(До 310-річчя від часу Батуринської трагедії)
"А в городі у Батурині
Мужиків да жінок
У пень сікли да рубали,
Церкви палили, святості да
Ікони під ноги топтали..."

Рекомендаційний список літератури

Знищення Батурина разом із цивільним населенням
військами армії Московського царства, що відбулося 310 років
тому, було трагедією не тільки українського, а міжнародного,
європейського рівня.
Каральні дії московських військ із захоплення і знищення
столиці гетьмана Мазепи Батурина і його мешканців були
проведені 2 листопада 1708 року. В ході цих дій були вирізані всі
мешканці міста, незалежно від віку і статі. За різними
оцінками загинуло від 11 до 15 тисяч батуринців. В історію
України ці події увійшли під назвою «Різанина в Батурині». Саме
місто було пограбоване, в тому числі і православні храми, а
потім, за наказом Меншикова, було спалене, а церкви знищені.
Тогочасні газети так описували події у Батурині —
«Страшна різанина», «Вся Україна в крові», «Жінки і діти на
вістріях шабель». Такими назвами виходили провідні газети
Франції — «Gazette de France», «Paris Gazette», «Lettres
Historique», «Mercure historique», «Clef du Cabinet». Вони писали,
що «страшний цар жадібний до крові в Україні… Всі мешканці
Батурина, незважаючи на вік і стать, вирізані, як наказують
нелюдські звичаї московитів»; «Вся Україна купається в крові.
Меншиков показує жахи московського варварства».

Батурин: історія в пам’ятках : путівник Національного історико
культурного заповідника “Гетьманська столиця” / авт. кол.: Н. Б.
Реброва, Л. Г. Кіяшко, Н. В. Дробязко [та ін.] ; Міністерство культури
України, Національний історико-культурний заповідник “Гетьманська
столиця”. - Ніжин : Аспект -Поліграф, 2008. - 112 с. : 18 вкл. л. фото.
Путівник «Батурин: історія в пам’ятках» - це спроба показати загалу
найцікавіші величезні потенційні можливості Батурина, які на
сьогодні практично не використовуються. На основі опрацювання
широкого комплексу джерел, спираючись на результати власних
дослідницьких розвідок і натурних обстежень, висвітлюється еволюція численних
пам’яток Батурина – від давньоруської доби до часів гетьманщини.

Батурин: сторінки історії : зб. док. і матер. / Чернігівський
державний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка, Чернігівське
відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.
С. Грушевського НАН України, Інститут історії України НАН України,
Національний історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця",
Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І.
Вернадського НАН України, Центральний державний історичний архів
України в М. Києві, Державний архів Чернігівської області, Центр по
вивченню історії України Санкт-Петербурзького державного
університету ; Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка,
Чернігівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С.
Грушевського НАН України, Інститут історії України НАН України, Національний
історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця", Інститут рукопису Національної
бібліотеки України ім. В. І. Вернадського НАН України, Центральний державний
історичний архів України в М. Києві, Державний архів Чернігівської області, Центр по
вивченню історії України Санкт-Петербурзького державного університету, Канадський
інститут українських студій, Чернігівська обласна організація Національної Спілки
краєзнавців України. - Чернігів : Чернігівські обереги, 2009. - 786 с. - (Історичні міста і
містечка Чернігово-Сіверщини).
Збірник документів і матеріалів являє собою перше археографічне видання, в якому
відтворено багатовікову історію Батурина. На сторінках книги вміщено історичні
джерела, виявлені в архівосховищах, музеях та бібліотеках Києва, Чернігова, Сум,
Батурина, Бахмача, Москви й Санкт-Петербурга, переважна більшість яких уперше
запроваджується до наукового обігу. Для істориків, краєзнавців, викладачів, студентів,
учителів, усіх, хто цікавиться історією України.
Батуринська старовина : збірник наукових праць, присвячений
300-літтю Батуринської трагедії / Національна Академія Наук
України, Інститут історії України, Інститут Археології, Інститут
Української Археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського,
Чернігівський державний педагогічний ун-т імені Т. Г. Шевченка,
Канадський інститут українських студій, Торонтський університет,
Наукове товариство ім. Шевченка в Америці ; упоряд. В. Коваленко;
ред.: О. Веремійчик, Н. Адамчук. - К. : Видавництво ім. Олени Теліги,
2008. - 512 с.

Збірник наукових праць «Батуринська старовина», присвячений 300-річчю трагічної
загибелі гетьманської столиці, містить студії дослідників України, Канади, Росії, Швеції
та Італії. На підставі нововиявлених та маловідомих документів, зокрема археологічних
артефактів, значна частина яких уперше запроваджується до наукового обігу, у книзі
висвітлено розвиток Батурина за ранньомодерної доби в контексті історії Української
козацької держави. Для науковців, викладачів, учителів, студентів, краєзнавців, усіх, хто
цікавиться вітчизняною історією.

Вечерський В. В. Гетьманські столиці України: [Сучасність
історичної спадщини] / В. В. Вечерський. - К. : Наш час, 2008. - 320 с. (Невідома Україна). - (Українська архітектура доби Гетьманщини).
Книжка присвячена малодослідженому феномену української історії та
культури – тим містам, які виконували столичні функції протягом
існування української держави у специфічній формі гетьманату – так
званої Гетьманщини з 1654 до 1782 року. Це автономне державне
утворення, що постало в горнилі національно-визвольної війни під
проводом Богдана Хмельницького, відіграло провідну роль у формуванні української
національної ідентичності. Адміністративними центрами гетьманської України в ті
часи були послідовно міста Чигирин, Батурин, Глухів. Сьогодні вони є основними “віхами
національної історії'”, в них створені національні історико-культурні заповідники.
Розповідь про ці міста дозволить спростувати чимало задавнених стереотипів.
Іваничук Р. І. Орда / Р. І. Іваничук. - К. : Український центр духовної
культури , 1994. - 192 с. - (Український історичний роман).
У центрі непересічного історичного роману відомого українського
письменника — психологічний художній аналіз трагічних подій XVIII ст.,
пов’язаних з руйнуванням славної козацької столиці — Батурина.

Легендарні села України = The renowned Ukrainian Villages : альбом /
Х. Й. Роглєв, Ю. Л. Бошицький [та ін.] ; під заг. ред. Ю. Л. Бошицького. К. : Книга, 2010. - 256 с. : кол.іл., фот.кол. - (Культурно-історична
спадщина України).
У виданні розповідається про історію, легенди, архітектурні пам'ятки
відомих українських сіл, які зробили значний внесок в історію України.
Серед них вагоме місце займає Батурин. Книга ілюстрована
унікальними фотографіями природи, будинків, церков, замків, фортець
та палаців, портретами відомих людей. Видання призначене для збереження реліктів,
унікальних пам'яток архітектури та історії цікавих сіл України, що сприяє формуванню
національної самосвідомості та історичної пам'яті українського народу.

Лепкий Б. С. Мазепа : трилогія. Не вбивай. Батурин : історичні
повісті / Б. С. Лепкий. - Дрогобич : Відродження, 2004. - 568 с. : іл.
У книзі вміщено повісті „Не вбивай'' і „Батурин'' з історичної епопеї
„Мазепа'' класика української літератури Богдана Лепкого (1872-1941). У
творах відбито складність, героїку і трагізм мазепинської доби
напередодні фатальної для України Полтавської битви. Високий
патріотизм і зрадництво, героїзм і нікчемність, шляхетність і ницість,
людинолюбство і людиноненависництво - все це в органічному поєднанні з майже
документальним описом конкретних історичних осіб і подій не залишає байдужим
нашого сучасника, викликає асоціації з нинішнім буттям України й українців.
Видання адресоване широкому колу читачів, які цікавляться минулим України та її
красним письменством.

Малаков Д. В. По історичних містах Київської Русі / Д. В. Малаков, Є.
А. Дерлеменко. - К. : Мистецтво, 1990. - 312 с.
Фотопутівник пропонує читачам здійснити цікаву подорож за кільцевим
маршрутом: Київ — Козелець — Лемеші — Чернігів — Седнів — Сосниця
— Новгород-Сіверський — Глухів — Путивль — Батурин — Ніжин —
Переяслав-Хмельни- цький — Канів — Київ. Тут вони познайомляться з
багатою на події та героїв історію, з цінними пам’ятками архітектури,
мальовничими куточками природи тощо. Маршрут «По історичних
містах Київської Русі» входить у систему маршрутів «Намисто
Славутича». Багатоілюстроване видання буде пам’ятним подарунком для
любителів подорожей, для всіх, хто цікавиться історією рідного краю.

Мазепина книга / упоряд. та вступ. ст. І. Ситого ; НАН України; Ін-т
укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - Чернігів
: ЦНТЕІ, 2005. - 524 с.
У виданні вперше публікується текст унікальної пам’ятки української
рукописної спадщини – Мазепиної книги 1726 р., яка містить у собі
описи Батурина, Любеча та 72 сіл, хуторів, слобід, частина з яких
належала І. Мазепі.
Для істориків, археографів та всіх, хто цікавиться історією України.

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції з нагоди
295-ї річниці з дня смерті гетьмана України Івана Мазепи та 10річчя заповідника "Гетьманська столиця" 25 - 26 травня 2004 р. м.
Батурин / Міністерство культури і туризму України, Батуринський
державний історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця". Ніжин : Аспект-Поліграф, 2006. - 188 с.

Читачеві пропонуються матеріали конференції: основні доповіді, зроблені її учасниками.
Розрахований на широке коло науковців, викладачів, учителів шкіл, студентів та всіх тих,
хто цікавиться історією України.

Павленко С. О. "Тиранське поводження росіян". Різня в Батурині 2
листопада 1708 р. / С. О. Павленко. - К. : ПП Брехуненко Наталія, 2008
(Житомирська облдрукарня). - 64 с. - (Репресії та депортації). - (Геноцид
українців)
У книжці в науково-популярному стилі розповідається про одну з
найтрагічніших сторінок української історії - знищення російським
військом гетьманської столиці Батурина 2 листопада 1708 р. Описано
перебіг оборони міста від війська О. Меншикова, нелюдську різню,
влаштовану росіянами, які в такий спосіб мстилися за те, що І. Мазепа підняв
антиросійське повстання за незалежність Української Козацької держави.
Для всіх, хто цікавиться українською історією.

Павленко С. О. Загибель Батурина 2 листопада 1708 року / С.
Павленко . - 2-ге вид. - К. : Києво-Могилянська академія, 2009. - 267 с.
Пропоноване видання -- дослідження завершального періоду
гетьманування Івана Мазепи. Автор звертає увагу читача на один з
найцікавіших і водночас найтрагічніших моментів історії -- загибель
Батурина 2 листопада 1708 року. Дослідник розглядає цей період як
реакцію російського самодержавства на спробу українців вибороти
незалежність за складних умов російсько-шведської війни. У книзі
мовою документів відтворено передумови, мотиви та наслідки
повстання на чолі з Іваном Мазепою, проаналізовано організаційні прорахунки, ідеологічні,
історичні та суспільно-політичні причини поразки. Дослідження містять також
додатки, в яких подано біографічні відомості про гетьмана Івана Мазепу, наукову
розвідку про походження герба та долю гетьманської столиці - Батурина - від часів
Кирила Розумовського і до кінця століття.

Низовський А. Ю. Сто великих чудес України / А. Ю. Низовський. К. : Арій, 2007. - 416 с. : іл. - (100 великих). - Загл. обл. : 100 великих
чудес України

Батуринський палац: його історія, руйнування і реставрація : репринтне відтворення з
видання: С.-Пб., 1912 / Г. К. Лукомський. - К. : Воля, 2005. - 36 с. : іл
Перлини Східної Чернігівщини: [Батурин. Качанівка. Тростянець. Прилуки. Сокиринці.
Густиня] / упоряд. В. Ф. Очеретько ; авт. вступ. ст. І. Салій. - К. : Гама-принт, 2009. - 108
с. : фот. кольор.
Хорошевский А. Ю. Двадцать лучших экскурсий по Украине / А. Ю. Хорошевский ;
ред. Н. Е. Фомина ; худож.-оформ. И. В. Осипов. - Х. : Фолио, 2008. - 315 с. : фот.цв. (Экономтур выходного дня). - (Travels World). - Загл. обл. : 20 лучших экскурсий по
Украине.

Яценко В. Б. Батуринська трагедія 1708 р. у висвітленні сучасної
російської історіографії / В. Б. Яценко. - С. 188-195 // Сіверщина в
історії України : зб. наук. пр. Вип. 5 / Національний заповідник
"Глухів", Національна Академія Наук України, Українське товариство
охорони пам'яток історії та культури, Центр пам'яткознавства ; ред.
рада: С. А. Слєсарев [та ін.]. - Київ ; Глухів : [б. и.]. - С. 188-195.
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