
Іван Мазепа –
борець за волю 

України



Мазепа Іван Степанович —
гетьман України, видатний
державно-політичний і культурний
діяч кінця XVII — поч. XVIII ст. Він
був першим українським
гетьманом, який незмінно тримав
гетьманську булаву протягом
багатьох років. Цей період
характеризувався економічним
розвитком України, стабілізацією
соціальної ситуації, піднесенням
церковно-релігійного життя та
культури.



Невідомий художник. Портрет Івана Мазепи з літопису 
українського козацько-старшинського літописця  Самійла 

Величка, 1720-ті рр.

Історична роль Мазепи полягає у тому, що усвідомлюючи
загрозу централізаторської політики Петра І для існування
Української держави, він сміливо підняв прапор національно-
визвольної боротьби за свободу України.

Вчинок Мазепи надихав нові покоління борців за
національне визволення українського народу.



Постать Івана Мазепи — одна з
найзагадковіших в українській історії.
Йому не вдалося здійснити потаємну
мрію свого життя — створити
незалежну українську державу. Але те,
що він як патріот «для общаго добра
матки моей Отчизны бедной Украины»
наважився не закрити, а поставити це
питання для наступних поколінь, є
найголовнішим його скарбом-заповітом
нащадкам.

Гетьман І. Мазепа є найбільш
відомим в Європі та Америці
представником України. Йому
присвячено 186 гравюр, 42 картини, 22
музичні твори, 6 скульптур, 17
літературних творів та безліч наукових
досліджень.



Главацький, М. В. Іван Мазепа /
М. В. Главацький. – Київ : КМ-БУКС, 2016. – 126 с.

Науково-популярне видання буде у
нагоді усім, хто цікавиться історією
України та біографією державотворця.

Автор підкреслює, якщо українці
вважають себе мудрим народом, то
мають враховувати досвід своїх героїчних
предків, учитися на їхніх помилках,
намагатися попереджати нові.

У книзі додається хронологія подій,
що розкриває життєвий шлях І.Мазепи.



Автор у своїй праці піднімає питання

українського націоналізму. Він наголошує:

«Неприступність до чужих, ненаціональних

ідеологій, оцінка всього з погляду

національного українського егоїзму,

вирахованість і розвага в політиці і почуття

безкомпромісовости — той внутрішний вогонь,

що робить із людини маньяка своєї ідеї,

готового скоріше згинути тут, зараз, на місці,

ніж ступити хоч крок назад — коли пора для

дії!».

Письменник намагається пояснити, що

приковує увагу людей по всьому світові до

постаті українського гетьмана.

Донцов, Д. Модерне москвофільство. Мазепа і мазепинство /
Д. Донцов ; за заг. ред. Л. Івшиної. – Київ : Укр. прес-група, 2013. –
72 с.



Друздєв, О. Іван Мазепа / О. Друздєв. – Харків : Клуб
сімейн. дозвілля, 2015. – 254 с.

Автор допомагає читачу
розібратися у місці гетьмана в історії
українського народу. У виданні
наводяться листи та накази Петра І,
що дають змогу уявити ті далекі події.

Наприкінці книги подаються вірші
самого Мазепи, що підкреслюють його
багатогранність та неординарність
натури.



Той факт, що Іван Мазепа

залишається й досі однією з

яскравіших особистостей в

українській історії, є безперечним. У

книзі подаються як свідчення з

біографії самого керманича України,

так й розповідається про долю його

родичів та найближче оточення.

Журавльов, Д. В. Іван Мазепа / Д. В. Журавльов. – Харків :
СИЦИЯ, 2019. – 121 с.



Мицик, Ю. А. Іван Мазепа / Ю. А. Мицик. – Київ : ПП Наталія
Брехуненко, 2007. – 72 с.

У науково-популярному виданні
українського історика, джерелознавця,
археографа, дослідника історії України
козацької доби простежено родовід,
життєвий шлях, людські якості Івана
Мазепи.
Висвітлюється його прагнення

зробити з України європейську
державу, підняти й зміцнити значення
й престиж гетьманської влади, що
зазнала страшної девальвації.



Павленко, С. О. Іван Мазепа. Прижиттєві портрети
гетьмана та його наближених / С.О. Павленко. – Київ :
Мистецтво, 2018. – 207 с.

Яким же був насправді Іван Мазепа? У
світі існує величезна кількість його
портретів та зображень. Але проблема
полягає у тому, що дев’яносто сім відсотків
цих творів — творча фантазія художників,
які намагалися передати глядачам образ
володаря булави. Він їм уявлявся мужнім,
загартованим і, звичайно, красивим і
привабливим.

Автор у книзі-студії оприлюднив низку
портретів гетьмана, багато з яких були досі
невідомі.



Павленко, С.О. Іван Мазепа як будівничий української
культури / С.О. Павленко. – К. : Києво-Могилянська Академія,
2005. – 304 с.

У праці вперше подано ґрунтовне
дослідження меценатської діяльності
гетьмана, наведено джерела, що
підтверджують його участь у
фінансуванні будівництва сорока трьох
церковних приміщень тієї доби.

По-новому висвітлені питання
взаємодії Мазепи з представниками
церковної ієрархії, його активного
захисту українського книговидання.



Пачовський, В. М. В пам'ять гетьмана Івана Мазепи і битви
під Полтавою (1709 р.) / В. М. Пачовський . – Івано-Франківськ :
Грань, 2009. - 31 с.

У книзі в лаконічній формі, з
природним захопленням й експресією
викладено довголітню діяльність
гетьмана, його прагнення вирвати
Україну з московської неволі.
Описуються передумови зародження

могутнього мазепинського руху за
незалежність України.



Ручай, Г. Іван Мазепа і я : оповідання / Г. Ручай. – Київ :
Зелений пес : Гамазин, 2016. – 48 с.

Унікальна збірка оповідань не
тільки цікаво розповість про долю
та перемоги історичної особистості,
а й завдяки елементам енциклопедії
та вміщеній у кінці таблички буде
дуже корисною для написання
рефератів, підготовки до екзаменів
тощо.



Субтельний, О. Мазепинці. Український сепаратизм на
початку XVIII ст. / О. Субтельний. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 240 с.

У книзі аналізуються факти виникнення
сепаратистських настроїв у деякій частині
України. Особливу увагу звернено на умови,
у яких опинилася перша українська
політична еміграція. Автор наводить цікаві
паралелі між сепаратизмом початку ХVIII ст.
i початком ХХ ст. на підросійській частині
українських земель.

Композиційно праця складається і трьох
частин: перша описує передумови і перебіг
повстання Мазепи, друга — бендерський
період еміграції та спроби пошуку союзу із
Туреччиною і Кримським Ханатом, третя —
період важких і безуспішних пошуків
союзників Пилипом Орликом і його
прибічниками.



Таїрова-Яковлева, Т.Г. Іван Мазепа і Російська імперія. Історія
«зради» / Т.Г. Таїрова-Яковлева ; пер. з рос. Ю. Мицика ; Санкт-
Петербурзький держ. ун-т ; Ін-т історії України НАН України. –
Вид. 3-тє. – Київ : Кліо, 2017. – 403 с.

Монографія відразу ж опинилася в
центрі уваги не тільки наукових кіл, але й
широкого громадського загалу як у Росії,
так і в Україні.

Дослідження, що було зроблено на
основі російських та українських архівів,
дає відповідь на найактуальніше питання:
був Іван Мазепа зрадником чи ні. Авторка
змальовує діяльність українського гетьмана,
описує політичну та культурницьку
складову, об'єктивно та неупереджено
досліджує його роль в історії української
держави.



Чемерис, В.Л. Трагедія гетьмана Мазепи : роман-есе / В. Л.
Чемерис ; худож.-оформ. Л. П. Вировець. – Харків : Фоліо,
2016. – 475 с.

Твір про головний подвиг життя
гетьмана – боротьбу за волю і кращу
долю України, про його трагічний фінал
на чужині.

У книзі також розповідається про
романтичні пригоди Мазепи -
улюбленця жіноцтва, про його кохану
Мотрону Кочубей, яку він називав «моя
остання любов, але перша справжня».



Дослідник біографії видатної
історичної постаті приділяє увагу
освіченості Мазепи, його знанням з
риторики, основ філософії, поетики,
математики, геометрії та інженерії тощо.
Підкреслюється, що саме його
неординарність спочатку допомогла
зайняти посаду при королівському дворі
Речі Посполитої, далі стати помітною
фігурою в старшинському оточенні
гетьманів України Петра Дорошенка та
Івана Самойловича, а потім й самому
отримати високий титул.

Чухліб, Т. В. Шлях до Полтави : Україна і Росія за доби
гетьмана Мазепи / Т. В. Чухліб – Київ. : Наш час, 2008 с. – 263 с.



Шевчук, В.О. Просвічений володар : Іван Мазепа як
будівничий Козацької держави і як літературний герой /
В.О. Шевчук. – Київ : Либідь, 2006. - 464 с.

У книзі гетьман постає як
меценат, будівничий церков і
монастирів, натхненник і творець
Високого бароко в українській
культурі.



Крупницький Б. Д. Гетьман Мазепа та його доба /
Б. Д. Крупницький. – Київ, 2001. – 240 с.

У своїй праці український
науковець, історик, освітній діяч
поставив за мету познайомити читача з
дослідженнями щодо особистості Івана
Мазепи, в тому числі з власними.

Автор зробив спробу узагальнити
різноманітні пошукові розвідки
істориків та створив цілісне полотно
життя цієї історичної особи.



«Мазепа – це символ справжнього голови держави і 
символ змагання за її суверенність.»

О. Теліга



Запрошуємо ознайомитися з 
представленими виданнями у  

Миколаївській обласній універсальній 
науковій бібліотеці 

(м. Миколаїв, вул. Московська, 9)


