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кількість часу в корозійному середовищі, при цьому зберігаючи магнітні 
властивості і зовнішній вигляд. 
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УКРАЇНСЬКЕ БАРОКО – АРХІТЕКТУРА КОЗАЧЧИНИ 

 
Золотим віком українського мистецтва вважають другу половину 

XVII ст., так як саме в цей час утворюється своєрідний, новий стиль, який 
дістав назву українського бароко. Цей період відіграв важливу роль у 
розвитку культури української держави, адже остаточно сформувалась 
незалежна культура, яка набула рис, що були притаманні лише їй і 
відрізняли від сусідніх країн. 

Тема розвитку бароко в українській архітектурі є досить актуальною 
в контексті вивчення особливостей історії нашої держави. Вважається, що 
найбільша кількість храмів у стилі бароко постала на території України за 
часів козацтва. Хоча це в деякій мірі перебільшення, але слід зазначити, що 
козацька доба дала гарний поштовх у цьому напрямку. 

Стиль бароко з’явився в Італії, в кінці XVI століття. В наступному 
столітті він поширився по всій Європі. Особливістю українського бароко є 
використання традиційного мистецтва, яке переплітається з інноваційними 
композиційними прийомами. Воно відрізняється від західноєвропейського 
більш помірним орнаментом і простішими формами. Українське бароко 
XVII століття нерідко називають «козацьким», бо саме козацтво було 
носієм нового художнього смаку, а також більшість церков 
споруджувалось тоді на кошти козацьких гетьманів та старшин [2, с. 106]. 

В  українському бароко більшу увагу приділяли загальним формам 
споруди, її пластиці. Популярними типами культових споруд в Україні 
стали такі, що були невідомі у Європі. Такі храми вражали своєю 
конфігурацією, яка не вкладалася у схему базилік, які були основною 
структурою католицьких храмів. Чого тільки вартий хрещатий, 
п’ятикупольний тип храмів, яскравими прикладами якого є Георгіївський 
собор Видубицького монастиря у Києві, Катерининська церква у Чернігові, 
Успенський собор у Новгород-Сіверському тощо. Ці споруди дихали 
національним колоритом. У народній пам’яті завжди і по сьогоднішній 
день ці споруди (монастирі та храми) ототожнюються з піднесенням 
національної свідомості та боротьби за власну державу [5, с. 41].  

Але в який саме період сформувалось, те що називаємо «українське 
бароко» і хто відіграв важливу роль у формуванні цього нового, 
своєрідного стилю? На це дослідники історії української культури 
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знаходять відповідь, так І. Крип’якевич зазначає, що у добу Мазепи 
остаточно оформилося те, що в архітектурі прийняло назву «українського 
бароко» чи навіть «українського стилю»; за Мазепи віджив свій вік 
традиційний іконопис, поступившись малярству в західноєвропейському 
розумінні цього слова; при ньому вибилася з колодок технічного 
примітивізму й формальної нездецидованості українська гравюра.  

Д. Антонович окреслив добу гетьманування Мазепи як «другу золоту 
добу українського мистецтва» після великодержавної доби Володимира 
Великого та Ярослава Мудрого. У порівнянні з доцьогочасними 
меценатами української культури Мазепа осяг ту перевагу, що йому 
першому від століть вдалося витиснути на тій культурі печать своєї буйної, 
глибокої, а при тому чітко окресленої індивідуальності. Будівлі, фундовані 
Мазепою, носили на своїх фасадах не тільки герби гетьмана, а й познаки 
«мазепинського» стилю [3, с. 326]. 

Також слід зазначити два періоди київського будівництва, пов’язані з 
іменами гетьмана Мазепи й пізніше архітектора Шеделя; обидва вони 
створили той образ старого Києва, який ми знаємо сьогодні. Починається 
будівництво за Мазепи з Богоявленської церкви Києво-Могилянської 
академії (1690–1693 рр.); після спорудження (тоді одноповерхового) 
навчального корпусу (1703 р.) університет набуває остаточного вигляду. 
Роботи навколо Софійської церкви починаються ще раніше, але стають 
особливо інтенсивними після пожежі 1696 р., яка знищила надвірні 
монастирські дерев’яні будинки. Оновлюється по-барочному зовнішній 
вигляд собору, будується трапезна, південна брама (нині єдина, з боку 
Володимирської вулиці), дзвіниця (споруджено перший поверх). З 1690 р. 
будується поруч із Лаврою Миколаївський собор, після його завершення 
починається будівництво мурів навколо Лаври, шести надвратних церков, 
серед яких блискучі досягнення української архітектури – Троїцька 
надвратна (реставровано давню будову) та особливо церква Всіх Святих. 
Тоді ж поновлюється Успенський собор, відбудовується Лаврська 
друкарня, неподалік споруджується Вознесенська церква (ігуменею 
Вознесенського монастиря стала мати Мазепи; монастир було закрито 
царським указом у зв’язку із... «зрадою Мазепи»!). В дев’яностих роках 
домініканський собор на Подолі перебудовується на церкву Петра і Павла, 
1706 р. починається будівництво Печерської фортеці... Навіть цей сухий 
перелік дозволяє назвати Мазепу великим будівничим Києва, який створив 
сучасний образ його старої частини. 

За часів Мазепи будують і його полковники: Миклашевський –  
Георгієвський собор у Видубичах, Мокієвський, Мазепин небіж, –  
Феодосіївську церкву у цитаделі, церкву Різдва в Дальніх печерах, 
полковник Герцик – церкву Воздвиження в Ближніх печерах. Міщанин 
Петро Гудима оновлює Іллінську церкву на Подолі, будують Яків Лизогуб 
у Седневі, Кочубей, Дунін-Борковський та інші [4, с. 264]. 

І.Крип’якевич вирізняє у будівництві Мазепи два напрямки. Один, у 
репрезентативних будівлях, – українізує західноєвропейську барокову 
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базиліку, другий – барокізує конструкцію української дерев’яної 
архітектури, перекованої з сільського дерева на столичний камінь. До 
першого типу відносяться такі будівлі, як Спаська церква Мгарського 
монастиря, в тому ж дусі двигнув він дві найрепрезентативніші свої 
будівлі – Богоявленську церкву на Києво-Подолі й Миколаївський собор 
на Печерську. 

До будівель другого типу Мазепиної доби належить збудована ним у 
1696–1698 рр. церква Всіх Святих на «економічній» брамі Печерської 
лаври. Вона віддає в камені всю легкість, чар і логіку конструкції 
української дерев’яної архітектури. Вона п’ятибанна й п’ятизрубна, в 
загальних пропорціях незвичайно струнка й легка, а в різьбярській 
декорації стін виїмково багата. Павлуцький називає її «перлиною поміж 
усіма п’ятибанними церквами українського бароко». Подібну до неї 
скульптурну декорацію має Троїцька церква над головними ворітьми 
Печерської лаври. Збудована ще в 1106 р. князем Святополком 
Давидовичем Чернігівським (Миколою Святошею), вона була оновлена 
при митрополиті Могилі, але своєму остаточному оформленню й виїмково 
цінному стінопису завдячує Мазепі [3, с. 327]. 

Необхідно відзначити й те, що резиденції гетьманів ставали водночас 
столицями Лівобережної України і були центрами політичного, культурно-
освітнього й музичного життя доби Гетьманщини. Тут розроблялись і 
впроваджувались в життя універсали, пов’язані із становленням 
української державності. Тут відбувались старшинські ради та з’їзди 
старшини, які проходили у палаці гетьмана під його головуванням.  

За часів гетьманування І. Мазепи відомим культурним центром стало 
місто Батурин, яке було розбудоване за зразками західно-європейських 
столиць. На зразок Версаля, резиденція Мазепи була за містом, на 
Гончарівці, де стояв пишний гетьманський палац, оточений парком. 

Хоч за Мазепи й під його особистим патронатом поряд із церковним 
квітло й світське будівництво, але на підставі його автентичних пам’яток 
нелегко виробити собі уявлення про нього. Більшість із них не збереглися 
зовсім, а те, що зв’язане з іменем і добою Мазепи і збереглося, не дійшло 
до нас у своєму первісному вигляді. За словами сучасника, Мазепина 
палата в Батурині була збудована в «польському», тобто в 
західноєвропейському стилі. З оповідань сучасників знаємо, що 
батуринська палата була величава й репрезентативна. Долю батуринської 
палати поділили інші будівлі Мазепи в Києві, Дехтярівці та Поросючці. 
Зберігся так званий «будинок Мазепи» в Чернігові, але, як виявили нові 
дослідження, він тільки походить із часів гетьмана, а побудований, мабуть, 
московським будівничим [3, с. 229]. 

Отже, потужний сплеск будівельної та архітектурної активності 
спричинений відродженням української державності у XVII–XVIII ст. 
породив істино високу національну культуру в Україні, зокрема, 
архітектуру. За цей час було створено десятки і сотні неповторних шедеврів 
зодчества, які стали невід’ємною частиною українського ландшафту. 
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ІВАН ОГІЄНКО ПРО ЗНАЧЕННЯ МОВИ В ЖИТТІ НАРОДУ 

 
Все починається з мови. Вона наповнює колиску життя кожного з 

самого народження, адже найперше, що чує немовля – це голос, тобто 
чиясь мова. Мова відіграє важливу роль в умовах сучасного суспільства. 

Ще на початку ХХ століття цю проблему досліджував видатний 
український державний та церковний діяч, культуролог, історик церкви 
Іван Огієнко. Засновник і перший ректор Кам’янець-Подільського 
державного університету, міністр культів в уряді Директорії, один з 
ініціаторів відродження Української автокефальної православної церкви. 

У спадщині Івана Огієнка майже тисяча праць, більшість з яких 
присвячена проблемам національної культури. Серед найвизначніших – 
багатотомна «Наша літературна мова», в якій опрацьовано тисячі 
історичних і етнографічних джерел та літературних творів, «Історія 
українського друкарства», «Дохристиянські вірування українського 
народу», «Українська церква», «Візантія й Україна»та ін. 

У 1917–1918 рр. І. Огієнко читав у Київському університеті курси 
української мови та культури. На основі лекцій він видав книгу 
«Українська культура. Коротка історія культурного життя українського 
народу» (1918 р.), яку можна вважати першим підручником з історії 
української культури. У ній головний акцент зроблено на національній 
самобутності культури, виявленні визначальних тенденцій її розвитку. 

Найхарактернішими рисами, притаманними людині, є суспільна 
свідомість, суспільна трудова діяльність і мова. Слід зазначити, що жоден 
з цих компонентів не може існувати без інших двох. Іван Огієнко 
надзвичайного чітко та лапідарно висловив думку про те, що «мова – це не 
тільки простий символ розуміння, бо вона витворюється в певній культурі, 
в певній традиції. В такому разі мова – це найясніший вираз нашої психіки, 


