ПЕРЕДМОВА ЛО І-ГО ВИДАННЯ

У 3ВІІ3Іtf1 з наблuженн11м 250 ро1tовuн смерти одноrо з най1tра
щuх синів Матері-Украіни. вuзначноrо патріота. державноrо мv
.м.а. політи1tа і мецената нашоr 11.ультурu - rетьмана Івана Мазепи.
хотів би автор rідно вшанувати йоrо пам11ть. та невідрадні обста
�uнu й р11д незалежних від ньоrо причин, змусили обмежuтuс11 до
цієї СІtромноі ltHUЖKU.
Пересічному чuтачєві, 111tuii бачив де-111tі люксусові вuданн11
наших еміrраційнuх видавництв. може здатuс11 чудним - 11к сам
фа"1' по11вu цієї книжки на цu:!льостилі. та1t і поnере�нє наше твер
�женн11. але 1toлu б той пересrчний читач простудіював уважно ті
вuданн11 та 3адумавс11 над їх характером - стало б йому з певні
("ТЮ все с1tазане бrльш зрозумілим і узасадненuм.
Я" виданий в 1948 році збірник за ред. Б. Rрупнuцмоrо
ГВ ЗОО-літт11 Хмельниччини" J так r книжка проф. О Оrлобліна
· У1tраїнсько-московська уrода 1654 року",•) дають. на жаль, ви
старчаючі підстави побоюватис11. що і цей сумниіі ювілей. наша
"організована більшrсть". за участю сучасних ·· Бrллінrів". вшанує
т�данн11мu. 11кі доведетьс11 уважати скорше за "nоцrлунок Юди ...
вніж за спробу покласти nершuй камінь під нерукотворнuіі nам11т
,rик Великому Гетьманові.
Власне сумний мор:мьнuй стан. про 11кий свідчить по11ва не
('8МUХ лише зrаданuх щойно публікацій. змушує автора обмежu
тuс11 до цикльостuлевоrо виданн11. враховуючи. що власне нині не
ra1t важливим є дати в руки не•1исленнuх біблrотекофілrв люксусове
еиданн11. 11ке можна з приємністю поставити на полиці. 11к умож
ливити тому читачу. що читає книжки (не завжди будучи збира1еем кнuжо1t) і цікавuтьс11 нашим мuнgлuм. nізнанн11 неспотвореної
московською пропагандою і наукою ді11льности Вслuкоrо Гетьмана.
Ос11rнутu поставлену вrорі мпу і висловити вільно свої думки
може автор (на жаль). у заістнувавшuх по друrій світовій війні
умовuни (оскільки не r.cac власних матері11льниz засобrв і не ва•t У nepwiй nу611і11ац1і та11і ро!■ід11и, •11 В Гриw11а та тоrо •
О. Оr11о611іиа СJІумити 110111yn, 11168 об11е111еиИ10 !Иа'Ііии• і J ■умеІІІІІD
обс8rу иаціоиа11ьиоі ре■оmоціі, о-.011еиоі Х11еm.ииць11ИІІ, • нашій с:аі
домості, • друrе - це ибар■JІеиа • оJІороику "націокааа.ку" барау
JІУІІ• 110C11011c:1t110-nponeraкдo80ro иресау 3 иvоди. "80хосдіискіа...
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.iuє .ІІОХІWАLМ n,rpuв/UOflaтu nриду • доrоду • .ида._..,.-) JІ8ІІІе
с.uдаючu nрlІцю на цuклІ»ОС'1'1&Л1.
Дале,rо від рідної землі. • та,rож від аржівw, що • нuz 3'6еріrа
Юnс'.ІІ потрібні .каNріІ&Лu. з о,rрема ж у rож nн,rr,rosuz обстаnнаж.
в 11,nи дOS0/lUnc'.11 ttрlІІJКНІ•тu ап-о,х,.і цісі кнuж,ru, - не моrпо
буn, моn про Nanucaнн.11 сnра•ді нау,rо.оі МОІСОГрlІфі, та ще u
такоі. ,r,ra б не бу.,а тіп11кu цілком �з,rрuтuчною ,rомпіл.11ц1єю з
JЖе 1ст,,уючuz на цю п.му прац11. Bucтynuтu ж з ··rмітац1с,о·· тuоі
ноу,rо.оі моноrрафі:. вuкорuСТ'О4Іуючu широко, .11,r де-по це po
liun. "Малоросійс11кий rер6овнuк"'. (мз подованн.11 джерела') :ra
••дnuсані з друruж рук цuтатu - ав:rор не міr собі дозtІОлuтu...
Тимчасом р.11д nuraнь, nоs11занuж з особою Велuкоrо Гетьмана,
що iz "наші" u не наші ic:ropuiru розв11зували цілковито неnравил►
110. зі шкодою не лише дл.11 украінсмоrо народу. але й дл.11 науки.
,имаr•в настирливо їж вuсвітленн,r. Однак розrл11д таки.ж окре
мuz фрагментів не може задовол11нитu нашоrо nересічн()rо читача.
Сумнuu досвід дое,в апора до nереконанн.11, що навіn, "сторо
краєва· наші вuзначніuші діячі (я,ruм доводилося здобувати освіту
€ школи держав зоінтересованuz у похованню украінс11коrо на
роду) найчастійше не знают11 rаразд нашоrо мuнулоrо Тому вонu,
не розуміючи велuчезноrо поліruчноrо значіння історrї. як чuннu
,rа. що впливає на формовання сучасноrо і маіібутньоrо. ставляться
до найбіл11ш неправuл11ноrо і шкідливоrо н11світлення подій і no
t татей цілком байдуже.
Зrада11е зробило конечним дати одночасно заrал11ниіі популяр
но-науковий нарис про особу іі діял11ність rеnмана Івана Мазепи
1 :ro у можливо найбіл11ш npucтyn"'ii для широких кол формі.
Не бажаючи н11слідуватu rміта:rорав науковuz прац11. автор
,;,є, книжки не nодас "джерел" та не наводит11 "вuкорuстанuж
npa,111". Для нrфахівця - одне іі друrе є зайве. а фиівец11 зна
�uме й так. які джерела й літературу автор використав.
На остаток - кі.,11ка слів про долучені фотокопіі.
lz не трактував автор як "ілюстрац1ї". а рівнож не мав наміру
ними "зробuтu вражіння". - вони були конечні в заістнувавших
умоваz.
Справа в тому. що московс11кі приплентачі. які "Украііну npa
.
t uлu . . виzовуючи "спеців" для поборкнrання націоналізму. «ивчu
лu iz також без найменшиz скрупулів. коли ім є в тому потрrбіJ,
фал11шуватu все· факти. тексти. документи. малюнки і т. д Ви
.
·
t:чен, були тоrо вже всі співтворці т. зв. , ренесансу 20-.т: років ...
які не раз з винятковим цu,rізмом до тоrо прuзнавалuс.11. Так напр.
коли в 1930 році появився основно зф.vr11шованuй проф. О. Попо
вим "Малий Кобзар", то було з наrодu по.11вu :roro фальсuфі,rату
в ,rн. 1-11 нЛітературноrо Аржї.у" нanut'aнo дослівно: "Здебілмиоrо
поезії "скорочено " та з:1о1іиево подекуди о кре'Чі сл ова (11,r нБоr")
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та івші... такі опер:щі1 н;�д теr.стом де-яких Шевченкових поез1й
СJІІЦ уважати 3а МО.11\JІІ(Dі і потр1биі. З цим завданням упорядчик
(0. Попов) ynol)l1BCЯ добре.·
Ко.wентарі зайві.
Більшість нашuж ·· шановних наукосц�в • л�тєр.Jтурознавц,в 1
• публіцистів" соостськоrо жову не забули тої '"науки'" 1. пр,щюючu
cepell нас. стало з таким '"завJlанням упоруються /lОбре"! З фаль
сифікатами, пофальшованuмu цuтатамu. текстаА1u і фактами мu
нuні зустрі'Іаємося на кожному кроці' Зrадатu zo'la б зфальшованс
о�новно авrсбурзьке виJlання "Сuна України ... зфальшован1 Telf•
стu поезій Сосюри (книжка Грuшка). зфальшований текст "Вальд
шнепів" Хвuльовоrо , йоrо сrаттсй (BUJl. Баrряноrо). а нарешт1
фальсuфікатu Ю. Шереzа ('Думки проти те'Ііі") і "наукові"' ви
дання такі. як '"Енцuкльопедія Українознавства" (nофальшовані
навіть передрукооані без подання джерела статті з '"Заrальної Ен
І!uкльопеІlіі"), ..Статут'" т. зв. "Кuрuло-Методієвськоrо Братства"
(вuд. 1947 р... Укр. Мчзеtv-Арz,ву" npu "У.В.АН."). зфальшо
еанuй текст листів С. Петлюри (С. Петлюра "Статті. лuстu. до
кументи" видання У.В АН. 1956 р.) та баrато іншоrо.
Все зrаІlане вuклuкас у 11думлuвоrо ,,uта'Іа узасаднєне недо6іря до автентичностu кож11оrо тексту, кожноrо документу, що
iioro наводuть atn"Op. особливо в тому випадкові. коли читач про
істнування документу. кнuжкu 'IU тоrо факту не чув. Саме тому
дNtЛося тут. відфотоrрафув,ишu де-як1 уривки 'IU �рінкu з не
ві!lомuх нашому заrалу пр•ць I малюнків. долучити т1 фотокопіі
до ,rнuжкu.
Усе наведене разом визнач11ло zарактер цієї кнuжкu та II зов
нішній вurляд. Чu вона скоро появиться видана так. як бu хотів
,; вuдати автор, - це залежить від бaranox npuчuн. а в тому й
ОІ/l оцінкu іі читачем.
Автор буде щаслuвu.w. колu ця прац11 бод•й у малій мері cnpu
.. uнun,cя /lO усунення брудних вurадок, якuмu спотворuлu в на
шій свіІlомості москвuни нашІJ у11ву npo Велuкоrо Гетьмана і йоrо
-:-р аr ічну !lобу.
У іншuz щаслuвійшuж народів учені мусять не pu працювати
над "відбронзовуванням" мuнулоrо з метою вuсвітлення правди ма. тwсчасом. мусимо дбати ще про "відчuщrння" йоrо від наліп
rеноrо еороrІІМи болота!
•) До харuтернстnнюt фuтіа, 1110 і�уюта, стен ewirpaцii,
c:id.д ирахуаа'І'И, 1110 хо•а д•• роки ni,нiwe no аиzо.11і ureбyp,•кoro
ф8JІІСІІфімту "Сина Украіни" :, nротКJІемикми і,11е■мн, nо■аК8С8 орм1·івu (фотокоnі■) capaaмRJ.Oro ''Сина Украіни", , nо■сненн■м, ДJІ&
ro бр пущекd • o6ir к�вофіJІІ�Окий фІUІІtСИфі11ат, - у 1974 році
JІереацаио ,но•• ф8JІІ.екфІааw.
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ПЕРЕДМОВА ДО ДРУГОГО ВИДАННЯ
Перше вuд.tнн11. вuдруков.tне дуже м.sлuм тuрІІ.Жем (250 nрu
мірнuків) поволі розійшлося I винuкл.t nо'І'реб.t йоrо noнosuтu.
3.t той ч.tс noн.tдzoдuлu авто['О6і де-які спізнені відІІUсu м.sтері11л,в. що rx він хотів мani. друкуючи перше вuд.tнн11. а т.tком дe-tuti
тексти шведсt>кuх авторів і т. n. В зt.11зку :, цим нове вuданн11 до
велося де-що noшupuтu. не одно твердження вже можна було niд 
nepтu текстом і цитатами і при цій н.trоді виправити кілt>к.t дрі611uх помилок та зробити нез1t.tчні зміни.
Все ск.sз.tне змусило .tвтор.t розлілuтu нове вuд.tнн11 н.t дві
книжки. Дод.tно nортретu rе'І'ьм.tн.t Muenu і маnкu.
Bunycк.tючu в світ цю nр.tцю. ув.tж.tємо своїм приємним обо
в11зком скл•сти щиру подяку nроф. Ю. П-uчу. д-ру Боrд.tн у
Кушні рові т.t А. Гор•кові. які відшук.tлu nотр1бні вuд.tнн11 u
умажлuвuлu .tвто�і вuкОрuст•нн11 книжок, які важко ,tficт.tтu. •
т.sкож д-ру В. ЛуціtІf. який nоділuвс11 де-якими відписами з праць
оnубліков.tнuх іншuмu .tвтор.sмu. що він іх зробив. nідrотовл11ючu
свою працю. 11ка певно скоро вийде.
Одноч.tсно складаю под11кч всім. rro доnом,г у вuд.tнню цієr
книжки. хоч би доnоміzшu розпрод.tтu попереднє вuданн11.
АВТОР
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ПЕРЕДМОВА ДО ТРЕТЬОГО ВИДАННЯ

Дрчrе •uданн11 (кількість 500 nр:Jмірнuк,в) роз1uшлос11. але не
,uклuкало жодноtо "резонансу ... Це був "крuк" у цілковиту май
.
же "порожнечу . . в 11кій виключені будь-11кі в1брац1ї. Вuдаючu тре
тє доповнене вuданн11. слід сказати 11ро npuчuнu такоrо стану.
"бpuraдup" бpuraдu. 11ка займалас11 і займаєтьс11 ·· nромuванням
мозкі•' укр11інськоі еміrраціі. вимиваючи з нwr усе, що не на ру
ку Московщині і має бути обережно і nостуnово замінене мішан
кою вurо7"08леною в Москві. дав таку (на ж11ль npaeuлr,11y) стuслу
.<tарактерuстuку 2 01 еміrраційнvі маси. 11ку "обробл11лu ·· і "оброб
л11юn": "аона має а со61 пеану кількість Дон-Кіхот1в. має rн1тючу
масу Санчо Пансіа і майже не має людей розуму·· (/0. Шерех.
"Дум,ш npoтu течії", стор. 64).
Самозрозуміло, що "Дон Кіхотu" не в стані, задивлені у свої
мрії. бачuтu реuьну діuсність і можуть "бuтuся з вітр11ками··. але
не зі сnраt1жнім вороrом 11кu::і провадить niдкonu , закладає не
.
помітно мінuІ Санчо Пансu зайн11ті своімu справами (набuванн11
кuшень. набуеанНІІ домів і ··реальностей". авт і предметів ком
форt'у) та ще намаrвнням одерЖІJтu .. ,убернаторство". це б то
- 11к не очолю6анн11 якоїсь установи. то бодай включенн11 іх в
н
чuсло жертеодаоців Гарварду". ЦII частина українсько, еміграції
не цікавuтьс11 і цікавuтuсь не спроможна. чuм є справді п. що
еони nідтрuмують, бо дл11 тоrо треба бутu не лuше "людиною
н
розуму . ue й матu потрібні знаННІІ.
Тут не зашкодun, наrадатu 11вuще nрuтІJМанне не лuше тuм
нашим нсанчо ПансІJМ... але майже всім. хто жuвє в ХХ віці. ;
що є наслідком сnеціялізац,ї нашоrо nоколінНR.
Всnанськuй філr,ософ Хосе Орпrа І. Гассет у своїй цікавій
nраці "Бунт мас" nuшe: "Сучасна маса (до неі автор зачuсл11є і
тuж. КО"І'Рі себе звуть ''інтелігенцією·· - Р. М.) • .. це в дійсності
npuмiтu,u, що через лаштунки закралuс11 на старовuннuй кін цu
вілu11ціі" (ст. 66) .
"Ранійше можна було nоділuтu людей просто на освіченuж і
нeoctJiчeнwr. на більш-менш осеіченuж і більш-менш неосвіченuж".
"Сnеція.пІст" - "У"еннА неук", а це дуже поважна річ. бо це
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с-зна'Іає. що цей пан буде nоводuтuс.1 • усіх nuтанн.1z. на 11киz
він не ро,уміЄТt,СJІ, не як неук, а , усією 3ухвапістю людuнu, що
• своїй сnеці11льності є знавцем·. а тuм'Іасом • він буквально не
з11ає ні"оrо, що пеж.нn поза Aoro спецJяпьністю" (стор. 87).
Глuбоку nравдuвість н11веденuх тверджень не так давно nід•
твердuлu 10 nро�сорів ріжнuх університетів. що "3 ус1с,о зуzва
.r.,стю". 11к к11же зrаданuй фільософ. вucт-ynuлu в справі викладів
і'--торіі Украіни в Гарварді, ,rідно з 11кuмu Кuівська Кн.1зівська
;.(ержава була створена не украінцJІмu, тільки московськuмu nред
,амu. JІКі потім усі nереселuлись на Московщuну і там cт-tt0puлu
"Царство Московське".
,. Вважаємо" - nuwyть ці 10 "з усією зухвалістю". - що не•
мс в науці бездuскусійнuх nuтань ... Це все відносuтьс11 і до супе
речних nuтань українськоі історіі".
ЛuwaєncJІ додати до цієї заzальнuковоі фpuu. що дл.1 людей
так обuнанuх хо'Іа бu з біольоrією, ,ак нuвані npoфecopu з укра
;,.ською історією. може .tдаватuсJІ "дuскусійнuм" nuтаннJІ. чu в
,слітuні взаrалі відбуваюте,с.1 будь-11кі біоzемічні npoцecu, і tt0нu
.
можуть. nокликавшuс11 .., вuн11тковою зуzвалісnо" на сtІОЇ ста
новища у чужих універсuтетах , становuща, 11кі не мають нічоrо
сnільноrо з nроблємою. в 11кій вонu з вurл11дом • авторuтетів" вu
,ловuлu свою думку. JІка свідчuть, що вонu є тільки л.1ікамu.
Ось прізвища і сnеціяльність:
Юрій Борuс - віддt., nолітuчнuх начк
Петро Воробей - відділ економікu
Всеволод Ісаїв - відділ соціольоrіі
Манолій Лупул - відділ основu neдaroriкu
Юрій Луцький - ,rідділ слав.1нознавст-ва
Петро Потічнuй - відділ nолітuчнuх наук
Ярослав Розумнuй - відділ слав.1нознавства
Олександер Баран - відділ історіі
Олеr Герус - відділ історіі.
Тимчасом, колu мова йде про ідеі з українсько� rсторіі шu�ні
Гарвардом. то з niдnucaнux. ,-ічоrо сnільноrо з тuм nеріодом на
шої історі, з 10 професорів не мають вісім, а два - невідомо чu
мають. Tpu з нuх викладають "nоліТU'ІНі наукu". два - .. слав.1но
�навство ... один - "економіку". одuн - "соціолюr", одuн - осно
еu neдaroriкu і лuше два - історію, але невідомо 11ку.
По друrе. вонu. навіть колu є "найкультурнішuмu люДt,МU". то
оідзначаютьс11 ще в більшій мірі тим же. чuм відзначаюnс11 людu
цієі катеrор,і іншuх націй. а Хосе Ортеrа твердuть. що на6куль
-:-урніііші людu нuні страждають на неймовірне не,навня історіі
(там же, ето. 73).
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