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Россолова Ганна, перша українська гімназія, м.Миколаїв 
 
Іван Мазепа та історія 
  
Гетьман Іван Степанович Мазепа недарма вважається 

найдраматичнішою, найскладнішою і найсуперечливішою постаттю в історії 
України. 

Здається в нашій історії немає іншого такого діяча, про якого б так 
багато, так суперечливо і навіть полярно судили нащадки; так само жоден із 
них не мав такої широкої, романтичної слави, при цьому слави 
всеєвропейської. 

Україна, Мазепа! Два слова повні споминів для всіх, хто задумується над 
історією Східної Європи. Україна для більшості – це мрячний, хоча й 
привабливий образ. Мрійлива ніч літня, з низьким небом, де розсіяні великі, 
ясні зорі, якийсь невиразний малюнок, на який чужинцеві важко наложити 
рамки часу та простору. 

Але то чужинці. Хто ж Мазепа для самої України, її історії? В різні 
історичні періоди до нього ставилися по-різному, вибираючи одну чи іншу 
позицію в оцінці гетьмана. Їх взагалі можна виділити три: патріотична, 
антипатріотична і об’єктивна, часом із схиленням в ту чи іншу позицію. 

Патріотична історія робить із нього національного героя-визволителя з-
під панування Росії, антипатріотична – це точка зору на Мазепу людей із 
імперськими поглядами на історію, вона витворена царатом, який через 
церкву прокляв Івана Мазепу і століттями культивував образ "злодія", 
зрадника, віроломного, підступного політика, безчесного, лихого малороса, 
зовсім не вказуючи факт, чи був чесний і невіроломний, нелихий до України 
сам царський уряд. 

Об’єктивна оцінка була, якщо ретельніше придивитися, не дуже вже й 
об’єктивною, тому що все одно фільтрувалася крізь радянську цензуру. 

Петро І почав утверджувати антипатріотичну позицію в думах і розумах 
як росіян, так і українців. Що там анафема в православній церкві, коли цар і 
його вірні піддані історики знищили архіви з документами, в яких і невзначай 
згадувалось би ім’я гетьмана – "Івашки Мазепи" – як полюбляв його називати 
цар-Батюшка. 
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Можливо, тепер можна не дивуватися, що існує п’ять дат народження 
Мазепи, довгі пошуки його могили і білі плями на усьому житті і діяннях. 

Не дивно також, що знищена чи прихована правда про цю непересічну 
особистість, яка не могла дійти до українця. Вона шукалась і створювалась із 
спогадів очевидців, за усною народною творчістю, за іноземними архівами. 
Але стати великою, всенародною правдою не могла… 

Із створенням УНР історики почали ретельніше придивлятися до 
Мазепи, гортаючи з подивом, а потім з обуренням, сторінки історії, створеної 
за велінням царя. Та не судилося зробити щось більше… 

Україна – незалежна і суверенна, історики розкривали замки й печатки з 
архівів і сейфів. Хоч знайшли дуже мало, все ж вистачило спростувати майже 
все відоме про Мазепу, що нав’язувалось століттями, про що не можна було 
говорити навіть пошепки. 

Коли народився І.С.Мазепа, точно відповісти не можна через нестачу 
документів. Із деяких вказівок сучасників виходить, що близько 1640 року. 
Батько гетьмана Васинь Степан був "шляхтич і жолнер", що пристав до 
української революції і був сотенним отаманом на Білоцерковщині, мати 
Марія чи Магдалина була з Мокієвських. 

Де вчився Мазепа? Величко пише, що в Київській академії, польські 
джерела повідомляють, що в Полоцьку. Потім був покоєвим Яна Казимира 
чи його дружини Марії Луїзи. Це надавало йому багато подорожувати 
країнами Західної Європи, а також виконувати обов’язки королівського 
посланця в Козацькій Україні. У 1669 році, повернувшись на Правобережжя, 
Мазепа вступає на службу до гетьмана Правобережної України 
П.Дорошенка. Виконуючи свою першу дипломатичну місію, він потрапляє в 
полон до запорожців, які видають його гетьманові Лівобережної України 
І.Самойловичу. Своєю досвідченістю в міжнародних справах і бездоганними 
манерами він переконує Самойловича зробити його довіреною особою. Ці ж 
риси допомагають Мазепі встановити контакти з високопоставленими 
царськими урядовцями. У 1687 році, коли змістили Самойловича, його 
наступником було обрано не кого іншого, як Мазепу, підтриманого широким 
козацьким загалом та російськими вельможами. Новообраний гетьман 
придушує повстання Петрика, бере активну участь в облозі Азова і в 
Північній війні Росії зі Швецією, йому вдається навіть окопувати 
українською армією Правобережжя.  

Розділ 1. Політична діяльність української молоді в культурно-історичному аспекті 
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Протягом майже всього 21-річного гетьманування Мазепа проводив 
традиційно для гетьманів Лівобережної України політику. З небаченою 
послідовністю він зміцнює становище старшини, роздавши їй понад тисячу 
дарчих на землю. Мазепа і сам стає одним із найбагатших феодалів Європи. 
Людина досвідчена і витончена, Мазепа скеровує значну частину своїх 
особистих прибутків на розвиток релігії та культурних установ. Ревний 
покровитель православ’я, він будує по всій Гетьманщині цілу низку чудових 
церков, споруджених у пишному стилі, що його часом називають 
мазепинським бароко. За Мазепиного гетьманування Києво-Могилянська 
академія змогла завдяки його підтримці спорудити нові корпуси і збільшити 
до двох тисяч кількість студентів. Крім того, Мазепа заснував багато інших 
шкіл і друкарень, щоб українська молодь могли в повну міру своїх 
можливостей користуватися благами освіти. 

Проте, якщо київські спудеї та духовенство складали на його честь 
захоплені панегірики, то селяни і козацька чернь була іншої думки про 
гетьмана, підтримка якого старшинами викликала невдоволення серед 
народних мас. Звичайно, прості козаки і селяни, які пережили період Руїни, 
не могли розбагатіти від жорстокої експлуатації власної старшини, яка 
почала перетворюватися на поміщиків, на боці яких був гетьман. 

Згодом внутрішня політика Мазепи зазнає краху, тому що церква 
виголосить за вказівкою царя анафему, а старшина відмовиться від нього, 
вирішивши, що Петро І більш впливовіший, щедріший, і його кара буде 
страшніша. Недооцінка низів суспільства стане для гетьмана потім 
вирішальною. 

Долю Мазепи можна було передбачити. Просто гетьманування дісталося 
Мазепі у той важкий час, коли його опора, провідники Гетьманщини, дбала 
про обмежені й прагматичні інтереси. Вони скоріше пристосовувалися до 
існуючих політичних обставин, а не змінювали їх. В основному вони ставили 
перед собою подвійну мету: утримувати задовільні стосунки з царем і 
змінювати свої особисті соціально-економічні привілеї – як членів 
новонародженої козацької еліти – за рахунок простого селянства і козацтва. 

Наслідком цього і був зеніт гетьманування Мазепи.  
Мазепа всіляко улещував Петра І, молодого монарха, який ще на початку 

свого правління прагнув монополізувати владу, він за своєю 
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імперіалістичною суттю виступав проти ідеї українського чи будь-якого 
іншого самоврядування. А Мазепа прагнув автономії України – визволення з-
під таких "ласкавих" рук "старшої сестри" – Росії. Але стосунки Мазепи і 
Петра І були варті подиву: гетьман і монарх листувалися, дарували один 
одному розкішні подарунки, взаємовигідні зв’язки підтримувалися дружбою, 
яку Мазепа створив виключно своїм тактом, вмінням спілкуватися та, може, в 
деякій мірі підлабузництвом. 

Проте це не означало, що протиборство між прагненням України до 
автономії, а Росії до повного її підпорядкування не згасало. Просто набуло 
дещо інших форм. Мазепа як великий миролюбець не хотів вести війну з 
кровопролиттям, тому і вів цю війну на паперах. 

Гетьману не вдалося повністю приспати пильність Петра І, тому що на 
нього старшина писала численні доноси, виявляючи до царя рабську покору, 
яку не хотіли показувати своєму гетьману. Але цар донощиків суворо карав, 
вірячи у відданість Мазепи, який усіма вчинками її виявляв. 

Дозволив царським чиновникам обдирати українських селян, солдатам 
царя чинити безчинства у селах, будувати численні фортеці, де українці були 
наче раби. Мазепа надавав активну допомогу Петрові І в грандіозних походах 
на турків і татар. 

Проте на початку XVIII ст. у взаємовигідних стосунках із царем, що їх 
Мазепа так скритно підтримував, з’являється напруженість. У 1700 році 
вибухнула велика Північна війна. Під час цієї війни цар висунув перед 
українцями нечувані раніше вимоги. Козаки вперше повинні були воювати 
виключно за інтереси царя в порушення Березневих статей. Замість того, щоб 
захищати свою землю від безпосередніх ворогів – поляків, турків, татар, 
українці тепер були змушені битися зі шведськими арміями. У цих походах 
було очевидним, що козаки не могли рівнятися з регулярними 
європейськими арміями. Рік у рік їхні загони поверталися з півночі, зазнавши 
втрат, що сягали 50, 60 і навіть 70 % складу. До того ж на чолі козацьких 
полків Петро І поставив російських і німецьких командирів, дух козаків 
занепав. Чужоземні офіцери ставилися до козаків як до гарматного м’яса. 
Коли поповзли чутки про те, що Петро І хоче реорганізувати козаків, 
старшина, положення якої було пов’язане з військовими посадами, 
занепокоїлася.  

Війна викликала ремствування також серед українських селян і міщан. 

Розділ 1. Політична діяльність української молоді в культурно-історичному аспекті 
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Вони скаржилися, що в їхніх селах і містах розмістилися російські війська, 
які завдавали утисків місцевому населенню. "Звідусіль, – писав цареві 
Мазепа, – я отримую скарги на свавілля російських військ". Навіть гетьман 
став відчувати загрозу, коли пішли поголоски про те, що цар наміряється 
замінити його чужоземним генералом чи російським вельможею. 

Невдоволення, що врешті штовхнуло Мазепу до нового покровителя, 
було пов’язане з питанням захисту України. Коли польський союзник Карла 
ХІІ Станіслав Мицинський став погрожувати нападом на Україну, Мазепа 
попросив допомоги у Петра І, який чекав нападу шведів і відмовив гетьману. 
Отже, порушив зобов’язання обороняти Україну, що було основою угоди 
1654 року, і український гетьман припинив вважати себе вірним цареві. 28 
жовтня 1708 року, коли Карл ХІІ, йшовши на Москву, завернув на Україну, 
Мазепа, з надією запобігти спустошенню свого краю, перейшов на бік 
шведів. За ним пішло близько 3 тисяч козаків і провідних членів старшин. 
Козаки підтримали Мазепу, бо Петро наказав їм спалити українські села на 
шляху шведських загонів, проводячи тактику "выжженой земли". А хіба 
могли українці палити власні домівки? Умови, за яких українці приєдналися 
до Карла, були встановлені у пакті. За надання військової допомоги і провізії 
Карл обіцяв захищати Україну і допомогти її визволити з-під Москви і 
відновлення давніх прав України. 

Петро І дізнався про "вчинок нового Іуди – Мазепи – з великим 
здивуванням". Через кілька днів потому на гетьманську столицю Батурин 
напав командуючий російськими військами в Україні князь Меншиков і 
вирізав усіх жителів – 6 тис. чоловіків, жінок, дітей. 

Протестанти-шведи викликали настороженість в українців, до того ж 
руїни Батурина призвели до того, що більшість не підтримало Мазепу. 
Підтримала його лише запорізька громада, яка вибрала для себе "менше зло", 
ніж цар. 

За це цар в травні 1709 року видав указ про страту будь-якого запорожця 
і зруйнував Січ.  

28 червня 1709 року відбулася Полтавська битва. Переможцем став 
Петро І, який вважав англійське поневолення Ірландії придатною моделлю 
для здійснення своїх намірів щодо України, і її загарбання було питанням 
часу.  
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Мазепа помер, вбитий горем, біля м.Бендери 21 вересня 1709 року. 
Ось такими були діяння Мазепи. Історія як примхлива панночка 

відкинула всі його спроби зробити Україну автономною.  
Двісті років на безмежній території царської імперії, від Владивостока до 

Баку, проклинала казьонна православна церква, запобіглива служниця 
царату, Мазепу, як "зрадника, кровоприсяжника і Юду". 

Зрадник? Так, але зрадник зі зрадниками, царями, що з перших днів 
Переяслава зраджували Україну! 

Кровоприсяжник? Так, але з такими ж, з царями, що присягали завжди 
"захищати пункти Б.Хмельницького", які навіть до останнього дня імперії 
фігурували в "Повному зібранні законів"! 

Юда? Так, але Юда з Юдами, що продавали за тридцять срібняків 
українські землі у Вісьні, Москві, Бахчисараї, Царгороді, Відні! 

Проте ніколи Іван Мазепа не був ані зрадником, ані Юдою, ні 
кровоприсяжником для України, до якої був повний Sancti amoris patrial 
(святої любові до Батьківщини). 

Отже, історію необхідно переписати, але мовою Істини, віддаючи їй 
велику данину. 
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Розділ 1. Політична діяльність української молоді в культурно-історичному аспекті 


