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OBCHODY ROCZNIC ZWIąZANYCH 
Z HETMANEM IWANEM MAZEPą 

jAKO BODziEC DO ROzWOju nARODOWEj 
SZTUKI UKRAIŃSKIEJ 

W XX I NA POCZąTKU XXI WIEKU

W historii narodów i państw nierzadko mają miejsce krwawe, okrutne, bolesne 
i traumatyczne wydarzenia. Jednocześnie jednak znaczącą rolę w ich dziejach od-
grywają te wypadki, które potrafią wywołać stan euforii oraz stać się obiektem glo-
ryfikacji i dumy narodowej. Obie wskazane grupy zdarzeń skłaniają do rozważań 
nad losem narodów, stanowią przestrogę dla przyszłych pokoleń, a także wpływają 
na rozwój nauki, literatury i sztuki. Często bodźcem do badań naukowych czy 
artystycznych interpretacji stają się nie tyle wydarzenia historyczne, ile działal-
ność jednostek. Jedną z takich postaci był hetman ukraiński 
Iwan Stepanowicz Mazepa (1639−1709)1. Od początku XX 
wieku obchody rocznic związanych z jego osobą – dzień 
urodzin, wyboru na hetmana, daty odnoszące się do działań 
zmierzających do zrzucenia moskiewskiego zwierzchnic-
twa nad Ukrainą, również moment śmierci – wywoływały 
w społeczeństwie różnorodne reakcje: 1) sprzyjały konso-
lidacji pewnych grup, gdy inne pozostawały obojętne; 2) 
przeciwstawiały sobie określone grupy; 3) pobudzały do 

1 Mazepa Iwan Adam (1639–1709) – hetman Ukrainy Lewobrzeżnej (1687–1709), wybitny po-
lityk i wojskowy, mecenas ukraińskiej Cerkwi prawosławnej. Przez część społeczeństwa ukraińskie-
go uznany za bohatera narodowego z tego powodu, że w latach 1708–1709 dokonał próby zrzucenia 
zależności moskiewskiej i poddania się pod protektorat króla szwedzkiego Karola Хіі. Jednocześnie 
przez część Ukraińców jest traktowany jako „zaprzaniec”, który zdradził „odwieczną przyjaźń narodów 
rosyjskiego i ukraińskiego”. Obydwa stereotypy są mocno zakorzenione w historiografii, literaturze 
pięknej i sztukach plastycznych.
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o ponownym wydaniu pracy Mykoły Arkasa Історія	України-Русі (historia	Ukra-
iny-Rusi). Chodziło zwłaszcza o bardziej wnikliwe podejście do ilustracji zamieszczo-
nych w książce. W korespondencji prowadzonej przez autora, redaktora, historyków 
i artystów pojawiała się kwestia poszukiwania specjalnie dla tej pracy oryginalnych 
wizerunków Iwana Mazepy. Hnat Chotkewycz, opisując w liście do Wasyla Doma-
nyćkiego jeden ze znajdujących się u niego portretów (rzekomo z zamku w Podhor-
cach), stwierdził: „w ogóle wszystkie portrety – każdy jest zupełnie różny od pozosta-
łych; a ten jest inny od wszystkich razem; dlatego ustalenie, który z nich przedstawia 
rzeczywistego Mazepę – na to potrzeba studiów”2 [Старовойтенко (red.) 2009: 321]. 
Skłoniło to Wasyla Domanyćkiego nie tylko do nawiązania współpracy ze znanymi 
historykami, przede wszystkim z Wiaczesławem Łypynśkim, ale też z artystami. Jed-
nym z nich był Osyp Kuryłas. Spośród ilustracji, jakie miał on wykonać do drugiego 
wydania książki Mykoły Arkasa, wszystkich najbardziej interesował portret Iwana 
Mazepy. Sam artysta także przejmował się sprawą i w liście do Wasyla Domanyćkie-
go z 19 kwietnia 1909 roku powiadamiał: „Portret Mazepy już dawno jest gotowy do 
reprodukcji i czeka na nakładcę” [Старовойтенко (red.) 2009: 302].

Nie mając dostatecznych funduszy na ponowne wydanie książki historia	
Ukrainy-Rusi, inicjatorzy pomysłu starali się pozyskać środki, m.in. sprzedając 
po jednej koronie pocztówki wykonane przez Osypa Kuryłasa. Sprzyjało to roz-
powszechnieniu wśród galicyjskich Ukraińców portretu Iwana Mazepy, którego 
podwójny jubileusz (270-lecie urodzin i 200-lecie śmierci) miał w założeniu przy-
ćmić huczne obchody 200-lecia bitwy połtawskiej.

Bohdan Łepkyj napisał w liście do Jarosława Wesełowśkiego3, iż powinno się 
zamieścić w lwowskiej gazecie „Diło” informację o tym, że pod koniec kwietnia 
pojawi się w sprzedaży 

reprodukcja portretu Mazepy pędzla artysty malarza Osypa Kuryłasa. Dobrodziej Kury-
łas zadał sobie wiele trudu – przestudiował różne portrety Mazepy, wybrał z nich to, co 
miały one wspólnego, uzupełnił studiami historycznymi i własną wyobraźnią artystyczną 
i stworzył przed nami postać wielkiego hetmana, który zza grobu musi przemówić do nas 
jak żywy. Będzie to bardzo ładna i trwała pamiątka tegorocznego jubilata, dlatego nie po-
winno być domu, w którym nie pojawiłby się portret Mazepy [Качкан (red.) 2001: 312]. 

Ten sam tekst, niemalże bez zmian, został wydrukowany w „Dile” (1909, nr 101), 
o czym zawiadamiał w swoim artykule poświęconym temu portretowi Borys Bar-
winśkyj [Барвінський 1909: 22].

Bohdan Łepkyj był wyjątkowo zadowolony z pojawienia się wizerunku, o czym 
pisał szeroko w liście do Ołeksandra Barwinśkiego 28 maja 1909 roku: 

2 Wszystkie cytaty z języka ukraińskiego w tłumaczeniu Agnieszki Stec.
3 List nie został opatrzony datą i miejscem powstania. Jednak dzięki porównaniu jego treści z li-

stem Osypa Kuryłasa do Wasyla Domanyćkiego oraz listem Bohdana Łepkiego do Ołeksandra Bar-
winśkiego z 28 maja 1909 roku, a także z informacją prasową z 1909 roku, można stwierdzić, iż został 
napisany nie później niż w kwietniu 1909 roku, oczywiście w Krakowie.
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Niewątpliwie bardzo ładną pamiątką jubileuszu Mazepy, jaki u nas oto zaczynają świę-
tować, będzie portret hetmana, który akurat został wydrukowany i jest sprzedawany 
w księgarni Towarzystwa im. Szewczenki, Rynek 10, Lwów. Jest to obraz dosyć duży 
(55 х 38 cm), a wykonany tak, jak dotąd żadna nasza reprodukcja […] Hetman został 
przedstawiony w niebieskim bogato haftowanym żupanie i kierei podbitej sobolami. Na 
głowie ma sobolową czapkę z czerwonym pokryciem. Przy boku szabla z bogato przy-
ozdobioną rękojeścią. Broda zgolona, nad wargami mały ciemny wąs. Czoło wysokie, 
poorane myślami, nos prosty, lekko zgarbiony, oko bystre, przenikliwe, które przyciąga 
do siebie jakąś nieprzezwyciężoną siłą… [Качкан (red.) 2001: 312]. 

Nie wszyscy jednak tak zachwycali się portretem namalowanym przez Osy-
pa Kuryłasa. Brak możliwości wskazania wiarygodnej podobizny hetmana był 
przesadnie eksponowany przez część ówczesnych środowisk naukowych i arty-
stycznych. Dlatego właśnie pojawienie się nowego portretu wywołało żywe zain-
teresowanie i dyskusję, przede wszystkim co do jego wartości historycznej. Borys 
Barwinśkyj poświęcił pracy Osypa Kuryłasa artykuł, w którym poddał ją dość kry-
tycznej analizie i zaznaczył, iż szkoda, że artysta nie dołączył do portretu żadnego 
opisu wskazującego wykorzystane przy jego powstawaniu źródła ikonograficzne, 
co w przypadku takiego rodzaju dzieła jest wyjątkowo ważne. Badacz sam dokonał 
analizy wizerunku hetmana i doszedł do wniosku, iż za podstawę wizerunku twarzy 
posłużył obraz z latopisu Samijła Wełyczki, umieszczony w książce Mykoły Arka-
sa, a jeden z domniemanych portretów Mazepy, przechowywany ówcześnie w kra-
kowskim Muzeum Narodowym, wykorzystano jako wzór dla stroju portretowanej 
postaci. Pewne wspólne rysy znalazł Borys Barwinśkyj między portretem pędzla 
Osypa Kuryłasa a wizerunkiem z fresku Soboru Uspieńskiego z Ławry Kijowsko-
Pieczerskiej, który zaginął w XIX stuleciu podczas pożaru. Na zakończenie analizy 
badacz podkreślił, iż obraz: „pod względem artystycznym ma wielką wartość, jed-
nak nie można uważać go za wierny pod względem historycznym” [Барвінський 
1909: 28]. Jednocześnie zdaniem autora artykułu, bez względu na krytyczne uwa-
gi portret powinien znaleźć się w każdej rodzinie ukraińskiej. W ostatnim zdaniu 
Borys Barwinśkyj podkreślił nie tylko znaczenie postaci hetmana dla ukraińskiej 
historii, ale także konieczność upowszechniania jego wizerunku w celu kształto-
wania ukraińskiej świadomości narodowej.

Stanowisko Borysa Barwinśkiego przyczyniło się do niemałej popularności por-
tretu, co znalazło wyraz w licznych naśladownictwach. Z tej perspektywy warto zwró-
cić uwagę na prace Maksyma Okopnego (1983), Serhija Panycza (1992), Wałerija Za-
liznego (1994), Fedora Hłuszczuka (1994). Jako grafika portret Iwana Mazepy pędzla 
Osypa Kuryłasa został odtworzony przez nieznanego artystę lwowskiego w 1929 roku 
i opublikowany w znanej drukarni Piller-neumanna4. Grafika pojawiła się w związku 
z przypadającą w 1929 roku kolejną rocznicą urodzin i śmierci hetmana.

W pierwszej połowie lat 30. powstał też portret pędzla O. Borowyka. Obraz 
ten został namalowany specjalnie na wystawę zorganizowaną w Stanisławowie 

4 Oryginał tego druku obecnie jest przechowywany w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie.
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staci hetmana. Niemożliwe jest jednak wskazanie ikonograficznych źródeł, wyko-
rzystanych przez artystów, co wyklucza uznanie ich prac za portrety historyczne. 
Dotyczy to obrazów Ariadny Stebelśkiej, Myrona Łewyćkiego, Borysa Kriukowa 
i Mykoły Bidniaka. Wszystkie wskazane prace poddał surowej krytyce Roman 
Młynowećkyj, który nazwał je „fantastycznymi” i zaznaczył, że: „Nasza prasa 
właśnie w ramach «Roku Mazepy» wydrukowała całą masę takich «portretów», 
jak gdyby chciała powiększyć istniejący chaos i całkowicie pozbawić czytelników 
przytomności” [Млиновецький 1959: 117].

Autorami innych, bardziej udanych portretów hetmana, wykonanych w róż-
nych technikach graficznych, byli: Iwan Kejwan (1959)6, Ołeksa Buławyć- 
kyj (1960)7, Wiktor Cymbał (1960)8 .

Jubileusz „Roku Mazepy” znalazł odzwierciedlenie również w grafice książko-
wej. Właśnie w roku 1959 ukazała się ilustrowana książka dla dzieci, poświęcona 
250-leciu śmierci hetmana Гетьман	Іван	Мазепа (hetman	Iwan	Mazepa). Każdej 
ilustracji autorstwa Mykoły Bidniaka towarzyszył czterowiersz Lubomyra Rome-
na. Całość została opatrzona przedmową znanego historyka Wasyla Łuciwa [Луців 
(red.) 1959: 23].

Obchody rocznic Mazepy z roku 1959 przyczyniły się także do rozwoju ma-
łych form graficznych. Powstała seria znaczków pocztowych hetman	I.	Mazepa 
1709−1959 wydanych przez ukraińską pocztę podziemną. Na znaczku wykorzy-
stano powstały na początku lat 30. portret pędzla Wasyla Diadyniuka. Znaczki uka-
zały się w nominałach 10, 45 i 50 centów. W tym samym roku karnet znaczków 
zatytułowany Рік	Мазепи (Rok	Mazepy) został wypuszczony przez pocztę harcer-
ską w USA. Na znaczku umieszczono herb Iwana Mazepy „Kurcz” i jego inicjały: 
„I. M.”.

Także rzeźbiarze włączyli się w obchody jubileuszu. Na początku lat 60. po-
wstał projekt pomnika Iwana Mazepy. Jego autorem był znany w środowisku emi-
gracji ukraińskiej w Ameryce – Jarosław Paładij. Fotografię projektu opublikowa-
no po raz pierwszy w 1966 roku. Niestety nie udało się zebrać wystarczających 
funduszy na jego budowę. Nie wiadomo, gdzie obecnie przechowywana jest ma-
kieta pomnika .

W związku z jubileuszem Mazepy w 1959 roku powstało wiele dzieł malarstwa 
monumentalnego oraz innych form sztuk plastycznych, które upubliczniono w la-
tach 60. i 70. XX wieku. Wśród nich należy wymienić: płótno Nadii Somko-Ma-

6 Ukończył krakowską i warszawską akademię sztuk pięknych oraz Warszawski Państwowy In-
stytut Robót Ręcznych. Od 1944 roku przebywał na emigracji, gdzie zorganizował i przez jakiś czas stał 
na czele Ukraińskiego Związku Sztuk Plastycznych w Kanadzie.

7 Uczeń Fedora Kryczewśkiego. Jego portret Iwana Mazepy wszedł jako ilustracja do książki 
Wasyla Domanyćkiego Націотворча	роля	гетьмана	Мазепи (Narodotwórcza rola hetmana Mazepy, 
1960, USA).

8 Ukończył Ukraińskie Studium Sztuk Plastycznych w Pradze. Pracował w Argentynie i Brazylii. 
Był autorem graficznych portretów: Tarasa Szewczenki, Wiaczesława Łypynśkiego, Danyła Skoropadś-
kiego, Bohdana Chmielnickiego i Iwana Mazepy.
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Mykoła Bidniak stworzył 12 ilustracji, przedstawiających kluczowe momenty 
z biografii Iwana Mazepy: naukę w Akademii Kijowsko-Mohylańskiej, potycz-
ki z Tatarami, naukę w Europie, służbę na dworze króla Jana Kazimierza, starcie 
z Janem Chryzystomem Paskiem, służbę u hetmana Petra Doroszenki i in. Cykl 
kończył się sceną śmierci Iwana Mazepy, który przed zgonem zdążył powiedzieć: 
„Mój testament – nie poddawać się Moskwie, a o wolność z wrogiem należy wal-
czyć wszystkim, mając nadzieję na wolę Bożą!” [Луців (red.) 1959: 15].

Ilustracje Jurija Żurawla odwoływały się nie tylko do biografii hetmana, lecz 
także do zagadnień ogólnych, jak: położenie Ukraińców w Imperium Rosyjskim; sy-
tuacja, w jakiej znalazła się Hetmańszczyzna podczas wojny północnej (1700–1721), 
kiedy każda decyzja niosła ze sobą zagładę Ukraińców; upadek stolicy hetmańskiej 
– Baturyna, straszny los obrońców fortecy i jej mieszkańców; wymuszona emigra-
cja i śmierć Iwana Mazepy itp. Książka kończyła się stwierdzeniem, że Ukraińcy 
zmienili się, są inni, sumienniej uczą się swojej historii, dzięki czemu mogą sami 
definiować swoich bohaterów i bronić swojej niezależności.

W latach 2008−2009 powstało również kilka pamiątkowych kopert z portre-
tem Iwana Mazepy, a także karnet znaczków pocztowych poświęcony ukraińsko- 
-szwedzkim sojuszom wojskowo-politycznym XVII−XVIII wieku.

Jeśli chodzi o pomniki Iwana Mazepy, to pierwsze z nich zostały postawione 
jeszcze w latach 90. XX wieku w USA, Austrii i oczywiście na Ukrainie, w miej-
scu, gdzie się urodził. Na początku XXI stulecia pojawiło się jednocześnie kilka 
inicjatyw uczczenia 370. rocznicy urodzin Iwana Mazepy oraz 300-lecia jego „wy-
stąpienia” przeciwko Moskwie. Jednak z powodu oporu władz w większości nie 
zostały one zrealizowane. Wśród nich był projekt wystawienia pomnika hetmana 
w Kijowie (autor Anatolij Kuszcz), kompozycja Шахівниця (Szachownica) Wo-
łodymyra Nakonecznego i Ołeksija Kozołupa, a także projekt pomnika przygo-
towany przez Mykołę i Nazara Biłyków dla Połtawy9. Natomiast wśród inicjatyw 
zrealizowanych znalazły się: obelisk na dziedzińcu Akademii Kijowsko-Mohylań-
skiej w Kijowie autorstwa młodej rzeźbiarki Olhy Hawryłowej, pomnik hetmana 
ustawiony w pobliżu budynku Kolegium Czernihowskeigo w Czernihowie (Hen-
nadij Jerszow, Wołodymyr Pawłenko, il. 7), kompozycja Гетьмани.	Молитва	за	
Україну (hetmani.	Modlitwa	za	Ukrainę) Bohdana Mazura w Baturynie.

Z dzieł sztuki dekoracyjno-użytkowej na uwagę zasługuje wykonany przez Na-
talię Łytowczenko w 2009 roku unikatowy gobelin. W jego kompozycji artystka 
wykorzystała odwzorowany na ukraińskich banknotach obraz Iwana Mazepy au-
torstwa Wasyla Łopaty.

Jak wynika z powyższego przeglądu dzieł poświęconych Iwanowi Mazepie, 
uczczenie jubileuszy hetmana stało się silnym bodźcem do rozwoju nie tylko na-
uki, ale i sztuki narodowej. Obchody rocznic zachęcały naukowców i artystów do 
badań epoki i poznawania biografii hetmana. Odnalezione źródła i materiały przy-

9 Pomnik powstał 7 maja 2016 roku.
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Anniversaries Related to Ivan Mazepa as an Incentive 
for the Development of ukrainian national Art 

of the 20th ‒ Beginning of 21st Centuries

Summary

Different events may unite a nation and promote the development of science, literature and 
art . it is obvious that the commemoration of historical anniversaries can unite the representa-
tives of one part of the society, while leaving the rest indifferent; thus, it may be a stimulus 
for the development of one group’s culture and leave the others in the information vacuum.

Such situation was observed in the Ukrainian society, which in the 20th century was 
divided into “Soviet Ukrainian” and “foreign (diaspora) Ukrainian” societies. The life, val-
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ues, science and culture of these two parts of the society were mutually opposed. Therefore, 
it was interesting to follow the different ways that the anniversaries of the birth, death or 
other events from the biography of the famous Ukrainian commander (Hetman) Ivan Maze-
pa (1639−1709) were commemorated, the different effects they had in science and culture, 
and how this influenced the process of national unification or confrontation.

The performed analysis of social, scientific and artistic life of the Ukrainians proves 
that the nationally conscious part of Ukrainian scientists, writers and artists of the 20th 
century succeeded in using the commemoration of historical anniversaries in order to carry 
out a significant number of scientific research projects devoted to the Hetman and his times, 
and to represent the image of this figure in paintings, drawings and sculpture. Over time, 
these efforts, aimed to form the image of a heroic fighter for the independence of Ukraine, 
began to influence individual artists of Soviet Ukraine. This led to some confrontation with 
the regime of that time and refusal on the part of artists to popularize the views and labels 
that had been assigned to Ivan Mazepa by the official historiography.

The commemorations at the beginning of the 21st century of several anniversaries asso-
ciated with the military and political activity of the Hetman in 1708 showed that among the 
residents of Ukraine there was an unexpected increased in number of those who considered 
him as a prominent historical figure. An interesting aspect of this is that it is primarily in the 
fine arts that the attitude towards this figure has changed, as evidenced by a large number 
of paintings, drawings, sculptures and pieces of decorative art that have been created over 
the past 20 years .
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