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Н
ещодавно,  13 
л и с т о п а д а ,  у  
м. Батурині Чер-
нігівської області 

згадували 310-ту річни-
цю загибелі Мазепиної 
столиці. Україна і світ 
пам’ятають про Бату-
ринську трагедію. Цьо-
му допомагає вивчен-
ня Батурина козацької 
доби українськими та 
канадськими науковця-
ми і широке оприлюд-
нення їхніх праць у пресі 
й Інтернеті впродовж 
близько 20 років. 

Під час війни в Україні 
умови для проведення 
там розкопок залиша-
ються несприятливи-
ми. Незважаючи на це 
історико-археологіч-
ні дослідження міста у 
2017—2018 рр. зробили 
значний проґрес. У роз-
копках Батурина тих ро-
ків загалом брали участь 
95 студентів і викладачів 
з Національного універ-
ситету «Чернігівський 
колеґіум» і Глухівського 
національного педаго-
гічного університету, 
співробітники Інституту 
археології Національної 
академії наук України 
та Чернігівського об-
ласного історичного 
музею. Батуринською 
археологічною експе-
дицією керує археолог 
Юрій Ситий із Черні-
гівського університету. 
Володимир Мезенцев 
(Канадський інститут 
українських студій, То-
ронто) є виконавчим 
директором проекту 
історико-археологічних 
досліджень Батурина.

В 1669—1708 рр. 
Батурин був столицею 
козацької держави. Він 
став відомим на Захо-
ді як головне, потужно 
укріплене й багате місто 
козацької України й осі-
док найавторитетнішого 
в Європі українського 
гетьмана Івана Мазепи 
(1687—1709).

1708-го Мазепа уклав 
альянс зі Швецією і під-
няв повстання за непід-
леглість Гетьманщини та 
Запорожжя самовлад-
ній Російській імперії. 
Того року, за наказом 
царя Петра І, москов-
ське військо напало на 
повсталий Батурин і за-
хопило його з допомо-
гою зрадника. Козаки та 
міщани разом із жінками 
та духовенством муж-
ньо захищали Мазепину 
твердиню й загинули у 
битві. Царські карателі 
по-варварськи закату-
вали полонених козаць-
ких старшин і вирізали 
всіх цивільних мешкан-
ців, від старого до мало-
го, загалом до 14 тис.  
батуринців, пограбу-
вали й спалили місто 
дотла. Антимосковські 
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визвольні змагання Ма-
зепи придушували жор-
стоким терором і репре-
сіями для покарання за 
спротив царській владі 
та залякування і демо-
ралізації непокірного 
гетьмана, його сорат-
ників і вірнопідданих 
в Україні. Стараннями 
останнього гетьмана 
Лівобережної України 
Кирила Розумовського 
(1750—1764) Батурин 
піднявся з руїн, відбу-
дувався і пережив своє 

останнє піднесення до 
його смерті 1803-го.

У добу бездержав-
ності України колишня 
гетьманська столиця за-
непала та перетворила-
ся на незначне містечко. 
За роки незалежності 
місто відродилось і ста-
ло одним із популярних 
центрів туризму, про-
світи та патріотичного 
виховання українців, 
особливо молоді. Торік 
музеї та реконструйова-
ні архітектурні пам’ятки 

Батурина оглянуло по-
над 175 тис. відвідува-
чів. Кількість їх щороку 
зростає.

З а  д о с л і д ж е н н я -
ми д-ра Мезенцева, в 
1696—1700 рр. Мазепа 
спорудив мурований 
триповерховий пиш-
но оздоблений палац в 
Гончарівці, околиці Ба-
турина. Археологи вва-
жають, що полігональ-
ні земляні укріплення 
його маєтку збудували 
на кшталт бастіонних 

реґулярних фортець 
Голландії, які були взір-
цевими у Європі XVII ст. 
Такі бастіонні оборонні 
споруди головної рези-
денції Мазепи у Бату-
рині є найраніше відо-
мими на Лівобережній 
Україні.

Його садиба на Гонча-
рівці також була першим 
у Гетьманщині зразком 
палацово-оборонного 
комплексу, palazzo e 
fortezza («палац і форте-
ця»), що виник в Італії у 

XVI ст. і прийшов на змі-
ну середньовічним му-
рованим та дерев’яним 
замкам. Такі комплекси 
поєднували ранньомо-
дерну цивільну пала-
цову архітектуру, яку 
репрезентували покої 
Мазепи на Гончарівці, з 
переважно бастіонними 
фортифікаціями. З кінця 
XVI ст. цей тип італій-
ських укріплених вілл 
поширився у Західній 
Європі та Речі Поспо-
литій. У Західній Україні 
він з’явився на початку 
XVII ст.

У межах валів маєтку 
гетьмана на Гончарівці, 
площею близько 9 га, 
крім його двору з па-
лацом, були фруктовий 
сад, березовий гай та 
орне поле. Графічна 
реконструкція цієї са-
диби з мережею прямих 
доріжок нагадує реґу-
лярне розпланування 
«французьких парків». 
Дизайн таких насадже-
них парків із геометрич-
ними формами клумб 
і газонів та прямими 
чи фігурними алеями 
був модним у Франції в 
добу бароко та походить 
із ренесансної Італії. 
Виявлене реґулярне 
планування гончарів-
ської садиби Мазепи з 
садом і гаєм є найра-
ніше відомим зразком 
у Центральній Україні. 
Гетьман міг замовити 
створити свою головну 
столичну резиденцію 
за взірцями тогочасних 
фортець і барокових 
палацово-паркових ан-
самблів Заходу. Він ба-
чив їх під час служби при 
королівському дворі в 
Польщі та дипломатич-
них місій, навчання й 
подорожей до Німеччи-
ни, Голландії, Франції та 
Італії в 1650—1660-х рр.

На думку д-ра Мезен-
цева, перед нападом 
переважаючого росій-
ського війська охорон-
ців і слуг Мазепиного 
маєтку на Гончарівці 
перевели до більшої та 
міцнішої фортеці Ба-
турина для посилення 
її залоги. Нападники 
зайняли обезлюднену 
садибу без бою, по-
грабували та спалили 
багатий гетьманський 
палац.

У  2011—2015 рр. 
археологи розкопали 
залишки зрубної церк-
ви того маєтку та гіпо-
тетично відтворили її 
план, а також екстер’єр. 
Храм належав до на-
родної дерев’яної мо-
нументальної культової 
архітектури Чернігівщи-
ни рубежу XVII—XVIII ст.
Володимир Мезенцев, 

Юрій Ситий
Продовження  

у наступному номері

Укріплення, Воскресенська церква, первинна гетьманська резиденція та скарбниця 
замку-цитаделі Батурина XVII ст., реконструйовані 2008 року на основі археологічних 

досліджень. Аерофото Н. Ребрової, 2017 р.

Новий буклет авторів цієї статті, опублікований 
у Торонто 2018-го

Укріплена садиба Мазепи на околиці Батурина, 
Гончарівці, до розорення 1708 року. Гіпотетична 

реконструкція О. Бондаря, 2018 р.

Зачистка профілю валу та рову гетьманського маєтку на Гончарівці 
археологами 2001-го. Фото В. Мезенцева

Бастіон, вал і рів Мазепиної садиби та їхня оборона гарматним 
і мушкетним вогнем. Комп’ютерна графіка С. Дмитрієнка за 
реконструкціями О. Бондаря, 2018 р.
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ку, високий технічний і 
художній рівень кахлів 
грубок покоїв Орлика 
наближається до якості 
таких деталей палацу 
Мазепи на Гончарівці. 
Але вони не копіювали 
гетьманські зразки та 
відзначаються ориґі-
нальністю декору. Тож 
кахлі, замовлені Орли-
ком, є цінними творами 
керамічного ужитко-
вого та геральдичного 
мистецтва Мазепиної 
столиці. На деяких плит-
ках полива обгоріла. Це 
свідчить про спалення 
господи генерального 
писаря, вочевидь, під 
час розгрому Батурина 
московським військом.

Її печі прикрашали 
різнобарвні ґлазуро-

вані й теракотові кахлі 
з рельєфними герба-
ми Орлика та Мазепи. 
Член Батуринської ар-
хеологічної експедиції 
графік Сергій Дмитрі-
єнко (Чернігів) підго-
тував комп’ютерну ре-
конструкцію цілої кахлі 
розміром 35 х 33 см із 
родовою геральдичною 
емблемою Орлика. У 
центрі композиції роз-
ташований щит зі зо-
браженням стилізованої 
ручки від казана. Між 
дугами ручки верти-
кально вставлено ого-
лений меч. Щит увінчує 
корона, над якою по-
ставлено зігнуту в коліні 
ногу лицаря у броні. 
Щит із боків облямо-
вують пальмові гілки. 

Геральдичні символи 
вписані в овал, що утво-
рює рослинно-квітковий 
орнамент барокового 
стилю як декоративний 
картуш. Над короною 
розміщено ініціали Пи-
липа (Филипа) Орлика 
латинськими літера- 
ми: F. O.

Це надзвичайно важ-
лива знахідка його най-
раніше відомого шля-
хетського герба, якого 
він вживав, коли служив 
генеральним писарем 
до розорення Батурина 
1708 року. Дотепер були 
відомі лише два сургуч-
ні відбитки з печаток 
Орлика, які зберігають 
у Швеції. Там зображе-
ний його родовий герб, 
коли він був гетьманом 

на еміґрації, з відмін-
ними композиціями та 
декором і без моно-
грами. Археологічні до-
слідження садиби цього 
знаменитого україн-
ського державника та 
дипломата відновлять 
наступного літа.

У 2017—2018 рр. екс-
педиція продовжила 
розкопки в маєтку гене-
рального судді Василя 
Кочубея (1700—1708) 
на західній околиці Ба-
турина. Розумовський 
тимчасово володів тою 
посілістю та проводив 
там будівництво.

Археологи частково 
розкопали там цегляні 
фундаменти двох вели-
ких дерев’яних споруд 
третьої чверті XVIII ст., 

Продовження.  
Початок у №47

2018 року біля заси-
паного колодязя гонча-
рівської садиби експе-
диція розкопала рештки 
цегляного коридору за-
вширшки близько 2 м.  
Ю. Ситий гадає, що він 
тягнувся на 7 м від ко-
лодязя на захід. У сті-
нах коридору виявили 
залишки, імовірно, зо-
внішнього входу, арки 
від дверей, мабуть, до 
підземелля та сходів, 
які ведуть вниз до шах-
ти колодязя. Вчений 
припускає, що це був 
мурований склепінчас-
тий таємний підземний 
хід, котрий сполучався 
з колодязем і підвалом 
сусіднього будинку Ма-
зепиного подвір’я. Архе-
ологічні досліди решток 
тієї загадкової споруди 
будуть продовжені.

На північному перед-
місті Батурина почали-
ся розкопки резиденції 
найближчого помічни-
ка і радника Мазепи, 
генерального писаря 
Пилипа Орлика. Він став 
гетьманом на еміґрації 
(1710—1742) та твор-
цем першої української 
Конституції 1710-го.

У  2017—2018 рр. 
частково відкрили це-
гляний фундамент ве-
ликого житла Орлика.  
Ю. Ситий уважає, що 
воно мало зрубні стіни 
й один поверх і було 
споруджене на початку  
XVIII ст. Прикладом такої 
заможної одноповерхо-
вої оселі, складеної з 
брусів на цегляному 
фундаменті й потинько-
ваної, є садибний бу-
динок середини того 
століття полковника 
Київ ського козацького 
полку Юхима Дарагана 
у Покорщині, околиці  
смт Козельця Чернігів-
ської обл.

На оселі Орлика зна-
йшли багато уламків 
пічних кахлів. Ю. Ситий 
відносить їх до місцевої 
продукції. На його дум-

які розібрали у ХІХ ст. За 
Ю. Ситим, вони були од-
ноповерховими управа-
ми адміністрації остан-
нього гетьмана. Зраз-
ком урядових будинків 
доби Розумовського є 
мурована двоярусна 
канцелярія Київського 
козацького полку в сти-
лі українського бароко 
з елементами рококо 
1756-го у Козельці.

2017 року на Кочу-
беєвому подвір’ї зна-
йшли дорогий малий 
срібний натільний хрест 
місцевого виробництва 
1740—1750-х рр. Він міг 
належати якійсь дитині з 
родини козацької еліти. 
На той час така форма 
та гравійований візе-
рунок на задньому боці 
хреста були модними у 
Гетьманщині.

На лицьовому боці 
артефакту відтиснутий 
восьмикінцевий право-
славний Голгофський 
хрест. Згідно з інтерпре-
тацією В. Мезенцева, на 
завершеннях трьох ра-
мен викарбували ініціа-
ли Ісуса Христа, Царя, за 
змішаною візантійсько-
слов’янською іконо-
графічною традицією. 
Там грецькі літери IC та 
X є канонічною абре-
віатурою імені Хрис-
та, а кирилична літе-
ра Ц, либонь, означає 
Його титул: Цар. Така 
коротка монограма 
імені та титулу Христа, 
лише з чотирьох літер  
(ІС, Х, Ц), дуже рідко 
зустрічається на пра-
вославних хрестах із 
грецько-кириличними 
написами Нового часу. 
Більш поширені там до-
вші монограми для імені 
Христа (ІС, ХС) та його 
титулу (Цар Слави). Ма-
буть, таке скорочення 
звичайної монограми 
зумовлене малим роз-
міром цього дитячого 
хрестика.
Володимир Мезенцев, 

Юрій Ситий
Закінчення  

у наступному номері

Головний і бічний поздовжній фасади палацу Мазепи на Гончарівці до 1708 року. 
Гіпотетична реконструкція — В. Мезенцева, комп’ютерна графіка — 

С. Дмитрієнка, 2016 р.

Дерев’яна церква Мазепиного двору (до 1700-го). 
Гіпотетична реконструкція — О. Бондаря, 2018 р.

Пічна керамічна кахля з гербом Орлика, вкрита різнобарвною поливою, що 
обгоріла. Реконструкції, комп’ютерні фотоколаж і графіка С. Дмитрієнка,  
2018 р.

Частина керамічної полив’яної пічної кахлі з найраніше 
відомим родовим гербом та ініціалами Орлика, знайдена 
на його батуринській оселі 2018-го. Фото — Т. Кербут. 
Промальовка рельєфних зображень — С. Дмитрієнка

Розкопки цегляних фундаментів адміністративної споруди Розумовського на маєтку Кочубея у Батурині 2017 року. Фото розкопок — Ю. Ситого
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Керамічні народні іграшки XVII—XVIII ст., знайдені у Батурині торік

вибухового чавунного 
ядра від гарматного об-
стрілу Батурина цар-
ським військом.

У 2017—2018 рр. ар-
хеологічна експедиція 
у Батурині відкрила це-
гляні фундаменти чо-
тирьох досі невідомих 
споруд доби Мазепи і 
Розумовського. Поча-
лися розкопки залишків 
резиденції Орлика. Там 
знайшли фраґменти піч-
них кахлів із найраніше 
відомим гербом Орлика і 
гербом Мазепи своєрід-
ного дизайну, які будуть 
графічно реконструйо-
вані й опубліковані.

Археологічні дослі-
дження демонструють 
динамічний розвиток 
мурованого будівни-
цтва, ремесла, кераміч-

ного декоративного та 
геральдичного мисте-
цтва українського баро-
ко та торгові й культурні 
контакти столиці козаць-
кої держави з Річчю По-
сполитою, Шведською 
імперією та Московією. 
Вперше у Батурині зна-
йшли перстень-печатку 
з візантійським худож-
нім сюжетом. Виявили 
нові археологічні свід-
чення про зруйнування 
ремісничих районів Ма-
зепиної столиці армією 
царя Петра.

Останні студії старо-
житностей міста деталь-
но висвітлені у багато 
ілюстрованому науко-
во-популярному буклеті 
«Розкопки у Батурині 
2017 року. Реконструкції 
герба Пилипа Орлика» 

(Торонто: Гомін України, 
2018. — 32 с., україн-
ською мовою, 62 кольо-
рові ілюстрації). Це ви-
дання можна придбати 
у канцелярії Крайової 
управи Ліґи українців Ка-
нади в Торонто за 10 CAD 
(тел.: 416-516-8223, 
e-mail: luc@lucorg.
com) та у «Видавництві 
КІУС» в Едмонтоні (тел.: 
780-492-2973, e-mail: 
c i u s @ u a l b e r t a . c a , 
http://www.ciuspress.
c o m / c a t a l o g u e /
history/372/rozkopki-
u-baturini-2017).

18 років Батуринський 
проект спонсорують Ка-
надський інститут укра-
їнських студій (КІУС) Аль-
бертського університету, 
Понтифікальний інститут 
середньовічних студій 

Закінчення.  
Початок у №47—48
У фортеці 2017-го 

знайшли раритетний 
бронзовий перстень 
із печаткою на скляній 
вставці Мазепиного 
часу. На печатці бачимо 
стилізоване зображен-
ня фортеці, над якою 
летить орел і бореться 
зі змієм, або драконом.

В. Мезенцев твер-
дить, що фортеця на 
печатці символізує Кон-
стантинополь. Там пе-
реданий сюжет леґенди 
про двобій християнства 
в образі орла з мусуль-
манством, яке втілює 
змій, у небі над візантій-
ською столицею за ціса-
ря Костянтина Великого.

Українські ранньомо-
дерні печатки переваж-
но мають геральдичні 
емблеми. Перснем-пе-
чаткою з описаним сю-
жетом міг користуватись 
освічений козацький 
старшина, державний 
службовець, писар чи 
священик Мазепиної 
столиці, котрий не мав 
шляхетського походжен-
ня та свого герба. Але її 
власник, напевно, знав 
візантійську леґенду, зо-
бражену на печатці.

Під час розкопок Ба-
турина 2017 року також 
знайшли дві керамічні 
народні іграшки (рідкіс-
не мале горнятко та зви-
чайний свищик у формі 
стилізованого птаха), 
три фраґменти орна-
ментованих теракотових 
козацьких люльок, дві 
залізні поясні пряжки, 
два мідні ґудзики, три 
свинцеві мушкетні кулі, 
різні залізні ремісничі 
та господарчі знаряддя 
місцевого виробництва 
XVII—XVIII ст. Знайшли 
дев’ять срібних поль-
сько-литовських і три 
мідні російські моне-
ти того часу, два срібні 
шилінґи шведської ко-
ролеви Христини Вази, 
карбовані в Ризі у Ліво-
нії в 1635—1654 рр., та 
срібний солід XVII ст. із 
Лівонії у складі Швед-
ської імперії.

За археологічними 
дослідами Ю. Ситого, 
у ході розорення Бату-
рина 1708-го російське 
військо знищило посад-
ський ремісничий район  
на Гончарівці та перед-
місті Теплівка. Лише че-
рез півстоліття там відро-
дилася слобода гончарів 
і цеглярів, коли останній 
гетьман знову заселив 
спустошене місто.

Минулого літа на пів-
ніч від Мазепиної садиби 
археологи розкопали 
залишки дерев’яного 
житла, можливо, гонча-
ря, яке спалили під час 
того нападу. У згарищі 
хати знайшли осколки 

Торонтського універси-
тету та дослідний інсти-
тут «Україніка» у Торон-
то. Колишній директор 
КІУС, видатний історик 
гетьманської держави  
проф. Зенон Когут є 
засновником та акаде-
мічним радником цього 
проекту. Президентом 
дослідного інституту 
«Україніка» є виконавчий 
директор Крайової упра-
ви Ліґи українців Канади 
(ЛУК) мґр Орест Стеців.

Східноєвропейський 
д о с л і д н и й  і н с т и т у т  
ім. В’я чеслава Липин-
ського у Філадельфії 
та Фонд кафедр укра-
їнознавства при Гар-
вардському універ-
ситеті надали щедрі 
ґранти на археологіч-
ні дослідження Бату-
рина 2016—2018 рр.  
У 2005—2017 рр. Чер-
нігівська обласна дер-
жавна адміністрація що-
річно виділяла субсидії 
на розкопки цього міста. 
Найщедрішими меце-
натами вивчення бату-
ринської старовини є  
св. п. поетеса Володи-
мира Василишин та її 
чоловік, митець Роман 
Василишин із Філадель-
фії, і письменниця Лідія 
Палій у Торонто.

У 2017—2018 рр. істо-
рико-археологічні студії 
Батурина та підготов-
ку публікацій підтрима-
ли дотаціями Крайова 
управа Ліґи українців 
Канади (голова — Роман 
Медик), відділ ЛУК у То-
ронто (голова — Микола 
Литвин), Крайова управа 
Ліґи українок Канади (го-
лова — Оксана Кузишин), 
торонтський відділ Ліґи 
українок Канади (голова 
— Галина Винник), відділ  
ім. св. княгині Ольги 
Союзу українок Канади 
(голова — Віра Мель-
ник), кредитова спілка 
«Будучність» (головна 
управителька — Окса-
на Процюк, менеджер 
кадрів — Христина Бі-
дяк),  фундація BCU 
Foundation (голова ради 
директорів — Р. Медик), 
фундація «Прометей» 
(голова — Марія Шкам-
бара), Українська кре-
дитова спілка (головний 
управитель — Тарас Під-
замецький), ресторан 
«Золотий Лев» (власник 
— Анна Кісіль) та аптека 
Healing Source Integrative 
Pharmacy (власники — 
Омелян і Зеня Хабурські) 
у Торонто.

Наступного літа архе-
ологи відновлять польові 
дослідження у Батурині. 
Однак через бюджетні 
скорочення невідомо, 
чи зможе Чернігівська 
обласна державна ад-
міністрація надалі фі-
нансувати там розкопки. 
За таких умов в Україні 

доброчинна підтримка 
українців Канади та США 
уможливить продовжен-
ня Батуринського архео-
логічного проекту.

Його учасники звер-
таються до українських 
організацій, фундацій, 
компаній, громад і до-
брочинців у Північній 
Америці з проханням 
надалі підтримувати 
розкопки гетьманської 
столиці та публікацію 
їхніх результатів. Канад-
ських громадян ласкаво 
просимо надіслати ваші 
чеки з пожертвами на 
адресу: Orest Steciw, 
M. A., President, Ucrai-
nica Research Institute, 
9 Plastics Ave., Toron-
to, ON, Canada M8Z 
4B6. Просимо виписати 
чеки на Ucrainica Re-
search Institute (memo: 
Baturyn Project).

Громадянам США 
радимо надіслати по-
ж е р т в и  н а  а д р е с у :  
Mr. Stan Kamski, Trea-
surer, Pontifical Insti-
tute of Mediaeval Stud-
ies, 59 Queen’s Park Cr. 
E., Toronto, ON, Cana-
da M5S 2C4. Будь лас-
ка, випишіть ваші чеки 
на Pontifical Institute 
of Mediaeval Studies 
(memo: Baturyn Proj-
ect). Ці наукові інститути 
надішлють канадським і 
американським грома-
дянам офіційні посвідки 
для сплати податків. 
Жителі США отримають 
такі посвідки від амери-
канського філіалу Пон-
тифікального інституту 
середньовічних студій у 
Торонто. Всім установам 
і жертводавцям буде 
висловлено подяку в 
пов’язаних із проектом 
публікаціях і публічних 
доповідях.

Додаткову інформа-
цію про Батуринський 
проект можна отримати 
від Володимира Мезен-
цева у Торонто за тел.: 
416-766—1408  або 
електронною поштою: 
v.mezentsev@utoronto.
ca. В Україні за довід-
ками просимо зверта-
тися до керівника Бату-
ринської археологічної 
експедиції при Черні-
гівському університеті 
Юрія Ситого за тел.: 
+380-462-774-296 або 
електронною поштою: 
yurisytyi@gmail.com. 
Науковці щиро дякують 
українцям Канади та 
Сполучених Штатів за 
щедру багаторічну під-
тримку історико-архе-
ологічних досліджень 
столиці козацької дер-
жави. З вашою допо-
могою ми збережемо й 
продовжимо цей проект 
в ускладнених умовах 
воєнного часу в Україні.

Володимир Мезенцев, 
Юрій Ситий

Чернігівські студенти проводять розкопки столиці козацької держави

Бронзовий і срібний натільні хрести з рельєфними й гравірованими 
орнаментами та літерами XVII—XVIII ст. Розкопки Батурина 2017-го. 
Фото археологічних знахідок — Ю. Ситого

Ліворуч і в центрі: срібні шилінґи шведської коро леви Христини 
Вази, карбовані в Ризі у Ліво нії в 1635—1654 рр. Праворуч:  
срібний солід Швед сь кої Лівонії (після 1644-го).  
Знахідки у Батурині 2017 року

Бронзовий перстень зі скля-
ною печаткою кінця XVII — 
по чат ку XVIII ст., знайдений у 
батуринській фортеці 2017 року. 
Макрофото відбитків печатки 
на воску та промальовка 
зображення — С. Дмитрієнка


