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Мета 
• Продемонструвати бароко у світі. 

• Аналізувати, Україну, як центр східноєвропейської барокової 
культури.  

• Дослідити особливості українського бароко. 

• Показати бароко у різних типах мистецтва 



Бароко у світі 
Стиль бароко виник в Італії наприкінці XVI ст. і прийшов на зміну 
стилю Відродження в результаті кризи гуманістичної ренесансної 
культури. 

 

 

 

 

                                              

                                              В XVII ст. бароко поширився в     
більшості європейських країн. 



Стиль бароко склав цілу епоху в історії 
мистецтв. Раніше цей стиль трактувався як 
відступ від етичних норм. Побутувала 
введена в обіг теоретиками класицизму 
думка, ніби доба бароко - це непорозуміння 
в мистецтві, півтора сторічне панування 
несмаку; начебто бароко підточило і 
врешті-решт зруйнувало культуру 
Відродження. 

Переосмисленню ролі бароко у 

світовій культурі сприяло 

застосування в кінці ХІХ – на 

початку ХХ ст. окремих барокових 

елементів у малярстві, архітектурі, в 

журнальній і книжковій графіці, в 

декоративному мистецтві. 



Українське бароко 
Другою після княжих часів добою розвитку українського мистецтва, 
його золотим віком треба вважати XVII - XVIII ст. - часи, 
коли українське козацтво в боротьбі зі своїми сусідами виборює 
фактичну незалежність України - вдруге після княжої доби. Живучи 
спільним мистецьким життям із Західною Європою, Україна й на 
цей раз переймає новий напрям у мистецтві цілої Європи -
 стиль бароко. 



Напрями Українського бароко 

Архітектура 

Малярство 

Скульптура 

Література 

Театр 



Архітектура 

Зароджується барокова архітектура, а 
в синтезі з нею й інші мистецтва, на 
початку XVII століття у Львові 

Самостійна творчість українських 

майстрів розпочинається в другій 

половині XVII століття, та досягає 

найбільшого розквіту в добу 

Мазепи. 



Малярство 

В малярстві подих мистецтва бароко дав себе 
відчути дещо пізніше, ніж в архітектурі, але коли 
відчувся, то раптом дав себе знати виразним 
зворотом у шляхах малярської творчості.  

В той час, як у добі ренесансу українські майстри малярства 

сприймали закордонні мистецькі впливи обережно, вдумливо, 

комбінуючи чуже, запозичене з кращими традиціями 

українських малярських шкіл і творячи в той спосіб оригінальну 

українську школу ренесансового малярства, в добі бароко це 

зовсім змінилося 



Скульптура 

Найбільшого розвитку скульптура набула на Західноукраїнських землях, 
через особливості культурних впливів та релігійної свідомості. 
Знаменитий дух пориву та неспокою, що таких хараткерних для 
мистецтва бароко, в скульптурі найперше дав себе знати в надгробках, у 
мавзолеях, поставлених над покійниками по церквах та каплицях. 



Література 

Паралельно архітектурі відбуваються зміни в літературі. Риси бароккового 
стилю з'явилися в українській поезії й полемічній літературі на початку XVII 
століття. Борючися зі шляхетсько-католицькою експансією, 
українські письменики водночас запозичували у своїх противників-єзуїтів 
художньо-стильові засоби, бароккові за характером 



Театр 

Театр досягнув за часів бароко великого розвитку. На Україні театр 
з’явився в ці часи під впливом польського та латинського театру. На 
Заході при початках театру стояли певні середньовічні народні та 
церковні традиції. На Україні церковних та народних традицій не 
було.  



Висновки: 
• Бароко - стиль у європейському мистецтві (живописі, скульптурі, музиці, 

літературі) та архітектурі початку 16 — кінця 18 ст. 

• Українське бароко - назва мистецького стилю, що був поширений в 
українських землях Війська Запорозького у XVII–XVIII ст. Виник унаслідок 
поєднання місцевих архітектурних традицій та європейського бароко. 

•  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 України цього періоду. Злиття принципів бароко з національною 
народною традицією визначило своєрідність його українського варіанту. 
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