
                           Вшануймо славних гетьманів і їх союзника! 

 

Увесь російсько-імперський і радянсько-комуністичний періоди нашої історії імена 

гетьманів української держави Військо Запорозьке Івана Мазепи, Пилипа Орлика та короля 

Шведської імперії Карла XІІ були під забороною. У Ніжині героїзувався міф про спротив 

ніжинців українсько-шведському союзові, а його мета приховувалася.  Нині настав час 

розставити все на свої місця. Продовженням реалізації за громадською ініціативою проєкту 

реконструкції скверу гетьмана Богдана Хмельницького ( Козацької слави ) є встановлення в 

ньому валуна з  пам’ятною таблицею з іменами гетьманів Івана Мазепи, Пилипа Орлика, 

короля Карла XІІ.  

Мета такого вшанування є державотворчою – відзначити прагнення української керівної 

еліти на чолі з гетьманами Мазепою і Орликом вирвати Україну з-під ярма Московського 

царства в умовах війни з нею Шведської та Османської імперій. З приходом 1708 року військ 

короля Карла XІІ на Україну гетьман Іван Мазепа уклав Українсько-Шведський союз та 

виступив проти царя Петра І. Шведський король брав на себе зобов'язання вести війну доти, 

поки Україна не буде визволена з-під московського панування, а турки і кримські татари 

обіцяли свою допомогу в цій боротьбі.  

Слідом за гетьманом Мазепою та його прибічниками, на бік шведів перейшла Запорозька Січ 

на чолі з кошовим отаманом Костем Гордієнком.  

Після смерті Івана Мазепи гетьманом України був обраний Пилип Орлик, який продовжив 

боротьбу за незалежність на теренах України до 1713 року. Весь цей час і далі гетьман Орлик 

та король Карл ХІІ проводили дипломатичну діяльність в Османській імперії та багатьох 

європейських столицях з метою організації проти московської коаліції. І хоч ця боротьба 

мала перемоги та не увінчалася успіхом, однак навіки ввійшла зі славою в нашу історію і 

надихає кожне наступне покоління українців до продовження боротьби за свою державну 

незалежність.  

Для проведення робіт потрібні кошти, яких не вистачає в міському бюджеті. Звертаємося до 

ніжинців підтримати громадську ініціативу вшанування славних гетьманів і їх союзника та 

перерахувати кошти – від ста до трьохсот гривень (для громадян), від однієї тисячі гривень 

(для підприємців) на рахунок Благодійного фонду «Ніжен»:  

 

Отримувач: НМБО Благодійний фонд "Ніжен"  

ЄДРПОУ 26226820  

Р/р UA783052990000026006036300652  

Банк отримувача:  "ПриватБанк" МФО 353584  

Призначення платежу: благодійна допомога на встановлення каменя-стели на вшанування 

гетьманів Івана Мазепи, Пилипа Орлика, короля Карла XІІ.  

 

 

 
 


