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Одна із потужніших постатей української історії і водночас
загадкова, оповита безліччю легенд, міфів та художніх вигадок.

Ніхто достеменно не знає, як він виглядав, хоча існує 16 портретів,
мало схожих один на одного. Невідомі також реальні дати його
народження та смерті…



Про походження Мазепи відомо, що
його батько Степан Мазепа був
шляхтичем окраїнної шляхти, довгий час
білоцерківським отаманом, а мати
Марія Мазепа (Мокиєвська) також була
з шляхетної православної родини, мала
добру освіту, після смерті чоловіка
присвятила себе Богу, прийняла постриг
та стала ігуменією Києво-Печерского
Вознесенського жіночого монастиря...

Невідомий художник – ймовірно  портрет матері 
Івана Мазепи –

Марії Магдалени Мазепиної



Княгиня Ганна Дольська – майже ніхто із
істориків не сумнівається, що саме вона
сприяла знайомству Мазепи з Польским
королем Станіславом, а через нього з
шведським королем Карлом XII, завдяки чому,
незважаючи на заборону дипломатичних зносин
з іншими державами, Мазепа мав численні
зв’язки з монархічними дворами багатьох
держав…

Іван Степанович Мазепа мав блискучу освіту –

початкову отримав в школі Київського братства, потім

навчався в Києво-Могилянському колегіумі. По

закінченні продовжив освіту в Єзуїтській колегії в

Варшаві. Три роки потому навчався в Голландії,

Німеччині, Франції та Італії…

Довше всіх гетьманів тримав гетьманську булаву – 22

роки. За його правління Україна розвивалась економічно,

мала соціальний спокій, на піднесенні були культура та

церковно-релігійне життя.



Альфред Антон Єнсен – шведський історик,
слов’янознавець, симпатик українського
національного відродження, член Наукового
Товариства ім. Шевченка. Його книга «Мазепа»
- фундаментальна монографія, де вміщено
загальний огляд історії України, зокрема
козацтва, подано нарис про політичну
діяльність гетьмана, перелік його любовних
пригод та відомості про відображення особи
Івана Мазепи в образотворчому мистецтві.

Єнсен Альфред. Мазепа : іст. картини / А. Єнсен ; пер. зі швед. Н. Іваничук
; ред. Б. Якимович. – Київ : Український письменник, 1992. – 205 с.



Ілько Борщак (Ілля Львович Баршак) –

історик, публіцист, літературознавець,

дипломат, громадський діяч, викладав

українознавство в Сорбонні. Значна

частина життя видатного вченого

пройшла у Франції.

Завдяки його працям Мазепа залишився

в західноєвропейській літературі

легендарним героєм…

Борщак І. Іван Мазепа : пер. с фр. / І. Борщак, Р. Мартель. – Київ : Свенас, 
1991. – 135 с. 



Дорошенко Дмитро – український

історик, публіцист, громадський і

державний діяч, редактор, бібліограф, член

Київського товариства старожитностей і

мистецтв. Автор близько 1 тис. праць з

історії України, церкви, культури.

Двотомник «Нарис Української історії» –

одна з головних праць Дорошенка.. Походив

зі старовинного козацько-гетьманського

роду.

Дорошенко Д. І. Нарис історії України : в 2 т. / Д. І. Дорошенко. – Київ 
: Глобус, 1992.

Т. 2 (Від половини XVII століття). – 1992. – 349 с. 



Костомаров Микола Іванович – співзасновник «Кирило-Мефодіївського

братства», слов’янофіл, викладач Київського університету. Основними працями

його життя стали «Богдан Хмельницький», «Руїна», присвячена трагічним подіям,

що настали після смерті Хмельницького, «Мазепа» і «Мазепинці», а також

фундаментальна праця «Російська історія в життєписах її найважливіших діячів»,

де представлені критичні біографії основних героїв давньоруської, української та

російської історії.

Костомаров М. І. Галерея портретів : бібліогр. нариси :
для серед. та ст. віку : пер. з рос. / М. І. Костомаров. – Київ
: Веселка, 1993. – 326 с.

Костомарів Микола. Історія України в життєписях
визначнійших єї діячів / М. І. Костомарів ; пер. з рос. О. Г.
Барвінський. – Репр. відтвор. вид. у Львові 1918 р.,
накладом Книгарні Наук. т-ва ім. Шевченка. – Київ :
Україна, 1991. – 495 с.



Проект реконструкціі палацу Мазепи  в 
с. Іванівське Курська обл.  1976 рік…

…а так виглядає будівля в наш час.

Гетьман щедро фінансував за власний
та державний рахунок розвиток
мистецтва, зокрема, архітектури і
малярства, прикрасив українські міста
спорудженими та реставрованими
храмами : було збудовано 24 храми та
більше 20 стародавніх храмів
реставровано.

Микільська церква м. Біла Церква
(сучасний вигляд)



«Постать Івана Мазепи займає
видне місце в українській історії.
Причини тому загальновідомі: під час
21-річного гетьманування його вплив на
суспільство, культуру та політичний
розвиток Гетьманщини був
надзвичайно сильний. І, річ ясна, намір
Мазепи відкинути зверхність
російського царя, звичайно, числиться
одним з вирішальних моментів в історії
України»

Орест Субтельний (Торонто, Канада)



вчений, дослідник 
української історіі XVII-XVIII ст., публіцист, 

журналіст, перекладач.  В 1951 р., в Українському 
вільному університеті. В Мюнхені, захистив 

докторську дисертацію на тему 
«Союз Карла ХІІ з Мазепою в освітленні 

найновішої шведської історіі». 
Книга «Мазепа», написана в Швеціі, вперше 

видана в Стокгольмі у 1962 р.

Рекомендуємо до прочитання інші видання про 
Івана Степановича Мазепу:

Богдан Кентржинський

Видавництво «Темпора» , 2013 рік

Видавництво Києво-Могилянської   
Акдеміі, 2009 р.

Павленко Сергій

Український історик-мазепознавець, 
дослідник Гетьманщини, назва книги говорить

сама за себе



Викорастано матеріали сайтів : 

• https://www.google.com/search?q=мазепа+серед+своїх+добрих+справ&

• https://www.google.com/search?ei=azKbXJyMDYiS6ATjkoeoDA&q=дорошен

ко+дмитро&oq

• https://www.google.com/search?q=костомаров+галерея+портретів&oq=к

остомаров&aqs=ch

• https://uk.wikipedia.org/wiki/Альфред-Єнсен

• http://umka.com/ukr/catalogue/history/bohdan-kentrzhynsky-mazepa.html

• https://besplatka.ua/uk/obyavlenie/borshchak-i--martel-r-ivan--mazepa

• http://www.mazepa.name/serhiy-pavlenko-ivan-mazepa/

• https://www.google.com/search?q=ганна+дольська&source=lnms&tbm=isc

h&sa=X&ved=0ah

• https://www.google.com/search?q=палац+мазепи&tbm=isch&source=iu&i

ctx=1&fir=eRV1uoI

• https://www.alatyr-history.club/?page_id=229


