
Велика ідея гетьмана
Івана Мазепи

(проект постанови про відзначення
380-річчя від дня народження Івана Мазепи)



25 липня 1687 року
гетьманом України став
Іван Мазепа – досить
суперечлива особистість
в українській історії.
Вороги його вважали
хитрим політиком і
зрадником. Прихильники
стверджували, що він
прагнув порятунку та
процвітання для рідної
землі. Скільки людей,
стільки і думок. Однак,
що би про нього не
говорили, мусимо
визнати, що для України
він зробив чимало.



Грушевський, М. С.
Ілюстрована історія України з
додатками та доповненнями [Текст]
/ проф. Михайло Грушевський ;
[уклад.: Й. Й . Брояк, В. Ф. Верстюк] ;
[пер. з рос. К. Ф. Салівон]. – Донецьк :
БАО, 2008. – 733, [2] c. : іл. –
Перевидання з першого російського
видання (С.-Петербург, 1913),
доповнене новим текстом з останнього
авторського видання (Відень, 1921. -
Звірено з ним). – Бібліогр.: в
підрядкових примітках.

Період його правління характеризувався відродженням 
гетьманської України, передусім Києва – її духовного центру, 
розвитком культури, а також піднесенням соціального та 

релігійного життя.



Іван Мазепа [Текст] : художньо-
документальна книжка : для середнього і
старшого шкільного віку / [упоряд. і
передм. В. Шевчука ; редкол.: Ю. М.
Мушкетик (голова), В. Ф. Василашко, В.
О. Землянський [та ін.] ; худож. Л.
Кацнельсон. – К. : Веселка, 1992. –
131, [3] с. : іл., портр. – (Серія "Гетьмани
України"). – Режим доступу:
http://udpu.org.ua/library_files/354247.pdf.
– Бібліогр.: в тексті.

Державний діяч і політик найвищого ґатунку, найвправніший 
дипломат тодішньої Європи, полководець і водночас поет, у поезії якого 
найсильнішими були патріотичні мотиви, уболівання за долю України. 
Різноманітна природна обдарованість поєднувалася в ньому з високою 

освіченістю.



Чухліб, Т. В.
Козаки і Монархи [Текст] = The
Cossacks & the Monarchs : міжнародні
відносини ранньомодерної
Української держави 1648-1721 рр.
/ Тарас Чухліб ; Український ін-т
національної пам'яті, НАН України,
Ін-т історії України. – 3-тє вид.,
виправлене і допов. – К. : Вид-во
імені Олени Теліги, 2009. – 615, [1]
c. : фотоіл. – Бібліогр.: в тексті.

Ідея Мазепи про вільну, незалежну Україну, його 
діяльність і намагання реалізувати цю ідею мали 

міжнародну вагу.



Яворницький, Д. І.
Історія запорізьких козаків [Текст] : у 3
т. Т. 3. : [1686-1734] / [редкол.: П. С.
Сохань, В. А. Смолій, В. Г. Сарбей [та
ін.] ; АН УРСР, Археографічна комісія,
Ін-т історії України. – К. : Наукова
думка, 1991. – 556, [4] c. : іл. –
(Пам'ятки історичної думки України). –
Текст: укр., рос. – Бібліогр.: в тексті. –
Бібліографічний покажч.: с. 512–515. -
Покажч. архівних джерел: с. 516-520. -
Покажч. власних імен: с. 521-548.

Постать І. Мазепи завжди була і лишається в центрі 
уваги не тільки істориків, але й кожного , хто вважає 

Україну своєю Батьківщиною. 



Кащенко, А. Ф.
Оповідання про славне Військо
Запорозьке низове [Текст] : [епізоди
боротьби українських козаків з
ворогами в різні періоди історії
України] / Андріан Кащенко ; [упоряд.
М. А. Шудря]. – Дніпропетровськ : Січ,
1991. – 493, [3] с. : іл.

В боротьбі за свою ідею
Мазепа виявився перемо-
женим. Переможених
судити найлегше, бо
переможців не судять. Для
російських царів Мазепа
став уособленням сепара-
тизму та зрадництва.
Для прихильників вільної,
незалежної, соборної
України – палким
патріотом за національні
інтереси українського
народу.



Історія українського війська [Текст]
/ М. Відейко, А. Галушка, В. Лободаєв [та
ін.] ; [керівник проекту К. Галушко ; під заг.
ред. В. Павлова ; художник О. Ком'яхов]. –
Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 414, [2]
с. : іл. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. –
Бібліогр.: в підряд. Приміт.

Іван Мазепа вступає до козацького війська й приєднується 
до правобережного гетьмана П. Дорошенка, вихідця з 

давнього козацького роду, колишнього полководця Б. 
Хмельницького. Відтоді Мазепа став на шлях служіння 

Українській державі.



Історія України-Русі [Текст] / Микола
Аркас ; [вступне слово і комент. В. Г.
Сарбея]. – Факсимільне видання. – К. :
Вища школа, 1990. – 43, XVI, 395, [1] с.,
[1] арк. портр. : іл. – (Пам'ятки історичної
думки України).

Спроба цього гетьмана вирвати Україну з-під 
московського ярма, реалізувати велику ідею незалежної 
самостійної Української держави зазнала поразки. Але 

протягом трьох століть ця ідея жевріла в серцях 
найкращих синів і дочок українського народу.



Борисенко, В. Й.
Курс української історії: з найдавніших
часів до ХХ століття [Текст] : навч.
посібник для студ. ВНЗ : доп. МОН
України / В. Й. Борисенко. – К. : Либідь,
1996. – 612, [4] с. – Бібліогр.: с. 603–613.

Гетьман Іван Мазепа намагався зробити з України 
європейську державу, підняти й зміцнити значення й 

престиж гетьманської влади, яка за десятиріччя руїни 
зазнала страшної девальвації.



Іванченко, Р. П.
Історія без міфів [Текст] : бесіди з
історії української державності :
рек. МОН України як навч. посіб.
для студ. ВНЗ : [у кн. відстоюється
наукова позиція державності
українського народу, починаючи із
Трипільської цивілізації] / Раїса
Іванченко ; Міжрегіональна
академія управління персоналом. –
2-ге вид., переробл. і допов. – К. :
МАУП, 2006. – 622, [1] c. : табл. –
Бібліогр.: с. 601–617.

Жодний із гетьманів не зробив так багато, як Мазепа для 
розвитку культури та духовності українського народу. 



Грушевський, М. С.
Як жив український народ [Текст]
/ Михайло Грушевський ; художнє
оформл. Ю. Г. Кудя ; [вступне
слово В. Шевчука]. – К. : Веселка,
1992. – 110, [2] с., [16] вкл. л. іл. –
(Українське відродження). – Текст
друк. за виданням: Грушевський
М. С. Як жив український народ:
коротка історія України. - Вид. 2-
ге. - Царгород: Союз визволення
України, 1915.

Спроба цього гетьмана вирвати Україну з-під 
московського ярма, реалізувати велику ідею незалежної 

самостійної Української держави зазнала поразку. 



Історія України для дітей [Текст] :
[правдива історія українського
народу, його боротьба за свою
незалежну державу] / Антін
Лотоцький. – Івано-Франківськ :
Просвіта, 1993. – 255, [1] с. : іл. –
Бібліогр. в підрядкових примітках.

Але протягом трьох століть ця ідея жевріла в серцях
найкращих синів і дочок українського народу.



Становлення української
державності в ХVІІ ст.: Богдан
Хмельницький та його спадкоємці
[Текст] : [монографія] / М. І. Бушин,
В. І. Коваль, М. Г. Дмитренко [та ін.] ;
[за заг. ред. М. І. Бушина]. – К. : Вища
школа, 1998. – 269, [3] с. : іл.,табл.,
схеми. – Авт. зазначено на звороті тит.
арк. – Бібліогр.: с. 254–255. –
Покажчики: с. 262–270.

Час його правління трагічний, суперечливий і 
жорстокий визначив долю України. 



Губарев, В. К.
Історія України [Текст] : конспект
лекцій для студентів і викладачів / В.
К. Губарев. – Донецьк : БАО, 2007. –
348, [4] с. – Зміст: Україна в стародавні
часи. Київська Русь ; Литовсько-
Польський період ; Україна за часів
Гетьманщини ; Україна в ХІХ ст. ;
Революція і громадянська війна 1917-
1920 рр. ; Україна в 20-30 рр. ; Роки
Другої світової війни (1939-1945 рр.).

Корені сучасної незалежної України повною мірою 
лежать у великій ідеї Мазепи.



Байрон, Д. Г.
Избранное [Текст] : [стихотворения,
поэмы] / Джордж Гордон Байрон ;
[сост., авт. послесл. и коммент. Р. Ф.
Усманова]. – М. : Просвещение,
1984. – 382, [2] с. : ил., портр.

Байрон виступає на захист
народів, що борються за
національну незалежність, і
в цьому плані постать
українського гетьмана не
могла не імпонувати
Байрону, адже Мазепа -
«незвичайна особистість в
незвичайних обставинах»,
романтичний герой, сильна
особистість, яка за
характером і вчинками
дуже схожа на самого
Байрона.



Пушкін, О. С.
Твори [Текст] : в 4 т. : пер. з рос. Т.2 :
Поеми. Казки / пер. за ред. М. Т.
Рильського. – К. : Худож. літ., 1952. –
409, [3] c. : портр. – Бібліогр.: в
приміт.: с. 405–410.

До образу Мазепи в літературі зверталося чимало
письменників. Олександр Пушкін створив теж художній

образ цієї історичної особистості в поемі «Полтава».



Шевченко, Т. Г.
Кобзар [Текст] : [збірка поетичних
творів 1837-1861 років великого
українського поета містить вірші,
поеми, балади] / Тарас Шевченко ;
ілюстрації Івана Марчука. – К. : Дніпро,
1994. – 686, [2] c. : іл. – Бібліогр.: с.
605–682

До могутньої постаті видатного гетьмана звертався і 
Тарас Шевченко як в малярській, так і в поетичній та 

публіцистичній спадщині.



Гордієнко, Г. М.
Історія української культури
[Текст] : навчальний посібник
/ Г. М. Гордієнко ; [рец. Ільюшин
І. І., Кузнець Т. В., Доморослий В.
І.] ; МОН України, Уманський
держ. пед. ун-т імені Павла
Тичини. – Умань : Жовтий О. О.,
2015. – 308, [1] c. : фотоіл., табл. –
Бібліогр.: с. 301–308 та в тексті.

Неможливо з'ясувати, коли виникла і як розвивалася ідея 
незалежної держави у Мазепи, адже він виношував свої ідеї, 
приховуючи власні наміри абсолютно від усіх, оскільки ризик 

був величезний в умовах складної політичної й військової 
ситуації в Україні.



Меценатська діяльність
• Коштом І.Мазепи було збудовано, реставровано та оздоблено

велику кiлькiсть церковних споруд. Найвiдомiшими з них були
будiвлi в таких монастирях, як Києво-Печерська Лавра,
Пустинно-Миколаєвський, Братський Богоявленський,
Кирилiвський, Золотоверхо-Михайлiвський, Чернiгiвський
Троїцько-Iллiнський, Лубенський Мгарський, Густинський,
Батуринський Крупницький, Глухiвський, Петропавлiвський,
Домницький, Макошинський, Бахмацький, Каменський, Любецький,
кафедральнi собори у Києвi – Святої Софiї, Переяславi та
Чернiговi, церкви в Батуринi, в Дiгтярiвцi та iншi.



Крiм будiвництва нових, або перебудови старовинних
храмiв княжої доби, гетьман робив церквам коштовні
подарунки. Серед них iкони, хрести, чашi, митри, ризи, дзвони,
срiбнi домовини для святих мощей, богослужбовi книги,
виготовлені з коштовних матеріалів, оправленi та оздобленi
золотом, срiблом, коштовним камiнням, парчею, оксамитом та
шовком.



• Гетьман І.Мазепа також опiкувався станом православної
церкви за межами України. Серед подарункiв, зроблених
Мазепою iноземним православним патрiархатам, найбільш
відомим є срiбна плащениця, що зберiгається у вiвтарi
грецького православного собору Воскресіння при Гробi
Господньому в Єрусалимi i використовується лише в особливо
урочистих випадках. Iншим вiдомим дарунком було Євангелiє
1708 р., переписане та оздоблене гравюрами коштом для
богослужбового вжитку православних сiрiйцiв м. Алепо. Крiм
цих подарункiв, гетьман видiляв певнi кошти на милостинi та
допомогу православним християнам за кордоном.

Срібна плашениця

Євангеліє 1708р.



Українська культура: коротка історія
культурного життя українського
народу [Текст] / Іван Огієнко ;
[передмова М. Г Жулинського ; ред.: Т. П.
Гуменюк, І. С. Голубєва]. – К. : Довіра,
1992. – 140, [2] с. : портр., іл. –
Друкується за виданням: Огієнко І.
Українська культура: коротка історія
культурного життя українського народу :
курс, читаний в українськім народнім ун-
ті. - Фотодук. з 1-го вид. Є.
Череповського. - К., 1918. -
Катеринослав-Ляйпціг, 1923. – Бібліогр.:
с. 139 та в підрядкових примітках.

Вихований у принципах меркантилізму, Мазепа в різні
способи сприяв розвиткові економіки держави, насамперед

промисловому виробництву .



 Цікаві факти про Івана Мазепу

 Точної дати народження Івана Мазепи ніхто не знає.
Але варіанти є такі: 1629, 1633, 1639, 1644. Тому
дізнатися скільки він прожив точно теж не вийде.

 Мало того, що він був досить непоганим політиком,
Мазепа знав ще й багато мов: російську, італійську,
польську, німецьку та французьку.

 Подейкують, що Іван Мазепа спокусив дружину
пана Фильбовского. Він не витерпів такого, і прив'язав
героя-коханця голим до коня і пустив по полю.
Врятували його українські козаки.

 Досі невідомо як виглядав Мазепа. Всього можна
зустріти близько 16 різних його портретів.
Найправдоподібнішим вважається той, який
знаходиться в Дніпропетровському художньому музеї.



Іван Мазепа зображений на 10-гривневій купюрі.



Чугуєнко, М.
Україна, яка шокує [Текст] : лабіринти
історії / Михайло Чугуєнко ; [з рос. пер.
С. В. Громов]. – Харків : Клуб сімейного
дозвілля, 2005. – 351, [1] c., [2] арк. іл. –
Бібліогр.: с. 343–349.

Саме Іван Мазепа
створив перший
український флот. На свої
особисті гроші він спорудив
більше 100 стругов і 6
сотень човнів, які були
розташовані на Дніпрі. Це
він зробив, щоб успішно
протистояти турецькій
армії, і вдавалося це у нього
чудово.



І. Мазепа є найбільш відомим в Європі та Америці
представником України. Йому присвячено 186 гравюр,
42 картини, 22 музичні твори, 17 літературних творів,
шість скульптур.

Серед найбільш відомих творів — гравюри І. Мигури,
І. Щирського, Д. Галяховського, Л. Тарасевича,
М. Бернінгротга; портрети невідомих художників XVII —
початку XVIII ст., що зберігаються в музеях України;
полотна історико-легендарного змісту відомих
художників А. Деверія, Ю. Коссака, Л. Булянже, Г. Верне,
Л. Булянже, Т. Жеріко, Е. Делакруа, Є. Харпентера,
М. Геримського; поетичні та прозові твори Дж. Байрона,
В. Гюго, Ю. Словацького, О. Пушкіна, Ф. Булгаріна,
Г. Асакі; музичні інструментальні та оперні
твори П. Сокальського, К. Педротті, Ш. Пурні, Дж.
В. Гінтона, Ф. Педреля, П. Чайковський, М. Гранваль,
Ф. Ліста, Ж. Матіаса, О. Титова, С. Рахманінова.



Іванові Мазепі не вдалося здійснити потаємну
мрію свого життя – створення незалежної
української держави.

Але те, що він, як патріот, «для общаго добра
матки моей Отчизны бідной Украины» наважився не
закрити, а поставити це питання з відповідною
гостротою для наступних поколінь, є найголовнішим
його скарбом - заповітом нащадкам.


