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Спільні з волонтерським рухом «Бахмут український» масові 
музейні заходи висвітлювались на музейній веб-сторінці в соціальній 
мережі Facebook, на офіційному Інтернет-сайті музею та міському 
сайті 06274. Завдяки системній співпраці з волонтерським рухом 
музей отримав можливість розширити свої творчі й ділові зв’язки, 
активізувати нові прошарки аудиторії, пропонуючи їй новий і 
якісний музейний продукт і стверджуючи свою роль одного з 
осередків сучасної української культури в місті. 
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Благодійність як соціальний феномен має багатовікову історію і 
є важливим елементом культури суспільства на різних етапах його 
розвитку. Славну сторінку в історію вітчизняної доброчинності впи-
сали українські гетьмани, козацька старшина та рядові козаки. 
Надзвичайно важливий внесок в історію доброчинності зробив 
гетьман Іван Мазепа. Серед його основних здобутків слід зазначити 
сприяння розвитку освіти. Так, І. Мазепа значну увагу приділив 
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Києво-Могилянській академії. Своїми універсалами гетьман підтвер-
див усі попередні надбання Братського монастиря й подарував від 
себе 17 дворів на Подолі та деякі села. Крім того, І. Мазепа щороку 
давав на стипендії студентам 1000 золотих, поповнював бібліотеку 
різними книжками. Коштом Мазепи постали кам’яні споруди 
Братського монастиря та Богоявленська церква, збудовано новий 
навчальний корпус Академії.  

Чималу допомогу І. Мазепа надавав православній церкві. Лише 
на будови та оздобу Києво-Печерської лаври він витратив понад 
мільйон золотих. З величних церков, побудованих коштом гетьманом 
поза Києвом, має особливу цінність Вознесенський собор з монас-
тирем у Переяславі, на що витрачено понад 300 тисяч золотих. 
Коштом Івана Мазепи було добудовано Спаську церкву Мгарського 
монастиря, фінансувалися трапезні Густинського і Мгарського 
монастирів. Залишив меценат доброчинний слід і в Чернігові, де 
побудував у Борисо-Глібському монастирі церкву св. Івана Предтечі 
і велику кам’яну дзвіницю, взяв участь у завершенні Троїцького 
собору в Іллінському монастирі, подарував кафедральному Борисо-
Глібському собору розкішні срібні ворота, споруджений також 
іконостас для Введенської трапезної церкви Троїцько-Іллінського 
монастиря. У Батурині побудовано п’ять церков на кошти гетьмана. 
Троїцькому храму І. Мазепа подарував понад 20 тис. золотих, 
Миколаївському – чотири тис. золотих. На будівництво Воскре-
сенської та Покровської церков було виділено 15 тис. золотих, на 
позолочені бані Софійського собору витрачено п’ять тисяч дукатів, 
був реставрований Михайлівський Золотоверхий монастир у Києві. 
Головна соборна церква Успіння Богородиці Києво-Печерської лаври 
також розбудована його коштом. Гетьманом здійснено видатки на 
позолочення бані Успенської церкви, великий дзвін і дзвіницю до 
Печерського монастиря. Троїцька церква над головною брамою 
Лаври остаточному оформленню й цінному стінопису завдячує  
І.Мазепі. На кошти гетьмана навколо Верхньої Лаври споруджено 
кріпосну стіну, на Кирилівській церкві у Києві було збудовано 
чотири наріжні бані й пишний бароковий причілок на фасаді. 
Загалом на його кошти збудовано 26 соборів, церков та дзвіниць. 

Меценатство І. Мазепи сягало Палестини, Антіохії, Александрії, 
грецького Афону і Царгорода. На замовлення гетьмана було виготов-
лено срібну плиту для церкви Гроба Господнього в Єрусалимі й 
подаровано срібну миску з надписом, що збереглася й до сьогодні. Та 
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незважаючи на складну ситуацію, благодійно-меценатською діяльні-
тю займався не лише Мазепа. Гетьмани і козацька старшина опіку-
валися культурно-освітньою нивою. Зокрема, гетьман І. Скоропадсь-
кий для матеріального сприяння Київській академії передав Братсь-
кому монастиреві кілька сіл. Визначними фундаціями Скоропадсь-
кого були розбудова Гамаліївського Харлампієвого монастиря на 
Глухівщині; відбудова після пожежі 1718 р. Києво-Печерської Лаври; 
родинна мурована церква Іоана Предтечі у Стародубі; Троїцький 
собор у Глухові. Гетьман Д. Апостол видав універсал, що підтверд-
жував права Києво-Братського монастиря на володіння селами та 
угіддями, що йому належали. Крім того, Д. Апостол відновив 
щорічні виплати з військового скарбу (200 дукатів). Іконостас 
Георгіївської церкви Видубицького монастиря в Києві подарувала 
дружина гетьмана Д. Апостола. За його правління засновано відому 
Глухівську співацьку школу, що за 40 років дала освіту понад 
300 музикантам, солістам і регентам, зокрема й Д. Бортнянському і 
М. Березовському. Важливою виявилась донаторська, ктиторська і 
фундаторська діяльність старшини. Не стояло осторонь благодій-
ності та меценатства й рядове козацтво. Причини щедрості запорож-
ців до храмів і духовенства слід шукати в притаманному козакам 
легковажному ставленні до грошей, багатства, в погляді на пожертви 
як на можливість замолити гріхи, в любові козаків до прикрашання 
релігійних споруд та ін. 

Незважаючи на залежність від Московської держави українські 
гетьмани прагнули зберегти високу і самобутню українську куль-
туру, відроджуючи церкви і монастирі, дбаючи про розвиток освіти 
та науки. Це було чи не єдиною можливістю презентувати Україну 
Європі як країну, що має славну історію, передову освіту, мистецтво, 
високу духовну культуру. 
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