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Mazepa és az orosz Birodalom

Iván	Mazepáról	általánosan	az	áruló	ukrán	hetman	képe	él	a	történe-
ti	köztudatban,	aki	1708-ban,	Péter	cárt	és	Oroszországot	elárulva,	
átállt	a	svéd	király,	XII.	Károly	oldalára	a	nagy északi háborúban 
(1700–1721),	majd	a	svédek	1709-es	poltavai	veresége	után	Ká-
rollyal	együtt	az	Oszmán	Birodalomba	menekült,	és	ott	is	halt	meg.	
Ezt	a	képet,	 ahogy	arra	a	 szerző	 rámutat,	már	maga	a	cár	kezdte	
kialakítani,	és	alapvetően	ez	volt	a	szovjet	korszak	történetírásának	
az	álláspontja	is,	azzal	a	(szintén	Péterhez	visszavezethető)	váddal	
együtt,	hogy	Mazepa	keményen	megadóztatta	(a	marxista	termino-
lógiában	kizsákmányolta)	Ukrajna	népét.	Tatyjana Tajrova-Jakov-
leva	zárómondatai	megszívlelendők	a	téma	kapcsán	és	mindjárt	az	
ismertetés	elejére	kívánkoznak:	„Az	orosz	birodalomban	Mazepa	
az	ukrán	szeparatizmus	gyűlölt	szimbólumává	vált;	az	ukrán	nem-
zeti	eszme	támogatói	számára	szabadságharcos	volt.	Szeretné	hin-
ni	az	ember,	hogy	eljött	az	ideje	annak,	hogy	megszabaduljunk	az	
efféle	kliséktől	–	hogy	tanuljunk	elődeink	tragédiáiból	és	hibáiból,	
valamint	hallgassuk	meg	és	értsük	meg	egymást.”	Szerencsére	ma	
már	a	magyar	történeti	irodalomban	is	rendelkezésre	állnak	olyan	
tanulmányok,	 Varga	 Beáta,	 valamint	 Gebei	 Sándor	 jóvoltából,	
amelyek	 mérvadóan	 elemzik	 Mazepa	 tevékenységét,	 elválasztva	
azt	Mazepa	alakjának	utóéletétől,	 és	ennek	 részeként	az	orosz	és	
ukrán	emlékezetpolitikától.�

	 1	 A	teljeség	igénye	nélkül:	Varga	Beáta:	A	poltavai	csata	hatása	az	ukrán	történe-
lemben.	in:	Miszler	Tamás	–Sashalmi	Endre	(szerk.):	A poltavai csata jelentősége 
a svéd és az orosz történelemben.	Pécs,	2009.	Kelet-Európa	és	Balkán	Tanulmá-
nyok	5.	(101–123.),	valamint	Gebei	Sándor:	Mazepa	kozákhetman	(1603–1709)	
–	„Nemzeti	hős	vagy	áruló?”	Politikai	megrendelés	a	történelemtől?	Acta Acade-
mia Agriensis. Sectio Historiae	XXXIX	(2012)	65–87.
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Tatyjana	 Tajrova-Jakovleva	 (a	 Szentpétervári	 Állami	 Egyetem	
professzora,	a	Centre for Ukrainian Research	igazgatója)	könyve	ha-
talmas	primer	forrásbázisra	épülő	feldolgozását	adja	a	címben	jelzett	
problematikának,	köztük	korábban	nem	elemzett	kútfőkkel,	amit	a	
327	oldalas	főszöveget	követő,	67	oldalt	kitevő	jegyzetapparátus	is	
jól	jelez.	A	szerző	hangsúlyozza,	hogy	az	írás	nem	Mazepa	életrajz,	
éppen	ezért	nem	kronologikus,	hanem	tematikus	tárgyalást	követ,	az	
alábbi	fejezetcímekkel:

Bevezetés: Az ukrán hetmanátus Mazepa idejében; 1, Iván Mazepa 
és Iván Szamojlovics; 2, Iván Mazepa, Vaszilij Golicin és a Nariski-
nek; 3, Mazepa belpolitikája; 4, Mazepa és Nagy Péter külpolitikája; 
5, Mazepa és a Jobb-parti Ukrajna; 6, A kozák elit Mazepa idején; 
7, Mazepa és a barokk; 8, Mazepa és „Péter fészkének madarai”; 
9, Egy beteg öregember; 10, Az 1707-es reformok; 11, A válaszút 
tragédiája.

Tajrova-Jakovleva	álláspontja	 szerint	Mazepa	hetmansága	nem-
csak	gazdasági,	hanem	kulturális	és	politikai	tekintetben	is	Ukrajna	
virágkora	volt.	A	 szerző	 idézi	 is	 ezzel	 kapcsolatban	 az	ukrán	népi	
emlékezetben	 élő	mondást,	miszerint	 „Nem	 is	 volt	 [igazi]	 hetman	
Bogdán	és	Iván	közt.”	Azaz	a	perejaszlavi	szerződést	(1654)	megkö-
tő	és	ezzel	az	akkori	Ukrajnát	orosz	protektorátus	alá	helyező	Bog-
dan	Hmelnyickij	(meghalt	1657-ben)	valamint	Mazepa	hetmansága	
(1687–1708)	közti	időszakban	nem	volt	említésre	méltó,	a	kozákok	
által	választott	vezetője	Ukrajnának.	

A	szerző,	a	fenti	kijelentésével	összhangban,	színes	képet	ad	Ma-
zepa	mecénási	és	kultúrpolitikai	tevékenységéről.	A	hetman	ugyan-
is	 tekintélyes	 vagyonából	 nemcsak	 egyes	 személyeket	 támogatott,	
továbbá	 nemcsak	 kegyes	 adományok	 révén	 írta	 be	magát	Ukrajna	
kultúrtörténetébe	 (ez	 a	 tevékenysége	 túlnőtt	még	Ukrajna	 határain	
is:	1708-ban,	a	szíriai	Haleb	városában,	Mazepa	pénzén	és	közbejá-
rásának	köszönhetően	adták	ki	egy	különleges	kivitelű	evangéliumot	
arab	nyelven!),	hanem	az	egyházi	intézmények	patronálása	révén	is.	
Így	többek	közt	az	1632-ban	alapított	kijevi	Mohyla	Kollégium	is	az	
ő	tevékenységének	köszönhetően	érte	el	csúcspontját,	amely	intéz-
mény	egyébként	Mazepa	alma	matere	volt.	1693-ban	Mazepa	olyan	
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kartát	eszközölt	ki	a	kollégium	számára		Ivántól	és	Pétertől	(1682-
1696	 közt	 ugyanis	 két	 cárja	 volt	 Oroszországnak:	 Péter	 idősebb	
féltestvére,	 Iván	 volt	 az	 „Első	Cár”,	míg	Péter	 a	 „Második	Cár”),	
amely	hivatalosan	 is	 engedélyezte	 a	 filozófia	 és	 teológia	 tanítását,	
majd	1701-ben	szintén	neki	köszönhetően	emelkedett	a	kollégium	az	
akadémia	rangjára,	ami	azt	 jelentette,	hogy	teológiai	doktorátust	 is	
kiadhatott.	Ugyanakkor	a	hetman	olyan	dolgairól	sem	szabad	megfe-
ledkezni,	hogy	a	nyomtatás	előmozdítása	érdekében	Csernyigovban	
papírmalmot	 alapított,	 amely	 aztán	 egész	Ukrajnát	 ellátta	papírral.	
Mindezek	ugyanakkor	 csak	 egy,	 bár	 fontos	 szeletét	 adják	 annak	 a	
szerteágazó	mecenatúrának,	amely	joggal	kapta	a	„Mazepa	barokk”	
elnevezést.

Ez	 a	 problematika	 egyben	 szoros	 összefüggésben	 van	 a	 szer-
ző	azon	megállapításával,	amit	a	könyv	címe	is	jelez:	nevezetesen,	
hogy	Ukrajna	és	az	Orosz	Birodalom	viszonyát	nem	szabad	leszű-
kíteni	 Péter	 és	 Mazepa	 kapcsolatára,	 hanem	 az	 Orosz	 Birodalom	
történetének	szélesebb	perspektívájából	kell	szemlélni.	Ez	a	viszony	
ugyanis	„sokkal	komplexebb,	sokoldalúbb	konfliktus	volt,”	mint	a	
két	személy	ellentéte,	ráadásul	1708	előtt	Mazepa	megkerülhetetlen	
személy	volt	Péter	 számára.	Ennek	a	komplex	viszonynak	szerves	
része	például	az	a	kérdéskör,	hogy	milyen	szerepet	játszottak	az	uk-
rán	 egyháziak	Nagy	 Péter	művelődés-	 és	 egyházpolitikájában.	Az	
egyházpolitika	terén	(e	kérdésről	a	Klió	korábbi	számában	megjelent	
ismertetés	kapcsán	részletesen	szóltam)2	Tajrova-Jakovleva	rámutat,	
hogy	Mazepa	volt	az,	aki	jelölteket	állított	Péternek	az	orosz	egyház	
magas	 pozícióira	 (értelemszerűen	 az	 1708	 előtti	 években),	 akiktől	
a	 cár	 	 azt	várta	 el,	 hogy	„megtörik	 a	 régi	 rendszert	 és	 átveszik	 az	
egyházi	 testületekben	 az	 igazgatás	 és	 a	 bíráskodás	 feletti	 ellenőr-
zést”.	Bár	Péter	e	 törekvését	végül	siker	koronázta	(uralkodásának	
végére	 a	 püspökök	 70	 százaléka	 ukrán	 származású	 volt),	 a	magas	
egyházi	pozíciókba	 emelt	 személyek	nem	mindegyike	volt	 hajlan-
dó	kiszolgálni	Péter	politikáját.	 Így	például	az	a	Sztyefan	Javorsz-
kij	 sem,	 akit	 Péter	 pátriárkai	 helytartónak	 tett	meg	már	 1700-ban,	

 2	 A	reformáció	és	a	felvilágosodás	Oroszországban.	Klió 202�/�. (37–43.) 
39–42.
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és	aki	egészen	a	pátriárkátus	megszüntetéséig	(1721)	betöltötte	ezt	
a	posztot.	Javorszkijnak	mint	pátriárkai	helytartónak	kellett	egyéb-
ként	 elrendelnie	 1708-ban	 Péter	 parancsára	Mazepa	 kiátkozását	 is	
az	egyházból,	amit	Javorszkij	ugyan	végrehajtott,	de	egy	közvetle-
nül	ez	után	papírra	vetett,	kiadatlan	írása	egyértelművé	teszi,	hogy	
nem	értett	egyet	vele.	Javorszkij	ugyanakkor	nemcsak	a	pátriárkátus	
megszüntetését	ellenezte,	de	kritikával	illette,	hogy	Péter	eltaszította	
első	feleségét.	Ugyancsak	ellenezte,	bár	sikertelenül,	annak	a	szintén	
ukrán	 származású	 Feofán	 Prokopovicsnak	 a	 püspökké	 szentelését,	
aki	viszont	Péter	politikájának	hű	kiszolgálója	 lett. A könyv egyik 
érdekes	újdonsága,	hogy	az	ukrán	klérus	szoros	kapcsolatban	állt	a	
trónörökös	Alekszej	cáreviccsel,	akinek	az	ügye	összekapcsolódott	
Péter	reformjainak	ellenzőivel.	Maga	Javorszkij,	sőt	a	kijevi	metro-
polita	is	érintett	volt	az	1716-ban	külföldre	szökött,	majd	1718-ban	
hazatérésre	bírt	Alekszej	cárevics	állítólagos	árulását	vizsgáló	eljárás	
során.	Amikor	ugyanis	Alekszej	hazatért,	„Péter	rögvest	azzal	vádol-
ta	meg	Javorszkijt,	hogy	támogatta	Alekszejt”,	sőt	úgy	nyilatkozott	
Javorszkijról,	hogy	„Mazepa	nyelvét”	beszéli.	

A	szerző	könyvének	fontos	érdeme	(a	sok	közül),	hogy	rámutat:	
Mazepa	 szerepe	 az	orosz	külpolitikában	 a	Péterrel	 történt	 1708-as	
szakítás	előtt	megkerülhetetlen	volt!	A	hetman	szorosan	együttműkö-
dött	a	cárral:	így	például	kitüntette	magát	Azov	1696-os	bevételénél,	
aminek	elismeréséül	Péter	később	az	Első hívott Szent András Rend 
lovagja	címet	adományozta	neki.	Ő	volt	ugyanakkor	Péter	legfonto-
sabb	külpolitikai	szakértője	Oroszország	déli	szomszédjait	illetően,	
és	nagy	szerepet	játszott	abban,	hogy	az	Oszmán	Birodalom	sokáig	
távol	maradt	a	nagy	északi	háborútól,	amit	egyébként	a	hetman	kez-
dettől	fogva	ellenzett.	Ugyanakkor	az	oszmánok	is	nagyra	értékelték	
Mazepát,	amit	jól	mutat,	hogy	miután	1709-ben	Benderbe	menekült,	
Péter	négy	levelet	is	küldött	a	szultánnak,	hogy	adja	ki	őt	neki,	amit	
a	 szultán	megtagadott.	Mazepa	 helyismerete	 és	 kapcsolatai	 a	 pol-
tavai	 csata	 után	 a	 sebesült	XII.	Károlynak	 is	 jó	 szolgálatot	 tettek,	
mivel	a	hetmannal	együtt	ő	is	menedékre	lelt	a	szultánnál	–	Mazepa	
ugyanakkor	csak	szűk	három	hónappal	élte	túl	a	poltavai	vereséget.	
Tajrova-Jakovleva	részletesen	bemutatja,	hogy	mi	állt	Mazepa	nehéz	
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döntésének,	a	svéd	királlyal	kötött	szövetségének	hátterében.	Kieme-
li	Péter	centralizációs	politikáját	(1707),	ami	Ukrajna	autonómiájá-
nak	jelentős	csorbítását	célozta,	miközben		a	svéd	csapatok	Ukrajna	
területén	 tartózkodtak	és	 a	 felperzselt	 föld	módszerét	 alkalmazták.	
Fontos	adalékokkal	szolgálnak	a	szerző	számára	a	külföldi	követek	
tudósításai,	amelyekből	kiderül,	hogy	Mazepa	a	Károllyal	kötött	szö-
vetség	 után	már	 nem	 is	 tudott	 visszatáncolni	 az	 együttműködéstől	
1708	 végétől,	mivel	 a	 svédek	 ügyeltek	 arra,	 hogy	 ne	 tudjon	meg-
szökni	a	táborukból,	ami	egyszer	majdnem	sikerült	is	neki.	Ugyan-
csak	érdekes	adalék	az	olvasó	számára,	hogy	Károly	nem	engedte	
Mazepa	kozákjainak	részvételét	a	sorsdöntőnek	bizonyuló	poltavai	
ütközetben.	

A	szerző	rendkívül	aprólékos,	az	eseményeknek	sokszor	napról-
napra	történő,	de	értelmező-elemző	feldolgozása	megkerülhetetlenné	
teszi	a	könyvet	a	Mazepa-kérdést	érintő	minden	történész	számára.
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