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Коллежский регистратор Павел Еродиев
Из киевской духовной дикастерии Киево-Печерской 

лавры в духовный собор».
(ЦДІАУК, ф. 128, оп. 1, № 184. Оригінал)
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Мыцык Ю.А., Тарасенко И.Ю. Материалы фонда 148 
ЦГИА Украины в Киеве как источник по истории Пустынно-
Харлампиевского Гамалиевского монастыря ХVІІІ в.

В статье сделан обзор материалов 148 фонда ЦГИАУК, 
посвященный истории Гамалиевского монастыря, основанного 
гетманом Иваном Скоропадским. Также поданый наиболее 
интересные документы из этого и других фондов.

Ключевые слова: источники, гетман, Гамалеевский мона-
стырь, архив, монахи, казачество.

Mytsyk Yu.A. Tarasenko I.Yu. Materials of the Fund 148 of 
the Central State Historical Archives of Ukraine in Kiev as a 
source on the history of the Desert-Kharlampievsky Hamaliiv 
Convent of the XVIII century

The article reviews the materials of the Fund of The Central State 
Historical Archives of Ukraine, dedicated to the history of the Hamaliiv 
Convent, founded by Hetman Ivan Skoropadskyi. Also the most interesting 
documents from this and other funds were submitted.

Key words: sources, hetman, Hamaliiv convent, archive, monks, 
Cossacks.
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УДК
В.І. Мезенцев

КЕРАМІЧНІ РОЗЕТКИ З ДЕКОРУ 
ПАЛАЦУ І. МАЗЕПИ В БАТУРИНІ:
КОМП’ЮТЕРНІ РЕКОНСТРУКЦІЇ 

ТА КИЇВСЬКІ АНАЛОГІЇ

У статті на основі знайдених фрагментів керамічних полив’я-
них розеток розглядаються їх орнаментація й розміри та прийом 
оздоблення цими деталями фасадів резиденції гетьмана І. Мазепи 
в Батурині. Публікуються комп’ютерні реконструкції шести типів 
цілих розеток та проводяться порівняння з київськими зразками. Ар-
гументується версія про триповерховість і надзвичайне багатство, 
різноманітність та київське походження керамічного декору палацу.

Ключові слова: Батурин, Гончарівка, палац І. Мазепи, кераміч-
ні розетки, комп’ютерні реконструкції, аналогії у Києві.

Історики архітектури вважають прийом оздоблення 
екстер’єрів мурованих церков керамічними полив’яни-
ми розетками однією з самобутніх особливостей зод-
чества Гетьманщини [1]. Пояси цих барвистих деталей 
збагачували побілені стіни, надавали певний ритм і на-
ціональний колорит українським бароковим спорудам. 
Дослідники гадають, що розетки були головною прикра-
сою фасадів палацу гетьмана Івана Мазепи на околиці 
Батурина Гончарівці [2].

В раніших статтях автора, Юрія Ситого та Людмили 
Мироненко, присвячених різним керамічним деталям 
того палацу, побіжно розглядались деякі фрагменти й 
типи розеток, знайдені в ході розкопок його залишків 
у 2004–2010 рр. [3]. Ця праця є першим спеціальним до-
слідженням розеток палацу Гончарівки. Вона деталь-
но розгляне повнішу колекцію фрагментів тих виробів, 
знайдених під час розкопок решток Мазепиного маєтку 
в 2004–2013 рр., на основі їх фотографій автора та по-
точнить і доповнить висновки попередніх студій. Тут 
повніше опубліковані знімки таких знахідок та нові до-
сконаліші комп’ютерні реконструкції відомих натепер 
шести типів розеток гетьманської резиденції, виконані 
членом Батуринської археологічної експедиції, худож-
ником Сергієм Дмитрієнком (Чернігів), під керівниц-
твом автора 2017 р. Уперше порівнюються відтворені 
розетки Мазепиного палацу та ранньомодерних буді-
вель Києва. Автор спирається на свої візуальні обсте-
ження автентичних розеток, що збереглись на архітек-
турних пам’ятках та в музеях Києва, на їх опубліковані 
та архівні світлини ХІХ – початку XX ст. Тут надрукова-
ні його фото восьми репрезентативних київських зраз-
ків XVII–XVII  ст. (рис. 2, 3, 5).

Розкопки Мазепиної садиби на Гончарівці почала 
Чернігово-Сіверська експедиція Інституту археології 
НАНУ та Чернігівського національного педуніверсите-
ту ім. Т.Г. Шевченка (ЧНПУ) в 1995 р. У 2003–2013 рр. їх 
плідно продовжила Батуринська українсько-канадська 
археологічна експедиція за участі автора [4]. Її очолю-
ють наукові співробітники Центру археології та старо-
давньої історії Північного Лівобережжя ЧНПУ к. і. н. 
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Вячеслав Скороход та Юрій Ситий. Автор є виконав-
чим директором проекту історико-археологічного до-
слідження Батурина при Канадському інституті укра-
їнських студій Альбертського університету.

Перед 1700 р. І. Мазепа побудував прегарний мурова-
ний палац на передмісті Гончарівці й переніс туди свою 
головну резиденцію з замку-цитаделі Батурина. Під час 
зруйнування міста царською армією у 1708 р. палац було 
пограбовано й спалено. 

На базі аналізу матеріалів археологічних досліджень 
його фундаментів і розвалів стін, письмових джерел та 
малюнку руїн Мазепиної резиденції в Батурині з колек-
ції Фридриха-Вільгельма фон Бергхольца 1744 р. у На-
ціональному музеї Стокгольму дослідники відтворили 
план, габарити, архітектурне розв’язання та декор спо-
руди. Автор докладно розглянув будівельну техніку, ар-
хітектуру, зовнішню орнаментацію та конструкцію під-
лог гончарівської вілли, їх походження та аналогії в серії 
раніших статтей [5]. Спільно з С. Дмитрієнком він підго-
тував гіпотетичні комп’ютерні реконструкції екстер’єру 
та дев’яти типів мощення підлог цієї споруди (рис. 1).

Разом з північною прибудовою довжина палацу ста-
новила біля 20 м, ширина – 14,5 м. Знавець зодчества 
козацької України Володимир Ленченко на основі опу-
блікованого ним малюнку руїн Мазепиної резиденції 
в Батурині 1744 р. підрахував, що висота будинку з по-
крівлею сягала 25 м [6]. 

Більшість дослідників і автор вважають, що палац мав 
три поверхи, мансарду і підвал [7]. За вказаним малюн-
ком та археологічними даними, наріжжя чільного фаса-

ду на кожному ярусі прикрашали цегляні півколони чи 
тричетвертні колони діаметром/шириною близько 30 см 
з різьбленими кам’яними коринфськими капітелями. Ко-
лони спирались на високі п’єдестали і символічно під-
тримували антаблементи з профільованими карнизами, 
які відокремлювали й вінчали кожний поверх. Первин-
но ордерні елементи були пофарбовані червоно-рудою 
вохристою фарбою, а пізніше побілені вапном. Цілко-
вито потинькованим і побіленим палац Гончарівки дій-
шов до розорення Батурина 1708 р. [8].

Вірогідно, на замовлення І. Мазепи, його спорудили 
й оформили в основному за стилем зрілого централь-
ноєвропейського бароко [9]. Однак, як покажемо ниж-
че, спосіб опорядження фасадів палацу розетками мав 
інше походження.

Під час розкопок залишків палацу та сусідніх буді-
вель Мазепиного маєтку на Гончарівці у 1995–2013 рр. 
знайдено велику кількість фрагментів керамічних ро-
зеток, особливо у сезони 2004–2010 рр. [10]. Їх кругла 
форма нагадує тарілки з сферично вигнутою централь-
ною частиною й пласкими бортиками/крильцями. Як і 
пічні кахлі, глиняні розетки, очевидно, формували ках-
лярі у дерев’яних різьблених формах. На бортиках усіх 
розеток є по три отвори від цвяхів, якими їх прибили 
до фасадів палацу (рис. 2, 3).

Лицьова опукла поверхня має рельєфні симетричні 
зображення розеток у вигляді стилізованих квіток різ-
них фасонів. Ця сторона вкрита поливою. Палітра ро-
зеток Гончарівки включала не менше шести кольорів. 
Найбільш певно виявляються білий, жовтий, зелений, 

Рис. 1. Головний та бічний поздовжній фасади палацу І. Мазепи на околиці Батурина Гончарівці до 1708 р. 
Гіпотетична реконструкція В. Мезенцева, комп’ютерна графіка С. Дмитрієнка, 2016 р.
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Рис. 2. Фрагменти керамічних розеток шести типів з підтипами різного коліру поливи з декору палацу Гончарівки. 
Фото автора, профіль типу 3 за Ю. Ситим

Рис. 3. Лицьові орнаментовані сторони розеток шести типів Мазепиної резиденції у Батурині (перед 1700 р.). 
Гіпотетичні реконструкції В. Мезенцева та С. Дмитрієнка. Комп’ютерна графіка С. Дмитрієнка, 2017 р.
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блакитний, бірюзовий (зелено-синій) і темно-синій ко-
льори та їх відтінки. На деяких уламках розеток барви 
поблякли чи змінились та емаль місцями облупилась. 
У тих випадках первинні кольори глазурі відтворено 
гіпотетично. У розписах окремих розеток застосували 
від двох до п’яти кольорів поливи для забарвлення еле-
ментів рельєфного візерунку, фону й бортиків.

У 2010 р. Ю. Ситий з використанням автентичних 
фрагментів, знайдених на Гончарівці до того часу, гра-
фічно реконструював цілі лицьові декоровані сторони 
п’яти типів розеток, намалював профілі деяких з них, 
визначив їх діаметр і висоту опуклих середніх частин. 
Кожний тип має відмінний рельєфний квітковий і гео-
метричний орнамент (типи 94 А – Д за загальною ти-
пологією Ю. Ситого керамічних кахлів Батурина XVII–
XVIII ст.) [11]. Того ж року С. Дмитрієнко на основі 
реконструкцій Ю. Ситого та фото уламків зробив першу 
спробу мальованих кольорових реконструкцій зображень 
на розетках цих п’яти типів, які опублікував автор [12].

2017 р. С. Дмитрієнко разом з автором детально про-
аналізували багато фото фрагментів, знайдених під час 
розкопок Мазепиної садиби у 2004–2013 рр., і підготу-
вали гіпотетичні комп’ютерні кольорові реконструкції 
шести типів цілих розеток та уперше їх численних під-
типів (рис. 2, 3). Вони підправили, поточнили й допов-
нили попередні графічні реконструкції та підрахунки 
діаметру розеток гончарівського палацу.

Опишемо декор лицьових площин відомих натепер 
розеток цього палацу за фото автора їх фрагментів та 
нашими комп’ютерними реконструкціями цілих дета-

лей. Виділені нами шість типів мають різні рельєфні 
зображення і підтипи з відмінними кольорами поли-
ви та їх комбінаціями. При описі користуємось новою 
простішою типологією (типи 1–6) цих окремих деталей 
зовнішнього оформлення споруд, подібною до типоло-
гії розеток XVII–XVIII ст. Києво-Печерської лаври [13].

Найпростішими за рельєфним декором були розет-

Рис. 4. Керамічна глазурована розетка XVII-XVIII ст. 
типу І з оформлення споруд Києво-Печерської лаври. 

Знімок Д. Фінадоріної

Рис. 5. Розетки XVII–XVIII ст. з убору зруйнованих Успенського собору лаври, неідентифікованих барокових церков (нагорі) та 
Михайлівського Золотоверхого собору Києва. Національний заповідник «Софія Київська». Тут і далі фото автора
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ки Мазепиної резиденції типу 1 (тип 94 Г за типологією 
Ю. Ситого). На їх лицьовій стороні зображено стилізова-
ну квітку з вісьм’ю рельєфними радіальними ланцето-
видними пелюстками з вираженим поздовжнім ребром 
і закраїнами та плавно загостреними обома кінцями. 
Можна припустити, що в центрі з’єднання пелюсток 
була тичинка/серцевина за аналогією з подібним типом І 
розеток Києво-Печерської лаври [14] (рис. 2.1, 3.1, 4). 

Кожну батуринську розетку типу 1 розписано дво-
ма-трьома кольорами емалі. Знайдено фрагменти від 
трьох-чотирьох підтипів з відмінним розподілом барв. 
На першому пелюстки вкриті яскравою соковитою жов-
тою поливою, тло – білою, а бортик – бірюзовою. Імо-
вірно, другий і третій різновиди відрізнялись синім та 
блакитним фоном. Четвертий варіант має блакитний 
колір пелюсток і бортика й біле тло.

За комп’ютерними реконструкціями С. Дмитрієнка, 
типи 1, 2, 6 представляли найбільший формат розеток 
палацу Гончарівки, розміри яких вкажемо нижче (рис. 3).

На унікальних розетках типу 2 (тип 94 А за Ю. Си-
тим) поєднали рослинні та геометричні мотиви. Там 
зображено квітку з шістю радіальними злегка опукли-
ми пелюстками, плавно загостреними з обох кінців. Їх 
верхівки з’єднані схожими за формою шістю пласкими 
фігурами, що розташовані уздовж бортика. Проміжки 
між пелюстками заповнені трикутними пірамідками 

високого рельєфу з увігнутими боками (рис. 2.2, 3.2).
Кожну розетку типу 2 вкрито глазур’ю двох-трьох 

кольорів. Знайдено уламки його трьох-чотирьох під-
типів з варіаціями барв. На першому радіальні опуклі 
пелюстки та бортик вкриті білою поливою, пласкі фігу-
ри, що межують з бортиком, – бірюзовою, а тригранні 
пірамідки між ними – жовтою. На другому підтипі пе-
люстки та подібні фігури по периметру розетки жовті, 
пірамідки білі, а бортик зелений чи салатовий. Відмі-
ною третього різновиду є блакитний колір пірамідок і 
бортика. Майже втрачена емаль одного уламку дозво-
ляє лише гадати, що був четвертий підтип з альтерна-
тивним розписом: блакитними чи бірюзовими пелю-
стками і бортиком, білими фігурами по краю розетки 
та жовтими пірамідками. Знайдені фрагменти розетки 
четвертого підтипу описані Ю. Ситим [15]. 

Батуринські розетки типу 3 (тип 94 Б за Ю. Ситим) 
мають ошатний рельєфний рослинно-геометричний 
візерунок. Там зображено вісім радіальних здвоєних 
опуклих пелюсток з розширеними заокругленими кін-
цями та тичинкою у вигляді малої квітки в центрі. На 
кінцях пелюсток наліплені великі й малі кульки і ром-
бічні завершення між лопатями здвоєних пелюсток. 
Вражає незвичайне дбайливе оздоблення розеток цьо-
го типу такими дрібними наліпами геометричних форм 
іншого коліру глазурі. 

Рис. 6. Низки керамічних розеток на фасадах і банях відбудованого Успенського собору Києво-Печерської лаври
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Палітру кожної розетки типу 3 складають три-чоти-
ри кольори емалі. Знайдено частини від трьох-чотирьох 
підтипів з різним забарвленням елементів. На першо-
му пелюстки мають густий зелено-синій колір поливи, 
кульки і ромбіки на завершеннях пелюсток – жовтий, а 
тло – темно-синій. На другому варіанті відмінне тільки 
жовте тло. На третьому різновиді пелюстки білі, куль-
ки-наліпи блакитні, а фон жовтий. За гіпотетичною ре-
конструкцією четвертого підтипу С. Дмитрієнком, там 
чергуються здвоєні пелюстки білого й синьо-зеленого 
кольорів, а їх кульки і ромбіки блакитні. На підтримку 
такого рішення згадаємо подібне чергування пелюсток 
двох кольорів глазурі на розетках типів І та VI споруд 
Києво-Печерської лаври [16] (рис. 2.3, 3.3, 4).

В ході комп’ютерних реконструкцій типів 3 і 4 С. Дми-
трієнко визначив їх як однакові найменші формати 
розеток палацу Гончарівки. Він допускає, що були й 
великоформатні варіанти розеток типу 3 з дванадцяти-
пелюстковою квіткою та типу 4 з десятипелюстковою.

На розетках цього палацу типу 4 (тип 94 В за Ю. Си-
тим) зображено вишуканий рельєфний квітковий орна-
мент, складений з трьох концентричних рядів пелюсток. 
Зовнішні найбільші радіальні стилізовані пелюстки ма-
ють заокруглені трилопатеві завершення з рельєфною 
окантовкою та виділеною центральною поздовжнею 
злегка вигнутою прожилкою. Між цими пелюстками 
вставлено менші округлі листочки з делікатними про-
жилками (на інших підтипах там округлі пелюстки), 
що утворюють середній пояс. В центрі зображено малу 
квітку з заокругленими окантованими пелюстками. 

За графічною реконструкцією розетки 4 типу Ю. Ситого, 
її прикрашали шість зовнішніх пелюсток, шість проміжних 
листочків та п’ять пелюсток внутрішньої квітки [17]. Од-
нак на комп’ютерній реконструкції С. Дмитрієнко збіль-
шив кількість пелюсток до восьми у трьох концентрич-
них рядах цієї композиції (рис. 2.4, 3.4).

Кожну розетку типу 4 розмальовано поливою 
трьох-п’яти кольорів. Аналіз фото уламків цих виро-
бів дозволяє виділити три-чотири його підтипи з різ-
ним розподілом барв. Перший має білі великі зовніш-
ні та малі центральні пелюстки, яскраво-зелені середні 
листочки, кобальтове тло і бірюзовий бортик. Рельєф-
на окантовка центральної лопаті чи усіх трьох лопатей 
зовнішніх пелюсток позначена стрічкою жовтої глазурі.

Відміною другого підтипу є світло-бірюзові найбіль-
ші та найменші внутрішні пелюстки і білий колір про-
міжних округлих пелюсток з прожилками, що тут замі-
нюють листочки. Тонкі центральні поздовжні прожилки 
на середніх і зовнішніх пелюстках делікатно наведені 
жовтою емалью. Прийоми позначення прожилок пелю-
сток жовтою поливою та облямування деталей каймою 
такого коліру використовували в декорі розеток типів 
І–VIІ Києво-Печерської лаври [18].

Третій різновид типу 4 має рельєфну блакитну окан-
товку трьох лопатей зовнішньої пелюстки. На решті цьо-

го фрагменту розетки емаль майже втратила колір. На 
підставі дослідження його світлин С. Дмитрієнко припу-
скає, що було два варіанта розеток з жовтими й блакит-
ними зовнішніми пелюстками з блакитними облямів-
ками на білому чи темно-синьому фоні. Він підготував 
їх гіпотетичні комп’ютерні реконструкції (рис. 2.4, 3.4).

До п’яти типів розеток Мазепиного палацу, виділених 
Ю. Ситим у 2010 р., є підстави додати ще один. 2007 р. 
під час розкопок його залишків знайшли найбільший ві-
домий натепер фрагмент розетки з довгим крильцем, 
який візуально обстежив і сфотографував автор [19]. Від 
орнаменту там зберігся тільки рельєфний заокруглений 
кінець великої трилопатевої пелюстки, вкритої сокови-
тою жовтою поливою, та бірюзова глазурь на бортику. 
Завершення центральної частини цієї пелюстки глад-
ке і не має рельєфної окантовки, на відміну від зовніш-
ніх трохи менших пелюсток розеток типу 4 (рис. 2.4.5).

В центрі жовтої пелюстки розетки, що описується, є ма-
сивний прямий поздовжній валик, більший, ніж рельєф-
ні тендітні вигнуті загострені на кінці прожилки на зов-
нішніх пелюстках розеток типу 4. На відміну від них, цей 
центральний валик не досягає верхнього краю пелюстки. 

Частково уціліла її ліва менша лопать вінчається ма-
лою волютою. Хоч правий бік пелюстки пошкоджений 
і жовта полива сколота, там явно була така сама симе-
трична права доля пелюстки. Замість волюток між ло-
патями зовнішніх пелюсток розеток типу 4 наліплені 
мініатюрні кульки. За комп’ютерними реконструкціями 
С. Дмитрієнка, розетка, що розглядається, як і такі де-
талі типу 4, мали по вісім радіальних пелюсток у кож-
ному з трьох концентричних рядів, але вона була тро-
хи більша за діаметром. 

На фото лицьової площини цієї розетки навколо жов-
тої пелюстки не простежується жодного залишку глазурі. 
Якщо дійсно її тло було теракотовим, то вона є унікаль-
ною серед відомих розеток Гетьманщини.

Ю. Ситий відносить цю розетку до типу 4 (94 В), як 
його підтип [20]. Однак уважний порівняльний аналіз 
переконав автора та С. Дмитрієнка виділити її як ок-
ремий тип 5, що був схожим за квітковим дизайном 
до менших розеток типу 4 (рис. 2.4.5, 3.4.5). Вище ми 
показали, що глиняні розетки цих типів не тотожні за 
рельєфними візерунками і, відповідно, відтискались у 
різних матрицях. Різні діаметри розеток типів 4 і 5 за 
підрахунками С. Дмитрієнка вкажемо нижче. 

В межах типу 5 виявляються три-чотири підтипи з 
різними кольорами полив’яного розпису. На основі світ-
лин вищерозглянутого уламку розетки та з урахунком 
подібності її орнаменту до розеток 4 типу С. Дмитріє-
нко та автор гіпотетично відтворили декор цієї деталі 
технікою комп’ютерної графіки як стилізовану квітку з 
трьома концентричними поясами пелюсток і тичинкою в 
центрі. На нашу думку, її перший підтип мав жовті зов-
нішні й внутрішні пелюстки, бірюзові проміжні пелю-
стки та бортик і теракотове тло без жодного покриття. 
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На базі обстеження знімків трьох менших фрагмен-
тів розеток типу 5 гіршої збереженості барв глазурі до-
слідники гіпотетично реконструювали другий підтип з 
білими зовнішніми й внутрішніми пелюстками, бірю-
зовими бортиком і середніми пелюстками з виділени-
ми прямими центральними прожилками та темно-си-
нім фоном. Відміною третього різновиду цього типу 
могли бути бірюзові внутрішні пелюстки та білі про-
міжні й зовнішні пелюстки. 

Аналіз ще двох малих уламків розеток, здогадно при-
належних до типу 5, дозволив відтворити комп’ютерним 
методом його можливий четвертий варіант з бірюзови-
ми зовнішніми й внутрішніми пелюстками, білими чи 
жовтими середніми пелюстками, зеленим або бірюзо-
вим бортиком та кобальтовим тлом. На обох фрагмен-
тах збереглась тонка жовта стрічка уздовж заокругле-
ного завершення зовнішніх пелюсток подібно, як на 
білих зовнішніх пелюстках першого різновиду розеток 
типу 4. Тож, палітру розеток типу 5 складали два кольо-
ри емалі у комбінації з теракотовим фоном та три-чо-
тири барви включно з жовтою каймою (рис. 2.5, 3.5). 

Значно менше знайдено фрагментів розеток типу 6 
(тип 94 Д за типологією Ю. Ситого) і на них порівняно 
обмежено збереглась полива синього й жовтого кольо-
рів. Тому 2010 р. Ю. Ситий і С. Дмитрієнко підготували 
тільки свої чорно-білі реконструкції рельєфного візе-
рунку розетки такого типу [21]. 

У 2017 р. С. Дмитрієнко на основі первинного малюн-
ку цієї розетки Ю. Ситого та вивчення знімків уламків 
уперше запропонував її гіпотетичну кольорову комп’ю-
терну реконструкцію. Вона мала пишний квітковий 
орнамент, що складався з трьох концентричних кіл ра-
діальних стилізованих фігурних пелюсток, аналогічно 
до схеми декору розеток типів 4 і 5. Шість найбільших 
зовнішніх пелюсток, здогадно, вкритих жовтою поли-
вою, мали п’ятилопатеву форму, рельєфні прожилки 
та окантовки, які плавно описували лопаті. Між пелю-
стками розміщались радіальні тендітні прямі стебла, 
рясно оздоблені кульками по боках. Їх фланкували ре-
льєфні дужки, що загинались назовні і вінчались міні-
атюрними кульками на синьму тлі розетки.

На стебла зовнішніх пелюсток накладено малі пе-
люстки середнього ряду з загостреними несиметрич-
ними кінцівками. Єдина така пелюстка, вціліла на 
уламку розетки, вкрита жовтою емаллю і має рельєф-
ну центральну поздовжню прожилку. Заокруглені біль-
ші пелюстки внутрішньої квітки також мали виділену 
центральну прожилку і, мабуть, бірюзовий колір, як і 
бортик (рис. 2.6, 3.6). Гадаємо, що розпис розетки типу 
6 включав не менше трьох барв. Але не знайдено її різ-
новидів інших кольорів.

Не виключено, що типів і підтипів розеток в опо-
рядженні палацу І. Мазепи на Гончарівці було більше, 
ніж відомо натепер. Продовження розкопок його ма-
єтку може увінчатись знахідками нових різновидів цих 

численних деталей.
Так, проведене дослідження і систематизація знай-

дених фрагментів розеток палацу Гончарівки в ході 
комп’ютерних реконструкцій цілих зразків дозволяє 
підсумувати, що в його декорі використали шість ви-
щеописаних типів керамічних полив’яних розеток та 
від 16 до 21 їх підтипів, переважно три-чотири різно-
види в межах кожного типу. Ці вироби оздобили гла-
зур’ю не менше шести кольорів, від двох до п’яти барв 
в окремих розетках. За підрахунками С. Дмитрієнка на 
основі нашої комп’ютерної реконструкції Мазепиного 
палацу, оформлення його фасадів потребувало приблиз-
но 264 розетки (рис. 1). Для порівняння, відбудований 
до 2000 р. величний Успенський собор Києво-Печер-
ської лаври прикрасили 362 копіями керамічних по-
лив’яних розеток [22].

На жаль, малі розміри майже усіх уламків розеток, 
знайдених на садибі І. Мазепи, дотепер перешкоджа-
ють точному визначенню їх параметрів (рис. 2). Тому 
дослідники запропонували розбіжні підрахунки діа-
метру цих деталей.

У звітах археологів про розкопки Батурина 1995 р., 
2004 р. та 2010 р. повідомляється про знахідки на міс-
ці Мазепиного маєтку фрагментів розеток типів 2–4 
(94 А – В), що мали діаметри 30 см, 34,5 см і 40 см. Там 
же вказано, що висота їх опуклих середніх частин була 
біля 7 см. Пласкі бортики/крильця мають ширину 1,5–
2,2 см і товщину до 2 см [23].

Ю. Ситий та Л. Мироненко у статті про кахлі та розет-
ки типів 1, 2, 4, 6 (94 А, В – Д), виявлені під час розкопок 
решток споруд гончарівської садиби 2009 р., вказали, що 
діаметр розеток був приблизно 34,5–35 см [24]. Однак, 
за останніми дослідженнями своїх малюнків розеток 
Гончарівки, Ю. Ситий твердить, що вони мали діаметр 
30–32 см. На підставі обміру найбільшого фрагменту ро-
зетки з довгим бортиком, який знайшли 2007 р. і відно-
симо до типу 5, цей археолог визначив її діаметр рівним 
32 см [25]. В процесі комп’ютерних реконструкцій ше-
сти типів цілих розеток палацу Гончарівки С. Дмитріє-
нко виділив три формати діаметрами 36–37 см (типи 3 
і 4), 40 см (тип 5) та 44 см (типи 1, 2, 6) (Див. рис. 3).

На нашу думку, треба взяти до уваги розміри кіль-
кох керамічних масивних прямокутних полив’яних і 
теракотових плит з рельєфним гербом і монограмою 
І. Мазепи, знайдених під час розкопок його резиден-
ції. Їх великі частини краще збереглись і дозволили 
Ю. Ситому надійно встановити висоту й ширину цих 
плит: 41 х 33,5 см [26].

За нашою реконструкцією екстер’єру Мазепино-
го палацу, такі плити встановили на фризах антабле-
менту над капітелями наріжних колон чолового фаса-
ду. Між геральдичними плитами на фризах розмістили 
й низки розеток [27] (рис. 1). Ю. Ситий та Л. Миронен-
ко також вважають, що розетки та гербові плити стоя-
ли разом на декоративному фризі фасаду [28]. Скоріше 
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за все, висота гербових плит (41 см) відповідає ширині 
цього фризу, а ширина плит (33,5 см) – діаметру розе-
ток, чи їх меншого формату. Явно діаметр розеток не 
міг бути більшим за ширину фризу та вказану висоту 
геральдичних плит. Нагадаємо, що колони, які підпи-
рали антаблементи палацу, мали діаметр біля 30 см, 
близький до ширини гербових плит і, як гадаємо, до 
діаметру малоформатних розеток.

Однак у світлі співставлених різних підрахунків роз-
мірів розеток допускаємо використання в декорі фаса-
дів триповерхового палацу Гончарівки кількох форма-
тів розеток з діаметрами 30–32 см, 33,5 см, можливо, 
також 34,5–35 см та біля 40 см. Три формати кераміч-
них розеток застосували у зовнішньому оформленні 
Успенського собору Києво-Печерської лаври, порів-
няння з якими наведемо нижче. Сподіваємось, що нові 
знахідки розеток на маєтку І. Мазепи допоможуть по-
точнити й перевірити вказані габарити цих виробів.

За аналогіями архітектурних пам’яток з розетка-
ми XVII–XVIII ст., що збереглись у Києві та інших мі-
стах Середньої Наддніпрянщини, ці деталі прибивали 
цвяхами в ряд на фриз антаблементу з чергуванням 
різних типів і підтипів. Зазвичай ними прикраша-
ли завершення фасадів та барабанів бань мурованих 
церков, дзвіниць, трапезних та інших монастирських 
будівель (рис. 6–8). На наш погляд, виявлена порівняно 

велика кількість типів і особливо підтипів розеток, ви-
користаних в уборі палацу Гончарівки, вказує на оздо-
блення ними фризів антаблементів усіх трьох поверхів, 
як зображено на реконструкції його екстер’єру (рис. 1). 
Це тим більш правдоподібно, якщо там застосували 
різні формати розеток діаметрами від 30 см до 40 см. 
Відповідно, для кращого зорового сприймання більші 
розетки, радше, помістили на фризи антаблементів 
верхніх ярусів, а менші – на нижніх. 

Наприклад, більші розетки діаметрами 41 см та 
62 см прикрашали високі підбання Успенського со-
бору Києво-Печерської лаври, а під карнизами його 
фасадів розмістили розетки 37 см у діаметрі. Таки-
ми меншими розетками оформили й фризи антабле-
менту першого поверху друкарні 1701 р. та барабану 
невисокої бані Микільської лікарняної церкви лаври 
біля 1700 р. [29] (рис. 6, 7).

За обмірами автором трьох цілих масивних автен-
тичних керамічних глазурованих розеток кінця XVII–
XVIII ст., якими оздобили найвищу центральну баню 
Михайлівського Золотоверхого собору Києва, їх діаметри 
є 45–46 см і 52 см [30]. Копії таких розеток встанови-
ли там під час відбудови пам’ятки до 2000 р. (рис. 5, 
8). На фризах антаблементів різолітів західного фасаду 
Михайлівського собору первинні керамічні розетки та 
їх сучасні репліки мають набагато менший розмір [31].

Рис. 7. Реставровані розетки на фризі антаблементу друкарні 1701 р. Києво-Печерської лаври
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Застосування вказаної великої кількості різновидів 
розеток, правдоподібно, різних форматів у декорі па-
лацу І. Мазепи в Батурині говорить на користь версії 
більшості дослідників про його триповерховість та 
відповідної реконструкції цієї споруди автором (рис. 1). 
Ці дані протирічать твердженню деяких археологів 
про приналежність палацу Гончарівки до типу од-
ноповерхових кам’яниць, звичайних невибагливих 
осель козацької старшини народної традиції. Вони 
неправомірно порівнюють архітектурне розв’язання, 
зовнішній убор, план і параметри головної Мазепиної 
резиденції та цегляного одноповерхового будинку пол-
ковника Якова Лизогуба у Чернігові 1690-х рр. [32]. Про-
те в таких кам’яницях Гетьманщини фасадні керамічні 
розетки та геральдичні плити не зустрічаються. Інші 
аргументи на підтримку погляду про багатоярусність 
палацу Гончарівки викладені у кількох статтях авто-
ра, присвячених його архітектурі, будівельній техніці, 
орнаментації та конструкціям підлог [33].

Розкопки залишків інших світських і культових спо-
руд Батурина XVII–XIX ст. не виявили там керамічних 
розеток. У натурній реконструкції цегляної одноповер-

хової гетьманської резиденції кінця XVII ст. в цитаде-
лі батуринської фортеці 2008 р. київські реставратори 
прикрасили фриз її антаблементу полив’яними полі-
хромними розетками без обгрунтування археологіч-
ними чи іншими джерелами. 

Спеціалісти з вивчення художньої кераміки відзна-
чають високий технічний і мистецький рівень пічних 
кахлів, розеток та вставок з Мазепиним гербом пала-
цу Гончарівки, визнають їх цінними творами архітек-
турної майоліки українського бароко [34]. Проведене 
дослідження показує, що розетки були однією з най-
більш численних і типологічно розвинутих категорій 
керамічного вбрання цього палацу. Кількістю і різно-
манітністю вони поступались лише асортименту піч-
них кахлів палацу, серед яких Ю. Ситий виділив близь-
ко 30 різновидів [35]. 

Для порівняння, в екстер’єрі грандіозного Успен-
ського собору Києво-Печерської лаври виявили сім 
типів та 11 підтипів розеток. В опорядженні менших 
споруд лаври – Троїцької надбрамної та Микільської 
церков і друкарні – застосували тільки по два типи чи 
підтипи розеток [36] (рис. 4–7).

Рис. 8. Великі розетки на головній бані реконструйованого Михайлівського Золотоверхого собору Києва
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Наші висновки про оздоблення палацу Гончарівки 
розетками шести типів з 16–21 підтипів і палітрою не 
менше шести кольорів поливи та їх відтінків доповню-
ють результати попередніх досліджень про використан-
ня там семи-дев’яти способів мощення і орнаментації 
підлог глазурованими й теракотовими плитками, біля 
30 різновидів майстерних полив’яних різнобарвних піч-
них кахлів та двох варіантів теракотових і глазурованих 
геральдичних плит [37]. Ці дані свідчать про надзвичай-
ну ошатність, коштовність та різноманітність кераміч-
ного декору головної резиденції І. Мазепи у Батурині.

Детально порівняємо реконструйовані розетки його 
палацу з такими прикрасами споруд Києва. За фото XIX 
– початку XX ст. там ледве не кожна барокова мурова-
на церква, дзвіниця і деякі трапезні та інші монастир-
ські будинки були оформлені керамічними полив’яни-
ми розетками [38]. 

Дарія Фінадоріна ґрунтовно дослідила розетки XVII–
XVIII ст. Успенського собору, Троїцької надбрамної та 
Микільської лікарняної церков і друкарні Києво-Печер-
ської лаври й виділила там вісім типів. Кожний з них 
складається з двох-трьох підтипів різного коліру по-
ливи [39] (рис. 4–7). 

Автор зробив фотографії та обміри восьми автен-
тичних цілих та фрагментованих керамічних глазуро-
ваних розеток різних типів, які зберігаються у фондах 
Національного заповідника «Софія Київська». Очевид-
но, п’ять з них походять від убору Успенського собо-
ру лаври, зруйнованого 1941 р., та неідентифікованих 
ранньомодерних церков Києва, знесених у 1930-х рр., 
і мають діаметри 40–45 см. Як згадувалось вище, три 
великі розетки кінця XVII–XVIII ст. діаметрами 45–
52 см прикрашали головну баню Михайлівського Зо-
лотоверхого собору, розореного 1935 р. [40] (рис. 5, 8). 

Великі розетки вказаних київських будівель були 
більші за такі елементи палацу Гончарівки. Нагадаємо, 
що Д. Фінадоріна виділила три формати розеток Верх-
ньої лаври з діаметрами від 37 см до 62 см. Висота пів-
сферичних середніх частин лаврських розеток (8–9 см) 
та ширина їх пласких бортиків (2,5-3 см) незначно пе-
ревищують подібні розміри батуринських зразків. В 
найбільших розетках Успенського собору бортики на-
багато ширші: 5 см [41]. 

На боках опуклих центральних частин розеток спо-
руд лаври та Михайлівського собору з фондів Софій-
ського заповідника пробито три-чотири отвори від 
цвяхів, якими їх прибили до стін (рис. 4, 5). В розетках 
гончарівського палацу такі отвори трохи менші й зна-
ходяться виключно на внутрішніх краях бортиків. Ма-
буть, вони зроблені до випалення цих виробів. 

Перелічені вище шість кольорів поливи розеток 
Мазепиної вілли широко використовували в розписах 
подібних деталей XVII–XVIII ст. у Києві. Однак там 
палітра була багатша. Загалом для оздоблення розе-
ток Верхньої лаври вживали не менше 10 кольорів й 

відтінків глазурі. Зокрема, там користувались коричне-
вою емаллю, що не характерна для полив’яної кераміки 
Батурина до його погрому 1708 р. 

Подібно як в розетках Гончарівки, у кожному різно-
виді лаврських розеток застосували три-чотири кольо-
ри поливи [42]. Але на трьох великих розкішних розет-
ках головної бані Михайлівського собору налічуємо по 
шість-сім барв. Їх розмаїта політра включає червоний 
чи рожевий, чорний, бежевий та інші кольори, котрі 
відсутні на розетках гончарівського палацу та навіть 
будівель лаври (рис. 4, 5). 

Описаний вище реконструйований тип 1 розеток того 
палацу з найпростішим рельєфним зображенням сти-
лізованої квітки з вісьмома радіальними пелюстками 
з плавно загостреними кінцями є найближчою анало-
гією розеток типу І і IV, за типологією Д. Фінадоріної. 
Їх бачимо на підбанні Троїцької церкви, головній бані 
та фасадах Успенського собору й друкарні Києво-Пе-
черської лаври (рис. 2.1, 3.1, 4–7).

Спрощеною схематизованою версією розеток типу І 
є такі деталі на фризі підбання Микільської лікарняної 
церкви лаври (тип VIII за Д. Фінадоріною). Вони поз-
бавлені рельєфного рослинного візерунку і лише роз-
писані поливою трьох кольорів. На першому підтипі 
цих розеток намальовано жовтою глазур’ю стилізова-
ну квітку з шістьма радіальними плавно загостреними 
на завершеннях краплевидними пелюстками та напів-
круглою тичинкою, які нагадують рельєфні зображен-
ня розеток типу 1 Мазепиної резиденції [43].

Однотипні реставрована та фрагментована більші 
розетки діаметром 43 см, що походять від неідентифі-
кованих знесених барокових церков Києва, знаходять-
ся у фондах Національного заповідника «Софія Київ-
ська» (рис. 5). Схожими до типу 1 є також дві великі й 
вишукані розетки з центральної бані Михайлівсько-
го собору діаметром 51–52 см з тих фондів. Але кіль-
кість радіальних вузьких клиновидних пелюсток там 
збільшено до 16 і додано низки наліпних малих квіток 
і кульок уздовж бортиків та масивну кулю в центрі на 
місці тичинки (рис. 5). Лариса Виногродська вважає це 
стилізованою квіткою лотоса [44]. Відтворена батурин-
ська розетка типу 2 з шістьма радіальними пелюстка-
ми з плавно загостреними кінцями має деяку подіб-
ність до квіткового дизайну типу 1 та його київських 
аналогів (рис. 2.2, 3.2, 4, 5).

Більш загальну схожість мають квіткові орнаменти 
розеток типу 3 палацу Гончарівки та типів ІІ і VII, які 
оздоблюють фасади й підбання Успенського собору, 
друкарні та барабан купола Троїцької церкви [45]. Ав-
тентичні цілі й фрагменти розеток цих лаврських спо-
руд збереглись у сховищах Софійського заповідника. 
На розетках обох вказаних типів зображено вісім ре-
льєфних радіальних здвоєних пелюсток зеленої поли-
ви, що потовщуються на кінцях і завершені невели-
кими напівкруглими жовтими наліпами з тичинкою в 
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центрі на кобальтовому тлі (рис. 2.3, 3.3, 5). 
На типах І–VIІ розеток Києво-Печерської лаври де-

коративні елементи часто облямовані каймою жовтої 
емалі [46]. Нагадаємо, що подібно жовтою стрічкою 
окантовані зовнішні трилопатеві пелюстки розеток ти-
пів 4 та 5 Мазепиної господи (рис. 2.4.5, 3.4.5). 

Квітковий візерунок її розеток типів 4–6 з вісьмо-
ма та шістьма великими фігурними пелюстками дещо 
нагадує вибагливий орнамент розетки головної бані 
Михайлівського собору, що знаходиться у фондах Со-
фійського заповідника і має діаметр 45 см. На ній зобра-
жено шість рельєфних масивних стилізованих листів 
оканту зеленої глазурі та шість малих жовтих фігурних 
пелюсток, які обрамовують тичинку у вигляді великої 
блакитної кулі. Форма цих пелюсток з виділеною цен-
тральною прожилкою подібна до рельєфних внутріш-
ніх і проміжних пелюсток на батуринських розетках 
типів 4–6 (порівняй рис. 2.4–6, 3.4–6, 5).

Проведене порівняння розеток палацу Гончарівки та 
споруд Верхньої лаври і Михайлівського Золотоверхого 
собору Києва показує їх подібність за формою, рельєф-
ними й мальованими рослинними і геометричними мо-
тивами, кольорами поливи та способом прикріплення до 
стін. Відтворений декор розеток Мазепиної резиденції 
знаходить аналогії серед п’яти з восьми типів (І, ІІ, IV, 
VII, VIII) лаврських розеток та в меншій мірі серед трьох 
таких деталей кінця XVII–XVIII ст. Михайлівського собо-
ру. В той же час орнаменти більшості батуринських розе-
ток (типи 2–6, крім типу 1) мали самобутні оригінальні 
риси і не поступались майстерністю багатьом київським. 
Їх майстри не копіювали, а, радше, творчо перетлума-
чували зображення на відомих нам київських зразках. 
Як бачимо, вони досить своєрідні на різних типах ро-
зеток споруд Києва, навіть в межах одного Печерсько-
го монастиря, від скромніших і менших таких деталей 
Микільської церкви до пишних і найбільших розеток з 
бань Успенського та Михайлівського соборів. 

Все це переконує в тому, що прийом оздоблення фа-
садів палацу І. Мазепи в Батурині керамічними глазуро-
ваними розетками перейняли з київського зодчества 
кінця XVII ст. Такий висновок узгоджується з думкою 
Ю. Ситого про походження майстрів усіх категорій ке-
рамічного убору того палацу з Києва.

За цим дослідником, формовочна глина пічних кахлів, 
розеток, геральдичних вставок та плиток підлог палацу 
Гончарівки тотожня. Вона є місцевою, але відмінною 
від глиняного тіста кахлів, знайдених в інших части-
нах Батурина. Ю Ситий вважає, що усі ці керамічні де-
талі виготовили досконалі кахлярі, запрошені гетьма-
ном з Києва [47]. Очевидно, вони відформували розетки 
з місцевої глини у Батурині, але могли привезти з со-
бою готові різьблені дерев’яні форми, які вживали для 
прикрашення розетками тогочасних київських храмів. 

Автор вже писав про те, що декорування фасадів і 
бань цегляних сакральних споруд керамічними розет-

ками було популярним у Києві XVII–XVIII ст. [48]. Цю 
техніку широко вживали в ході інтенсивного будівниц-
тва там церков і трапезних коштом І. Мазепи.

Зокрема, фундовані ним Богоявленський (1690–
1693 рр) та Микільський (1690–1696 рр.) собори Киє-
ва також мали пояси керамічних розеток на завершен-
ні фасадів та підбань. На жаль, вони втрачені разом з 
цими шедеврами українського зодчества, зруйнова-
ними у 1934–1935 рр., і відомі лише за фото обох хра-
мів ХІХ – початку ХХ ст. [49]. Довершена барокова ар-
хітектура та пластичний декор Микільського собору з 
наріжними тричетвертними колонами на високих п’є-
десталах, коринфськими капітелями та антаблемен-
том з розетками, імовірно, вплинули на композицію 
екстер’єру палацу Гончарівки. Можна припустити, що 
після побудови того собору його київські декоратори 
оформили розетками та іншими керамічними оздобами 
Мазепину резиденцію у Батурині між 1696 р. та 1700 р. 

У XVII–XVIII ст. за взірцем орнаментації автори-
тетних храмів Києва і, можливо, за участю київських 
майстрів керамічними розетками опорядили кілька пе-
реважно монастирських церков Київщини, Чернігівщи-
ни та Полтави [50]. Відзначимо, що палац Гончарівки 
був єдиною відомою мурованою житловою будівлею в 
Україні, яку прикрасили керамічними розетками (ви-
ключаючи пізні імітації кам’яниць козацької доби).

Таким чином, виняткове використання у декорі го-
ловної резиденції І. Мазепи в Батурині вищерозгляну-
того прийому оздоблення храмів передової школи ки-
ївського зодчества свідчить про унікальність, багатство 
і національний колорит цієї споруди. Триповерховий 
архітектурний дизайн, високохудожні керамічні гла-
зуровані поліхромні облицювання та своєрідне поєд-
нання західної і української орнаментації барокового 
стилю виділяли столичний палац гетьмана серед ци-
вільних будинків козацької держави.
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Мезенцев В.И. Керамические розетки из декора дворца 
И. Мазепы в Батурине: компьютерные реконструкции и 
киевские аналогии

В статье на основе найденных фрагментов керамических по-
ливных розеток рассматриваются их орнаментация, размеры и 
прием украшения этими деталями фасадов резиденции гетма-
на И. Мазепы в Батурине. Публикуются компьютерные рекон-
струкции шести типов целых розеток и проводятся сравнения 
с киевскими образцами. Аргументируется версия о трехэтаж-
ности и исключительном богатстве, разнообразии и киевском 
происхождении керамического декора дворца.

Ключевые слова: Батурин, Гончаровка, дворец И. Мазепы, кера-
мические розетки, компьютерные реконструкции, аналогии в Киеве. 

Mezentsev V.I. Ceramic rosette decoration of Ivan Maz-
epa’s palace in Baturyn: computer reconstructions and Ky-
ivan analogies

On the basis of excavated fragments of glazed ceramic rosettes, this 
article examines the method of adorning the facades of Hetman Ivan 
Mazepa’s residence in Baturyn with these details. It presents computer 
reconstructions of six types of rosettes and compares them to Kyivan 
counterparts. The results support the assertion that this palace had a 
three-story design and an exceptionally rich and varied embellishment 
borrowed from Kyivan architecture.

Key words: Baturyn, Honcharivka, Ivan Mazepa’s palace, ceramic 
rosettes, computer reconstructions, Kyivan analogies. 
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УДК 930.1(44:477)«17»
Є.М. Луняк

ЧЕРНІГОВО-СІВЕРЩИНА В РОКИ ПІВНІЧНОЇ ВІЙНИ 
(ЗА СВІДЧЕННЯМИ ФРАНЦУЗЬКИХ СУЧАСНИКІВ)

У статті розглянуто стан ознайомлення французької громад-
ськості з перебігом подій Північної війни на землях Чернігово-Сі-
верщини в 1708–1709 рр. Здійснено комплексний аналіз праць фран-
цузьких сучасників, таких як Вольтер, Анрі-Філіпп де Лімьє, Іван 
Нестезюрануа, Елеазар де Мовійон та ін.

Ключові слова: історіографія, Україна, Франція, Північна вій-
на, Іван Мазепа, Чернігово-Сіверщина.

Події початку ХVІІІ ст. в Україні довгий час викликали 
найбільшу цікавість на заході, зважаючи на те доленос-
не значення, котре вони мали для Європи. У тогочасній 
французькій пресі висвітлювалися такі акти, як зрада Ма-
зепи та перехід його на бік шведів, жахливий розгром Ба-
турина та вбивство його мешканців, руйнація Січі, нищів-
на поразка армії Карла ХІІ і тріумфальна та для багатьох 
неочікувана перемога росіян під Полтавою, втеча швед-
ського короля разом з Мазепою під захист турків, похід 
козаків Пилипа Орлика разом з татарами та поляками на 
Україну, Прутський похід Петра І і його поразка. Україна 
знову опинилася в епіцентрі європейської уваги, ставши 
ареною жорстоких і кровопролитних бойових дій. Фран-
цузька преса регулярно повідомляла новини з України. 
Зокрема, про батуринську трагедію вмістили передовиці 
популярні французькі видання «Gazette de France», «Paris 
Gazette», «Mercure Historique et Politique», «Lettres Historiques» 
та ін. Аналіз тогочасних західних повідомлень про Укра-
їну був здійснений Теодором Мацьківом [6]. Стурбовані 
реляції у зв’язку з розгромом шведів і наступом росіян на 
Україні відправляв до Парижа французький амбасадор у 
Константинополі у 1692–1711 рр. Шарль де Феріоль, мар-
кіз д’Арженталь (1652–1722), виказуючи співчутливе став-
лення до козаків [8, c. 142].

Символом появи на європейській авансцені нової мо-
гутньої імперії на початку ХVІІІ ст. стала Полтава (у фран-
цузьких творах ця назва подавалася найчастіше як «Pul-
tawa» чи «Pultava»). Як зазначав французький посол при 
дворі Станіслава Лещинського в 1707–1710 рр. маркіз 
Жан-Луї д’Юссон де Боннак (1672–1738), поразка шведів 
під Полтавою стала великою несподіванкою й спричи-
нила стурбованість і занепокоєння в європейських дво-
рах [10, p. 122]. До слова, очевидно, саме Боннак, який 
відзначився й на ниві історіописання, був першим фран-
цузом, котрий переказав відому байку Яна-Хризостома 
Пасека про ганебне покарання молодого Мазепи поль-
ським вельможею за залицяння до своєї дружини [5, c. 97]. 
Ця амурна пригода, розпопуляризована Вольтером, стала 
згодом сюжетом багатьох мистецьких творів.

Неодноразово згадував у своїх дипломатичних зві-
тах про діяльність Мазепи барон Жан-Віктор де Безен-
валь де Брюнстат (1671–1736), який в 1707–1710 рр. був 
французьким послом при дворі Карла ХІІ. Стурбований 
новинами з України Людовік XIV, який пильно стежив за 
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