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Ім’я Великого Українця – гетьмана Івана Мазепи – відоме практично
кожному громадянину України вже хоча б тому, що його портрет уміщено
на десятигривневій банкноті. Однак до сьогодні образ гетьмана в масовій
свідомості, на жаль, ще мало чим нагадує реального Івана Мазепу. Його
життя – захоплюючий авантюрний роман.

В  історії  України  важко  знайти  особу,  навколо  якої  точилися  б
настільки гострі суперечки, перехрещувалися різні, часто полярні, думки.
Захоплення,  різке  несприйняття,  замовчування  –  такий,  щонайменше,
діапазон суджень дослідників про нього.

Причини  добре  відомі.  Ім’я  цього  визначного  гетьмана  ось  уже
майже 300 років перебуває в списку тих, кого Російська імперія нещадно
таврувала. Оголосивши їх своїми ворогами, вона віками вкорінювала в
голови підвладних їм українців наскрізь спотворені уявлення про постаті,
які  насправді  гідні  найвищої  пошани.  До  всього  діяльність  І.  Мазепи
фальсифікували з особливим цинізмом.

„Зрадник”  –  таким  тавром  слідом  за  Петром  I  охрестила  І. Мазепу
(хоча  Мазепа  до  останнього  тішився  цілковитою  довірою  Петра  I)
російська інтелектуальна думка й такий погляд, за кількома винятками,
сповідує  донині.  Не  догодив  гетьман,  звісно  тим,  що  боронив
самоврядність Української  козацької держави – Гетьманщини – й волів
визволити свою Батьківщину з-під московського ярма.

При цьому за освіченістю й загальною культурою з І. Мазепою не міг
зрівнятися ні російський цар, ні будь-хто з російської еліти. На відміну від
Петра I  та  його  оточення  український  гетьман  здобув  блискучу  освіту,
володів  іноземними  мовами,  був  знавцем  літератури  й  мистецтва,
щедрим меценатом і покровителем Православної церкви.



Завдяки своїм непересічним талантам І.  Мазепа зумів  перешкодити
Росії розкрутити ідею нищення української державності. Мазепині часи –
це доба господарської стабілізації в Україні,  згуртування еліти, розквіту
української освіти й культури. Стільки, як І. Мазепа, для розвитку освіти,
науки, архітектури не зробив жоден український гетьман.

Син  свого  часу  І.  Мазепа  постійно  дбав  і  про  власні  статки,  і  про
маєтності свого оточення, і про те, як утихомирити селян. Але на відміну
від  сучасних  олігархів  свої  величезні
багатства  він  витрачав  на  будівництво  й
оздоблення церков та храмів, на бібліотеку й
Києво-Могилянську академію.

За  його  гетьманування  розквітли
українські міста. Потурбувався гетьман і про
головне місто Гетьманщини – Батурин, який
був  розбудований  у  традиціях  найкращих
європейських столиць.

Історики  вважають,  що  І.  Мазепа,  як  і
Богдан  Хмельницький,  був  прибічником
монархічного устрою в Україні.  На жаль він
не мав прямих нащадків, тому зміцнив свою
владу,  створивши  державний  апарат  за
принципом особистої відданості.

Сучасники гетьмана гідно оцінили його подвижницьку працю на ниві
української  культури.  Визначний  філософ  Феофан  Прокопович
порівнював його з великим київським князем Володимиром Хрестителем,
настільки  величними  для  України  були  Мазепині  діяння.  У  народі  ж
ходило промовисте прислів’я: „Від Богдана до Івана не було гетьмана”.

Здавалося б після величезної кількості  лайливої,  хвалебної і  більш-
менш  об’єктивної  літератури  про  Мазепу,  що  з’явилася  в  XIX-XX
століттях, що нового можна сказати про героя. Виявляється можна. Це
блискуче  доводять  праці  про  добу  Мазепи,  створені  новітніми
дослідниками.

Однак вирішальну свою справу – змагання за незалежність України –
І. Мазепа програв,  що стало,  не тільки його особистою трагедією,  а  й
справжньою катастрофою для всього українства.
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