем вторгся в Польщу,
захопив Краків і Варшаву й одночасно окупував територію Вели	
кого князівства Литовського. Серед польсько	литовської шлях	
ти стався розкол. Одні підтримували короля Августа ІІ, союзника
Петра І, інші оголосили його детронізованим і звели на престол
познанського воєводу Станіслава Ліщинського, якого підтриму	
вав шведський король. Річ Посполита перетворилася на арену бо	
ротьби не тільки між Росією і Швецією, а й між двома польськими
магнатсько	шляхетськими угрупованнями. У цій боротьбі дове	
лося брати участь й українцям.

Уже в 1703 р. за наказом царя гетьман послав 12	тисячний
козацький корпус під командою стародубського полковника
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М. Миклашевського в Білорусію під фортецею Старий Бихов, у
якій засіли прибічники С. Лещинського.

Наступного року 17 тисяч козаків під командою полковників
Д. Апостола й І. Мировича рушили до Польщі, де, з’єднавшись з
саксонським військом, діяли проти шведів.

У цей самий час І. Мазепа з основними козацькими силами
зайняв Правобережну Україну, а потім Галичину.

У березні 1706 р. гетьман за наказом царя з 14	тисячним
козацьким загоном прибув до Мінська і розмістив свої залоги в
Мінську, Слуцьку, Несвіжі й Ляховичах.

Козаки брали участь у боях зі шведами і прибічниками С. Ле	
щинського за Львів, Варшаву, Старий Бихов, Несвіж, Ляховичі
та інші міста. При цьому вони нерідко зазнавали поразки і вели	
ких втрат.

Загалом протягом перших років війни на півночі Росії, у При	
балтиці, на території Польщі й Великого князівства Литовського
загинули десятки тисяч рядових козаків і багато старшин. Зокре	
ма, у Пскові від хвороби помер полковник І. Обидовський, у бою
за Несвіж загинув полковник М. Миклашевський, під час взяття
шведами Ляховичів потрапив у полон і помер у Швеції полков	
ник І. Мирович і т.ін.

Трагедія українців полягала ще й у тому, що за участь у непо	
трібній їм війні вони не тільки не отримали жодної винагороди
або хоча б подяки з боку російського командування, а навпаки,
терпіли від нього всілякі утиски, кривди і зневагу. Так, козаки,
які були на Псковщині, скаржилися, що росіяни відбирали в них
фураж, продовольство, били й навіть сорок чоловік покидали в
воду. Запорожці, які деякий час перебували в гирлі Неви, розпо	
відали потім, що їм не давали ні крупи, ні сухарів, а хліба відпус	
кали лише половину від належного. Навіть в учасників розгрому
генерала Шліпенбаха відбирали військову здобич і ставилися до
них з презирством. Доповідаючи про це гетьману, козацькі пол	
ковники говорили: «Едва ли кто вперёд из наших, услышавши от
товарищей о таком доброхотстве, захочет идти в эту царскую служ	
бу, разве с понуждением и насилием» [ 11, с. 146].

Не в кращому становищі опинилися й ті козаки, які воювали
зі шведами разом з поляками і саксонцями. Їх кривдили і знева	
жали, виявляючи до них ворожість. А німецькі воєначальники
відбирали в козаків коней, примусово вводили муштру в полках
і т.п. Усе це відбивало в них бажання воювати.
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Навіть найвище козацьке керівництво не було захищене від кривд
та образ. Так, у 1705 р. російські вояки перестріли Д. Горленка, нака	
зного гетьмана козацьких сил у Литві, стягли з коня, ледве не поби	
ли, а коня відібрали ніби для потреб поштової служби [26, с. 23].

Посилаючись на стан війни, цар підпорядкував усі гарнізони
українських міст єдиному командуванню. Київ, Ніжин, Чернігів,
Переяслав із відомства Малоросійського приказу передавалися до
Бєлгородського розряду, а бєлгородського воєводу Д. Голіцина
було призначено київським воєводою.

Гетьманське козацьке військо було передане під команду
О. Меншикова. Це особливо образило І. Мазепу. Він, писав пізні	
ше П. Орлик, «вменял себе тое в бесчестие, что он при старости
лет за так многие свои верные службы получил награждение быть
под командою Меншикова» [20, с. 163].

Протягом 1706–1708 рр. споруджувалася Печерська фортеця
в Києві, зміцнювались укріплення в Переяславі, Ніжині, Черні	
гові, Полтаві та інших містах. На ці роботи було кинуто козаків
Гадяцького, Переяславського, Київського та Чернігівського пол	
ків. Полковники скаржилися гетьману, що козаки, яких відірва	
ли від своїх домівок, косовиці, жнив, терплять велику наругу від
царських урядовців: пристави їх палками по головах б’ють, шпа	
гами вуха відтинають, а тим часом військові грабують, розбира	
ють і палять їхні хати, коней, худобу і майно забирають, жінок і
дочок ґвалтують, а старшину б’ють смертним боєм [20, с. 165].

Почали поширюватися чутки про те, що О. Меншиков прагне
стати гетьманом, що цар має намір перетворити козацькі полки
на драгунські, і навіть про можливе виселення українців за межі
своєї батьківщини.

У суспільстві панував неспокій, а в середовищі старшини виз	
ріла думка про звільнення з	під московської залежності за допо	
могою шведів. Цю ідею поділяв і гетьман.

З осені 1705 р. за посередництвом княгині Анни Дольської
І. Мазепа починає таємне листування з С. Лещинським. Імовірно
в 1707 р. до цих контактів долучився і Карл ХІІ, а в 1708 р. була
розроблена українсько	польсько	шведська угода. Точний зміст її
невідомий, але дослідники на основі опосередкованих свідчень
дійшли висновку, що в основі її лежала ідея Гадяцького трактату
1658 р.: Україна у формі Великого князівства Руського мала б
увійти до складу Речі Посполитої як рівноправний третій (разом
із Польщею і Литвою) член федерації. Гарантом дотримання уго	
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ди мав виступити шведський король. На час війни Карл ХІІ брав
на себе зобов’язання обороняти Україну від Петра І власним до	
поміжним військом, яке на території Гетьманату перебувало б під
командою Мазепи. Шведи отримували право дислокуватись у Ста	
родубі, Мглині, Батурині, Полтаві і Гадячі [29, с. 410–411].

Двадцять четвертого жовтня 1708 р. І. Мазепа залишив Бату	
рин і з кількома тисячами козаків рушив назустріч шведській
армії, яка просувалася до Новгород	Сіверська. Разом з ним пішла
й генеральна старшина: обозний Іван Ломиковський, суддя Ва	
силь Чуйкевич, писар Пилип Орлик, осавули Андрій Гамалія та
Дмитро Максимович, хорунжий Іван Сулима і бунчужний Федір
Мирович; полковники: миргородський – Д. Апостол, прилуцький
– Д. Горленко, лубенський – Д. Зеленський, корсунський – А. Кан	
диба, київський – К. Мокієвський, компанійські – Андріяш, Г. Га	
лаган, Ю. Кожуховський та ін. Крім того, з гетьманом був його
племінник Андрій Войнаровський, кілька бунчукових товаришів
і військових канцеляристів. Військо І. Мазепи складалося з час	
тини миргородського, прилуцького та лубенського полків, трьох
компанійських полків, одного сердюцького та загону запорожців.
Усього 4–5 тисяч.

П. Орлику гетьман говорив і на хресті присягав, що чинить
усе це «не для власної користі, не для вищих почестей, не для біль	
шого багатства», а «для спільного добра матері моєї вітчизни, бід	
ної України, усього війська Запорозького та народу малоросійсь	
кого, для піднесення і поширення прав і вольностей Війська». «Я
хочу, – продовжував він, – з Божою поміччю вчинити так, щоб
ви, ваші жінки й діти і батьківщина разом з Військом Запорозь	
ким не загинули ні від Москви, ні від шведів» [26, с. 179].

Якщо взяти до уваги, що Мазепі на той час виповнилося май	
же 70 років, що він був бездітний удівець і користувався велики	
ми довірою та повагою з боку царя, то можна повірити в щирість
його слів про те, що керувався він у своїх діях не особистими інте	
ресами, а турботою про батьківщину.

Переправившись через Десну, гетьман повідомив війську, що
веде його на з’єднання зі шведами для спільної боротьби з москов	
ським гнітом. Для більшості козаків і старшин це повідомлення
було несподіваним і неприємним. Як свідчить один з учасників
тих подій, вислухавши гетьмана, «многие бывшие с ним казаки с
немалым ропотом, под разными видами отставши, разбежались»
[10. c. 367]. З Мазепою залишилося близько двох тисяч чоловік.
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