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КНЯЗЬ ІВАН МАЗЕПА — ГЕТЬМАН УКРАЇНИ 
(1639— 1709)

Хоч Україна чи пак Українська Козацька Військова Держава 
(Гетьманщина, 1649—1764) була •спочатку під польським, турецьким, 
а опісля під московським протекторатом, як  слушно завважив у своїй 
дисертації німецький історик, Ганс Шуман, вона мала власну тери
торію, свій нарід, -свій, як  на тодішні часи, демократичний уряд, своє 
військо — тобто козаків, а наївіть деякий час дипломатичні зв’язки з 
чужими державами (крім Польщі і Туреччини), так що творець Геть
манщини, Богдан Хмельницький, де факто був суверенним волода
рем.1 До речі, державна форма автономії була звичайним явищем у 
тодішній Бвропі, згадати б хоча, що всі балканські народи були під 
турецьким, Прусія під польським, Голляндія під еспанським, Л іф лян
дія (сьогоднішня Латвія і Естонія) під шведським протекторатом.

У к р а їн с ь к і  нарід у своїх природних аспіраціях намагався ство
рити власну незалежну державу, якій збройно протиставилася Поль
ща -своїми імперіялістично-експансивними плянами. Одначе в бороть
бі з українським визвольним рухом Польща своїх іплянів не була в 
силі зреалізувати, щоправда, їй вдалося ослабити молоду Українську 
Козацьку Державу.

Наслідком провалу польської експанзивної політики на сході Евро- 
пи постала політична порожнеча, яку  не могла заповнити ані козаць
ка Україна, що саме зроджувалася в огні і  крові, ані ослаблена Поль
ща, ані Москва, що ще загоювала свої рани після «смути». Тоді Поль
ща і Москва вирішили поділитися територією України (Андрусівська 
угода з 1667 p.).

Одначе навіть послаблена Українська Козацька Держава не тіль
ки, що не перестала бути предметом заінтересування обох контра
гентів, але була теж  довгий час політичним чинником на сході Евро- 
іпи, зокрема відігравала значну ролю у боротьбі проти Туреччини, що 
все ще тоді була поважною загрозою для Европи. Польща і Москва 
спритно старалися використовувати козацьку військову силу для 
своїх політичних і воєнних цілей. Зокрема Петро І використовуючи 
внутрішній розклад Польщі, старався використовувати цю порожнечу

і Hans Schumann, Der Hetmanstaat, 1654—1764, (Dissertation), Breslau 
1936, p. 4; George Vernadsky, Bohdan: Hetman of Ukraine, New Haven 1941, 
p. 118.
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для своїх імперіялістичних задумів. Україна стала тереном, де зіт
кнулися польсько-московські інтереси.

У такому складному політичному становищі на чолі Української 
Козацької Держави стає Іван Мазепа, 1639—1709.2 Особливо усклад
нилося становище України під час Великої Північної Війни (1700— 
1721). У змаганнях Швеції і Москви за гегемонію в Північносхідній 
Европі, Україна згідно з Переяславським договором (1654) та Ко ло
ма,цькою угодою (1687), проти своєї волі мусіла брати активну участь 
у цій війні, що була для неї великим тягарем. Українська людність 
мусіла доставляти для російського війська в Україні не тільки гро
шеві та натуральні побори, виконувати всякі фортифікаційні роботи, 
але терпіти різні утиски, зневаги, пониження включаючи ґвалти та 
побої. Козаки ж  часто-густо будучи під командуванням російських та 
чужинецьких офіцерів, як і брутально з ними обходилися, му сі ли во
ювати та гинути за чужу їм справу.

Щ обільше, існування навіть автономної Української Держави уже 
на початку 18-го століття не входило в рямці імперіялістичних пли
нів царя, що навіть не скривався з  намірами ліквідування Гетьман
щини. Українським державним кругам було рівнож ясно, що і вис лід 
Північної Війни значно погіршував положення України. Коли б цар 
виграв війну, то тоді ще раз повторилася б Андрусівська угода. Ко
ли б виграв шведський король, то тоді Україна як активний союзник 
Москви, попала б у ласку і не ласку Польщі. Ситуація України була 
справді незавидна і нелегким було завдання гетьмана Мазепи «про
вести український державний корабель безпечно між  Сціллою і Ха- 
рібдою» (Оглоблин).

З  уваги на те, що Українське Козацьке Військо брало активну 
участь у війнах міжнародного характеру, як  наприклад, участь 
50.000 козацької армії у двох Кримських походах (1687 та 1689), що 
відбулися в рямцях «Святої Ліґи», яку в 1684 р. зорганізував цісар 
Леопольд І проти Туреччини, та особливо участь козаків під час Ве
ликої Північної Війни, Україна звернула на себе у в а г у  тодішньої 
Західної Европи. Чужинці цікавилися не тільки географічним поло
ження та історією України, козаками, але теж  Мазепою — гетьманом, 
чи пак головою Уряду Української Козацької Держави та Головно
командуючим Козацької Армії. Силою обставин Мазепа став цент
ральною постатю історичних подій на Україні того часу. У зв ’язку з 
воєнним операціями, Західньо-европейська преса пише не тільки про 
козаків, але теж  присвячує багато уваги особі гетьмана. Деякі німець
кі журнали номіщують біографічні нариси та портрет Мазепи на пер
шій сторінці. Та не тільки преса, але теж  дипломати згадують у своїх 
звітах про гетьмана, ним цікавляться королі, про нього, його полі
тичні пляни зокрема, про його союз із шведським королем писали і 
ще пишуть історики та письменники.

2 Дата народження Мазепи ще і досі лишається спірним питанням, 
одначе 20 березня 1639 є найбільше правдоподібна, докладніше про це див. 
О. Оглоблин, Гетьман Іван Мазепа та його доба, Записки Наукового Това
риства ім. Шевченка, (у дальшому «ЗНТШ»), Нью-Йорк—Париж—Торонто
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Хоч прероґативи Мазепи були обмежені т. зв. «Коломацькими 
статтями»,3 все ж  таки він виконував в Україні найвищу цивільну і 
військову владу. Гетьманський Уряд респектовано в Москві. Як подає 
сосвєтський російський історик, М. Богословський, у Москві було окре
ме міністерство для козацьких (українських) справ («Особый Мало- 
российский Двор»), через який царський уряд комунікувався з  геть
манським урядом, самого ж  гетьмана цар приймав у «посольському 
приказі», тобто сьогоднішньому міністерстві закордонних оправ, подіб
но як  інших чужинецьких державних мужів чи дипломатів.4

Українську Козацьку Державу зазиачувано окремо на тодішніх 
європейських мапах, згадати б відому маїпу французького інженера 
Бопляна, атляс англійського картографа П. Ґордона, чи німецького Й. 
Гофмаїна та інших.4а Тогочасні подорожники, науковці, журналісти, 
дипломати згадували про Гетьманщину як  окрему державу. Напри
клад, тодішній французький посол у Москві, Ж ан  де Балюз (1648— 
1718), відвідуючи в 1704 р. гетьмана у Батурині, писав у своєму листі: 
« . . .  з  Москви я  приїхав на Україну, країну козаків, де я був гостем 
принца Мазепи, котрий виконує у  цій країні найвищу владу».5

Визначний -англійський журналіст і письменник, відомий автор 
«Робінзона Крузо», Даніель Дефо, 1661—1731, у своїй книжці про царя 
Петра І писав: « . . .  Мазепа не мав королівського титулу, але він був 
рівний королеві відносно влади, й у всякому відношенні був рівний, 
якщо мова про владу в даних обставинах, або й перевищував коро
ля А вгуста. . .  »6 Мазепа був повністю цього свідомий і уважав -себе

1960, т. 170, стор. 21. Дату смерти, 2 жовтня, н. ст., 1709 устійнив Б. Круп- 
ницький у своїй розвідці п. н. «Про дату смерти Мазепи», Miscellanea Ма- 
zepiana, Праці Українського Наукового Інституту, (у дальшому «ПУНІ»), 
Варшава 1939, т. 47, стор. 90—92.

3 М. Костомаров, Мазепа и мазепинцы, Полное собрание сочинений, Ст. 
Петерсбург 1905, т. VI, стор. 391—392.

4 М. М. Богословский, Петр I. Материалы для биографии, ОГИЗ, Мос
ква 1948, т. IV, стор. 332—334.

4а Докладніше про це див.: В. Kravciv, „Ukraine in Western Cartography 
and Science in the 17th and 18th Centuries”, The Ukrainian Quartely, Vol. 
XVIII, No. 1, (1962), pp. 24—39.

5 Листа Балюза знайшов І. Борщак у Biblictheaue Nationale, Paris, 
„Fonds Baluse", Vol. CLI, та помістив його в українському перекладі як 
додаток до своєї праці п. н. «Мазепа. Людина й історичний діяч», ЗНТШ, 
(1933), т. 152, стор. 28—30.

6 Daniel Defoe, An Impartial History of the Life and Actions of Peter Ale- 
xowitz, the present Czar of M uscovy..., London 1728, p. 208; („...M azeppa  
was not a King in Title, he was Equal a King in Power, and every way Equal 
if not superior to King Augustus in the divided Circumstances, in which Power 
stood“.) На заході принято писати прізвище Мазепи через два «пп», одначе 
сам Мазепа підписуючись латинкою, уживав тільки одне «п» у своїх чи
сленних листах. Див. факсиміле власноручного підпису Мазепи на листі з
4 серпня 1704 р. з Бердичева до каліського воєводи 3. Галецького. Цей 
лист знаходиться у Шведському Державному Архіві. Див. докладніше про 
це мою книжку п. н. Prince Mazepa: Hetman of Ukraine In Contemporary 
English Publications, 1687—1709, Chicago 1967, p. 16.



58 ТЕОДОР МАЦЬКІВ

«мало менше польського короля».7 Голландський професор універси
тету, Христофор Келяріюс, .перебільшуючи титул гетьмана, писав про 
Мазепу як про «імператора».8 Шведський полковник К. Ґ. Клінґспор 
(1665—1742), що присвятив Мазепі доволі багато уваги у своїх споми
нах писав: «Мазепа був великим чоловіком і його ім’я було відоме 
далеко поза межами країни, якою він володів».8а

Б ез сумніву, що Мазепа був відомою постаттю в тодішній Европі. 
Вже про його вибір -на гетьмана 4 серпня (25 липня с. ст.) 1687 року 
писала майже вся європейська преса, згадати б хоч тодішні німецькі 
газети в Берліні, Ляйпціґу, Нюрнберзі («Ной-ерефнетер Гісторішер 
Більдер-Зааль», у  Ф ранкфурті («Театрум Европеум»), офіційні часо
писи у Франції («Ґазетт де Франс»), та в Англії («Лондон Ґазетт»). 
Що вибір Мазепи на гетьмана України мав політичне значіння, вка
зує хоч би те, що шведський /представник у Варшаві, Симон Дерф- 
флер (Simon Dórffler), уважав за відповідне повідомити про це свій 
уряд. Докладніше про заінтересування вибором Мазепи на гетьмана 
у Стокгольмі написав Богдан Кентржинеький у своїй знаменитій праці 
п. н. «Mazepa», Stockholm 1962.

У же французький дипломат у  Москві, Фой де ля Невіль {1649— 
1706), що особисто пізнав гетьмана Мазепу, так  згадував про нього у 
своїх споминах: « . . .  Цей принц — не звичайна собі людина, а дуже 
відома особа, він досконало говорить латинською мовою. Сам він ко
зацького роду».9

М азепа був людиною високої О 'світи і  товариської культури. З а
гальну тодішню освіту одержав він у Киево-Мотилянській Академії, 
був пажем при польському королівському д в о р і ,  відвідував Францію, 
а в Парижі з  нагоди підписання Піренейського миру (1659), був прий
нятий у Люврі, про що сам засвідчив у  своїй розмові з  Балюзом, який 
у своєму вж е вище згаданому листі писав: « . . .  Я розмовляв із госпо
дарем України польською та латинською мовами, бо він запевняв ме
не, що не володіє добре французькою мовою, хоч у молодих літах 
відвідав Париж та південну Францію».10

Мазепа відвідував не тільки Францію, але згідно з листом Пили
па Орлика до свого сина Григора, М азепа був також  в Італії та Ні
меччині. Всупереч сумнівам Борщаїка («Польські вказівки про пере

7 Костомаров, op. cit., стор. 422.
8 Christophori Cellarii. . .  Geographia Nova, Janae 1709, 1745; („Anno 1708 

Kosakorum dux seu imperator Joannes Mazeppa eques Ukrainae, ope Sueco- 
rum adiatus, regiam inter Kosakos adfectabat dignitatem44.); див. докладні
ше, Борщак, op. cit., стор. 24—25.

8a Carl Gustafson Klingspor, Charles the Twelft, King of Sweden, trans
lated from the manuscript by John A. Gade, Boston—New York 1916, p. 226.

9 Foy de la Neuville, Relation curieuse et novelle de Moscovie, de la Haye 
1699; я користувався англійським перекладом An Account of Muscovy as 
it was in the Year 1689, London 1699, p. 43; (“ . . .  This prince is not comely in 
his person, but a very knowing man, and spaeking Latin in perfection. He is 
Cossack born.”)

10 Борщак, op. cit., стор. 29.
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бування Мазепи в Нідерландах викликують деякі сумніви»),11 моло
дий дослідник, Михайло Брик, знайшов незаперечний доказ, що Ма
зепа таки був у Голляндії. У 1657 році М азепа приїхав до міста Де
вентер разом з  Мартином Концьким, пізнішим краківським каште
ляном, який залишив багато паперів, у  яких також  згадує про свою 
науку з  Мазепою у Девентері. Про це згадує у своїх писаннях поль
ський поет, Тимко Падура (1801—1872), що були надруковані у Льво
ві в 1874 році. Щобільше, у Девентері заховався реєстр студентів т. 
зв. «Хезеллен Бук», в якому Мазепа зареєструвався як  «Йоаннес Ко- 
лєдіньскі, нобілєс польонус». На основі цієї записки, г о л л а н д с ь к і  ге
нерали Тер Аа і де Бас зазначили у додатку до сьомого тому історії 
«Армії Недерляндських Штатів», що «Йоаннес Колєдиньскі, пізніший 
Козацький Гетьман Мазепа, був один рік у Недерляндах при відлив
ні гармат Віллєма Веґеваард-а у  Девентер».12 Тут слід зазначити, що 
при тому був виш кіл в артилєрейській штуці. Що ж  відноситься са
мої реєстрації, то Мазепа не був єдиним, що зареєструвався «нобілєс 
польонус». У реестрах західньо-евроіпейських університетів можна 
знайти багато наших земляків, що реєструвалися як «польонус», «лі
ту ану с», «бору су с», чи «сармату с». Видно був такий звичай, подібно 
як і  сьогодні, що люди записувалися згідно з державною приналеж
ністю. Наприклад, Юрій Немирич є там записаний як «польонус», а 
дальше «Субкамераріі терра Кіовієнеіс філіюс».

Мазепа добре володів польською, німецькою, італійською мовами, 
знав голландську, французьку, татарську мови, відносно ж  латин
ської мови, то він нею «так досконало володіє, що може р еа л ізу в ати
з нашими найкращими отцями єзуїтами», підчеркує у своєму вж е 
згаданому листі Балюз. Мазепа звертав на себе увагу своїх сучасни
ків ї ї є  тільки своїм знанням та високою товариською культурою, але 
він мав виїмковий дар чи пак «чар» притягати до себе людей та мати 
до себе довір’я. Інший французкий дипломат у Варшаві, Франціс Бо- 
нак так  писав в 1707 p.: « . . .  Яік я  чув від пані воєводини (Сєштської)
— гетьман Мазепа, поза іншими своїми прикметами, приваблює лег
ко до себе своїм чаром жінок, як  хоче цього».13

Мазепа, як  підчеркує Борщ ак — «міг говорити з кожним мовою 
свого розмовника, тобто мав той талант, що його Френціс Бекон ува
жає в XVI віці за першу -прикмету великої людини». . . .В с і  його 
співбесідники, чи то «гонорові польські магнати, напівдикі москов
ські бояри, буйні запорожці, статечні турки, елегантні французи й 
пуритани шведи — всі вони, твердить Борщак, «стрічаючись з укра
їнським гетьманом, складали перед ним свою зброю».14

11 Борщак, op. cit., стор. 4.
12 Ter Aa en De Bas, Het Staatsche Leger, 1568—1795, Breda 1913, Vol. VII, 

p. 238, Aanhangsel; („Johannes Koiedynski, latere Pozaken Hetman Mazeppa, 
was een jaar in Nederland bij Geschutfabriek Willem Wegewaard in Deven
ter").

13 Борщак, op. cit., стор. 6. (Архів Французького Міністерства Закор
донних Справ. Pologne: Correspondance Politique, 1707).

i* Ibidem.
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Одним з найкращих доказів, як М азепа вмів з ’єднувати собі лю
дей, може (посвідчити його чар у першій зустрічі з царем Петром І. 
До речі, становище гетьмана, що приїхав напередодні державного 
перевороту у  Москві, було прямо катастрофічним, так що старшина, 
яка з  ним тоді була, поважно застановлялася над новим кандидатом 
на гетьмана, й як  подає Борщак, варшавський кореспондент «Gazette 
de France», з 9 листопада 1689 p., вислолюючи «opinio communis», пи
сав: « . . .  князь Ґоліцин, княж на Софія, кілька бояр і козацький геть
ман Мазепа були скарані .на горло».15

Одначе коли Мазепа вперше стрінувся з молодим царем, він зро
бив на нього таке велике враження, що незважаючи на численні до- 
ноіси, залишився під тим враженням, так  що коли цар дістав пові
домлення про перехід гетьмана на шведську сторону, висловив «вє- 
лікоє удівлєніє».16 У доказ своєї пошани, Петро відзначив гетьмана 
найвищим тодішним відзначенням-орденом св. Андрея Первозванно
го, 8 лютого 1700 року. У січні того ж  року, на запрошення царя, М азе
па прибув до Москви, де його приймали з  великими почестями у «По
сольському дворі».17 У Москві був побудований «особый Гетманський 
Двор», тобто осібна -палата для гетьмана. До речі, 1 вересня 1707 р. 
цісар Йосиф І. надав Мазепі гідність князя «св. Римської Імперії».17а

То ж  недаром писав Отто Плеєр, австрійський посол у Москві 
(1692—1718), у  своєму звіті з 8 лютого 1702 року: « . . .  Мазепа є тут, 
якого приймають з високими почестями, а цар відноситься до нього з 
респектом та пошаною».18

Та не тільки Балюз, Бонак, де ля Невіль, Плеєр, що о-собисто знали 
Мазепу так  про нього висловлювалися. Ближ че нам невідомий дип
ломатичний аґект з Венеції, що провів у 1705 році два дні в Бату
рин!, підкреслює у  своєму звіті «велику інтеліґенцію Мазепи», та 
рухливість його розуму, який схоплює все краще за молодого», пише 
Борщак.19 Одначе було б хибно думати, що «як вельми гарно прова
див розмову й любо було його єлухати, все одно, з ким і про що не 
говорив би небіжчик Мазепа», — згадує Орлик, то тоді коли треба

15 Ibidem, стор. 7. (У дальшому всі цитати з «Газети де Франс» взяті з 
додатку до праці Борщака: «Gazette de France» про Мазепу, 1687—1709, 
ЗНТШ, т. 152, стор. ЗО—32; докладніше див. його статтю п. н. «Шведчина 
в тогочасній французькій пресі», «Українсьікі Вісти», ч. 36, Париж 1927).

16 Пор., Костомаров, op. cit., стор. 597.
і" М. М. Богословский, op. cit., стор. 332. Автор подає докладний опис 

прийняття Мазепи у Москві.
17а Відень, Райхсадельсамт, т. XII. Докладніше див. мою статтю «Геть

ман Іван Мазепа — князь Священної Римської Імперії», Український Істо
рик, т. III, ч. З—4, (1966), стор. 33—40.

із Haus, Hof, Staatsarchiv, Wien, (у дальшому «HHS»), Russica 1—20; цей 
звіт надрукував також Н. Устрялов у своїй праці п. н. История царствова
ния Петра Великого, СПБ, 1858—1863, т. IV, ч. 2, стор. 573; („Mazeppa ist 
auch allhier und wird sehr herrlich tractiert, auch von dem Czaren respek- 
tiert und geehrt. . . “).

19 Венецький Архів, депеші з Польщі, див. Боріцак, op. cit., стор. 9.
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було, гетьман «більше любить мовчати і слухати інших», стверджує 
розчаровано Балюз, якому не вдалося довідатись його плянів.20

Та не тільки очевидці, але теж  .пізніші дослідники цієї доби, які, 
хоч навіть користувалися у своїх дослідах російськими джерелами, 
підчеркували велику інтелігентність та бистрість ума Мазепи. Напри
клад, відомий того часу, французький учений, член Академії Наук 
у Берліні, Ж ан  Руссет де Міссі (1686—1762), знаний теж  під псевдоні
мом як  Іван Іванович Нєстезураноі, писав у своїй біографії про Петра 
І між іншим так: « . . .  Іван Мазепа був із шляхецької родини зі своєї 
нації, він був високо освічений, він не мав нічого спільного з варвар
ством козаків, навпаки, він визначався прикметами свого народу, 
передовсім тонким і ніжним розумом та великим розсудком.»21

Інший французький учений, літературний критик, віконт Е. Мель
хіор де Воґю, у своїй праці про Мазепу так писав: « . . .  Згідно з його 
біографами, Іван Степанович Мазепа був дуже вродливий, з природи 
надзвичайно інтелігентний, палкого темпераменту, відзначався май
стерністю не тільки в їзді на коні, але також в орудуванні зброєю 
та був відомий зі своєї ельоквенції».22

Хоч у російських джерелах Мазепу звичайно представляюють у 
неґативному світлі, («зрада», «честилюбивість», «підступність», «хит
рість», і т. д.), то все ж  таки об’єктивні дослідники приневолені при
знати Мазепі високу освіту, «приємний зовнішній вигляд, що вмів 
приваблювати до себе польських дам, бистрий ум» та «здібність своїм 
розумом уміти наглядати за поступками людей, розгадувати їх  заду
ми, сам ж е був скритии та обережний до найвищого ступня».23

Гетьманування Мазепи припадає на дуже ускладнені часи, коли 
Україна стає тереном воєнних операцій, а козацька армія авангар
дом у походах проти Туреччини в політичних плянах Москви і Поль
щі. Москва і Польща, ще раз потвердивши Андрусівський договір 
(1667) про поділ України поміж собою у т. зв. «Вічному мирі» (1686), 
намагалися використати її кожна окремо для своїх цілей, а саме: 
Москва, хотячи добитися вільного доступу до Чорного Моря, мусіла 
знищити татар на Криму. Польща ж, утративши частину Правобе
реж ж я та Поділля в Бучацькому договорі (1672), старалася відзискати 
ці втрачені землі від Туреччини. Обидві держави, проти волі Укра
їнського Гетьманського Уряду, старалися використовувати козаків. 
>Черєз Україну проходили московські війська, які до речі стояли дов
гими постоями та економічно нищили господарське ж иття нашого на-

20 Борщак, op. cit., стор. 7—8.
21 Ivan I. Nestesuranoi (Jean Rousset de Missy), Memoires du Regne de 

Pierre le Grand, Empereur de Russie . . Amsterdam 1730, Vol. III, p. 136.
22 Viscont E. Melchior de Vogue, „Mazeppa, la legende et histoire“, Revue 

des deux Mondes, (1881), Vol. XLVIII, pp. 320—351; я користувався англій
ським перекладом: James Millington, The True Story of Mazeppa, London
1884, p. 25.

23 А. Старчевский, Справочный Энциклопедический Словарь, Ст. Пе- 
терсбург 1853, т. VII, стор. 387, 390.
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селения. Російсько-турецька війна нищила торговельні зв’язки з Кри
мом та чорноморськими краями, що дуже відбивалося на господар
ському житті України, зокрема на тому немало потерпіли запорожці.

Український Гетьманський Уряд правильно оцінював шкідливість 
московсько-польського «вічного» миру, що звертаючись проти Туреч
чини, шкодив українським державним інтересам, передовсім в об’єд
нанні української території під одною булавою. Розумів це гетьман 
Іван Самойлович, який старався якщо не запобігти війні з Туреччи
ною, то принайменше забезпечити невтральність Гетьманщини. І хоч 
Самойлович вів льояльну політику супроти Москви, одначе як відо
мо, це його не спасло і за свої політичні концепції він був позбавлений 
гетьманської булави.

Наступник Самойловича теж  не погоджувався з політикою «віч
ного» миру й хотячи відвернути увагу московського уряду від даль
шої війни, «нас нудит на шведа»,24 але будучи свідомий своєї мілітар
ної слабости у порівнанні з московською армією, був приневолений 
іти по лінії московської політики аж  до переходу на шведську сто
рону.

Поділ України на Ліво- і Правобережжя, нестача координації ук
раїнської військової сили в одних руках, внутрішня боротьба та 
конфлікт різних ів п л и в ів  і  течій серед тодішнього українського грома
дянства — все це не дозволило гетьманам скріпити свою політичну 
позицію у Москві.

Скомпліковане та незавидне становище тодішнього Гетьмансько
го Уряду ускладнювала внутрішня анархія, яку ще в 1628 р. Бетлен 
Ґабор так  схарактеризував: « . . .  многоголова, бурхлива та безладна 
гидра, що часто кидається в різні боки».25 Хоч як  образливо, зневаж
ливо і неприємно звучить це твердження Ґабора для нашого вуха, на 
жаль воно вірно характеризує тодішні трагічні часи та дає відповідь 
на причини наших невдач! Здеморалізована руїною старшина нікому 
не вірила, ані не хотячи повинуватись своєму гетьманові, радо від
кликалася до Москви {що радо тому потурала), або що гірше, робила 
на нього доноси, чим у самій основі підривала авторитет гетьмансько
го уряду.

На кого ж  мав Мазепа опертися? На старшину, дух якої вже тоді 
заражений царською ласкою, чи духовенство (представник якого, ар
хиепископ Теофан Прокопович, підготовляв теоретичні основи для 
російської імперії), яке зрадило гетьмана в критичний момент, чи 
може на селянство, для якого Мазепа завжди (і справедливо) був тіль
ки гетьманом панів і приятелем царя.

Мазепа був свідомий свого становища і шукав собі людей, на яких 
міг опертися, яким міг би довірити. Тому він вибирає собі співробіт
ників з чужинців або старшин незв’язаних з родовою старшиною. Ми 
бачимо у його штабі «нових людей» — як Орлика, Герциків, Мирови-

24 Богословский, op. cit., т. IV, стор. 343; Оглоблин, op. cit., стор. 252.
25 Борщак, op. cit., стор. 9.
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чів, Нахимовича чи Кеніґсека, що були йому не тільки зобов’язані, 
але залишилися вірними йому та його ідеї до кінця.

Уроджені державницькі здібности, дипломатичний хист, елястич- 
ність у потягненнях Мазепи подиву гідні у тодішніх суворих і кри
тичних обставинах. Мазепа знав усі слабі 'сторони гетьманської влади 
й ужив усіх зусиль, щоб її оборонити «як лев, як вовк, як  лис» — 
пише у своїх споминах Григор Орлик, а Борщ ак додає: « . . .  і він доб
ре захищав свою владу, найчастіше, правда, як  л и с . . .  ».26

Ні один тетьман, крім Богдана Хмельницького, що передчасно 
помер, не втримав так довго гетьманської булави, як  Мазепа. Таєм
ниця, чому він міг удержати владу понад двадцять років, лежить у 
тому, як  пише Борщак, що, зневтралізувавши доноси, Мазепа «своєю 
мудрою політикою осягнув довір’я Москви, яка давала йому змогу 
переводити в життя свою політику в Україні. Доки Україна зв’язана, 
все одно яким способом, із Москвою, невтральність Москви щодо 
внутрішніх справ України є передумовою якої б то не було україн
ської політики».27 Виглядає, що така політика М азепи супроти Москви 
як  і погляд Борщ ака на цю справу заслуговують на окрему увагу.

Своєю вмілою політикою у тодішніх обставинах, Мазепа не тіль
ки осягнув довір’я царського уряду, але скріпив свою владу і позицію 
і в Україні, і в Москві. Хоча становище Мазепи через «Коломацькі 
статті» було специфічне, все ж  таки Москва респектувала гетьман
ський уряд, цар запрошував гетьмана на державні наради і прислу- 
ховувався до йото порад.

Без сумніву, що Мазепа був державним мужем європейського 
масштабу і що його можна назвати українським Бисмарком, хоч би 
тому, що обидва ці визначні державники поставили собі за ціль своєї 
політики — об’єднання своїх батьківщин.

Як уже вище сказано, М азепа ідуче за «здоровим глуздом», вів 
реальну політику, тобто старався o-сягнути невтральність Москви у 
своїх плянах в Україні і консеквентно був льояльний, може навіть 
за льояльний, що мусять признати навіть деякі російські історики. 
'Коли ж  збагнувши, що цар хоче зліквідувати Гетьманщину, Мазепа 
зваживши всі «за і проти», вирішив з ’єднатися з могутньою тодіш
ньою Швецією, ворогом Варшави і Москви, щоб забезпечити кращу 
майбутність для українського народу. Одне можна б закинути Мазе
пі, що він будував свої пляни виключно в надії, що шведський ко
роль (якого український історик Степан Томашівський, не без при
чини називає «зловіщим ангелом України»),28 виграє війну та допомо
ж е визволити Україну.

Чи не найважливішим та найбільш контроверсійним твором полі
тики і ж иття Мазепи був українсько-шведсько-польський договір з
1708 р.

26 Борщак, op. cit., стор. 15.
27 Борщак, op. cit., стор. 16.
28 с. Томашівський, «Із записок Каролинців про 1708—1709 р.», ЗНТШ,

т. ХСІІ, (1909), стор. 67.
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Не з добра Мазепа заключував ці договори! Положення України 
під час Великої Північної Війни було без перебільшення катастро
фічним. Козацьке військо проти своєї волі мусіло брати участь у 
численних боях та не тільки що не діставало за це ніякої винагоро
ди, але мусіло терпіти та зносити всякі невигоди, образи включаючи 
побої від московських та наемних старшин.29 В Україні російські вій
ська «своїми грабунками, підпалами, побоями та знасилуванням при
гадували радше карну експедицію як  союзне військо», пише кембрі- 
джський історик JI. Р. Лєвіттер.30

Про ці «воєнні подвиги» російського війська проти безборонного 
цивільного населення знали і чужинці та писали про це у своїх спо
минах.31 Напр., австрійський посол у Москві, Отто Плеєр, писав у 
евосму звіті з 15 липня 1706 p., «що козаки дуже схвильовані, бо Мен- 
шіков забрав у них силою к о н і. . . ,  так що Начальний Вождь Мазе
па скаржився у ц а р я . . .  ».32 Не затаюють цього і російські істори
ки.33 Знав цро це і сам цар, який у своїй відповіді на листа Мазепи 
з 24 червня 1707 р. виправдував поведінку російського війська в Ук
раїні воєнними обставинами та  у зв’язку з тим видав приказ своїм 
військам, щоб в Україні «проходити скромно, не чиня никаких обид 
и разорения малороссійского краю жителям под опасением жостоко- 
го нашего гнева и  казни».34 Звичайно на обіцянках залишалося. Що 
більше, цар поручив підпорядкуватися Меншікову, який розпоря
джався козацькими полками неначе б своїми власними,35 а російські 
офіцери дальше продовжували знущатися над козаками, що підва
жувало престиж гетьманського авторитету.

«Положення Мазепи було надзвичайно важке»,36 пише історик 
Александер Брюкнер. Особливо коли рознеслися вістки, що цар хоче 
зліквідувати гетьманщину.37 Старшина перелякалася не на жарти, 
збиралася в домі генерального обозного Івана Ломиковського, читали 
«гадяцькі пакти» та нараджувалася як себе дальше боронити.

Хоч М азепа не брав безпосередно участи у читанні «гадяцьких 
пактів», то обережно виявив свої задуми деяким своїм однодумцям 
прилучити Україну як  князівство до Польщі, вказуючи, що в таких 
обставинах нема іншої розв’язки. Таку пропозицію висловив гетьман 
ще в листопаді 1705 р. у розмові з Орликом, поли довідався, що цар

29 Костомаров, стор. 478—7, 489—490, 524, 530, 541, 551—4; С. М. Соловьев, 
История Росии, т. XV, стор. 1487—1489.

30 l .  R. Lewitter, ,,Mazeppa“, History Today, Vol. VII, No. 9, (1957), pp. 
593—594.

31 G. Adlerfelt, The Military History of Charles XII, King of Sweden, Lon
don 1740, Vol. Ill, p. 16; C. Klingspor, op. cit., p. 230.

32 H.H.S., Russland 1—20.
33 Соловьев, т. XV, стор. 1489.
34 Письма и бумаги Императора Петра Великого, т. V, стор. 334.
35 Костомаров, стор. 541, 548—550.
36 a . Bruckner, Peter der Grosse, Onckens Allgemeine Geschichte, Ber

lin 1879, Vol. IV, p. 404.
37 Костомаров, стор. 550.
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хотів вислати прилуцький та київський полки до Прусії, де їх  мали 
переформувати на драгунські полки.38

Мазепа «як український патріот-державник глибоко розумів на
ціональні і державні інтереси України та знаменито орієнтувався в 
тогочасній міжнародній політичній ситуації», пише Оглоблин.39

Гетьман ясно бачив, що на випадок перемоги царя та його союз
ника саксонсько-польського короля, ще раз повторився б Андрусів- 
кий мир і розподілив би Україну на довгий час. Коли б війну виграли 
шведи, то тоді Україна, як  союзник Москви, опинилася б у ролі під
судного і була б видана на ласку чи неласку Польщі.

Тому договір Мазепи з Лєщинським треба уважати як  тактичний 
маневр, що в першу чергу забезпечував українську територію від 
воєнної руїни на випадок шведської перемоги з одної сторони, з  дру
гої ж  давав мінімум прав для України в системі Речі Посполитої. 
Формулюючи договір із шведським королем, Мазепа знав, що не міг 
вимагати від нього повної незалежности для України, що суперечи
ло б шведсько-польському договорові з 1703 р. Укладаючи договір з 
Карлом XII, гетьман одержав шведську ґарантію забезпечення полі
тичних прав, що йому давав Лєщинський у договорі з Польщею, а це 
давало Мазепі значні користі так в зовнішній як і внутрішній полі
тиці.

І один, і другий договір відкривали Мазепі вільну дорогу до без
посередніх переговорів із шведським королем, які до цього часу про
вадилися через польських посередників, в першу чергу через Ст. Лє- 
щинського, який при тому старався якнайбільше витягнути користей 
для Польщі. Тепер гетьман міг пертрактувати безпосередньо зі швед
ським королем, який перед тим поставився до пропозицій Мазепи не- 
ґативно. Як відомо, на весні 1707 р. гетьман вислав через Ст. Лєщин- 
ського до К арла XII листа, в якому пропонував перейти на його сто
рону, якщо польський король забезпечить Мазепі у шведського коро
ля протекцію та поміч. Одначе Карло XII не прийняв тоді україн
ської пропозиції (жовтень 1707), і через свого польського протеже 
просив передати ухильну відповідь, що дасть йому знати, коли прий
де відповідна пора, а покищо просив зберегти все в тайні.40 Тож не 
даром докоряє шведський історик, А. Фріксель шведському королеві, 
що він не послухав гетьмана і не вирушив на Москву в 1707 p., коли 
вигляди на шведську перемогу були більші як  рік пізніше.41

Договір Мазепи з Карлом XII спирався на історичну традицію со
юзу України зі Швецією за часів Б. Хмельницького та І. Виговсккого, 
що жив ще в пам’яті тодішних державників-старшин. Ш веція була 
смертельним ворогом Москви, під пануванням якої була Україна. Тож

38 Костомаров, стор. 541—542; Соловьев, т. XV, стор. 1489.
з» Оглоблин, стор. 268 і дальше.
40 G. A. Nordberg, Konung Karl XII’s Historia, Stockholm 1740, Vol. I, 

p. 829.
41 A. Fryxell, Lebensgeschichte Karls des XII., Braunschweig 1861, Vol.

IV, p. 232.
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не диво, що Мазепа шукав союзу з тодішною могутньою і переможною 
шведською державою, далекою від українських кордонів, яка могла 
Україні допомогти та яка не мала ніяких аґресивних замірів щодо її 
території. Про це наглядно можна переконатися зі змісту другого 
українсько-шведського договору, що був укладений 8 квітня н. ст.
1709 р. у Великих Будищах, коли до Мазепи та К арла XII прилучи
лися запорожці.

Хоч ориґінал цього договору не зберігся, то йото можна реконстру
ювати на основі точок, що їх подав Ґ. Нордберґ,42 та на основі «Ви
воду прав України», що їх  уложив П. Орлик у 1712 р.43

У цьому українсько-шведському договорі з 8 квітня 1709 р. ясно 
з ’ясована ціль — цебто: повне визволення України зпід Москви та 
привернення давніх козацьких прав і привілеїв.44

Як бачимо, ціллю політики Мазепи було визволення України, і не 
його вина, що дальший розвиток подій знівечив його -майстерні 
пляни.

Одним з найповажніших питань у Великій Північній Війні — це 
питання, чому шведський король повернув з наміченого ш ляху 
Мінськ—Смоленськ—Москва на Україну. Це питання належить до 
найбільш контроверсійних, та ще сьогодні не є належно виясненим, 
чому Карло XII змінив своє рішення й яку ролю у цьому рішенні віді
грав Мазепа. У світовій історіографії прийнявся погляд, що шведський 
король звернув з наміченого ш ляху на Україну тому, що його туди 
запросив Мазепа, хоч на це нема ясних документальних доказів.

Цікаве світло на це питання кидають звіти добре поінформованого 
англійського представника при головній шведській кватирі, капітана 
Джеймса Джффрейса, якого інформації об’єктивні та заслуговують 
на довір’я. Як подає Отто Гайнц, автор відомої монографії про К арла 
XII, новіші шведські дослідники, Г. Вілліюс та Г. Т. Вестін, прийшли 
до висновку, що за виїмком англійського представника капітана 
Джеффрейса та пруського підполковника Н. фон Зільтмана, днев
ники та мемуари шведських учасників були зумовлені офіційними на
казами, бюлетенями та іншими обставинами і не все вірно відзерка- 
люють тодішній фактичний стан.45

42 G. A. Nordberg, op. cit., Vol. I, pp. 901—905.
43 «Вивід прав України» опублікував І. Борщак у журналі Стара Укра

їна, Львів 1925, та О. Оглоблин у Віснику, (1954), ч. 5, стор. 11—14.
44 Докладніше див.: розвідку М. Андрусяка, «Зв’язки Мазепи з Стани

славом і Карлом XII», ЗНТШ, т. 152, стор. 35—61; згадану працю О. Оглоб- 
лина, ЗНТШ, т. 170, стор. 258—305; Б. Крупницький «Карло XII в старій 
і новій шведській літературі», ПУНІ, т. 46, стор. 64—82; його «Мазепа у 
світлі шведської історіоґрафії», ПУНІ, т. 46, стор. 83—93; його «Пляни Ма
зепи у зв’язку з плянами Карла XII перед українським походом шведів», 
ПУНІ, т. 46, стор. 106—133; Krupnytskyj, “The Swedish-Ukrainian Treaties 
of Alliance 1708—1709”, The Ukrainian Quarterly, (1956) Vol. XII, No. 1, pp. 
47—57; C. J. Nordman, Charles XII et VUkraine de Mazepa, Paris 1958.

45 Otto Haintz. Konig Pari XII. von Schweden, Berlin 1958, Vol. I, p. 219.
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Отже відносно цього спірного питання, чи Мазепа запросив Карла 
XII на Україну, дуже цікаву інформацію подає капітан Джеффрейс 
у своєму звіті з 8 жовтня 1708 р. до англійського міністра закордонних 
справ у Лондоні. У цьому звіті, м іж  іншим, капітан Джеффрейс під
черкує факт, що шведський король запросив Мазепу. Він дослівно 
пише: « . . .  це є певне, що Його Маєстат післав -свого висланника до 
Баттарина (Батурина), резиденції того Генерала (Гетьмана) запрошен
ня перейти на його сторону та побажання перезимувати на Україні, 
одначе я ще не є певний, чи він на це погодиться».46

Виходить, що шведський король сам запросився на Україну і то 
навіть проти волі гетьмана, який довідавшись, що він звернув зі сво
го ш ляху до Москви на Україну з огірченням сказав до Орлика: «Ди
явол несе його сюди. Усі мої пляни зруйнує і потягне за собою росій
ське військо в глиб України на її руїну і нашу погибель».47 Цікаве 
теж, що в українсько-шведському договорі з 1708 року нема ніякої 
згадки про можливість перемаршу головних шведських військ через 
Україну.

Причину несподіваної зміни ш ляху на Україну слід дошукуватися 
у тому, що російська армія відступаючи все за собою нищила і швед
ській армії загрожував голод, зокрема коли цар розгромив корпус ге
нерала Лєівенгаупта (під Лєсною 29 вересня 1708 p.). Похід Карла XII 
міг би був бути успішний, коли б за словами багатьох шведських 
очевидців, шведські генерали були виконали своєчасно боєві завдан
ня. Рівнож легковажність шведського короля відіграла тут неабияку 
ролю. Карло не доціниов московської армії і вірив у своє воєнне щастя 
та думав, що московська армія скапітулює при появі шведів.

Не зважаючи на трагічні наслідки битви під Полтавою, гетьман 
Мазепа став символом аопірацій українського народу в нерівній бо
ротьбі за свою волю. Хоч Мазепа не створив якоїсь осібної епохи, як 
наприклад Богдан Хмельницький, то все ж  таки його постать, його 
політика,, особливо його роля у плянах К арла XII, цікавили і цікав
лять політиків та дослідників української і світової історії не тільки 
тоді але й тепер.

Сьогодні є вж е зайвим обороняти політику Мазепи. Вже багато 
безсторонніх чужинецьких сучасників не тільки не осудили його, але 
висловилися про нього як  великого державного мужа та українсько
го патріота. Навіть особистий інтриґант, чоловік низької моралі, цар
ський фаворит «його світлість» Меніпіков відразу зрозумів і оцінив 
політичне значення кроку Мазепи і мусів (признати у своєму листі

46 Public Record Office, London, State Papers Foreign, Sweden, SP 95, vol. 
17; Captain James Jefferyes’ Report of October 7, 1708 to the Secretary of 
State, Henry Boyle: “ . . .  certain it is that His Ma: ty has sent an express with 
letters to Battaryn that Gen :11s residence, to invite him to take owr party and 
desire winter quarters in Ukrainia, but I am not yet assur’d whether he has 
comply's.”

47 Костомаров, op. cit., стор. 615; («Диявол его сюды несет. Все мои ин
тереса превратил; войска великороссийская за собою внутрь Украины 
впровадит на последную оной руину и на нашу погибель»).
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до царя з 27 жовтня 1708 р., що коли гетьман «це учинив, то не задля 
одної своєї особи, але задля всієї України».48

Цього був свідомий і сам цар, думку якого висловив його посол у 
Голляндії, А. А. Матвеев у розмові дня 6 травня 1709 р. з радником 
Голляндських Генеральних Штатів, ван Вредденом: « . . .  цар не може 
не турбуватися зрадою Мазепи, бо його думка зробити незалежну 
державу на Україні та ще з додатком земель польської країни може 
збаламутити увесь козацький народ».49

Хоч майже всі російські історики в минулому і тепер осудили Ма
зепу як  «зрадника», то не тільки всі українські дослідники цієї доби, 
але теж  і чужинецькі історики прихильно поставллися до союзу геть
мана з шведським королем. Наприклад, уже згаданий німецький 
історик Отто Гайнц, пише: « . . .  було б запереченням самим у собі ува
жати майже сімдесятлітнього, бездітного гетьмана за безхарактерного 
авантюрника чи зрадника. Коли б йому залежало на особистих кори
стях, то він не потребував би виставляти себе на небезпеку. . .  Пере
говори, що їх  вів Мазепа з королем Станиславом мали на меті при 
помочі шведського короля звільнення з під московського ярма та 
з ’єднання всієї України, що було природною ціллю тодішньої націо
нальної української політики».50

Навіть уже згаданий російський історик, Александер Брюкнер, у 
своїй праці про Петра І, пише, що союз Мазепи зі шведським коро
лем «не може бути більш неморальним як союз, що його два роки 
пізніше заключив молдавський господар Дмитро Кантимір з царем 
проти султана», і тому політику гетьмана треба уважати як  «еіп 
Meistersttick», а спробу визволення України зпід панування тодіш
ньої малокультурної московської імперії як  «еіп heroischer Akt».51

48 Письма и бумаги императора Петра Великого, т. VIII, ч. 2,. стор. 864— 
865; (« . . .  понеже когда он сее учзлнил, то не для одной своей особы, но и 
всей рады Украины»).

49 Докладніше про це див. Борщак, op. cat., стор. 23.
50 о. Haintz, op. cit., Vol. I, pp. 247—248; „Es ist aber nicht anganging und 

ein Widerspruch in sich, in dem damals wahrscheinlich bald siebzigjahrigen 
kinderlosen Hetman einen charskterlosen Abenteurer und Verrater zu sehen. 
Wenn ihm nur der personliche Vorteil gait, dann hatte er sein gefahrliches 
Spiel nicht zu spielen brauchen. . .  Die Verhandlungen, die wahrend des russi- 
schen Vormarsches Kalrs XII. zwischen Konig Stanislaus und Mazeppa ge- 
fxihrt wurden, sahen ab, dass diesem die erst heimliche, spater offene Unter- 
stutzung des schwedischen Feldzuges belohnt werden sollte durch Hilfe bei 
der Abschiittlung des russischen Joches, durch die Wiedervereinigung der 
gesamten Ukraine. . .  Das waren die naturlichen Ziele einer national-ukrai- 
nischen Politik".

51 A. Bruckner, op. cit., p. 405; „ . . . e in e  Handlung, welche im tibrigen 
nicht unmoralischer war, als das Bundniss, welches zwei Jahre spater der 
Hospodar der Moldau, Kantemir, mit Peter dem Grossen gegen Sultan 
schloss. . .  bei entgegensetztem Ausgange der Schlacht von Poltava, hochst 
wahrscheinlich als ein Meisterstuck der Politik, als ein heroischer Akt der 
Emancipation Kleinrusslands von dem damals eine niedrige Kulturstufe ein- 
nehmenden moskowitischen Reiche angesehen worden ware“.


