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Баро́ко (від порт. barroco ісп. barrueco та фр. baroque — перлина 

неправильної форми) — стиль у європейському мистецтві (живописі, скульптурі, 

музиці, літературі) та архітектурі початку 16 — кінця 18 ст.  

Бароко виникло і набуло великого розвитку в Італії, замінивши прості і ясні 

форми мистецтва Раннього і Високого Відродження. Пов'язане з дворянською 

культурою часів розквіту абсолютизму, бароко було покликане прославляти знать 

і церкву. В ньому також відбилися прогресивні ідеї, зумовлені тогочасною 

боротьбою за національну єдність в різних країнах Європи. Поряд з цим бароко 

відкрило нові можливості для мистецтва, що особливо яскраво виявилися в 

синтезі мистецтв, у створенні грандіозних міських і паркових ансамблів тощо. 

Бароко – кризовий стиль, що виникає на хвилі кризи гуманізму і народження 

маньєризму. Але це не відкидало бажання насолод дарунками життя, мистецтва і 

природи, широкого використання насилля, работоргівлі, винищення незвичних 

культур чи ідейних течій як в самій Європі, так і за її межами. 

Якщо Відродження мало незначне поширення в країнах за межами Італії, то 

з доби бароко почалася справжня навала західноєвропейської цивілізації на 

віддалені країни і континенти (доба Великих географічних відкриттів, колонізація 

Америки, Південної Азії тощо). 

Засновником бароко в Італіі вважають Мікеланджело Буонаротті (1475-

1564). Саме він підсилив архітектуру велетенським ордером, широко 

використовував карнизи, подвоєння пілястр та колон, тісніву архітектурних 

елементів та надлюдський розмір. Скульптурні та архітектурні твори генія й досі 

справляють враження скорботи, напруги, нервовості, хоча зберігають чітку 

побудову, симетрію і потойбічну,майже неможливу красу. 

Характерною особливістю бароко є проникнення світського світогляду в усі 

сфери художньої діяльності. Монументальність форм, експресивність, введення 

алегорій та символів, пишна декоративність орнаментики, парадність та 



урочистість, що притаманні бароко, знайшли відтворення в мистецтві цього 

періоду. Злиття принципів бароко з національною народною традицією визначило 

своєрідність його варіантів. 

Для бароко характерні урочистість і вражаючі ефекти, динамічність 

композиції й декоративна пишність. В архітектурі це виявилось у примхливих 

планах, великих контрастах об’ємів, перевантажених скульптурних оздобах, 

світлотіньових і кольорових ефектах. Живопис і скульптура бароко відзначаються 

декоративно-театральними композиціями, тонкою розробкою колориту й ефектів 

освітлення. У музиці — поява опери, розвиток вільного поліфонічного стилю 

(зокрема, у творчості Йоганна Себастьяна Баха). 

На західні землі України бароко прийшло рано,в перші роки XVII століття. 

Католицька громада Львова вже у 1644 році мала дивний зразок італійського 

бароко - Стрітенський костел босих кармелітів (збережений). Архітектор 

Джованні Баттиста Джизлєнні майже точно скопіював храм Карло Мадерно у 

Римі, побудований там у 1603 році. Зберігся й Петропавлівський костел, і 

монастир у Луцьку,побудований архітектором з Венеції Джакомо Бріано у 1606-

1610 роках. Не вщухає захоплення й від костелу св. Трійці в містечку Олика, 

побудований Радзивіллами, де працювали Б. Моллі та Я. Ма-ліверна ще в 1635-

1640 роках. 

Бароко на українських землях найбільше представлено в церковній 

архітектурі. Дещо менше було зразків в скульптурі, тісно пов'язаній з храмовим 

будівництвом і різьбленням вівтарів. Яскравим зразком скульптури бароко була 

творчість Пінзеля. 

 На Лівобережній Україні своє почесне місце зайняла не скульптура, а 

різблені вівтарі (бароковий вівтар Софії Київської, вівтар в церкві міста Глухів 

тощо). 

Як і бароко західноєвропейських країн, українське бароко мало два сильних 

джерела — бароко з Риму (визначного центра барокової стилістики взагалі) і 

архітектури доби маньєризму. Пишне і багате на ефектні рішення Римське бароко 

затьмарило існування архітектури маньєризму, що більш проявилася в будівництві 

періферійних центрів Італії (палаццо дель Те і свій будинок в містіМантуя, 

арх.Джуліо Романо, Порта Нуова, палаццо Помпеі, містоВерона, арх. Мікеле 

Санмікеле тощо). На західних землях України на зламі 16-17 століть виникає 

короткочасна суміш з стилів маньєризму, ранішнього бароко і залишків 

Відродження. Найяскравішим прикладом цієї суміші став фасад Бернардинського 

костелу у місті Львів. Щит-фронтон костелу — яскравий приклад стилю 

маньєризму на ренесансній основі. Якщо в гравюрі і живописі стиль маньєризму 

утримав свої позиції до початку 18 століття, то в архітектурі він зникає під 

могутнім наступом римського бароко. В місті Жовква, де переважала забудова 



доби Відродження, дуже швидко виникають будівлі в стилі ранішнього бароко, 

оминаючи маньєризм взагалі. Бароко тяжіє до монументальних форм і 

позбавляється дріб'язків маньєризму. Свій вплив на розвиток українського бароко 

мають і великі храмові споруди, які будують архітектори, запрошені з самої Італії. 

Учнівський період дуже швидко закінчився і поступився місцем століттю 

місцевих шедеврів. З кінця 17 століття до кінця 18 століття в Україні виникло 

декілька споруд, що увійшли в золоту скарбницю архітектури бароко. Майже всі 

вони мали і мають місцебудівне значення — Почаїв, комплекс будівель 

Почаєвської лаври (арх. Г. Гофман), Луцьк, комплекс монастиря бернардинів (арх. 

П.Гіжицький) Кременець, колегіум Єзуїтів, (арх. П.Гіжицький), Микулинці, 

костел Св. Трійці, 1761—1779, (арх. А. Мошинський), м. Вінниця, костел 

монастиря домініканів, 1624—1760, Костел Святого Йосипа та монастир отців 

Лазаритів, м. Ізяслав тощо. 

На Лівобережній Україні подібних зразків бароко мало, але вони є — церква 

Андрія Першозванного (Київ), Покровський собор (Харків), Успенський собор 

Єлецького монастиря (Чернігів). В Україні майже не виникло значних світських 

споруд з місцебудівним значенням як у палаців Версаль, Лувр, Цвінгер. Деяку 

роль відігравали лише Маріїнський палац в Києві, палац князів Санґушків в місті 

Ізяслав (нині суцільна руїна), Підгорецький замок (реставрується) тощо. 

Певних зусиль до розквиту українського бароко в архітектурі доклали й 

іноземні, і українські майстри (Войцех Лєнартович, Павло Гижицький,Растреллі 

Вартоломей,Паоло Фонтана, Іван Баптист, Йоган-Георг Шедель, Григорович-

Барський, Ковнір Степан Дем'янович тощо). 

В архітектурі відрізняється від західноєвропейського бароко спокійнішими 

орнаментами та спрощеними формами. Стиль українського бароко продовжився 

до будівництва храму архієпископа Харківського Священномученика Олександра. 

Принципами українського бароко були пишність і своєрідне розташування частин 

деталей споруд, декоративність орнаменту і гра світлотіні, які підкреслювали 

переваги величезними площами кам'яних церков. Українські архітектори цього 

періоду намагалися поєднати у кам'яному храмовому будівництві європейські 

віяння мистецтва бароко з великими традиціями Київської Русі. 

Українське бароко 17 століття нерідко називають «козацьким». Це, 

звичайно, перебільшення, але якась частина істини в такому визначенні є, бо саме 

козацтво було носієм нового художнього смаку. Відомо чимало творів архітектури 

та живопису, створених на замовлення козацької старшини. Але козацтво не лише 

споживало художні цінності, виступаючи в ролі багатого замовника. Будучи 

насамперед величезною військовою і значною суспільно-політичною силою, воно 

виявилось також здатним утворити власне творче середовище й виступати на кону 

духовного життя народу ще й як творець самобутніх художніх цінностей. Козацькі 



думи, козацькі пісні, козацькі танці, козацькі літописи, ікони, козацькі собори — 

все це не порожні слова. За ними — величезний духовний досвід 17 — 18 століть, 

значну частину якого пощастило втілити у своїй художній діяльності саме 

козацтву. Все це залишило в культурній свідомості народу глибокий слід. А краса 

козацького мистецтва породила легенду про золоте життя під булавою гетьманів, 

про козацьку країну, країну тихих вод і світлих зір. 

Стиль бароко найвиразніше проявивсь у кам'яному будівництві. Характерно, 

що саме в автономній Гетьманщині і пов'язаній з нею Слобідській Україні 

вироблявсь оригінальний варіант барокової архітектури, який називають 

українським, або «козацьким» бароко. Позитивне значення мала побудова в 

Україні храмів за проектами Бартоломео Растреллі (Андріївська церква в Києві, 

1766 р.). Серед українських архітекторів, які працювали в Росії, найвідоміший Іван 

Зарудний. У кам'яних спорудах Правобережжя переважало «загальноєвропейське» 

бароко, але і тут найвидатніші пам'ятки не позбавлені національної своєрідності 

(Успенський собор Почаївської лаври, собор св. Юра у Львові, а також собор св. 

Юра Києво-Видубицького монастиря, Покровський собор у Харкові та ін.). 

Продовженням бароко став творчо запозичений у Франції стиль рококо. В ньому 

перебудовано Київську академію, дзвіниці Києво-Печерської Лаври, Софіївського 

собору, головної церкви в Почаєві.[2] 

«Козацький собор» древніший за саме козацтво. Першу відому п'ятиверху 

церкву збудував над могилою Бориса і Гліба у Вишгороді давньокиївський 

архітектор за наказом Ярослава Мудрого.[3] 

Такі хрещаті дерев'яні храми — типове явище в традиційному народному 

будівництві. Козацтво не вигадало тут нічого незвичайного, неймовірного чи 

небувалого. Його заслуга в тому, що цей, поширений з давніх часів, тип великої 

дерев'яної церкви, воно вдягло у камінь, прикрасило безліччю чудових пластичних 

мотивів, вдосконалило й підняло кілька споруд такого роду на рівень 

найдосконаліших виявів європейського архітектурного мистецтва. 

Перше таке кам'яне диво на Лівобережній Україні з'явилося в столиці 

найбільшого козацького полку в Ніжині 1668 року. З'явилося не в монастирі, а, як 

і належить козацькому собору, на широкій площі серед міста. Через кілька років 

подібна споруда з'явилася в Густинському монастирі, знаменуючи собою союз 

козацтва і церкви в національно-визвольній боротьбі. 

В українському живописі стиль бароко позначився насиченістю композицій, 

колористичною вишуканістю й декоративністю. Персонажі на іконах і портретах 

зображуються в дорогому одязі, типаж і аксесуари українізуються («Св. Параскева 

П'ятниця», 1701, майстра Пилипенка з с. Високого, розписи Рутковича в церкві 

Скваряви та Кондзелевича в Богородчанах).  



У портреті помітне прагнення до імпозантності пози, небуденного оточення 

(портрет воєначальника Григорія Гамалії в Київському музеї українського 

мистецтва). Риси піднесеності і декоративності яскраво виявилися у скульптурі 

ратуші в Бучачі, рельєфах дзвіниці Софійського собору в Києві. Риси бароко 

виступають також у розписах Троїцького собору Густинського монастиря (кінець 

XVII ст.) та пізніше Троїцької церкви Києво-Печерської лаври, виконаних під 

керівництвом А. Галика. Тут композиції сповнені динаміки й руху, а персонажі 

подані в природних позах, в золототканому і багато орнаментованому одязі. 

Бароко яскраво відбилося в різьбі дерев'яних іконостасів середини XVIII ст., 

які являли собою величні декоративні композиції, що ніби золототканими 

завісами закривали вівтар (іконостас Покровської церкви в селі Великі Сорочинці 

Полтавської обл., 1732, та ін.), а також у ювелірних виробах (келихи, блюда, 

оправи Євангелія тощо) і в книжковій графіці, гравюрах. 

Поняття літературного бароко ввійшло в науку лише недавно, після першої 

світової війни. Поняття «бароко» прикладали раніше лише до сфери пластичних 

мистецтв (архітектури, скульптури, малярства). Пізніше помітили, що й стиль 

інших мистецтв (музика, література) має спільні риси із стилем мистецтв 

пластичних. Та й досі наука не закінчила дослідження барокової літератури. 

Найменше зроблено в слов’ян; лише польська та чеська барокова література 

порівняно добре досліджена. 

Письменники та поети в епоху бароко сприймали реальний світ як ілюзію та 

сон. Реалістичні описи часто поєднувалися з їх алегоричним зображенням. 

Широко використовувалися в цю добу символи, метафори, театральні прийоми, 

графічні зображення (рядки віршів утворюють малюнок), насиченість 

риторичними фігурами, антитезами, паралелізмами, градаціями, оксюморонами. 

Існує бурлескно-сатиричне відношення до дійсності.  

Для літератури бароко характерне прагнення до різноманіття, 

підсумовування знань про світ, всеохоплюваність, енциклопедизм, який іноді 

обертається хаотичністю та колекціонуванням сміховин, намаганням дослідити 

буття в його контрастах (дух та плоть, морок та світло, тимчасове та вічне).  

В Україні першим письменником, у якого знаходяться риси барокового 

стилю, можна вважати Івана Вишенського: його довгі періоди, нагромадження 

паралелізмів, сміливі антитези, стиль промовця чи ліпше пророка, майже 

неймовірне нагромадження формальних прикрас (що у цього геніального 

письменника ніколи не закривають, не усувають з поля уваги змісту) могли б 

дозволити нам прилучити його твори до літератури бароко, коли б джерела його 

стилістики не були зовсім інші: це святе Письмо та отці церкви, найбільше, мабуть 

Златоуст. Щоправда, Вишенський, мабуть, знав уже бароковий стиль (з польської 

полемічної літератури) та де в чому міг його й наслідувати. Але ідеологія його теж 



зовсім не барокова: це не програма сполучення цінних елементів ренесансу зі 

старою традицією, а програма повного повороту до чистої традиції. Але цікавий 

приклад «бароковості» Вишенського перед бароко характеризує спорідненість 

бароко з українським духовним стилем; так само характерний є й бароковий 

характер деяких сторінок пишного «пізньовізантійського» стилю Галицько-

Волинського літопису. 

Справжній початок бароко — це Мелетій Смотрицький, це проповіді та 

почасти вірші Кирила Транквіліона Ставровецького, а повна перемога бароко — 

утворення київської школи. Найбільшими культурно-політичними успіхами, які 

відіграли велику роль в історії українського барокового письменства, були: 

відновлення православної ієрархії 1620 р. та заснування київської школи 1615 р. і 

її реформи, проведені Могилою (1644 р.) та Мазепою (1694 р.). 

Бароко в Україні поширюється в усіх жанрах тодішньої літератури. В поезії 

українського бароко виникає силабічний вірш, поряд з яким існує також вірш 

народний. Найвідомішим жанром барокової поезії була духовна пісня. 

Різноманітні жанрові форми існують і всередині поезії світської: філософська й 

еротична лірика, панегірик та епіграма, пейзажні та емблематичні вірші тощо. 

Чи не найбільш оригінальними творами українського бароко були так звані 

«віршові іграшки» — твори експериментальні, формотворчі, певною мірою 

«авангардистські». Поширені були такі форми, як акростих і мезостих (у першому 

початкові літери кожного рядка утворювали ім’я автора, у другому — потрібні 

слова складалися з літер, що знаходилися посередині вірша), кабалістичні вірші 

(числове значення слов’янської абетки давало можливість підрахувати рік 

написання твору), фігурні вірші (друкувались у формі хреста, яйця, чарки тощо). І. 

Величковський створює «раки літеральні» — вірші, рядки яких можна читати 

однаково як справа наліво, так і зліва направо («Анна пита мя я мати панна…»), 

алфавітний вірш, слова якого починаються з літер алфавіту («Аз благ всѣх 

глубина, // Дѣва єдина…»), вірш-Протей, що створювався за допомогою 

механічної перестановки слів з місця на місце: 

Розвивається й українська барокова проза. Повісті й оповідання як 

релігійного характеру (Д. Туптало, П. Могила), так і світського («Римська 

історія»). Поширюється в Україні демонологічна повість і авантюрне оповідання. 

Набув розквіту й український бароковий театр. Народжується принесена із Заходу 

шкільна драма, у творах якої використані мотиви та образи як християнства, так і 

античності. Поширюються великодні й різдвяні драми, п’єси типу європейських 

міраклю та мораліте. У XVIII столітті з’являються й чисто світські драматичні 

твори на сюжети з української та всесвітньої історії («Володимир» Ф. 

Прокоповича, «Фотій» Г. Щербацького, «Благоутробіє Марка Аврелія» М. 

Козачинського). З комедійних жанрів драми в українському бароко існували 

інтермедії («Продав кота в мішку», «Найліпший сон»). 



Висновки 

Період, що був після ренесансу, названий бароко, довго сприймався як 

відхилення від канонізованих норм естетики попередньої епохи, мав на собі тавро 

чогось химерного, негармонійного. 

Дух епохи бароко на Україні стверджували великі національні зрушення, 

козацькі звитяги, повстання проти поневолювачів, боротьба проти національного 

та релігійного утиску. 

Бароко мало синтетичний характер, охопивши всі сфери духовної культури - 

архітектуру, літературу, образотворче і прикладне мистецтво, музику, театр. Це 

був універсальний стиль, особливості якого закономірно і глибоко виявилися в 

багатьох ланках духовного життя суспільства. 

Українське бароко 17 ст. називають "козацьким", тому що саме козацтво 

було носієм нового художнього смаку. Будучи насамперед величезною 

військовою і значною суспільно-політичною силою, воно виявилось також 

здатним утворити власне творче середовище й виступати на кону духовного життя 

народу ще й як творець самобутніх художніх цінностей. 

Українське козацьке бароко розвивалось під впливом норм естетики, з 

одного боку – європейського бароко, з другого - народної. Разом з тим воно є 

ланкою в розвитку загальноєвропейської культури, становлячи одну з 

національних шкіл цього великого художнього стилю. 
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