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ПосТаТь в ісТорії

а він би міГ стати дрУГим мазепою
Шевченко Юрій

24 квітня 1791 року до Берліна з Полтави при-
був поет і драматург Василь Капніст. Він потай 
зустрівся з міністром кабіне-
ту графом Герцбергом, довіре-
ною особою прусського короля 
Фрід ріха Вільгельма II. До цьо-
го Капніст у листі просив про 
аудієнцію з дуже важливого 
питання.

Під час зустрічі він розпо-
вів про Гетьманську державу, 
яку цар позбавив її привілеїв, 
про те, що країна ця перетво-
рена на російську провинцию, 
полки її служать імперії, а на-
род гине від рук тиранів, най-
більш жорстокий серед яких 
Г. Потьомкін. Тамтешня шлях-
та на чолі з Капністом та увесь 
народ прагнуть для свого краю 

свободи і відновлення давньої козацької консти-
туції. Для цього він, власне, і приїхав: обговори-

ти, чи зможе Україна, в разі 
повстання, сподіватися на про-
текцію прусського короля.

Востаннє така думка спада-
ла Мазепі — за 80 років до зга-
даного візиту. Про те, чим це 
закінчилось, пам’ятали і в Ук-
раїні, і в Європі.

Герцберг з підозрою поста-
вився до закордонного вель-
можі: чи не є той російським 
шпигуном? Проте доповів про 
наміри Капніста. Відповідь 
Фрідріх надав дуже нечітку: 
він не мав наміру псувати сто-
сунки з нащадком російського 
престолу великим князем Пав-
лом Пет ровичем.�� Василь Капніст



№ 1–2 (353–354) січень 2014 р. історія та правознавство42

ПосТаТь в ісТорії

І все ж таки Василь Капніст домовився, що 
зв’язковим від нього буде його брат, полум’яний 
республіканець Петро, який уже тривалий час пе-
ребував у Європі і був обізнаний із задумами Васи-
ля. На тому спілкування між Капністами і прус-
ської короною закінчилося.

Капністи (Капнісси) — дворянський род 
з грецького острова Занте, започаткований 
у ХVII ст. 1702 року один із предків Капністів 
отримав графський титул Венеціанської республі-
ки. Батько Василя, Валь Петрович, з 1711 року 
перебував на військовій службі у Петра І. Був 
миргородським полковником, згодом, отримавши 
чин бригадира, командував слобідськими полка-
ми. 1757 року загинув під час Семирічної війни 
під Грос-Егернсдорфом — за декілька місяців до 
народження сина.

Вважалось, що матір’ю Василя була не дру-
жина його батька — Софія, а красива кримська 
турчанка Сальма. За сімейними переказами, вона 
настільки побивалась через коханого полковника, 
що, народивши дитину, віддала її удові Капніста, 
а сама кинулася зі скелі у море.

Капніст дитячі роки провів на Миргородщині, 
у селі Велика Обухівка, заселеному козаками.

Коли Василеві виповнилося 13 років його як 
сина військового героя прийняли капралом Із-
майлівського полку в Петербурзі. Через три роки, 
отримавши звання унтер-офіцера, вийшов у від-
ставку і присвятив себе літературі, якою захопив-
ся ще в дитинстві.

У п’єсі «Ябеда» Василий Капнист із саказмом 
зобразив тогочасне чиновництво.

Бери, великої немає тут науки. 
Бери, що тільки можна взяти. 
На що ж привішені нам руки, 
Як не на те, щоб брати?

Коли ця комедія йшла у Петербурзі, після ви-
конання цього куплета публіка починала тицяти 
пальцями в присутніх у залі чиновників. Тому 
царі Павло І та його син Олександр заборонили 
цей спектакль, щоб уникнути скандалу.

Але у Капніста на Полтавщині, в Обухівці, був 
свій театр. Там-то і ставили «Ябеду» — до речі, за 
участі батьків Миколи Гоголя, що жили непода-
лік. А подивитись комедію з Петербурга приїзди-
ли майбутні декабристи — Муравйови-Апостоли, 
П. Пестель та ін.

Василь Капніст був людиною веселої вдачі, 
душею компанії. 1781 року він одружився на 

Олександрі Дьяковій, сестрі дружини Гавриїла 
Державіна. Інша сестра Олександри стала дружи-
ною Михайла Львова. Проте і це весілля відбулось 
завдяки блискучій авантюрі Василя Капніста.

Львов просив руки і серця Марії Дьякової, але 
її мати відмовляла доньку, оскільки прихильник 
мав незначні статки. Капніст, у свою чергу, корис-
тувався повагою і довірою родини Дьякових. Тому 
ніхто й уявити не міг, що дорогою на бал він завезе 
Марію до церкви, де на них уже очікував збенте-
жений наречений Львов і священик. Правда про 
це вінчання спливла лише за два роки по тому.

Сам же Василь Капніст 1780 року вдався до 
чергової авантюри — поміняв Петербург на Обу-
хівку, яку дуже любив. Він увесь час твердив, 
що поїхав би до Америки, якби йому не дісталась 
Обухівка.

Проте у нього вистачало енергії і на Петер-
бург: він брав участь у створенні словника, який 
готувала до випуску Російська Академія наук, був 
почесним членом «Бесіди любителів російського 
слова», служив у Санкт-Петербурзькій театраль-
ній дирекції на посаді чиновника «з розгляду 
усіх п’єс».

В Україні його обрали головою Полтавського 
суду, він очолював Київську, а згодом Полтавську 
губернію. На цій посаді він зустрічав Катерину II 
під час її мандрівки до Криму.

Удома Капністи розмовляли лише укра-
їнською мовою. Але діти мали місяць спілку-
ватись французькою, а місяць — німецькою. 
У цей час говорити рідною мовою було заборо-
нено. Капніст із задоволенням гуляв з дітьми. 
Улюбленим місцем для прогулянок був острів на 
річці Псьол. А з берези, що росла уздовж берега, 
після того, як вона упала у воду, він наказав ви-
готовити дошки для своєї труни. Його волю було 
виконано.

Після невдалого візиту Капніста до Фрідріха 
Вільгельма його брат Микола поцікавився, чи 
піде Василь проти Бонапарта, якщо той посуне 
на Україну. Тоді Капніст відповів: «Я нікуди не 
маю наміру йти; знаю добре Малоросію і, відчу-
ваючи її любов до себе, сподіваюсь поставити її 
на ноги».

Діти наслідували батька: син Іван 1831 року 
планував відродити козацтво, Семен був 
пов’язаний з декабристами, а Олексій, миргород-
ський предводитель дворянства, був добрим при-
ятелем Тараса Шевченка.

 


