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Питання про те, як пишеться історія в нашому заполітизованому 
суспільстві, цікавить не лише спеціалістів, а й широку громадськість. Тим 
більше, що в березні 2009 року Україна відзначила 370-річчя з дня народ-
ження гетьмана Івана Степановича Мазепи. Епоха Мазепи в історії Геть-
манщини і перехід українського гетьмана на бік шведського короля Карла 
ХІІ є однією з «болючих» тем українського минулого [3, 7].  

Волею історичної долі Мазепа опинився в фокусі тогочасного 
міжнародного життя. У політичних відносинах і війнах Росії із Швецією, 
Польщею, Туреччиною, Кримом він був однією з найактивніших дійових 
осіб. Хто ж він був насправді – Іван Степанович Мазепа? Здібний 
адміністратор, воєначальник, дипломат чи політичний авантюрист, що 
прагнув досягти своїх егоїстичних цілей [6, 3]? Звичайно до Мазепи треба 
підходити з історичного погляду і не вимагати від нього більше, ніж доз-
воляли умови тогочасної епохи… у надзвичайно складних умовах поси-
лення російського гніту в Україні він проводив гнучку внутрішню і 
зовнішню політику. 

Не можна заперечити його вірну 20-річну службу московському 
цареві, але й не можна заперечити зроблене ним для України. Зокрема те, 
що Мазепа ціною свого становища, свого майна і, навіть, ціною власного 
життя відчайдушно намагався вирвати українську державність з лап 
російських можновладців. 

Іван Мазепа пройшов не легкий і не простий процес росту визначної 
людини і формування великого державного діяча. Він мав надзвичайний 
хист володаря [15, 63]. 

Саме з початком доби Мазепи історики говорять про кінець тривалої, 
затяжної епохи, що дістала в історії України зловісну назву «Руїна». Хоча 
гетьманування Мазепи теж не було мирним, спокійним періодом, але 
гетьманові вдалося зміцнити державу зсередини, дещо нормалізувати 
загострені соціальні відносини, покращити стан економіки, не забуваючи 
сприяти розвиткові культури та мистецтва. 

Іван Степанович не був популярним серед народу. Ця 
непопулярність пояснювалась складністю ситуації, характерної для 
тогочасної України, коли гетьман уже не міг мати за своєю спиною широ-
кого національного фронту, як це було в роки Б.Хмельницького. Історичні 
умови радикально змінилися, відбувався процес феодалізації. Зрозуміло, 
що рядове козацтво і селянство, які ще жили спогадами про минуле не 
могли прийняти нові порядки. Гетьман розумів це і висунув 
загальнонаціональну ідею єдності України навколо мудрого правителя, він 
запропонував політичну програму побудови нової України. Але, на жаль, з 



такою програмою Мазепа не міг виступити відкрито. Йому залишалось че-
кати слушної години, а доти всіляко запевняти московський уряд у своїй 
відданості йому [2, 35]. Взагалі, в перший період своєї діяльності Мазепа 
чесно і сумлінно співпрацював з московським урядом. Найменший вияв 
самостійності розцінювався як свавілля. Та й у самій Україні було чимало 
заздрісників, які стежили за кожним кроком гетьмана, аби зробити з ним 
те, що було вчинено з Самойловичем та його попередником 
Многогрішним [4, 216]. 

Приниження козацької старшини в ході Північної війни потягло за 
собою позицію, яка передбачала супротив Росії. В листі Пилипа Орлика до 
Стефана Яворського позиція української старшини сформульована так: 
«Миргородський полковник сказав йому, Мазепі: «Очі всіх на тебе упова-
ють, і не дай Боже для тебе смерті, бо ми дістанемося такої неволі, що нас і 
кури загребуть» [3, 7]. 

Безпосереднім поштовхом до початку пошуку інших протекторів для 
України було те, що 1707 року Мазепа дізнався, що російський цар і його 
оточення планували реформування суспільного устрою Гетьманщини на 
зразок Слобідської України. В квітні 1707 р. в Жовкві Петро І виклав 
Мазепі проект створення «компаній», тобто формування регулярного 
війська із частини козацтва. В травні 1708 р. Петро І порушив дану Мазепі 
обіцянку збереження Правобережжя за Гетьманщиною. Для українського 
гетьмана та еліти реформа нерегулярного козацького війська була шоком, 
оскільки в їхньому світобаченні військовий устрій був нерозривно 
пов’язаний з адміністративним, судовим життям Гетьманщини та 
суспільним устроєм в цілому. Причини збройного виступу Івана Мазепи 
проти Петра І пояснюються тим, що царські реформи ламали політичний 
світогляд еліти Гетьманщини і підривали саму козацьку ідентичність [3, 8]. 

Ситуація вимагала радикальних дій. У 1705 р. І. Мазепа розпочинає 
таємні переговори із союзником Карла ХІІ – польським королем 
С. Лещинським, а навесні 1709 р. укладає угоду зі Швецією, яка передба-
чала відновлення державної незалежності України. Цього ж року гетьман 
виступив як союзник шведів у вирішальній Полтавській битві та зазнав по-
разки. 

Чи можна вважати усі ці кроки зрадою союзу з Росією, зрадою 
українській державності? Шукаючи відповідь на це питання, варто 
пам’ятати, що стрижнем політики російського царату в українських землях 
завжди було намагання підім’яти під себе гетьманську владу, максимально 
обмежити, а в перспективі взагалі скасувати автономію України. Російська 
сторона, відстоюючи власні інтереси на міжнародній арені, ніколи особли-
во не дотримувалася духу і букви Переяславського договору 1654 р. До то-
го ж, коли над Україною нависла загроза вторгнення С. Лещинського, 
гетьман, звернувшись до Петра І по допомогу, отримав красномовну 
відповідь: «Я не можу дати навіть десяти чоловік; боронися як знаєш.»  



Отже, Мазепа не зраджував союзові з Росією, а сам неодноразово був 
зраджений російською стороною. Не зраджував він і українській 
державності, тому що відповідно до його угоди зі Швецією і Польщею 
Україна мала стати великим князівством у складі останньої [1, 179]. 

Таким чином, трактуючи Мазепу через поняття – герой чи зрадник, 
цим самим ми спрощуємо історичні реалії того часу [7, 6]. Іван Мазепа був 
сином своєї епохи, спадкоємцем героїчної доби Руїни, періоду сподівань і 
розчарувань. 
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