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МЕТА:  

Дослідити вплив Івана Мазепи на формування стилю 

українського бароко. 

Встановити, які саме твори мистецтва були створені 

під його патронатом. 

Визначити, який відбиток діяльність І. Мазепи 

залишила в історії. 



МЕЦЕНАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
ІВАНА МАЗЕПИ  

      Під час правління Івана Мазепи в Україні завершується процес формування 

національного мистецького стилю, українського бароко - в архітектурі, 

образотворчому мистецтві, музиці. Цей вищий щабель у майже 200-річному розвитку 

бароко в Україні дістав назву “мазепинського бароко”. 

     У Києві, Чернігові, Переяславі та в багатьох інших місцевостях з ініціативи і на 

кошти гетьмана Мазепи було збудовано або перебудовано низку величних церков.  

 Велика кількість храмів свідчить про грандіозне будівництво, що стояло на дуже 

високому технічному і мистецькому рівнях. Тоді було створено особливий, 

оригінальний тип споруд, своєрідні технічні засоби, самобутні архітектурні форми, 

деталі і прикраси національного стилю. Мистецтво цієї доби дістало назву 

українського бароко. 



КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА 
АКАДЕМІЯ 

У своїй меценатській діяльності 

значну увагу приділив Києво-

Могилянській академії. Зокрема, 

він щороку давав на стипендії 

студентам 1000 золотих, 

поповнював бібліотеку “різними 

манускриптами”.  

У 1703-1704 pp. будує новий 

навчальний корпус. 



КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА 
ЛАВРА 

Києво-Печерська лавра була 

визначним центром і православ'я, і 

добродіяв. По закінченню 

відбудови Успенського собору 

Києво-Печерської лаври у 1729 р. 

почали розмальовувати стіни 

всередині церкви. Особливо 

щедрим на універсали для Лаври 

був гетьман Іван Мазепа. 



ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ СОБОР У 
ПЕРЕЯСЛАВІ  

Із великих церков, побудованих на 

кошти Мазепи поза межами Києва, 

особливу цінність має 

Вознесенський собор із монастирем 

у Переяславі (1698), на що було 

витрачено понад 300 тис. золотих. Ця 

будова була зведена у 1695-1701 pp. у 

зв'язку з увінчаними заходами 

гетьмана з відновлення 

переяславського єпископства. 



КИЇВСЬКІ  МОНАСТИРІ ,  
ПОБУДОВАНІ  НА КОШТИ І .  МАЗЕПИ  

Військовий Микільський собор Богоявленський собор на Подолі 



ХРАМИ ПОЗА КИЄВОМ  

Собор Мгарського монастиря біля Лубен 

Будинок Василя Кочубея в Батурині 



ДІМ МАЗЕПИ У 
ЧЕРНІГОВІ 

Споруджено в 1690-х роках на території 

Дитинця недалеко від замкового рову.  

 Первісно належав чернігівському 

полковнику Якову Лизогубу, а після його 

смерті в 1698 р. – гетьманові Івану 

Мазепі. У ХVІІІ ст. тут містилася полкова 

канцелярія Чернігівського козацького 

полку, з кінця ХVІІІ до початку ХХ ст. – 

архів, в наш час – фонди Чернігівського 

історичного музею ім. В. Тарновського. 



ЄВАНГЕЛІЄ АРАБСЬКОЮ 
МОВОЮ 

Гетьман Мазепа відзначився як великий 

книголюб та меценат тогочасних видань. Книги 

і колекціонерство були улюбленим його 

заняттям. Книжками обдаровував гетьман 

бібліотеку Київської академії, а також церкви. 

Меценатство Мазепи здійснювалося не тільки в 

Україні, а й за її межами. Робилося це з метою 

зміцнення політичних зв'язків на заході і сході. 

Прикладом того служить Євангеліє арабською 

мовою, видане на його кошти. 



ВИСНОВКИ:  

 Іван Мазепа залишив в історії України значний 

внесок не лише як політик, а й як меценат і культурний 

діяч; 

 Завдяки його інвестиціям будувалося багато храмів та 

соборів, він активно підтримував церкву; 

 Багато його споруд дійшли і до наших часів. 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!  


