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«Він знехтував всім, що було йому найдорожчого в світі, знехтував і самим життям – аби
піднести свою вітчизну і визволити її з московського ярма», так писав Пилип Орлик про
Івана Мазепу. Це фігура людини, якій, як мало кому в українській історії, вдавалося
поєднувати потужний інтелект та сильну волю з багатим внутрішнім емоційним життям. І
разом з тим це була цілком земна людина за своїми чеснотами та вадами, бурхлива
життєдіяльність якої до цього часу оповита рядом таємниць та загадкових подій. Ім’я
Великого Українця – гетьмана правобережної України Івана Мазепи – відомо практично
кожному громадянину нашої держави. Однак довгий час образ гетьмана в масовій
свідомості, на жаль, ще мало чим нагадує реального Івана Мазепу. Причини добре відомі.
Ім’я цього визначного діяча ось уже майже 300 років перебуває в списку тих, кого
Російська імперія нещадно таврувала. Оголосивши його своїм ворогом, вона віками
вкорінювала в голови наскрізь спотворені уявлення про цю постать, яка насправді гідна
найвищої пошани. Іван Мазепа був високо інтелектуальною особистістю, здобув
ґрунтовну освіту, володів кількома іноземними мовами на різному рівні, мав інтерес до
ренесансового бачення правителя держави, сам не відрікався від мистецтв – музики і
віршотворення, цікавився архітектурою, книгами на рівні бібліофільства, образотворчим
та ужитковим мистецтвом. Наближав до себе богословів та філософів, поетів, митців,
архітекторів.Розвиток освіти Мазепа бачив як один із магістральних курсів у своїй
політиці, приділяючи йому чимало уваги. Зокрема, він підніс значення Київської академії,
сприяв заснуванню Чернігівського колегіума, добирав керівників освітнього процесу,
дбав про науки та вчених.
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20 березня, 2019 року, з нагоди 380-ї річниця від Дня народження І. Мазепи – гетьмана
війська Запорізького в Корецькій районній бібліотеці відбувся захід. До книгозбірні
завітали учні 7-Б класу ЗОШ 1-3 ст. №1, щоб перегорнути сторінки життя видатного
політичного діяча, військового, дипломата, мецената І. Мазепи. Впродовж заходу усім
присутнім було запропоновано переглянути документальний фільм про яскраві сторінки
життя великого гетьмана України Івана Мазепи, та презентована книжкова виставка
«Володар гетьманської булави».

„Іван Мазепа – це той герой, вшановуючи якого, віриш, що, зрештою,і твій народ гідний
бачити на своєму історичному іконостасі більш величнішого вождя й істинного лицаря,
ніж бачив досі,та зазнати при ньому гучнішої і романтичнішої слави”.
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