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Òåìà

1 Ì èñòåöòâî

àíòè÷íîñò³

§ 1–2.
ГАРМОНІЯ ТА ДОСКОНАЛІСТЬ
ЕЛЛАДИ
Ùî òàêå Äàâíÿ Ãðåöіÿ? Öå – «ãðåöüêå äèâî», ïåðіîä â іñòîðії êðàїíè,
êîëè íàðîäèëàñÿ é ðîçöâіëà ãіãàíòñüêà äóõîâíà êóëüòóðà, ÿêà íå «ïîñòàðі«ïîñòàðі
ëà» íàâіòü ÷åðåç òèñÿ÷îëіòòÿ. Ãðåöіþ íåäàðåìíî íàçèâàþòü êîëèñêîþ єâðîïåéñüêîї öèâіëіçàöії – àäæå ñàìå òàì çàêëàäåíî ïіäâàëèíè áіëüøîñòі
íàóêîâèõ äèñöèïëіí: ôіëîñîôії, ôіëîëîãії, ìåäèöèíè, ïðèðîäîçíàâñòâà.
Ãðåöüêі ëіòåðàòóðà, ìóçèêà, òåàòð – íàéäàâíіøі â Єâðîïі.
Äàâíüîãðåöüêå ìèñòåöòâî áàçóâàëîñÿ íà ìіôîëîãі÷íіé îñíîâі і áóëî òіñíî
ïîâ’ÿçàíå ç ïàíòåîíîì áîãіâ Îëіìïó.
Пригадайте відомі вам міфи Давньої Греції. Якими в них представлені
боги і люди?

Афінський акрополь
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Òåìà 1. Ìèñòåöòâî àíòè÷íîñò³

Â îñíîâі âñüîãî äàâíüîãðåöüêîãî ìèñòåöòâà ëåæèòü îáðàç ïðåêðàñíîї
Ëþäèíè. Ñâîїõ áîãіâ ãðåêè òàêîæ óÿâëÿëè â îáðàçі ëþäåé, àëå ñèëüíіøèõ
і âåëè÷íіøèõ, íіæ ïðîñòі ñìåðòíі.
Ëþäÿíіñòü є õàðàêòåðíîþ і äëÿ ãðåöüêîї àðõіòåêòóðè. Ãðåêè íå íàìàãàëèñÿ áóäóâàòè ñâîї õðàìè ãðàíäіîçíèìè, âåëè÷åçíèìè. Âîíè ïðàãíóëè, ùîá
їõíі áóäіâëі áóëè ñïіâìіðíі ç ëþäèíîþ, ùîá âîíà ïîðÿä çі ñïîðóäàìè ïî÷óâàëàñÿ çíà÷óùîþ і ñèëüíîþ.
Ãðåöüêèé õðàì, çâè÷àéíî æ, ðîçóìіâñÿ ÿê äîìіâêà áîãà, àëå âіí áóâ
ïåðåäóñіì ãðîìàäñüêîþ ñïîðóäîþ, ÿêà âòіëþâàëà âåëè÷ і êðàñó âіëüíîãî
ãðîìàäÿíèíà. À áîã áóâ çàñòóïíèêîì ãðîìàäè.
Äëÿ àðõіòåêòóðíèõ ñïîðóä Äàâíüîї Ãðåöії õàðàêòåðíі çáàëàíñîâàíіñòü
êîìïîçèöіé òà ðіâíîâàãà їõíіõ ÷àñòèí. Íàéäàâíіøі õðàìè áóäóâàëè íà
êàì’ÿíіé ïëàòôîðìі, àëå ñòіíè ñêëàäàëè ç íåîáïàëåíîї öåãëè é îçäîáëþâàëè
äåðåâ’ÿíèìè êîëîíàìè. Ïіçíіøå ñòіíè ïî÷àëè îáëè÷êîâóâàòè ðîçôàðáîâàíèìè ïëèòêàìè ç òåðàêîòè (îáïàëåíîї ãëèíè). Çãîäîì ÿê áóäіâåëüíèé ìàòåðіàë
âèêîðèñòîâóâàëè âàïíÿê і, íàðåøòі, ìàðìóð. Õðàìè ñòàâèëè íà âèñîêèõ
óñòóï÷àñòèõ ïëàòôîðìàõ, òàê çâàíèõ ñòèëîáàòàõ. Îôîðìëåííþ åêñòåð’єðó
õðàìó íàäàâàëè âåëèêîãî çíà÷åííÿ: ôðîíòîíè, ôðèçè òà іíøі ïëàñêі ïîâåðõíі áóäіâåëü áàãàòî îçäîáëþâàëè ðåëüєôàìè, âåðõíі ÷àñòèíè ñïîðóä
ðîçôàðáîâóâàëè â ÷åðâîíèé òà ñèíіé êîëüîðè; øèðîêî âèêîðèñòîâóâàëè ïîçîëîòó. Êîëîíè áóëè íå òіëüêè êîíñòðóêòèâíèìè ñêëàäîâèìè õðàìó, à, çàëåæíî âіä îðäåðó, ñòâîðþâàëè âіäïîâіäíå åìîöіéíå âðàæåííÿ âіä ñïîðóäè,
âïëèâàëè íà çàãàëüíèé õàðàêòåð àðõіòåêòóðíîãî îáðàçó: ñòðîãèé, âèøóêàíèé òîùî.

Äîâіäêà
Ордер (від лат. ordo — стрій, порядок) – один з видів архітектурної
композиції, що складається з вертикальних (колона, пілястри) і горизонтальних (антаблемент) елементів. Колони широко застосовувалися в архітектурі
давніх цивілізацій, та лише в Давній Греції було вперше вироблено сувору
систему, засновану на пропорційному співвідношенні всіх частин будівлі. У давньогрецькій архітектурі склалися три класичних ордери, які продовжують застосовуватися й понині: доричний, іонічний і коринфський.

Доричний

Іонічний

Коринфський

Поцікавтеся давніми архітектурними пам’ятками, що дійшли до наших
часів. Розкажіть про одну з них.
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Ðîçä³ë 1

Äëÿ ãðåöüêîїї àðõіòåêòóðè
Ä
і
õàðàêòåðíèì є òіñíèé
і
é çâ’ÿçîê çі ñêóëüïòóðîþ.
Ôðèçè õðàìіâ ïðèêðàøàëè ðåëüєôàìè, ðåëüєôè òà ñòàòóї ðîçìіùóâàëè
òàêîæ íà ôðîíòîíàõ áóäіâåëü. Íàâіòü êîëîíè áóëè іíîäі ó âèãëÿäі ñêóëüïòóðíèõ çîáðàæåíü: ÷îëîâі÷і ôіãóðè – àòëàíòè, æіíî÷і – êàðіàòèäè. Â Àôіíàõ,
íàïðèêëàä, áóëî äóæå áàãàòî ñòàòóé. Ïðî öå âіäîìèé ôіëîñîô Ïëóòàðõ
êàçàâ: «Ó ìіñòі áіëüøå ñòàòóé, íіæ æèâèõ ëþäåé». Ñòàòóї ñòîÿëè â õðàìàõ,
íà ïëîùàõ, íà áåðåçі ìîðÿ. Ñþæåòè äëÿ ñêóëüïòóðíèõ êîìïîçèöіé áðàëè ç
ìіôіâ. Óæå â ïåðøèõ ñêóëüïòóðíèõ çîáðàæåííÿõ ãðåêè ïðàãíóëè ïåðåäàòè
êðàñó îãîëåíîãî ëþäñüêîãî òіëà, àòëåòè÷íî ñèëüíîãî, ïðîïîðöіéíî ñêëàäåíîãî. Äàâíüîãðåöüêі ñêóëüïòîðè äîñèòü òðèâàëèé ÷àñ іøëè äî çîáðàæåííÿ
äîâåðøåíîї é êðàñèâîї ïîñòàòі ëþäèíè â ðóñі (äîâãî ñòàòóї ïåðåäàâàëè ñòàòè÷íіñòü, çàñòèãëіñòü, íåðóõîìіñòü). Âåëèêі ñêóëüïòîðè Ìèðîí, Ïîëіêëåò,

Пергамський вівтар (фрагмент)

Фрагмент рельєфу Пергамського вівтаря

Портик Каріатид, Ерехтейон, Афінський акрополь (фрагмент)
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Агесандр, Полідор, Афінодор.
Лаокоон та його сини

Пракситель.
Афродіта Книдська

Ôіäіé, Ñêîïàñ, Ëіñіïï, Ïðàêñèòåëü äîñÿãëè âåðøèí ùîäî ïåðåäà÷і ó ñâîїõ
òâîðàõ óñüîãî áàãàòñòâà é ðîçìàїòòÿ ðóõіâ ëþäèíè. Íà æàëü, äàâíüîãðåöüêà
ñêóëüïòóðà äіéøëà äî íàñ ïåðåâàæíî â óëàìêàõ, õî÷à áàãàòî ñòàòóé
çáåðåãëèñÿ â ðèìñüêèõ êîïіÿõ.
Як грецькі скульптори зуміли передати природність і красу людського
тіла, риси певної людини (сюжет, пропорції, рівновагу, ракурс плечей,
голови тощо)? У якій зі скульптур яскраво виражено динаміку?
Завдяки чому це досягається?

Ïîðÿä çі ñêóëüïòóðîþ âèñîêîãî ðîçâèòêó â Äàâíіé Ãðåöії äîñÿã æèâîïèñ.
Àëå ôðåñêè òà êàðòèíè, ùî ìàëþâàëè íà äåðåâ’ÿíèõ äîøêàõ, íå çáåðåãëèñÿ,
і ïðî íèõ ìè çíàєìî ëèøå ç ðîçïîâіäåé äàâíіõ ïèñüìåííèêіâ. Ïðî ðіâåíü
ìàéñòåðíîñòі õóäîæíèêіâ ñâіä÷àòü ñèëóåòíі çîáðàæåííÿ íà ãëèíÿíèõ âàçàõ.
Ãðåöüêèé âàçîïèñ áóâ ÷åðâîíîôіãóðíèì òà ÷îðíîôіãóðíèì.
Дізнайтеся, які сюжети відтворювали в розписах. Схарактеризуйте
орнаменти. Поцікавтеся різновидами форм давньогрецьких посудин.
Чи трапляються подібні форми в нашому побуті?

Лекіф

Кратер

Амфора
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Агесандр. Афродіта (Венера
Милосська)

Ïåðëèíà
Міста античного світу зазвичай розташовувалися біля високої скелі, на ній же
зводилася цитадель, що мала назву «акрополь». Головний храм афінського
акрополя – Парфенон
н (архітектори Іктин і Каллікрат). Із чотирьох боків його оточують колонади. Враження стрункості й легкості колон складається завдяки їх
особливій конструкції – вони трохи звужуються догори, а з верху до низу покриті
поздовжніми жолобками (канелюрами), від чого храм здається ще вищим і стрункішим. У скульптурному оформленні Парфенона, яке було покликане прославити
величну богиню Афіну і її місто – Афіни, брали участь найвідоміші майстри під
керівництвом Фідія. Йому належить загальна композиція і розробка всього скульптурного декору, частину якого він виконав сам. Організатором будівництва був
Перікл – найзнаніший державний діяч Афін. На фронтонах храму «зібралися»
боги Греції: всемогутній громовержець Зевс, грізний володар морів Посейдон,
мудра войовниця Афіна, крилата Ніка. Тема східного фронтону – народження
улюбленої дочки Зевса. На західному фронтоні майстер зобразив сцену суперечки Афіни з Посейдоном за панування над Аттикою. Завершував скульптурний
декор Парфенона фриз, на якому було представлено урочисту процесію під час
свята на честь народження богині Афіни – Великих Панафіней. На ньому понад
500 зображень юнаків, дівчат, старців, піших і кінних, жодне з яких не повторювало інше, рухи людей і тварин передано з дивним динамізмом. Вони «рухаються»
по двох довгих фризах і об’єднуються на східному фасаді, де зображено урочисту церемонію вручення жерцю вбрання, яке виткали для богині афінські дівчата.

Визначте особливі риси давньогрецької архітектури і скульптури.

Парфенон. Екстер’єр

10

Скульптурна композиція західного фронтону «Суперечка між Афіною
та Посейдоном». Реконструкція

1

2
Фриз (фрагменти)

Афіна Парфенос

Нешвілльський Парфенон. Реконструкція
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Фрески із зображеннями музикантів (фрагменти)

Ìóçèêà â Äàâíіé Ãðåöії ïîñіäàëà îñîáëèâå ìіñöå â æèòòі ëþäåé. Âîíà
çâó÷àëà і íà òåàòðàëüíèõ âèñòàâàõ, äå äåêëàìàöіÿ çìіíþâàëàñÿ ñïіâîì õîðó,
і ïіä ÷àñ íàðîäíèõ ñâÿò, і â ïîâñÿêäåííі. ßê âіäîìî ç äàâíіõ äæåðåë, ìóçèêà
ãðåêіâ áóëà îäíîãîëîñîþ, íîòè ïîçíà÷àëè áóêâàìè. Ãðåöüêі ïîåòè íå äåêëàìóâàëè ñâîї âіðøі, à ñïіâàëè їõ. Òàíöі ãðåêіâ ñóïðîâîäæóâàëèñÿ ãðîþ íà
àâëîñі – äóõîâîìó іíñòðóìåíòі. Іñíóâàëà ó ãðåêіâ і ñàìîñòіéíà іíñòðóìåíòàëüíà ìóçèêà. Àëå, íà æàëü, äî íàøîãî ÷àñó äіéøëî ëèøå êіëüêà óðèâêіâ
äàâíіõ ïіñåíü òà ãіìíіâ.
Що вам відомо про Аполлона, бога натхнення і покровителя мистецтв,
та муз – покровительок талантів, мистецтв і наук? Які музичні
інструменти давніх греків представлені на ілюстраціях? До яких видів
мистецтва належать подані зображення?

Аполлон з лірою
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Терпсіхора, муза танцю

Мельпомена, муза
трагедії

Талія, муза комедії

Дослідіть у вільний час, які мистецькі змагання відбувалися в Афінах, Дельфах, Спарті
та інших полісах Давньої Греції. Яке значення
надавалося музиці в давній Спарті?

Зображення музиканта на посуді

Ç Äàâíüîї Ãðåöії ïðèéøîâ äî íàñ æàíð ãіìíó – ïіñíі-áëàãàííÿ, çâåðíåíîї
äî áîãіâ. Äëÿ ãіìíіâ áóëà õàðàêòåðíà òðè÷àñòèííà ôîðìà: çàêëèê äî áîæåñòâà, ìіô ïðî íüîãî, ìîëèòâà ç ïðîõàííÿì ïðî äîïîìîãó.
Ó ãåðîї÷íèé ïåðіîä ãðåöüêîї іñòîðії íàéáіëüøîþ ëþáîâ’þ, âèçíàííÿì і
ïîâàãîþ êîðèñòóâàëîñÿ ìèñòåöòâî ìàíäðіâíèõ ñïіâàêіâ – àåäіâ, ðàïñîäіâ і
êіôàðåäіâ. Âîíè îñïіâóâàëè ïîäâèãè ãåðîїâ íà ñëàâó ðіäíîї çåìëі. Öå áóëè
ïåðøі âіäîìі íàì ãðåöüêі ìóçèêàíòè-ïðîôåñіîíàëè, ñïðàâäі íàðîäíі ïîåòè і
ñïіâàêè.
Ìóçèêà â Äàâíіé Ãðåöії áóëà ïåðåâàæíî âîêàëüíîþ. Îñíîâíå ïðèçíà÷åííÿ іíñòðóìåíòіâ ïîëÿãàëî â ñóïðîâîäі ñïіâó. Óëþáëåíèìè іíñòðóìåíòàìè
ãðåêіâ áóëè ñòðóííі ùèïêîâі: ôîðìіíãà, ëіðà òà êіôàðà. Ñåðåä äóõîâèõ áóëè
ïîøèðåíі ñèðèíãà (ôëåéòà ãðåöüêîãî áîæåñòâà Ïàíà) і àâëîñ (іíñòðóìåíò,
ïîäіáíèé äî ãîáîÿ). Ïðîñòèé і ïîäâіéíèé àâëîñ çàñòîñîâóâàëèñÿ ïåðåâàæíî
â òåàòðàëüíіé ìóçèöі, äëÿ ñóïðîâîäó òàíöіâ òà ãіìíàñòè÷íèõ çìàãàíü.
Як іменували мандрівних музикантів в Україні? Пригадайте відомі вам
гімни.

Зображення музикантів у вазописі
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Ìóçèöі íàäàâàëîñÿ äåðæàâíå çíà÷åííÿ. Äëÿ âіëüíèõ ãðîìàäÿí ãðåöüêèõ ïîëіñіâ íàâ÷àííÿ ìóçè÷íîãî
ìèñòåöòâà, éîãî òåîðії, åñòåòèêè, ïðèéîìіâ âèêîíàííÿ íà ìóçè÷íîìó іíñòðóìåíòі áóëî îáîâ’ÿçêîâîþ
ñêëàäîâîþ ãðîìàäÿíñüêîãî âèõîâàííÿ òà îñâіòè.
Îäèí ðàç íà ï’ÿòü ðîêіâ ó ñåðåäèíі ëіòà â Àôіíàõ
âіäáóâàëîñÿ âñåíàðîäíå ñâÿòî – Âåëèêі Ïàíàôіíåї.
Ó íüîìó áðàëè ó÷àñòü íå òіëüêè ãðîìàäÿíè Àôіíñüêîї
äåðæàâè, à é áåçëі÷ ãîñòåé. Ñâÿòêîâå äіéñòâî ñêëàäàëîñÿ ç óðî÷èñòîї ïðîöåñії (ïîìïè), ãåêàòîìáè (ðèòóàëó æåðòâîïðèíåñåííÿ çі 100 ãîëіâ õóäîáè) і ñïіëüíîї
òðàïåçè, ñïîðòèâíèõ, êіííèõ òà ìóçè÷íèõ çìàãàíü.
Â îñòàííіõ çìàãàëèñÿ ìіæ ñîáîþ ñïіâàêè-ñîëіñòè,
õîðè, іíñòðóìåíòàëіñòè, àâòîðè âіðøіâ і ïіñåíü.

Ðîçä³ë 1

Òåàòð ó Äàâíіé
Ò
Ä
іé Ã
Ãðåöії
ії á
áóâ äåðæàâíîþ óñòàíîâîþ. Öå
áóëà ñïðàâæíÿ «øêîëà» ãðîìàäÿí! Àäæå òàêі ïðîáëåìè,
ÿê âèõîâàííÿ ìîëîäі, ëіòåðàòóðíà áîðîòüáà, ïèòàííÿ
âіéíè і ìèðó, îðãàíіçàöіÿ äåðæàâíèõ óñòàíîâ, ïîñòіéíî
ïîðóøóâàëèñÿ â äàâíüîãðåöüêèõ êîìåäіÿõ. Ãîñòðà êàðèêàòóðà, ñìіëèâі íàïàäêè íà ðåàëüíèõ îñіá, ïîëіò ôàíòàçії – îñü îñíîâíі їõíі ðèñè. Ó òðàãåäіÿõ âèêîðèñòîâóâàëè
ìіôîëîãі÷íі ñþæåòè. Àëå і â íèõ êðіçü îáîëîíêó ìіôó
«ïðîñòóïàëè» âàæëèâі ñóñïіëüíі ÿâèùà òîãî ÷àñó.
Íàéáіëüøîãî ðîçêâіòó òåàòðàëüíå ìèñòåöòâî äîñÿãëî ó
òâîð÷îñòі âåëèêèõ òðàãі÷íèõ ïîåòіâ Åñõіëà, Ñîôîêëà,
Åâðіïіäà, Àðèñòîôàíà.
Ó ãðåöüêîìó òåàòðі âàæëèâó ðîëü âіäіãðàâàëà ìóçèêà. Îäíієþ ç îñíîâíèõ ÷àñòèí òåàòðó áóëà îðõåñòðà,
íà ÿêіé ðîçìіùóâàâñÿ õîð. Õîð áðàâ áåçïîñåðåäíþ
ó÷àñòü ó äії, і àêòîðè ïî õîäó ï’єñè ÷àñòî âñòóïàëè ó
âçàєìîäіþ ç íèì.
Íàéäàâíіøà îðõåñòðà àôіíñüêîãî òåàòðó ÿâëÿëà ñîáîþ
êðóãëèé óòðàìáîâàíèé ïëàö, äіàìåòðîì 24 ì, ç äâîìà
áîêîâèìè âõîäàìè; ÷åðåç íèõ ïðîõîäèëè ãëÿäà÷і, à ïîòіì âñòóïàâ õîð. Ïîçàäó îðõåñòðè ïåðåáóâàëî ïðèìіùåííÿ äëÿ ïåðåîäÿãàííÿ – ñêåíà («ñöåíà», îñíîâíå çíà÷åííÿ
öüîãî ñëîâà «íàìåò»), ÿêó õóäîæíüî îôîðìëþâàëè ÿê
äåêîðàòèâíå òëî äëÿ ãðè. Ñêåíà çîáðàæóâàëà ôàñàä
áóäіâëі, íàé÷àñòіøå ïàëàöó ÷è õðàìó, ïåðåä ñòіíàìè
ÿêîãî ðîçãîðòàєòüñÿ äіÿ (ó ãðåöüêіé äðàìі äіÿ íіêîëè íå
âіäáóâàëàñÿ âñåðåäèíі ïðèìіùåííÿ). Ïåðåä ñêåíîþ ñïîðóäæóâàëàñÿ êîëîíàäà (ïðîñêåíіé); ìіæ êîëîíàìè ñòàâèëèñÿ ðîçìàëüîâàíі äîøêè, ùî ñëóãóâàëè óìîâíèìè
äåêîðàöіÿìè: íà íèõ çîáðàæóâàëîñÿ òå, ùî íàãàäóâàëî
îáñòàíîâêó ï’єñè. Çãîäîì ñêåíà і ïðîñêåíіé ñòàëè ïîñòіéíèìè êàì’ÿíèìè ñïîðóäàìè (ç áі÷íèìè ïðèáóäîâàìè –
ïàðàñêåíіÿìè).
Ìіñöÿ äëÿ ãëÿäà÷іâ ðîçòàøîâóâàëèñÿ óñòóïàìè, ÿêі
Давньогрецькі театральні маски
îêðóæëÿëè îðõåñòðó ïіäêîâîþ. Ñïî÷àòêó öå áóëè
äåðåâ’ÿíі ëàâêè, ÿêі çãîäîì áóëî çàìіíåíî íà êàì’ÿíі ñèäіííÿ.
Àêòîðè âèñòóïàëè â ìàñêàõ. Ñèñòåìà ìàñîê áóëà ðåòåëüíî ðîçðîáëåíà.
Âîíè ïîêðèâàëè íå òіëüêè îáëè÷÷ÿ, à é ãîëîâó àêòîðà. Çàáàðâëåííÿì,
âèðàçîì ÷îëà, áðіâ, ôîðìîþ і êîëüîðîì âîëîññÿ ìàñêà õàðàêòåðèçóâàëà
ñòàòü, âіê, ñóñïіëüíå ñòàíîâèùå, ìîðàëüíі ÿêîñòі і íàñòðіé îñîáè, ÿêó
çîáðàæóâàëè. Ó ðàçі ðіçêîї çìіíè äóøåâíîãî ñòàíó ãåðîÿ àêòîð çìіíþâàâ
ìàñêè. Çàâäÿêè öüîìó âіí ëåãêî ìіã âèñòóïàòè ïðîòÿãîì îäíієї ï’єñè â äåêіëüêîõ ðîëÿõ. Ìàñêà ðîáèëà îáëè÷÷ÿ íåðóõîìèì і íå äàâàëà ìîæëèâîñòі
ðîçêðèòè àêòîðñüêó ìіìіêó, ÿêîї, óòіì, óñå îäíî íå áà÷èëà áіëüøіñòü
ãëÿäà÷іâ ç îãëÿäó íà ðîçìіðè ãðåöüêîãî òåàòðó (àôіíñüêèé òåàòð óìіùóâàâ
17 000 ãëÿäà÷іâ!) і âіäñóòíіñòü îïòè÷íèõ іíñòðóìåíòіâ. Íåïîðóøíіñòü îáëè÷÷ÿ àêòîðà êîìïåíñóâàëàñÿ áàãàòñòâîì і âèðàçíіñòþ ðóõіâ éîãî òіëà і
ìèñòåöòâîì äåêëàìàöії. Â óÿâëåííÿõ ãðåêіâ ìіôі÷íі ãåðîї áóëè çíà÷íî
âèùèìè çà çâè÷àéíèõ ëþäåé і øèðøèìè ó ïëå÷àõ, òîìó àêòîðè íîñèëè
êîòóðíè (âçóòòÿ ç âèñîêèìè ïіäîøâàìè, ùî íàãàäóâàëî õîäóëі), âèñîêèé
ãîëîâíèé óáіð, ç ÿêîãî ñïóñêàëèñÿ äîâãі êó÷åðі, і ïіäêëàäàëè ïіä êîñòþì
ïîäóøêè. Âîíè âèñòóïàëè â óðî÷èñòîìó äîâãîìó îäÿçі. Æіíî÷і ðîëі âèêîíóâàëè ÷îëîâіêè.
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Театр Діоніса в Афінах

Дізнайтеся, де збереглися залишки споруд давньогрецьких театрів.
Схарактеризуйте їх архітектурні особливості. Поміркуйте, чому вони
мають саме таку будову. Поцікавтеся, у театрах яких країн
застосовуються маски.

ÔÀ Ê Ò
Äæàíí³ Âåðñà÷å (Gianni Versace) – ³òàë³éñüêèé ìîäåëüºð, ùî
çàñíóâàâ ó 1978 ðîö³ ìàðêó «GianniVersace», ï³ä ÿêîþ íà ñüîãîäí³
âèïóñêàþòüñÿ åë³òíèé îäÿã, àêñåñóàðè, êîñìåòèêà, ïàðôóìåð³ÿ, ïîñóä,
àâòîìîá³ë³, òåëåôîíè é ìåáë³. Ï³ñëÿ ñìåðò³ äèçàéíåðà ìàðêó áóëî
ïåðåéìåíîâàíî ó «Versace».
Ëîãîòèï ìàðêè «GianniVersace» ñòâîðèâ ñàì Äæàíí³ Âåðñà÷å.
Çîáðàæåííÿ ëîãîòèïà ñèìâîë³÷íî ïîâ’ÿçàíå ç ãðåöüêîþ ì³ôîëîã³ºþ.
Ãîëîâà ãîðãîíè Ìåäóçè, çà çàäóìîì êóòþð’º, ñèìâîë³çóº òå, ùî â³í
ñâî¿ìè êîëåêö³ÿìè í³áè ã³ïíîòèçóº ãëÿäà÷³â – «ïåðåòâîðþº ¿õ íà êàì³íü»
(àäæå çà ì³ôîì ñàìå òàêîþ º âëàñòèâ³ñòü ïîãëÿäó öüîãî ÷óäîâèñüêà).
Ñàìå Ìåäóçà áóëà íàéêðàùèì âàð³àíòîì äëÿ ëîãîòèïà, îñê³ëüêè
Âåðñà÷å ââàæàâ ¿¿ «âò³ëåííÿì ôàòàëüíî¿ ïðèâàáëèâîñò³».
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ÏÐÀÊÒÈ×ÍÅ ÇÀÂÄÀÍÍß
ÏÐÀÊ

Ðîçä³ë 1

Âàðіàíò
ò 1. Ñòâîðіòü іëþñòðàöії äî ìіôіâ Äàâíüîї Ãðåöії â òåõíіöі «ñèëóåò»
(àïëіêàö
öіÿ, ãóàø).
Âàðіàíò
ò 2. Ñòâîðіòü åñêіç òðàôàðåòó â äàâíüîãðåöüêîìó ñòèëі äëÿ
äåêîðóâà
àííÿ ðå÷åé, ñòіí áóäіâåëü òîùî (òóø, ãóàø).

Варіант
т1

Варіант
т2

Ìèñòåöüêі ïîðàäè
Äëÿ ñòâîðåííÿ òðàôàðåòó çîáðàçіòü âіäïîâіäíèé ëіíіéíèé ìàëþíîê і âèðіæòå éîãî.
Äëÿ òîãî ùîá òðàôàðåò íå çіïñóâàâñÿ çàíàäòî
øâèäêî, ïåðåâåäіòü ìàëþíîê íà âîëîãîñòіéêèé
ìàòåðіàë (íàïðèêëàä, ïåðãàìåíò, âîùåíèé ïàïіð, ïîëіåòèëåí, òîíêèé ïëàñòèê, ïàïіð äëÿ
ëàìіíàöії). Ïîòіì ãîñòðèìè íîæèöÿìè àáî êàíöåëÿðñüêèì íîæåì âèðіæòå òðàôàðåò. Ùîá íå
âіäãèíàëèñÿ éîãî ãîñòðі êóòè, їõ áàæàíî çàêðіïèòè ñêîò÷åì.
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Òåìà 1. Ìèñòåöòâî àíòè÷íîñò³

СЛОВНИК
Àêðîïîëü – ðîçòàøîâàíà íà âèñî÷èíі óêðіïëåíà ÷àñòèíà äàâíüîãðåöüêîãî ìіñòà.
Ãіìí – óðî÷èñòà ïіñíÿ.
Êàíåëþðè – âåðòèêàëüíі æîëîáêè íà êîëîíі àáî ïіëÿñòðі.
Ôðåñêà – òåõíіêà íàñòіííîãî ðîçïèñó, ùî ïîëÿãàє â íàíåñåííі ôàðá íà
ñâіæó, âîëîãó øòóêàòóðêó.
Ôðèç – äåêîðàòèâíèé åëåìåíò ó âèãëÿäі ñìóãè, ùî îáðàìëÿє òó ÷è
іíøó ÷àñòèíó àðõіòåêòóðíîї ñïîðóäè.
Ôðîíòîí – çàâåðøåííÿ (çàçâè÷àé òðèêóòíîї ôîðìè) ôàñàäó áóäіâëі,
îáìåæåíå äâîìà ñêàòàìè äàõó ç áîêіâ і êàðíèçîì â îñíîâі.

Запитання для узагальнення
1. Схарактеризуйте мистецтво Давньої Греції. Спробуйте в лаконічній формі визначити найсуттєвіші риси кожного з видів давньогрецького мистецтва.
2. Поцікавтеся давньогрецькими шедеврами архітектури і скульптури, які ввійшли
до семи чудес світу. Які ще дивовижні об’єкти античності є в цьому переліку?
3. На території України існували міста-поліси, засновані давньогрецькими переселенцями, – Ольвія, Херсонес, Пантикапей, Тіра, Феодосія, Фанагорія, Танаїс,
Керкінітида. Поцікавтеся їх долею та поділіться своїми відкриттями з однокласниками та однокласницями.

Робота з додатковими джерелами інформації
1. Çà áàæàííÿ äîñëіäіòü:
• òâîðè êіíåìàòîãðàôà, ïðèñâÿ÷åíі Äàâíіé Ãðåöії;
• ñþæåòè äàâíüîãðåöüêîãî âàçîïèñó – ãåðîїâ ÿêèõ ìіôіâ âîíè âòіëþþòü;
• âòіëåííÿ îäíîãî ñþæåòó äàâíüîãðåöüêîãî ìіôó (àáî ãåðîÿ ìіôó) ó
òâîðàõ ðіçíèõ âèäіâ ìèñòåöòâà.
2. Çà áàæàííÿ ïîñëóõàéòå ìóçè÷íі òâîðè ðіçíèõ æàíðіâ íà òåìè äàâíüîãðåöüêèõ ìіôіâ (Ê.Â. Ãëþê. Îïåðà «Îðôåé òà Åâðіäіêà», І. Ñòðàâіíñüêèé.
Áàëåò «Àãîí», Ñ. Ñëîíіìñüêèé. Áàëåò «Іêàð», Î. Ñêðÿáіí. Ñèìôîíі÷íà ïîåìà
«Ïðîìåòåé» òà іí.).
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§ 3–4.
ВЕЛИЧ
І МОГУТНІСТЬ
ДАВНЬОГО РИМУ

Äàâíіé Ðèì! Ñïî÷àòêó ìіñòî-äåðæàâà, ïîòіì ãîñïîäàð óñієї Іòàëії
і, íàðåøòі, – âîëîäàð Çàõіäíîї Єâðîïè і âñüîãî áàñåéíó Ñåðåäçåìíîãî
ìîðÿ. Òîìó ïіä Äàâíіì Ðèìîì ðîçóìіþòü íå òіëüêè Âі÷íå ìіñòî àíòè÷íîї
åïîõè, àëå òàêîæ і âñі çàâîéîâàíі êðàїíè é íàðîäè, ùî âõîäèëè äî ñêëàäó
âåëè÷åçíîї Ðèìñüêîї іìïåðії – âіä Áðèòàíñüêèõ îñòðîâіâ äî Єãèïòó. Îòîæ
ðèìñüêå ìèñòåöòâî ñòâîðþâàëè íå òіëüêè ðèìëÿíè, à òàêîæ іòàëіéöі,
єãèïòÿíè, ãðåêè, ñèðіéöі, æèòåëі Ïіðåíåéñüêîãî ïіâîñòðîâà, Ãàëëії, äàâíüîї
Íіìå÷÷èíè òà іíøі íàðîäè. Іç çàâîéîâàíèõ òåðèòîðіé äî Ðèìó â ïîøóêàõ
ðîáîòè ñõîäèëèñÿ óñëàâëåíі ìàéñòðè, à òàêîæ çàâîçèëèñÿ ÷óäîâі òâîðè
ìèñòåöòâà ç іíøèõ êðàїâ. Îñîáëèâó ðîëü âіäіãðàëî ìèñòåöòâî Äàâíüîї Ãðåöії. Ó Äàâíüîìó Ðèìі іñíóâàâ âèñëіâ: «Ïîëîíåíà Ãðåöіÿ ïîëîíèëà ñâîїõ
âîðîãіâ».
Поцікавтеся легендою про створення Риму.

Äåðæàâíі іäåї іìïåðії íàéáіëüø ïîâíî âòіëþâàëèñü ó ñïîðóäæåííі áóäîâ
ñóòî ïðàêòè÷íîãî ïðèçíà÷åííÿ, ÿêі çàäîâîëüíÿëè ïîòðåáè ãðîìàäÿí ó òîðãіâëі, ñóâîðіé âіéñüêîâіé äèñöèïëіíі, ìàñîâèõ âèäîâèùàõ. Ðèìëÿíè øâèäêî íàâ÷èëèñÿ áóäóâàòè õðàìè, çâîäèòè ìîñòè, äîðîãè òà ïðîêëàäàòè
âîäîãіí. Âîíè âèíàéøëè áåòîí, çàâäÿêè ÿêîìó ìîãëè ñïîðóäæóâàòè âåëåòåíñüêі áóäіâëі. Їõ êðàñà âáà÷àëàñü ó êîíêðåòíіé ïðàêòè÷íіé ôóíêöії,
óòіëåíіé ó ëîãіöі ñòðóêòóðè, ðîçóìíіé
äîöіëüíîñòі, ñóâîðіé ìîãóòíîñòі, ëàêîíіçìі äåòàëåé.
Ó ãðåêіâ ðèìëÿíè çàïîçè÷èëè îðäåðíó ñèñòåìó, àëå ââåëè ùå äâà îðäåðè:
òîñêàíñüêèé і êîìïîçèòíèé. Ïîðÿä çі
ñòîї÷íî-áàëî÷íèìè êîíñòðóêöіÿìè (êîëîíè, ïåðåêðèòі áàëêàìè) і ïðèìіùåííÿìè ç ïëàñêèìè ñòåëÿìè, ÿêі ðèìëÿíè
Тосканський
ïåðåéíÿëè â ãðåêіâ, âîíè ðîçðîáèëè
àðî÷íі ïåðåêðèòòÿ і ñèñòåìó ñêëåïіíü,
ùî âðàæàþòü âèãàäëèâіñòþ, ìàñøòàáàКомпозитний
ìè, ðîçìàїòòÿì ðіçíîâèäіâ. Ñàìå äàâíі
Давньоримські класичні ордери
ðèìëÿíè ñêîíñòðóþâàëè êóïîë.
Схарактеризуйте і порівняйте колони різних ордерів.
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Римський форум. Реконструкція

Òåìà 1. Ìèñòåöòâî àíòè÷íîñò³

Ðèìëÿíè âïåðøå â іñòîðії ñòàëè áóäóâàòè òèïîâі ìіñòà, ïëàíóâàííÿ ÿêèõ
ïіäïîðÿäêîâóâàëîñÿ ñòðîãî ïðîäóìàíіé ñõåìі: ïðîêëàäàëè äâі ïåðïåíäèêóëÿðíі âóëèöі, íà ïåðåòèíі ÿêèõ îáëàøòîâóâàâñÿ öåíòð ìіñòà – ôîðóì. Öå
áóâ ãîëîâíèé ìіñüêèé ìàéäàí, äå ðîçòàøîâóâàëèñÿ õðàìè, ãðîìàäñüêі ñïîðóäè, óñòàíîâëþâàëèñÿ ñòàòóї âèäàòíèõ ðèìñüêèõ ãðîìàäÿí, ðîñòðàëüíі
êîëîíè, äî ÿêèõ ïðèêðіïëþâàëèñÿ íîñè ïåðåìîæåíèõ âîðîæèõ êîðàáëіâ
(ðîñòðè).
Óòіëåííÿì ñèëè ðèìñüêîї äåðæàâè, її âіéñüêîâèõ ïåðåìîã, ñèìâîëîì
óøàíóâàííÿ âèçíà÷íîї ïîäії ÷è ïåâíîї âèäàòíîї îñîáè ñòàëè òðіóìôàëüíі
àðêè òà òðіóìôàëüíі êîëîíè.

Ростральна колона.
Реконструкція

Римський форум
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Ðîçä³ë 1

1

2
Тріумфальна колона Траяна: 1 – загальний вигляд; 2 – рельєфне оздоблення

Римський колізей
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Òåìà 1. Ìèñòåöòâî àíòè÷íîñò³

Çà íàêàçàìè ðèìñüêèõ іìïåðàòîðіâ
áóäóâàëèñÿ ãðàíäіîçíі àðõіòåêòóðíі ñïîðóäè: Âіâòàð ìèðó, õðàì óñіõ áîãіâ Ïàíòåîí, òåàòð Êîëіçåé.
Áóäіâëÿ ðèìñüêîãî Êîëіçåþ âіäðіçíÿëàñÿ âіä áóäіâëі ãðåöüêîãî òåàòðó – âîíà
ÿâëÿëà ñîáîþ ñóöіëüíå êîëî, òîäі ÿê ó
ãðåêіâ öå áóëî íàïіâêîëî. Ó éîãî ïðèìіùåííі âіäáóâàëèñÿ íå ëèøå òåàòðàëüíі,
à é öèðêîâі âèñòàâè òà áîї ãëàäіàòîðіâ
(ðèìñüêèé Êîëіçåé áóâ ïðèñòîñîâàíèé
íàâіòü äî ìîðñüêèõ áîїâ).
За ілюстраціями розкажіть про
синтез архітектури та скульптури
в римському мистецтві. Які конструктивні елементи споруд є характерними для давньоримської
архітектури?

Ðèìëÿíè, ÿê і áіëüøіñòü äàâíіõ íàðîäіâ, áóëè ïîëіòåїñòàìè – ó íèõ áóëî áàãàòî áîãіâ: Þïіòåð – áîã ãðîìó òà áëèñêàâêè,
Þíîíà – áîãèíÿ øëþáó, Ìіíåðâà – áîãèíÿ ìóäðîñòі òà іíøі.

Тріумфальна арка Константина

Поцікавтеся міфами давніх римлян. Порівняйте пантеони богів давніх
греків і римлян. Чи є спільні образи? Схарактеризуйте скульптурні
зображення. Порівняйте їх зі скульптурою Давньої Греції.

Статуя Юпітера,
бога грому та блискавки

Статуя Мінерви,
богині війни

Статуя Юнони Соспіти,
богині шлюбу
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Ïåðëèíà

Пантеон
н – одна з небагатьох будівель Давнього Риму, що збереглися до
нашого часу без змін. Це величезна ротонда, накрита напівсферичним куполом,
товщина стін якої сягає 8 м. Зодчі змогли досягти гармонійної рівноваги між висотою будівлі (42 м) та її діаметром (45 м). Завдяки інженерним розрахункам купол
не «тисне» на відвідувачів своєю масою, а урочисто височіє, подібно до небосхилу. Основною особливістю Пантеону є єдиний отвір споруди діаметром 9 м,
розміщений у центрі купола, – так зване Око Пантеону, яке втілювало єдність усіх
божеств Риму. Тільки крізь нього всередину храму потрапляє повітря і світло.
Стіни, на яких тримається купол, ізсередини облицьовані світлим мармуром і
розділені на два яруси. Нижній ярус розбитий на ніші, де було встановлено статуї
богів, на які протягом року почергово падало світло з отвору.
Ізсередини поверхня купола прикрашена 140 кесонами. Вони мають не тільки
декоративні, а й конструктивні властивості, завдяки яким значно знижується маса
купола.
Вхід у храм оформлено портиком із шістнадцяти гранітних коринфських колон.

Уявіть себе на екскурсії в Пантеоні. Передайте свої враження.

Пантеон. Екстер’єр
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Давид Д’Анже. Рельєф на фронтоні (фрагмент)

Надгробок могили Рафаеля

Схема будівлі

Інтер’єр та «Око Пантеону»

Інтер’єр Пантеону
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Ðîçä³ë 1

Ð
Ðèìëÿíè
ñïîðóäæóâàëè ìіöíі
і і é äîáðîòíі
á
і ìîñòè. Ì
Ìіñò Ìóëüâіÿ, ÿêèé ïðîñòîÿâ ïîíàä 2 òèñ. ðîêіâ, âèðіçíÿєòüñÿ âåëèêîþ âèðàçíіñòþ. Âіí âіçóàëüíî
«ñïèðàєòüñÿ» íà âîäó ïіâêîëàìè àðîê, îïîðè ìіæ ÿêèìè äëÿ ïîëåãøåííÿ
âàãè ïðîðіçàíі âèñîêèìè é âóçüêèìè îòâîðàìè. Çâåðõó íà àðêàõ ëåæèòü
êàðíèç, ùî äîäàє âñіé êîíñòðóêöії ñòèëіñòè÷íîї çàâåðøåíîñòі.
Íîâі àðõіòåêòóðíі ñïîðóäè – òåðìè – áóëè íå ïðîñòî ãðîìàäñüêèìè ëàçíÿìè, à ùå é ìіñöÿìè âіäïî÷èíêó. Öі êîìïëåêñè áóëè ÷óäîâî îçäîáëåíі,
ìàëè çàëè äëÿ ñïîðòèâíèõ іãîð, áіáëіîòåêè òîùî.

Міст Мульвія

Äîâіäêà
Базиліка, що згодом стала зразком християнського храму, була в римлян
суто цивільною будівлею. Це приміщення призначалося для здійснення
судочинства, проведення ділових і політичних зібрань. Базиліки в основі мали
прямокутну будову, яка складалася з непарної кількості різних за висотою нефів.
Центральний неф – зазвичай ширший і вищий. Нефи були розділені поздовжніми
рядами колон або стовпів із самостійними покриттями.

Центральний
й
неф

Бокові
нефи
Базиліка
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Òåìà 1. Ìèñòåöòâî àíòè÷íîñò³

Скульптурні портрети

Îäíå ç íàéâàãîìіøèõ äîñÿãíåíü ðèìñüêîãî ìèñòåöòâà – ñêóëüïòóðíèé
ïîðòðåò. Íà âіäìіíó âіä ãðåöüêîãî, ÿêèé ïîêàçóâàâ іäåàëüíó ëþäèíó, ðèìñüêèé òÿæіâ äî ïіäêðåñëåíîãî íàòóðàëіçìó. Ðèìëÿíè ïåðøèìè ïî÷àëè
çîáðàæóâàòè ñêóëüïòóðíі ïîðòðåòè ðåàëüíèõ ëþäåé. Ñòàòóї âèäàòíèõ ñó÷àñíèêіâ óñòàíîâëþâàëè íà âóëèöÿõ ìіñò, ñêóëüïòóðà ãàðìîíіþâàëà ç àðõіòåêòóðíèì àíñàìáëåì.
Про що можна дізнатися зі скульптурних зображень? Висловте свої
припущення. Порівняйте особливості зображення в давньогрецьких
та в давньоримських скульпторів.

Ãðîìàäñüêі ñïîðóäè òà æèòëîâі áóäèíêè àðèñòîêðàòіâ ïèøíî îçäîáëþâàëè: ïіäëîãó ïðèêðàøàëè ìîçàїêîþ, ñòіíè ðîçïèñóâàëè ôðåñêàìè. Çàñòîñîâóâàëè ðіçíі ñòèëі ðîçïèñіâ: іíêðóñòàöіéíèé – ãåîìåòðè÷íèé îðíàìåíò, ùî
íàãàäóâàâ îáêëàäàííÿ ñòіí äîðîãîöіííèì êàìіííÿì, òà àðõіòåêòóðíèé – íà
ñòіíàõ áóäèíêіâ çîáðàæóâàëè ñþæåòè ìіñüêèõ ïåéçàæіâ іç êîëîíàäàìè, ïîðòèêàìè і ôàñàäàìè áóäèíêіâ.
Äàâíüîðèìñüêі õóäîæíèêè çíàëè ñåêðåò âîñêîâèõ ôàðá, ÿêі íå òüìÿíіëè
ïіä âïëèâîì ÷àñó. Äî ñüîãîäíі äіéøëè ôàþìñüêі ïîðòðåòè – ÿñêðàâі çðàçêè
äàâíüîðèìñüêîãî ïîðòðåòíîãî æèâîïèñó. Âîíè áóëè âèêîíàíі â òåõíіöі
åíêàóñòèêà і çîáðàæóâàëè ðåàëüíèõ ëþäåé.

Фаюмські портрети
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Ðîçä³ë 1

ßê âèãëÿäàëî ìіñòî
ß
і
Ðèìñüêîї
Ð
ї ііìïåðії,
ії ìè ìîæåìî óÿâèòè íà ïðèêëàäі
Ïîìïåїâ – ìіñòà, ÿêå ïîñòàëî ç-ïіä òîâñòîãî øàðó ïîïåëó âóëêàíà Âåçóâіþ.
ßê і âñі äàâíі ðèìñüêі ìіñòà, âîíî ìàëî ðåãóëÿðíå ïëàíóâàííÿ: äâі ãîëîâíі
ïåðïåíäèêóëÿðíі âóëèöі, íà ïåðåõðåñòі ÿêèõ ðîçìіùóâàâñÿ ôîðóì; іíøі
âóëèöі ïðîñòÿãàëèñÿ ïàðàëåëüíî ãîëîâíèì, ðîçäіëÿþ÷è ìіñòî íà ðÿä êâàðòàëіâ. Íà ôîðóìі ðîçìіùóâàëèñü õðàìè ðèìñüêèõ áîãіâ (Þïіòåðà, Þíîíè òà
Ìіíåðâè) òà íàéçíà÷íіøі ãðîìàäñüêі áóäіâëі ìіñòà: êóðіÿ (áóäèíîê ìіñüêîї
ðàäè); áàçèëіêà, äå âіäáóâàâñÿ ñóä і óêëàäàëèñÿ òîðãîâі óãîäè; øêîëà; êðàìíèöі і ðèíêè (ïðîäóêòîâèé òà ïðîìèñëîâèé); òåàòðè.
Ïîìïåéñüêі æèòëîâі áóäèíêè – äîìóñè – ÿâëÿëè ñîáîþ ïðÿìîêóòíі ñïîðóäè, âèòÿãíóòі âçäîâæ äâîðó, ùî âèõîäèëè íà âóëèöþ ãëóõîþ òîðöåâîþ
ñòіíîþ. Óñåðåäèíі áóäèíêè áóëè ðîçïèñàíі.

1

2

3

4

5
Помпеї: 1 – фреска; 2 – руїни міста; 3 – театр; 4 – мозаїка; 5 – давня вулиця
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ÏÐÀÊÒÈ×ÍÅ ÇÀÂÄÀÍÍß (ãðóïîâà äіÿëüíіñòü)
ÏÐÀÊ

Òåìà 1. Ìèñòåöòâî àíòè÷íîñò³

Ñòâîðіòü
ü îðèãіíàë-ìàêåò ðåêëàìíîї áðîøóðè àáî áóêëåòà ïðî ïàì’ÿòêè
ìèñòåöòâà Äàâíüîãî Ðèìó: âèêîíàéòå çàìàëüîâêè âіäîìèõ ïàì’ÿòîê àðõіòåêòóðè,, ñêóëüïòóðè ïåðіîäó àíòè÷íîñòі. Ñêîìïîíóéòå ðîáîòè â áðîøóðó
àáî ñòâî
îðіòü áóêëåò, âèêîðèñòîâóþ÷è ãðàôі÷íі ðåäàêòîðè (íà âèáіð).
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Ðîçä³ë 1

Давній Рим

Ïàíòåîí. 118–128 ðð. í. å.

Êàï³òîë³éñüêà âîâ÷èöÿ.
V ñò. äî í. å.

Êîë³çåé. Ðèì (²òàë³ÿ). 72–80 ðð. í. å.

Òð³óìôàëüíà àðêà Ò³òà.
Ðèì (²òàë³ÿ). 81 ð. í. å.

Àêâåäóê ÷åðåç ð³÷êó Ãàðäîí.
19 ð. äî í. å.

Ìèñòåöüêі ïîðàäè

1. Ùîá ïåðåäàòè àòìîñôåðó äàâíèíè, ñòâîðіòü çà äîïîìîãîþ àêâàðåëüíèõ
ôàðá ôàêòóðó ïåðãàìåíòó. Ïðîäóìàéòå, ÿêі ãðàôі÷íі çàñîáè âèðàçíîñòі òà
õóäîæíþ òåõíіêó âè âèêîðèñòàєòå.
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Òåìà 1. Ìèñòåöòâî àíòè÷íîñò³

2. Äëÿ çîáðàæåííÿ àðõіòåêòóðíèõ ïàì’ÿòîê ïðèãàäàéòå çàêîíè ëіíіéíîї
ïåðñïåêòèâè.
3. Çãðóïóéòå òâîð÷і ðîáîòè âіäïîâіäíî äî ðîçìіðіâ, ìàíåðè âèêîíàííÿ òîùî.
4. Ïðèêðàñüòå îðèãіíàë-ìàêåò àíòè÷íèìè âіçåðóíêàìè, äîïîâíіòü íàïèñàìè.

ÔÀ Ê Ò
Äåÿê³ äîñë³äíèêè ââàæàþòü, ùî ïðîîáðàçîì ñó÷àñíîãî îðãàíà
áóâ ã³äðàâë³÷íèé îðãàí (ã³äðàâëîñ), âèíàéäåííÿ ÿêîãî ïðèïèñóþòü
âèíàõ³äíèêó ³ ìàòåìàòèêó Êòåç³á³þ Îëåêñàíäð³éñüêîìó, ÿêèé æèâ ó
²² ñò. äî í. å.
Îðãàí ñïî÷àòêó ïðèâîäèâñÿ â ðóõ äâîìà ïîðøíåâèìè íàñîñàìè
(îäèí çàêà÷óâàâ ïîâ³òðÿ âñåðåäèíó, à äðóãèé ïîäàâàâ éîãî äî òðóá)
³ âèêîðèñòîâóâàâ ðåçåðâóàð ç âîäîþ äëÿ âèð³âíþâàííÿ òèñêó. Ãðåêè
³ ðèìëÿíè çàñòîñîâóâàëè ã³äðàâëîñ íà ³ïîäðîìàõ, ó öèðêàõ, à òàêîæ
ó òåàòðàõ äëÿ ñóïðîâîäó ì³ñòåð³é. Éîãî çâó÷àííÿ áóëî íàäçâè÷àéíî
ãó÷íèì ³ ïðîíèçëèâèì.

СЛОВНИК
Åíêàóñòèêà – òåõíіêà æèâîïèñó âîñêîâèìè ôàðáàìè.
Ðîòîíäà – êðóãëà â ïëàíі ñïîðóäà, çàçâè÷àé óâіí÷àíà êóïîëîì.
Òåðìè – ãðîìàäñüêі ëàçíі â Äàâíüîìó Ðèìі çі ñïîðòèâíèìè çàëàìè,
ïðèìіùåííÿìè äëÿ çáîðіâ òîùî.
Ôîðóì – ïëîùà â ìіñòàõ Äàâíüîãî Ðèìó, íà ÿêіé âіäáóâàëèñÿ íàðîäíі
çáîðè, âëàøòîâóâàëèñÿ òîðãè і çäіéñíþâàâñÿ ñóä.
Íåô – ÷àñòèíà ñïîðóäè (ó âèãëÿäі ãàëåðåї), âіääіëåíà âіä іíøèõ ðÿäîì
êîëîí.

Запитання для узагальнення
1. Які особливості притаманні давньоримському мистецтву? Які відкриття здійснили
давні римляни в архітектурі та скульптурі?
2. Схарактеризуйте один з творів давньоримського мистецтва.

Робота з додатковими джерелами інформації
1. Çà áàæàííÿ äîñëіäіòü, ÿêі çäîáóòêè ìèñòåöòâà äàâíіõ ðèìëÿí âèêîðèñòîâóþòüñÿ â ñó÷àñíіé õóäîæíіé ïðàêòèöі.
2. Ñòâîðіòü âіðòóàëüíó åêñêóðñіþ. Îðієíòîâíі òåìè: «Ñòåæêàìè Äàâíüîãî Ðèìó», «Ñòàðîäàâíі Ïîìïåї», «Øåäåâðè ðèìñüêîї ñêóëüïòóðè
ó ñâіòîâèõ ìóçåÿõ» òîùî.
3. Ïîöіêàâòåñÿ, ÿêèìè áóëè äàâíüîðèìñüêà ìóçèêà і òåàòð.
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Òåìà

2

Ì èñòåöòâî

Ñ åðåäíüîâ³÷÷ÿ

§ 5–6.

ВЕЛИЧ І КРАСА
МИСТЕЦТВА ВІЗАНТІЇ
ТА КИЇВСЬКОЇ РУСІ
Ìèñòåöòâî âåëèêîї Âіçàíòіéñüêîї äåðæàâè іç öåíòðîì ó Êîíñòàíòèíîïîëі
âòіëèëî òâîð÷å ïåðåîñìèñëåííÿ àíòè÷íîї ñïàäùèíè, ùî âèÿâèëîñÿ íàñàìïåðåä â àðõіòåêòóðі òà îáðàçîòâîð÷îìó ìèñòåöòâі. Õðèñòèÿíñüêі õðàìè Âіçàíòії ñòâîðþâàëè ÿê âåëè÷åçíі áóäіâëі äëÿ ñïіëüíîї ìîëèòâè. Â îñíîâі
àðõіòåêòóðíîї ñïîðóäè áóëè äàâíüîðèìñüêі áàçèëіêè, ùî ÿâëÿëè ñîáîþ âèòÿãíóòі ïðÿìîêóòíі áóäіâëі ç âіâòàðåì ó ñõіäíіé ÷àñòèíі. Ïіçíіøå ïîøèðèëèñÿ õðåñòîâî-êóïîëüíі õðàìè – êâàäðàòíі â ïëàíі, іç ÷îòèðìà ñòîâïàìè â
öåíòðі, ùî ïіäòðèìóâàëè êóïîë. Ççîâíі ñóâîðі, ãëàäêі, ìîíîëіòíі ñòіíè õðàìіâ âèêîíóâàëè ðîëü ñâÿùåííîї îãîðîæі, ÿêà çàêðèâàëà âіðóþ÷èõ âіä ãðіõîâíîãî áóòòÿ. ×àñòî áóäіâëі ñêëàäàëè іç öåãëè, ùî ÷åðãóâàëàñÿ ç êàìåíåì. Öå
óòâîðþâàëî ñâîєðіäíі âіçåðóíêè, ÿêі áóëè ãîëîâíîþ îêðàñîþ ñïîðóäè ççîâíі.
Íà âіäìіíó âіä àíòè÷íîї àðõіòåêòóðè, äå, ïåðø çà âñå, öіíóâàëîñÿ ñòâîðåííÿ

Собор Олександра Невського у Софії
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Визначте загальну характеристику
архітектурних будівель (типи, призначення, форми, характерні елементи). Порівняйте візантійські споруди
і будівлі епохи античності.

Îáðàçîòâîð÷å ìèñòåöòâî Âіçàíòії çíàõîäèëîñÿ ïіä ñóâîðîþ öåðêîâíî-äåðæàâíîþ îïіЦерква Святої Ірини в Константинополі
êîþ. Îñêіëüêè ðåëіãіéíі âèìîãè îáìåæóâàëè
ðîçâèòîê ñêóëüïòóðè, àäæå çãіäíî ç íèìè ñòàòóї áóëè ïåâíèìè іäîëàìè,
ñêóëüïòóðà ó Âіçàíòії ïðåäñòàâëåíà ïåðåâàæíî ðåëüєôíèìè çîáðàæåííÿìè.
Âåëèêîãî ðîçêâіòó â îáðàçîòâîð÷îìó ìèñòåöòâі íàáóëè ìîçàїêè, ôðåñêè
òà іêîíîïèñ. Ó âíóòðіøíüîìó îçäîáëåííі õðàìіâ âіçàíòіéñüêі ìàéñòðè øèðîêî âèêîðèñòîâóâàëè ìîçàїêó. Çîáðàæåííÿ âèêëàäàëîñÿ ç ðіçíîêîëüîðîâèõ
êóáèêіâ ñìàëüòè (ñïëàâó ñêëà ç ìіíåðàëüíèìè ôàðáàìè). Âіçàíòіéñüêі ìîçàїêè áóëè ÿñêðàâèìè, áàãàòîáàðâíèìè, ñêëàäíèìè çà êîìïîçèöієþ, áàãàòîôіãóðíèìè, ñþæåòíèìè. Ìîçàїêó ñòâîðþâàëè íà çîëîòîìó òëі: çîëîòî є
íàéáіëüø ñâіòëîíîñíèì ìàòåðіàëîì, âîíî ñòâîðþє ìàãіþ ñâіòëà, ùî ïîñèëþє
áîæåñòâåííіñòü іíòåð’єðó õðàìó. Çîëîòàâå òëî ìîçàїê çàïàëþâàëî ñåðöÿ âіðóþ÷èõ, ñâîїì ìåðåõòіííÿì âèêëèêàþ÷è ïî÷óòòÿ íåéìîâіðíîї ïіäíåñåíîñòі.
Íàéäàâíіøі âіçàíòіéñüêі ìîçàїêè çáåðåãëèñÿ ó õðàìàõ òà ãðîáíèöÿõ ì. Ðàâåííè òà â öåðêâі Óñïіííÿ â ì. Íіêåÿ (Ìàëà Àçіÿ).
Поміркуйте, які зміни відбулися в зображенні людини порівняно з
епохою античності.

Мозаїки ангелів із церкви Успіння в м. Нікея

Мозаїка в м. Равенна
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Òåìà 2. Ìèñòåöòâî Ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ

÷óäîâî âèðіøåíîãî åêñòåð’єðó, ó ñåðåäíüîâі÷íîìó çîä÷åñòâі âåëèêîãî çíà÷åííÿ íàáóëî
îôîðìëåííÿ âíóòðіøíüîãî ïðîñòîðó ñïîðóäè. Ñêóïіñòü і ïðîñòîòà çîâíіøíüîãî âèãëÿäó
õðàìіâ êîíòðàñòóâàëà ç ïèøíîòîþ іíòåð’єðіâ.
Ñòіíè â ñåðåäèíі õðàìó áóëè ïðèêðàøåíі
ðіçíîáàðâíèìè ìîçàїêàìè, ôðåñêàìè, іêîíàìè іç çîáðàæåííÿìè õðèñòèÿíñüêèõ ñâÿòèõ,
ùî â öіëîìó ñòâîðþâàëî îáðàç ðàéñüêîãî
ñàäó і ñÿþ÷îãî Öàðñòâà Íåáåñíîãî.

Ïåðëèíà
Найвідоміша пам’ятка візантійської архітектури – собор Святої Софії в
Константинополі. Ця велична споруда вражає своєю красою і розкішшю. Її інтер’єр
оздоблений рідкісними сортами мармуру: білого, світло-зеленого, червоно-білого та
рожевого кольорів. Використано також граніт і навіть малахіт. Вівтар та іконостас
зроблено з особливого сплаву, до складу якого, крім золота, входили товчені перли та
коштовне каміння. Свята Софія вражає не тільки коштовними матеріалами, а й роботою талановитих майстрів і художників. Використовуючи яскраві природні та штучні
матеріали, вони створили неповторну гармонію барв.
Під час спорудження собору вперше було застосовано хрестово-купольний тип
храмобудування. Храм має у плані хрест, усі кінці якого рівні між собою. Його центр
вінчає купол, установлений на барабані.
Споруду будували архітектори Анфімій та Ісідор на замовлення імператора
Юстиніана. Майстри звели купол (діаметром 30 м) у вигляді гігантської півсфери, яка
підтримується численними арками і склепіннями. До центрального купола примикають
із заходу і сходу два великих, а до них – кілька менших напівкуполів. Конструкція храму
створює враження, що його купол не має реальної опори. Вікна, що знаходяться в
основі купола, зорово «відрізають» його від частини храму. Залита потоками сонячного
світла гігантська півсфера ніби ширяє в повітрі. Висота будівлі під куполом понад 50 м.
До храму веде дев’ять дверей, на середніх поміщено мозаїчне зображення Христа,
який благословляє віруючих, і напис – «Світ – Вам. Я – світло для світу».
Мозаїки храму Софії, що створювалися понад два століття, викладено на золотому
тлі з дрібних, добре підігнаних один до одного кубиків смальти.
Внутрішнє оздоблення собору постраждало під час хрестових походів і навали
турків. Після розгрому Константинополя він став мечеттю Айя-Софія.

Схарактеризуйте оздоблення інтер’єру храму.

Собор Святої Софії. Екстер’єр
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Інтер’єр (фрагменти)

Мозаїки храму
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Ðîçä³ë 1

Ï
Ïåðåâàã
à äóõîâíîãî íàä ìàòåðіàëüíèì,
і
ðåëіãіéíîãî
і іé
íàä ñâіòñüêèì ó âіçàíòіéñüêîìó ìèñòåöòâі çóìîâèëà âèðîáëåííÿ íîâîãî ñòèëþ â íàïèñàííі
çîáðàæåíü. Éîãî íàéâàæëèâіøîþ îñîáëèâіñòþ ñòàëà âіäìîâà âіä îá’єìíîñòі,
ÿêà áóëà âëàñòèâà àíòè÷íîìó ðåàëіñòè÷íîìó ìèñòåöòâó. Äëÿ ìàêñèìàëüíîãî âòіëåííÿ ñâÿòîñòі çîáðàæóâàíèõ і їõ íàëåæíîñòі äî íåáåñíîãî ñâіòó
ôіãóðè ëþäåé âòðàòèëè æèâèé ìåõàíіçì ðóõó. Âîíè íàáóëè çíà÷óùîñòі,
àëå ñòàëè ïëîùèííèìè і äåùî ñõåìàòè÷íèìè. Êîìïîçèöіéíèé çâ’ÿçîê ìіæ
ïåðñîíàæàìè, ñþæåòíî ïîâ’ÿçàíèìè îäèí ç îäíèì, ñòàâ ìåíø âèðàæåíèì.
Òåïåð âîíè çâåðòàëèñÿ íå îäèí äî îäíîãî, à äî ãëÿäà÷à. Öåíòðîì áàãàòüîõ
çîáðàæåíü âèñòóïàëà çàçâè÷àé ãîëîâà (àáî íіìá) ãîëîâíîї ôіãóðè, íåçàëåæíî
âіä її ðîçìіðіâ. Êîëî íіìáà âèçíà÷àëî öåíòð ãðàâіòàöії іêîíè, òîìó ñêëàäàëîñÿ âðàæåííÿ, ùî ôіãóðè íå ñòîÿòü íà çåìëі, à íіáè øèðÿþòü ó ïðîñòîðі, ùî
ñòâîðþâàëî іëþçіþ їõ íåìàòåðіàëüíîñòі.
Äëÿ îðãàíіçàöії õóäîæíüîãî ïðîñòîðó âіçàíòіéñüêі ìàéñòðè íå êîðèñòóâàëèñÿ ïåðñïåêòèâîþ. Âîíè çîáðàæóâàëè ïðåäìåòè íіáè ó «çâîðîòíіé ïåðñïåêòèâі», ïðè ÿêіé ôіãóðè і ïðåäìåòè, ùî çíàõîäÿòüñÿ ó âіääàëåííі,
çîáðàæóâàëèñÿ â áіëüøîìó ìàñøòàáі, íіæ ïåðåäíі, ùî ïîñèëþâàëî áåçïîñåðåäíіé êîíòàêò ç ãëÿäà÷åì. Âіçàíòіéñüêèé õóäîæíèê íå ïðàöþâàâ ç íàòóðè,
ïåéçàæíèé ôîí і çîáðàæåíі åëåìåíòè àðõіòåêòóðè âіäòâîðþâàëèñÿ óìîâíî і
óçàãàëüíåíî. Ç ïðåäìåòіâ ïîáóòó âіçàíòіéñüêі ìàéñòðè íàé÷àñòіøå çîáðàæóâàëè òðîí, ñòіë, à òàêîæ êíèãó, ñóâіé, ÷àøó.
Поміркуйте над висловом: «Ікона – це втілена молитва. Вона
створюється в молитві і заради молитви, рушійною силою якої є
любов до Бога, прагнення до Нього як до досконалої Краси»
(архімандрит Зінон).

Äîâіäêà
У візантійському мистецтві були визначені суворі правила і прийоми
написання ікон, що отримали назву візантійський іконографічний канон,
який застосовується іконописцями і до нашого часу.
Візантійський іконографічний канон суворо визначає:
• композиції і сюжети Святого Письма, що допускаються в
іконописі;
• зовнішність усіх святих, одяг, у якому їх слід зображувати;
пози, яких вони можуть прибирати;
• зображення пропорцій фігур і облич святих: фігури зображуються витягнутими вгору, плечі звужуються, пальці рук і
нігті подовжуються, усе тіло, крім обличчя і рук, ховається під
складками одягу; овал обличчя подовжується, лоб малюється
високим, ніс і рот – дрібними, очі – великими, мигдалеподібними;
погляд – суворий і відчужений, святі дивляться повз глядача
або крізь нього. Святих зображують на тлі, а порожній простір
заповнюється написами – ім’ям святого, уривками тексту
Святого Письма;
• символіку кольорів (наприклад, золотий – Божественне
світло, білий – чистота Христа і сяйво його Божественної
слави, зелений – юність і бадьорість, червоний – знак
імператорського сану, а також колір багряниці, крові Христа і
мучеників).
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Êèїâñüêà Ðóñü – âåëèêà, ìîãóòíÿ äåðæàâà, ùî óñïàäêóâàëà íàéêðàùі
ìèñòåöüêі òðàäèöії Єâðîïè і Âіçàíòії òà âíåñëà ñâіé íåïîâòîðíèé êîëîðèò.
Іñíóє ëåãåíäà ïðî òå, ÷îìó íàøі ïðåäêè çóïèíèëè ñâіé âèáіð ñàìå íà
ïðàâîñëàâíіé âіðі іç ñîáîðàìè êàçêîâîї êðàñè. Ñòàðîðóñüêі ëіòîïèñè ðîçïîâіäàþòü, íіáè êèїâñüêèé êíÿçü Âîëîäèìèð âіäïðàâèâ ïîñëіâ ìàíäðóâàòè
ñâіòîì, ùîá âèðіøèòè, ÿêà âіðà êðàùà. Ïîâåðíóâøèñü äî Êèєâà, âîíè ðîçïîâіëè êíÿçþ, ùî, ïîäîðîæóþ÷è ðіçíèìè çåìëÿìè, íіäå íå áà÷èëè òàêîї
êðàñè, ÿê ó Êîíñòàíòèíîïîëі. Âåëè÷ і ðîçêіø Ñâÿòîї Ñîôії Êîíñòàíòèíîïîëüñüêîї ñïîíóêàëà ðóñè÷іâ çðîáèòè ñâіé âèáіð.
Çíàìåíèòó Ñîôіþ Êèїâñüêó áóëî çâåäåíî çà ÷àñіâ êíÿçþâàííÿ ßðîñëàâà
Ìóäðîãî (1000 ðîêіâ òîìó!). Öÿ ãðàíäіîçíà ï’ÿòèíåôíà ñïîðóäà, óâіí÷àíà
òðèíàäöÿòüìà çîëîòèìè áàíÿìè, – ãîëîâíèé ïðåñòîëüíèé õðàì Êèїâñüêîї
Ðóñі. Áóäіâëÿ ÿâëÿє ñîáîþ ñêëàäíèé àðõіòåêòóðíèé àíñàìáëü, ùî âіäïîâіäàє
êàíîíàì õðåñòîâî-êóïîëüíèõ ñïîðóä. Âіäëèâàє çîëîòîì ìîçàїê éîãî öåíòðàëüíèé îëòàð іç âåëè÷åçíèì îáðàçîì Áîãîìàòåðі-Îðàíòè, âðàæàє ôðåñêîâèé æèâîïèñ іç ÷èñëåííèìè ïîñòàòÿìè ñâÿòèõ. Äî íàøîãî ÷àñó çáåðåãëèñÿ
ñìàëüòîâі ìîçàїêè òà ñòàðîäàâíі ôðåñêè õðàìó. Ñþæåòè âіäáèâàþòü íå òіëüêè áіáëіéíі іñòîðії. Áàãàòî ôðåñîê ïðèñâÿ÷åíі ñâіòñüêîìó æèòòþ: çîáðàæåíî
ñöåíè ïîëþâàííÿ, ôіãóðè ñêîìîðîõіâ, òâàðèí òîùî. Äåÿêі ôðåñêè äîíåñëè
äî íàøîãî ÷àñó çîáðàæåííÿ êíÿæîї ðîäèíè.
Äîíèíі çáåðåãëèñÿ çðàçêè äàâíüîðóñüêîї àðõіòåêòóðè â Êèєâі, ×åðíіãîâі,
Âîëîäèìèðі-Âîëèíñüêîìó, Ãàëè÷і. Áóäіâëі äëÿ áîãîñëóæіííÿ Êèїâñüêîї Ðóñі
áóëè âòіëåííÿì ñóâîðîї òà ìóæíüîї êðàñè é ïåðåáóâàëè â äèâîâèæíіé ãàðìîíії ç íàâêîëèøíіì êðàєâèäîì.
Чи є у вашій місцевості храми? Поцікавтеся історією їх створення.
Схарактеризуйте екстер’єр та інтер’єр будівель.

Софія Київська

Храм Святого Пантелеймона в м. Галич
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Ìóçèêà â õðàìіі – öå ãîëîñ ëþäñòâà, çâåðíåíèé äî
Ì
âíóòðіøíüîãî ñâіòó. Ùå ç äàâíіõ-äàâåí ëþäè áóëè
âïåâíåíі, ùî âîíè ïîäіáíі äî Âñåñâіòó. Íàéìåíøі
äåòàëі ïîâñÿêäåííÿ ëþäèíà ðîçãëÿäàëà â єäíîñòі ç
êîñìі÷íèìè ïðîöåñàìè, ùî ґðóíòóâàëèñÿ íà ãàðìîíії.
Ó õðàìі âñі âèäè ìèñòåöòâà – àðõіòåêòóðà, æèâîïèñ, ìóçèêà – ïåðåñòàþòü іñíóâàòè îêðåìî. Âîíè
ñòàþòü ÷àñòèíàìè îäíîãî öіëîãî – öå ÿâèùå íàçèâàþòü ñèíòåçîì ìèñòåöòâ. Îñíîâîþ õðèñòèÿíñüêîãî
áîãîñëóæіííÿ â ñîáîðàõ íàøîї êðàїíè іç ÷àñіâ Êèїâñüêîї Ðóñі є ëіòóðãіÿ, ÿêà ïðèéøëà ç äàâíüîї Âіçàíòії.
Óñі íàñïіâè (ãëàñè) ëіòóðãії êàíîíі÷íі, òîáòî âèêîíóþòüñÿ çà ïåâíèìè ïðàâèëàìè, íå äîïóñêàþ÷è
іìïðîâіçàöії. Íàéïîøèðåíіøèé ãëàñ – ïñàëîì. Äî
îñîáëèâèõ ôîðì âіçàíòіéñüêîãî ëіòóðãіéíîãî ìóçè÷íîãî ìèñòåöòâà íàëåæàëè êîíäàêè, êàíîíè і òðîïàðі.
Òåêñòè ïіñíåñïіâіâ ëіòóðãії ïîäіëÿþòü íà íåçìіííі –
òі, ùî âèêîíóþòüñÿ ïîñòіéíî, і çìіííі – ÿêі ñòîñóþòüñÿ ïåâíèõ ñâÿò. Äëÿ çàïèñó ìóçèêè êîðèñòóâàëèñÿ
íå íîòàìè, à ñïåöіàëüíèìè çíà÷êàìè.
Ïіä ÷àñ áîãîñëóæіííÿ öåðêîâíі ìåëîäії âèêîíóâàâ
õîð áåç іíñòðóìåíòàëüíîãî ñóïðîâîäó. Äàâíіõ ÷àñіâ
ñÿãàє òðàäèöіÿ õîðîâîãî ñïіâó a capella. Ñïіâàêіâ
íàâ÷àëè öüîãî ìèñòåöòâà â ñïåöіàëüíèõ øêîëàõ ïðè
ìîíàñòèðÿõ. Іíêîëè äóõîâíі ïіñíåñïіâè âèêîíóâàëè
äâà
õîðè – ñòâîðþâàâñÿ ñâîєðіäíèé õîðîâèé äіàëîã.
Богоматір Оранта. Софія Київська
І íèíі çà÷àðîâàíî ñëóõàєìî ÷óäîâèé áàãàòîãîëîñèé ñïіâ, ó ÿêîìó âіëüíі ãîëîñè ëèíóòü ó ïðîñòîðі õðàìó. Âîíè çäіéìàþòüñÿ
âãîðó, íà÷å äî ñàìîãî íåáà. À î÷і çóïèíÿþòüñÿ íà ìîçàїêàõ, ôðåñêàõ òà
іêîíàõ, ùî ïіäñèëþþòü âðàæåííÿ ñâÿòêîâîñòі òà óðî÷èñòîñòі. Ó ìóçèöі
õðàìó âіäáèâàþòüñÿ íàéòîíøі ñòðóìåíі ëþäñüêîї äóøі.
Кирило Стеценко. «Всенощна» (фрагмент)
Які почуття ви пережили, слухаючи музику? Порівняйте емоційні враження від сприймання творів різних видів мистецтва. Схарактеризуйте колорит – музичний і візуальний. Поміркуйте, чи могла би сучасна
естрадна (поп, рок) музика гармонійно «вплітатися» в інші види мистецтва, створюючи атмосферу єдиного цілісного художнього образу у
храмі.

ÔÀ Ê Ò
Îñíîâîþ äàâíüîðóñüêî¿ äóõîâíî¿ ìóçèêè áóëè çíàìåíí³ ðîçñï³âè.
Öÿ íàçâà ï³øëà â³ä íàçâè çíàê³â, ÿêèìè çàïèñóâàëè ìóçèêó, –
«çíàìåí». Ðîçñï³âè ïîºäíàëè îñîáëèâîñò³ â³çàíò³éñüêî¿ ìóçèêè òà
ì³ñöåâèõ ï³ñíåñï³â³â. Äëÿ ìåëîäèêè çíàìåííèõ ðîçñï³â³â õàðàêòåðíà
ïëàâí³ñòü, óð³âíîâàæåí³ñòü õâèëåïîä³áíèõ ë³í³é. Çíàìåíí³ ðîçñï³âè
ïåðâèííî áóëè îäíîãîëîñíèìè, à çãîäîì ïåðåòâîðèëèñÿ íà áàãàòîãîëîñíèé ñï³â.
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Õðàìè áóëè îñåðåäêîì ìèñòåöòâà, îñâіòè, íàóêè. Ó ñîáîðàõ ðîçìіùóâàëèñÿ
áіáëіîòåêè òà ïðàöþâàëè ëіòîïèñíі ìàéñòåðíі. (Ïåðøà áіáëіîòåêà і ëіòîïèñíà
ìàéñòåðíÿ áóëè ñòâîðåíі â ñîáîðі Ñâÿòîї Ñîôії ó Êèєâі. À êíÿçÿ êèїâñüêîãî ßðîñëàâà íàçèâàëè Ìóäðèì çà éîãî îñâі÷åíіñòü òà ñïðèÿííÿ íàâ÷àííþ âñüîãî íàðîäó). Êíèãè äëÿ áîãîñëóæіíü, іñòîðè÷íі òà ëіòåðàòóðíі òâîðè êðàñèâî îçäîáëþâàëè.
Ìèñòåöòâî êíèæêîâîї ìіíіàòþðè, ùî ðîçêâіòëî ó Âіçàíòії, àêòèâíî ðîçâèâàëè
і ìàéñòðè Êèїâñüêîї Ðóñі. Ôіãóðíі çîáðàæåííÿ âèêîíóâàëè ïðÿìî â òåêñòàõ,
íà ïîëÿõ, à ñàì òåêñò, іíіöіàëè òà îðíàìåíòàëüíі çàñòàâêè âіëüíî ðîçìіùóâàëèñÿ
íà àðêóøі ïåðãàìåíòó. Óñå ðàçîì ìàëî âèãëÿä єäèíîãî õóäîæíüîãî öіëîãî.
Перегляньте зразки книжкової мініатюри. Схарактеризуйте їх оздоблення, кольорову гаму. Порівняйте стилі зображення.

1

3

2

4
Книжкові мініатюри: 1 – Паризький псалтир; 2 – Пересопницьке євангеліє;
3 – Апостол; 4 – біблія шведської королеви Христини
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Ìóçèêà І. Øàìî, âіðøі Ä. Ëóöåíêà

2. В очі дивляться канни,
Серце в них переллю.
Хай розкажуть коханій,
Як я вірно люблю.
Буду мріяти й жити
На крилах надій...
Як тебе не любити,
Києве мій!
3. Спить натомлене місто
Мирним, лагідним сном.
Ген вогні, як намисто,
Розцвіли над Дніпром.
Вечорів оксамити,
Мов щастя прибій...
Як тебе не любити,
Києве мій!
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Ó âіëüíèé ÷àñ ñòâîðіòü іìіòàöіþ ìîçàїêè çà ìîòèâàìè ìîçàїêè «Ïòàõè»,
ñòâîðåíîї ó âіçàíòіéñüêó äîáó.

Мозаїка «Птахи» (фрагменти)

1. Ñïî÷àòêó âèãîòîâòå øòàìïè ç ãóìêè ÷è êàðòîïëі: êâàäðàòíі, ïðÿìîêóòíі, òðèêóòíі, êðóãëі òîùî â îñíîâі. Äëÿ êîæíîãî êîëüîðó ïîòðіáåí
îêðåìèé øòàìï.
2. Ïðîäóìàéòå êîëîðèò ìàéáóòíüîãî åñêіçó. Ïіäãîòóéòå ôàðáè òà óòâîðіòü ïîòðіáíі âіäòіíêè êîëüîðіâ íà ïàëіòðі.
3. Íà ïàïåðі íàìіòüòå êîíòóðè åñêіçó ìîçàїêè.
4. Âіäáèòêàìè âіä øòàìïіâ ïî ôîðìі çîáðàæåííÿ ïîçíà÷òå éîãî îáðèñè,
ïîòіì çàïîâíіòü âíóòðіøíþ ÷àñòèíó.
5. Òі äіëÿíêè ïàïåðó, ÿêі çàëèøèëèñÿ çîâíі, ñëóãóâàòèìóòü òëîì.
Çàïîâíіòü їõ âіäáèòêàìè êîíòðàñòíîãî êîëüîðó.
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СЛОВНИК
À capella – õîðîâèé áàãàòîãîëîñíèé ñïіâ áåç іíñòðóìåíòàëüíîãî ñóïðîâîäó.
Âіâòàð – âіäîêðåìëåíå іêîíîñòàñîì ïіäâèùåííÿ â öåðêâі, äå ðîçòàøîâàíèé ïðåñòîë; íàéñâÿòіøå ìіñöå ó õðàìі.
Іêîíà – ïðåäìåò ðèòóàëó, ïðèçíà÷åíèé äëÿ ïîêëîíіííÿ.
Іêîíîïèñ – çîáðàæåííÿ ñâÿòèõ, àíãåëіâ òà ñöåí ç Áіáëії.

Запитання для узагальнення
1. На прикладах розкрийте особливості мистецтва Візантії. Які його риси успадкувало мистецтво Київської Русі?
2. Поміркуйте, чим зумовлена більша увага митців до художнього оздоблення
інтер’єру храму, ніж до екстер’єру.
3. Складіть кросворд на тему «Мистецтво Візантії та Київської Русі», використавши
слова знамена, ікона, храм, фреска, літургія
я та ін.

Робота з додатковими джерелами інформації
1. Äîñëіäіòü âіçàíòіéñüêèé іêîíîãðàôі÷íèé êàíîí і íà ïðèêëàäàõ
òâîðіâ ìèñòåöòâà ïîäіëіòüñÿ ñâîїìè âіäêðèòòÿìè ç îäíîêëàñíèêàìè.
2. Çà áàæàííÿ ïîöіêàâòåñÿ îñíîâàìè áîãîñëóæіíü ñõіäíîãî і çàõіäíîãî õðèñòèÿíñüêèõ îáðÿäіâ. Ïîðіâíÿéòå їõ.
3. Ñòâîðіòü ìóëüòèìåäіéíó åêñêóðñіþ. Îðієíòîâíі òåìè: «Ïîäîðîæ äî
äâîõ Âåëèêèõ Ñîôіé – Êîíñòàíòèíîïîëüñüêîї òà Êèїâñüêîї»; «Øåäåâðè êíèæêîâîї ìіíіàòþðè»; «Ìîçàїêè – âðàæàþ÷èé êàì’ÿíèé
æèâîïèñ» òîùî.
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§ 7–8.
«ВАЖКЕ МОВЧАННЯ»
АРХІТЕКТУРИ
ТА ЛИЦАРСЬКИЙ
КОДЕКС ЧЕСТІ
Ïåðåíåñіìîñÿ ïîäóìêè íà 500–600 ðîêіâ òîìó, ó ÷àñè ñåðåäíüîâі÷íîї Єâðîïè – åïîõó äîáëåñíèõ ëèöàðіâ, ïðåêðàñíèõ äàì òà ïîñòіéíèõ âіéí ìіæ
ôåîäàëàìè. Åïîõó, êîëè çàòâåðäèâñÿ ïåðøèé çàãàëüíîєâðîïåéñüêèé ñòèëü –
ðîìàíñüêèé, ÿêèé ïðèòàìàííèé íàñàìïåðåä àðõіòåêòóðі.
Àðõіòåêòóðà ðîìàíñüêîãî ñòèëþ âіäðіçíÿëàñÿ îáîðîííèì õàðàêòåðîì –
ñïîðóäè ìàëè ìàñèâíі ñòіíè, âóçüêі âіêíà, âèñîêі âåæі. Äåâіç ñòèëþ «Ìіé
äіì – ìîÿ ôîðòåöÿ» ðіâíîþ ìіðîþ âèçíà÷àâ àðõіòåêòóðíі îñîáëèâîñòі ÿê
ñâіòñüêèõ, òàê і êóëüòîâèõ ñïîðóä і âіäïîâіäàâ ñïîñîáó æèòòÿ çàõіäíîєâðîïåéñüêîãî ñóñïіëüñòâà òîãî ÷àñó. Áóäіâëі öüîãî ïåðіîäó âіäðіçíÿëèñÿ ñóâîðîþ ïðîñòîòîþ, ÿñíіñòþ îá’єìіâ, âàæêіñòþ, ìîíîëіòíіñòþ, çàìêíóòіñòþ,
âіäñóòíіñòþ ïèøíèõ ïðèêðàñ.

Капела грішників, що каються, у Больє-сюр-Аякс. Франція
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Ðîçä³ë 1

2
1
Церква Ла Мадлен у Везелі. Франція: 1 – екстер’єр; 2 – тимпан

Схарактеризуйте будівлі романського стилю. Що спільного, а що –
відмінного в цих спорудах? Подискутуйте з однокласниками та
однокласницями, чому саме такі риси притаманні архітектурі цього
стилю.

Ìè çâèêëè, ùî ìіñòî – öå ïîñåëåííÿ, âåëèêå çà ïëîùåþ òà êіëüêіñòþ
íàñåëåííÿ. Ïðîòå êîëèñü äàâíî, ó ñåðåäíі âіêè, êіëüêіñòü ìіñüêîãî íàñåëåííÿ
áóëà çîâñіì íåâåëèêîþ. Ìіñòà áóëè îáíåñåíі âèñîêèì ìóðîì, і ïîòðàïèòè
äî íèõ ìîæíà áóëî òіëüêè ÷åðåç áðàìè, ùî ïèëüíî îõîðîíÿëèñÿ. Âóëèöі
ìіñò áóëè âóçüêі, íå îñâіòëþâàëèñÿ, òðèâàëèé ÷àñ íå ìàëè áðóêіâêè. Áóäèíêè áóëè äâî- і òðèïîâåðõîâі é ðîçìіùóâàëèñÿ äîñèòü òіñíî. Îñíîâíîþ îçíàêîþ ìіñòà áóëà éîãî ãîëîâíà ñïîðóäà – êàôåäðàëüíèé ñîáîð. Ðîìàíñüêèé
õðàì, âèòÿãíóòèé ó ïëàíі ó âèãëÿäі ëàòèíñüêîãî õðåñòà, óîñîáëþâàâ ìîäåëü
ñâіòó é âіäáèâàâ êàòîëèöüêó іäåþ «õðåñíîãî øëÿõó» ñòðàæäàííÿ é ñïîêóòóâàííÿ ãðіõіâ. Âàæëèâèì åëåìåíòîì
ðîìàíñüêîї àðõіòåêòóðè áóëà êîëîíà, її
êàïіòåëü áóëà ïðèêðàøåíà ñêóëüïòóðíèì îðíàìåíòîì. Ñòіíè ðîìàíñüêèõ õðàìіâ ïðèêðàøóâàëè ôðåñêàìè òà ìîçàїêàìè. Íà æàëü, æèâîïèñ ðîìàíñüêîãî
ïåðіîäó ïðàêòè÷íî íå çáåðіãñÿ.
Ó òіñíîìó ñèíòåçі ç àðõіòåêòóðîþ ïåðåáóâàëà ñêóëüïòóðà: ñêóëüïòóðíі çîáðàæåííÿ – ðåëüєôè – ðîçòàøîâóâàëèñÿ,
ÿê ïðàâèëî, íà ïîðòàëàõ (àðõіòåêòóðíî
îôîðìëåíèõ âõîäàõ).
ßêùî õðàì óîñîáëþâàâ ôîðòåöþ Áîãà,
òî çàìîê – öèòàäåëü ëèöàðÿ. Ðîìàíñüêі
êàì’ÿíі çàìêè ç ïîòóæíèìè îáîðîííèìè
ñòіíàìè áóëè íåïðèñòóïíèìè óêðіïëåííÿìè. Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ìàêñèìàëüíîї
îáîðîíè çàìîê-ôîðòåöþ áóäóâàëè íà âèñî÷èíі (ñêåëі àáî ïàãîðáі) ÷è â çàêðóòàõ
Собор Святого Петра у Вормсі
ðі÷îê, íà îñòðîâàõ àáî â іíøèõ ìàëîäî-
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ñòóïíèõ ìіñöÿõ. Ìіöíî âðіñøè â çåìëþ ïîòóæíèìè
ñòіíàìè і âïèðàþ÷èñü ó íåáî øïèëÿìè äîçîðíèõ
áàøò, âіí ïîãðîæóâàâ âîðîãàì ðÿäàìè áіéíèöü. Âåëèêå çíà÷åííÿ â îáîðîíі çàìêó ìàëè ôîðòå÷íі âåæі –
âèñîêі, іç øàòðîâèìè âåðøèíàìè, ñïî÷àòêó
êâàäðàòíі â ïëàíі, à ïîòіì – êðóãëі, ùî ñïðèÿëî
êðàùîìó ðàäіóñó îáñòðіëó.
Çàìîê áóâ îòî÷åíèé âèñîêèìè êàì’ÿíèìè (çóá÷àñòèìè) ñòіíàìè, ç âåæàìè òà ðîâîì, íàïîâíåíèì
âîäîþ. Ïîòðàïèòè äî íüîãî ìîæíà áóëî ïî íàâіñíîìó
ìîñòó. Âõіä çàõèùàëè ïіäéîìíі ìåòàëåâі ґðàòè.
Ó öåíòðі çàìêó çíàõîäèëàñÿ ãîëîâíà áàøòà – äîíæîí – áóäèíîê-âåæà ïðÿìîêóòíîї àáî áàãàòîãðàííîї
ôîðìè. Íà ïåðøîìó ïîâåðñі äîíæîíà ðîçòàøîâóâàëèñÿ ãîñïîäàðñüêі ïðèìіùåííÿ, íà äðóãîìó – ïàðàäíі êіìíàòè, íà òðåòüîìó – æèòëîâі êіìíàòè âëàñíèêіâ
çàìêó, íà ÷åòâåðòîìó – æèòëî îõîðîíè òà ñëóã. Óíèçó çàçâè÷àé áóëè ïіäçåìåëëÿ òà â’ÿçíèöÿ, íà äàõó –
ñòîðîæîâèé ìàéäàí÷èê.
Іíòåð’єðè çàìêіâ ïðèêðàøàëè ìèñëèâñüêèìè òðîôåÿìè, çáðîєþ, ìå÷àìè, ùèòàìè, ñïèñàìè, âіéñüêîâèìè ìåòàëåâèìè îáëàäóíêàìè, ùî íàãàäóâàëè
ñêóëüïòóðè. Çàìêè áóëè íå äóæå çðó÷íèìè: ó íèõ
áóëî âîãêî é õîëîäíî, ïðîâіâàëè ïðîòÿãè. Ïåðøі
çàìêè íå ìàëè ñêëà ó âіêíàõ òà íå áóëè îáëàäíàíі
âîäîãîíîì. Ïðèìіùåííÿ îñâіòëþâàëèñÿ ñìîëîñêèïàìè ç ãіëîê äåðåâ àáî ïó÷êіâ î÷åðåòó.

Донжон фортеці Монпупон. Франція

Кам’янець-Подільський замок
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Ïåðëèíà
На території Одеської області знаходиться Білгород-Дністровська (Аккерманська) фортеця, що є однією з найбільших середньовічних фортець в Україні.
Її периметр становить 2,5 км, а загальна площа – понад 9 га. Товщина стін від 1,5
до 5 м, а висота стін та башт – від 5 до 15 м. З півночі фортечні мури майже
впритул підступають до Дністровського лиману. З інших трьох боків фортецю
оточує рів, глибина якого нині сягає 13–14 м. Внутрішня стіна рову на кілька
метрів вища, ніж зовнішня.

Схарактеризуйте історико-архітектурну пам’ятку. На дозвіллі поцікавтеся, які культурно-мистецькі заходи відбуваються на території
цієї фортеці.

Білгород-Дністровська фортеця. Загальний вигляд

Центральна брама
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Давні стіни із зубцями-мерлонами

Сторожова вежа

Цитадель

Внутрішній двір

Аерофотознімок фортеці
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Ðîçä³ë 1
Джон Вотергаус. Тристан та Ізольда

×èìàëî ïîäіé
×
іé äàâíіõ
і ëåãåíä і êàçîê âіäáóâàєòüñÿ ñàìå
â ñåðåäíüîâі÷íèõ çàìêàõ. Íàéâіäîìіøі ç íèõ – ëåãåíäè
ïðî êîðîëÿ Àðòóðà, Ðîáіíà Ãóäà, Òðèñòàíà òà Іçîëüäó,
ïіñíÿ ïðî Ðîëàíäà, іíøі òâîðè, ç ÿêèõ ìè äіçíàєìîñÿ ïðî
æèòòÿ òà ïîäâèãè äîáëåñíèõ ëèöàðіâ.
Ëèöàðåì íàçèâàëè âîїíà íà êîíі ç âàæêèì îçáðîєííÿì
і ñïîðÿäæåííÿì, ÿêèé áóâ çàõèñíèêîì óñіõ, õòî öüîãî
ïîòðåáóâàâ. Ðèñè ëèöàðñòâà âèõîâóâàëè ç äèòèíñòâà. Ïîñâÿ÷åííÿ â ëèöàðі áóëî íåïðîñòèì ðèòóàëîì – âіí ñêëàäàâ
ïðèñÿãó â õðàìі, áіëÿ âіâòàðÿ, äàþ÷è îáіòíèöі ÷åñòі é âіðíîñòі, à ñâÿùåíèê áëàãîñëîâëÿâ ìå÷ ìàéáóòíüîãî ëèöàðÿ.
Ëèöàðñüêèé êîäåêñ ÷åñòі íàêàçóâàâ áóòè õîðîáðèì, øëÿõåòíèì, âіðíèì îáîâ’ÿçêó, âåëèêîäóøíèì, áëàãîðîäíèì.
Ëèöàð íå ìіã áèòèñÿ çі ñëàáêèì ñóïðîòèâíèêîì ÷è ëіòíüîþ ëþäèíîþ.
Äî ñåðöÿ ëèöàð òîé ìåíі,
Ùî, ïåðøèì êèíóâøèñü ó áіé,
Ëåòèòü áåçñòðàøíî íà êîíі,
Çàïàëþє çàãіí âåñü ñâіé
Âіäâàãîþ ï’ÿíêîþ.
Áåðòðàí äå Áîðí

Ëèöàðі áóëè îçáðîєíі ìå÷åì ìåòðîâîї äîâæèíè, òðèêóòíèì ùèòîì, ñïèñîì і òîíêèì êèíäæàëîì. Äëÿ çàõèñòó âіä óäàðіâ âîíè îäÿãàëè êîëü÷óãó
òà ïëàñòèí÷àòó áðîíþ, ãîëîâó çàõèùàâ âåëèêèé ìåòàëåâèé øîëîì. Êîëü÷óãó âèãîòîâëÿëè ç òèñÿ÷ çàëіçíèõ êіëåöü, ïîєäíàííÿ ÿêèõ ñòâîðþâàëî
ìàëþíîê, ùî òðîõè íàãàäóâàâ â’ÿçàëüíèé. Ïîâåðõ áіëèçíè ëèöàð îäÿãàâ
êîëü÷óæíó ñîðî÷êó, êîëü÷óæíі øòàíè, ðóêàâèöі é êîëü÷óæíèé øîëîì ç
êîìіðîì.

Середньовічні костюми. Німеччина. ХІV ст.
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1

5

1 – Маріанна Стокса. Дама з Вітеза; 2 – Альфонс Муха. Геральдичний лицар; 3 – Лукас Кранах Старший.
Портрет Іоахіма Другого; 4 – Лукас Кранах Старший. Портрет дівчини; 5 – Едмунд Лейтон. Акколада

Ìàéæå âñі ëèöàðñüêі ïîäâèãè òà òóðíіðè ïðèñâÿ÷óâàëèñü Ïðåêðàñíіé
Äàìі. Іäåàëîì ëèöàðñòâà áóâ ñâÿòèé Ãåîðãіé Ïîáіäîíîñåöü, ÿêèé âðÿòóâàâ її
âіä çëîãî ÷óäîâèñüêà. Íà âіäìіíó âіä âàæêîãî é íåïîâîðîòêîãî ëèöàðñüêîãî
âáðàííÿ, îäÿã Ïðåêðàñíîї Äàìè ïіäêðåñëþâàâ òåíäіòíіñòü æіíîê. Æіíî÷èì
êîñòþìàì òîãî ÷àñó ïðèòàìàííі âèäîâæåíі ëіíії ñóêíі, ãîëîâíèõ óáîðіâ, çâóæåíі òà âèäîâæåíі íîñè âçóòòÿ. Êîëüîðè âåðõíüîãî îäÿãó áóëè ãëèáîêèìè,
íàñè÷åíèìè: ïóðïóðîâèé, òåìíî-çåëåíèé, òåìíî-ñèíіé, ôіîëåòîâèé, âîõðèñòèé. Îäÿã âèãîòîâëÿëè ç ãðóáîãî ñóêíà ó ïîєäíàííі ç òîíêèìè ïðîçîðèìè
òêàíèíàìè áëàêèòíîãî, ðîæåâîãî, ñìàðàãäîâîãî, áóçêîâîãî êîëüîðіâ.
Розгляньте ілюстрації та визначте особливості костюмів персонажів.
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Ëèöàðіі âèõîäèëè íà áіé (ïіä
Ë
( і ÷àñ òóðíіðó
і àáî
á âіéíè),
іé
çàêóòі â ëàòè òà іíøі
îáëàäóíêè, і їõ ïðàêòè÷íî íå ìîæíà áóëî âïіçíàòè. Ðîçïіçíàâàëüíèìè çíàêàìè ëèöàðіâ áóëè ÿñêðàâі ãåðáè. Êîæåí ãåðá ÿâëÿâ ñîáîþ «âіçèòіâêó»,
ñâîєðіäíå «îáëè÷÷ÿ» ðîäó. Çíàêè íà ëèöàðñüêèõ ùèòàõ ìàëè ðіçíîìàíіòíó
ôîðìó: ñìóã, êâàäðàòіâ, ðîìáіâ, òðèêóòíèêіâ. Іç ÷àñîì çîáðàæåííÿ íàáóëè
ñèìâîëі÷íîãî çíà÷åííÿ. Íàïðèêëàä, çîáðàæåííÿ ìîñòó àáî áàøòè ñâіä÷èëè
ïðî òå, ùî çàñíîâíèê ðîäó âіäçíà÷èâñÿ ïіä ÷àñ çàõîïëåííÿ âіäïîâіäíî âîðîæîãî ìîñòó ÷è áàøòè. Äåëüôіí îçíà÷àâ çàñëóãè ìîðåïëàâöÿ, öàï óîñîáëþâàâ
ñòіéêіñòü, øâèäêіñòü äіé, êíèæêà – ó÷åíіñòü. Ôàíòàñòè÷íі äðàêîíè òà ãðèôè ñâіä÷èëè ïðî ñèëó é ìîãóòíіñòü ðîäó, íàãàäóâàëè ïðî ïàì’ÿòíі ïîäії â
іñòîðії ìіñòà. Çà áîéîâі çàñëóãè äіäіâ і ïðàäіäіâ íà ãåðáàõ íàùàäêіâ çîáðàæóâàëè òàêîæ îðëіâ, ëåâіâ, ëåîïàðäіâ òîùî.
Ñåðåäíüîâі÷íі ãåðáè «ðîçïîâіäàëè» íå òіëüêè ïðî ïîäâèãè, à é ïðî
áåçñëàâ’ÿ, ïðîìàõè òà âàäè їõíіõ âëàñíèêіâ. Ó òàêîìó ðàçі ëåâà, íàïðèêëàä,
çîáðàæóâàëè áåç êіãòіâ òà âèñîëîïëåíîãî ÿçèêà, óêîðî÷åíà íèæíÿ ÷àñòèíà
ùèòà âêàçóâàëà íà âáèâñòâî ïîëîíåíîãî, çðіçàíèé êóò ãåðáà ñâіä÷èâ ïðî
áîÿãóçòâî éîãî âëàñíèêà. Òàê ó äàâíèíó âèõîâóâàëè ðîçóìіííÿ ëèöàðñüêîї
÷åñòі. Íіõòî ñàìîâіëüíî íå ìіã çìіíèòè ãåðá áåç ïîêàðàííÿ.

Розгляньте зразки гербів. Зверніть увагу на їхню форму. Спробуйте
«розшифрувати» зміст зображень.
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Сергій Прокоф’єв. Балет «Ромео і Джульєтта», «Танець лицарів»
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Як композитор охарактеризував лицарів музичними засобами? Чи
відповідає характер музики вашим уявленням про лицарів?

ÔÀ Ê Ò
Ñåðåä ëîãîòèï³â ñó÷àñíèõ â³äîìèõ òîðãîâèõ
ìàðîê òðàïëÿþòüñÿ çîáðàæåííÿ ëèöàð³â. Òàêèì
º ç 1901 ðîêó ëîãîòèï áðèòàíñüêî¿ êîìïàí³¿
Burberry – âèðîáíèêà îäÿãó, àêñåñóàð³â òà ïàðôóì³â êëàñó «ëþêñ». Íà íüîìó çîáðàæåíî
ëèöàðÿ â îáëàäóíêàõ, íà êîí³ ³ ç ïðàïîðîì, íà
ÿêîìó íàïèñàíî Prorsum («Óïåðåä»).
Çîáðàæåííÿ ëèöàðÿ ðîçì³ùåíî é íà
ëîãîòèï³ àâòîìîá³ëüíîãî ôåñòèâàëþ «Àíë³ì
500+» – ïåðåãîí³â äëÿ âîä³¿â óí³êàëüíèõ ìàøèí
ç äâèãóíàìè ïîòóæí³ñòþ ïîíàä ï’ÿòñîò ê³íñüêèõ
ñèë, ùî ïðîâîäèòüñÿ ç 2009 ðîêó.

ÏÐÀÊÒÈ×ÍÅ ÇÀÂÄÀÍÍß (ãðóïîâà äіÿëüíіñòü)
ÏÐÀÊ

Îðãàíіçó
óéòå «êîñòþìåðíó ìàéñòåðíþ». «Æіíî÷å àòåëüє» ðîçðîáëÿє
êîëåêöіþ
þ îäÿãó çà ñåðåäíüîâі÷íèìè ìîòèâàìè äëÿ Ïðåêðàñíîї Äàìè,
«÷îëîâі÷
÷å àòåëüє» – ìîäåëі îäÿãó äëÿ ëèöàðÿ.

СЛОВНИК
Ãåðá – ñèìâîëі÷íèé çíàê, ùî âèðàæàє êîëî іäåé ïîëіòè÷íîãî òà іñòîðè÷íîãî õàðàêòåðó, ïðèðîäíі îñîáëèâîñòі ðîäó òîùî.
Ñòèëü – êîìïëåêñ õóäîæíіõ îçíàê (ñïіëüíіñòü îáðàçíîї ñèñòåìè, çàñîáіâ õóäîæíüîї âèðàçíîñòі, òâîð÷èõ ïðèéîìіâ), ùî õàðàêòåðèçóє òâîðè
ìèñòåöòâà ïåâíîãî іñòîðè÷íîãî ïåðіîäó, íàðîäó àáî ìèòöÿ.

Запитання для узагальнення
1. Що нового дізналися про мистецтво романського стилю?
2. Великий скульптор, прекрасний знавець каменю Огюст Роден назвав романську
епоху «важким мовчанням». Поясніть, як ви це розумієте.
3. Хто такий лицар? Схарактеризуйте «кодекс лицарської честі».

Робота з додатковими джерелами інформації
1. Çà áàæàííÿ äîñëіäіòü:
• іñòîðіþ îäíîãî ç óêðàїíñüêèõ çàìêіâ;
• çíèêëі ìіñòà-ôîðòåöі: Òóñòàíü, ×óôóò-Êàëå òà іí.
2. Ïîöіêàâòåñÿ òâîðàìè êіíîìèñòåöòâà ïðî åïîõó ëèöàðñòâà.
Äіçíàéòåñÿ, çéîìêè ÿêèõ êіíîòâîðіâ âіäáóâàëèñÿ íà òåðèòîðії óêðàїíñüêèõ çàìêіâ і ôîðòåöü.
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§ 9–10.
АРХІТЕКТУРА,
ЩО ЛИНЕ ДО НЕБЕС
Ïðîéøîâ ÷àñ, і, äîëàþ÷è âàæêіñòü êàì’ÿíîї òîâùі, êàðêàñ áóäіâåëü ìіñüêèõ ñîáîðіâ ïî÷àâ ïîñòóïîâî ðîçðîñòàòèñÿ âãîðó, íà íå÷óâàíó â òі ÷àñè âèñîòó. Ìàñèâíі ñòіíè ñòàëè ëåãøèìè çàâäÿêè âåëè÷åçíèì âіêíàì ç ÿñêðàâèìè
âіòðàæàìè, à іíòåð’єðè òà ôàñàäè ñïîðóä ñïîâíèëèñÿ âèòîí÷åíîї êðàñè òà
óðî÷èñòîñòі âíàñëіäîê âèêîðèñòàííÿ äåêîðàòèâíèõ ïðèêðàñ òà âåëèêîї êіëüêîñòі ñêóëüïòóð. Öåé õóäîæíіé ñòèëü ìèñòåöòâà
Ñåðåäíüîâі÷÷ÿ, ùî âèÿâèâ ñâîї ðèñè ïåðåâàæíî â
àðõіòåêòóðі òà ñêóëüïòóðі ìіñüêèõ ñîáîðіâ, îòðèìàâ
íàçâó ãîòè÷íèé.
Õóäîæíі çìіíè áóëè ïîâ’ÿçàíі, íàñàìïåðåä, çі
ñâіòîãëÿäîì ñåðåäíüîâі÷íîї ëþäèíè, ãëèáîêî ðåëіãіéíîї, äëÿ ÿêîї õðàì áóâ ìіñöåì єäíàííÿ ç Áîãîì.
Öüîìó ñïðèÿëà õóäîæíÿ ñèëà, êðàñà é áàãàòñòâî
ïðîñòîðîâèõ ôîðì і ðèòìіâ ãîòè÷íîї àðõіòåêòóðè.
Ñòðóíêі, çàãîñòðåíі äçâіíèöі ëåãêî ðèíóëè â
çàõìàð’ÿ, íіáè ïðîêëàäàþ÷è äîðîãó äî Áîãà. Êîëè
âіðóþ÷èé çàõîäèâ óñåðåäèíó ñîáîðó, âіí áóâ âðàæåíèé ãðàíäіîçíèì çëåòîì ìîãóòíіõ ñêëåïіíü, êðàñîþ
êîëüîðîâèõ âіòðàæіâ і íàìèñòà ç ðåëüєôіâ òà ñòàòóåòîê. Ïіäíåñåíå ñòðóíêå çâó÷àííÿ ìóçèêè ëіòóðãії
çàõîïëþâàëî éîãî óÿâó, ñòâåðäæóâàëî é ïіäíіìàëî
íà âèùèé åìîöіéíèé ùàáåëü äîâіðè äî Âñåâèøíüîãî – ïîєäíàííÿ ç Áîãîì âіäáóâàëîñÿ íіáè ó âèñî÷èíі
õðàìó. Ñàìå òîìó â êîíñòðóêöії ñîáîðіâ ïåðåâàæàþòü âåðòèêàëüíі ëіíії, ùî âіäïîâіäàє іäåї Âîçíåñіííÿ
ÿê ïðàãíåííÿ ëþäñüêîї äóøі äî íåáà, äî Áîãà. Õðàì
íà÷å ïіäíîñèòüñÿ âãîðó, äîëàþ÷è çåìíå òÿæіííÿ.
Ó íüîìó íіáè çìàãàþòüñÿ çåìíà òÿæêіñòü і áîæåñòâåííèé äóõ. À âíóòðіøíіé ïðîñòіð ñîáîðó – іç
÷èñëåííèìè àðõіòåêòóðíèìè òà ñêóëüïòóðíèìè ïðèêðàñàìè, ñâіòëîì, ùî ëëєòüñÿ êðіçü ñêëî âіòðàæіâ, –
ñòâîðþє îáðàç íåáåñíîãî ñâіòó.
Ïåðøі ñïîðóäè âèäàâàëèñÿ äåùî âàæêóâàòèìè
(íàïðèêëàä, ñîáîð Íîòð-Äàì ó Ïàðèæі), ïіçíіøå
áóäіâåëüíі ìàéñòðè ïî÷àëè ñòâîðþâàòè âèñîêі,
ñòðіìêі é ëåãêі êîíñòðóêöії, ÿêі íіáè ïîðèâàëèñÿ â
íåáî. Ñòðіë÷àñòі âіêíà ñòàâàëè äåäàëі áіëüøèìè, à
Бургоський собор. Іспанія
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ïðîìіæêè ìіæ íèìè – ìåíøèìè, íàðåøòі, áîêîâі ñòіíè
ìàéæå çîâñіì çíèêëè. Çàëèøèâñÿ ôàêòè÷íî îäèí êàðêàñ,
ùî ñêëàäàâñÿ ç òîíêèõ îïîð, ïðîñòіð ìіæ ÿêèìè çàéìàëè
âåëè÷åçíі âіêíà, ÿêі çàâåðøóâàëèñÿ ñòðіìêèìè çàãîñòðåíèìè àðêàìè. Êàðêàñ ïіäòðèìóâàëè àðêáóòàíè, ùî ñïðàâëÿëè âðàæåííÿ ïðèìõëèâîãî êàì’ÿíîãî ìåðåæèâà.
Ìàñèâíó ñòіíó â ãîòè÷íîìó õðàìі çáåðіã ëèøå ãîëîâíèé
ôàñàä. Òàì, ÿê ïðàâèëî, ìіñòèòüñÿ âåëèêå âіòðàæíå âіêíî,
ùî â ãîòè÷íèõ ñïîðóäàõ Ôðàíöії ìàє êðóãëó ôîðìó é íîñèòü ïîåòè÷íó íàçâó «òðîÿíäà», à â íіìåöüêèõ ñîáîðàõ –
íàé÷àñòіøå ñòðіë÷àñòó. Ó ôðàíöóçüêèõ ãîòè÷íèõ áóäіâëÿõ
ñïîðóäæóâàëè äâі âåæі íà ôàñàäі, ó íіìåöüêèõ – îäíó ÷è
òðè.
Îñêіëüêè ãîòè÷íі õðàìè ìàéæå íå ìàþòü ñòіí, òðàäèöіéíі íàñòіííі ðîçïèñè òà ìîçàїêè çàìіíèëè âіòðàæі, ùî
çàéìàþòü âåëåòåíñüêі âіêîííі ïðîðіçè õðàìó. Ñåðåäíüîâі÷íі âіòðàæі âіäіãðàâàëè îñîáëèâó ðîëü ó ðåëіãіéíèõ îáðÿäàõ,
ñèìâîëіçóþ÷è áîæåñòâåííó ìèëіñòü і òâîðіííÿ. Çãіäíî ç
óÿâëåííÿìè òîãî ÷àñó, ñâіòëî, ùî ëëєòüñÿ ç íåáà, îçíà÷àëî
ñÿéâî, ùî éäå âіä Áîãà. Ðîëü çåìíîãî âòіëåííÿ òàêîãî áîæåñòâåííîãî ñâіòëà é âіäіãðàâàëè âіòðàæі ñåðåäíüîâі÷íèõ
ñîáîðіâ.

Реймський собор. Німеччина. Інтер’єр

Äîâіäêà
Особливість середньовічних вітражів полягає в тому, що при погляді на
будівлю зовні вони здаються абсолютно тьмяними й невиразними. Їх
практично неможливо помітити, оскільки темне скло майже зливається зі стінами.
Але варто лише зайти всередину, як відкривається вся краса й духовна сила
мистецтва кольорового скління середньовічних храмів: розфарбовані вікна
випромінюють особливе, «нематеріальне» світло. Під яскравими сонячними променями скло вітражів починає світитися, наповнюючи простір собору майстерно
підібраними кольоровими переливами.
Фантазія майстрів скла епохи Середньовіччя привела їх до чудового відкриття –
відтінок свинцевого кріплення, що поєднує шматочки скла, змінює відтінок і
самого скла, народжуючи різноманіття і примхливість відтінків світла.
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Ïåðëèíà
Шартрський собор у Франції (собор Нотр-Дам) – одне з найвидатніших творінь готичної архітектури і християнської культури Середньовіччя.
У плані собор є тринефною базилікою. Із західного боку до будівлі храму примикають дві вежі, кожна заввишки близько 90 м.
Західний фасад Шартрського собору прикрашають три портали з прекрасними
кам’яними барельєфами, створеними ще у XII ст. Кам’яні рельєфи XIII ст. прикрашають північний і південний фасади будівлі. Висота центрального нефа
Шартрського собору становить 37 м, висота бічних нефів – 14 м.
Шартрський собор – один з небагатьох храмів Франції, який майже повністю
зберіг своє вітражне оздоблення. Це найбільший ансамбль середньовічних вітражів, що дійшов до наших днів.
Майстри вітражного мистецтва прикрасили вітражами 125 прямокутних вікон і
50 великих і малих вікон-троянд. Загальна їх площа становить близько 2 тис. кв. м.
Багатюще зовнішнє та внутрішнє оздоблення собору нараховує в цілому
близько 10 тис. скульптур. У соборі міститься величезний різьблений дерев’яний
вівтар, на якому зображено сорок сюжетів на євангельські теми. Його виготовлення тривало понад два століття. На підлозі собору кольоровими кам’яними
плитками викладено своєрідний лабіринт, що вказує паломникам шлях, який вони
повинні проповзти на колінах.

Як досягається синтез мистецтв у готичному храмі?

Шартрський собор. Екстер’єр
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Купол

Вітраж «Богородиця
із красивого скла» (фрагмент)

Лабіринт

Скульптура

Південний портал
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Ðîçä³ë 1

Ñèíòåç àðõіòåêòóðè
і
і ñêóëüïòóðè çíàéøîâ
é
ó ãîòè÷íîìó ñîáîðі ÿñêðàâå
âòіëåííÿ. Ôàñàäè òà ïîðòàëè õðàìіâ áóëè âñóöіëü äåêîðîâàíі ñêóëüïòóðîþ,
ÿêà çäàëåêó íàãàäóâàëà ìåðåæèâî. Çàçâè÷àé öå áóëè çîáðàæåííÿ ñâÿòèõ òà
êîðîëіâ àáî ñþæåòіâ àëåãîðè÷íîãî çìіñòó. Ïðîâіäíèìè òåìàìè áóëè òåìè
ãðіõîïàäіííÿ і ñïîêóòè, ìàòåðèíñòâà, ìó÷åíèöòâà, æåðòîâíîї ñòіéêîñòі
ëþäèíè. Ñêóëüïòóðà ãîòè÷íèõ ñîáîðіâ â îäóõîòâîðåíіé åêñïðåñèâíîñòі ïîñòàòåé àêöåíòóâàëà ñàìå ëþäñüêі óñòðåìëіííÿ ïåðåä àáñîëþòíîþ âëàäîþ
áîæåñòâà.
Ãîòè÷íèé ñîáîð âèãëÿäàє, ÿê êàì’ÿíå ìåðåæèâî ç âèãàäëèâèì âіçåðóíêîì
іç ðіçíîìàíіòíèõ ðîñëèí. Ãåðîї ñêóëüïòóðíèõ êîìïîçèöіé – öå íå ëèøå
ëþäè і òâàðèíè, à òàêîæ ÿíãîëè, äåìîíè òà õèìåðíі іñòîòè.
У вільний час поцікавтеся скульптурним оздобленням різних готичних
споруд. Поміркуйте, як переплелися в них реальність і фантастика.

Îñîáëèâó ðîëü ó ãîòè÷íîìó ñîáîðі âіäіãðàâàëà ìóçèêà. Áîãîñëóæіííÿ âіäáóâàëîñÿ ïіä ñóïðîâіä îðãàíà. Íåïîâòîðíå çàâîðîæóâàëüíå çâó÷àííÿ öüîãî
ìóçè÷íîãî іíñòðóìåíòà â ïîєäíàííі ç òàєìíè÷èì ìåðåõòіííÿì âіòðàæіâ, âèøóêàíèì ñêóëüòóðíèì äåêîðîì òà ôîðìîþ ñêëåïіíü õðàìó, ùî ëèíóòü äî
íåáåñ, ñïîâíþâàëè ëþäèíó ïіäíåñåíіñòþ, íàòõíåííÿì, î÷èùóâàëè äóøó і
ñåðöå.
Висловіть свої враження від архітектури в готичному стилі. Поміркуйте
над словами Фоми Аквінського, філософа й богослова XIII ст., який
вважав красу сумою, поєднанням трьох властивостей: цілісності,
пропорційності та сяйва.

1

2
Кельнський собор. Німеччина: 1 – фасад; 2 – скульптурне оформлення головного порталу
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Рукописні книги епохи Середньовіччя

Â åïîõó Ñåðåäíüîâі÷÷ÿ ÿñêðàâî ðîçêâіòëî ìèñòåöòâî ðóêîïèñíîї êíèãè,
ùî áóëà óíіêàëüíèì âèòâîðîì і ââàæàëàñÿ ïðåäìåòîì ðîçêîøі. Ðóêîïèñíі
êíèãè ñòâîðþâàëè ïðè ìîíàñòèðÿõ, áàãàòî ïðèêðàøàëè іëþñòðàöіÿìè òà
іíøèìè äåêîðàòèâíèìè åëåìåíòàìè.
Ïèñàëè êíèãó êàëіãðàôè, à іíøі ôàõіâöі: ìіíіàòîðè, ðóáðèêàòîðè, іëþìіíàòîðè – îçäîáëþâàëè її. Ìіíіàòîð-õóäîæíèê ìàëþâàâ êîëüîðîâі іëþñòðàöії – ìіíіàòþðè, іíіöіàëè; ðóáðèêàòîð ðîçôàðáîâóâàâ ÷åðâîíèì çàãîëîâêè òà
îêðåìі ðÿäêè – «ðóáðèêè». Іíîäі іíіöіàë àáî ìіíіàòþðó іëþìіíóâàëè ñóñàëüíèì çîëîòîì.
Схарактеризуйте художнє оформлення середньовічної книги.

ÏÐÀÊÒÈ×ÍÅ ÇÀÂÄÀÍÍß
ÏÐÀÊ

Ñòâîðіòü
ü áóêâèöþ â ãîòè÷íîìó ñòèëі.
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ÔÀ Ê Ò
Ó íàø ÷àñ ïîíÿòòÿ «ãîòè÷íèé ñòèëü» ìàº é ³íøå çíà÷åííÿ. Òàê íàçèâàþòü ìîëîä³æíó ñóáêóëüòóðó – óçàãàëüíåíå ïîíÿòòÿ, ÿêèì ñüîãîäí³ ïîçíà÷àþòü ñòèëü æèòòÿ,
ñâ³òîâ³ä÷óòòÿ é æèòòºâó ô³ëîñîô³þ, ö³ëèé êîìïëåêñ íàïðÿìê³â ìèñòåöòâà (ìóçèêà,
ë³òåðàòóðà, ê³íî, ôîòî, àðõ³òåêòóðà òîùî). Ïðåäñòàâíèê³â ö³º¿ ñóáêóëüòóðè – ãîò³â –
ëåãêî âï³çíàòè çà îñîáëèâèì ñòèëåì â îäÿç³ ç ïåðåâàæàííÿì ÷îðíîãî êîëüîðó,
ñïåöèô³÷íîþ àòðèáóòèêîþ ³ ñâîºð³äíèì ìàê³ÿæåì.

СЛОВНИК
Àðêáóòàí (â àðõіòåêòóðі) – íàïіâàðêà, ùî îäíèì áîêîì ñïèðàєòüñÿ íà
êîëîíó, à äðóãèì ïіäòðèìóє êàðêàñ.
Âіòðàæ (ôðàíö. vitrage, âіä ëàò. vitrum – ñêëî) – îðíàìåíòàëüíà àáî
ñþæåòíà äåêîðàòèâíà êîìïîçèöіÿ çі ñêëà òà іíøèõ ìàòåðіàëіâ, ùî
ïðîïóñêàþòü ñâіòëî.

Запитання для узагальнення
1. У чому відмінність романської і готичної архітектур?
2. Визначте основні характеристики споруди в готичному стилі.
3. Доведіть, що готичний собор сприяв долученню християн до віри.

Робота з додатковими джерелами інформації
1. Çäіéñíіòü âіðòóàëüíó åêñêóðñіþ äî ñîáîðó Ïàðèçüêîї Áîãîìàòåðі,
Øàðòðñüêîãî àáî іíøèõ ñîáîðіâ, ñòâîðåíèõ ó ãîòè÷íîìó ñòèëі. ßê
óòіëåíî ñèíòåç ìèñòåöòâ ó õðàìі? Ó ÷îìó ìàãіÿ ñâіòëà â ñîáîðі? ßêó
àòìîñôåðó ñòâîðþþòü âіòðàæíі âіêíà?
2. Ïðîâåäіòü äîñëіäæåííÿ «Ñòâîðåííÿ êíèãè: іñòîðіÿ ðîçâèòêó». Ïîìіðêóéòå, ÿêі çäîáóòêè ìàéñòðіâ ñåðåäíüîâі÷íîї êíèãè çàñòîñîâóþòü
і â ñó÷àñíèõ êíèæêàõ.
3. Ïîöіêàâòåñÿ ìîæëèâîñòÿìè âèãîòîâëåííÿ âіòðàæіâ ó äîìàøíіõ óìîâàõ.
Çàïðîïîíóéòå âàðіàíòè îçäîáëåííÿ öèìè òâîðàìè ïðèìіùåíü (îäíієї ç êіìíàò óäîìà, êëàñíîї êіìíàòè, àêòîâîї ÷è ñïîðòèâíîї çàëè òîùî).
4. Ó âіëüíèé ÷àñ îçíàéîìòåñÿ çі âñåñâіòíüî âіäîìèì ìþçèêëîì «Ñîáîð Ïàðèçüêîї Áîãîìàòåðі» (êîìïîçèòîð Ðèêêàðäî Êî÷÷àíòå). Ïðîâåäіòü ç îäíîêëàñíèêàìè òà îäíîêëàñíèöÿìè éîãî îáãîâîðåííÿ.
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§ 11.
КОЛОРИТ
СЕРЕДНЬОВІЧНОГО МІСТА
Íà âóëèöÿõ ñåðåäíüîâі÷íîãî ìіñòà ÷àñòî ìîæíà áóëî çóñòðіòè ìàíäðіâíèõ
ìóçèêàíòіâ. Âîíè âèêîíóâàëè ïіñíі ïіä àêîìïàíåìåíò ñêðèïêè, àðôè àáî
ëþòíі, òâîðè ïåðåäàâàëèñÿ âіä ïîêîëіííÿ äî ïîêîëіííÿ. Ìàíäðіâíèõ àêòîðіâ-ìóçèêàíòіâ ó ðіçíèõ êðàїíàõ íàçèâàëè òðóáàäóðàìè, òðóâåðàìè, ìіííåçіíãåðàìè, ìåíåñòðåëÿìè, ñêîìîðîõàìè. Âîíè ìàíäðóâàëè Єâðîïîþ,
ïåðåõîäÿ÷è âіä ìіñòà äî ìіñòà, âіä çàìêó äî çàìêó, і ðîçâàæàëè ïóáëіêó:
ñïіâàëè ïіñíі, ðîçïîâіäàëè ñòàðîâèííі ëåãåíäè é äèâîâèæíі іñòîðії, ÿêі ÷àñòî çàïîçè÷óâàëè â ìàíäðіâíèõ ëèöàðіâ.

ÕÎÐ ÌÅÍÅÑÒÐÅËІÂ
Фрагмент з опери «Орлеанська діва»

Ìóçèêà Ï. ×àéêîâñüêîãî, âіðøі Ì. Ïîçíàíñüêîї

2. Біжать вони куди?
Як ручаї в один.
Летять, немов птахи,
І гинуть їх сліди.

3. Летять кудись хмарки,
Біжать удаль роки,
Лиш пісня буде жить,
Лишиться на віки.

Автор використав старовинну французьку мелодію. Поміркуйте, під
супровід яких інструментів можна виконувати цей твір.
На дозвіллі прослухайте «Старовинну французьку пісеньку» із циклу
П. Чайковського «Дитячий альбом».
Порівняйте ці твори.
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Ðîçä³ë 1

Ïіñíіі á
Ïі
áóëè îäíîãîëîñíі,
і ðèòì âèçíà÷àâñÿ â ïåðøó ÷åðãó ðèòìîì âіðøà,
ðîëü ìóçè÷íèõ іíñòðóìåíòіâ çâîäèëàñÿ ïåðåâàæíî äî âèêîíàííÿ âñòóïіâ,
іíòåðëþäіé, ïîñòëþäіé. Ó ðåïåðòóàðі ìóçèêàíòіâ áóëè ðåëіãіéíî-ìîðàëüíі ïðèò÷і, ñàòèðè÷íі ïіñíі, âіéñüêîâі áàëàäè òîùî. Çíà÷íå ìіñöå â їõíіé
ïіñåííіé òâîð÷îñòі ïîñіäàëà ëþáîâíà ëіðèêà. Ïіñíі ìàíäðіâíèõ ìóçèêàíòіâ
ïðî êîõàííÿ ðîìàíñüêîþ ìîâîþ îòðèìàëè íàçâó ðîìàíñè. Öå áóëè îäíî÷àñíî і ïіñíі, і ðå÷èòàòèâè, і ìіìі÷íі òàíöі, ùî âèêîíóâàëèñü ó ñóïðîâîäі
ìóçè÷íîãî іíñòðóìåíòà (íàé÷àñòіøå öå áóëà іñïàíñüêà ãіòàðà). Ñàìå â Іñïàíії
ç’ÿâèëèñÿ ïåðøі çáіðêè ðîìàíñіâ, ùî òàê і íàçèâàëèñÿ – «ðîìàíñåðî».
Пригадайте відомі вам романси. Які основні ознаки цього вокального
жанру? Поміркуйте, якою може бути мелодія до поезії відомого
міннезінгера Вальтера фон дер Фогельвейде:

ß òâіé â äíі ùàñòÿ é äíі áіäè.
Íіêîãî іíøîãî íå æäè.
Òåáå çàìêíóâ ÿ â ìîєìó ñåðöі,
À êëþ÷èê çíèê, õòî é çíà êóäè.
Ëèøàéñÿ â ñåðöі íàçàâæäè.
Îäíèì ç íàéâіäîìіøèõ íіìåöüêèõ ìіííåçіíãåðіâ («ñïіâàêіâ ëþáîâі») є
Òàíãåéçåð. Іñíóє ëåãåíäà ïðî íåçâè÷àéíó äîëþ öüîãî ìèòöÿ, ÿêó ïåðåêàçàâ
íіìåöüêèé ïîåò Ãåíðіõ Ãåéíå. Òàíãåéçåð áóâ ëèöàðåì-ïîåòîì, ÿêèé âèðóøèâ äî Ðèìó, ùîá ïîïðîñèòè â Ïàïè âіäïóùåííÿ ãðіõіâ. Ïàïà âіäìîâèâ
éîìó, ñêàçàâøè, ùî âіí ãðіøíèê і ìîæå ñïîäіâàòèñÿ íà ìèëіñòü Ãîñïîäà
ëèøå òîäі, êîëè ïîñîõ, íà ÿêèé âіí ñïèðàєòüñÿ, ïóñòèòü çåëåíі ïàðîñòêè.
Îäíàê íà òðåòіé äåíü ïіñëÿ öüîãî ïàëèöÿ âèïóñòèëà çåëåíå ëèñòÿ. Ïàïà
ðîçіñëàâ ãіíöіâ ó âñі ñòîðîíè ñâіòó, ùîá ïîâåðíóòè Òàíãåéçåðà. Àëå é ñëіäó
ïîåòà íå ñòàëî…
Іñòîðії ïðî ëèöàðñüêі òóðíіðè, çîêðåìà ëåãåíäà ïðî Òàíãåéçåðà, çàõîïèëè
óÿâó íіìåöüêîãî êîìïîçèòîðà Ðіõàðäà Âàãíåðà, ÿêèé íàïèñàâ îäíîéìåííó
îïåðó. Îäèí іç öåíòðàëüíèõ åïіçîäіâ òâîðó ðîçïîâіäàє ïðî ìóçè÷íèé òóðíіð
ëèöàðіâ-ñïіâàêіâ, ÿêèé ïðîâîäèëè íà ÷åñòü ïðèíöåñè Єëèçàâåòè. Îãîëîñèëè
òåìó çìàãàííÿ: áëàãîðîäíі ëèöàðі ìàþòü ðîçïîâіñòè ïðî ñâîє êîõàííÿ äî
ïðåêðàñíîї Єëèçàâåòè. Çâó÷àòü ïðåêðàñíі ãіìíè ëþáîâі...
Ріхард Вагнер. Увертюра до опери «Тангейзер». Музичне змагання
лицарів (фрагмент)
Пригадайте, що таке увертюра. Увертюри до яких опер ви слухали?
Як ви гадаєте, про що розповіла музика Р. Вагнера? Якого вона
характеру? Як у музиці відтворено змагання?

×èìàëî äàâíіõ ëåãåíä і êàçîê ñòàëè ïіäґðóíòÿì äëÿ âèçíà÷íèõ ìóçè÷íèõ
òâîðіâ. Îäèí ç òàêèõ øåäåâðіâ – îïåðà Ïåòðà ×àéêîâñüêîãî «Іîëàíòà». Ó íіé
êîìïîçèòîð ïåðåïîâіäàє ìóçè÷íîþ ìîâîþ іñòîðіþ ïðî äèâîâèæíå ïðîçðіííÿ
ñëіïîї Іîëàíòè – äîíüêè êîðîëÿ Ïðîâàíñó (Ôðàíöіÿ). Ïîäії ëåãåíäè âіäáóâàþòüñÿ â çàìêó.
Іîëàíòà íå ïіäîçðþє ïðî ñâîþ íåäóãó – ñëіïîòó. Êîðîëü Ðåíå ñòðàæäàє,
àëå áîїòüñÿ âіäêðèòè їé òàєìíèöþ, ùîá íå çàâäàâàòè äîíüöі äóøåâíîãî
áîëþ. Âіí ïîêàðàє êîæíîãî, õòî çâàæèòüñÿ íà öåé êðîê. Äëÿ ëіêóâàííÿ
Іîëàíòè çàïðîøóþòü ñõіäíîãî ìóäðåöÿ Іáí Õàêіà. Âіí îáіöÿє çöіëèòè äіâ÷èíó çà óìîâè, ùî âîíà äіçíàєòüñÿ ïðàâäó. Ðåíå íå ïîãîäæóєòüñÿ. Àëå äîëÿ
ðîçïîðÿäèëàñü іíàêøå – Іîëàíòà ïîêîõàëà õîðîáðîãî ëèöàðÿ Âîäåìîíà,
ÿêèé âèïàäêîâî âіäêðèâ їé òàєìíèöþ, áî íå çíàâ ïðî íàêàç êîðîëÿ. Ëèöàð
ìóñèòü çàãèíóòè. І ëèøå Іîëàíòà, ÿêà ùèðî êîõàє Âîäåìîíà é áàæàє îäóæàòè, ìîæå âðÿòóâàòè éîãî…
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Òåìà 2. Ìèñòåöòâî Ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ

Сцена з опери Петра Чайковського «Іоланта»

Іíòðîäóêöіÿ îïåðè çìàëüîâóє ñëóõà÷åâі îáðàç òåìðÿâè і ñòðàæäàííÿ
Іîëàíòè. Ó ñâîєìó Àðіîçî («×îìó öå ÿ ðàíіøå íå çíàëà íі ñóìó, íі ãіðêîòè,
íі ñëіç?») Іîëàíòà, ÿêà çóñòðіëà ëèöàðÿ, çáåíòåæåíà: âîíà âіä÷óâàє іñíóâàííÿ ÿêîїñü òàєìíèöі, ùî ïðèõîâóþòü âіä íåї.
Петро Чайковський. Опера «Іоланта». Інтродукція, Аріозо Іоланти,
Фінальний дует Іоланти і Водемона «Прославим світло»
Порівняйте характер музики Інтродукції та Аріозо. Які відтінки почуттів
характеризує кожен із фрагментів (музика сувора, збентежена, схвильована, стримана, ніжна, лірична, тендітна)? Яка музика звучить
у фіналі? Розкажіть за характером музики, як завершується сумна
історія Іоланти. Як у змісті афіш втілено сюжет опери?
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ÊÀÇÊÀ ÏÐÎ ÊÎÕÀÍÍß

Ðîçä³ë 1

Ìóçèêà òà âіðøі Í. Ìàé

2. За морями, за лісами, за високими горами,
Там жило собі кохання між землею й небесами.
Зради й заздрощів не знало, про любов пісні співало,
Для людей з добром у серці зорі з неба діставало.
3. Знівідкіль взялися раптом дві сестри – брехня і зрада,
Чорним круком налетіли, щоб кохання розтерзати.
Білі рученьки зв’язали, щиру душу розтоптали
І кохання яснооке, сміючись, закатували.
4. За морями, за лісами, за високими горами
Дві сестри кохання вбили із блакитними очами.
Ні словечка не зронило, вбивцям в очі подивилось,
Мов кришталь одна краплинка, по щоці сльоза скотилась.
5. І тепер на білім світі важко нам любов зустріти,
Та якщо вона приходить, бережіть її щомиті.
Не давайте панувати
у
сестрам
р
двом – брехні
р
і зраді,
р
І тоді кохання ваше щастя буде дарувати.
Поміркуйте над текстом пісні. Проведіть міні-дискусію «Чи важливі
щирість, відвертість, вірність у стосунках між людьми?».
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Òåìà 2. Ìèñòåöòâî Ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ

СЛОВНИК
Àðіîçî – ìàëåíüêà àðіÿ.
Іíòåðëþäіÿ – ìóçè÷íèé åïіçîä ìіæ ÷àñòèíàìè ìóçè÷íîãî òâîðó.
Іíòðîäóêöіÿ – êîðîòêèé âñòóï äî îïåðè, ùî çâó÷èòü çàìіñòü óâåðòþðè.
Ïîñòëþäіÿ – ðîçäіë, ùî çàâåðøóє ìóçè÷íèé òâіð, çàçâè÷àé öå іíñòðóìåíòàëüíå çàâåðøåííÿ âîêàëüíîãî òâîðó (ðîìàíñó, ïіñíі).

Запитання для узагальнення
1. Порівняйте романське і готичне мистецтво. Що найбільше вас вразило?
2. Дізнайтеся, які твори театру та кінематографа втілюють середньовічні сюжети.

Робота з додатковими джерелами інформації
1. Çà áàæàííÿ îçíàéîìòåñÿ ç îïåðàìè «Òàíãåéçåð» òà «Іîëàíòà», ïîäіëіòüñÿ ñâîїìè âðàæåííÿìè і ìіðêóâàííÿìè ç îäíîêëàñíèêàìè òà
îäíîêëàñíèöÿìè.
2. Äîñëіäіòü іñòîðіþ ïîïóëÿðíîñòі ëþòíі òà ñòâîðіòü ìóëüòèìåäіéíó
ïðåçåíòàöіþ «Ëþòíÿ: âіä Ñåðåäíüîâі÷÷ÿ äî ñó÷àñíîñòі».
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Ì èñòåöòâî
åïîõè Â ³äðîäæåííÿ
Òåìà

3

§ 12–13.
ІДЕАЛИ ТА ОБРАЗИ РЕНЕСАНСУ

Ïіñëÿ Ñåðåäíüîâі÷÷ÿ â ìèñòåöòâі Çàõіäíîї Єâðîïè íàñòàëî ãіãàíòñüêå
êóëüòóðíå ïіäíåñåííÿ, çëåò òâîð÷îї åíåðãії ëþäñòâà – åïîõà Âіäðîäæåííÿ
(Ðåíåñàíñ), ùî òðèâàëà ìàéæå äâà ñòîëіòòÿ.
Ñâîþ íàçâó ïåðіîä îòðèìàâ ó çâ’ÿçêó ç âіäðîäæåííÿì іíòåðåñó äî àíòè÷íîãî ìèñòåöòâà, çâåðíåííÿì äî íüîãî ÿê äî ïðåêðàñíîãî іäåàëó, âçіðöÿ.
Ïðåäñòàâíèêè Âіäðîäæåííÿ çíàéøëè â àíòè÷íіé
êóëüòóðі òå, ùî áóëî ñïіâçâó÷íå їõíіì óñòðåìëіííÿì, – ïðèõèëüíіñòü äî ðåàëüíîñòі, æèòòєðàäіñíіñòü,
ñõèëÿííÿ ïåðåä êðàñîþ çåìíîãî ñâіòó, ïåðåä âåëè÷÷þ
ãåðîї÷íîãî ïîäâèãó. Ïåðøîþ êðàїíîþ Âіäðîäæåííÿ
ñòàëà Іòàëіÿ.
Â àðõіòåêòóðі îñîáëèâî âåëèêó ðîëü âіäіãðàëî çâåðíåííÿ äî àíòè÷íîї òðàäèöії. Âîíî âèÿâèëîñÿ ó âіäðîäæåííі àíòè÷íîї îðäåðíîї ñèñòåìè, êëàñè÷íîї ïðîïîðöіéíîñòі, ðîçðîáöі öåíòðè÷íîãî òèïó áóäіâåëü ç
ëåãêîäîñòóïíèì äëÿ îãëÿäó ïðîñòîðîì іíòåð’єðó.
Îñîáëèâî áàãàòî íîâîãî áóëî ñòâîðåíî â ãàëóçі öèâіëüíîãî çîä÷åñòâà. Â åïîõó Ðåíåñàíñó îòðèìàëè áіëüø
îøàòíèé âèãëÿä áàãàòîïîâåðõîâі ìіñüêі áóäіâëі (ðàòóøі, áóäèíêè êóïåöüêèõ ãіëüäіé, óíіâåðñèòåòè, ñêëàäè,
ðèíêè òîùî), âèíèê òèï ìіñüêîãî ïàëàöó (ïàëàööî), à
òàêîæ çàìіñüêîї âіëëè. Çâåðíåííÿ äî çðàçêіâ àíòè÷íîñòі ñóêóïíî ç ðîçâèòêîì ìàòåìàòèêè òà іíæåíåðíèõ
íàóê ïîðîäèëî іäåþ ãàðìîíіéíîї äîñêîíàëîñòі â ìèñòåöòâі âçàãàëі і â àðõіòåêòóðі çîêðåìà.
ßñêðàâèì òàëàíòîì і ïðàãíåííÿì äîñÿãòè õóäîæíüîї
äîâåðøåíîñòі â áóäіâíèöòâі óñëàâèâñÿ àðõіòåêòîð Ôіëіïïî Áðóíåëåñêі. Ïðî çâåäåíèé çà éîãî ïðîåêòîì êóïîë Ôëîðåíòіéñüêîãî ñîáîðó Ñàíòà-Ìàðіÿ-äåëü-Ôéîðå
ñó÷àñíèêè ãîâîðèëè, ùî âіí «çäіéìàєòüñÿ äî íåáåñ» і
íіáè «ñóïåðíè÷àє іç ñàìèì íåáîì». Íà ñïîðóäæåííÿ
êóïîëіâ áóäіâíè÷èõ íàäèõàëà ðèìñüêà àðõіòåêòóðà,
çîêðåìà êóïîë ðèìñüêîãî Ïàíòåîíó. Ïðîòå òåõíîëîãіÿ
áóäіâíèöòâà âіäðіçíÿëàñÿ âіä ðèìñüêîї. Äëÿ íåї áóëî
õàðàêòåðíå âèêîðèñòàííÿ íåðâþð (ðåáåð ñêëåïіííÿ) òà
íàïіâàðîê, ÿêі ðîçäіëÿëè âñþ ñïîðóäó íà ñåêòîðè.
Õóäîæíÿ äîâåðøåíіñòü, іäåàëüíî âðіâíîâàæåíà öіФіліппо Брунелескі. Собор Санта-Марія-дель-Фйоре.
ëіñíіñòü, ó ÿêіé óñå âçàєìîïîâ’ÿçàíå, – ñàìå òàêå âðàФлоренція

62

Òåìà 3. Ìèñòåöòâî åïîõè Â³äðîäæåííÿ

Філіппо Брунелескі. Інтер’єр церкви Санто-Спіріто у Флоренції

æåííÿ ñêëàäàєòüñÿ âіä іíòåð’єðó öåðêâè Ñàíòî-Ñïіðіòî ó Ôëîðåíöії – ùå
îäíîãî øåäåâðà Áðóíåëåñêі, ñòâîðåíîãî ó ñòðîãіé âіäïîâіäíîñòі іç çàêîíàìè
ïåðñïåêòèâè. Áåçïåðåðâíèé ôðèç íàä àðêàìè ïіäêðåñëþє ñõîäæåííÿ ãîðèçîíòàëüíèõ ëіíіé â îäíіé òî÷öі. Ùîá íå ïîðóøóâàòè öüîãî öіëіñíîãî
âðàæåííÿ, ìèòåöü íå âèêîðèñòîâóє â îçäîáëåííі âíóòðіøíüîї ÷àñòèíè ïðèìіùåííÿ îðíàìåíòàëüíîãî äåêîðó, ñêóëüïòóðè, æèâîïèñó. Ó ñòðîãîìó
îôîðìëåííі òîðæåñòâóє ïðèíöèï ãàðìîíії – óñі ñêëàäîâі іíòåð’єðó çäàþòüñÿ
òàê ñàìî ïðèðîäíèìè, ÿê і ñïіââіäíîøåííÿ ÷àñòèí ëþäñüêîãî òіëà.
1

2

Мікеланджело Буонарроті. Купол собору Святого Петра в Римі: зовнішній (1) та внутрішній (2) вигляд
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1

2
Мікеланджело Буонарроті:
1 – П’єта. Рим. Собор Святого Петра;
2 – Мойсей. Рим. Базиліка Сан-П’єтро ін Вінколі
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Âèäàòíèé
Â
é ìèòåöü åïîõè Âіäðîäæåííÿ
Ìіêåëàíäæåëî Áóîíàððîòі âèÿâèâ ñâіé òàëàíò
â àðõіòåêòóðі, ñêóëüïòóðі, ôðåñêîâîìó æèâîïèñі. Ñîáîð Ñâÿòîãî Ïåòðà â Ðèìі (ñ. 63) –
áåçñìåðòíèé âèòâіð Ìіêåëàíäæåëî-àðõіòåêòîðà, îäèí ç íàéâåëè÷íіøèõ õðàìіâ ñâіòó. Öåé
àðõіòåêòóðíèé îáðàç – ìîíóìåíò ìàéñòðà
òâîð÷èì ñèëàì ãåðîї÷íîї ëþäèíè. Êóïîë ñîáîðó
Ñâÿòîãî Ïåòðà – âіíåöü àðõіòåêòóðíîї òâîð÷îñòі Ìіêåëàíäæåëî. «Íіùî íå є âåëè÷íіøèì
çà âåëè÷åçíó áóäіâëþ ç êóïîëîì, äå ó ãëÿäà÷à
çàâæäè є íàä ãîëîâîþ äîêàç íåéìîâіðíîї òâîð÷îї ìіöі», – ãîâîðèâ âèäàòíèé ôðàíöóçüêèé
ïèñüìåííèê Ñòåíäàëü.
Ñêóëüïòóðà åïîõè Ðåíåñàíñó òàêîæ âіäðîäèëàñÿ ïіñëÿ òèñÿ÷îëіòíüîї ïåðåðâè. Âàæëèâèì
äîñÿãíåííÿì ìèñòåöòâà òîãî ÷àñó ñòàëî ñòâîðåííÿ êðóãëîї ñêóëüïòóðè: ñòàòóї ïî÷àëè
ðîçãëÿäàòè ÿê ñàìîñòіéíèé ìèñòåöüêèé òâіð,
їõ óæå íå îáîâ’ÿçêîâî áóëî âïèñóâàòè â àðõіòåêòóðíèé àíñàìáëü.
Ìèòöі åïîõè Âіäðîäæåííÿ íàäàâàëè âåëè÷åçíîãî çíà÷åííÿ âîäíî÷àñ êðàñі ëþäñüêîãî
òіëà і âíóòðіøíüîìó ñâіòó ëþäèíè, à òîìó
ïðàãíóëè çîáðàçèòè її ÿêîìîãà ïðàâäèâіøå,
ïåðåäàþ÷è âèêëþ÷íî ïðèðîäíі ïîçè і ðóõè.
Íàñëіäóâàííÿ ïðèðîäè, ðåàëіçì, ñïîñòåðåæåííÿ
çà ðóõàìè ëþäèíè, ïðîäóìàíà êîìïîçèöіÿ,
ùî áàçóєòüñÿ íà ïîєäíàííі òà êîíòðàñòі
ðіçíèõ ëіíіé, – ãîëîâíі ðèñè ñêóëüïòóðè
Ðåíåñàíñó.
Ó âåëè÷íèõ ìîíóìåíòàëüíèõ òâîðіííÿõ
Ìіêåëàíäæåëî Áóîíàððîòі çíàéøîâ ñâîє íàéâèùå
âòіëåííÿ âåñü äîñâіä ñêóëüïòóðè Âіäðîäæåííÿ.
Ãåðîї ãåíіÿ ñòðàæäàþòü, ðîçìіðêîâóþòü, ðàäіþòü. Ó íèõ ñòіëüêè çìіñòó, åíåðãії і ãëèáèíè,
ùî ìèëóâàííÿ ÷óäîâèìè ðîáîòàìè ìàéñòðà
íå ïðèïèíèòüñÿ, іìîâіðíî, íіêîëè. «І ãіäíіñòü,
і êðàñà, і òóãà» ìàéñòåðíî âіäòâîðåíі Ìіêåëàíäæåëî ó ñêóëüïòóðíіé êîìïîçèöії «Ï’єòà»
(«Îïëàêóâàííÿ Õðèñòà»). Ìîëîäîìó ùå òîäі
õóäîæíèêó âïåðøå âäàëîñÿ òàê âèòîí÷åíî
ïåðåäàòè ñêîðáîòó ìàòåðі, ÿêà âòðàòèëà ñèíà.
Çâåðíіòü óâàãó, ÿê ìàéñòåðíî ñêóëüïòîð
óïèñàâ ôіãóðè â ïіðàìіäàëüíó êîìïîçèöіþ,
ÿê «îæèâ» ïіä éîãî ðіçöåì ìàðìóð, íіáè
äîïîìàãàþ÷è õóäîæíèêó âіäòâîðèòè âèðàçè
îáëè÷ ïåðñîíàæіâ, êîæåí їõíіé æåñò, ðóõ,
ñêëàäêè îäÿãó.
«ßêùî âè íå áà÷èëè öієї ñòàòóї, âè íå
ìàєòå óÿâëåííÿ ïðî ìîæëèâîñòі ñêóëüïòóðè», – ïèñàâ Ñòåíäàëü ïðî «Ìîéñåÿ». Çà
çàäóìîì Ìіêåëàíäæåëî, ôіãóðà ïðîðîêà áóëà
îäíієþ іç ñîðîêà ñêóëüïòóð, ÿêèìè ìèòåöü
õîòіâ îçäîáèòè ãðîáíèöþ Ïàïè Þëіÿ ІІ. Ñïîðó-

Схарактеризуйте скульптури Мікеланджело. Порівняйте їх із творами античності
та Середньовіччя.
Розгляньте, як саме скульптору Андреа
Вероккіо вдалося передати нестримний
поступ грізного воєначальника, який
споглядає світ з висоти свого бойового
коня.

Ãîëîâíîþ âіäìіííîþ ðèñîþ ðåíåñàíñíîãî æèâîïèñó áóëà ñâîáîäà âіä ñóâîðèõ îáìåæåíü ñåðåäíüîâі÷íîãî ìèñòåöòâà.
Îá’єêòîì óâàãè õóäîæíèêà ñòàє «çåìíà» ëþäèíà. Âіäòâîðþþ÷è іäåàë ëþäñüêîї îñîáèñòîñòі,
äіÿ÷і Âіäðîäæåííÿ ïіäêðåñëþâàëè äîáðîòó,
ñèëó, ãåðîїçì ëþäèíè, її ñïðîìîæíіñòü òâîðèòè
íàâêîëî ñåáå íîâèé ñâіò. Öіííіñòü ëþäèíè ñòàëà
âèçíà÷àòèñÿ її îñîáèñòèìè ÷åñíîòàìè, à íå ñóñïіëüíèì ñòàíîâèùåì.
Îáðàçîòâîð÷å ìèñòåöòâî Ðåíåñàíñó çíàìåíóє
ìàêñèìàëüíå ïðàãíåííÿ äî ðåàëіçìó ó âіäòâîðåííі îáðàçіâ. Öå âèÿâèëîñÿ íå òіëüêè â ïîøèАндреа Вероккіо. Кінна статуя кондотьєра
Бартоломео Коллеоні у Венеції
ðåííі ñâіòñüêèõ çîáðàæåíü, ó ðîçâèòêó ïîðòðåòà
і ïåéçàæó àáî íîâіé, іíîäі ìàéæå æàíðîâіé, іíòåðïðåòàöії ðåëіãіéíèõ ñþæåòіâ, à é ó ðàäèêàëüíîìó îíîâëåííі âñієї õóäîæíüîї ñèñòåìè. Õóäîæíèêè ñòàëè áà÷èòè ñâіò іíàêøå: ïëîùèííі, íіáè
áåçòіëåñíі çîáðàæåííÿ ñåðåäíüîâі÷íîãî ìèñòåöòâà ïîñòóïèëèñÿ ìіñöåì òðèâèìіðíîìó, ðåëüєôíîìó, îïóêëîìó ïðîñòîðó. Ìèòöі âèêîðèñòîâóâàëè ïåðñïåêòèâó, ïðàâèëî «çîëîòîãî ïåðåòèíó» â ïîáóäîâі ëþäñüêîãî òіëà.

Мазаччо. Фреска «Чудо з динарієм». Флоренція. Церква Санта Марія дель Карміне
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äà ëèøèëàñÿ íåçàâåðøåíîþ, ïðîòå ìîãóòíÿ,
óòðè÷і áіëüøà çà ðîçìіðè ëþäñüêîãî òіëà ñòàòóÿ
Ìîéñåÿ äàє íàì çìîãó çäîãàäóâàòèñÿ ïðî âåëè÷íі ìàñøòàáè çàäóìó ìàéñòðà.

Ðîçä³ë 1

Åïîõà Âі
Å
Âіäðîäæåííÿ – ÷àñ âåëèêèõ âіäêðèòòіâ,
і
і âèçíà÷íèõ ìàéñòðіâ і їõíіõ
âèäàòíèõ òâîðіâ. Ñàìå â öåé ÷àñ õóäîæíèêè ïî÷èíàþòü ïіäïèñóâàòè ñâîї
òâîðè, òîáòî âîíè ñòàþòü ïіäêðåñëåíî àâòîðñüêèìè. Â åïîõó Ðåíåñàíñó âіäðîäæóєòüñÿ íåçáîðèìèé іíòåðåñ ìèòöÿ äî êðàñè äîâêîëèøíüîãî ñâіòó, äî
âіäòâîðåííÿ éîãî ó âñіé ïîâíîòі і ïðàâäèâîñòі (êîíêðåòíîñòі). Ïîðÿä іç
ôðåñêàìè ïî÷èíàє ðîçâèâàòèñÿ ñòàíêîâèé æèâîïèñ, à òàêîæ ñâіòñüêèé æèâîïèñ, çîêðåìà ïîðòðåòíèé. Ç’ÿâëÿєòüñÿ äåäàëі áіëüøå àâòîïîðòðåòіâ.
Ñåðåä ïëåÿäè ìèòöіâ Âіäðîäæåííÿ íàéâèäàòíіøèìè ââàæàþòü Ìіêåëàíäæåëî Áóîíàððîòі, Ëåîíàðäî äà Âіí÷і òà Ðàôàåëÿ Ñàíòі.
Дізнайтеся з різних джерел, якими талантами був обдарований
Леонардо да Вінчі, якій тематиці присвячено твори Рафаеля.

Äîâіäêà
В епоху Відродження було розв’язано проблему тривимірного зображення:
для відображення у творах глибини простору було створено наукову
теорію лінійної перспективи, засновану на геометрії та оптиці.
Художники Ренесансу, спираючись на принципи наслідування природи, у своїх
творах почали застосовувати світлотінь. Таким чином, перспектива і світлотінь
стали могутніми художніми засобами – у мистецтві Відродження простір перестав
бути «нічим», художник задумував його попередньо, і в ньому за строгими
математичними правилами розміщувалися люди, будівлі та речі.

Рафаель. Фреска «Афінська школа». Ватиканський палац

66

Ïåðëèíà
Цей жіночий образ увійшов в історію світового мистецтва під назвою «Мона
Ліза», або «Джоконда». Щось неймовірно захопливе і привабливе відчуваємо в
загадковому погляді, приємній усмішці, спокійно складених ніжних руках молодої
жінки. Італійський художник і архітектор, а пізніше літописець епохи Відродження
Джорджо Вазарі писав, що Леонардо вдавався до різних хитрощів, аби досягти
потрібного йому виразу обличчя моделі. Уявіть, що в красиво прибраній кімнаті,
де малював художник, перебували співаки і музиканти, блазні і фокусники, які
грали на музичних інструментах, співали, жартували і в такий спосіб постійно
підтримували гарний настрій жінки, обличчям якої захоплюється людство вже
багато століть.

Які жанри поєднано в картині? Поміркуйте, чому цей твір захоплює людство багато століть. Поцікавтеся творами різних видів
мистецтва, присвяченими Джоконді.

Леонардо да Вінчі. Мона Ліза
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1

1 – Рафаель Санті. Мадонна Естергазі; 2 – Рафаель Санті. Мадонна з вуаллю;
3 – Сандро Боттічеллі. Мадонна з книжкою

Çîáðàæåííÿ ïðåêðàñíîї ìîëîäîї ìàòåðі ç äèòèíîþ ìè áà÷èìî íà ÷èñëåííèõ ìàëþíêàõ і êàðòèíàõ õóäîæíèêіâ åïîõè Âіäðîäæåííÿ. Ó âåëèêèõ ìàéñòðіâ âàæêî çíàéòè àáñîëþòíå íàñëіäóâàííÿ íåçìіííîìó çðàçêó â
òðàêòóâàííі îáðàçó Ìàðії. Õóäîæíèêè îáèðàþòü ñóòî ëþäñüêі ñèòóàöії,
êîëè îáëè÷÷ÿ æіíîê ñòàþòü òî ñåðéîçíèìè é çîñåðåäæåíèìè, òî óñìіõíåíèìè, ñïîâíåíèìè íіæíîñòі, à ÷àðіâíі íåìîâëÿòà íà їõíіõ êàðòèíàõ çàéíÿòі
ãðîþ àáî іíøèìè çàáàâêàìè.
Які історії розповіли вам картини? Чи подібні ці твори до ікон?
Поясніть свої міркування.

1

2
1 – Леонардо да Вінчі. Мадонна Літта; 2 – Рафаель. Сикстинська Мадонна
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Òåìà ìàòåðèíñòâà é áàòüê³âñòâà àêòóàëüíà â óñ³ ÷àñè. Ñâ³ä÷åííÿì öüîãî º íîâèé
ïðîåêò (2015 ð.) óêðà¿íñüêîãî ñêóëüïòîðà
Îëåêñàíäðà Ì³ëîâà «Ëþáîâ». Ñêóëüïòóðà
çîáðàæóº ñöåíó êîíôë³êòó ì³æ ÷îëîâ³êîì òà
æ³íêîþ, óñåðåäèí³ ÿêèõ æèâóòü ìàëåíüê³ ä³òè.

Запитання для узагальнення
1. У зв’язку із чим епоха Відродження отримала свою назву?
2. Порівняйте архітектуру та образотворче мистецтво Середньовіччя й Ренесансу.
3. Які відкриття з-поміж засобів виразності стали надбанням художників епохи Відродження?

Робота з додатковими джерелами інформації
1. Äîñëіäіòü òâîð÷іñòü âèäàòíèõ ìèòöіâ іòàëіéñüêîãî Âіäðîäæåííÿ.
2. Çäіéñíіòü äîñëіäæåííÿ ùîäî іíòåðïðåòàöії îäíîãî áіáëіéíîãî ñþæåòó ó òâîðàõ ìèòöіâ Ñåðåäíüîâі÷÷ÿ òà Âіäðîäæåííÿ; ó òâîðàõ ðіçíèõ ìèòöіâ Ðåíåñàíñó.
3. Ñòâîðіòü ïðåçåíòàöіþ «Îáðàç Ìàòåðі â ðіçíèõ âèäàõ ìèñòåöòâà».
Ïðèãàäàéòå ïіñíі íà öþ òåìó òà âèêîíàéòå їõ.
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§ 14 –15.
НОВИЙ СВІТ
ПІВНІЧНОГО ВІДРОДЖЕННЯ

Íîâі ñìіëèâі іäåї іòàëіéñüêîãî Âіäðîäæåííÿ çíàéøëè âіäãóê ó ðіçíèõ єâðîïåéñüêèõ êðàїíàõ. Ó Íіäåðëàíäàõ, Ôðàíöії, Íіìå÷÷èíі àêòèâíî ðîçâèâàєòüñÿ îáðàçîòâîð÷å ìèñòåöòâî, çîêðåìà æèâîïèñ. Öåé ïåðіîä ó ìèñòåöòâі
ìàє íàçâó «Ïіâíі÷íå Âіäðîäæåííÿ».
Ñòàíîâëåííÿ ïðèíöèïіâ Âіäðîäæåííÿ
ó Ïіâíі÷íіé Єâðîïі òіñíî ïîâ’ÿçàíå ç
òâîð÷іñòþ íіäåðëàíäñüêîãî ìàéñòðà ßíà
âàí Åéêà. І õî÷à íà éîãî áàòüêіâùèíі
òðàäèöії ãîòè÷íîãî ìèñòåöòâà áóëè ùå
äîñèòü ìіöíèìè, õóäîæíèê ñìіëèâî ñïèðàâñÿ íà æèâå ñïîñòåðåæåííÿ äіéñíîñòі
і ïðàãíóâ äî ïðàâäèâîãî âіäòâîðåííÿ
æèòòÿ.
Îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ æèâîïèñåöü íàäàâàâ çîáðàæåííþ ëþäèíè. Éîãî ïîðòðåòè âèðіçíÿëèñÿ ðåòåëüíîþ âèïèñàíіñòþ
äåòàëåé, öіëіñíіñòþ êîìïîçèöії, áàæàííÿì õóäîæíèêà ïåðåäàòè íåïîâòîðíèé
îáðàç êîæíîãî çі ñâîїõ ïåðñîíàæіâ.
ßí âàí Åéê óïåðøå â іñòîðії єâðîïåéñüêîãî ïîðòðåòà ñòâîðèâ ïàðíèé ïîðòðåò
і çîáðàçèâ ëþäåé ó їõíüîìó ïîâñÿêäåííîìó îòî÷åííі. Çâåðíіòü óâàãó íà òå, ÿê
íà ïîðòðåòі ïîäðóææÿ Àðíîëüôіíі õóäîæíèê âèòîí÷åíî ïåðåäàâ ðèñè îáëè÷÷ÿ ÷îëîâіêà òà äðóæèíè, їõíіé ñâÿòêîâèé
îäÿã, ùî âіäáèâàє âіÿííÿ ìîäè òîãî
÷àñó, ÿê ñòàðàííî âіäòâîðèâ îñîáëèâîñòі êîæíîãî ïðåäìåòà â іíòåð’єðі, íàïîâíåíîìó ì’ÿêèì âðàíіøíіì ñâіòëîì.

Ян ван Ейк. Портрет подружжя Арнольфіні
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Які почуття намагався передати
автор
картини?
Розгляньте
предмети, якими живописець
«наповнив» інтер’єр. Чому, на
вашу думку, Ян ван Ейк обрав
саме їх?

Äîâіäêà

Òåìà 3. Ìèñòåöòâî åïîõè Â³äðîäæåííÿ

В епоху Відродження було зроблено чимало відкриттів,
зокрема знайдено нові художні матеріали, що дозволило
значно розширити виражальні можливості живопису. Поряд зі звичною
темперою живописці почали застосовувати олійні фарби, що краще
передавали природні кольори. Колірна гама зображень стала
багатшою, контрасти світла й тіні – м’якшими. На зміну дерев’яним
дошкам, на яких художники малювали впродовж багатьох століть,
прийшло полотно.
Рогір ван дер Вейден.
Портрет дами

Íàðîäíі òðàäèöії âòіëþâàâ ó ñâîїé òâîð÷îñòі îäèí ç íàéîðèãіíàëüíіøèõ
íіäåðëàíäñüêèõ õóäîæíèêіâ Ïіòåð Áðåéãåëü Ñòàðøèé.
Ìèòåöü âèðîáèâ âëàñíèé ñòèëü, ó ÿêîìó ïðàãíóâ äî âèðàçíîñòі ñèëóåòіâ і
øèðîêèõ ïðîñòîðîâèõ ïàíîðàì. Îñíîâîþ éîãî òâîð÷îãî çàäóìó є ïðèðîäà, âåñü
íàâêîëèøíіé ñâіò, à ëþäèíà – ëèøå ÷àñòèíêà íà íåîñÿæíèõ îáøèðàõ Çåìëі.
Якими засобами художник передав глибину простору на картині?
Що на ній є головним, а що – другорядним? «Якби картини заговорили…»: придумайте уявну бесіду персонажів картини. Поцікавтеся іншими творами митця.

Пітер Брейгель Старший. Мисливці на снігу
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Ðîçä³ë 1

Âèäàòíèì ïðåäñòàâíèêîì íіìåöüêîãî
Â
і
Âіäðîäæåííÿ
Âі
ââàæàþòü Àëüáðåõòà
Äþðåðà. Éîãî ðîáîòè âïëèíóëè íà ðîçâèòîê ïåéçàæó òà íàòþðìîðòó. Äþðåð
ñòàâ âèçíàíèì ìàéñòðîì äðóêîâàíîї ãðàâþðè. Óñëàâèâñÿ âіí і ñâîїìè æèâîïèñíèìè ðîáîòàìè íà ðåëіãіéíó òåìàòèêó, íàäàþ÷è áіáëіéíèì ñþæåòàì íàöіîíàëüíîãî, íàðîäíîãî çìіñòó.
Âàãîìå çíà÷åííÿ ìàëà òâîð÷іñòü õóäîæíèêà äëÿ ðîçâèòêó ïîðòðåòíîãî
ìèñòåöòâà â Íіìå÷÷èíі. Ó ñâîїõ ðîáîòàõ Àëüáðåõò Äþðåð íàìàãàâñÿ âіäòâîðèòè ñêëàäíèé ñâіò ëþäåé, ÿêі æèëè íà çëàìі äâîõ åïîõ, êîëè Ñåðåäíüîâі÷÷ÿ âіäõîäèëî â ìèíóëå і ïî÷èíàëàñü íîâà åðà.
Äëÿ Äþðåðà, ÿê і äëÿ ìàéñòðіâ Іòàëії, íàéâàæëèâіøèì åòàïîì ðîáîòè íàä
êîìïîçèöієþ ñòàâ ðèñóíîê. Õóäîæíèê çàõîïëåíî ðîáèâ çàìàëüîâêè ÷àñòèí
ëþäñüêîãî òіëà: ãîëіâ, ðóê, íіã, – âèâ÷àþ÷è òàêèì ÷èíîì õàðàêòåðíі òèïè
ñåëÿí, íþðíáåðçüêèõ êàâàëåðіâ і ìîäíèöü.
Îáðàçè ëþäåé ñèëüíèõ і íåçàëåæíèõ ñòâîðèâ Äþðåð ó ñâîїé îñòàííіé
æèâîïèñíіé ðîáîòі – äèïòèõó «×îòèðè àïîñòîëè». Íà íüîìó çîáðàæåíî âåëè÷åçíі ôіãóðè àïîñòîëіâ Іîàííà, Ïåòðà, Ïàâëà òà єâàíãåëіñòà Ìàðêà. Ñó÷àñíèêè ìàéñòðà ââàæàëè, ùî öі ìîíóìåíòàëüíі ïîñòàòі óîñîáëþâàëè ÷îòèðè
õàðàêòåðè-òåìïåðàìåíòè, ÿêі ïîâ’ÿçóє ñïіëüíèé ãóìàíіñòè÷íèé іäåàë íåçàëåæíîї äóìêè é ñèëè âîëі.
Друг і соратник А. Дюрера І. Нейдерфер писав, що в образах апостолів
митець зобразив чотири темпераменти: молодий і спокійний Іоанн
(сангвінік), старий і стомлений Петро (флегматик), неспокійний Марк
(холерик), насторожений Павло (меланхолік). Чи згодні ви із цією
думкою?
1

2

Альбрехт Дюрер: 1 – Чотири апостоли; 2 – Бій архангела Михаїла з драконом
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Завдяки чому художнику вдалося
передати динамізм, відчуття життєвої енергії та крайнього напруження сил у боротьбі людини з
морською стихією?

Òåìà 3. Ìèñòåöòâî åïîõè Â³äðîäæåííÿ

Ïåéçàæíà òâîð÷іñòü «ìàëèõ ãîëëàíäöіâ» – ãðóïè õóäîæíèêіâ ïîáóòîâèõ
êàðòèí – âèðіçíÿëàñÿ çíà÷íîþ ðіçíîìàíіòíіñòþ. Ó òàêіé íåâåëèêіé êðàїíі, ÿê
Ãîëëàíäіÿ, çíàõîäèëîñÿ ìіñöå äëÿ ìіñüêîãî òà ñіëüñüêîãî ïåéçàæіâ, äëÿ ìàðèí,
çîáðàæåíü çèìîâîї êðàїíè і âèãëÿäіâ
îêðåìèõ áóäіâåëü.
Íà êàðòèíі ßíà Ïîðñåëëіñà «Ìîðå ïîõìóðîãî äíÿ» òåìíå, âàæêå, ñóâîðå ìîðå
і çàõìàðåíå íåáî ñïðèéíÿòі íіáè î÷èìà
ìîðÿêіâ, ÿêі âåäóòü ïîñòіéíó áîðîòüáó ç
íîðîâëèâîþ ãðіçíîþ ñòèõієþ. Ìîæëèâî,
ñàìå їõ ñòðèâîæåíî î÷іêóþòü çàðàç íà áåðåçі. ×îâåí і êîðàáëі õóäîæíèê ïðèáðàâ
ç ïåðåäíüîãî ïëàíó, âіäêðèâøè ïîãëÿäó
áåçìåæíі âîäíі é ïîâіòðÿíі ïðîñòîðè.

Ян ван Гойєн. Річковий краєвид з млином
і руїни замку (фрагмент)

Ян Порселліс. Море похмурого дня
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Ðîçä³ë 1

Ó íàòþðìîðòàõ ãîëëàíäöіі îñïіâàëè
і
çâè÷àéíі
é і ðå÷і,
і ÿêèõ äî íèõ ìèòöі íå
çìàëüîâóâàëè. Íàéõàðàêòåðíіøèé âèä ãîëëàíäñüêîãî íàòþðìîðòó – «ñíіäàíîê» – çîáðàæóє íàêðèòèé ñòіë ç íàїäêàìè òà ïîñóäîì. «Ìàëüîâíè÷èé»
áåçëàä ó ðîçòàøóâàííі ðå÷åé òà àòìîñôåðà çàòèøíîãî æèòëîâîãî іíòåð’єðó,
äîñÿãíóòà ïåðåäà÷åþ ñâіòëî-ïîâіòðÿíîãî ñåðåäîâèùà, çáåðіãàþòü ñëіäè ïðèñóòíîñòі ëþäèíè.
Ðîçâèíóâñÿ òàêîæ ïèøíèé і îøàòíèé êâіòêîâèé íàòþðìîðò, íàòþðìîðò
іç çîáðàæåííÿì ðèá òà іíøèõ ìåøêàíöіâ ìîðÿ, à òàêîæ «ìèñëèâñüêèõ òðîôåїâ» і «ïòàøèíèõ äâîðіâ».

1

2

3
1 – Пітер Класван Харлем. Натюрморт із крабом; 2 – Пітер Артсен. М’ясна крамниця;
3 – Балтазар ван дер Аст. Натюрморт із фруктами
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ÏÐÀÊÒÈ×ÍÅ ÇÀÂÄÀÍÍß
ÏÐÀÊ

Òåìà 3. Ìèñòåöòâî åïîõè Â³äðîäæåííÿ

Ñòâîðіòü
ü íàòþðìîðò – îñíîâó äëÿ îáêëàäèíêè æóðíàëó, çàñòàâêè êóëіíàðíîãî òåëåøîó, øïàëåð äëÿ åêðàíà êîìï’þòåðà ÷è òåëåôîíà. Öå ìîæå
áóòè ðåà
àëіñòè÷íà êîìïîçèöіÿ àáî êîìïîçèöіÿ, ñòâîðåíà çà äîïîìîãîþ
êîìï’þò
òåðíèõ åôåêòіâ.
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ÔÀ Ê Ò

Ðîçä³ë 1

²òàë³éñüêèé õóäîæíèê XVI ñò. Ï³òåð Äæóçåïïå Àð÷èìáîëüäî
òâîðèâ íåçâè÷àéí³ êàðòèíè: éîãî ìàéñòåðíî âèïèñàí³ ïîðòðåòè – öå ÷óäîâå êîìïîíóâàííÿ ôðóêò³â, îâî÷³â, òâàðèí, êâ³ò³â.

1

2
Пітер Джузеппе Арчимбольдо: 1 – Вертумн; 2 – Зима

СЛОВНИК
Äèïòèõ – ïàðíèé òâіð îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà (êàðòèíè, ãðàâþðè,
ôðåñêè), îá’єäíàíèé ñïіëüíîþ іäåєþ ÷è ñþæåòîì.

Запитання для узагальнення
1. У яких жанрах розквітло мистецтво «малих голландців»?
2. Поміркуйте над висловом Альбрехта Дюрера: «Без правильних пропорцій не
може бути досконалою жодна картина, хоч би вона була виконана так старанно, як тільки це можливо» – і висловіть свої міркування щодо нього.
3. Проведіть невелику дискусію «Роль митців епохи Відродження в розвитку жанрів
образотворчого мистецтва».

Робота з додатковими джерелами інформації
Äîñëіäіòü òâîð÷іñòü îäíîãî ç ìèòöіâ åïîõè Âіäðîäæåííÿ. Ñòâîðіòü
ïðåçåíòàöіþ.
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§ 16.
ЗВУКОВА ПАЛІТРА
РЕНЕСАНСУ

Ó ÷àñè Âіäðîäæåííÿ ç îãëÿäó íà âàãîìó ðîëü öåðêâè â æèòòі ëþäèíè
ïåðåâàæàëà êóëüòîâî-öåðêîâíà ìóçèêà, ó ÿêіé іç ÷àñіâ Ñåðåäíüîâі÷÷ÿ ïàíóâàëà ïîëіôîíіÿ.
Âåðøèíîþ äóõîâíîї õîðîâîї ìóçèêè Ðåíåñàíñó ñòàëà ñïàäùèíà Äæîâàííі
Ïàëєñòðіíè. Óñå ñâîє æèòòÿ êîìïîçèòîð ïðèñâÿòèâ ñòâîðåííþ öåðêîâíîї
ìóçèêè, íàïèñàâ áëèçüêî ñòà ìåñ, ïîíàä òðèñòà ãіìíіâ, ó ÿêèõ óòіëåíî îáðàçè ïіäíåñåíîãî ñïîãëÿäàííÿ і ñïîêîþ, óñòðåìëіííÿ äî ñâіòëà é êðàñè. Іñíóє ëåãåíäà, ùî ñàìå Ïàëєñòðіíà âðÿòóâàâ âіä çàáîðîíè õîðîâі æàíðè
êóëüòîâîї ïîëіôîíії: ñëóõàþ÷è éîãî ìóçèêó, êàðäèíàëè áóëè òàêі ðîç÷óëåíі,
ùî âіäìîâèëèñÿ âіä ñâîãî ïî÷àòêîâîãî íàìіðó îáìåæèòè ïîëіôîíі÷íå áàãàòîãîëîññÿ. Іòàëіéñüêі öåðêîâíі õîðè, îñîáëèâî õîð Ñèêñòèíñüêîї êàïåëè, äîñêîíàëî âèêîíóâàëè ìåñè Ïàëєñòðіíè.
Джованні Палєстріна. Меса Папи Марчело. Agnus dei (фрагмент)
Розкажіть про ваші враження від музики. Хто виконавець меси? Які
образи виникли у вашій уяві під час слухання твору?

1

2

Сандро Боттічеллі: 1 –- Мадонна з немовлям та ангелами, які співають; 2 – фрагмент
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Ðîçä³ë 1

Äîâіäêà
Меса – вокальний або вокально-інструментальний жанр духовної
музики, що має циклічну будову. Початково меси виконувалися
одноголосно (григоріанський спів), пізніше – багатоголосно. У церквах
латинського обряду під час виконання меси використовують
інструментальний супровід (орган). У православних, а також грекокатолицьких церквах зберігається виконання мес хором a cappella,
традиційно їх називають літургіями. В епоху Відродження меса розквітла
завдяки таланту видатних майстрів, які вдосконалювали цей жанр,
наповнюючи його новим емоційним змістом.
В основі образів меси – тексти католицької літургії. Вона складається з
постійних частин:

Kyrie eleison
Gloria
Credo
Sanctus
Benedictus
Agnus Dei

Êіðіє åëåéçîí
Ãëîðіà
Êðåäî
Ñàíêòóñ
Áåíåäіêòóñ
Àãíóñ Äåі

Ãîñïîäè, ïîìèëóé
Ñëàâñÿ
Âіðóþ
Ñâÿòèé Áîæå
Áëàãîñëîâåííèé
Àãíåöü Áîæèé

У структурі меси також є частини, тексти яких можуть змінюватися
залежно від події, якій приурочено твір (наприклад, alleluja (Алілуя!)).

Íåáà÷åíèé çëåò õîðîâîãî ìèñòåöòâà ñïîñòåðіãàєòüñÿ â ïіâíі÷íèõ êðàїíàõ, çîêðåìà â Íіäåðëàíäàõ.
Ïåðøîêëàñíі ìèòöі ñòâîðþâàëè ÿê öåðêîâíі, òàê і
ñâіòñüêі òâîðè. Ñåðåä ìàéñòðіâ âîêàëüíî-õîðîâîãî
ìèñòåöòâà òîãî ÷àñó – Îðëàíäî Ëàññî. Óðîäæåíåöü
Ôëàíäðії, âіí, ÿê і áàãàòî іíøèõ äіÿ÷іâ Âіäðîäæåííÿ,
÷èìàëî ïîäîðîæóâàâ ðіçíèìè êðàїíàìè. Ìèòåöü çàëèøèâ âåëè÷åçíó âîêàëüíî-õîðîâó ñïàäùèíó. Äіàïàçîí éîãî òâîðіâ äîñèòü çíà÷íèé: ñêîðáíі òà ëіðè÷íі
ïіñíі, ñàòèðè÷íі é æàíðîâî-ïîáóòîâі ñöåíêè, ëåãêі ñåðåíàäè, óðî÷èñòі ãіìíè, ìåñè. Íà âіäìіíó âіä
Ïàëєñòðіíè, ìóçè÷íі іíòîíàöії Ëàññî íåðіäêî ìàþòü
çâ’ÿçîê ç íàðîäíîþ ìóçèêîþ, ùî íàáëèæàє éîãî
ñòèëü äî ðåàëіñòè÷íîãî. Çà çàäóìîì êîìïîçèòîðà õîðîâèì âèêîíàííÿì ìîæëèâî íå òіëüêè âòіëþâàòè ïіäíåñåíі é óðî÷èñòі îáðàçè, àëå é ïåðåäàâàòè іíòîíàöії
ãðàöіéíîãî æåñòó àáî íіæíîãî çіòõàííÿ ÷è іìіòóâàòè
íàãðàâàííÿ ëþòíі.
Орландо Лассо. Луна

Ян ван Ейк. Ангели, які співають (фрагмент)
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Схарактеризуйте фактуру хорової мініатюри.
За допомогою яких музичних засобів
досягається контрастне зіставлення хорових
партій? Гру-імітацію (перегук регістрів)
порівняйте зі світлотінню в графіці й живописі.
Спробуйте виконати каноном фрагмент твору
епохи Відродження. Слідкуйте за чистотою
інтонування, емоційністю виконання.

ËÓÍÀ

Òåìà 3. Ìèñòåöòâî åïîõè Â³äðîäæåííÿ

Ìóçèêà Î. Ëàññî

Ìèòöі Ðåíåñàíñó ïðàãíóëè âіäðîäèòè òðàäèöії àíòè÷íîãî òåàòðó, íàìàãàëèñÿ ðåñòàâðóâàòè ïðèòàìàííèé éîìó õîðîâèé ñïіâ. Іòàëіÿ, íàðîä ÿêîї
çäàâíà ñëàâèâñÿ ñâîїìè ÷àðіâíèìè ìåëîäіÿìè, ñòàëà
áàòüêіâùèíîþ îïåðíîãî ìèñòåöòâà. Çàâäÿêè íîâèì
ìèñòåöüêèì ïîøóêàì âèíèêëî äâà îñíîâíèõ ðіçíîâèäè îïåðíîãî ñïіâó – àðіÿ òà ðå÷èòàòèâ (íàñïіâíà
ãîâіðêà). Íàéâèùó ñëàâó çäîáóëî ìèñòåöòâî áåëüêàíòî (ç іòàë. «ïðåêðàñíèé ñïіâ»). Ãîëîñè ìàéñòðіâ-ñïіâàêіâ çâó÷àëè ëåãêî і ïëàâíî (êàíòèëåíà) – ïðîçîðî ó
âèñîêîìó ðåãіñòðі òà îêñàìèòîâî – ó íèçüêîìó. Îñîáëèâà âèðàçíіñòü áóëà ïðèòàìàííà æàëіñíèì àðіÿì
ëÿìåíòî òà âіðòóîçíèì áðàâóðî. Íàáóëè ðîçâèòêó é
іíøі îïåðíі ôîðìè: àíñàìáëі, іíñòðóìåíòàëüíі «ñèìôîíії» (ðàíіøå òàê íàçèâàëè óâåðòþðè), ÿêі çãîäîì ç
òåàòðó ïîøèðèëèñÿ íà êîíöåðòíó ìóçèêó.
Іòàëіÿ ñòàëà é êîëèñêîþ іíñòðóìåíòàëüíîї ìóçèêè.
Ó äîáó Âіäðîäæåííÿ öåðêîâíі îðãàíіñòè ïî÷àëè âèêîíóâàòè ïіñëÿ ìåñè íå ëèøå äóõîâíó, à é ñâіòñüêó
ìóçèêó, ðîçâàæàþ÷è ïàðàôіÿí. Òàê áóëî çàïî÷àòêîâàíî іíñòðóìåíòàëüíі æàíðè ïðåëþäії, òîêàòè, ôàíòàçії.
Пригадайте особливості музичних
прелюдії, токати і фантазії.

жанрів

Â åïîõó Âіäðîäæåííÿ â Іòàëії – ó ñåðöі ìèñòåöüêîãî Ðåíåñàíñó – çàðîäèâñÿ íîâèé ãîìîôîííèé ñòèëü.
Éîãî ñòàíîâëåííÿ âіäáóâàëîñÿ äîâãî, àäæå íàäòî
ñêëàäíèìè áóëè ïåðåâòіëåííÿ ïîëіôîíі÷íîї ôàêòóðè,
ó ÿêіé óñі ãîëîñè ðіâíі é ñàìîñòіéíі, ó ãîìîôîííó, äå
âîíè ïîäіëÿþòüñÿ íà ãîëîâíèé і ñóïðîâіäíі. Óÿâіòü,
ÿê îäíà ç õîðîâèõ ïàðòіé (íàé÷àñòіøå âåðõíіé ãîëîñ)
ïîñòóïîâî ïî÷èíàє âіääіëÿòèñÿ âіä іíøèõ ãîëîñіâ,
ùîá ñòàòè ïðîâіäíîþ. Іíøі îá’єäíóþòüñÿ â àêîðäè, Ян ван Ейк. Ангели, які співають (фрагмент)
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âèêîíóþ÷è ðîëü ãàðìîíіéíîãî
іé
òëà, ùîá
á ñóïðîâîäæóâàòè її, ïіäêðåñëþâàòè
âèðàçíіñòü. Îòæå, ç’ÿâèëèñÿ ìåëîäіÿ òà àêîìïàíåìåíò.
Ïîðÿä іç êóëüòîâîþ ðîçâèâàëàñÿ ñâіòñüêà ìóçèêà. Ó äîìàøíüîìó ìóçèêóâàííі ãðàëè ïåðåâàæíî íà ëþòíі òà ðіçíîâèäàõ âіîëè. Ì’ÿêå çâó÷àííÿ
ëþòíі çóìîâèëî її øèðîêå âèêîðèñòàííÿ ÿê ñîëüíîãî, àíñàìáëåâîãî іíñòðóìåíòó òà іíñòðóìåíòó, ùî àêîìïàíóє. Ç’ÿâèëèñÿ ÷èñëåííі çáіðêè іíñòðóìåíòàëüíèõ ìіíіàòþð (òàáóëàòóðè), ÿêі âêëþ÷àëè ðіçíîìàíіòíі ïіñåííîòàíöþâàëüíі æàíðè. Ïðî ïîïóëÿðíіñòü іíñòðóìåíòàëüíîї ìóçèêè åïîõè Âіäðîäæåííÿ âіäîìî íå ëèøå ç ëіòåðàòóðè, à é іç ñþæåòіâ æèâîïèñíèõ ïîëîòåí,
âіòðàæіâ, ãîáåëåíіâ, ãðàâþð. Íà áàãàòüîõ ç íèõ – çîáðàæåííÿ ìóçèêàíòіââèêîíàâöіâ àáî іíñòðóìåíòіâ.
Поміркуйте, яка музика «звучить» із цих полотен. Чи існують у наш
час музичні інструменти, подібні до зображених?

1

2

3

4
Адріан ван Остаде: 1 – Скрипаль; 2 – Сільські музиканти. Давид Тенірс Молодший:
3 – Флейтист; 4 – Дует
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Мирослав Скорик. Три фантазії для лютні з Львівської табулатури ХVІ ст.
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Уважно прислухайтеся до звучання лютні. Тембр якого інструменту
близький до цього музичного колориту? Порівняйте фантазії за
музичними образами (характери, засоби виразності). Які спільні риси
об’єднують музичні твори?

ÔÀ Ê Ò
Êîëèñü äàâíî â³îëà öàðþâàëà â çàìêàõ ³ ïàëàöàõ, ó öåðêâàõ ³ íà ïëîùàõ. Ðîäèíà
â³îë âêëþ÷àëà áàãàòî ³íñòðóìåíò³â, ùî ð³çíèëèñÿ ôîðìàìè é ðîçì³ðàìè, ñïîñîáàìè
ãðè. Ó Í³ìå÷÷èí³ öåé ñòðóííî-ñìè÷êîâèé ³íñòðóìåíò íàçèâàëè «ô³äåëü». Íàéá³ëüøîãî
ðîçïîâñþäæåííÿ íàáóëà â³îëà äà ãàìáà ç í³æíèì çâó÷àííÿì ï’ÿòè–ñåìè ñòðóí.
Ñòàðîâèííà âåëèêà (áàñîâà) ëþòíÿ, ïîøèðåíà â ªâðîï³, íàçèâàëàñÿ òåîðáà. Öå
ñëîâî áëèçüêå çà çâó÷àííÿì äî íàçâè äàâíüîãî óêðà¿íñüêîãî ùèïêîâîãî ³íñòðóìåíòó
òîðáàí – «ïàíñüêî¿ áàíäóðè». Íà âèãëÿä ö³ ³íñòðóìåíòè òàêîæ ïîä³áí³ – íàïðèêëàä,
ìàþòü äâ³ ãîëîâêè äëÿ çàêð³ïëåííÿ ñòðóí. ²ìîâ³ðíî, óêðà¿íñüêà êîçàöüêà ñòàðøèíà
çàâåçëà ³íñòðóìåíò â Óêðà¿íó ç ªâðîïè.

Віола

Лютня

Торбан

Â åïîõó Â³äðîäæåííÿ â ³òàë³éñüêèõ ì³ñòàõ ïî÷àëè â³äêðèâàòèñÿ äèòÿ÷³ ïðèòóëêè äëÿ
ñèð³ò ³ ä³òåé ç á³äíèõ ðîäèí, äå ó÷í³â, çîêðåìà, íàâ÷àëè ñï³âó òà ³íñòðóìåíòàëüíî¿ ãðè.
Íàçèâàëèñÿ âîíè êîíñåðâàòîð³ÿìè (â³ä ³òàë. «îõîðîíÿþ»). Çãîäîì ö³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè
ïåðåòâîðèëèñÿ íà ñïðàâæí³ îñåðåäêè ìóçè÷íîãî ïðîôåñ³îíàë³çìó. Ïåðøà êîíñåðâàòîð³ÿ âèíèêëà â Íåàïîë³ â 1537 ðîö³.

ÂÅËÈÊÀÍ

Ìóçèêà Â. Êóäðÿøîâà, âіðøі Ì. Ðÿáіíіíà
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2. Океан був чоловіку по коліна,
Він пустелю міг за хвилю перейти.
Заспіває — пісня до зірок долине,
Засміється – аж здригаються світи.
Приспів

4. Знаю, скажете, такого не буває,
Великани тільки в казці постають.
А от він, мені повірте, проживає
В нашім з вами дивовижному краю.
Приспів

3. Він вставав, як ви, до сонця золотого,
Він межі людських дерзань не визнавав.
За плечима великана молодого
Було безліч благородних, добрих справ.

5. Вам знайти його сьогодні дуже просто,
Він не плід моїх фантазій, не обман.
Може, буде він лиш трохи нижче зростом,
Та ділами — він є справжній великан.

Приспів
Проведіть дискусію «Що я розумію під поняттям “Велика людина”».

СЛОВНИК
Áåëüêàíòî – áëèñêó÷èé, âèòîí÷åíèé ñòèëü ñïіâó, ùî âèìàãàє âіä ñïіâàêà äîñêîíàëîї òåõíіêè âîëîäіííÿ ãîëîñîì.
Ìåñà – öèêëі÷íèé æàíð äóõîâíîї õîðîâîї ïîëіôîíі÷íîї ìóçèêè.

Запитання для узагальнення
1. Які особливості притаманні музиці епохи Відродження?
2. Визначте новації, що відбулися в музичному мистецтві Ренесансу.
3. Проведіть міні-дискусію «Чому лютні та віоли сьогодні не мають популярності часів Ренесансу?».

Робота з додатковими джерелами інформації
Ïðîåêò «Îáðàçè Ðîìåî і Äæóëüєòòè â ìóçèöі». Ëіòåðàòóðíі îáðàçè
Ðîìåî і Äæóëüєòòè âèäàòíîãî ïèñüìåííèêà Ðåíåñàíñó Âіëüÿìà Øåêñïіðà íàäèõàëè áàãàòüîõ ìèòöіâ. Âîíè ïî-ðіçíîìó âòіëþâàëè öåé
ñþæåò ó ìóçè÷íèõ òâîðàõ, âèêîðèñòîâóþ÷è ðіçíі æàíðè: óâåðòþðàôàíòàçіÿ (Ïåòðî ×àéêîâñüêèé), îïåðà (Øàðëü Ãóíî), ñèìôîíіÿ (Ãåêòîð Áåðëіîç), áàëåò (Ñåðãіé Ïðîêîô’єâ). Äîñëіäіòü, ÿê êîìïîçèòîðè
ðіçíèõ ÷àñіâ і êðàїí óòіëèëè îáðàçè Øåêñïіðà ó ñâîїõ òâîðàõ.

82
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äîñÿãíåííÿ

ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ

1. Íàçâ³òü â³äîì³ àðõ³òåêòóðí³ ñïîðóäè Äàâí³õ Ãðåö³¿ òà Ðèìó.

2. ßê³ âèäè îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà îòðèìàëè ðîçâèòîê ó ìèñòåöòâ³ Â³çàíò³¿
òà Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³?
3. Ñõàðàêòåðèçóéòå ðîìàíñüêó òà ãîòè÷íó àðõ³òåêòóðó. ×èì çóìîâëåí³ ¿¿ îñîáëèâîñò³?
СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ

4. ßê³ æàíðè îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà ðîçêâ³òëè â åïîõó Â³äðîäæåííÿ?

5. ßê³ çì³íè â³äáóëèñÿ â îáðàçîòâîð÷îìó ìèñòåöòâ³ Ðåíåñàíñó ïîð³âíÿíî ç
êàíîíàìè Ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ?
6. Íàâåä³òü ïðèêëàäè ñèíòåçó ìèñòåöòâ íà ïðèêëàä³ àðõ³òåêòóðíèõ ñïîðóä.
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Í àøі

äîñÿãíåííÿ

ДОСТАТНІЙ РІВЕНЬ

7. Âèçíà÷òå, ùî îá’ºäíóº ïîäàí³ òâîðè ìèñòåöòâà. ßêèé ³ç òâîð³â «çàéâèé» ó
öüîìó ðÿäó? Îá´ðóíòóéòå ñâîþ äóìêó.

8. Ïîð³âíÿéòå ñêóëüïòóðí³ çîáðàæåííÿ. Çðîá³òü âèñíîâêè.

9. Äàéòå óçàãàëüíåíó õàðàêòåðèñòèêó îäíîãî ç õóäîæí³õ ñòèë³â, ç ÿêèìè âè îçíàéîìèëèñÿ íà óðîêàõ ìèñòåöòâà.
ВИСОКИЙ РІВЕНЬ

10. Îáåð³òü ó ï³äðó÷íèêó òâ³ð ìèñòåöòâà. Ñõàðàê òåðèçóéòå éîãî, âèñëîâòå åìîö³éíî-ö³íí³ñíå ñòàâëåííÿ äî
íüîãî.
11. ßêîþ ìóçèêîþ, íà âàøó äóìêó, äîö³ëüíî îçâó÷óâàòè â³äêðèòòÿ âèñòàâêè ö³º¿ êàðòèíè? Ïðîâåä³òü ìóçè÷í³
àíàëîã³¿ ç â³çóàëüíèì îáðàçîì: ñõàðàêòåðèçóéòå öþ
ìóçèêó àáî äîáåð³òü êîíêðåòíèé ìóçè÷íèé òâ³ð.
12. Ñòâîð³òü åñê³ç ëîãîòèïà ñó÷àñíîãî øîó-ðåêîíñòðóêö³¿ «Ëèöàðñüê³ òóðí³ðè».
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Òåìà

áàðîêî

§ 17–18.
ВЕЛИЧНІСТЬ БАРОКО

«Äèâíèé», «õèìåðíèé» – ñàìå òàêå òëóìà÷åííÿ іòàëіéñüêîãî ñëîâà «áàðîêî» – íàçâè ñòèëþ â єâðîïåéñüêîìó ìèñòåöòâі, ùî ïðèéøîâ íà çìіíó
âðіâíîâàæåíîìó і äîñèòü ñòðèìàíîìó ìèñòåöòâó Âіäðîäæåííÿ. Òâîðàì ñòèëþ áàðîêî ïðèòàìàííå ïðàãíåííÿ äî íîâèçíè, êîíðàñòíîñòі, ðіøó÷îãî ïîєäíàííÿ âñіõ âèäіâ õóäîæíüîї òâîð÷îñòі, òîáòî ñèíòåçó ìèñòåöòâ. Áàðîêî
âòіëèëî íîâі óÿâëåííÿ ïðî âі÷íó ìіíëèâіñòü ñâіòó. Òâîðè öüîãî ñòèëþ âèðіçíÿþòüñÿ ãðàíäіîçíіñòþ, ïèøíîòîþ і äèíàìіêîþ, ïðèñòðàñòþ äî åôåêòíèõ
âèäîâèù, êîíòðàñòàìè ìàñøòàáіâ і ðèòìіâ, ìàòåðіàëіâ і ôàêòóð, ñâіòëà і
òіíі, ïîєäíàííÿì іëþçîðíîãî і ðåàëüíîãî.
Àðõіòåêòóðíі ôîðìè ñòèëü áàðîêî óñïàäêóâàâ âіä іòàëіéñüêîãî Âіäðîäæåííÿ, ïðîòå ïåðåâåðøèâ éîãî çà ñêëàäíіñòþ, ðіçíîìàíіòòÿì і æèâîïèñíіñòþ. Äëÿ àðõіòåêòóðíèõ ñïîðóä öüîãî ñòèëþ õàðàêòåðíі óñêëàäíåíіñòü
ïëàíіâ, ïèøíіñòü іíòåð’єðіâ ç íåñïîäіâàíèìè ïðîñòîðîâèìè і ñâіòëîâèìè
åôåêòàìè, âåëèêà êіëüêіñòü êðèâèõ, ïëàñòè÷íî âèãíóòèõ ëіíіé і ïîâåðõîíü, ùî íàäàþòü ñòàòè÷íèì ñïîðóäàì âіä÷óòòÿ ðèòìі÷íîñòі é ðóõó.

1

2
Франческо Борроміні. Сант Іво алла Сапієнца: 1 – екстер’єр; 2 – купол

86

Òåìà 1. Ìèñòåöòâî áàðîêî

Áàðîêîâіé àðõіòåêòóðі ïðèòàìàííå âèêîðèñòàííÿ
âåëèêîї êіëüêîñòі êîëîí, íàïіâêîëîí, çîêðåìà çàâèòèõ êîëîí, ïіëÿñòð, ðîçêіøíèõ ñêóëüïòóðíèõ
äåòàëåé, ôàðáóâàííÿ ïîâåðõîíü ñòіí. Çàâäÿêè õèìåðíіé ïëàñòèöі ôàñàäіâ, ñêëàäíèì êðèâîëіíіéíèì
ïëàíàì òà îáðèñàì ïàëàöè é öåðêâè áàðîêî íàáóâàþòü ìàëüîâíè÷îñòі òà äèíàìі÷íîñòі. Âîíè íіáè
«âëèâàþòüñÿ» â íàâêîëèøíіé ïðîñòіð. Æîäíà äåòàëü íå є ñàìîñòіéíîþ – óñі âîíè ïіäïîðÿäêîâàíі
çàãàëüíîìó àðõіòåêòóðíîìó çàäóìó, äî ÿêîãî íàëåæèòü îôîðìëåííÿ і îçäîáëåííÿ іíòåð’єðіâ, à òàêîæ
ñàäîâî-ïàðêîâîãî òà ìіñüêîãî àðõіòåêòóðíîãî ñåðåäîâèùà.
Íàéâіäîìіøèì ïðèêëàäîì áàðîêîâîãî ìіñüêîãî
ïëàíóâàííÿ є ïëîùà Ñâÿòîãî Ïåòðà â Ðèìі, ÿêó
ñòâîðèâ Ëîðåíöî Áåðíіíі. Äîâãі ïіâîâàëüíі êàì’ÿíі
êîëîíàäè, íіáè äâі ãіãàíòñüêі ðóêè, «îáіéìàþòü»
ïëîùó, ñòâîðþþ÷è îñîáëèâèé åôåêò óðî÷èñòîñòі.
Ëîðåíöî Áåðíіíі, ÿê і âåëèêі òâîðöі åïîõè Âіäðîäæåííÿ, áëèñêó÷å ïðîÿâèâ ñåáå і â ñêóëüïòóðі, і
â àðõіòåêòóðі.
ßñêðàâèì çðàçêîì õàðàêòåðíîãî äëÿ áàðîêî ñèíòåçó ìèñòåöòâ є ôîíòàí Ôіóìі (×îòèðüîõ ðі÷îê) ó
Ðèìі. Ñòâîðåíі ìàéñòðîì ãіãàíòñüêі ñêóëüïòóðíі
îáðàçè ñèìâîëіçóþòü ÷îòèðè ðі÷êè â ÷îòèðüîõ ÷àñòèíàõ ñâіòó: Äóíàé (Єâðîïà), Ãàíã (Àçіÿ), Íіë (Àô-

Франческо Борроміні. Сан Карло алле
Кваттро Фонтане

Лоренцо Берніні. Площа Святого Петра. Рим
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Лоренцо Берніні. Фонтан Фіумі: 1 – загальний вигляд; 2 – фрагмент

ðèêà), Ëà Ïëàòà (Àìåðèêà). Óñÿ áàãàòîôіãóðíà
êîìïîçèöіÿ íіáè îæèâàє ïіä ñðіáëÿñòèìè ñòðóìåíÿìè âîäè.
Яка відома вам архітектурна форма
утворює композиційну вертикаль фонтана Фіумі? Розгляньте, з якою майстерністю Лоренцо Берніні відтворив у
скульптурній композиції «Аполлон і
Дафна» сюжет із твору давньоримського
поета Овідія «Метаморфози». Пластичні
лінії тіл відображають момент, коли
німфа перетворюється на лавр, аби
сховатися від переслідувань бога Аполлона.

Лоренцо Берніні. Аполлон і Дафна
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Â іíòåð’єðàõ áàðîêî òàêîæ óñå ïіäïîðÿäêîâàíå îñíîâíèì ðèñàì ñòèëþ – êîíòðàñòíіñòü, äèíàìі÷íіñòü, òÿæіííÿ äî ïèøíîñòі é äåêîðàòèâíîñòі.
Ïàðàäíі іíòåð’єðè íàáóëè ðіçíîìàíіòíèõ õèìåðíèõ ôîðì, ÿêі äîïîâíþâàëèñÿ ñêóëüïòóðîþ,
ëіïíèíîþ òà îðíàìåíòèêîþ. Іíòåð’єðè õðàìіâ
ïðèêðàøàëà âåëèêà êіëüêіñòü ñêóëüïòóð, ëіïíèíè, ðîçïèñіâ. Ñâіòñüêі ïðèìіùåííÿ «âòðàòèëè»
çâè÷íó ïðÿìîêóòíó ôîðìó – ÷èñëåííі äçåðêàëà
é ðîçïèñè âіçóàëüíî çáіëüøóâàëè ïðîñòіð, à ðîçìàëüîâàíі ðіçíîêîëüîðîâі ïëàôîíè ñòâîðþâàëè
іëþçіþ âіäñóòíîñòі ñòåëі. Â іíòåð’єðàõ áàðîêî
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÷àñòî âèêîðèñòîâóâàëèñÿ àðî÷íі êîíñòðóêöії òà êðó÷åíі ñõîäè, à ïðèìіùåííÿ çàâæäè íàïîâíþâàëèñÿ ñâіòëîì
çàâäÿêè ÷èñëåííèì âіêíàì. Êðіì òîãî,
íà ñòіíàõ і ñòåëÿõ ðîçìіùóâàëè âåëèêó
êіëüêіñòü ñâіòèëüíèêіâ. Â îçäîáëåííі âіêîí і ìåáëіâ âèêîðèñòîâóâàëè ñêëàäíі
çà êîíòóðàìè äèíàìі÷íі îâàëüíі ñïіðàëі. Ó ðіçüáëåíèõ і ëіïíèõ îðíàìåíòàõ
çàñòîñîâóâàëè ìîòèâè «êó÷åðÿâèõ» ñòåáåë, ðàêîâèí, êâіòêîâèõ ãіðëÿíä.
Проаналізуйте, як в екстер’єрах
та інтер’єрах утілено характерні
риси бароко: грандіозність,
пишнота і динаміка, пристрасть
до ефектних видовищ, контрастів, масштабів і ритмів, матеріалів і фактур, світла і тіні тощо.
Які елементи декору стилю
бароко ми можемо спостерігати
в сучасних приміщеннях?
Інтер’єр у стилі бароко

Äîâіäêà
В епоху бароко розквітло мистецтво творення та оздоблення меблів.
Вони набули складних обрисів з переважанням форм овалів і
спіралей, численних опуклостей і ввігнутостей. Більшість меблів
почали покривати лаком. У меблів для сидіння з’явилися гнуті ніжки, оббивкою
стали дорогі декоративні тканини, наприклад, гобелен. Меблі прикрашали
дерев’яною мозаїкою, різьбленням і бронзовими накладками. В епоху стилю
бароко виникло поняття «гарнітур» – комплект із кількох предметів меблів, що
гармоніюють один з одним. З’явився новий різновид столу – консоль, або
консольний столик, який приставлявся до площини стіни, а також нова форма
меблів – комод. Серед корпусних меблів набувають популярності шафи, бюро
та кабінети. Найвишуканішим предметом інтер’єру стало ліжко у формі шатра,
спорудженого з використанням пишних завіс і драпірувань.

Меблі у стилі бароко
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Ïåðëèíà
Яскравим зразком синтезу мистецтв епохи бароко є Дрезденський Цвінгер
(архітектор Маттеус Пеппельман), де жива грайлива мова архітектури гармонійно поєднується зі скульптурними елементами. Цвінгер – ніби фантастичний
святковий феєрверк, у якому світле золото каменю (піщаник), бурхлива динаміка
архітектурних силуетів, казково багатий світ скульптури і шум іскристих каскадів
зливаються в багатоголосу мелодію ритмів і пластики. Багате скульптурне
оздоблення виконано в майстернях скульптора Бальтазара Пермозера, який
створив химерний і фантастичний світ фігур, що прикрасили фасади та ніші
палацу, його фонтани і каскади. І світ цей відіграє чималу роль у відчутті художньої єдності. Одна з найяскравіших і найвидатніших робіт скульптора
Пермозера – «Купальня німф» – грот з каскадами, розташований за «Французьким
павільйоном» і прикрашений численними скульптурами.

За допомогою інтернет-ресурсів здійсніть віртуальну подорож до
Цвінгера.

Дрезденський Цвінгер
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Загальний вигляд комплексу

Фонтан «Купальня німф»

Інтер’єр

Коронні ворота

Скульптурна композиція
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Андреа Поццо. Святий Ігнатій Лойола в раю (Церква Сант Іньяціо, Рим)

Завдяки чому живописне зображення розпису стелі храму здається
піднесеним на неймовірну висоту?

Óëþáëåíèì æàíðîì æèâîïèñó äîáè áàðîêî áóâ äåêîðàòèâíèé ðîçïèñ
іíòåð’єðіâ. Ðîçãëÿäàþ÷è öі ìîíóìåíòàëüíі ðîçïèñè, âàæêî ñêàçàòè, äå çàêіí÷óєòüñÿ àðõіòåêòóðà і ïî÷èíàєòüñÿ æèâîïèñ. Çâåðíіòü óâàãó, ÿê õóäîæíèê, óìіëî çàñòîñîâóþ÷è çíàííÿ ïåðñïåêòèâè, ñòâîðèâ іëþçіþ
íåñêіí÷åííîñòі ïðîñòîðó. Öåíòðàëüíó êàðòèíó îòî÷óє æèâîïèñíå çîáðàæåííÿ àðõіòåêòóðíèõ äåòàëåé, ÿêі ïîêëèêàíі âіçóàëüíî ïðîäîâæèòè ðåàëüíó
àðõіòåêòóðó õðàìó.
Ìàéñòðè æèâîïèñó áàðîêî, æèâó÷è â ðіçíèõ êðàїíàõ, âèÿâëÿëè ñïіëüíèé
іíòåðåñ äî ñâіòëà і ñâіòëîâèõ åôåêòіâ. Ïåðøі êðîêè ó âèêîðèñòàííі ñâіòëà
çðîáèâ Ìіêåëàíäæåëî äà Êàðàâàäæî.
Õóäîæíèê âèñâіòëþâàâ ëèøå îêðåìі –
íàéâàæëèâіøі – ÷àñòèíè êàðòèíè, çàëèøàþ÷è ðåøòó äåòàëåé ó íàïіâòåìðÿâі,
äîñÿãàþ÷è â òàêèé ñïîñіá âіäïîâіäíîãî
åìîöіéíîãî åôåêòó.
Íà êàðòèíàõ іñïàíñüêîãî õóäîæíèêà
Äієãî Âåëàñêåñà ïëÿìè ñâіòëà é òіíі
÷åðãóþòüñÿ òàê, ùî ôіãóðè çäàþòüñÿ
ñïðàâæíіìè, à íå íàìàëüîâàíèìè íà ïîëîòíі. Öіêàâî, ùî õóäîæíèê äî êîæíîї
îêðåìîї êàðòèíè äîáèðàâ ïåâíèé êîëîðèò, ïðèìóøóþ÷è ãëÿäà÷à ìèìîâîëі
ìèëóâàòèñÿ ãðîþ òîíіâ ÿê íà îáëè÷÷і òà
îäÿçі ïðîñòèõ ëþäåé, òàê і íà ïàðàäíîìó âáðàííі, çà÷іñöі, êîøòîâíîñòÿõ çíàòі, íàïðèêëàä іíôàíòè Ìàðãàðèòè.
Мікеланджело да Караваджо. Вечеря в Еммаусі
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1

Дієго Веласкес: 1 – Портрет інфанти Маргарити; 2 – Сніданок

Ãîëëàíäñüêèé õóäîæíèê Ðåìáðàíäò âàí Ðåéí ó ñâîїõ ÷èñëåííèõ ïîðòðåòàõ і ñþæåòíèõ êîìïîçèöіÿõ çìіã çà äîïîìîãîþ ñâіòëà é òіíі âіäòâîðèòè íå
òіëüêè çîâíіøíіé, à é âíóòðіøíіé ñâіò ëþäåé.
Об’єднайтеся у групи. Уявіть, про що можуть спілкуватися персонажі
картин Д. Веласкеса «Сніданок» та Р. ван Рейна «Нічна варта».
«Оживіть» картини, спробуйте відтворити їх сюжет у ролях.
1

2

Рембрандт ван Рейн: 1 – Автопортрет із Саскією; 2 – Нічна варта
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1 – Ян ван Гойен. Пейзаж з дубом; 2 – Якоб Ван Рьойсдал. Болото

Íà ïî÷àòêó XVII ñò. â Ãîëëàíäії ñôîðìóâàëàñÿ øêîëà ïåéçàæó. Íà âіäìіíó âіä ñâîїõ ïîïåðåäíèêіâ, її ïðèõèëüíèêè âіäìîâèëèñÿ âіä çàõîïëèâèõ
ïàíîðàì і çîñåðåäèëè ñâîþ óâàãó íà ñêðîìíèõ êóòî÷êàõ ïðèðîäè ñіëüñüêîї
ìіñöåâîñòі.
Спробуйте уявити себе серед зображеної художниками природи та
передати словами те, що побачите й відчуєте.

СЛОВНИК
Êàïіòåëü – âåðõíÿ ÷àñòèíà êîëîíè, ïіëÿñòðè àáî ñòîâïà.
Ïіëÿñòðà – ïëîñêèé âåðòèêàëüíèé âèñòóï íà ïîâåðõíі ñòіíè ó âèãëÿäі
ïðÿìîêóòíîãî ñòîâïà.
ÏÐÀÊÒÈ×ÍÅ ÇÀÂÄÀÍÍß
ÏÐÀ

Íàìàëþ
þéòå åñêіç іíòåð’єðó â ñòèëі áàðîêî.
Ïіä ÷àñ ðîáîòè çàñòîñîâóéòå ïðàâèëà ëіíіéíîї ïåðñïåêòèâè òà êîìïîçèöії.
öії
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Запитання для узагальнення
1. Визначте характерні риси стилю бароко в архітектурі.
2. Що нового відбулося в живописі, скульптурі епохи бароко? Завдяки чому фігури на
картинах художників бароко здаються справжніми?
3. У яких витворах епохи бароко ми спостерігаємо синтез мистецтв?

Робота з додатковими джерелами інформації
1. Ó áóäіâëÿõ Öâіíãåðó ðîçòàøîâóєòüñÿ âñåñâіòíüî âіäîìà Äðåçäåíñüêà êàðòèííà ãàëåðåÿ, àáî Ãàëåðåÿ ñòàðèõ ìàéñòðіâ, òà Ìóçåé ïîðöåëÿíè. Äіçíàéòåñÿ áіëüøå ïðî øåäåâðè ñâіòîâîãî ìèñòåöòâà, ùî
çáåðіãàþòüñÿ â öèõ ìóçåÿõ.
2. Íà äîçâіëëі çà áàæàííÿ äîñëіäіòü ðèñè áàðîêî â ñó÷àñíèõ іíòåð’єðàõ òà ìåáëÿõ. Çðîáіòü іëþñòðîâàíó äîáіðêó òà ïðåçåíòóéòå ñâіé
äîðîáîê.
3. Íà äîçâіëëі ðîçãëÿíüòå áóäіâëі íàâêîëî âàñ. Ìîæëèâî, äåÿêèì ç íèõ ïðèòàìàííі ðèñè áàðîêî. Çàíîòóéòå ñâîї ñïîñòåðåæåííÿ é ïîäіëіòüñÿ âèñíîâêàìè ç îäíîêëàñíèêàìè òà îäíîêëàñíèöÿìè.
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§ 19.
МУЗИЧНЕ МЕРЕЖИВО
БАРОКО
Ïіä âïëèâîì іäåàëіâ áàðîêî, öüîãî âåëè÷àâî-óðî÷èñòîãî ñòèëþ, ùåäðî
çáàãà÷åíîãî îðíàìåíòèêîþ, ïàíіâíîãî çíà÷åííÿ íàáóëà ïîëіôîíі÷íà ôàêòóðà ç її ìîæëèâîñòÿìè âèòîí÷åíîãî ïåðåïëåòіííÿ ãîëîñіâ. Âåðøèíîþ ìóçè÷íîãî áàðîêî є òâîð÷іñòü íіìåöüêîãî êîìïîçèòîðà Éîãàííà Ñåáàñòüÿíà Áàõà.
Ñàìå çàâäÿêè éîìó ïîëіôîíі÷íå áàãàòîãîëîññÿ äîñÿãëî ïіêó ñâîєї ïîïóëÿðíîñòі. Êîìïîçèòîð ñòâîðèâ êëàñè÷íå âèçíà÷åííÿ ïîëіôîíії, ó ÿêіé óñі ãîëîñè îäíàêîâî âèðàçíі òà âàæëèâі.
Ó öåé ÷àñ ðîçêâіòëè é ðіçíі ïîëіôîíі÷íі æàíðè: ÷àêîíà, ïàñàêàëіÿ, іíâåíöіÿ. Âåðøèíîþ ïîëіôîíі÷íîãî ìèñòåöòâà є ôóãà.

Орган
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Äîâіäêà
Фуга (з лат. «біг») – музичний твір імітаційного складу, у якому голоси
ніби «доганяють» один одного, «приходячи до згоди» лише наприкінці
твору. В основі фуги лежить переважно одна музична тема. Вона
звучить послідовно в різних голосах (на основі імітації). Залежно від кількості
голосів фуга може бути триголосною, чотириголосною тощо.
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Óëþáëåíèì іíñòðóìåíòîì Áàõà áóâ îðãàí – äîñèòü ïîïóëÿðíèé íà òîé ÷àñ
іíñòðóìåíò. Îðãàí (ç ãðåö. «іíñòðóìåíò») – íàéáіëüøèé òà íàéñòàðіøèé
ç ìóçè÷íèõ іíñòðóìåíòіâ. Ìèñòåöòâî ãðè íà îðãàíі îñîáëèâå, àäæå âèêîíàííÿ âèìàãàє âіä ìóçèêàíòà ÷іòêîї êîîðäèíàöії ðóê і íіã. Öåé іíñòðóìåíò-âåëåòåíü ìîæå çâó÷àòè ãîëîñîì ôëåéòè é ôàãîòà, íàðîäæóâàòè çâóêè, ïîäіáíі
äî çâó÷àííÿ êîíòðàáàñà, âіîëîí÷åëі, àðôè. Ðіçíîìàíіòíі êîìáіíàöії îðãàííèõ
òðóá ìîæóòü ñòâîðþâàòè òåìáðè, ÿêі ïðèòàìàííі âñіì ìóçè÷íèì іíñòðóìåíòàì. Êіëüêіñòü òðóá ñó÷àñíèõ îðãàíіâ ñÿãàє äåñÿòêіâ òèñÿ÷.
Â óñіõ êàòîëèöüêèõ õðàìàõ áóëè âáóäîâàíі îðãàíè. Їõíє óðî÷èñòå é ìîãóòíє çâó÷àííÿ ÿêíàéêðàùå ïàñóâàëî äî àðõіòåêòóðè òà âíóòðіøíüîãî îçäîáëåííÿ áóäіâëі ç âèñîêèìè ñòåëÿìè, àðõіòåêòóðíèìè ëіíіÿìè, ùî ïðîñòÿãàëèñÿ
âãîðó. Íàéêðàùі ìóçèêàíòè ñâіòó ñëóæèëè öåðêîâíèìè îðãàíіñòàìè. Âіäîìі
êîìïîçèòîðè ïèñàëè ïðåêðàñíó ìóçèêó äëÿ öüîãî іíñòðóìåíòó.
Йоганн Себастьян Бах. Органна фуга соль мінор
Вслухайтеся в темброву палітру музики. Звучання яких інструментів
нагадує вам орган? Прослідкуйте за появою основної теми фуги в різних
голосах. Спробуйте схематично визначити, як будується драматургія
фуги. Поміркуйте, де в нашому житті використовують поняття «поліфонія».

ÔÀ Ê Ò
É.Ñ. Áàõ áóâ ñïðàâæí³ì â³ðòóîçîì ãðè íà îðãàí³ ñåðåä ñâî¿õ ñó÷àñíèê³â. ßêîñü äî
Äðåçäåíà ïðè¿õàâ â³äîìèé ôðàíöóçüêèé îðãàí³ñò Ìàðøàí, ³ áóëî âèð³øåíî îðãàí³çóâàòè çìàãàííÿ ì³æ íèì òà É.Ñ. Áàõîì. Ó âèçíà÷åíèé äåíü çíàìåíèòèé ìóçèêàíò
âèêîíóâàâ ôðàíöóçüêó àð³þ, ñóïðîâîäæóþ÷è ìåëîä³þ ÷èñëåííèìè ïðèêðàñàìè òà
âàð³àö³ÿìè. Ïîò³ì öþ àð³þ âèêîíàâ Áàõ ³, õî÷à ÷óâ òâ³ð óïåðøå, áåçïîìèëêîâî ïîâòîðèâ óñ³ âàð³àö³¿ Ìàðøàíà, à ïîò³ì ïåðåéøîâ äî âëàñíèõ – íàáàãàòî âèòîí÷åí³øèõ ³
áëèñêó÷³øèõ. Öå áóëî îçíàêîþ áåççàïåðå÷íî¿ ïåðåìîãè Áàõà â öüîìó çìàãàíí³. Ùîá
ðîçâ’ÿçàòè ñóïåðå÷êó, áóëî âèð³øåíî ïîñëóõàòè âèêîíàâö³â ïîâòîðíî. Àëå ôðàíöóç
øâèäêî âè¿õàâ ³ç Äðåçäåíà – â³í çðîçóì³â, ùî ïîñòóïàºòüñÿ Áàõó â ìàéñòåðíîñò³.

Äîâіäêà
Ó ÷àñè Áàõà êëàâ³ðîì íàçèâàëè ñòðóíí³ êëàâ³øí³ ³íñòðóìåíòè. Êîìïîçèòîð
óïåðøå ïî-íîâîìó íàëàøòóâàâ êëàâ³ð – îêòàâà ñòàëà âì³ùóâàòè 12 ð³âíèõ
ï³âòîí³â. Ñâîº íîâîââåäåííÿ â³í íàçâàâ «Äîáðå òåìïåðîâàíèì êëàâ³ðîì». ßêùî äî Áàõà
êîìïîçèòîðè ïèñàëè íå â óñ³õ òîíàëüíîñòÿõ, òîìó ùî â äåêîãî ç íèõ ìóçèêà çâó÷àëà
ôàëüøèâî, òî òåìïåðîâàíèé ñòð³é äàâàâ çìîãó òâîðèòè â áóäü-ÿê³é òîíàëüíîñò³.
Êîìïîçèòîð äîâ³â ìîæëèâîñò³ êîæíî¿ ç íèõ, ñòâîðèâøè 48 ïðåëþä³é ³ ôóã «Äîáðå
òåìïåðîâàíîãî êëàâ³ðó». Ö³ òâîðè íàïèñàíî ó 12 ìàæîðíèõ ³ 12 ì³íîðíèõ òîíàëüíîñòÿõ.
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Ó ÷àñè ðîçêâіòó
і ìèñòåöòâà á
áàðîêî ñåðåä ìóçè÷íèõ
іíñòðóìåíòіâ ÿñêðàâî âèîêðåìèëàñÿ ñêðèïêà, ÿêà
ìàëà áіëüø äçâіíêèé і ñèëüíèé «ãîëîñ», ïîðіâíÿíî ç
ïðèãëóøåíèì òåìáðîì ïîïóëÿðíîї â òі ÷àñè âіîëè.
Êðіì òîãî, íîâèé іíñòðóìåíò áóâ çäàòíèé óòіëþâàòè
øèðîêó ïàëіòðó åìîöіé ëþäèíè. Âіðòóîçè-ñêðèïàëі
øóêàëè íîâі çàñîáè âèðàçíîñòі, ïðèäóìóâàëè ðіçíîìàíіòíі åôåêòíі ïðèéîìè âèêîíàâñüêîї òåõíіêè.
Іòàëіéñüêі êîìïîçèòîðè-ñêðèïàëі ñòàëè çàñíîâíèêàìè ïðîãðàìíîї ìóçèêè.
Пригадайте
відомий
програмний
цикл
концертів А. Вівальді. Чи використовував він
віршовані епіграфи?

ßñêðàâèì ïðåäñòàâíèêîì ìóçè÷íîãî áàðîêî є іòàëіéñüêèé êîìïîçèòîð Àíòîíіî Âіâàëüäі, æèòòÿ і
òâîð÷іñòü ÿêîãî áóëè ïîâ’ÿçàíі ç Âåíåöієþ. Óëþáëåíèé æàíð êîìïîçèòîðà – êîíöåðò, їõ ó íüîãî 450. Âіí
ñòâîðþâàâ êîíöåðòè äëÿ ñêðèïêè, âіîëîí÷åëі, ôëåéòè, ãîáîÿ, ìàíäîëіíè, âàëòîðíè, îðãàíà òà ðіçíèõ ìіДжованні Белліні.
øàíèõ ñêëàäіâ. Ïîìіæ íèõ òðàïëÿþòüñÿ ïðîãðàìíі
Дівчина з фіделем
òâîðè: ïåéçàæíі çàìàëüîâêè («Áóðÿ íà ìîðі»), âòіëåííÿ äóøåâíîãî ñòàíó ëþäèíè («Òðèâîæíіñòü»), òâîðè çà ðåëіãіéíèìè ìîòèâàìè («Äî óñïіííÿ Äіâè Ìàðії»). Äâà êîíöåðòè «Íі÷» ñòàëè ïåðøèìè â
іñòîðії ñâіòîâîї ìóçèêè ñèìôîíі÷íèìè íîêòþðíàìè. Îðêåñòðîâèìè çàñîáàìè
â íèõ ïåðåäàíî ðіçíі ñòàíè ïðèðîäè – ñïîêіé (ìàæîðíèé) і òðèâîãó (ìіíîðíèé).
Äëÿ áіëüøîñòі êîíöåðòіâ Âіâàëüäі îáèðàâ òðè÷àñòèííèé öèêë іç øâèäêèìè êðàéíіìè ÷àñòèíàìè é ïîâіëüíîþ ñåðåäíüîþ. Ó éîãî óëþáëåíіé ôîðìі
ðîíäî ãîëîâíà òåìà-ðåôðåí (òóòі) ÷åðãóєòüñÿ іç ñîëüíèìè åïіçîäàìè. Çàõîïëåíèé íîâîþ ôîðìîþ ñîëüíîãî êîíöåðòó, ìàåñòðî di violino âèÿâëÿâ íåâè÷åðïíó ôàíòàçіþ ùîäî äèíàìі÷íèõ íþàíñіâ òà їõ êîíòðàñòíèõ ïîєäíàíü
(äîñëіäíèêè ïîðàõóâàëè, ùî ïàëіòðà çâó÷íîñòі êîìïîçèòîðà îõîïëþє 13 ãðàäàöіé, ïî÷èíàþ÷è âіä ïіàíіñèìî – ppp). Ãëèáîêà åìîöіéíіñòü, ìåëîäè÷íå
áàãàòñòâî, ùåäðіñòü îðêåñòðîâèõ ôàðá À. Âіâàëüäі ãàðìîíіþþòü іç òåàòðàëüíîþ
ïèøíіñòþ áàðîêîâèõ õðàìіâ.
Антоніо Вівальді. Цикл «Пори року». Концерт «Зима»
Проаналізуйте форму концерту. Згадайте особливості цього жанру. Як
їх утілено в концерті «Зима»? Як розгортається музична драматургія
твору? Спробуйте за своїми враженнями від прослуханої музики
скласти її літературну програму. Поцікавтеся у вільний час, чи
збігається ваша програма з оригінальною – композиторською.
Доберіть твір живопису, співзвучний музичним настроям.

ÔÀ Ê Ò
Ðîçêâ³òó ³òàë³éñüêîãî ñêðèïêîâîãî ìèñòåöòâà ñïðèÿëà ä³ÿëüí³ñòü ñëàâåòíèõ
Ð
äèíàñ
àñò³é ñêðèïêîâèõ ìàéñòð³â ç ì. Êðåìîíè: Àìàò³, Ãâàðíåð³ òà Ñòðàä³âàð³. Âîíè
âèãîòîâë
îâëÿëè ñìè÷êîâ³ ³íñòðóìåíòè (ñêðèïêè, àëüòè é â³îëîí÷åë³), ÿê³ ìàëè íåïîâòîðíî
êðàñèâå ççâó÷àííÿ, áëèçüêå äî òåìáðó ëþäñüêîãî ãîëîñó. Ñåêðåò âèãîòîâëåííÿ öèõ
íàéäîñêîíà
àë³øèõ ³íñòðóìåíò³â ó ñâ³ò³ ùå é äîñ³ íå ðîçãàäàíî. ²ñíóþòü ð³çí³ âåðñ³¿:
îñîáëèâà
âà äåðåâèíà, ¿¿ îáðîáêà, ëàêóâàííÿ òîùî. Àíòîí³î Ñòðàä³âàð³ çà ñâîº æèòòÿ
âèãîòîâ
òîâèâ 1500 ñêðèïîê, àëüò³â ³ â³îëîí÷åëåé. ²ç 1150 ñêðèïîê, ùî â³äîì³ â íàø ÷àñ,
íåìà
åìàº íàâ³òü äâîõ, ÿê³ áóëè á îäíàêîâ³ çà ðåëüºôîì äåêè àáî çà çâóêîì.
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Ìóçèêà À. Îëєéíіêîâîї, âіðøі Ë. Ðàòè÷
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2. Краса дорогоцінна,
Мудрована і дивна,
Що пишна і парадна –
Яскравість кольорів.
Бароко ти, бароко, –
То музика висока,
Орнаменти і барви,
Прославлення майстрів.
Приспів:

Запитання для узагальнення
1. Які жанри музики та музичні інструменти були популярними в епоху бароко?
2. Що таке поліфонія? Які нововведення зробив Й.С. Бах?
3. Поясніть думку Й.С. Баха: «Мета музики – торкатися сердець».

Робота з додатковими джерелами інформації
1. Äîñëіäіòü, ÷è çâó÷èòü ìóçèêà É.Ñ. Áàõà òà À. Âіâàëüäі â íàø ÷àñ.
Ó ÿêèõ іíòåðïðåòàöіÿõ?
2. Ó âіëüíó õâèëèíó äîñëіäіòü іñòîðіþ ðîçâèòêó ñêðèïêè.
3. Çà áàæàííÿ ó âіëüíèé ÷àñ ïîñëóõàéòå îäèí ç ìіíі-öèêëіâ (Ïðåëþäіþ і ôóãó) ç «Äîáðå òåìïåðîâàíîãî êëàâіðó» É.Ñ. Áàõà.
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§ 20–21.
ПЕРЛИНИ
УКРАЇНСЬКОГО БАРОКО
Íîâі îðèãіíàëüíі іäåї єâðîïåéñüêîãî áàðîêî çíàéøëè ñâîє âіäîáðàæåííÿ
â óêðàїíñüêîìó ìèñòåöòâі. Çîêðåìà, ó öüîìó ñòèëі ñòâîðåíî øåäåâð ñâіòîâîãî çíà÷åííÿ – Àíäðіїâñüêó öåðêâó â Êèєâі (àðõіòåêòîð Áàðòîëîìåî Ðàñòðåëëі), ùî âèñî÷іє íà îäíіé іç êðó÷ Ñòàðîêèїâñüêîї ãîðè íà Ïîäîëі.
Åêñòåð’єð öåðêâè âðàæàє áàãàòñòâîì äåêîðó. Ñòіíè é áàðàáàíè áàíü ðîç÷ëåíîâàíі ïî âåðòèêàëі ïіëÿñòðàìè é êîëîíàìè. Êðóãëі âіêíà îáðàìîâàíî
ðîçêіøíèì ëіïíèì îðíàìåíòîì, íà ôðîíòîíàõ ðîçìіùåíî ÷àâóííі êàðòóøі.
Ìàëüîâíè÷іñòü ôàñàäіâ ïіäêðåñëþє ÿñêðàâå ðîçôàðáóâàííÿ: íà áіðþçîâîìó
òëі âèäіëÿþòüñÿ áіëі êîëîíè, ïіëÿñòðè, êàðíèçè, ñÿþòü ïîçîëîòîþ ÷àâóííі
êàïіòåëі, ïî ãðàíÿõ òåìíî-çåëåíîї áàíі çâèâàþòüñÿ ïîçîëî÷åíі ãіðëÿíäè.
Ïèøíèé äåêîð ïåðåâàæàє і â іíòåð’єðі, ãîëîâíèì àêöåíòîì ÿêîãî є òðèÿðóñ-

1

2
1 – Андріївська церква. Київ; 2 – Домініканський костел. Львів
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íèé ìîíóìåíòàëüíèé іêîíîñòàñ. Çàãàëîì іíòåð’єð Àíäðіїâñüêîї öåðêâè –
ñâіòëèé, îøàòíèé, ìàæîðíèé – ñïðàâëÿє âðàæåííÿ âíóòðіøíüîї ÷àñòèíè
ïàðàäíîї ïàëàöîâîї çàëè.
Ñåðåä íàéêðàùèõ ïàì’ÿòîê çàõіäíîєâðîïåéñüêîãî áàðîêî íà òåðåíàõ
Óêðàїíè – Äîìіíіêàíñüêèé êîñòåë, ñîáîð Ñâÿòîãî Þðà ó Ëüâîâі, Ìàðіїíñüêèé ïàëàö ó Êèєâі.

Òåìà 1. Ìèñòåöòâî áàðîêî

Схарактеризуйте фасади будівель. Як проявилися риси європейського бароко в архітектурі України?

Çíàìåíèòèé äóõ íåñïîêîþ òà ïîðèâàííÿ, íàìàãàííÿ ïîєäíàòè ïðîòèëåæíîñòі, õàðàêòåðíèé äëÿ ìèñòåöòâà áàðîêî, ÿñêðàâî âèÿâèâñÿ é ó ñêóëüïòóðі.
Íàéáіëüøîãî ðîçâèòêó âîíà íàáóëà â çàõіäíîóêðàїíñüêèõ çåìëÿõ. Ñêóëüïòîðè ïðàöþâàëè â ìàðìóðі, âіäëèâàëè ìåòàë, ðіçüáèëè êàìіíü. ßñêðàâîþ é
õàðàêòåðíîþ ïàì’ÿòêîþ äîáè áàðîêî є êàïëèöÿ Áîїìіâ ó Ëüâîâі, ôàñàä ÿêîї
âêðèòî ñêóëüïòóðàìè ó äâà ÿðóñè. Íå ìåíø ðÿñíî, íіæ çîâíі, óêðèòî ñêóëüïòóðíèìè äåòàëÿìè êàïëèöþ Áîїìіâ і âñåðåäèíі. Áàíÿ, ùî óâіí÷óє êàïëèöþ,
ïîäіëåíà íà êâàäðàòè, і â êîæíîìó âìіùåíî ïîãðóääÿ ñâÿòîãî àáî ÿíãîëà.
Ïëîùèíó âіâòàðíîї ñòіíè õðàìó ïîäіëåíî êàðíèçàìè íà òðè ÿðóñè, ùіëüíî
çàïîâíåíèìè ñêóëüïòóðíèìè òâîðàìè. Âіâòàð – öå ãîëîâíà ÷àñòèíà õðèñòèÿíñüêîї öåðêâè. Ó ñåðåäèíі âіâòàðÿ çíàõîäèòüñÿ ïðåñòîë äëÿ çäіéñíåííÿ
ëіòóðãіé. Àâòîðîì öüîãî ìîíóìåíòó áóâ ñêóëüïòîð äîáè áàðîêî Ãàëóø Ïôіñòåð, ðîäîì іç Áðåñëàâà, ÿêèé ïåðåїõàâ â Óêðàїíó.
Що вас вразило в цій пам’ятці? Як скульптор розв’язав завдання
оздоблення купола та стін каплиці? Які ознаки, притаманні стилю
бароко, виявилися у скульптурних зображеннях цієї будівлі?

1

2
Каплиця Боїмів. Львів: 1 – вівтар; 2 – загальний вигляд
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1

Йоганн Георг Пінзель: 1 – Самсон, що роздирає пащу лева; 2 – Жертвоприношення Авраама

Òâîðàì âèçíà÷íîãî óêðàїíñüêîãî ñêóëüïòîðà åïîõè áàðîêî – Éîãàííà
Ãåîðãà Ïіíçåëÿ âëàñòèâі âåëèêà åìîöіéíіñòü і äèíàìіçì, íàäàííÿ ôîðìàì
æèòòєâèõ ðèñ. Ãåðîї ìàéñòðà (ïåðåâàæíî ç áіáëіéíèõ ñþæåòіâ) ïåðåáóâàþòü
ó ðóñі, íåñïîäіâàíèõ ðàêóðñàõ; ó ïîçàõ, æåñòàõ і âèðàçàõ îáëè÷ óòіëåíî
ðіçíîìàíіòíі åìîöіéíі ñòàíè. Ó ñâîїé òâîð÷îñòі ñêóëüïòîðó âäàëîñÿ íàéâèùîþ ìіðîþ âòіëèòè äóõ áàðîêî: äèíàìіêó, ìіíëèâіñòü, åêñïðåñіþ.
Порівняйте твори Л. Берніні (с. 88) та Й. Пінзеля.

Óêðàїíà ïèøàєòüñÿ òàêîæ âëàñíèìè äîñÿãíåííÿìè â ðîçâèòêó àðõіòåêòóðè öüîãî ïåðіîäó. Õèìåðíіñòü ôîðì, ïèøíіñòü і äåêîðàòèâíіñòü, ïðèòàìàííі
çàõіäíîєâðîïåéñüêîìó áàðîêî, óðіâíîâàæèëèñÿ â óêðàїíñüêіé àðõіòåêòóðі
÷èñòèìè ïëîùèíàìè ñòіí, çàâäÿêè ÷îìó ñòâîðèëàñÿ çàãàëüíà ãàðìîíіÿ åëåìåíòіâ – ó âñüîìó ïàíóє ìіðà і òàêò. Íàöіîíàëüíà ñàìîáóòíіñòü, îñîáëèâîñòі
áóäіâíèöòâà ðîçêâіòëè â óêðàїíñüêîìó áàðîêî, ÿêå ìàє íàçâó ãåòüìàíñüêå,
àáî êîçàöüêå, áàðîêî.
Çà äîáè Ãåòüìàíùèíè ó Ñõіäíіé òà Öåíòðàëüíіé Óêðàїíі íàáóëè ðîçâèòêó
ñïîðóäè ðіçíèõ òèïіâ – æèòëîâі, ãðîìàäñüêі (êóëüòîâі, àäìіíіñòðàòèâíі, íàâ÷àëüíі òîùî), îáîðîííі, ïðîìèñëîâі, ïðîòå ïðîâіäíèì òèïîì áóëè öåðêîâíі
áóäіâëі. Íàéâèðàçíіøå íàöіîíàëüíі ðèñè âèÿâèëèñÿ â êàì’ÿíèõ õðàìàõ, ùî
ïîõîäèëè âіä äåðåâ’ÿíèõ öåðêîâ. Áóäіâëі õðàìіâ óòâîðþâàëè ó ïëàíі õðåñò
іç öåíòðè÷íîþ îá’єìíîþ äèíàìі÷íîþ êîìïîçèöієþ, ÿêà çàçâè÷àé çàâåðøóâàëàñÿ ï’ÿòüìà ÷è äåâ’ÿòüìà âåðõіâêàìè. Õðàì, ÿê ïðàâèëî, ñïîðóäæóâàëè
â ìіñöåâîñòі, ùî äîáðå îãëÿäàëàñÿ ç óñіõ áîêіâ.
Ó ÷àñè áàðîêî íå òіëüêè áóäóâàëè íîâі ñïîðóäè – ïåðåáóäîâóâàëè ñòàðі,
íà ÿêèõ, çâè÷àéíî, ïîçíà÷èëèñÿ ðèñè ñòèëþ. Òàê, ïîâíіñòþ áóëè âіäíîâëåíі
Ñîôіéñüêèé ñîáîð, Êèðèëіâñüêà öåðêâà ó Êèєâі, õðàìè Êèєâî-Ïå÷åðñüêîї
ëàâðè.
Ó Êèєâі òâîðèëè âіäîìі çîä÷і: Іâàí Ãðèãîðîâè÷-Áàðñüêèé (ìіñüêèé âîäîãіí íà Ïîäîëі ç ïàâіëüéîíîì-ôîíòàíîì «Ñàìñîí», Ïîêðîâñüêà öåðêâà),
Éîãàí Ãîòôðіä Øåäåëü (äçâіíèöі Êèєâî-Ïå÷åðñüêîї ëàâðè é Ñîôіéñüêîãî
ñîáîðó, áðàìà Çàáîðîâñüêîãî), Ñòåïàí Êîâíіð (Ìèòðîïîëè÷èé äіì і áóäèíêè
òà äçâіíèöі Ëàâðè).
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1

1 – Георгіївський собор Видубицького монастиря в Києві; 2 – Свято-Троїцький собор у Густині

Схарактеризуйте зразки храмів у стилі українського козацького бароко
(особливості композиції, архітектурних форм, оздоблення).
Визначте особливі риси українського бароко в архітектурі (на прикладі
творів, поданих у підручнику). Якби ви проектували власний житловий
будинок, які досягнення бароко ви б використали?
1

2

1 – Іван Григорович-Барський. Фонтан «Самсон»; 2 – Ковнірівський корпус. Київ
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Ó Öåíòðàëüíіé
Ö
іé Óêðàїíі
Ó
ї і ñêóëüïòóðà íàáóëà
á
âåëèêîãî çíà÷åííÿ, çîêðåìà,
ÿê äåêîðàöіÿ ïèøíîї àðõіòåêòóðè êîçàöüêîãî áàðîêî. ßêùî çàõіäíîóêðàїíñüêі ñêóëüïòîðè-ðіçüáÿðі ïðàöþâàëè ïåðåâàæíî â êàìåíі, òî ìàéñòðè
Ñõіäíîї Óêðàїíè âèêîðèñòîâóâàëè çäåáіëüøîãî äåðåâî. Äåðåâ’ÿíå ðіçüáëåííÿ
áóëî øèðîêî ðîçïîâñþäæåíå äëÿ îáðàìëåííÿ іêîí, âіâòàðÿ і íàâіòü ñòâîðåííÿ
іêîíîñòàñіâ ó öіëîìó.

Äîâіäêà
Саме в добу бароко іконостаси в церквах,
що раніше були невисокі, розвинулися в
багатоярусну стінку, пишно оздоблену
різьбленим дерев’яним мереживом – витонченим,
вибагливим, навіть фантастичним. Вона перегороджувала церкву, підіймаючись угору аж до найвищої церковної бані. Ряди чи яруси ікон розділялися ошатним різьбленням, яке часто було досить
рельєфним, що надавало всьому іконостасу
об’ємності і ще більшої пишності. Різьблення
іконостасів часто було позолочене і справляло
враження тонкої й вибагливої, майже ювелірної,
роботи майстра.

Іконостас Андріївської церкви у Києві

Íàöіîíàëüíà ñàìîáóòíіñòü ñòèëþ áàðîêî âèÿâèëàñÿ òàêîæ і â óêðàїíñüêîìó æèâîïèñі. Âèíèêëè îñîáëèâі æàíðè îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà, ó ÿêèõ
ôîðìóâàëèñÿ íàöіîíàëüíі îçíàêè ÿê ó âіäòâîðåííі îáðàçіâ, òàê і â äîáîðі
òåõíі÷íèõ ïðèéîìіâ. Óêðàїíñüêі æèâîïèñöі ñòðèìàíî ñòàâèëèñÿ äî ïèøíèõ
і äèíàìі÷íèõ ôîðì єâðîïåéñüêîãî áàðîêî. Öå âіäáèëîñÿ â іêîíîïèñі. Óêðàїíñüêіé іêîíі âëàñòèâі ìîíóìåíòàëüíіñòü ôіãóð, ëàêîíі÷íå é òîíêå êîëіðíå
ðіøåííÿ, ïîєäíàííÿ ðіçüáëåíîãî âіçåðóí÷àñòîãî ïîñðіáëåíîãî òëà, ùî íàãàäóє îðíàìåíòè íàðîäíîãî îäÿãó. Äåÿêі іêîíè äîáè áàðîêî õî÷à é íàïèñàíі íà
ðåëіãіéíі ñþæåòè, àëå çà ìàíåðîþ âèêîíàííÿ íàáëèæàþòüñÿ äî ñâіòñüêèõ
êàðòèí іç õàðàêòåðíèìè äëÿ áàðîêî åôåêòíèìè ïîçàìè, îøàòíèì îäÿãîì,
âåëèêîþ êіëüêіñòþ ïîáóòîâèõ äåòàëåé, ïåéçàæåì і íàòþðìîðòîì.
Äîñèòü öіêàâèì ÿâèùåì öüîãî ïåðіîäó є òàê çâàíà ïîðòðåòíà іêîíà, çîêðåìà «Ïîêðîâà», ó çìіñòі ÿêîї ðåëіãіéíà òåìàòèêà ïîєäíàëàñÿ çі ñâіòñüêîþ.
Â іêîíàõ âіäòâîðåíî іäåþ äåðæàâíîñòі óêðàїíñüêîãî íàðîäó: ïåðåáóâàííÿ ïіä
çàõèñòîì Áîãîðîäèöі ãðóï ëþäåé ðіçíèõ ñîöіàëüíèõ ñòàíіâ óòіëþє іäåþ íåáåñíîãî çàñòóïíèöòâà íå îêðåìіé îñîáі, à íàðîäó і äåðæàâі. Ëèøå â äåÿêèõ
іêîíàõ, çîêðåìà ñòâîðåíèõ ó êîçàöüêîìó ñåðåäîâèùі, òðàïëÿþòüñÿ іíäèâіäóàëüíі ïîðòðåòíі õàðàêòåðè: «Ïîêðîâà» іç Ñóëèìіâêè òà ç Íîâãîðîäà-Ñіâåðñüêîãî,
«Ïîêðîâà» ç ïîðòðåòîì Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî.

104

Ïåðëèíà
За легендою, Богородиця захистила Константинополь та його мешканців від
ворогів, укривши їх своєю покровою (омофором). Культ Покрови Богородиці на
території України був поширеним у «християнській республіці козаків». Богородиця
вважалася небесною заступницею козацького війська. До Неї козаки зверталися
з молитвою, просили про допомогу в бою та захист під час навали ворогів.
На цій іконі Богородиця, яка ніби виступає з храму, розставивши руки долонями
до глядача, плащем покриває всіх персонажів, котрі моляться на колінах обабіч
Неї. Очі й голова Богородиці звернені до тих, хто молиться і кого Вона захищає.
Головною особливістю цього твору є наявність на ньому портретів відомих історичних діячів України та Росії XVII ст.: єпископа Лазаря Барановича – відомого
церковного діяча і письменника (праворуч від Богородиці); російського царя
Олексія Михайловича у зубчатій золотій короні (ліворуч від Богородиці), за ним –
українського гетьмана Богдана Хмельницького.

Як художнику вдалося поєднати у змісті ікони релігійну та світську
тематику? Чому, на вашу думку, саме в цей період з’явилися ікони
такого типу?

Ікона «Покрова Богородиці» з портретом Богдана Хмельницького
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Âîäíî÷àñ ііç ðåëіãіéíîþ
Â
і іé
òåìàòèêîþ â ìàëÿðñòâі øèðîêîãî ðîçïîâñþäæåííÿ íàáóëî çîáðàæåííÿ æèòòÿ çàìîæíèõ ãðîìàäÿí. Îñîáëèâî öå âіäáèëîñÿ ó ñâіòñüêîìó
ïîðòðåòі, çîêðåìà â òàêîìó æàíðі, ÿê ïàðñóíà. Éîãî
íàöіîíàëüíà îñîáëèâіñòü – òіñíèé çâ’ÿçîê ç іêîíîïèñîì.
Äóæå ïîïóëÿðíèìè íà òîé ÷àñ áóëè ïîðòðåòè Á. Õìåëüíèöüêîãî і êîçàöüêîї ñòàðøèíè, à â Çàõіäíіé Óêðàїíі –
÷ëåíіâ Ëüâіâñüêîãî áðàòñòâà – íàöіîíàëüíî-ðåëіãіéíîї
ãðîìàäñüêîї îðãàíіçàöії ïðàâîñëàâíèõ ìіùàí Ëüâîâà.
Äî íàéâіäîìіøèõ íàëåæàòü ïîðòðåòè Ï. Ìîãèëè,
Ì. Ìàêëàøåâñüêîãî, ïîëêîâíèêà І. Ñóëèìè òà éîãî äðóæèíè, ãåíåðàëüíîãî îáîçíîãî І. Ðîäçÿíêà. Ïîðòðåòèñòè íàìàãàëèñÿ «çàçèðíóòè» ó âíóòðіøíіé, äóøåâíèé ñâіò ëþäèíè,
ïîêàçàòè її õàðàêòåð, âäà÷ó, âèîêðåìèòè іíäèâіäóàëüíі
ðèñè. Òîìó ìèòöі çîñåðåäæóâàëèñÿ ïåðåâàæíî íà îáëè÷÷і
ñâîїõ ïåðñîíàæіâ. Îäÿã íå âіäâåðòàâ óâàãè ãëÿäà÷à.

Невідомий художник. Портрет
лубенського полковника Г. Гамалії

Які художні прийоми використав художник для
створення монументального, урочистого, повнозвучного образу портретованого? Які особливості української парсуни втілено в картині?

Íàäçâè÷àéíó ïîïóëÿðíіñòü ìàëè â Óêðàїíі íàðîäíі êàðòèíè «Êîçàê Ìàìàé». Çîáðàæåííÿ öüîãî ãåðîÿ íàðîäíèõ ëåãåíä, ïåðåêàçіâ òà ïðèêàçîê
ìîæíà áóëî ïîáà÷èòè â êîæíіé óêðàїíñüêіé õàòі. Êîçàêà-áàíäóðèñòà ìàëþâàëè îëіéíèìè ôàðáàìè íà ïîëîòíі, ñòіíàõ, äâåðÿõ, êàõëÿõ, ñêðèíÿõ, ïîñóäі é íàâіòü íà âóëèêàõ, óâàæàþ÷è ñèìâîëі÷íå çîáðàæåííÿ Ìàìàÿ
ñâîєðіäíèì îáåðåãîì.
Íàéêðàùі çäîáóòêè óêðàїíñüêèõ ìèòöіâ êîçàöüêî-ãåòüìàíñüêîї äîáè –
àðõіòåêòóðà é іêîíîïèñ áàðîêî, êàðòèíè «Êîçàê Ìàìàé» íàðîäíèõ ìàéñòðіâ
іç ÷àñîì íå òіëüêè íå âòðàòèëè ñâîєї ìèñòåöüêîї âàðòîñòі, à é óâіéøëè äî
çîëîòîї ñêàðáíèöі ñâіòîâîї êóëüòóðè, íàâіêè ïðîñëàâèâøè ñâîїõ òâîðöіâ і
íàðîä, ùî їõ âèïëåêàâ.

Народні картини «Козак Мамай»
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СЛОВНИК
Іêîíîñòàñ – ïåðåãîðîäêà, ùî âіäîêðåìëþє âіâòàð âіä öåíòðàëüíîї ÷àñòèíè öåðêâè. Íà іêîíîñòàñі ðîçòàøîâóþòüñÿ іêîíè.
Êàðòóø (âіä іòàë. «çãîðòîê») – ãðàôі÷íà àáî ñêóëüïòóðíà (ëіïíà) ïðèêðàñà ó âèãëÿäі äåêîðàòèâíî îáðàìëåíîãî ùèòà ÷è íàïіâðîçãîðíóòîãî
ñóâîþ, íà ÿêіé ðîçìіùóþòü íàïèñè, ãåðáè, åìáëåìè òîùî.
Ïàðñóíà – æàíð óêðàїíñüêîãî ïîðòðåòíîãî æèâîïèñó êіíöÿ XVI – XVII ñò.,
ùî âèêîðèñòîâóâàâ ïðèéîìè іêîíîïèñó.

Запитання для узагальнення
1. Як проявився стиль бароко на українських землях?
2. У чому досягнення українського бароко в архітектурі та живописі?
3. Розкажіть про вплив мистецького стилю бароко на розвиток скульптури.
4. Якими є найпоширеніші мотиви барокової орнаментики?

Робота з додатковими джерелами інформації
1. Äîñëіäіòü àðõіòåêòóðíі ñïîðóäè âàøîї ìіñöåâîñòі. Ìîæëèâî, äåÿêèì ç íèõ ïðèòàìàííі ðèñè áàðîêî. Âèçíà÷òå, ÿêі ñàìå. Äіçíàéòåñÿ
ïðî іñòîðіþ ñòâîðåííÿ ñïîðóä. Çðîáіòü çàìàëüîâêè öèõ àðõіòåêòóðíèõ ïàì’ÿòîê.
2. Çà äîïîìîãîþ äîâіäíèêîâîї, íàóêîâî-ïîïóëÿðíîї òà іíøîї ëіòåðàòóðè, Іíòåðíåòó äіçíàéòåñÿ áіëüøå ïðî äіÿëüíіñòü âèäàòíèõ îñîáèñòîñòåé åïîõè áàðîêî òà їõíіé âíåñîê ó ðîçâèòîê і ñòàíîâëåííÿ
óêðàїíñüêîãî ìèñòåöòâà.
3. Ñòâîðіòü àëüáîì (êåéñ) «Ïàì’ÿòêè óêðàїíñüêîãî áàðîêî» (êîëåêòèâíà
ðîáîòà).
4. Ñòâîðіòü ñåíêàí íà òåìó áàðîêî. Ñåíêàí — öå âіðø, ùî ñêëàäàєòüñÿ ç
ï’ÿòè ðÿäêіâ. Ïåðøèé ðÿäîê ìàє ìіñòèòè ñëîâî, ÿêå ïîçíà÷àє òåìó (çàçâè÷àé öå іìåííèê). Äðóãèé ðÿäîê – öå îïèñ òåìè, ÿêèé ñêëàäàєòüñÿ ç äâîõ
ñëіâ (äâà ïðèêìåòíèêè). Òðåòіé ðÿäîê íàçèâàє äіþ, ïîâ’ÿçàíó ç òåìîþ, і
ñêëàäàєòüñÿ ç òðüîõ ñëіâ (çâè÷àéíî öå äієñëîâà). ×åòâåðòèé ðÿäîê є ôðàçîþ,
ÿêà ñêëàäàєòüñÿ іç ÷îòèðüîõ ñëіâ і âèñëîâëþє ñòàâëåííÿ äî òåìè, ïî÷óòòÿ ç
ïðèâîäó îáãîâîðþâàíîãî. Îñòàííіé ðÿäîê ñêëàäàєòüñÿ ç îäíîãî ñëîâà – ñèíîíіìà äî ïåðøîãî ñëîâà, ó íüîìó âèñëîâëþєòüñÿ ñóòíіñòü òåìè, íіáè ðîáèòüñÿ
ïіäñóìîê. Íàïðèêëàä:
Áàðîêî
Ïèøíå òà õèìåðíå
Ïðèêðàøàє, ðîçâàæàє, çàõîïëþє
Âòіëþє ïîєäíàííÿ іëþçîðíîãî, ðåàëüíîãî
Ñòèëü
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Ðîçä³ë
Ð
îçä³ë 2

§ 22.
МУЗИКА
УКРАЇНСЬКОГО БАРОКО

Ó íàäðàõ ñòèëþ áàðîêî ç éîãî ñõèëüíіñòþ äî ïèøíîñòі, ïîìïåçíîñòі,
äèíàìі÷íîñòі é ñâÿòêîâîї îðíàìåíòàëüíîñòі â óêðàїíñüêіé ïðàâîñëàâíіé
öåðêîâíіé ìóçèöі íà çìіíó ïîãëèáëåíî çîñåðåäæåíîìó çíàìåííîìó ðîçñïіâó
ïðèéøëî âіäêðèòî åìîöіéíå çâó÷àííÿ õîðîâîãî áàãàòîãîëîññÿ. Áàãàòîâіêîâà
òðàäèöіÿ îäíîãîëîñíîãî ñïіâó ïîñòóïèëàñÿ ìіñöåì çàõîïëåííþ ìèëîçâó÷íèìè ãàðìîíіÿìè õîðó. Öå çóìîâèëî âèíèêíåííÿ íîâîãî ìóçè÷íîãî æàíðó
ïàðòåñíèé êîíöåðò. Ïîäіë ãîëîñіâ íà ïàðòії і äàâ íàçâó íîâîìó ñòèëþ –
ïàðòåñíèé ñïіâ. Ìóçèêà êîíöåðòіâ òâîðèëàñÿ äëÿ âèêîíàííÿ âåëèêèì õîðîì
íà 8–12 ãîëîñіâ (ïàðòіé) àáî íàâіòü äâîìà õîðàìè (äî 48 ãîëîñіâ) áåç іíñòðóìåíòàëüíîãî ñóïðîâîäó. Åïіçîäè, ÿêі âèêîíóâàëèñÿ ñîëî і âîêàëüíèì
àíñàìáëåì (ñîëіñòàìè), ÷åðãóâàëèñÿ ç õîðîâèìè
åïіçîäàìè. Ó ïàðòåñíіé ìóçèöі êðèñòàëіçóâàâñÿ
«ðîçêіøíèé ñòèëü» áàðîêîâîї êîìïîçèöії, äå âàæëèâå ìіñöå ïîñіäàëè êîëîðèñòè÷íі åôåêòè, êîíòðàñòè òåìáðîâèõ çіñòàâëåíü, ùî ñòâîðþâàëè îá’єìíå
âіä÷óòòÿ ïðîñòîðó. Çà îáðàçíèì çìіñòîì êîíöåðòè
óìîâíî ðîçïîäіëÿëèñÿ íà óðî÷èñòі, ñâіòëі, ëіðèêîäðàìàòè÷íі, ñêîðáîòíі. Ó ïðîöåñі ðîçâèòêó ïàðòåñíå
áàãàòîãîëîññÿ ïîñòóïîâî çìіíþâàëîñÿ: óñêëàäíþâàëèñÿ ïîëіôîíі÷íà òåõíіêà òà іíòîíàöіéíèé ñêëàä
êîìïîçèöіé. Іç âïðîâàäæåííÿì ïàðòåñíîãî ñïіâó
õðàìîâà ìóçèêà ïîñòóïîâî íàáóëà àâòîðñòâà.
Ïåðøà âåëèêà ïîñòàòü ñåðåä ìàéñòðіâ ïàðòåñíîãî ïèñüìà – Ìèêîëà Äèëåöüêèé, êîìïîçèòîð,
ó÷åíèé, ìóçè÷íèé ïðîñâіòèòåëü, õîðîâèé ðåãåíò
(äèðèãåíò). Éîãî êðåäî – óòâåðäæåííÿ іäåї âèñîêîãî
ïðîôåñіîíàëіçìó â ìèñòåöòâі. Ç іì’ÿì Ì.Ï. Äèëåöüêîãî ïîâ’ÿçàíå ãëèáîêå îíîâëåííÿ âіò÷èçíÿíîї ïðîôåñіéíîї ìóçèêè. Ñàìå âіí ïåðøèì ç óêðàїíñüêèõ
êîìïîçèòîðіâ äîêëàäíî âèêëàâ òåõíі÷íó ñóòü ëіíіéíîї, íîòíîї ñèñòåìè, ïàðòåñíîãî ñïіâó і ïàðòåñíîї
êîìïîçèöії â ìóçè÷íî-òåîðåòè÷íîìó òðàêòàòі «Ãðàììàòèêà ïѢíіÿ ìóñèêèéñêîãî».
Музична грамота Миколи Дилецького
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Микола Дилецький. Хоровий твір (на вибір)

Схарактеризуйте свої почуття від прослуханої музики. Поміркуйте
над висловом Миколи Дилецького, уміщеним на обкладинці його
«Музичної граматики»: «Мусикиа есть, яже своим гласом возбуждает
сердца человеческая ово к веселию, ово к печали или смешенне...».

Äîâіäêà
Òåìà 1. Ìèñòåöòâî áàðîêî

Партесні концерти ще не записували в цілісну єдину
партитуру. Їх рукописи зберігаються у вигляді
комплектів книг-поголосників, де партія кожного голосу
записана в окремій книжечці-партії (звідси назва
«партесний»). Із часом деякі книжечки було втрачено, але
сучасні музикознавці здійснюють реконструкцію голосів для
виконання або видання партесних творів.

Хористи. Фрагмент ікони «Воздвиження Хреста
Господнього» кінця ХVІІІ ст.

Ïіäêðåñëåíà íåáóäåííіñòü і ïîåòè÷íіñòü ñâіòîáà÷åííÿ â÷åíîї ëþäèíè ðîáèòü áàðîêî ïåðіîäîì ðîçêâіòó ñöåíі÷íîãî ìèñòåöòâà, ÿêå ãîëîâíèì ÷èíîì
ïîâ’ÿçàíå çі øêіëüíèì íàâ÷àííÿì. Ïèøíà áàðîêîâà ñòèëіñòèêà ñïðèÿëà
ðîçâèòêó òàêèõ àêàäåìі÷íèõ êóðñіâ, ÿê ðèòîðèêà і ëîãіêà çà çàêîíàìè òåàòðó. À â êóðñі ïîåòèêè (ïіїòèêè) ó÷íі çíàéîìèëèñÿ ç ðîäàìè ëіòåðàòóðè –
åïîñîì, ëіðèêîþ і äðàìîþ, îáîâ’ÿçêîâî ÷èòàþ÷è âãîëîñ òâîðè, ñïîâíåíі
ñëîâåñíîãî ïëåòіííÿ і ïîåòè÷íîї óìîâíîñòі. Äðàìà æ ïîòðåáóâàëà äëÿ іëþñòðóâàííÿ áіëüø ñêëàäíèõ çàñîáіâ, îñêіëüêè ïðèçíà÷åíà äëÿ ñöåíè. Òàê ó
Єâðîïі, і çîêðåìà â Óêðàїíі, âèíèê øêіëüíèé òåàòð.
Øêіëüíèé òåàòð áóâ çàñíîâàíèé ó Êèїâñüêіé äóõîâíіé àêàäåìії. Éîãî ðåïåðòóàð âêëþ÷àâ äðàìè ïðî ñâÿòèõ, äðàìè-ìîðàëіòå, äðàìè íà іñòîðè÷íі ñþæåòè.
Öі òâîðè ñêëàäàëèñÿ ç ïðîëîãó, ÿêèé çàçâè÷àé âèêîíóâàâ àâòîð – ó÷èòåëü ïîåòèêè; âіí ïîÿñíþâàâ çìіñò і ìîðàëü âèñòàâè. Ïîòіì іøëè äâі-òðè äії òà åïіëîã.
Ãðà ó÷íіâ-àêòîðіâ ó øêіëüíіé äðàìі âèðіçíÿëàñÿ ïіäêðåñëåíèìè æåñòàìè
і ïîçàìè òà ïіäíåñåíîþ äåêëàìàöієþ. Äіÿ âіäáóâàëàñÿ äóæå ñòàòè÷íî.
Ó ïðîìіæêàõ ìіæ äіÿìè òà àêòàìè äðàìè ç ìåòîþ ðîçâàæèòè ãëÿäà÷à
ó÷íі çîáðàæóâàëè іíòåðìåäіїї àáî іíòåðëþäіїї – æàðòіâëèâі ñöåíêè ç óêðàїíñüêîãî ïîáóòó, íå ïîâ’ÿçàíі ç òåêñòîì
äðàìè, ùî âèêîíóâàëèñÿ æèâîþ óêðàїíñüêîþ ìîâîþ.
Îñü, íàïðèêëàä, ñþæåòè äâîõ іíòåðìåäіé: 1) ãîëîâíі
ïåðñîíàæі – íàїâíèé ìóæèê Ñòåöüêî і ïðîéäèñâіò Êëèìêî, ÿêèé ïðîäàє íåðîçóìíîìó Ñòåöüêîâі çàìіñòü ëèñèöі
êîòà â ìіøêó; 2) òðîє ÷îëîâіêіâ âèðіøóþòü, ùî ïèðіã
äіñòàíåòüñÿ òîìó, õòî ïîáà÷èòü êðàùèé ñîí, і ïîêè äâîє
ç íèõ ñïëÿòü, òðåòіé ç’їäàє ïèðіã.
Øêіëüíèé òåàòð óêðàїíñüêîãî áàðîêî çàïî÷àòêóâàâ
äðàìó ÿê ñöåíі÷íå äіéñòâî, ùî âіäáóâàëîñÿ çà ïåâíèìè
ïðàâèëàìè, ç äåêîðàöіÿìè, øóìîâèìè åôåêòàìè òà іíøèìè ñöåíі÷íèìè çàñîáàìè.
Напишіть і виконайте інтермедію з вашого шкільного життя (колективна робота).
Пригадайте, що вам відомо про народний український різдвяний театр. Назвіть персонажів
українського вертепу, намалюйте одного з них.

Вертеп
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Ïåðëèíà
У козацько-гетьманську добу – період боротьби українського народу за національну та соціальну незалежність – у народній культурі досяг вершин музичний
епос. Саме в ті часи народився унікальний музично-пісенний жанр, властивий
тільки українській національній музиці, – думи.
Думи – героїчна, драматизована, пройнята ліризмом поезія. Боротьба козакiв iз
чужоземними завойовниками, життя бранцiв у неволi, морськi походи козакiв,
козацькi повстання проти поневолювачів – усi цi подiï були мотивами украïнських
дум. І це не просто хроніка подій, документ, у якому провідну роль відіграють факти;
це, насамперед, художні твори, і тому в їхньому змісті можливий творчий домисел
поряд із згадками про історичні події чи діяльність конкретних персонажів. Справжні
перлини українського народного епосу – «Дума про козака Голоту», «Дума про
Марусю Богуславку», «Дума про Самiйла Кiшку», «Дума про Iвана Богуна» та iн.
Автори дум того періоду не вiдомi. Переважно це були учасники козацьких
битв i походiв. Кобзарi, лiрники, бандуристи виконували думи речитативом, наразі
мелодія чітко підпорядковувалася поетичному тексту, а віртуозний інструментальний супровід з елементами зображальності «домальовував» картину запеклої
битви, страждання невольника чи бурі на морі. Вiд села до села, вiд мiста до мiста
розносили народні співці вісті про славу й подвиги героïв, ïхню мужнiсть, самопожертву й палку любов до Украïни.

Українські думи (на вибір)
Пригадайте та виконайте відомі вам історичні пісні. У вільний час
дослідіть провідні мотиви й образи історичних пісень та дум.
Оберіть тематику сучасної думи або історичної пісні.

Лев Жемчужников. Кобзар на шляху
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Òåìà 1. Ìèñòåöòâî áàðîêî

Â Óêðàїíі áàðîêîâîї äîáè â ðіçíèõ îñâіòíіõ îñåðåäêàõ (áðàòñüêèõ øêîëàõ,
êîëåãіóìàõ, Êèєâî-Ìîãèëÿíñüêіé àêàäåìії) âèíèê ñâîєðіäíèé âèä ìóçè÷íîïîåòè÷íîї òâîð÷îñòі, òіñíî ïîâ’ÿçàíèé іç ïèñüìîâîþ âіðøîâîþ ïîåçієþ, –
êàíò. Àâòîðàìè é âèêîíàâöÿìè êàíòіâ áóëè íå ëèøå êîìïîçèòîðè, ðåãåíòè
õîðіâ, ñïіâàêè é ó÷èòåëі, à òàêîæ ó÷íі áðàòñüêèõ øêіë, ìàíäðіâíі äÿêè
(ñòóäåíòè, ÿêі ïіä ÷àñ êàíіêóë (âàêàöіé), ùîá ïðîõàð÷óâàòèñÿ, іøëè ïî ñåëàõ, øóêàþ÷è ïіäðîáіòêó, àáî, íå çàêіí÷èâøè êîëåãіóìó ÷è àêàäåìії ÷åðåç
ìàòåðіàëüíі íåñòàòêè, ïîäîðîæóâàëè ìіñòàìè é ñåëàìè, çàðîáëÿþ÷è íà ïðîæèòòÿ, çîêðåìà ñïіâîì).
Çà ìóçè÷íîþ ôîðìîþ êàíò – öå òðèãîëîñíà (ïіçíіøå ÷îòèðèãîëîñíà)
êóïëåòíà ïіñíÿ, ùî âèêîíóâàëàñÿ õîðîì ÷è àíñàìáëåì áåç ñóïðîâîäó. Іñíóâàëè öåðêîâíі é ñâіòñüêі êàíòè. Òåêñòè îñòàííіõ, ñêëàäåíі ñëîâ’ÿíî-ðóñüêîþ
àáî ïðîñòîíàðîäíîþ ìîâîþ, âèñâіòëþâàëè ðіçíі ïðîôåñії (êàíòè ìàòðîñüêі,
ñîëäàòñüêі, ñòóäåíòñüêі), îñîáëèâîñòі óêðàїíñüêîãî ïîáóòó. Çà çìіñòîì ïîåòè÷íîãî òåêñòó é õàðàêòåðîì ìóçèêè êàíòè ìîæíà ðîçïîäіëèòè íà óðî÷èñòі,
ëіðè÷íі, ãóìîðèñòè÷íі é ñàòèðè÷íі.
Іìåíà àâòîðіâ êàíòіâ çà äåÿêèì âèíÿòêîì äî íàñ íå äіéøëè, õî÷à íåìàє
ñóìíіâó, ùî òàêі ïіñíі ñêëàäàëè ÿê ìóçèêàíòè-àìàòîðè, òàê і ïðîôåñіîíàëè.
Íàéâіäîìіøèì ñåðåä íèõ áóâ ôіëîñîô, ïåäàãîã і ìóçèêàíò Ãðèãîðіé Ñàâè÷
Ñêîâîðîäà.
Áàãàòî «ñêîâîðîäèíñüêèõ ïіñåíü» ìàëè âåëèêó ïîïóëÿðíіñòü ñåðåä ïðîñòîãî ëþäó é ñòàëè íàðîäíèìè. Âïëèâ òâîð÷îñòі ìàíäðіâíîãî ôіëîñîôà íà
ðîçâèòîê óêðàїíñüêîї ïіñåííîї òâîð÷îñòі íàäçâè÷àéíî âåëèêèé. Ñêîâîðîäà
ðîçøèðèâ òåìàòèêó é êîëî îáðàçіâ çãàäàíèõ æàíðіâ, äîäàâ ó âîêàëüíó ìóçèêó ãëèáîêі ôіëîñîôñüêі ðîçäóìè, à òàêîæ çáàãàòèâ її ãóìîðîì òà їäêîþ
ñàòèðîþ. Çáіðêà éîãî òâîðіâ «Ñàä áîæåñòâåííèõ ïіñåíü» – ñâîєðіäíèé ëіðè÷íèé ùîäåííèê. Ó íüîìó âіäáèëèñÿ æèòòєâі ïîäії, ðîçäóìè àâòîðà ïðî âèñîêі
ìîðàëüíі ÿêîñòі ëþäèíè, ÿêі âèÿâëÿþòüñÿ ó äîáðèõ ó÷èíêàõ, à äîáðі â÷èíêè
– ó ìóäðîñòі; ïðî âіëüíó ëþäèíó, ÿêà ìóñèòü ðåàëіçóâàòè ñâîї ìîæëèâîñòі,
à äëÿ öüîãî – ïіçíàòè ñåáå.
На уроках літератури ви вже вивчали творчість Григорія Сковороди.
Визначте основну ідею тих творів, що вам сподобалися. Чи згодні ви
з позицією цього видатного філософа щодо сенсу людського життя?
Поміркуйте.

ÔÀ Ê Ò
Ç 2010 ðîêó ïîáëèçó Õàðêîâà ïðîâîäèòüñÿ ùîð³÷íèé ë³òåðàòóðíîìóçè÷íèé ôåñòèâàëü «Ñàä Áîæåñòâåííèõ ï³ñåíü», ïðèñâÿ÷åíèé
Ã. Ñêîâîðîä³. Öå – àêö³ÿ äóõîâíîñò³ òà âøàíóâàííÿ òâîð÷îñò³ ô³ëîñîôà, ïîåòà ³ ìóçèêàíòà.
«Áàæàºø áóòè ùàñëèâèì? – çàïèòóº
Ñêîâîðîäà. – ²ñòèííå ùàñòÿ âñåðåäèí³ íàñ. Ï³çíàé ñåáå!» Ä³éñòâî
ôåñòèâàëþ ðîçãîðòàºòüñÿ íà ìàëüîâíè÷³é ãàëÿâèí³, äå øóêà÷³ ùàñòÿ
ìîæóòü íàñîëîäèòèñÿ ïðèðîäîþ, æèâîþ ìóçèêîþ, ãàðíîþ ïîåç³ºþ òà
çàïàëüíèìè òàíöÿìè.
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Ìóçèêà òà âіðøі Ã. Ñêîâîðîäè

Лев роздирає там вовка в куски,
Тут же вовк цапа скубе за виски,
Цап у городі капусту псує,
Всякий з другого бере за своє.
Всякий, хто вище, то нижчого гне,
Дужий безсильного давить і жме;
Бідний багатого – певний слуга,
Корчиться, гнеться пред ним, як дуга.
Всяк, хто не маже, то дуже скрипить:
Хто не лукавить, то ззаду сидить,
Всякому рот дере ложка суха, –
Хто ж є на світі, щоб був без гріха?
Перед розучуванням пісні розтлумачте зміст тексту. Поміркуйте над
його актуальністю в наш час. Поцікавтеся, у якій опері М. Лисенка
використано цю пісню.
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ÏÐÀÊÒÈ×ÍÅ ÇÀÂÄÀÍÍß
ÏÐÀÊÒÈ

Âèêîí
íàéòå æèâîïèñíі àáî ãðàôі÷íі êîìïîçèöії çà ìîòèâàìè òåêñòіâ êàíòіâ Ã. Ñêîâîðîäè.

СЛОВНИК

Òåìà 1. Ìèñòåöòâî áàðîêî

Ïàðòåñíèé êîíöåðò (âіä ëàò. pars, partes – «÷àñòèíà, ïàðòіÿ») – æàíð
áàãàòîãîëîñíîї öåðêîâíîї ìóçèêè, ùî ç’ÿâèâñÿ â Óêðàїíі â ïåðøіé
ïîëîâèíі ÕVІІ ñò.; íàéâèùå äîñÿãíåííÿ óêðàїíñüêîї ïðîôåñіéíîї ìóçèêè äîáè áàðîêî.
Êàíò – âîêàëüíèé æàíð, óðî÷èñòà ïіñíÿ äóõîâíîãî àáî ñâіòñüêîãî
çìіñòó, ùî âèêîíóєòüñÿ áåç ñóïðîâîäó íà òðè (÷îòèðè) ãîëîñè.

Запитання для узагальнення
1. Які музичні жанри (духовні, світські, народні) виникли в епоху бароко?
2. У чому особливість партесного співу, як він відбив світобачення бароко?
3. Розкажіть про участь учнів у шкільному театрі епохи українського бароко.

Робота з додатковими джерелами інформації
1. Çà äîïîìîãîþ ðåñóðñіâ Іíòåðíåòó òà іíøèõ íîñіїâ àóäіîіíôîðìàöії
ñòâîðіòü äîáіðêó ìóçè÷íèõ øåäåâðіâ Óêðàїíè XVII–XVIII ñò.
2. Äîñëіäіòü îñîáëèâîñòі ïîøèðåííÿ êîáçàðñòâà â Óêðàїíі. Äіçíàéòåñÿ ïðî òåìàòèêó ïіñåííîãî ðåïåðòóàðó, îñîáëèâîñòі íàðîäíèõ ìóçè÷íèõ іíñòðóìåíòіâ – êîáçè òà áàíäóðè.
3. Ðàçîì ç îäíîêëàñíèêàìè òà îäíîêëàñíèöÿìè çàïëàíóéòå ôîëüêëîðíó åêñïåäèöіþ äëÿ äîñëіäæåííÿ ìóçè÷íîї êóëüòóðè ðіäíîãî êðàþ
(Îðієíòîâíі òåìè: «Іñòîðіÿ â ïіñíÿõ ìîãî êðàþ», «Ìóçè÷íі іíñòðóìåíòè â ïîáóòі óêðàїíöіâ»).

113

Ðîçä³ë
Ð
îçä³ë
ë2

§ 23.
СЕКРЕТИ
ГАЛАНТНОГО СТИЛЮ

Ïіñëÿ âåëè÷àâîñòі, ïèøíîñòі é ìîíóìåíòàëüíîñòі áàðîêî íàñòàâ ïåðіîä
ëåãêîї ãàëàíòíîñòі òà âèøóêàíîñòі. Óëþáëåíîþ äåòàëëþ äåêîðàòèâíîї îðíàìåíòèêè ñòàëà ñòèëіçîâàíà ìóøëÿ (rokaile). Ñàìå âîíà äàëà íàçâó îêðåìîìó
ñòèëþ â ìèñòåöòâі – «ðîêîêî», ÿêèé ñôîðìóâàâñÿ ó Ôðàíöії. Ãàñëîì öüîãî
âèòîí÷åíîãî ñòèëþ ñòàëî «ìèñòåöòâî ÿê íàñîëîäà», éîãî ìåòà – âèêëèêàòè
ëåãêі, ïðèєìíі åìîöії, ðîçâàæàòè, ðàäóâàòè îêî õèìåðíèì âіçåðóíêîì ëіíіé,
âèøóêàíèìè ïîєäíàííÿìè ñâіòëèõ ñâÿòêîâèõ êîëüîðіâ.
Ó ïàëàöîâіé àðõіòåêòóðі, íà ïðîòèâàãó ÷óäîâèì ðåçèäåíöіÿì áàðîêî, ïåðåâàãà ñòàëà íàäàâàòèñÿ ñïîðóäàì êàìåðíîãî, ìàéæå ïàâіëüéîííîãî òèïó. Òàêèì
є ïàëàö Ñàí-Ñóñі â Ïîòñäàìі, ÿêèé ñïðîåêòóâàâ äëÿ ïðóññüêîãî êîðîëÿ Ôðіäðіõà II Ãåîðã Âåíöåëàóñ Êíîáåëüñäîðô. Íåâåëèêà îäíîïîâåðõîâà áóäіâëÿ ñêëàäàєòüñÿ ç ïåðåêðèòîї íåâèñîêèì êóïîëîì îâàëüíîї çàëè і äâîõ áі÷íèõ êðèë.
Ïàðêîâèé ôàñàä ïàëàöó ç åëіïòè÷íîþ â ïëàíі íàïіâðîòîíäîþ, ùî âèñòóïàє, ó
öåíòðі ïðèêðàøåíèé ôіãóðàìè êàðіàòèä і àòëàíòіâ, ÿêі ïіäòðèìóþòü êàðíèç.
Ðîçòàøîâàíі ïî âñüîìó ôàñàäó ïîïàðíî ìіæ âèñîêèìè âіêíàìè, âîíè íàäàþòü
ïàëàöó îøàòíîãî, ìàëüîâíè÷îãî âèãëÿäó. Àëå, íà âіäìіíó âіä ñêóëüïòóðè Öâіíãåðà, ÿêà íåðîçðèâíî ïîâ’ÿçàíà ç àðõіòåêòóðîþ, àòëàíòè ïàëàöó Ñàí-Ñóñі òіëüêè äåùî «ïîæâàâëþþòü» ïîâåðõíþ ñòіíè. Òóò ñêóëüïòóðà ñòàє ïðîñòî äåêîðîì.

Палац Сан-Сусі в Потсдамі. Загальний вигляд
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1

2
Палац Сан-Сусі в Потсдамі: 1 – інтер’єр; 2 – порцелянова статуетка

Ñòèëü ðîêîêî âèÿâèâñÿ, íàñàìïåðåä, ó ðîçïëàíóâàííі òà äåêîðàöії
іíòåð’єðó áóäіâåëü (ïàëàöіâ, öåðêîâ, êîñòåëіâ). Öåíòðîì ôîðìóâàííÿ íîâîãî
ìèñòåöòâà ñòàâ íå ïàëàöîâèé ïàðàäíèé іíòåð’єð, à ñàëîí. Çàìіñòü âåëè÷åçíèõ ïàðàäíèõ çàëіâ áàðîêî ç’ÿâëÿþòüñÿ íåâåëèêі îøàòíі ñàëîíè ðîêîêî.
Ñòèëü ðîêîêî ïðàãíóâ çîðîâî «çðóéíóâàòè» êîíñòðóêöіþ áóäèíêó çàâäÿêè
âèêîðèñòàííþ ìàñøòàáíèõ ðîçïèñіâ і âåëè÷åçíèõ äçåðêàë. Ùîá âіçóàëüíî
ðîçøèðèòè ïðîñòіð íåâåëèêèõ êіìíàò, äçåðêàëüíі ïîâåðõíі ðîçòàøîâóâàëè
îäíà íàâïðîòè îäíîї, à äëÿ çáіëüøåííÿ êіëüêîñòі äåííîãî ñâіòëà – íàâïðîòè âіêíà. Ùîá çíÿòè âіä÷óòòÿ ìàñèâíîñòі ñòіí òà ïåðåêðèòòіâ і íàäàòè
іíòåð’єðàì ëåãêîñòі, âіêíà ðîçòàøîâóâàëè ìàéæå â îäíіé ïëîùèíі çі ñòіíîþ.
Â îçäîáëåííі іíòåð’єðіâ ïåðåâàæàëè êðèâі ëіíії, çàîêðóãëåíіñòü êóòіâ.
Çàáàðâëåííÿ ñòіí òà ñòåëі – ì’ÿêèõ, íå ÿäó÷èõ êîëüîðіâ ç ìîæëèâèì îðíàìåíòîì, àëå íå äóæå ïîìіòíèì. Ó äåêîðі àðõіòåêòóðíèõ ñïîðóä êâіòêîâі
ãіðëÿíäè, ðîñëèííі îðíàìåíòè, çîëîòà ëіïíèíà, óñïàäêîâàíі ðîêîêî âіä
áàðîêî, äîïîâíèëèñÿ äîðîãîöіííèì êàìіííÿì òà êîëüîðîâîþ ìîçàїêîþ.
Іíòåð’єðè ïðèêðàøàëè ðіçíèìè àêñåñóàðàìè: ñòàòóåòêàìè, âàçàìè, –
îáîâ’ÿçêîâîþ äåòàëëþ ÿêèõ áóëî âèêîðèñòàííÿ ñðіáëà ÷è çîëîòà і, ïî çìîçі,
äîðîãîöіííîãî êàìіííÿ àáî êðèñòàëіâ. Óñі
ïðåäìåòè â іíòåð’єðі ìàëè âіäìіííî ãàðìîíіþâàòè îäèí ç îäíèì. Íіùî íå ïîâèííî
âèäіëÿòèñÿ àáî, íàâïàêè, – іòè â òіíü. Êîëіð, ôîðìà, òåêñòóðà – óñå ìàëî âçàєìíî
äîïîâíþâàòèñÿ. Ó äîáó ðîêîêî ñêóëüïòóðà
(ïåðåâàæíî ïîëіõðîìíà) ñòàëà іñòîòíîþ
÷àñòèíîþ àðõіòåêòóðíîї êîìïîçèöії, âîíà
âіäðіçíÿєòüñÿ îñîáëèâîþ ãðàöієþ, ëіðè÷íіñòþ, àñèìåòðè÷íіñòþ, à îðíàìåíò (çîêðåìà, ðіçüáëåíèé) íàáóâ ôîðì ìóøëі. Ó öåé
÷àñ øèðîêî ðîçâèíóëîñÿ òêàöòâî, þâåëіðíå
ìèñòåöòâî, âèãîòîâëåííÿ òîíêîї êåðàìіêè –
Інтер’єр палацу Субіз у Парижі
ïîðöåëÿíè, à òàêîæ ìåáëіâ і ãîáåëåíіâ.
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Ïåðëèíà
Яскравим прикладом рококо в архітектурі є палац Амалієнбург, розташований під Мюнхеном (Німеччина). Його створив французький архітектор
Франсуа Кювільєє для дружини курфюрста Карла Альбрехта Марії Амалії. Пізніше
цей палац став частиною Німфенбурзької заміської резиденції королів Баварії. Це
невелика одноповерхова будівля, зовні проста і водночас елегантна й вишукана.
Її центр злегка акцентований плоским куполом з платформою.
Інтер’єри палацу витончені, святкові, багато оздоблені. Хоча окремим залам
внутрішніх приміщень властиві індивідуальні риси, весь їх комплекс (Блакитний
кабінет, Жовта кімната, або Кімната відпочинку, Мисливська кімната, Індіанський
кабінет, або Кімната фазанів) становить цілісну єдність. Багатство декору досягає
кульмінації у «Великому салоні» (Дзеркальній залі) – круглому приміщенні з
плоским куполом.
За допомогою чергування вікон, дзеркал і дверей, гри природного та відбитого
світла створюється відчуття, що кордони зали зникають і глядач опиняєтеся у
відкритому павільйоні з високим небесним склепінням у вигляді купола.

Схарактеризуйте риси стилю рококо в архітектурі.

Амалієнбург. Загальний вигляд
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Інтер’єр Дзеркальної зали

Інтер’єр кухні княгині

Інтер’єр Дзеркальної зали
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Äëÿ ôîðì
Ä
ô
ìåáëіâ
á і ðîêîêî õàðàêòåðíà ïîâíà âіäìîâà
і
âіä àâòîíîìíîñòі
îêðåìèõ åëåìåíòіâ êîíñòðóêöіé, ñèìåòðії і ïðÿìèõ ëіíіé. Ãîëîâíèì ñòàє
ïðàãíåííÿ «ðîç÷èíèòè» äåòàëі â çàãàëüíîìó îá’єìі ïðåäìåòіâ. Ìåáëі çäàþòüñÿ íіáè âіäëèòèìè ç îäíієї ïëàñòè÷íîї ìàñè. Ó äåêîðàòèâíîìó îçäîáëåííі ïðåäìåòіâ îáñòàíîâêè öüîãî ñòèëþ ïåðåâàæàþòü áðîíçîâі íàêëàäêè; іíîäі
âñÿ ïîâåðõíÿ ïðåäìåòіâ îáðîáëÿëàñÿ êîëüîðîâèìè ëàêàìè і òåæ äåêîðóâàëàñÿ íàêëàäêàìè àáî ïîçîëî÷åíèì ðіçüáëåííÿì. Áåçòóðáîòíå æèòòÿ ñâіòñüêèõ
ñàëîíіâ áóëî çîñåðåäæåíå íàâêîëî æіíêè, і ïðèìõè âåëèêîñâіòñüêèõ ïàííî÷îê çàäàâàëè çàãàëüíèé òîí: âèòîí÷åíî-äåêîðàòèâíèé і ëåãêîâàæíèé.
Ç’ÿâèëèñÿ ñóòî æіíî÷і ïðåäìåòè ìåáëіâ. Öå – ñåêðåòåð íà âèñîêèõ íіæêàõ
ç ïîõèëî ðîçòàøîâàíîþ âіäêèäíîþ äîøêîþ і áåçëі÷÷þ ïîòàéíèõ âіääіëåíü;
êàðòîíüєðêà (øàôêà äëÿ ïàïåðіâ); òóàëåò ç âіäêèäíèì äçåðêàëîì і ðіçíîìàíіòíі òóìáî÷êè.
Ãîëîâíèé ìîòèâ êіìíàòè ðîêîêî – êàìіí: íåâèñîêèé, îáëèöüîâàíèé ìàðìóðîâîþ ïëèòîþ і çàñòàâëåíèé êàíäåëÿáðàìè, ãîäèííèêàìè, ïîðöåëÿíîâèìè

Меблі у стилі рококо
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«äðіáíè÷êàìè» òà іíøèìè ïðèêðàñàìè. Íàä êіìíàòíîþ ïі÷÷þ çàçâè÷àé âіøàëè äçåðêàëî â ðîçêіøíіé ðàìі. Ó öåé ÷àñ «íàðîäæóþòüñÿ» íîâі ôîðìè
ìåáëіâ äëÿ ñèäіííÿ: êàíàïå (äèâàí ó ôîðìі êіëüêîõ ç’єäíàíèõ êðіñåë), øåçëîíã, áåðòåð (ãëèáîêå êðіñëî). Ó ôîðìàõ äèâàíіâ і êðіñåë âðàõîâóâàëèñÿ
îñîáëèâîñòі ïèøíîãî æіíî÷îãî îäÿãó. Ìàéñòðè ïî÷àëè íàìàãàòèñÿ ðîáèòè
ìåáëі íå òіëüêè ðåïðåçåíòàòèâíèìè, àëå é êîìôîðòíèìè.
Íàéïîøèðåíіøîþ ôîðìîþ òâîðіâ æèâîïèñó ñòàëî äåêîðàòèâíå ïàííî,
çäåáіëüøîãî îâàëüíîї, êðóãëîї àáî õèìåðíî çіãíóòîї ôîðìè. Äåêîðàòèâíі
êîìïîçèöії çàõîïëþþòü ãëÿäà÷à ãðàöіîçíèì îðíàìåíòàëüíèì ðèòìîì. Äëÿ
îçäîáëåííÿ âíóòðіøíіõ ïðèìіùåíü ìàéñòðè ðîêîêî øèðîêî çàñòîñîâóâàëè ñêëàäíі ðіçüáëåíі òà ëіïíі âіçåðóíêè, çàâèòêè, ìóøëі, ìàñêè, æèâîïèñíі òà ñêóëüïòóðíі ïàííî. Ó ìèñòåöòâі öüîãî ÷àñó ïàíóє âèøóêàíіñòü і
àñèìåòðіÿ.
Ó ñþæåòàõ æèâîïèñíèõ òâîðіâ ïåðåâàæàëè ñâÿòà é òåàòðàëüíі âèñòàâè,
ìіôîëîãі÷íі ñþæåòè, òåìè êîõàííÿ. Øòó÷íі é ïðèєìíі ïåéçàæі ïðèñòîñîâàíі ëèøå äëÿ ïîáà÷åíü, òàíöіâ, øëÿõåòíîãî òà ëåãêîâàæíîãî äîçâіëëÿ.
Ó ïîðòðåòàõ óñіõ ïåðñîíàæіâ çîáðàæåíî ïіäêðåñëåíî óñìіõíåíèìè,
ëþá’ÿçíèìè, âèòîí÷åíèìè. Äëÿ ìèñòåöòâà ðîêîêî õàðàêòåðíå çàãëèáëåííÿ
ó ñâіò ôàíòàçії, ìіôîëîãі÷íèõ і ïàñòîðàëüíèõ (ÿêі ïîâ’ÿçàíі ç іäåàëіçîâàíèì
çîáðàæåííÿì ñіëüñüêîãî æèòòÿ) ñþæåòіâ, åêçîòè÷íèõ êàçêîâèõ îáðàçіâ.
Äëÿ ôðàíöóçüêîãî æèâîïèñöÿ Æàíà Àíòóàíà Âàòòî ãîëîâíèì ïîêëèêîì
äî òâîð÷îñòі áóâ ñâіò ëþäñüêèõ ïî÷óòòіâ і ìðіé, áàæàííÿ ëþäåé ïåðåòâîðèòè
æèòòÿ íà ñâîєðіäíå òåàòðàëіçîâàíå äіéñòâî.

2

1

3
Жан Антуан Ватто: 1 – Венеційське свято; 2 – Паломництво на острів Киферу; 3 – Пісня кохання
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À òåïåð ïåðåíåñііìîñÿ ïîäóìêè äî âåëèêîїї çàëè ïàëàöó ôðàíöóçüêîãî êîðîëÿ Ëþäîâèêà ÕV. Ó ðîçêіøíîìó іíòåð’єðі ñåðåä ÷èñëåííèõ äçåðêàë, ó
ÿêèõ âèáëèñêóþòü êàñêàäè ëþñòð, äàìè â ïèøíèõ ñóêíÿõ і êàâàëåðè â
íàïóäðåíèõ ïåðóêàõ òàíöþþòü ïîâіëüíèé áàëüíèé òàíåöü.
ßêà æ ìóçèêà çâó÷èòü íà áàëó? Ãðàє íåâåëèêèé ñòðóííèé àíñàìáëü çі
ñêðèïîê і âіîë. Ñóïðîâіä äî ãðàöіîçíèõ òàíöþâàëüíèõ ìåëîäіé âèêîíóє
ìóçèêàíò, ÿêèé ñèäèòü çà іíñòðóìåíòîì, ùî çà ôîðìîþ âіääàëåíî íàãàäóє
ñó÷àñíèé ðîÿëü. Òàêà ñàìà êëàâіàòóðà, äåðåâ’ÿíèé ÿùèê ç âіäêðèòîþ êðèøêîþ, ó ÿêîìó íàòÿãíóòî ñòðóíè. Іíñòðóìåíò ïðèêðàøåíèé ìàëþíêàìè,
ðіçüáëåííÿì, іíêðóñòàöієþ, âіí ìàє òîíêі íіæêè âèøóêàíîї ôîðìè. Àëå öå
íå ôîðòåïіàíî, à éîãî ïîïåðåäíèê – êëàâåñèí.
Áàãàòî êîìïîçèòîðіâ ïèñàëè ìóçèêó äëÿ öüîãî іíñòðóìåíòó. Ó ìåëîäіÿõ,
ùî ïèøíî îçäîáëþâàëèñÿ ìåëіçìàìè, âіä÷óâàëèñÿ іíòîíàöії «çіòõàííÿ» – ó
äóñі åïîõè ðîêîêî. Ãàëàíòíîìó ñòèëþ âіäïîâіäàâ і âèòîí÷åíèé äçâіíêèé
òåìáð êëàâåñèíà. Íåäîñêîíàëèé ìåõàíіçì іíñòðóìåíòó íå äàâàâ çìîãè ïîñòóïîâî ïîñèëþâàòè àáî çìåíøóâàòè çâó÷àííÿ. Ùîá ãðàòè ç ðіçíîìàíіòíîþ
äèíàìіêîþ, òîãî÷àñíі ìàéñòðè íàâіòü ñòâîðèëè äâі êëàâіàòóðè: ôîðòå і ïіàíî, íà ÿêèõ ãðàëè ïî÷åðãîâî. Іíêîëè äîäàâàëè òðåòþ êëàâіàòóðó (ðåãіñòð),
ùî іìіòóâàëà òåìáðè ëþòíі, ôàãîòà òîùî.
Ç ìóçèêîþ äëÿ êëàâåñèíà ïîâ’ÿçàíі íàéâèùі äîñÿãíåííÿ Ôðàíñóà Êóïåðåíà – ïðèäâîðíîãî îðãàíіñòà, êëàâåñèíіñòà і â÷èòåëÿ ìóçèêè. Éîãî êëàâåñèííèì ìіíіàòþðàì ïðèòàìàííі ãðàöіîçíі ðèòìè, ãàëàíòíі ìåëîäії, ùåäðî
ïðèêðàøåíі îðíàìåíòèêîþ, ïîäіáíî äî þâåëіðíèõ æèâîïèñíèõ îðíàìåíòіâ
ðîêîêî. Ç-ïîìіæ ïðîãðàìíèõ çàãîëîâêіâ ï’єñ íàòðàïëÿєìî íà ïàñòîðàëüíі
(«Çáèðàëüíèöі âèíîãðàäó»), «ïîðòðåòíі» («Äіâ÷èíà-ïіäëіòîê»), çâóêîíàñëіäóâàëüíі («Áóäèëüíèê»).
Ïðèäâîðíèì ìóçèêàíòîì áóâ òàêîæ іíøèé ôðàíöóçüêèé êîìïîçèòîðêëàâåñèíіñò – Æàí Ôіëіïï Ðàìî. Âіí íàïèñàâ íèçêó îïåð-áàëåòіâ äëÿ òîãî÷àñíîãî òåàòðó, ùî çóìîâèëî òåàòðàëüíіñòü éîãî ïðîãðàìíèõ êëàâåñèííèõ

1 – Ян Вермер. Молода жінка сидить за верджинелом; 2 – клавесин
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ï’єñ äëÿ ñîëüíîãî òà àíñàìáëåâîãî âèêîíàííÿ. Áіëüøіñòü іç íèõ êîìïîçèòîð
îá’єäíóâàâ ó ñþїòè.
Íàäçâè÷àéíîãî ïîøèðåííÿ â äîìàøíüîìó ìóçèêóâàííі îñâі÷åíèõ àíãëіéöіâ íàáóâ ðіçíîâèä êëàâåñèíà âåðäæèíåë. Íà íüîìó ìîæíà áóëî ïîãðàòè
áóäü-äå, ïðèìіðîì ó ïåðóêàðíÿõ, ÷åêàþ÷è ÷åðãè. Àíãëіéñüêі âåðäæèíåëіñòè
ñòâîðèëè âëàñíó êîìïîçèòîðñüêó øêîëó, äî ÿêîї íàëåæàëè Âіëüÿì Áåðä,
Ãåíðі Ïåðñåëë òà іí.
Â Іòàëії êëàâåñèí íàçèâàëè «÷åìáàëî», ó Íіìå÷÷èíі – «êіëüôëþãåëü», ó
Ôðàíöії – «ñïіíåò».

Òåìà 1. Ìèñòåöòâî áàðîêî

Луї-Клод Дакен. Зозуля. Жан Батіст Люллі. Гавот. Франсуа Куперен.
Будильник. Жан Філіпп Рамо. Тамбурин. Ригодон. Курка. Вільям Берд.
Волинка. Флейта і барабан (на вибір)
Схарактеризуйте музичні образи. Які елементи музичної мови сприяли
їх утіленню?

Іç ÷àñіâ áàðîêî êîìïîçèòîðè ïèñàëè òàíöþâàëüíó ìóçèêó äëÿ ïðèäâîðíèõ
áàëіâ. Ïîñòóïîâî âîíà çàëóíàëà é ó âèøóêàíèõ ñàëîíàõ ôðàíöóçüêîї çíàòі.
Òàíöі âèêîíóâàëè â ïåâíіé ïîñëіäîâíîñòі, ÷åðãóþ÷è їõ çà òåìïîì і õàðàêòåðîì. Òàê ñôîðìóâàâñÿ ìóçè÷íèé æàíð – ñþїòà. Її îñíîâîïîëîæíèêàìè áóëè
ôðàíöóçüêі êîìïîçèòîðè, à ñàìå ñëîâî, ùî ïåðåêëàäàєòüñÿ ç ôðàíöóçüêîї ÿê
«ïîñëіäîâíіñòü» «ðÿä», äóæå òî÷íî âêàçóє íà îñîáëèâîñòі æàíðó.
Îäíèìè ç íàéâіäîìіøèõ ñþїò äëÿ êëàâåñèíà є «Ôðàíöóçüêі ñþїòè» É.Ñ. Áàõà
(çáіðêà іç øåñòè òâîðіâ). Öþ íàçâó âîíè îòðèìàëè âæå ïіñëÿ ñìåðòі êîìïîçèòîðà çàâäÿêè øèðîêîìó âèêîðèñòàííþ ôðàíöóçüêèõ òàíöіâ (ìåíóåò, áóððå, ãàâîò) òà âіä÷óòòþ ñõîæîñòі ç ìàíåðîþ ïèñüìà ôðàíöóçüêèõ êîìïîçèòîðіâ-êëàâåñèíіñòіâ Êóïåðåíà òà Ðàìî. Íåçâàæàþ÷è íà ñàìîñòіéíіñòü ÷àñòèí, êîæíà ñþїòà ñïðèéìàєòüñÿ ÿê єäèíèé ìóçè÷íèé òâіð.
Йоганн Себастьян Бах. Французька сюїта до-мінор
Схарактеризуйте музику. Уявіть, як виглядають і які рухи виконують
танцівники. Поясніть свої міркування.

Äîâіäêà
Хоча жанр сюїти сформувався у Франції, танці, що складали сюїту, не
обов’язково були французькі. Спочатку сюїту становили лише дві
частини, два танці – повільна й урочиста іспанська павана і весела та швидка
італійська гальярда. Через деякий час сформувалася чотиричастинна сюїта, із
чітко визначеною послідовністю розділів. Це були чотири танці, які у творі
чергуються за темповим контрастом «повільно–швидко»:
алеманда – німецький танець «для виходу», неквапливий, плавний;
куранта – плавний, але жвавіший танець італо-французького походження;
сарабанда – іспанський повільний танець;
жига – швидкий танець англійського походження.
Із часом сюїти стали включати в себе інші танці – гавот, менует, бурре, ригодон.
Розвиваючи цей музичний жанр, композитори почали додавати нетанцювальні
частини сюїти – прелюдії, арії.
ЖИГА
АЛЕМАНДА
КУРАНТА

САРАБАНДА
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Âèëіïііòü åñêіç ðåëüєôó ëіïíèíè ç ðîñëèííèìè ìîòèâàìè ó ñòèëі ðîêîêî
(ïëàñò
òèëіí). Ó âіëüíèé ÷àñ ñòâîðіòü ó òàêіé òåõíіöі îçäîáëåííÿ äëÿ
ôîòîðà
àìêè, àëüáîìó òîùî.

СЛОВНИК
Ìåëі′çìè – ðіçíîìàíіòíі ìåëîäè÷íі ïðèêðàñè çâóêà, ÿêі íå çìіíþþòü
òåìïó і ðèòìі÷íîãî ðèñóíêà ìåëîäії. Ó íîòíîìó çàïèñі ïîçíà÷àþòüñÿ
ñïåöіàëüíèìè çíà÷êàìè ÷è äðіáíèìè íîòàìè.
Ïàííî — ÷àñòèíà ïîâåðõíі ñòіíè, ñòåëі, äâåðåé, îáìåæåíà ðàìêîþ і
çàïîâíåíà æèâîïèñîì, ìîçàїêîþ àáî ñêóëüïòóðíèì ðåëüєôîì; êàðòèíà, áàðåëüєô, ùî çàïîâíþþòü ÷àñòèíó ñòіíè, ñòåëі.
Ñþїòà
ї – öèêëі÷íèé іíñòðóìåíòàëüíèé òâіð, ùî ñêëàäàєòüñÿ ç êіëüêîõ
ñàìîñòіéíèõ çà êіëüêіñòþ, ïîðÿäêîì і ñïîñîáîì ñïîëó÷åííÿ ï’єñ,
îá’єäíàíèõ õóäîæíіì çàäóìîì.
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Запитання для узагальнення
1. Як виявився стиль рококо в мистецтві?
2. Які музичні «знахідки» застосовували композитори-клавесиністи?
3. Порівняйте музичний жанр сюїта з іншими відомими вам циклічними жанрами,
наприклад сонатою, симфонією, циклом концертів, прелюдій і фуг тощо.

Робота з додатковими джерелами інформації

Òåìà 1. Ìèñòåöòâî áàðîêî

1. Çà áàæàííÿ ó âіëüíèé ÷àñ äîñëіäіòü îñîáëèâîñòі ÷îëîâі÷îãî òà æіíî÷îãî âáðàííÿ åïîõè áàðîêî òà ðîêîêî. Ïîìіðêóéòå, ÿêі éîãî åëåìåíòè âèêîðèñòîâóþòü õóäîæíèêè-ìîäåëüєðè â ñó÷àñíîìó îäÿçі.
2. Ïðîñëóõàéòå ìóçè÷íі òâîðè ó âèêîíàííі íà êëàâåñèíі ÷è éîãî ðіçíîâèäàõ – âåðäæèíåëі, ÷åìáàëî.
3. Äіçíàéòåñÿ ïðî îñîáëèâîñòі òåõíîëîãії ñòâîðåííÿ ëіïíèíè ç ãіïñó
äëÿ îôîðìëåííÿ ñó÷àñíèõ іíòåð’єðіâ ó ñòèëі ðîêîêî (áàðîêî) òà íàâіùî âèêîðèñòîâóþòü ïëàñòèëіí.
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Òåìà

2

Ì èñòåöòâî

êëàñèöèçìó
§ 24.

УРІВНОВАЖЕНА ГАРМОНІЯ
АРХІТЕКТУРИ КЛАСИЦИЗМУ
Ó ÷àñè, êîëè ìàéæå âñÿ Єâðîïà áóëà îõîïëåíà ïіäíåñåíèì, äèíàìі÷íèì і
ïèøíèì ìèñòåöòâîì áàðîêî, ó Ôðàíöії ðîçêâіòàє íîâèé ñòèëü – êëàñèöèçì,
îäíієþ ç íàéâàæëèâіøèõ ðèñ ÿêîãî áóëà îïîðà íà òðàäèöії Âèñîêîãî Âіäðîäæåííÿ і çâåðíåííÿ äî àíòè÷íîãî ìèñòåöòâà ÿê äî íàéâèùîãî çðàçêà.
Ôðàíöóçè â òîé ÷àñ íàäàâàëè âåëèêîãî çíà÷åííÿ çâåäåííþ Ñõіäíîãî ôàñàäó Ëóâðà – ãîëîâíîї êîðîëіâñüêîї ðåçèäåíöії, à òîìó çàïðîñèëè íàéòàëàíîâèòіøèõ çîä÷èõ і îãîëîñèëè êîíêóðñ íà êðàùèé àðõіòåêòóðíèé ïðîåêò.
Ó öüîìó êîíêóðñі áðàâ ó÷àñòü і âіäîìèé ìàéñòåð áàðîêî Ëîðåíöî Áåðíіíі,
ÿêèé çàïðîïîíóâàâ ïðîåêò ç âèãíóòèìè ôàñàäàìè, îçäîáëåíèìè âåëèêîþ
êіëüêіñòþ äåêîðàòèâíèõ åëåìåíòіâ. Ïðîòå ôðàíöóçè âèðіøèëè, ùî òàêà ñïîðóäà áóäå íàäòî ïèøíîþ, і íàäàëè ïåðåâàãó áіëüø ñòðîãîìó і êëàñè÷íîìó
ïðîåêòó ñâîãî ñïіââіò÷èçíèêà Êëîäà Ïåððî. Ñüîãîäíі Ëóâð – íå òіëüêè
ïàì’ÿòêà àðõіòåêòóðè, à é ìóçåé, ùî íå ìàє ðіâíèõ çà êіëüêіñòþ, ðіçíîìàíіòíіñòþ òà õóäîæíüîþ öіííіñòþ ìèñòåöüêèõ øåäåâðіâ.

Клод Перро. Лувр. Східний фасад
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Ãîëîâíèìè çàêîíàìè àðõіòåêòóðíîї êîìïîçèöії ñòàëè ñòðîãіñòü ïðÿìèõ ëіíіé і
ãåîìåòðè÷íà ïðàâèëüíіñòü ïëàíіâ; ÷іòêèé і
ñïîêіéíèé ðèòì; óðіâíîâàæåíіñòü, ëîãі÷íіñòü
ïëàíóâàííÿ, âèâіðåíіñòü ïðîïîðöіé – çàãàëüíà ãàðìîíіÿ ÷àñòèí і öіëîãî; ïîєäíàííÿ ãëàäêîї ñòіíè ç îðäåðîì і ñòðèìàíèì äåêîðîì;
âèêîðèñòàííÿ åëåìåíòіâ àíòè÷íîї àðõіòåêòóðè:
ïîðòèêіâ, êîëîíàä, ñòàòóé і ðåëüєôіâ íà ïëîùèíàõ ñòіí. Îñíîâíèìè çàñîáàìè ãàðìîíіçàöії
ôîðìè ñòàëè ðèòìі÷íі ïîєäíàííÿ ðіçíèõ çà
âåëè÷èíîþ é íàñè÷åíіñòþ ìàñ. Ïàíóâàëà
ñèìåòðіÿ – її ìàòåìàòè÷íіé ëîãіöі ïіäïîðÿäêîâóâàâñÿ êîæåí åëåìåíò.
Пригадайте, де й коли було зведено
перші тріумфальні арки, яке їхнє
головне призначення.
Люїджі Каньола. Арка Миру. Мілан
Âèäàòíèì øåäåâðîì àðõіòåêòóðè, ùî ïîєäíàâ áàðîêî і êëàñèöèçì ó єäèíèé óðî÷èñòèé ñòèëü, ñòàâ ïàëàöîâî-ïàðêîâèé àíñàìáëü ó Âåðñàëі – ãðàíäіîçíіé ðåçèäåíöії ôðàíöóçüêèõ êîðîëіâ.
Êîðîëü Ôðàíöії Ëþäîâèê ÕIV, ÿêîãî íàçèâàëè «êîðîëü-ñîíöå», çàäóìàâ
ñòâîðèòè â öüîìó æèâîïèñíîìó ìіñöі ñïðàâæíє ÷óäî ñâіòó. Ó ðåàëіçàöії
ãðàíäіîçíîãî çàäóìó áðàëè ó÷àñòü âèäàòíі çîä÷і – Ëóї Ëåâî, Æþëü ÀðäóåíÌàíñàð і äåêîðàòîð ñàäіâ òà ïàðêіâ Àíäðå Ëåíîòð. Íà ìіñöі äèêèõ ëіñіâ
ç’ÿâèâñÿ âåëè÷åçíèé ïàðê іç ÷èñëåííèìè àëåÿìè, ñêóëüïòóðàìè, êàíàëàìè,
àëüòàíêàìè é ôîíòàíàìè òà ðîçêіøíèì ïàëàöîì. Ïàëàöîâі çàëè áóëè ïðèêðàøåíі ðåëüєôàìè і ñêóëüïòóðíèìè àíñàìáëÿìè, ùî íàäàâàëî їì îñîáëèâîї
óðî÷èñòîñòі é ïèøíîñòі.

Версальський палац. Париж
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Òåìà 2. Ìèñòåöòâî êëàñèöèçìó

Знайдіть у будівлі знайомі вам архітектурні елементи й назвіть їх. Поміркуйте і визначте характерні ознаки
стилю.

Ðîçä³ë 2

Жюль Ардуен-Мансар, Шарль Лебрен, Антуан Куазевокс. Дзеркальна галерея Великого палацу. Версаль

Ñïðàâæíüîþ ïðèêðàñîþ Âåëèêîãî ïàëàöó є Äçåðêàëüíà ãàëåðåÿ çàâäîâæêè 73 ì. Ç îäíîãî áîêó öієї ïàðàäíîї çàëè ðîçìіùåíî 17 âèñîêèõ âіêîí, à ç
ïðîòèëåæíîãî – âåëè÷åçíі äçåðêàëà, ó ÿêèõ âіäáèâàþòüñÿ íåáî, îçåðà, ôîíòàíè é ñêóëüïòóðè ïàðêó.
Завдяки чому зодчі створили ілюзію безмежного, наповненого переливами світла простору в Дзеркальній галереї?

Паркова скульптура Версалю «Колісниця»
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Палацово-парковий ансамбль Версаль

Íå ìåíø ïðåêðàñíîþ і âàæëèâîþ ÷àñòèíîþ àíñàìáëþ є ïàðê, ÿêèé ñïðîåêòóâàâ Àíäðå Ëåíîòð. Âіí ñêëàäàєòüñÿ ç âåëèêîї êіëüêîñòі òåðàñ, ùî çíèæóþòüñÿ â ìіðó âіääàëåííÿ âіä ïàëàöó. Êëóìáè, ãàçîíè, îðàíæåðåÿ, áàñåéíè,
ôîíòàíè, à òàêîæ ÷èñëåííі ñêóëüïòóðè íà àíòè÷íі ñþæåòè є ïðîäîâæåííÿì
ïàëàöîâîї àðõіòåêòóðè.

Äîâіäêà
Версальський парк є яскравим зразком
регулярного парку – парку, що має геометрично правильне планування, зазвичай з вираженою симетричністю композиції. Він характеризується прямими алеями, які є осями симетрії, а також
квітниками, партерами й басейнами правильної
форми, стрижкою дерев і чагарників з наданням
насадженням різноманітних геометричних форм. За
задумом Адре Ленотра, усі алеї Версальського
парку було прокладено за геометрично правильною
схемою, басейни – правильної геометричної форми,
а кожна паркова алея закінчувалася водоймою.
У кінці королівської алеї розміщено фонтан Аполлона
і канал.

Версальський парк (фрагмент)

На дозвіллі поцікавтеся найвідомішими парками світу. Дізнайтеся про
їх особливості та поділіться результатами своїх досліджень
з однокласниками.

ÔÀ Ê Ò
Ôðàíöóçüêèé êîðîëü Ëþäîâèê XIV äîçâîëèâ ïåðåáóäîâóâàòè ãîðèùà ì³ñüêèõ ñïîðóä ï³ä æèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ. Êîíñòðóêö³þ òàêèõ ïðèì³ùåíü, ðîçòàøîâàíèõ ï³ä
âèñîêèì äàõîì, ðîçðîáèâ ôðàíöóçüêèé àðõ³òåêòîð Ôðàíñóà Ìàíñàð (ä³ä Æþëÿ
Àðäóåíà-Ìàíñàðà), ó ïîäàëüøîìó âîíà îòðèìàëà íàçâó ìàíñàðäà.
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Ïåðëèíà
Одним з яскравих зразків архітектури французького класицизму є собор
Будинку інвалідів, зведений за проектом Жюля Ардуена-Мансара. Це – квадратна у плані споруда, зразок суворої витонченості й симетрії. Фасад собору
прикрашений подвійною колонадою (у першому ярусі – доричного, у другому –
колони коринфського ордеру), увінчаною монументальним фронтоном. На
колонаду зверху поставлено блок, що в перетині повторює барабан, прикрашений
на першому поверсі парними колонами, а на другому – великими вікнами, основним завданням яких є освітлення внутрішнього інтер’єру купола. Цю величну
споруду вінчає купол, оздоблений позолоченим орнаментом, а над ним височіє
граціозний купольний ліхтар зі шпилем. Висота собору сягає 107 м.

Схарактеризуйте екстер’єр та інтер’єр будівлі у стилі класицизму.
Порівняйте їх зі спорудами інших стилів.

Собор Будинку інвалідів. Екстер’єр
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Інтер’єр (фрагменти)

Купол
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Вільям Гесте, Андрій Меленський. Контрактовий будинок. Київ

Â Óêðàїíі ñòèëü êëàñèöèçìó ÿñêðàâî âèÿâèâñÿ â àðõіòåêòóðі ðіçíèõ òèïіâ
áóäіâåëü. Õóäîæíÿ ìîâà öüîãî ñòèëþ, íà âіäìіíó, íàïðèêëàä, âіä áàðîêî,
áóëà óíіâåðñàëüíîþ. Її ìîæíà áóëî âèêîðèñòîâóâàòè, ñïîðóäæóþ÷è íå
òіëüêè óðî÷èñòі ïàëàöè, à é æèòëî ìіñòÿí òà ãðîìàäñüêі áóäіâëі. Öèâіëüíі
ñïîðóäè çâîäèëèñÿ ç óðàõóâàííÿì їõíüîãî ïðèçíà÷åííÿ – öå áóëè áóäèíêè
ãóáåðíñüêîãî ïðàâëіííÿ, Äâîðÿíñüêîãî çіáðàííÿ, ëіêàðíі, ïîøòè, áàíêè,
òåàòðè, òîðãîâі áóäіâëі (ãîñòèíі äâîðè, ðèíêè, ÿðìàðêîâі êîìïëåêñè,
êîíòðàêòîâі áóäèíêè òîùî).
Дослідіть характерні ознаки класицизму в архітектурних спорудах
України.

Чарльз Камерон. Палац Кирила Розумовського. Батурин

130

ÏÐÀÊÒÈ×ÍÅ ÇÀÂÄÀÍÍß
ÏÐÀÊÒÈ

Ñòâîðііòü ãðàôі÷íі íà÷åðêè áóäіâåëü âàøîї ìіñöåâîñòі, ó ÿêèõ âè âèÿâèëè
îçíàêè
è ñòèëþ êëàñèöèçì.

СЛОВНИК
СЛО
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Êîëîíàäà – ðÿä àáî êіëüêà ïàðàëåëüíèõ ðÿäіâ êîëîí, ùî íåñóòü ñïіëüíå ãîðèçîíòàëüíå íàêðèòòÿ.
Ïðîïîðöіїї – â àðõіòåêòóðі – ñïіââіäíîøåííÿ ìіæ àðõіòåêòóðíîþ ñïîðóäîþ çàãàëîì і її ÷àñòèíàìè, ìіæ îêðåìèìè ÷àñòèíàìè òà їõíіìè
åëåìåíòàìè.

Запитання для узагальнення
1. Визначте ознаки стилю класицизму в архітектурі.
2. Схарактеризуйте французький регулярний парк.
3. Як виявився стиль класицизму в архітектурі на теренах нашої країни?

Робота з додатковими джерелами інформації
Äіçíàéòåñÿ ïðî ñòèëü àìïіð ó ìèñòåöòâі. Çðîáіòü äîáіðêó òâîðіâ ìèñòåöòâà â öüîìó ñòèëі, ñõàðàêòåðèçóéòå îäèí ç íèõ.
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§ 25.
ЖИВОПИСНІ ОБРАЗИ
КЛАСИЦИЗМУ

Æèâîïèñöі êëàñèöèçìó øèðîêî âèêîðèñòîâóâàëè òåìè, îáðàçè é ìîòèâè
àíòè÷íîãî òà ðåíåñàíñíîãî ìèñòåöòâà. «Ôðàíöóçüêèì Ðàôàåëåì» íàçâàëè
íàùàäêè êëàñèêà ôðàíöóçüêîãî íàöіîíàëüíîãî æèâîïèñó Íіêîëà Ïóññåíà.
ßêіñòü ìàëþíêà, äðàïåðіé, àêñåñóàðіâ ñòàâëÿòü éîãî â êîãîðòó íàéáіëüøèõ
æèâîïèñöіâ ñâіòó. Ìèòåöü çàâæäè çàõîïëþâàâñÿ ïðèðîäîþ, її âåëè÷÷þ òà
ãàðìîíієþ, à òîìó îñîáëèâå ìіñöå â éîãî òâîð÷îñòі çàéìàâ ïåéçàæ.
Ãëèáîêîãî ïîåòè÷íîãî çìіñòó ñïîâíåíà êàðòèíà Í. Ïóññåíà «Ïåéçàæ ç
Ïîëіôåìîì», ÿêà âïðîäîâæ áàãàòüîõ ñòîëіòü âàáèòü äî ñåáå ïðèõèëüíèêіâ

Нікола Пуссен. Пейзаж з Поліфемом
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ìèñòåöòâà. Çà îñíîâó äëÿ íàïèñàííÿ òâîðó õóäîæíèê îáðàâ ëіòåðàòóðíèé
âèêëàä ìіôó ïðî Ïîëіôåìà äàâíüîðèìñüêîãî ïîåòà Îâіäіÿ. Êîëîðèò êàðòèíè
ïîáóäîâàíèé íà ñòðîãîìó ïîєäíàííі çåëåíîãî òà áëàêèòíîãî êîëüîðіâ. Öåíòðàëüíå ìіñöå â êîìïîçèöії çàéìàє ìîãóòíÿ ôіãóðà öèêëîïà Ïîëіôåìà. Çà
ìіôîì, çàêîõàâøèñü ó ìîðñüêó íіìôó Ãàëàòåþ, âіí ïåðåñòàâ ëàìàòè äåðåâà
é òîïèòè êîðàáëі. Óìîñòèâøèñü íà âèñîêèõ ñêåëÿõ, âåëåò çàãðàâ ïðåêðàñíó
ìåëîäіþ íà ñâîїé ñòîãîëîñіé ñîïіëöі. Öі çâóêè ðîçëÿãàëèñÿ ëóíîþ, ïðåêðàñíі íіìôè ãіð, ëіñіâ і ðі÷îê, âåñåëі é ïóñòîòëèâі ñàòèðè ïîñïіøàëè äî ïіäíіææÿ ïîñëóõàòè ïіñíþ êîõàííÿ. Óñÿ íàâêîëèøíÿ ïðèðîäà çàñïîêîїëàñü, ó
íіé çàïàíóâàëè ìèð, ãàðìîíіÿ òà ïîðÿäîê.
Як художнику вдалося досягти особливої виразності обраної
композиції? Який колір обрав живописець для зображення жорстокого велетня і чому?

Ïåéçàæíîìó æèâîïèñó ïðèñâÿòèâ ñâîþ òâîð÷іñòü ôðàíöóçüêèé õóäîæíèê Êëîä Ëîððåí. Ó éîãî êàðòèíàõ áіáëіéíі, ìіôîëîãі÷íі àáî ïàñòîðàëüíі
ñþæåòíі ìîòèâè ïîâíіñòþ ïіäïîðÿäêîâàíі çîáðàæåííþ ïðåêðàñíîї, âåëè÷íîї
ïðèðîäè. Æèâîïèñíі ïîëîòíà öüîãî ìèòöÿ âèðіçíÿþòüñÿ âіðòóîçíî ïîáóäîâàíîþ ïåðñïåêòèâîþ і òîíêèì êîëîðèòîì.
Як художник передав кольорові відношення освітлених і затемнених
поверхонь? Розгляньте, як майстерно Клод Лоррен «розчинив»
обриси віддалених від глядача предметів.

Ó æèâîïèñі êëàñèöèçìó îñîáëèâîãî ðîçêâіòó íàáóëè іñòîðè÷íà êàðòèíà
é ïàðàäíèé ïîðòðåò. Ìàéñòåðíіñòü ôðàíöóçüêîãî õóäîæíèêà Æàêà Ëóї Äàâèäà çàãàðòîâóâàëàñü ó ñêëàäíèé äëÿ éîãî êðàїíè ïåðіîä. Êëàñèöèñòè÷íі
ïîëîòíà ìàéñòðà âèðàæàëè âèñîêèé ãðîìàäÿíñüêèé çìіñò і ãåðîї÷íі ìîðàëüíі іäåàëè. Ó ïîðòðåòíèõ ðîáîòàõ õóäîæíèêà âòіëþþòüñÿ êëàñèöèñòè÷íі
óÿâëåííÿ ïðî åíåðãіéíó é âîëüîâó ëþäèíó.
Â îñíîâó êàðòèíè «Êëÿòâà Ãîðàöіїâ», ÿêà ïðèíåñëà õóäîæíèêó øèðîêå
âèçíàííÿ, áóëî ïîêëàäåíî ñþæåò, ïîâ’ÿçàíèé ç ðèìñüêîþ іñòîðієþ. Ñòàðèé
áàòüêî, ÿêèé âòіëþє іñòèííîãî ðèìëÿíèíà, áëàãîñëîâëÿє ñèíіâ íà áèòâó,
äàþ÷è їì çáðîþ. Ïåðåä òèì ÿê іòè â áіé, áðàòè Ãîðàöії ïðèñÿãàþòü íà âіðíіñòü Áàòüêіâùèíі.
1

2

1 – Клод Лоррен. Полудень; 2 – Жак Луї Давид. Клятва Гораціїв
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Íà іíøіé
Í
і
іé êàðòèíі õóäîæíèê çîáðàæóє
Íàïîëåîíà, ÿêèé ïîâåðòàєòüñÿ іç ÷åðãîâîãî ïîõîäó äîäîìó. Çðîçóìіëî, âіéñüêîâà
êîìïàíіÿ ñòàëà ïåðåìîæíîþ. Çäèáëåíèé
êіíü íåíà÷å çàâìåð ðàçîì çі ñâîїì ãåðîї÷íèì âåðøíèêîì, ÿêèé ïіäíÿâ ðóêó â
òðіóìôàëüíîìó æåñòі. Öåé ðóõ ïåðåìîæöÿ íіáè çìóñèâ çàöіïåíіòè âñå äîâêîëà –
ãіðñüêі âèñòóïè íåðóõîìі і çëèâàþòüñÿ ç
íåñïîêіéíèì ðåëüєôíèì íåáîì.
Як художник використовує світло
й тінь для увиразнення образів?
У чому особливість парадного
портрета?

Äî єâðîïåéñüêîãî ðіâíÿ ïіäíåñëè ïîðòðåòíèé æàíð äâà óêðàїíöі – Äìèòðî
Ëåâèöüêèé і Âîëîäèìèð Áîðîâèêîâñüêèé. Їõíÿ âèñîêà ìàéñòåðíіñòü, ãëèáèíà ïіçíàííÿ ëþäèíè äèâóє é çàõîïëþє
ïðèõèëüíèêіâ ìèñòåöòâà âæå ïîíàä äâà
ñòîëіòòÿ.

Жак Луї Давид. Наполеон при переході
через Сен-Бернар
1

Якими засобами митці передали
соціальне становище людей? Зверніть увагу на те, як майстерно
художники зобразили життєву
безпосередність на обличчях портретованих. Порівняйте художні образи, які створили митці.

2

Дмитро Левицький: 1 – Портрет К.І. Нелідової; 2 – Портрет архітектора О.Ф. Кокоринова
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1

2
1 – Дмитро Левицький. Портрет Урсули Мнішек;
2 – Володимир Боровиковський. Портрет Д.П. Трощинського

СЛОВНИК
Ïîëіôåì – ó äàâíüîãðåöüêіé ìіôîëîãії – ñòðàøíèé îäíîîêèé âåëåòåíü.

Запитання для узагальнення
1. Які теми розкривалися в живописі класицизму? Які жанри розквітли в цю епоху?
2. Які з перелічених характеристик найбільше відповідають особливостям мистецьких творів класицистичного періоду: урочистий, піднесений, романтичний,
суворий, пишний, декоративний, героїчний?
3. Висловте свої міркування з приводу вислову Нікола Пуссена: «Дивитися на
предмет, споглядаючи його, – це значить, окрім простого і природного відображення форми в оці, шукати власними зусиллями спосіб добре осягнути цей
предмет».

Робота з додатковими джерелами інформації
Ïðîâåäіòü äîñëіäæåííÿ: ïîðіâíÿéòå æàíð ïàðàäíîãî ïîðòðåòà â åïîõó êëàñèöèçìó òà ñêóëüïòóðíîãî ïîðòðåòà åïîõè àíòè÷íîñòі. Çðîáіòü
âèñíîâêè.
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§ 26–27.
КРАСА І ВПОРЯДКОВАНІСТЬ
ГАРМОНІЇ СПІВЗВУЧ
Êëàñè÷íà ìóçèêà… ×è âèíèêàëî ó âàñ ïèòàííÿ, ùî îçíà÷àє öå ñëîâîñïîëó÷åííÿ? Ñëîâî «êëàñè÷íèé» ïåðåêëàäàєòüñÿ ç ëàòèíñüêîї ÿê «çðàçêîâèé». Ó ìóçè÷íîìó ìèñòåöòâі â ÷àñè êëàñèöèçìó áóëî çàñíîâàíî êàíîíè,
ÿêі é ñòàëè âçіðöÿìè äëÿ íàñëіäóâàííÿ áàãàòüîõ ïîêîëіíü ìóçèêàíòіâ.
Çðàçêîì ìóçè÷íîãî êëàñèöèçìó ñòàëà òâîð÷іñòü êîìïîçèòîðіâ Éîçåôà Ãàéäíà, Âîëüôãàíãà Àìàäåÿ Ìîöàðòà òà Ëþäâіãà âàí Áåòõîâåíà, ÿêі
æèëè і òâîðèëè ó ì. Âіäíі (Àâñòðіÿ).
Îñíîâíå äîñÿãíåííÿ ìóçèêè êëàñèöèçìó ïîëÿãàëî ó ñòâîðåííі ÷іòêîї і ëîãі÷íîї ñèñòåìè ïðàâèë ùîäî áóäîâè âåëèêèõ ìóçè÷íèõ æàíðіâ: ñîíàòè, ñèìôîíії,
êîíöåðòó. Öі ïðàâèëà âèêîðèñòîâóþòü óïðîäîâæ ñòîëіòü ìóçèêàíòè âñієї Єâðîïè, à òàêîæ іíøèõ ÷àñòèí ñâіòó. І òîìó áàãàòî ìóçè÷íèõ òâîðіâ, ùî âіäïîâіäàþòü öèì âèìîãàì, íàçèâàþòü êëàñè÷íîþ ìóçèêîþ.
Ó êîìïîçèòîðіâ-êëàñèêіâ æàíð ñèìôîíії ïðîéøîâ ñâîє ñòàíîâëåííÿ і äîñÿã íàéâèùîї äîñêîíàëîñòі. Òðèâàëèé ÷àñ ñèìôîíієþ íàçèâàëè áóäü-ÿêå
áëàãîçâó÷íå ïîєäíàííÿ çâóêіâ. Ïіçíіøå öå ñëîâî íàáóëî ðіçíèõ çíà÷åíü.

1

2
1 – Невідомий художник. Франц Йозеф Гайдн диригує струнним квартетом;
2 – Ебенейзер Кроуфорд. Вольфганг Амадей Моцарт і його батько Леопольд займаються музикою
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ІІ частина

І частина

Швидко (сонатна форма))
Енергійно, схвильовано

Повільно
Лірично, світло, спокійно
або сумно і зосереджено

IV частина

ІІІ частина

Жваво (менует
або скерцо)
Танцювально

Швидко (сонатна форма)
Енергійно, часто урочисто
святково

Схема сонатно-симфонічного циклу

Йозеф Гайдн. Симфонія № 103 («З тремоло литавр»)
У вільний час прослухайте симфонію. Схарактеризуйте кожну частину
та загальну драматургію музичного твору. Поцікавтеся історією його
створення.

Äîâіäêà
У творчості Йозефа Гайдна сформувався звичний для нашого часу
склад симфонічного оркестру, так званий класичний склад.
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Òàê, ñèìôîíієþ íàçèâàëè і âñòóï äî òàíöþâàëüíîї ñþїòè, і îðêåñòðîâі âñòóïè äî îïåð. Éîçåô Ãàéäí, ÿêîãî ââàæàþòü ðîäîíà÷àëüíèêîì öüîãî æàíðó,
ñòâîðèâ ïîíàä 100 ñèìôîíіé, ó Ìîöàðòà їõ ïîíàä 40, ó Áåòõîâåíà – äåâ’ÿòü.
Ñàìå ó òâîð÷îñòі öèõ êîìïîçèòîðіâ öåé æàíð íàáóâ ìàñøòàáíîñòі òà òåìáðîâîї ðіçíîìàíіòíîñòі.
Ñèìôîíіÿ – íàéáàãàòøèé æàíð іíñòðóìåíòàëüíîї ìóçèêè. Âіí ìàє âåëèêèé îáñÿã і ñêëàäíó áóäîâó, ðîçðàõîâàíèé äëÿ âèêîíàííÿ ñèìôîíі÷íèì îðêåñòðîì ïåðåä âåëèêîþ àóäèòîðієþ.
Ó òâîð÷îñòі êîìïîçèòîðіâ-êëàñèêіâ æàíð ñèìôîíії íàáóâ íàéáіëüø äîñêîíàëîї öèêëі÷íîї ôîðìè, äå ÷àñòèíè ñèìôîíі÷íîãî öèêëó ðîçòàøîâàíі â
ïåâíîìó ïîðÿäêó і óòâîðþþòü õóäîæíþ öіëіñíіñòü, âіäîáðàæàþ÷è ðіçíі áîêè
æèòòÿ – äðàìàòè÷íèé, ëіðè÷íèé, æàíðîâî-ïîáóòîâèé. Ìóçèêà ñèìôîíії âіäòâîðþє êàðòèíó ëþäñüêîãî æèòòÿ â óñіõ éîãî ïðîÿâàõ, êîíòðàñòàõ: åíåðãіéíі äії ìîæóòü çìіíþâàòèñÿ ëіðè÷íèìè ñïîãëÿäàííÿìè ÷è ãëèáîêèìè
ðîçäóìàìè, ñåðéîçíіñòü – ïåðåðîñòàòè ó âåñåëèé æàðò. Ìóçè÷íі îáðàçè ìîæóòü õàðàêòåðèçóâàòèñÿ ç ðіçíèõ áîêіâ, âñòóïàòè ó âçàєìîäіþ ìіæ ñîáîþ,
ïåðåïëіòàòèñÿ, ïåðåâòіëþâàòèñÿ, ïåðåòâîðþâàòèñÿ… Òàê ïîñòóïîâî – âіä
÷àñòèíè äî ÷àñòèíè – ðîçãîðòàєòüñÿ ìóçè÷íà äðàìàòóðãіÿ ñèìôîíії.

Ïåðëèíà
Однією з найвідоміших у світі є Симфонія № 40 (соль мінор) австрійського
композитора Вольфганга Амадея Моцарта.
Перша частина за класичними правилами написана в сонатній формі.
Розвиток музики в сонатній формі можна порівняти з дією у драматичному
творі. Спочатку композитор знайомить нас з основними дійовими особами –
музичними темами – головною і побічною партіями, які, як правило, контрастні.
Це – ніби зав’язка драми. Потім дія розвивається, загострюється, досягає кульмінації, після чого приходить розв’язка. Таким чином, сонатна форма складається
із трьох основних розділів: експозиція, розробка, реприза.

Вольфганг Амадей Моцарт. Симфонія № 40 (Ч. І)
Поміркуйте, які зміни відбулися в музиці репризи порівняно з
експозицією. Зверніть увагу, як реприза сонатної форми сприяє
врівноваженості, завершеності музичних вирувань у розробці, що
надає цілісності, завершеності, гармонійності організації всієї
побудови частини І. Виберіть з наведених характеристик ті, що
відповідають емоційному стану частин сонатної форми: «тривожна», «трепетно-схвильована», «занепокоєна», «енергійна», «світла»,
«м’яка», «витончена».
Експозиція:
показ, експонування
основних тем

Розробка:
розвиток основних тем

Реприза:
завершення музичної
дії (видозмінений повтор
експозиції)

Схема сонатної форми

В.А. Моцарт. Симфонія № 40. Ч.1, головна тема (фрагмент)
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Êîìïîçèòîðè-êëàñèêè áàãàòî åêñïåðèìåíòóâàëè íàä âèðàçîâèìè ìîæëèâîñòÿìè îðêåñòðó. Òàê, çîêðåìà, íåìàëî äîòåïíèõ âèãàäîê áóëî â ñèìôîíіÿõ
É. Ãàéäíà, ÿê-îò òàíåöü êëèøîíîãîãî âåäìåäÿ ÷è êâîêòàííÿ êóðêè. Ïîòіì
öі ñèìôîíії îòðèìàëè íàçâè «Âåäìіäü», «Êóðêà». Ìîæëèâî, âè ïàì’ÿòàєòå
іñòîðіþ âèíèêíåííÿ éîãî «Äèòÿ÷îї ñèìôîíії»? Íå ìåíø îðèãіíàëüíîþ є
ñèìôîíіÿ Ãàéäíà «Ñþðïðèç». Êîìïîçèòîðó äóæå ïîäîáàëàñÿ ïîâіëüíà ÷àñòèíà – Àíäàíòå. Ïðîòå àíãëіéñüêіé ïóáëіöі öÿ ìóçèêà âèäàëàñÿ íóäíîþ і
äðіìîòíîþ. Òîäі êîìïîçèòîð óçÿâ і äåùî çìіíèâ ó ïàðòèòóðі... Íà íàñòóïíîìó êîíöåðòі âіí ïîïðîñèâ ìóçèêàíòіâ-âèêîíàâöіâ ãðàòè Àíäàíòå âñå òèõіøå
é òèõіøå. І ðàïòîì ðîçíіññÿ ãðîìîâèé óäàð ëèòàâð, ÿêèé ïðèìóñèâ ïіäñêî÷èòè ç ìіñöü òèõ, õòî ïîðèíóâ ó äðіìîòó.
Ëþäâіã âàí Áåòõîâåí, ÷èÿ òâîð÷іñòü âèðіçíÿєòüñÿ ìîãóòíіñòþ, âåëè÷÷þ і
ñèëîþ ìóçè÷íèõ îáðàçіâ, óâіâ ó ñèìôîíіþ № 9 âåëè÷íèé õîðîâèé ôіíàë «Îäà
ðàäîñòі!», ìóçèêà ÿêîãî â ìàéáóòíüîìó ñòàëà îñíîâîþ ãіìíó Єâðîñîþçó.
ОДА РАДОСТІ З ФІНАЛУ СИМФОНІЇ № 9
Л. ВАН БЕТХОВЕН

Виконайте вокалізом основну тему.
Робота в групах. Об’єднайтеся в 4 групи, кожна з яких обирає
характер, у якому виконуватиме тему симфонії: трагічно (пригнічено),
лірично (спокійно, ніжно), героїчно (стримано-урочисто), патетично
(піднесено, радісно, стверджувально). Для цього змінюйте темп,
динаміку та інші музичні засоби. Поміркуйте, у якому варіанті тема
найкраще відповідає поетичному образу Ф. Шиллера:

Ëþäè – áðàòè ìіæ ñîáîþ!
Îáíіìіòüñÿ, ìіëіîíè!
Çëèéòåñÿ â ðàäîñòі îäíіé!
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Òâîð÷іñòü
Ò
і
êîìïîçèòîðà-êëàñèêà Ëþäâіãà
Ë
і âàí Á
Áåòõîâåíà ïðîíèçóþòü ãåðîї÷íі é ïàòåòè÷íі îáðàçè, àäæå éîãî ìóçèêà íàðîäæóâàëàñÿ ïіä âïëèâîì іäåé
Âåëèêîї ôðàíöóçüêîї ðåâîëþöії. Ó öåíòðі óâàãè Áåòõîâåíà – æèòòÿ Âåëèêîї
Ëþäèíè, ÿêå ïðîòіêàëî â ïîñòіéíіé áîðîòüáі çà ïðåêðàñíå ìàéáóòòÿ âñüîãî
ëþäñòâà. Ãåðîé Áåòõîâåíà íàäіëåíèé ÿêîñòÿìè ôіëîñîôà і âîїíà, ç ìîãóòíüîþ âîëåþ і ðîçóìîì ìèñëèòåëÿ. Âіí ñëóæèòü ëþäñòâó, і ðîëü éîãî – áîðîòüáà ç âîðîæèìè ñèëàìè ñâіòó, ïîäîëàííÿ áàãàòüîõ ïåðåøêîä і ðàçîì ç
òèì – äóøåâíі ñòðàæäàííÿ, âíóòðіøíі êîíôëіêòè, ùî ïîòðåáóþòü âåëèêîãî
íàïðóæåííÿ ñèë.
Ó ïåðіîä êëàñèöèçìó ç’ÿâèâñÿ íîâèé ìóçè÷íèé іíñòðóìåíò – ôîðòåïіàíî.
Âіí ìàâ íàáàãàòî øèðøі âèêîíàâñüêі ìîæëèâîñòі, íіæ éîãî ïîïåðåäíèêè –
êëàâåñèíè, êëàâіêîðäè òîùî. І òîìó íå äèâíî, ùî ïîñòóïîâî ôîðòåïіàíî
ïî÷àëî âèòіñíÿòè їõ. Ó ÷àñè æ Ëþäâіãà âàí Áåòõîâåíà âîíî ñòàëî ïðîâіäíèì
іíñòðóìåíòîì ó êîíöåðòàõ òà äîìàøíüîìó ìóçèêóâàííі, ñàìå òîäі é çàêðіïèëèñÿ éîãî ðіçíîâèäè – ïіàíіíî і ðîÿëü.
Äëÿ Áåòõîâåíà öå áóâ íàéóëþáëåíіøèé іíñòðóìåíò, ãðîþ íà ÿêîìó âіí
âîëîäіâ äîñêîíàëî. Êîìïîçèòîð ìàêñèìàëüíî ðîçêðèâ âèðàçîâі ìîæëèâîñòі
ôîðòåïіàíî: ðîçøèðèâ äіàïàçîí çâó÷àííÿ, âèÿâèâ íåâіäîìі äî òîãî ÷àñó
îñîáëèâîñòі êðàéíіõ ðåãіñòðіâ: ïîåçіþ âèñîêèõ, ïîâіòðÿíî-ïðîçîðèõ òîíіâ
і áåíòåæíå ðîêîòàííÿ áàñіâ. Ìèòåöü óäîñêîíàëèâ ïåäàëüíó òåõíіêó, çàâäÿêè ÷îìó ïðèìíîæèâ äèíàìі÷íі é êîëîðèñòè÷íі âіäòіíêè çâó÷íîñòі іíñòðóìåíòó.

Карл Шлоссер. Бетховен за роботою
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Âèíàéøîâ ôîðòåï³àíî ³òàë³éñüêèé ìàéñòåð Áàðòîëîìåî Êð³ñòîôîð³ â 1711 ðîö³. ×àñòèíó êîíñòðóêö³¿
³íñòðóìåíò óñïàäêóâàâ â³ä ñâî¿õ ïîïåðåäíèê³â – êëàâåñèíà ³
êëàâ³êîðäà. Íîâèì ó íüîãî áóâ ñïîñ³á âèäîáóâàííÿ çâóêó: ï³ä
÷àñ íàòèñêàííÿ íà êëàâ³øó ñïåö³àëüíèé ìåõàí³çì ïðèâîäèâ ó
ä³þ îáòÿãíóòèé ïîâñòþ ìîëîòî÷îê, ÿêèé óäàðÿâ ïî ñòðóí³; êîëè
êëàâ³øó â³äïóñêàëè, äåìïôåðè çóïèíÿëè çâó÷àííÿ. Ó ðåçóëüòàò³
ãðè íà òàêîìó ³íñòðóìåíò³ ìîæíà áóëî îòðèìàòè çâóêè ð³çíî¿
ãó÷íîñò³. Ïîñòóïîâî â³í óäîñêîíàëþâàâñÿ. ²íøèé ìàéñòåð –
ïàðèæàíèí Ñåáàñòüÿí Åðàð – âèíàéøîâ ïåäàë³, çàâäÿêè ÿêèì
çá³ëüøèëèñÿ òåõí³÷í³ òà çâóêîâ³ ìîæëèâîñò³ ³íñòðóìåíòó.
Рояль Бетховена

Ñàìå ó òâîð÷îñòі Áåòõîâåíà ôîðòåïіàííà ìóçèêà, çîêðåìà ñîíàòà, çà çíà÷óùіñòþ ïіäíÿëàñÿ äî ðіâíÿ òàêèõ ñêëàäíèõ æàíðіâ, ÿê ñèìôîíіÿ òà îïåðà.
Øëÿõ âіä ïåðøîї äî îñòàííüîї áåòõîâåíñüêîї ñîíàòè çíàìåíóє öіëó åïîõó
ðîçâèòêó ñâіòîâîї ôîðòåïіàííîї ìóçèêè. Êîìïîçèòîð ïî÷èíàâ âіä ôîðòåïіàííîãî ñòèëþ, ïîâ’ÿçàíîãî ç ìèñòåöòâîì êëàâåñèííîãî âèêîíàííÿ (êàìåðíîãî,
âèòîí÷åíîãî, áåç äèíàìі÷íèõ êîíòðàñòіâ), і çàêіí÷èâ ìóçèêîþ äëÿ ñó÷àñíîãî
ðîÿëþ, ç éîãî âåëèêèì äіàïàçîíîì і ðіçíîìàíіòíèìè íîâèìè âèðàçîâèìè
ìîæëèâîñòÿìè. Íàçèâàþ÷è ñâîї ñîíàòè «òâîðàìè äëÿ ìîëîòî÷êîâîãî іíñòðóìåíòó», ìèòåöü ïіäêðåñëþâàâ їõ ïіàíіñòè÷íó âèðàçíіñòü. Ó íèõ âіí âіäîáðàçèâ íàäçâè÷àéíå ðîçìàїòòÿ îáðàçіâ і íàñòðîїâ – âіä ïàñòîðàëі äî óðî÷èñòîї
ãåðîїêè, âіä ëіðè÷íîñòі äî ðåâîëþöіéíîñòі, âіä âåðøèí ôіëîñîôñüêîї äóìêè
äî ìîãóòíіõ íàðîäíèõ ñöåí, âіä òðàãåäії äî æàðòó. Ó ôîðòåïіàííèõ ñîíàòàõ
êîìïîçèòîð ïðîíèêëèâî âіäòâîðèâ âíóòðіøíє æèòòÿ ëþäèíè, ñâіò її ïåðåæèâàíü і ðîçäóìіâ. Ñàìå â íèõ âіí áåçïîñåðåäíüî âèðàæàâ òå, ïðî ùî äóìàâ,
ùîðàçó ïî-íîâîìó âèñâіòëþþ÷è ðіçíîìàíіòíі ãðàíі ëþäñüêîї äóøі.
Ñîíàòà, ÿê і ñèìôîíіÿ, – öèêëі÷íèé òâіð. Ïîñëіäîâíіñòü òà îáðàçíèé çìіñò
÷àñòèí çóìîâëåíі єäèíèì çàäóìîì, єäèíîþ іäåєþ.
Çà ìàñøòàáîì іäåé òà îáðàçіâ áàãàòî ñîíàò Áåòõîâåíà íàáëèæàþòüñÿ äî ñèìôîíіé. Àäæå ó ôîðòåïіàíî âіí íåðіäêî âòіëþâàâ çâó÷àííÿ îðêåñòðó.
Öåé іíñòðóìåíò áóâ çàâæäè ïîðó÷, éîìó êîìïîçèòîð
çâіðÿâ íàòõíåííі äóìêè, ÿêі ïåðåïîâíþâàëè éîãî,
âèðîñòàþ÷è â ðіçíîìàíіòíі іìïðîâіçàöії.
Íàçâà âîñüìîї ñîíàòè «Âåëèêà ïàòåòè÷íà ñîíàòà»
íàëåæèòü ñàìîìó êîìïîçèòîðó. «Ïàôîñ» ó ïåðåêëàäі ç ãðåöüêîї îçíà÷àє «âіä÷óòòÿ», «åìîöіÿ».
Öÿ íàçâà ñòîñóєòüñÿ âñіõ òðüîõ ÷àñòèí òâîðó, õî÷à
«ïàòåòèêà» â êîæíіé âèðàæåíà ïî-ðіçíîìó. Ðàçîì
âîíè ñòâîðþþòü öèêë êîíòðàñòíèõ ÷àñòèí.
Òâіð ïî÷èíàєòüñÿ ç ïîâіëüíîãî âñòóïó, ÿêèé
ïîñòóïîâî ïåðåðîñòàє â ïіäíåñåíó, ÿñêðàâó, ñòðіìêó,
àëå äåùî ñõâèëüîâàíó ìóçèêó ïåðøîї ÷àñòèíè.
Ìóçèêà äðóãîї ÷àñòèíè çâó÷èòü áëàãîðîäíî é âåëè÷íî, âіäòâîðþþ÷è ãëèáèíó é âèñîêó ìóäðіñòü
ëþäñüêîї äóìêè, êðàñó ïî÷óòòіâ. Òðåòÿ ÷àñòèíà
öèêëó ïîâåðòàєòüñÿ äî øâèäêîãî òåìïó, ìóçèêà
çâó÷èòü ïîðèâ÷àñòî é ñõâèëüîâàíî. Öå – íіáè ïіäñóìîê çìіñòó ïîïåðåäíіõ ÷àñòèí, äå ïåðåæèâàííÿ
Обкладинка «Патетичної сонати»
íàáóâàþòü ðіçíèõ âіäòіíêіâ, ùî ïîñòóïîâî ïðèâîäèòü
Л. ван Бетховена
äî ïðèéíÿòòÿ ìóæíüîãî ðіøåííÿ â êîäі.
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Äîâіäêà
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Âñòóï
Ôîðìà

І ÷àñòèíà

ІІ ÷àñòèíà

ІІІ ÷àñòèíà, ôіíàë

Ñîíàòíà ôîðìà

Òðè÷àñòèííà
ôîðìà (ÀÂÀ)

Ðîíäî

Òåìï

Ïîâіëüíî

Øâèäêî, ñòðіìêî

Ïîâіëüíî, ñïіâó÷å

Øâèäêî, ñòðіìêî

Õàðàêòåð,
íàñòðîї

Ïîõìóðî,
óðî÷èñòî

Ñõâèëüîâàíî,
äðàìàòè÷íî

Áëàãîðîäíî,
âåëè÷íî

Ïîðèâ÷àñòî,
ñõâèëüîâàíî

Л. ван Бетховен. Соната № 8 «Патетична» (сонатний цикл)

Людвіг ван Бетховен. Соната № 8 «Патетична»
Як можна схарактеризувати тему вступу до частини І? Чи є щось
спільне між темами вступу і головної партії? Як відбувається розвиток сонатної форми?
Що об’єднує частини сонати? Як побудовано музичну драматургію
твору (де відбувається зав’язка музичної оповіді, кульмінація,
завершення)?

ÔÀ Ê Ò
Îäíèì ç íàéâ³äîì³øèõ òâîð³â Ëþäâ³ãà âàí Áåòõîâåíà º «Ì³ñÿ÷íà ñîíàòà», ÿêó â³í
ñòâîðèâ ó ÷àñ ïàëêî¿ çàêîõàíîñò³ â þíó Äæóëüºòòó Ãâ³÷÷àðä³. Âîíà îáîæíþâàëà ìóçèêó,
÷óäîâî ãðàëà íà ðîÿë³ ³ áóëà ó÷åíèöåþ âåëèêîãî êîìïîçèòîðà. Áåòõîâåí ïàëêî çàêîõàâñÿ, Äæóëüºòòà
âèäàâàëàñÿ éîìó äîñêîíàë³ñòþ, áåçíåâèííèì ÿíãîëîì,
ÿêèé ç³éøîâ äî íüîãî ç íåáåñ äëÿ âòàìóâàííÿ éîãî òðèâîã ³ ïå÷àëåé. Ñïîâíåíèé ùàñòÿ, Áåòõîâåí ðîçïî÷àâ
ðîáîòó íàä ñîíàòîþ, ÿêó íàçâàâ «Ñîíàòà â äóñ³ ôàíòàç³¿».
Àëå ëåãêîâàæíà êîêåòêà Äæóëüºòòà çàâåëà ðîìàí ç
àðèñòîêðàòè÷íèì ãðàôîì Ðîáåðòîì Ãàëëåíáåðãîì ³
îäðóæèëàñÿ ç íèì. Ñîíàòó, ÿêó êîìïîçèòîð ïî÷àâ ïèñàòè
â ñòàí³ ñïðàâæíüîãî ùàñòÿ, çàõîïëåííÿ ³ òðåïåòíî¿ íàä³¿,
áóëî çàê³í÷åíî ó ãí³â³ òà ëþò³. Ñàìå òîìó ¿¿ ïåðøà ÷àñòèíà
ïîâ³ëüíà é í³æíà, à ô³íàë çâó÷èòü, ÿê óðàãàí, ùî çì³òàº
âñå íà ñâîºìó øëÿõó. Íàçâó «Ì³ñÿ÷íà», ÿêà, çðîçóì³ëî,
íå â³äïîâ³äàº ñïðàâæíüîìó õóäîæíüîìó çàäóìó òâîðó,
àëå ì³öíî çàêð³ïèëàñÿ çà íèì, äàâ ñîíàò³ ïîåò Ëþäâ³ã
Ðåëüøòàá óæå ï³ñëÿ ñìåðò³ êîìïîçèòîðà. Ñëóõàþ÷è òâ³ð,
â³í óÿâëÿâ ñîá³ òèõó ãëàä³íü îçåðà é ÷îâåí, ùî ñàìîòíüî
Людвіг ван Бетховен. Місячна соната
ïëèâå ïî í³é ï³ä ñâ³òëîì ì³ñÿöÿ.
(фрагмент)

У вільний час послухайте Сонату № 14 («Місячну») Л. ван Бетховена і
поділіться з друзями своїми враженнями від музики.
Людвіг ван Бетховен. Соната № 14 «Місячна» (на дозвіллі)
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СЛОВНИК
Ñèìôîíіÿ (âіä ãðåö. «ñïіâçâó÷íіñòü, çëàãîäæåíіñòü») – ìóçè÷íèé òâіð
äëÿ ñèìôîíі÷íîãî îðêåñòðó, ùî ñêëàäàєòüñÿ ïåðåâàæíî іç 4 ÷àñòèí.
Ñîíàòà (âіä іòàë. «çâó÷àòè») – ìóçè÷íèé òâіð öèêëі÷íîї ôîðìè äëÿ
îäíîãî àáî êіëüêîõ іíñòðóìåíòіâ.

Òåìà 2. Ìèñòåöòâî êëàñèöèçìó

Запитання для узагальнення
1. Назвіть композиторів – представників класицизму. Як ви розумієте словосполучення «композитор-класик»?
2. Які жанри камерної і симфонічної музики розвинулися в період класицизму? Що
нового привнесли композитори-класики в ці жанри?
3. Порівняйте жанри сонати і симфонії. Які є ознаки сонатної форми та симфонічного циклу (кількість частин, принципи контрасту чи подібності, їх образність)?

Робота з додатковими джерелами інформації
1. Ïðîåêò «Êëàñè÷íà ìóçèêà і ñó÷àñíіñòü»: äîñëіäіòü òâîð÷іñòü
É. Ãàéäíà, Â.À. Ìîöàðòà, Ë. âàí Áåòõîâåíà. Ïîöіêàâòåñÿ ïîïóëÿðíіñòþ їõíüîї ìóçèêè â íàø ÷àñ і çðîáіòü ñâîї ïðèïóùåííÿ ùîäî ñåêðåòіâ її äîâãîëіòòÿ.
2. Ñïðîáóéòå çíàéòè ïіäñòàâè äëÿ âèñëîâó ðîñіéñüêîãî êîìïîçèòîðà
XIX ñò. Àíòîíà Ðóáіíøòåéíà: «Âі÷íå ñîíÿ÷íå ñâіòëî â ìóçèöі, іì’ÿ
òîáі – Ìîöàðò».
3. Ïîìіðêóéòå íàä ñëîâàìè Ë. âàí Áåòõîâåíà: «Ìóçèêà ïîâèííà âèêðåøóâàòè âîãîíü іç ãðóäåé ëþäèíè». Çíàéäіòü ïіäòâåðäæåííÿ âèñëîâó ó òâîð÷îñòі
êîìïîçèòîðà.
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§ 28.
«ЗЛАГОДЖЕНЕ ЗМАГАННЯ»
СОЛІСТІВ І ТУТІ

Ó ïåðіîä êëàñèöèçìó ìóçè÷íå ìèñòåöòâî êâіòëî ÿê ó ñâіòñüêîìó, òàê і â
öåðêîâíîìó (äóõîâíîìó) ñåðåäîâèùі. Ó öåé ÷àñ ñêëàëàñÿ êëàñè÷íà ôîðìà
êîíöåðòó. Ó ñâіòñüêîìó æèòòі ïåðåâàãà íàäàâàëàñÿ іíñòðóìåíòàëüíîìó êîíöåðòó. ßê âàì óæå âіäîìî, êîíöåðòîì íàçèâàþòü òâіð, ó âèêîíàííі ÿêîãî
áåðóòü ó÷àñòü ñîëіñò і îðêåñòð. Ó ïåðåêëàäі ç ëàòèíñüêîї ìîâè öå ñëîâî
îçíà÷àє «çìàãàííÿ», à ç іòàëіéñüêîї – «çëàãîäæåíіñòü». І äіéñíî: ó äіàëîçі
ìіæ іíñòðóìåíòîì і îðêåñòðîì âіäáóâàєòüñÿ íіáè ìіðÿííÿ ñèë ó òîìó, õòî
êðàùå âèêîíóє òâіð – іíñòðóìåíò ÷è îðêåñòð. Âîäíî÷àñ óñі ìóçèêàíòè ðàçîì –
і ñîëіñò, і îðêåñòðàíòè – óòâîðþþòü çëàãîäæåíèé àíñàìáëü. Ó æàíðі êîíöåðòó âòіëþєòüñÿ õàðàêòåðíà äëÿ êëàñèöèçìó ðіâíîâàãà êîíòðàñòíèõ ìóçè÷íèõ
îáðàçіâ. Ïàðòіÿ ñîëіñòà, äå âіí äåìîíñòðóє âіðòóîçíіñòü, âèêîíàâñüêó ìàéñòåðíіñòü, ïðîòèñòàâëÿєòüñÿ ÿñêðàâîìó çâó÷àííþ âñüîãî îðêåñòðó (òóòі).
Áàãàòî êîìïîçèòîðіâ-êëàñèêіâ ïðàöþâàëè â öüîìó æàíðі. Çîêðåìà, Ìîöàðò íàïèñàâ 27 êîíöåðòіâ, ÿêі íàëåæàòü äî íàéêðàùèõ ñòîðіíîê éîãî òâîð÷îñòі. Ó Ãàéäíà ñòâîðåíî ïîíàä 30 êîíöåðòіâ äëÿ îäíîãî ÷è êіëüêîõ
іíñòðóìåíòіâ. Áàãàòî êëàñè÷íèõ êîíöåðòіâ íàïèñàíî äëÿ ôîðòåïіàíî. Є êîíöåðòè і äëÿ іíøèõ іíñòðóìåíòіâ – ñêðèïêè, âіîëîí÷åëі, êëàðíåòà, ôëåéòè,
âàëòîðíè, àðôè. Іíîäі êîìïîçèòîðè ñêëàäàþòü êîíöåðòè íå äëÿ îäíîãî, à
äëÿ äâîõ ÷è òðüîõ іíñòðóìåíòіâ. Òîäі êîíöåðò òàê і íàçèâàєòüñÿ: ïîäâіéíèé
÷è ïîòðіéíèé. Íàïðèêëàä, Áåòõîâåí ñòâîðèâ ïîòðіéíèé êîíöåðò äëÿ ôîðòåïіàíî, ñêðèïêè і âіîëîí÷åëі ç îðêåñòðîì.
Вольфганг Амадей Моцарт. Концерт для
кларнета з оркестром (фрагмент); Людвіг ван Бетховен. Концерт для фортепіано, скрипки і віолончелі з оркестром
(фрагмент)

Скрипаль з оркестром
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Пригадайте, для яких інструментів було
створено концерти, які ви слухали? Який
загальний настрій втілює прослухана
музика? Зверніть увагу на те, як досягається контраст виконання соло і туті.
Як відбувається музичний розвиток
(драматургія твору)? Які враження викликає у вас каденція концерту, де соліст
демонструє свою віртуозність, граючи
без оркестрового супроводу?

Спробуйте виконати (зімпровізувати) будь-який мистецький твір –
літературний, вокальний чи інструментальний, – застосовуючи
принцип концертування: solo–tutti.

І частина

ІІ частина

ІІІ частина

Ôîðìà

Ñîíàòíà

Òðè÷àñòèííà

Ñîíàòíà àáî ðîíäî

Òåìï

Æâàâî

Ïîìіðíî àáî ïîâіëüíî

Øâèäêî

Õàðàêòåð

Åíåðãіéíèé
àáî âåñåëèé

Ñïîãëÿäàëüíèé,
ðîçäóìëèâèé

Æèòòєðàäіñíèé

Схема циклу інструментального концерту

Óïðîäîâæ áàãàòüîõ ñòîëіòü â Óêðàїíі ñêëàëàñÿ òðàäèöіÿ ïðàâîñëàâíîãî
ñïіâó à ñàððålla. Õîðîâèé ñïіâ «òàíóâ» ïіä êóïîëàìè õðàìіâ, çàõîïëþþ÷è і
çàâîðîæóþ÷è ïàðàôіÿí. Àäæå õîðîâå çâó÷àííÿ ïîäіáíå äî çâó÷àííÿ äîñêîíàëîãî áàãàòîãîëîñíîãî іíñòðóìåíòó, ÿêîìó äîñòóïíі âñі çàñîáè ìóçè÷íîї
âèðàçíîñòі: ïðîçîðå ïіàíіñèìî і ìîãóòíє ôîðòèñèìî, íåñàìîâèòі çðîñòàííÿ і
ìèòòєâі ñïàäè ãó÷íîñòі. Õîðîâå çâó÷àííÿ ìîæå çìàëüîâóâàòè æèâîïèñíі
ìóçè÷íі êàðòèíè òà âіäòâîðþâàòè íàéòîíøі âіäòіíêè ïî÷óòòіâ.
Ìàáóòü, öіëêîì çàêîíîìіðíèì є òå, ùî â ÷àñè êëàñèöèçìó, êîëè â Çàõіäíіé Єâðîïі âåëèêîãî ðîçâèòêó äîñÿãëè іíñòðóìåíòàëüíі æàíðè – ñèìôîíіÿ, ñîíàòà, іíñòðóìåíòàëüíèé êîíöåðò, â Óêðàїíі ðîçêâіòíóâ і äîñÿã
âåðøèíè õîðîâèé êîíöåðò. Öå âåëèêèé öèêëі÷íèé òâіð ïåðåâàæíî äëÿ ÷îòèðèãîëîñíîãî õîðó, â îñíîâó ÿêîãî ïîêëàäåíî êîíòðàñò çâó÷àííÿ õîðó òà
íåâåëèêèõ àíñàìáëіâ ÷è ñîëіñòіâ. Éîãî ìîæíà ïîðіâíÿòè іç ñèìôîíієþ ùîäî
ãëèáèíè ðîçêðèòòÿ îáðàçіâ і їõ ðîçâèòêó.

Хоровий колектив
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Êëàñè÷íèé êîíöåðò ñêëàäàєòüñÿ ç òðüîõ ÷àñòèí, çà êîæíîþ ç ÿêèõ çàêðіïëåíî ïåâíó «ðîëü» ó öèêëі, à îòæå, é ïåâíі õàðàêòåðíі îáðàçè.

Ðîçä³ë 2

Äî íàéâèùèõ
Ä
é
õóäîæíіõ
і äîñÿãíåíü ó õîðîâіé
іé ìóçèöі íàëåæàòü õîðîâі êîíöåðòè Ìàêñèìà Áåðåçîâñüêîãî, Àðòåìіÿ Âåäåëÿ òà Äìèòðà Áîðòíÿíñüêîãî.
Äіÿëüíіñòü öèõ êîìïîçèòîðіâ є îäíієþ ç âåðøèí âіò÷èçíÿíîї ïðîôåñіéíîї
ìóçèêè åïîõè áàðîêî – êëàñèöèçìó.
Îäíèì ç íàéâіäîìіøèõ õîðîâèõ êîíöåðòіâ є êîíöåðò Áåðåçîâñüêîãî «Íå
îòâåðæè ìåíå âî âðåìÿ ñòàðîñòè» äëÿ ÷îòèðèãîëîñíîãî õîðó. Êîìïîçèòîð
çâåðòàєòüñÿ äî âі÷íèõ êàòåãîðіé äîáðà і çëà, æèòòÿ і ñìåðòі, ìîðàëüíîãî
î÷èùåííÿ і áåçäóõîâíîñòі ëþäèíè. Ñâîєþ ìóçèêîþ ìèòåöü ùèðî é ïðîíèêëèâî ïðîìîâëÿє äî ëþäåé і äî ñåáå ñàìîãî â ÷îòèðüîõ ÷àñòèíàõ òâîðó, ùî
âèðîñòàþòü іç êîðîòêèõ ïîåòè÷íèõ âèñëîâіâ:
І. «Íå îòâåðæè ìåíå âî âðåìÿ ñòàðîñòè».
ІІ. «ßêî ðåøà âðàçè ìîè ìíå, è ñòðèãóùèå äóøó ìîþ».
ІІІ. «Áîæå ìîé, íå óäàëèñÿ îò ìåíÿ».
ІV. «Äà ïîñòûäÿòüñÿ è èñ÷åçíóò îêëåâåòàþùèè äóøó ìîþ».
Öå âåëèêèé öèêëі÷íèé òâіð, äå ÷àñòèíè êîíòðàñòóþòü ìіæ ñîáîþ çà îáðàçàìè, òåìïàìè, ôàêòóðîþ òîùî. ßñêðàâî âèçíà÷àєòüñÿ îñíîâíà îçíàêà
êîíöåðòó – çіñòàâëåííÿ åïіçîäіâ, ùî âèêîíóþòüñÿ âîêàëüíèì àíñàìáëåì і
õîðîì. Òóò ïîìіòíî âèðіçíÿþòüñÿ êîíòðàñòè âîêàëüíèõ òåìáðіâ, äèíàìі÷íèõ âіäòіíêіâ, çìіíà ôàêòóðè. Êîíöåðò ìàє çàãàëüíèé ëіðèêî-ñêîðáîòíèé
õàðàêòåð і íàëåæèòü äî òâîðіâ äóõîâíîї ìóçèêè.

Характер

Adagio (І)

Allegro (ІІ)

Adagio (ІІІ)

Moderato (ІV)

Лірикофілософський,
похмуро-стриманий

Схвильованодраматичний

Ліричноспоглядальний,
душевний

Лірико-драматичний,
нестримний

Схема циклу хорового концерту
«Не отвержи мене во время старости»

Максим Березовський. Хоровий концерт «Не отвержи мене во время
старости». Ч. І та ч. ІІІ (фрагменти)
Порівняйте музичні фрагменти. Які образи втілює кожен з них? Як
можна визначити відтінки почуттів, відтворені музикою (спокійно,
лірично, ніжно, просвітлено, прозоро, стримано, тужно)?

ÔÀ Ê Ò

Томас Шилдс.
Моцарт співає Реквієм 1882 року
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Îäíèì ç íàéâ³äîì³øèõ âîêàëüíî-õîðîâèõ òâîð³â
Â.À. Ìîöàðòà º «Ðåêâ³ºì» (çàóïîê³éíà ìåñà). Öå âåëè÷íèé
áàãàòî÷àñòèííèé òâ³ð, ùî áóâ îñòàíí³ì òâîð³ííÿì âåëèêîãî
êîìïîçèòîðà. Ö³êàâà é ñóìíà ³ñòîð³ÿ éîãî íàïèñàííÿ. ßêîñü
ï³çíî ââå÷åð³ äî Ìîöàðòà ïðèéøîâ íåçíàéîìåöü, îäÿãíåíèé ó ÷îðíå, ³ çðîáèâ çàìîâëåííÿ – ïîïðîñèâ íàïèñàòè
òðàóðíó ìóçèêó. Ìîöàðò äóæå çäèâóâàâñÿ, àäæå áóâ â³äîìèé
â óñüîìó ñâ³ò³ ñâî¿ìè æèòòºëþáíèìè òâîðàìè. «×îðíèé
÷îëîâ³ê» ìîâ÷êè â³äðàõóâàâ âåëèêó ñóìó ãðîøåé ³ çíèê. Íà
òîé ÷àñ êîìïîçèòîð óæå áóâ õâîðèì, òîæ ³ç ñóìîì ðîçì³ðêîâóâàâ íàä öèì çàìîâëåííÿì – éîìó çäàâàëîñÿ, ùî â³í
ñòâîðþº çàóïîê³éíó ìåñó ñàìå äëÿ ñåáå. Òàê âîíî ³ ñòàëîñÿ.
Óâå÷åð³ 4 ãðóäíÿ 1791 ðîêó äî õâîðîãî Ìîöàðòà ïðèéøëè
äðóç³. Â³í ïîïðîñèâ ïîäàòè íåçàê³í÷åíó ïàðòèòóðó ðåêâ³ºìó – õîò³â ïî÷óòè ìóçèêó â æèâîìó âèêîíàíí³. Äðóç³ ðàçîì
çàñï³âàëè ç àðêóøà. Ãîëîñ Ìîöàðòà çäðèãíóâñÿ, ³ â³í ðîçðèäàâñÿ. Ò³º¿ íî÷³ âåëèêîãî êîìïîçèòîðà íå ñòàëî…

Вольфганг Амадей Моцарт. Реквієм. «Лакрімоза» (на дозвіллі)

СЛОВНИК

Òåìà 2. Ìèñòåöòâî êëàñèöèçìó

Êàäåíöіÿ (âіä ëàò. «çàâåðøàëüíèé») – âіðòóîçíå ñîëî â іíñòðóìåíòàëüíîìó êîíöåðòі àáî âîêàëüíіé ï’єñі (íàïðèêëàä, îïåðíіé àðії).
Êîíöåðò – æàíð õîðîâîї òà іíñòðóìåíòàëüíîї ìóçèêè.

Запитання для узагальнення
1. Назвіть основні ознаки жанру класичного інструментального концерту.
2. Які музичні образи втілювалися в хоровому концерті? Порівняйте жанри хорового
та інструментального концерту.
3. Узагальніть досягнення музичного класицизму.

Робота з додатковими джерелами інформації
1. Ïîöіêàâòåñÿ, ÿêі òâîðè êîìïîçèòîðіâ-êëàñèêіâ є â êîíöåðòíèõ
ïðîãðàìàõ òâîð÷èõ êîëåêòèâіâ çàêëàäіâ êóëüòóðè (ôіëàðìîíіé, òåàòðіâ òîùî) âàøîãî ðåãіîíó.
2. Ñïðîáóéòå âіäòâîðèòè â êîëüîðі âëàñíі âðàæåííÿ âіä ïðîñëóõàíîї
ìóçèêè.
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Òåìà

3

Ðîìàíòèçì
§ 29.

ТЕМА ЛЮБОВІ У ТВОРЧОСТІ
РОМАНТИКІВ
Ðîìàíòè÷íèé! Öіêàâî, ÿêі àñîöіàöії âèíèêàþòü ó âàñ, êîëè âè ÷óєòå öå
ñëîâî? Ìàáóòü, ìðіéëèâèé, çàêîõàíèé, åìîöіéíèé, ÿêèé ïðèâàáëþє òà çàõîïëþє ñâîєþ íåçâè÷àéíіñòþ é òàєìíè÷іñòþ. Ñàìå òàêі õàðàêòåðèñòèêè
õóäîæíіõ îáðàçіâ ïðèòàìàííі òâîðàì ìèñòåöòâà â ñòèëі ðîìàíòèçì, ÿêèé íà
ïî÷àòêó ÕІÕ ñò. ïðèéøîâ íà çìіíó ÷іòêîìó, óðіâíîâàæåíîìó, êîìïîçèöіéíî
äîñêîíàëîìó êëàñèöèçìó. Ðîìàíòèçì ÿñêðàâî âèÿâèâñÿ â ìóçèöі, ëіòåðàòóðі òà æèâîïèñі, ðîçêðèâøè ÷àðіâíèé ñâіò ðіçíîìàíіòíèõ ëþäñüêèõ ïî÷óòòіâ,
ïåðåæèâàíü, ôàíòàçіé і ñïîäіâàíü. Çàâäÿêè îñîáëèâіé çäàòíîñòі ìóçèêè ãëèáîêî é ïðîíèêëèâî ðîçêðèâàòè áàãàòèé âíóòðіøíіé ñâіò ëþäèíè çà äîïîìîãîþ àðñåíàëó її âèðàæàëüíèõ çàñîáіâ, ñàìå âîíà â åïîõó ðîìàíòèçìó ïîñіëà
÷іëüíå ìіñöå ñåðåä іíøèõ âèäіâ ìèñòåöòâà.
Âіäìіííà ðèñà ìóçè÷íîãî ìèñòåöòâà – âіäáèòòÿ áóäü-ÿêîãî ÿâèùà ó ñâіäîìîñòі ÷åðåç ñôåðó ïî÷óòòіâ, і ìóçèêà âñіõ åïîõ ïіäïîðÿäêîâàíà öіé çàêîíîìіðíîñòі. Àëå ðîìàíòèêè ïåðåâåðøèëè âñіõ ñâîїõ ïîïåðåäíèêіâ çà çíà÷åííÿì
ó їõíіé ìóçèöі ëіðè÷íîãî íà÷àëà, çà ñèëîþ òà äîñêîíàëіñòþ ïåðåäà÷і ãëèáèí
âíóòðіøíüîãî ñâіòó ëþäèíè, íàéòîíøèõ âіäòіíêіâ її íàñòðîїâ.

Вітторіо Регіаніні. Романтика
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2

Òåìà 3. Ðîìàíòèçì

1

1 – Василь Тропінін. Гітарист; 2 – Іларіон Прянішніков. Жорстокі романси

Òåìà êîõàííÿ ïîñіäàє â ìóçèöі åïîõè ðîìàíòèçìó ïàíіâíå ìіñöå, áî ñàìå
öåé äóøåâíèé ñòàí íàéáіëüø áàãàòîñòîðîííüî é ïîâíî âіäáèâàє âñі ãëèáèíè
òà íþàíñè ëþäñüêîї ïñèõіêè. Ìîæëèâî, ñàìå òîìó â òîé ÷àñ íàäçâè÷àéíîãî
ðîçêâіòó íàáóëà âîêàëüíà ëіðèêà, çîêðåìà ðîìàíñ.
Пригадайте, що вам відомо про цей жанр.

Äîâіäêà
Термін «романс» виник в Іспанії в часи Середньовіччя, позначаючи
світську пісню іспанською («романською») мовою. Поступово це
поняття ввійшло до вжитку в різних країнах.
Характерною ознакою романсу є ліричний характер його змісту, що
зазвичай втілює переживання, пов’язані із закоханістю. Цей вокальнопоетичний жанр являє собою єдність, у якій однаково значущі слово і музика:
у романсі мелодія, тісно пов’язана з віршованим текстом, відбиває загальний
його характер і поетичну структуру. Інструментальний супровід має важливе
значення, часто є рівноправним з вокальною партією елементом єдиного
цілого. Жанровими різновидами романсу є балада, елегія, баркарола,
серенада.
Діапазон романсової лірики – від жанрово-побутових до лірико-драматичних
творів – особливо багатий щодо передачі емоційного світу людини, «голосу»
її душі. Елегійні настрої, глибокий сум, світла печаль, тиха радість, нотки
трагічного відчуття життя… Недарма за романсом закріпилися поетичні назви
«дитя серця», «ліричний щоденник».
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Ïåðëèíà
Нерідко найкращі зразки класичного романсу виникали під впливом реальних подій у житті їх авторів, присвячувалися реальним музам митців.
Прикладом є історія створення уславленого романсу Михайла Глинки на
вірші Олександра Пушкіна «Я пам’ятаю мить чарівну...».
Почалася ця романтична історія із зустрічі молодого поета (йому ще не
було й двадцяти років) з Анною Керн – онукою відомого хормейстера, українця Марка Полторацького, який протягом багатьох років очолював Придворну
капелу в Петербурзі, на одному з домашніх вечорів. Поет упродовж усього
вечора спостерігав за Анною, захоплений її вродою. Молода жінка була одружена з генералом, старшим від неї на 35 років. Подружжя Кернів мешкало
в родовому маєтку в Лубнах на Полтавщині. Там у них народилася донька
Катерина. Проте сімейні стосунки Кернів так і не склалися – вони розлучилися.
Згодом Анна зустрічалася з Пушкіним під час його перебування
в Михайлівському, про що відомо з її спогадів. Були прогулянки алеями саду під
місячним сяйвом, читання поезії, але врешті прийшло розставання. На прощання
Олександр Сергійович залишив своїй музі поетичний дарунок – вірш «Я пам’ятаю
мить чарівну…».
Минули роки, й історія цієї поезії отримала несподіване продовження. За
примхою долі в Катерину Керн, доньку Анни, закохався композитор Михайло
Глинка, як колись Олександр Пушкін – у її матір.
Вихованка Смольного інституту Катерина Керн як краща учениця залишилася працювати в ньому класною дамою. Тут її вперше й побачив Глинка, був
вражений одухотвореністю дівчини. «Щось страждальне виражало її бліде
обличчя… мій погляд мимовільно зупинявся на ній: її ясні виразні очі, неймовірно стрункий стан... і особливого роду чарівність і достоїнство все
більше й більше мене захоплювали… Невдовзі почуття мої знайшли відгук
в її душі», – згадував композитор.
Катерина Керн жила з матір’ю в Петербурзі скромно й небагато.
З М. Глинкою їх єднали музичні інтереси, спорідненість тонких поетичних
натур. Та трапилося лихо – Катерина тяжко захворіла й мала їхати в теплі
краї на лікування. Композитор мріяв поїхати з нею, адже вбачав у чарівній
дівчині супутницю подальшого життя. Та не судилося…
Романс Пушкіна і Глинки – це своєрідний «пам’ятник нерукотворний» усім
закоханим, у кількох музично-поетичних рядках він звеличує «миттєвості
чарівні» справжніх глибоких почуттів.

Михайло Глинка. Романс «Я пам’ятаю мить чарівну...»
Які музичні образи створено в романсі?
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Олександр Пушкін. Портрет А.П. Керн

Олександр Пушкін. Автопортрет

Віктор Попков. Пушкін і Керн

Рукопис Олександра Пушкіна (фрагмент)
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Ðîçä³ë 2

Ó áіëüøîñòі
áі
і ðîìàíñіâ,
і íåçàëåæíî âіä
і êðàїíè,
ї
äå âîíè íàðîäèëèñÿ, ïðåâàëþє òåìà êîõàííÿ. Âîíè íіáè ìàëåíüêі îñòðіâöі â îêåàíі áóðõëèâîãî æèòòÿ, íà ÿêèõ íàâіêè îñåëèëèñÿ íåçäіéñíåííі ìðії ëþäèíè ïðî ùàñòÿ.
Îäíèì ç ïåðøèõ ñåðåä ðîìàíòèêіâ ïî÷àâ ïèñàòè öі òâîðè àâñòðіéñüêèé
êîìïîçèòîð Ôðàíö Øóáåðò. Ó éîãî ëіðè÷íèõ âîêàëüíèõ ìіíіàòþðàõ ìàéñòåðíî ðîçêðèâàєòüñÿ âíóòðіøíіé ñâіò ïðîñòîї ëþäèíè, ÷àñòî íåùàñëèâîї,
òîìó ùî âñі її ñïîäіâàííÿ âèÿâëÿþòüñÿ ìàðíèìè – ðîçáèâàþòüñÿ îá ðèôè
æèòòєâîãî ìîðÿ. Ìèòåöü ñòâîðèâ ïîíàä 600 ïіñåíü, äåÿêі ç íèõ âіí îá’єäíàâ
ó öèêëè çà єäèíèì ñþæåòîì.
Æàíð ðîìàíñó íàáóâ íåáà÷åíîї ïîïóëÿðíîñòі â óêðàїíñüêіé і ðîñіéñüêіé
ìóçèöі. Âàæêî çíàéòè êîìïîçèòîðà-ðîìàíòèêà, ÿêèé áè íå ïðèñâÿòèâ ñâîãî
òàëàíòó öüîìó æàíðó. Éîìó âіääàâàëè íàéêðàùі õâèëèíè íàòõíåííÿ âіäîìі
ìèòöі: Ìèõàéëî Ãëèíêà, Ìèêîëà Ðèìñüêèé-Êîðñàêîâ, Ïåòðî ×àéêîâñüêèé,
Ìèêîëà Ëèñåíêî, Ñòåïàí Ãóëàê-Àðòåìîâñüêèé òà іí. Ó äîìàøíüîìó ìóçèêóâàííі ðîìàíñè âèêîíóâàëè ïіä àêîìïàíåìåíò ôîðòåïіàíî àáî ãіòàðè, іíêîëè ñïіâàëè â àíñàìáëі.
Â Óêðàїíі ðîìàíñè íàçèâàëè òàêîæ ñîëîñïіâàìè. Ó ïîâñÿêäåííîìó æèòòі
ñïіâàëè íàðîäíî-ïîáóòîâі ïіñíі-ðîìàíñè, à òàêîæ âèêîíóâàëè òâîðè êîìïîçèòîðіâ-àìàòîðіâ, ç-ïîìіæ ÿêèõ íàéâіäîìіøі «Їõàâ êîçàê çà Äóíàé» (âіðøі
Ñ. Êëèìîâñüêîãî), «Ñòîїòü ãîðà âèñîêàÿ» (âіðøі Ë. Ãëіáîâà), «Äèâëþñü ÿ íà
íåáî» òà «Âçÿâ áè ÿ áàíäóðó» (âіðøі Ì. Ïåòðåíêà). Âîíè ïîøèðþâàëèñÿ â
ðóêîïèñíèõ çáіðêàõ, àëå íàé÷àñòіøå – ïåðåäàâàëèñÿ «ç âóñò ó âóñòà».
Âèñîêі çðàçêè ìóçè÷íî-ïîåòè÷íîї ëіðèêè ñòâîðèâ Ì. Ëèñåíêî íà òâîðè
éîãî ñó÷àñíèêіâ І. Ôðàíêà, Ëåñі Óêðàїíêè, Îëåêñàíäðà Îëåñÿ, Äíіïðîâîї
×àéêè, à òàêîæ íà âіðøі çàðóáіæíèõ ïîåòіâ-ðîìàíòèêіâ Ã. Ãåéíå, À. Ìіöêåâè÷à, Ñ. Íàäñîíà. Öèêë âîêàëüíèõ ìіíіàòþð êîìïîçèòîðà íà òåêñòè íіìåöüêîãî ïîåòà Ã. Ãåéíå – öå íèçêà åïіçîäіâ õâèëþþ÷îї ðîçïîâіäі ïðî íåðîçäіëåíå
êîõàííÿ, âіä ïåðøîãî çàðîäæåííÿ ñâіòëèõ þíàöüêèõ ïî÷óòòіâ äî òÿæêèõ
õâèëèí ðîçëóêè é ñàìîòíîñòі. Äðàìàòè÷íó ëіíіþ öієї æèòòєâîї іñòîðії â ìóçèöі âòіëþє äóåò «Êîëè ðîçëó÷àþòüñÿ äâîє» äëÿ ñîïðàíî і ìåöî-ñîïðàíî.
Микола Лисенко. Дует «Коли розлучаються двоє»

1

2
Карл Брюллов: 1 – Дівчина, яка збирає виноград; 2 – Вершниця
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Які ваші враження від твору? Як лад впливає на загальний настрій
дуету? Поміркуйте, який музичний жанр, що виник в Італії, нагадує
ритм цього романсу.

Òåìà 3. Ðîìàíòèçì

Â åïîõó ðîìàíòèçìó îñîáëèâîãî çìіñòó íàáóâ ïîðòðåòíèé æàíð. Õóäîæíèêè-ïîðòðåòèñòè ó ñâîїõ òâîðàõ íàìàãàëèñÿ ìàêñèìàëüíî ðîçêðèòè іíäèâіäóàëüíіñòü çîáðàæóâàíîãî, ïåðåäàòè éîãî áàãàòèé âíóòðіøíіé ñâіò òà
ãëèáèíó ïî÷óòòіâ. Òàê, íà ïîðòðåòі Êàðëà Áðþëëîâà ÷àðіâíà ìîëîäà іòàëіéêà çðèâàє ãðîíî âèíîãðàäó. Òåïëі ïðîìåíі ïіâäåííîãî ñîíöÿ ïіäêðåñëþþòü її
êðàñó і ðîìàíòè÷íèé íàñòðіé. Íà іíøіé âіäîìіé êàðòèíі öüîãî ìèòöÿ «Âåðøíèöÿ» çîáðàæåíî äâîõ ðіçíèõ çà âіêîì ñåñòåð. Ñòàðøà, ç ãîðäîþ ïîñòàâîþ,
ïіä’їæäæàє äî áóäèíêó íà âîðîíîìó êîíі, à ìîëîäøà ç ïîäèâîì і çàõîïëåííÿì äèâèòüñÿ íà íåї.
Як художник передав рух у композиціях? Який світ хотів показати
К. Брюллов? Яку роль у картині «Вершниця» відіграють фігури
тварин?

Ïîðòðåòíîìó æàíðó æèâîïèñó ðîìàíòèçìó âëàñòèâà àðòèñòè÷íà ñâîáîäà,
òÿæіííÿ äî êîíòðàñòіâ îñâіòëåííÿ é êîëüîðó. Іòàëіéñüêèé õóäîæíèê Ôðàí÷åñêî Õàéєñ ñòâîðèâ îáðàçè, ùî âèðіçíÿþòüñÿ âèòîí÷åíіñòþ ëіíіé і êîëüîðó.
Íà éîãî ëіðè÷íîìó ïîëîòíі «Ìåëàíõîëіÿ» ïàíóє ãàðìîíіÿ ìіæ ïîñòàòòþ
ìîëîäîї æіíêè і ïðåäìåòíèì ñâіòîì, ùî її îòî÷óє. Ñâіòëî íіæíî òîðêàєòüñÿ
її þíîãî òіëà, ïåðåëèâàєòüñÿ íà ñêëàäêàõ îäÿãó, ãðàє íà ïåëþñòêàõ êâіòіâ,
ïðîòå é âîíî íå ìîæå ïðèõîâàòè ñóìíîãî íàñòðîþ æіíêè.
Ó êàðòèíі ç îäíîéìåííîþ íàçâîþ Êîñòàíñ-Ìàðі Øàðïàíòüє ñàìîòíÿ ôіãóðà æіíêè íіáè çàñòèãëà, îõîïëåíà íåâèìîâíîþ òóãîþ.
Порівняйте дві однойменні картини. У якій з них ми відчуваємо сум, а
в якій – відчай? Чому? Яку роль відвів Шарпантьє природі на своїй
картині? Сучасники Франческо Хайєса вважали, що в його картині
присутні елементи театральності. Що вони мали на увазі? Які ще
предмети на полотні доповнюють настрій молодої жінки? Опишіть
словами художника вираз обличчя сумної і радісної людини.
1

2

1 – Франческо Хайєс. Меланхолія; 2 – Костанс-Марі Шарпантьє. Меланхолія
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Òåìà ëþáîâі,
Ò
á і ÿêà ïîñіäàє
і
ïàíіâíå
і
ìіñöå
і
â ìèñòåöòâі ðîìàíòèêіâ, íå îáìåæóєòüñÿ ìîòèâàìè ïî÷óòòÿ ñåðäå÷íîї ïðèõèëüíîñòі äî îñîáè іíøîї ñòàòі,
à îòîòîæíþєòüñÿ іç øèðîêèì êîëîì ÿâèù. Çîêðåìà, êðіçü òâîð÷іñòü óñіõ
êîìïîçèòîðіâ-ðîìàíòèêіâ íàñêðіçíîþ íèòêîþ ïðîõîäèòü òåìà ëþáîâі ëþäèíè
äî Áàòüêіâùèíè, ñâîãî íàðîäó.
Êîìïîçèòîðè ïèñàëè îðèãіíàëüíі àâòîðñüêі òâîðè, ó ÿêèõ çâó÷àëè ÿñêðàâі
іíòîíàöії, çâîðîòè, ðèòìè, ïðèòàìàííі çðàçêàì ìóçè÷íîãî ôîëüêëîðó.
Ïîáóòîâі íàðîäíî-æàíðîâі åïіçîäè, íàöіîíàëüíèé êîëîðèò îõîïëþþòü
ìóçè÷íå ìèñòåöòâî åïîõè ðîìàíòèçìó.
Íà âåñü ñâіò óñëàâèëè іì’ÿ ÷åñüêîãî êîìïîçèòîðà Àíòîíіíà Äâîðæàêà
éîãî «Ñëîâ’ÿíñüêі òàíöі». Ìèòåöü òàëàíîâèòî ðîçêðèâ êðàñó íàðîäíîї ìóçèêè ÷åõіâ, ïîëÿêіâ, ñëîâàêіâ, óêðàїíöіâ, ñåðáіâ. Êîæíèé іç 16 òàíöіâ – ñâîєðіäíà ìóçè÷íà çàìàëüîâêà ç æèòòÿ ïðîñòèõ ëþäåé. Ó ÷åðãóâàííі ïіñåííèõ і
òàíöþâàëüíèõ ìåëîäіé ïðîõîäÿòü ñöåíêè íàðîäíîãî ñâÿòà, ïîåòè÷íі êàðòèíêè, ïîâ’ÿçàíі ç îáðàçàìè ïðèðîäè, åïіçîäè, ñïîâíåíі íàðîäíîãî ãóìîðó. Ïðîòå êîìïîçèòîð íå öèòóє ñïðàâæíі íàðîäíі çðàçêè, à ìàéñòåðíî óçàãàëüíþє
õàðàêòåðíі îñîáëèâîñòі ôîëüêëîðó ñëîâ’ÿíñüêèõ íàðîäіâ, âіí ãëèáîêî ïðîíèêàє â éîãî «äóøó», âіäêðèâàþ÷è òàїíó éîãî ÷àðіâíîñòі. Ó êàëåéäîñêîïі
îáðàçіâ – åíåðãіéíèé ñëîâàöüêèé ÷îëîâі÷èé òàíåöü, ùî âèêîíóєòüñÿ ç òîïіðöÿìè (ñõîæèé íà ãóöóëüñüêèé àðêàí), øâèäêå é àêòèâíå ñåðáñüêå êîëî, ïîåòè÷íà ïîëüñüêà ìàçóðêà. Óêðàїíñüêі äóìêè ïîáóäîâàíі íà êîíòðàñòíîìó
çіñòàâëåííі ïëàâíèõ ëіðè÷íèõ і ñòðіìêèõ òàíöþâàëüíèõ ìåëîäіé. Ñïî÷àòêó
À. Äâîðæàê çàäóìàâ ñâîї òàíöі ÿê ï’єñè äëÿ ôîðòåïіàíî, àëå ïîòіì âèðіøèâ,
ùî íàáàãàòî ÿñêðàâіøå âîíè çàçâó÷àòü ó âèêîíàííі ñèìôîíі÷íîãî îðêåñòðó.
Антонін Дворжак. Слов’янські танці № 2, 4 із зошита ІІ
Визначте, у якому з танців звучить ритм мазурки. Які ознаки, на вашу
думку, характеризують належність твору до слов’янської музики?

Âñåñâіòíüî âіäîìі «Óãîðñüêі ðàïñîäії» òà áàãàòî іíøèõ òâîðіâ Ôåðåíöà
Ëіñòà ÿñêðàâî âіäòâîðþâàëè êîëîðèò Óãîðùèíè – ðіäíîї çåìëі êîìïîçèòîðà.
Ïðîòå ôîëüêëîð öüîãî íàðîäó ïðèâàáëþâàâ і ìèòöіâ іíøèõ íàöіîíàëüíîñòåé, íàïðèêëàä Éîãàííåñà Áðàìñà, ÿêèé ñòâîðèâ âіäîìі «Óãîðñüêі òàíöі».
«Íàðîäíà ïіñíÿ – ìіé іäåàë», – ñòâåðäæóâàâ íіìåöüêèé êîìïîçèòîð.
Ïîëüñüêèõ ìèòöіâ Ôðèäåðèêà Øîïåíà òà Ìіõàëà Îãіíñüêîãî îá’єäíóâàëà
áåçìåæíà ëþáîâ äî Áàòüêіâùèíè, ÿêà ïðîíèçóє їõíþ òâîð÷іñòü. Õóäîæíі
ìîòèâè, ùî ñòàíîâëÿòü îñíîâó òâîð÷îñòі Ô. Øîïåíà, íàðîäæåíі âñіì, ùî
òàê ÷è іíàêøå ïîâ’ÿçàíå ç ðіäíîþ êðàїíîþ, іñòîðієþ, ç її ëþäüìè, çâè÷àÿìè
і õàðàêòåðàìè. Çîêðåìà, åëåìåíòè ìàçóðêè ÷è ïîëîíåçó â ðіçíèõ òâîðàõ
êîìïîçèòîðà ñèìâîëіçóþòü îáðàç âіò÷èçíè.
Ó äíі ïîâñòàííÿ çà íàöіîíàëüíó íåçàëåæíіñòü Ïîëüùі Ì. Îãіíñüêèé ðàçîì ç ïîâñòàíöÿìè, ÿêі âіäñòóïàëè, áóâ çìóøåíèé çàëèøèòè ðіäíó çåìëþ
(ÿê ïіçíіøå öå çðîáèâ і Ô. Øîïåí). І ïåðøèì òâîðîì, ÿêèé íàïèñàâ Îãіíñüêèé íà ÷óæèíі, ñòàâ ïîëîíåç «Ïðîùàííÿ ç Áàòüêіâùèíîþ». Ó éîãî ìóçèöі
ïîñòіéíî âіä÷óâàþòüñÿ çìіíè íàñòðîїâ: çàäóøåâíîñòі é íіæíîñòі, ÿêó âіí
âіä÷óâàâ äî ðіäíîї êðàїíè (ïåðøà і äðóãà òåìè), і òðåïåòíîãî õâèëþâàííÿ çà
її äîëþ (ñåðåäíÿ ÷àñòèíà). Ó ïîєäíàííі öèõ ïî÷óòòіâ і ðîçãîðòàєòüñÿ äðàìàòóðãіÿ òâîðó.
Міхал Огінський. Полонез «Прощання з Батьківщиною» (для фортепіано та в оркестровому звучанні)
Пригадайте, які ознаки притаманні польському народному танцю
«полонез». Як у творі М. Огінського передано колорит цього танцю?
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Òåìà 3. Ðîìàíòèçì
Василь Штернберг. Ярмарок на Україні

Василь Тропінін. Дівчина з Поділля

Як за допомогою фактури композитор змінює характер музики в
середній частині? Як будова твору допомагає йому втілити художній
задум?

Ïîáóòîâі íàðîäíî-æàíðîâі åïіçîäè, íàöіîíàëüíèé êîëîðèò ç’ÿâëÿþòüñÿ і
íà ïîëîòíàõ õóäîæíèêіâ-æèâîïèñöіâ. Óíіêàëüíó ãàëåðåþ ðîìàíòè÷íèõ ñåëÿíñüêèõ îáðàçіâ ñòâîðèâ ðîñіéñüêèé õóäîæíèê Âàñèëü Òðîïіíіí. Éîãî
ïåðñîíàæі âèïðîìіíþþòü äóõîâíó ïіäíåñåíіñòü, ãëèáîêó ïîåòè÷íіñòü, æèâі
ëþäñüêі ïî÷óòòÿ.
Çîâíіøíüîþ ïðèâàáëèâіñòþ òà ùèðіñòþ íàäіëèâ æèâîïèñåöü äіâ÷èíó ç
Ïîäіëëÿ. Ó öüîìó ïîðòðåòі àâòîð ç äèâîâèæíîþ ïîâíîòîþ âèðàçèâ óêðàїíñüêèé íàöіîíàëüíèé õàðàêòåð. Çâåðíіòü óâàãó íà òå, ÿê ìàéñòåðíî Â. Òðîïіíіí âèïèñàâ êîæíó äåòàëü îäÿãó òà ïðèêðàñ.
Яку палітру кольорів обрав художник для створення романтичного
образу української дівчини?

Æèâîïèñåöü Âàñèëü Øòåðíáåðã îïàíîâóâàâ ó ñâîїé òâîð÷îñòі íåçâè÷àéíå
áàãàòñòâî ìîòèâіâ ïðèðîäè, і ñàìå âîíà ñòàëà äëÿ ìèòöÿ òèì іäåàëîì, ÿêèé
âіí óñå æèòòÿ îñïіâóâàâ íà ñâîїõ ïîëîòíàõ. Äðóæáà Øòåðíáåðãà ç Òàðàñîì
Øåâ÷åíêîì, ùî ðîçïî÷àëàñÿ ùå â ñòіíàõ Ïåòåðáóðçüêîї àêàäåìії ìèñòåöòâ,
ñïðèÿëà éîãî ðîçóìіííþ íåïîâòîðíîї êðàñè ñіëüñüêîї ïðèðîäè і íàðîäíèõ
îáðàçіâ. Â. Øòåðíáåðãà ïðèâàáëþâàëà ñòèõіÿ íàðîäíîãî æèòòÿ, âіí ïðàãíóâ
âіäîáðàæàòè óêðàїíñüêó ïîáóòîâіñòü.
Êàðòèíà «ßðìàðîê íà Óêðàїíі» çàñâіä÷èëà ïîÿâó íåçðіâíÿííîãî ìàéñòðà
òîíêî çðåæèñîâàíèõ ïîáóòîâèõ ñöåí. Äî Øòåðíáåðãà ùå íіõòî íå âіäòâîðþâàâ Óêðàїíó ç òàêîþ ãîñòðîþ ñïîñòåðåæëèâіñòþ і òîíêèì òåïëèì ãóìîðîì.
Пригадайте, який жанр у мистецтві називається побутовим. Спробуйте
уявити себе присутнім на цьому галасливому ярмарку й почути, що
обговорює кожна група людей. Чи однаково художник зображує
фігури людей на передньому, середньому і дальньому планах? Чому?
Придивіться до зображених персонажів і спробуйте розрізнити їх за
родом діяльності та соціальною приналежністю. Поміркуйте, для чого
В. Штернберг увів у композицію зображення тварин.
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ÎÉ ÒÈ
ÒÈ, ÄІÂ×ÈÍÎ
ÄІÂ×ÈÍÎ, Ç ÃÎÐІÕÀ ÇÅÐ
ÇÅÐÍß

Ðîçä³ë 2

Ìóçèêà À. Êîñ-Àíàòîëüñüêîãî, âіðøі І. Ôðàíêà

1. Îõ, òії î÷і òåìíіøі íî÷і,
Õòî â íèõ çàäèâèòüñÿ, é ñîíöÿ íå õî÷å!
І ÷îì òâіé óñìіõ – äëÿ ìåíå ñêðóòà,
Ñåðöå áåíòåæèòü, ÿê áóðÿ ëþòà?
Îé òè, äіâ÷èíî, ÿñíàÿ çîðå!
Òè ìîї ðàäîùі, òè ìîє ãîðå!

1

2. Îé òè, äіâ÷èíî, ç ãîðіõà çåðíÿ,
×îì òâîє ñåðäåíüêî – êîëþ÷å òåðíÿ?
Òåáå âèäàþ÷è, ëþáèòè ìóøó,
Òåáå êîõàþ÷è, çàãóáëþ äóøó.
Òè ìîÿ ðàäіñòü, òè ìîє ãîðå!
Îé òè, äіâ÷èíî, ÿñíàÿ çîðå!

2
Костянтин Трутовський: 1 – Біля тину; 2 – Українка
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СЛОВНИК
Åëåãіÿ – æàíð êàìåðíîї ìóçèêè çàäóìëèâîãî ñóìíîãî õàðàêòåðó.
Ñåðåíàäà – æàíð êàìåðíîї ìóçèêè ëіðè÷íîãî õàðàêòåðó.

Запитання для узагальнення
Òåìà 3. Ðîìàíòèçì

1. Чому, на вашу думку, жанру романсу надавали перевагу композитори-романтики?
2. Пригадайте ліричні вокальні твори (романси або подібні до них), якими ви захоплювалися, та виконайте їх.
3. Як у музичному мистецтві романтиків виявилася зацікавленість композиторів
фольклором?
4. Спробуйте створити власну романсову мелодію (вокаліз або на вірш улюбленого
поета). Доберіть до неї назви: «Меланхолія», «Душевний порив», «Сум», «Елегійний мотив», «Розлука», «Сповідь», «Розчарування», «Самотність» тощо.

Робота з додатковими джерелами інформації
1. Ïîöіêàâòåñÿ ïîïóëÿðíіñòþ æàíðó «ðîìàíñ» ó íàø ÷àñ. Çðîáіòü
àóäіîäîáіðêó ñó÷àñíèõ ðîìàíñіâ òà ïîäіëіòüñÿ ðåçóëüòàòàìè ñâîїõ äîñëіäæåíü ç îäíîêëàñíèêàìè òà îäíîêëàñíèöÿìè.
2. Ñòâîðіòü ôîòîñåñіþ «Ðîìàíòè÷íі îáðàçè ìîїõ ñó÷àñíèêіâ» àáî ñåëôі «ß – ðîìàíòèê!».
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§ 30.
РОМАНТИЧНІ ОБРАЗИ
В МИСТЕЦТВІ

Ðîìàíòèçì ðîçøèðèâ ãîðèçîíòè ìèñòåöòâà, çáàãàòèâøè éîãî ñêàðáàìè
ôîëüêëîðó, ðîçêðèâ íåâè÷åðïíó ñêëàäíіñòü ëþäñüêîї äóøі, äàâ âîëþ ïî÷óòòÿì і ðîçìàїòîñòі åìîöіé. Ìèòöі öієї åïîõè âіäíàéøëè íîâі ìóçè÷íі çàñîáè âèðàæåííÿ íàéòîíøèõ äóøåâíèõ ïîðóõіâ, ùî âèÿâèëîñÿ â ðîçêâіòі
ðіçíîìàíіòíèõ іíñòðóìåíòàëüíèõ æàíðіâ íåâåëèêèõ ôîðì.
Íåñêіí÷åííà ìіíëèâіñòü і êîíòðàñòíіñòü æèòòєâèõ âðàæåíü îêðåñëþєòüñÿ
â êîìïîçèòîðіâ-ðîìàíòèêіâ ó ôîðìó іíñòðóìåíòàëüíèõ öèêëіâ. Êîæíà ìіíіàòþðà â öèêëі – öå îäèí ìîìåíò, ìàëåíüêà êàðòèíêà іç øâèäêîïëèííîãî
ìіíëèâîãî æèòòÿ.
Пригадайте п’єси із циклів «Карнавал» Р. Шумана, «Пори року»
П. Чайковського. Як будуються зазначені цикли?

Каспар Давид Фрідріх. Схід місяця над морем
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В епоху романтизму небувалого розквіту набули інструментальні
музичні жанри. Увага до образної характерності, портретності, психологічної деталізації зумовила розквіт у романтиків жанрів інструментальної
мініатюри.
Тяжіння до вільного самовираження, поступової трансформації образів,
наскрізного драматургічного розвитку породило жанри вільних змішаних
форм.
прелюдія
інтермецо
експромт
балада
скерцо

фантазія

рапсодія
увертюра

музичний
момент

ноктюрн

симфонічна поема

пісня без слів

Згадайте, що ви знаєте про вищезазначені жанри музичного мистецтва.
Як назва жанру відбиває особливості музичного образу? Наведіть
приклади.

Âàæëèâîþ îçíàêîþ ìóçè÷íîãî ðîìàíòèçìó ñòàëà іäåÿ ñèíòåçó ìèñòåöòâ,
ÿêà çíàéøëà íàéÿñêðàâіøå âèðàæåííÿ â ðîçêâіòі ïðîãðàìíîї ìóçèêè, ùî
âіäçíà÷àєòüñÿ áіëüøîþ ðîçìàїòіñòþ äæåðåë ïðîãðàìè (ëіòåðàòóðà, æèâîïèñ,
ñêóëüïòóðà òà іí.) і ïîÿâîþ íîâîї îïåðè. Âèòîêè ïðîãðàì áóëè ðіçíîìàíіòíі – à ôîðìè їõ ïåðåäà÷і – âіä êîðîòêîãî çàãîëîâêà äî ðîçãîðíóòîãî ñþæåòó.
Âèðàçíі ïðèéîìè, ùî ñêëàëèñÿ ó ïðîãðàìíіé ìóçèöі, ïðîíèêëè â òàê
çâàíó ÷èñòó ìóçèêó, ùî ñïðèÿëî ïіäñèëåííþ її îáðàçíîї êîíêðåòíîñòі, «æèâîïèñíîñòі». Ëіðè÷íà іíñòðóìåíòàëüíà ìіíіàòþðà ó òâîð÷îñòі ðîìàíòèêіâ
íàáóëà íîâîãî æèòòÿ. Âîíè âіäðîäèëè ïåðâèííå ïðèçíà÷åííÿ іíñòðóìåíòàëüíîї ëіðèêè – áóòè âèðàæåííÿì åìîöіé, ÿêèõ íå ìîæíà âèñëîâèòè.
Òåìà ïðèðîäè äîñèòü ÷àñòî òðàïëÿєòüñÿ ó òâîð÷îñòі ðîìàíòèêіâ. Ïîäіáíî
äî îáðàçіâ ëþáîâі, îáðàç ïðèðîäè óîñîáëþє äóøåâíèé ñòàí ãåðîÿ і ÷àñòî çàáàðâëåíèé ïî÷óòòÿì äèñãàðìîíії ç äіéñíіñòþ. Êîìïîçèòîðè іíîäі ïðîòèñòàâëÿëè ïðèðîäó äóøåâíîìó ñòàíó ëþäèíè, ôàðáóþ÷è âіäòіíêàìè äèñãàðìîíії.
Õóäîæíèêè-ðîìàíòèêè ãîñòðî âіä÷óâàëè âçàєìîçâ’ÿçîê ìіæ ñâіòîì îäóõîòâîðåíîї ïðèðîäè і ñêëàäíèì ñâіòîì ëþäñüêîї äóøі. Â îáðàçîòâîð÷îìó ìèñòåöòâі ðîìàíòèçìó ïðèðîäà âіääçåðêàëþє ëþäñüêі ïåðåæèâàííÿ і ïðèñòðàñòі,
òðèâîæíі ñíè і òóìàííі ìðії.
Îá’єêòîì çîáðàæåííÿ ðîìàíòè÷íèõ êàðòèí ÷àñòî ñòàє íі÷. Öÿ ÷àñòèíà
äîáè äëÿ ëþäèíè – òàєìíèöÿ, öå ÷àñ íå òіëüêè äëÿ ñíó, à é äëÿ ðîçäóìіâ.
«Ïåéçàæàìè äóøі» ìîæíà íàçâàòè êàðòèíè íіìåöüêîãî õóäîæíèêà Êàñïàðà
Äàâèäà Ôðіäðіõà. Âіí ìàëþâàâ ìîðñüêі, ãіðñüêі, ëіñîâі êðàєâèäè, äîíîñÿ÷è
äî ãëÿäà÷à іäåþ áåçìåæíîñòі ïðîñòîðó.
Íà êàðòèíі «Ñõіä ìіñÿöÿ íàä ìîðåì» çîáðàæåíî òðüîõ ëþäåé, ÿêі ïèëüíî
âäèâëÿþòüñÿ â áåçìåæíó ìîðñüêó äàëå÷іíü, äå ó ïðîìåíÿõ âå÷іðíüîãî ñîíöÿ
ñèëóåòàìè ïîñòàþòü îäèíîêі âіòðèëüíèêè. Ñêëàäàєòüñÿ âðàæåííÿ, ùî õóäîæíèê õîòіâ ïîêàçàòè âі÷íå áàæàííÿ ëþäèíè ïіçíàòè òå, ùî çíàõîäèòüñÿ
ïîçà ìåæàìè çåìíîãî áóòòÿ.
Який колорит обрав художник для своєї картини? Чому? Якими
кольорами він відтворив захід сонця та силуети суден з вітрилами?
Пригадайте назву музичного жанру, що в перекладі означає «нічний».
Які його ознаки?
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Òåìà 3. Ðîìàíòèçì

Äîâіäêà

Ïåðëèíà
Польського композитора Фридерика Шопена називають «поетом, душею
фортепіано». Майстер підніс можливості цього музичного інструменту до небувалих висот: трепетність, витонченість, інтимна довірливість лірики; полум’яна
наснага й підвищена емоційна «температура», артистизм, доведений до аристократичної вишуканості, і поруч – первозданна чистота «народних картинок». Уся
багатобарвність романтичного світовідчуття, усе те, що зазвичай вимагало для
свого втілення монументальних композицій (симфоній або опер), у великого
польського композитора та піаніста виразилося у фортепіанній музиці.
У творчості Шопена нове життя отримали більшість інструментальних жанрів.
Зазвичай вокальний жанр балада перетворився на інструментальний великий
твір поемного типу. Стали самостійними самодостатніми жанрами: скерцо, що
раніше було частиною циклу; прелюдії, які у старовинній музиці завжди були
вступом до якогось твору; етюди, що застосовувалися тільки для розвитку виконавської техніки. Нового життя і глибокого художнього змісту набули також
шопенівські ноктюрни, полонези, мазурки, вальси, експромти.

Фридерик Шопен. Ноктюрн № 2
Які характерні ознаки жанру «ноктюрн»? Опишіть нічний пейзаж,
навіяний музикою. Яка кольорова гама відповідає загальному
настрою твору? Чому? Які кольори ви б використали, підкреслюючи контраст мелодії та тла, що акомпанує?

Ежен Делакруа. Шопен і Жорж Санд
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Óëþáëåíèìè ðîìàíòè÷íèìè òåìàìè â ïåéçàæі áóëè ñõіä і çàõіä ñîíöÿ, ìîðñüêі áóðі, ãðіçíî çàõìàðåíå
íåáî ç ðàéäóãîþ, ãіðñüêі íåïðèñòóïíі ñêåëі, ìіñÿ÷íі
íî÷і â ëіñі, âîäîñïàäè òà ðóїíè.
Àíãëіéñüêèé ðîìàíòèê Âіëüÿì Òåðíåð äîñÿãíóâ
âèñîêîї ìàéñòåðíîñòі â æàíðі ïåéçàæó. Äèâîâèæíå
çîëîòå ñâіòëî ñõîäó é çàõîäó ñîíöÿ, ãóñòі òóìàíè і äèì
áóëè éîãî óëþáëåíèìè æèâîïèñíèìè åôåêòàìè.
Õóäîæíèê íàìàãàâñÿ âіäîáðàçèòè ìîìåíòè, ùî âèêëèêàþòü ãëèáîêі åìîöіéíі ïåðåæèâàííÿ. Íà ïîëîòíі
«Êîðàáåëü, ùî ïàëàє» àâòîð àêöåíòóє ïîãëÿä ãëÿäà÷à
íà îõîïëåíîìó ïîëóì’ÿì âіòðèëüíèêó. Êîíòðàñò æîâòîãî і ñèíüî-÷îðíîãî êîëüîðіâ äîïîâíþє åìîöіéíèé
âïëèâ êàðòèíè.

Òåìà 3. Ðîìàíòèçì

Куди, на вашу думку, спрямовані погляди
людей, зображених на картині Каспара Давида
Фрідріха «На вітрильнику»? Про що вони
мріють? Який композиційний прийом застосував художник для того, щоб глядач відчув
себе присутнім на цьому судні? Якими засобами живописець відтворив глибину простору?

Каспар Давид Фрідріх. На вітрильнику

Чому, на вашу думку, художник обрав саме
такий колорит для зображення корабля, що палає?

Ïðî êàðòèíó Â. Òåðíåðà «Äîù, ïàðà і øâèäêіñòü» âіäîìèé àíãëіéñüêèé
ïåéçàæèñò Äæîí Êîíñòåáë ñêàçàâ: «Òåðíåð ïåðåâåðøèâ ñàì ñåáå; âіí íіáè
ïèøå êîëüîðîâîþ ïàðîþ – òàê áåçòіëåñíî і ïîâіòðÿíî…».
Óçäîâæ ðі÷êè Òåìçè êðіçü òóìàííèé äîùîâèé ìîðîê ç âåëèêîþ øâèäêіñòþ ì÷èòü ïîòÿã. Ùå ìèòü – і ïîðèíå â òóìàí ëåäü âèäèìèé ìіñò, îäèíîêèé
÷îâíèê і íàâіòü áåðåã ðі÷êè…
Як вдалося художнику об’єднати на одному живописному полотні і
дощ – явище природи, і пару – стан речовини, і швидкість – фізичну
величину? Який вид перспективи застосував митець для своєї
композиції?

1

2
Вільям Тернер: 1 – Корабель, що палає; 2 – Дощ, пара і швидкість
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Ç îáðàçàìè
á
ïðèðîäè ÷àñòî çìàãàєòüñÿ òåìà ô
ôàíòàñòèêè, ùî ñòàëà ñïðàâæíіì âіäêðèòòÿì êîìïîçèòîðіâ-ðîìàíòèêіâ. Âîíè àêòèâíî ïðàöþâàëè íàä
ñòâîðåííÿì êàçêîâî-ôàíòàñòè÷íèõ ãåðîїâ і ïåðåäà÷åþ їõ îáðàçіâ çà äîïîìîãîþ ðіçíîìàíіòíèõ åëåìåíòіâ õóäîæíüîї ìîâè. Ñàìå â öі ðîêè ëіòåðàòóðà
çáàãàòèëàñÿ êàçêàìè áðàòіâ Ãðіìì, Àíäåðñåíà, áàëàäàìè Øèëëåðà і Ìіöêåâè÷à, ðàçîì ç òèì ìèòöі àêòèâíî äîñëіäæóâàëè íàðîäíó ñïàäùèíó – ïåðåêàçè, ëåãåíäè, êàçêè. Ó êîìïîçèòîðіâ ðîìàíòè÷íîї øêîëè êàçêîâі,
ôàíòàñòè÷íі îáðàçè íàáóâàþòü íåïîâòîðíîãî íàöіîíàëüíîãî çàáàðâëåííÿ.
ßñêðàâèì ïðèêëàäîì ðîìàíòè÷íîãî öèêëó â іíñòðóìåíòàëüíіé ìóçèöі є
«Ôàíòàñòè÷íі ï’єñè» Ðîáåðòà Øóìàíà äëÿ ðіçíîãî ñêëàäó àíñàìáëіâ: äëÿ
ôîðòåïіàíî, ñêðèïêè, âіîëîí÷åëі òà äëÿ êâàðòåòó і ôîðòåïіàíî, – à òàêîæ
îäíîéìåííèé ôîðòåïіàííèé öèêë.
Öèêë áóäóєòüñÿ çà ïðèíöèïîì êîíòðàñòó – ðіçêèõ çìіí îáðàçіâ, ùî є
õàðàêòåðíèìè äëÿ ìóçèêè åïîõè ðîìàíòèçìó: áóíòіâíèé äóõ, ïîðèâ÷àñòіñòü,
ïðîòåñò, іðîíіÿ ïðîòèñòàâëÿþòüñÿ ðîìàíòè÷íіé ìðіéëèâîñòі, çàäóìëèâîñòі,
ïîåòè÷íîñòі é îäóõîòâîðåíîñòі. Ôîðòåïіàííèé öèêë âіäêðèâàєòüñÿ ìðіéëèâîþ êàðòèíêîþ «Ââå÷åðі», ùî ´ðóíòóєòüñÿ íà òèõîìó, çàòàєíîìó çâó÷àííі.
Їé ïðîòèñòàâëÿєòüñÿ áóðõëèâèé, çáóäæåíèé åìîöіéíèé «Ïîðèâ», çà íèì –
«Íàâіùî», êàðòèíêà, ñïîâíåíà òàєìíè÷îї íіæíîñòі. Її åëåãіéíіñòü âèòіñíÿєòüñÿ «Ïðèìõàìè», ç їõíіìè ñóì’ÿòëèâèìè ïî÷óòòÿìè, çëåòàìè é ïàäіííÿìè.
Òàêèé ïðèéîì êîíòðàñòíîñòі âèòðèìàíî äî êіíöÿ çáіðêè.
Роберт Шуман. «Фантастичні п’єси» (фрагменти)
Назвіть прийоми, які використав композитор для створення
атмосфери таємничості, фантастичності, нереальності. Визначте
емоційні стани, характери, музичні образи п’єс. Доведіть, що мініатюри в циклі чергуються за принципом контрастності. Що поєднує їх
у цикл?

Äëÿ àíãëіéñüêîãî ïîåòà é õóäîæíèêà Âіëüÿìà Áëåéêà «ñâіò îáðàçіâ – öå
ñâіò âі÷íîñòі», äå ñòèðàþòüñÿ ìåæі ìіæ ïðàâäîþ òà іëþçієþ, äîñâіäîì і
ôàíòàçієþ, ðåàëüíèì òà íàäïðèðîäíèì. Ó ñâîїõ æèâîïèñíèõ òà ãðàôі÷íèõ
êîìïîçèöіÿõ âіí ñòâîðþє âëàñíó êîñìîãîíі÷íó ñèñòåìó, ÿêà îõîïëþє àíòè÷1

2

3

Вільям Блейк: 1 – «Книга Тель»; 2 – «Дитя-радість».Титульний аркуш;
3 – Ілюстрація до збірки «Пісні Невинності»
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íó, íіìåöüêó і ñõіäíі ìіôîëîãії. Ìèñòåöüêі ïîøóêè ïðèâåëè Áëåéêà äî íîâîї òåõíіêè – ñèíòåçó ðîçïîâіäі ç ãðàôі÷íèì çîáðàæåííÿì ïåðñîíàæіâ àáî
îðíàìåíòîì. Êîæíà éîãî êíèãà – îðãàíі÷íà єäíіñòü, äå øðèôò, çîáðàæåííÿ íà áåðåãàõ, іëþñòðàöії, óñÿ êîìïîçèöіÿ àðêóøà і ðîçâîðîòó íàëåæàòü
îäíîìó àâòîðó.
Іëþñòðàöії Â. Áëåéêà òåæ áóëè îñîáëèâèìè: íà íèõ óòіëþâàëîñü ó ïëàñòè÷íèõ ôîðìàõ òå, ÷îãî àâòîð íå çìіã âèðàçèòè ñëîâàìè.

Òåìà 3. Ðîìàíòèçì

Що фантастичне або незвичайне ви побачили у творах В. Блейка?

ÔÀ Ê Ò
Â³ëüÿì Áëåéê ìð³ÿâ ïðî âèäàííÿ ñâî¿õ òâîð³â, ïðîòå íå ìàâ íà öå êîøò³â.
Òîìó â³í âèíàéøîâ îðèã³íàëüíèé ñïîñ³á, ÿêèé ìîæíà íàçâàòè âèïóêëèì îôîðòîì. Ìàéñòåð âèð³çóâàâ íà ìåòàëåâ³é ïëàñòèí³ îäíî÷àñíî ïîåòè÷íèé òåêñò òà
³ëþñòðàö³þ. Ïðè öüîìó ôàðáó íàíîñèâ íå ó ïðîäðÿïàí³ çàãëèáëåííÿ, à íà
âèïóêë³ ä³ëÿíêè ïëàñòèíè. Òàêèì ÷èíîì, óñ³ ÷èñëåíí³ åêçåìïëÿðè êíèæîê, ÿê³
àâòîð â³ääðóêóâàâ ³ ðîçôàðáóâàâ ó òàêèé ñïîñ³á, â³äð³çíÿëèñü îäèí â³ä îäíîãî ³
áóëè óí³êàëüíèìè.
Ілюстрація Вільяма Блейка
до «Божественної комедії» Данте Аліґ’єрі (фрагмент)

Ùèðî çàõîïëþâàâñÿ ìіôàìè òà ëåãåíäàìè ñâîãî êðàþ íіìåöüêèé êîìïîçèòîð Ðіõàðä Âàãíåð. Ñàìå âîíè ñòàëè îñíîâîþ äëÿ áàãàòüîõ éîãî îïåð,
çîêðåìà «Ëîåíãðіí», òà îäíîãî ç íàéâåëè÷íіøèõ ñâіòîâèõ øåäåâðіâ – òåòðàëîãії «Ïåðñòåíü íіáåëóíãіâ», ñòâîðåííþ ÿêîї ìèòåöü ïðèñâÿòèâ 25 ðîêіâ
æèòòÿ. Âàãíåð çâåðòàєòüñÿ äî ïðèñìåðêîâîãî ñâіòó áîãіâ і ãåðîїâ, ãіãàíòіâ і
êàðëèêіâ. Áîãè â éîãî òâîðі ñòàþòü äî áîþ çà ïðàâî âîëîäіòè çàõîâàíèìè
ó ãëèáèíàõ Ðåéíó ñêàðáàìè. Òàê ñàìî, ÿê і áîãè, ãåðîї, áåçñìåðòíі ìіôі÷íі
іñòîòè Äàâíüîї Ãðåöії, âîíè ïîâîäÿòüñÿ, ÿê ëþäè: ñïåðå÷àþòüñÿ, çìàãàþòüñÿ
çà âëàäó, çàêîõóþòüñÿ.

Сцена з опери Ріхарда Вагнера «Лоенгрін»
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…Áóðÿ
Á
ááóøóє â ãîðàõ. Ï
Ïî íåáó
á ïðîíîñÿòüñÿ ÷îðíіі õìàðè, ÿêі æåíå âіòåð.
«Õîé-î-òî-õî!» – ëóíàє âîéîâíè÷èé çàêëèê âàëüêіðіé і âіäëóíþєòüñÿ â ãîðàõ. Òî íà ñâîїõ ìîãóòíіõ êîíÿõ ó ãðîçîâèõ õìàðàõ ì÷àòü äіâè âіéíè. Çâó÷àííÿ ñòðóííèõ ñìè÷êîâèõ і òðåëі äåðåâ’ÿíèõ äóõîâèõ çîáðàæóþòü ïîðèâè
âіòðó і âèòòÿ áóðі; ìåëîäіÿ ôàãîòіâ і âàëòîðí ç ãîñòðèì ïóíêòèðíèì
ðèòìîì âіäòâîðþє òóïіò êîíåé âàëüêіðіé. Ïåðåä î÷èìà ñëóõà÷іâ ïîñòàє
âèðàçíà êàðòèíà øàëåíèõ ïåðåãîíіâ ÿêèõîñü òèòàíі÷íèõ іñòîò ïіä áóøóâàííÿ áóðі.
«Ùî çà ãðàíäіîçíà, äèâíà êàðòèíà! Òàê і ìàëþєø ñîáі öèõ äèêèõ äіââåëåòíіâ, ÿêі ç ãðîìîì і òðіñêîòîì ëіòàþòü ïî õìàðàõ íà ñâîїõ ÷àðіâíèõ
êîíÿõ», – çàõîïëåíî ðîçïîâіäàâ ïðî ñâîї âðàæåííÿ âіä ïðîñëóõîâóâàííÿ
öüîãî ìóçè÷íîãî åïіçîäó âèäàòíèé êîìïîçèòîð Ïåòðî ×àéêîâñüêèé.
…À îñü іíøà êàðòèíà – íåáåñíå öàðñòâî ñâіòëà, ïðàâäè é êðàñè, ç ÿêîãî
ðèöàð Ëîåíãðіí çіéøîâ íà çåìëþ äëÿ ñïàñіííÿ ïðåêðàñíîї îáìîâëåíîї
Åëüçè.
Ріхард Вагнер. Опера «Валькірія» з тетралогії «Перстень нібелунгів».
Дія ІІІ. Політ валькірій. Опера «Лоенгрін». Вступ
Якими тембрами симфонічного оркестру зображено «царство світла»?
Як відбувається музичний розвиток у творі? Порівняйте темброві
фарби симфонічних фрагментів з опер Ріхарда Вагнера.

«Çâóêîíàñëіäóâàííÿ Âàãíåðà, õóäîæíі çâóêîâіäòâîðåííÿ çà àíàëîãієþ
íàéâèùîþ ìіðîþ äîòåïíі é íàî÷íі. Éîãî ïîëіò âàëüêіðіé, âõіä âåäìåäÿ, êóâàííÿ ìå÷à, øåëåñò ëіñó, âèòòÿ áóðі, ïëåñêàííÿ Ðåéíó, ñÿéâî çîëîòà â
“Çîëîòі íіáåëóíãіâ”, ìèñëèâñüêі ðîãè çà ñöåíîþ, íàãðàâàííÿ ïàñòóõіâ
òîùî – öå çîáðàæåííÿ, ñïîâíåíі îáðàçíîñòі і çðèìîñòі çàâäÿêè âëó÷íîìó
çàñòîñóâàííþ íåçðіâíÿííîї îðêåñòðîâêè» – òàê ãîâîðèâ ïðî ìóçèêó íіìåöüêîãî êîìïîçèòîðà Ìèêîëà Ðèìñüêèé-Êîðñàêîâ.
Ðіõàðä Âàãíåð óâіéøîâ â іñòîðіþ ìóçèêè ÿê ðåôîðìàòîð îïåðíîãî ìèñòåöòâà, òâîðåöü íîâîї ìóçè÷íîї äðàìè. Ìåòîþ éîãî ïåðåòâîðåíü áóëî ñòâîðåííÿ
ìîíóìåíòàëüíîãî ïðîãðàìíîãî âîêàëüíî-ñèìôîíі÷íîãî òâîðó â äðàìàòè÷íіé
ôîðìі, ïîêëèêàíîãî çàìіíèòè âñі âèäè îïåðíîї òà ñèìôîíі÷íîї ìóçèêè.
Ó ñâîїõ ìàñøòàáíèõ îïåðàõ êîìïîçèòîð ïðàãíóâ äî îðãàíі÷íîãî ñèíòåçó ìóçèêè і äðàìè. Òàê ç’ÿâèëàñÿ ìóçè÷íà äðàìà, ó ÿêіé ìóçèêà òå÷å áåçïåðåðâíèì ïîòîêîì і ïîєäíóє â єäèíå öіëå âñі äðàìàòóðãі÷íі ëàíêè. Îïåðè Âàãíåðà
íàïîâíåíі íàäçâè÷àéíî ïðåêðàñíèìè ñòîðіíêàìè ïðîãðàìíî-ñèìôîíі÷íîї
ìóçèêè. Ðіçíîìàíіòíі ïîåòè÷íі êàðòèíè ïðèðîäè, ëþäñüêі ïðèñòðàñòі, âåëè÷
êîõàííÿ, ïîäâèãè ãåðîїâ – óñå öå âòіëåíî â ìóçèöі êîìïîçèòîðà іç ïðèãîëîìøëèâîþ ñèëîþ âèðàçíîñòі. Çíà÷íå ìіñöå â îïåðàõ Âàãíåðà çàéìàþòü ñàìîñòіéíі îðêåñòðîâі åïіçîäè, ÿêі є öіííèì âíåñêîì ó ñâіòîâó ñèìôîíі÷íó
ìóçèêó.

1

2

3

1 – Ілюстрація до опери Ріхарда Вагнера «Валькірія»; 2, 3 – сцени з опери Ріхарда Вагнера «Валькірія»
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Ñòâîðіòü
ü ëіðè÷íèé ïîðòðåò óëþáëåíîãî àêòîðà (àêòðèñè) òåàòðó ÷è êіíî.

Запитання для узагальнення
1. До яких тем зверталися у своїй творчості митці романтизму?
2. Назвіть інструментальні жанри, які були популярними в композиторів-романтиків.
3. Висловіть свої думки щодо слів французького письменника Стендаля: «В усіх
видах мистецтва необхідно самому випробувати ті відчуття, які хочеш
викликати в інших».

Робота з додатковими джерелами інформації
Äіçíàéòåñÿ, ÿêі ç îïåð Ð. Âàãíåðà ñòàâëÿòü ñó÷àñíі òåàòðè ñâіòó. ×è
іñíóþòü åêðàíіçàöії éîãî òâîðіâ? Ïîöіêàâòåñÿ âòіëåííÿì ïîäіáíèõ
ñþæåòіâ ó òâîð÷îñòі Ð. Âàãíåðà òà ñó÷àñíіé êіíåìàòîãðàôії.
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§ 31.
ЕПОХА
ВИДАТНИХ ОСОБИСТОСТЕЙ

Â åïîõó ðîìàíòèçìó íà àðåíó ìóçè÷íîї êóëüòóðè âèõîäèòü íîâèé òèï
ìèòöÿ – áëèñêó÷èé âèêîíàâåöü íà іíñòðóìåíòі. Ó öàðèíі ôîðòåïіàííîї ìóçèêè òàêèì ìóçèêàíòîì-âіðòóîçîì áóâ Ôåðåíö Ëіñò, à â ìèñòåöòâі ñêðèïêîâîї ãðè – Íіêîëî Ïàãàíіíі. Ðîçìàõ êîíöåðòíîї äіÿëüíîñòі öèõ òèòàíіâ
âèêîíàâñüêîãî ìèñòåöòâà ïðîñòî âðàæàє. Òðèâàëі êîíöåðòíі òóðíå áàãàòüìà
êðàїíàìè ç ïðîïàãàíäîþ ñâіòîâîї ìóçèêè ïðèíåñëè їì çàñëóæåíó ñëàâó.
Íà æàëü, ó òі ÷àñè íå áóëî ìàãíіòîôîíіâ, êîìïàêò-äèñêіâ, íàâіòü ãðàìçàïèñó,
ùîá íàùàäêàì çàëèøèëèñÿ çâóêîâі ñâіä÷åííÿ âèñîêîї âèêîíàâñüêîї ìàéñòåðíîñòі öèõ ìèòöіâ. Òîìó ïðî íåї ìîæíà äіçíàòèñÿ ëèøå ç їõíüîї êîìïîçèòîðñüêîї
ñïàäùèíè, íà ÿêіé íå ìîãëà íå ïîçíà÷èòèñÿ íàáóòà òåõíі÷íà âіðòóîçíіñòü.
ßê ìåòåîð ïðîíіññÿ іòàëіéñüêèé ñêðèïàëü Íіêîëî Ïàãàíіíі ìóçè÷íèì íåáîñõèëîì Єâðîïè, âіäêðèâøè íîâó åðó ñêðèïêîâîãî ìèñòåöòâà. Âåðøèíîþ
éîãî òâîð÷îñòі íàçèâàþòü 24 êàïðèñè äëÿ ñêðèïêè ñîëî. Êîæíà ï’єñà öèêëó –
öå ñâîєðіäíà ìóçè÷íà êàðòèíêà. Îäíà ç íèõ çîáðàæóє ñöåíó ïîëþâàííÿ, іíøі –
ìіíіàòþðíèé ìàðø, ãóìîðèñòè÷íèé åïіçîä òîùî. Óâіí÷óє öèêë òâіð íà âіäîìó
òåìó, áëèçüêó äî íàðîäíîї òàðàíòåëè.
Ніколо Паганіні. Каприс № 24 для скрипки соло.
Ніколо Паганіні–Ференц Ліст. Етюд № 6 ля мінор
(варіації)
Під час слухання прослідкуйте за змінами теми у
варіаціях.
Пригадайте, що таке аранжування, обробка, транскрипція, оркестровка, інструментовка в музичному
мистецтві. Поміркуйте, до якого із цих видів належить прослуханий твір. Порівняйте оригінальний
твір Н. Паганіні з фортепіанною версією Ф. Ліста.

Андреа Кефалі. Портрет Паганіні
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ßñêðàâà îáðàçíіñòü ðîìàíòè÷íèõ âèòâîðіâ ãåíіàëüíîãî
ñêðèïàëÿ íàäèõàëà áàãàòüîõ êîìïîçèòîðіâ. Âåëèêó êіëüêіñòü éîãî êàïðèñіâ ïåðåêëàäåíî äëÿ ôîðòåïіàíî, à òåìè çíàìåíèòîї «Êàìïàíåëëè» і êàïðèñà № 24 ñòàëè îñíîâîþ
âàðіàöіé Ô. Ëіñòà, Ð. Øóìàíà, É. Áðàìñà, Ô. Øîïåíà, Ñ. Ðàõìàíіíîâà.
Ô. Ëіñò ñòâîðèâ òàêîæ öèêë åòþäіâ çà òåìàìè Í. Ïàãàíіíі, ÿêі ñïіâçâó÷íі îðèãіíàëó çà âіðòóîçíîþ ñòèõієþ, ôàíòàçієþ, ìàñøòàáíîþ äèíàìіêîþ. Ôîðòåïіàííі åòþäè ñòàëè
ñïðàâæíüîþ òâîð÷îþ ëàáîðàòîðієþ ìèòöÿ.

ÔÀ Ê Ò
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Ôàíòàñòè÷íà òåõí³êà ãðè Ïàãàí³í³ é ñüîãîäí³ ëèøàºòüñÿ íåïåðåâåðøåíîþ.
Ôîðòåï³àííèé â³ðòóîç ³ êîìïîçèòîð Ôåðåíö Ë³ñò íàçâàâ óñëàâëåíîãî ñêðèïàëÿ
«êîðîëåì óñ³õ õóäîæíèê³â». Íà ñâî¿õ êîíöåðòàõ Ïàãàí³í³ ëþáèâ âðàæàòè ïóáë³êó
ìàéæå öèðêîâèìè íîìåðàìè: òî ãðàâ ³ç çàâ’ÿçàíèìè î÷èìà, òî ³ì³òóâàâ íà
ñêðèïö³ ñï³â ïòàõ³â, ìóêàííÿ êîð³â, äçèæ÷àííÿ áäæ³ë òîùî. Îäíîãî ðàçó â³í
âèêîíàâ êîìïîçèö³þ ëèøå íà äâîõ ñòðóíàõ, ÿêó íàçâàâ «Äóåòîì çàêîõàíèõ».
Îäíà ³ç øàíóâàëüíèöü ìèòöÿ âèñëîâèëàñÿ, ùî â³í òâîðèòü äèâà, í³õòî íå çìîæå
ïåðåâåðøèòè éîãî, õ³áà ùî òîé, õòî ç³ãðàº íà îäí³é ñòðóí³. Çãîäîì Ïàãàí³í³
ïî÷àâ âèêîíóâàòè äåÿê³ òâîðè íà îäí³é ñòðóí³. Éîãî ãðà ï³äêîðþâàëà ñòð³ìê³ñòþ,
ãëèáèíîþ êîíòðàñò³â, àðòèñòè÷íèì ðîçìàõîì, áëèñêó÷îþ ³ìïðîâ³çàö³ºþ. Â³ðòóîç
ñòàâ ïåðøèì, õòî äàâàâ êîíöåðòè áåç íîò – â³í çíàâ áóäü-ÿêèé òâ³ð íàïàì’ÿòü.

Äî êðàùîї ÷àñòèíè ñïàäùèíè Ôåðåíöà Ëіñòà íàëåæèòü éîãî ôîðòåïіàííà
òâîð÷іñòü. Ñàìå òóò ç îñîáëèâîþ îðèãіíàëüíіñòþ âèÿâèëîñÿ íîâàòîðñòâî
óãîðñüêîãî êîìïîçèòîðà і ïіàíіñòà-âіðòóîçà. Ñàì Ëіñò çіçíàâàâñÿ, ùî ôîðòåïіàíî äëÿ íüîãî òå ñàìå, ùî «äëÿ ìîðÿêà éîãî ôðåãàò, äëÿ àðàáà – éîãî
êіíü». Ìèòåöü çáàãàòèâ çâó÷àííÿ ôîðòåïіàíî, ðîçøèðèâ éîãî òåõíі÷íі ìîæëèâîñòі. Çàâäÿêè ñèìôîíі÷íîìó ðîçìàõó é íåñïîäіâàíèì êîëîðèñòè÷íèì
åôåêòàì іíñòðóìåíò çàçâó÷àâ, ÿê öіëèé îðêåñòð.
Òâîð÷ó óâàãó Ëіñòà-êîìïîçèòîðà ïðèâåðòàëè ÿñêðàâі îáðàçè ñâіòîâîãî
ìèñòåöòâà, çîêðåìà Ôàóñò, Îðôåé, Ïðîìåòåé – ñèëüíі ïîëóì’ÿíі îñîáèñòîñòі,
áîðöі çà ñâîáîäó é ùàñòÿ íà çåìëі. Ç-ïîìіæ ëåãåíäàðíèõ іñòîðè÷íèõ ãåðîїâ –
óêðàїíñüêèé ãåòüìàí Іâàí Ìàçåïà. Öåé îáðàç ñòàâ îñíîâîþ âіðòóîçíîãî
ôîðòåïіàííîãî åòþäó «Ìàçåïà», ó ÿêîìó âòіëåíî äðàìàòèçì і ãåðîїêó, ïîðèâàííÿ é ìóæíіñòü.

Йозеф Данхаузер. Ліст за фортепіано
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Ференц
Ф
ренц Лі
Ліст.
т Етюд «Мазепа»
Мазепа
Схарактеризуйте основну тему твору, його енергійний маршовий ритм.
Яке значення акордової фактури в підсиленні загального настрою?
Що, на вашу думку, нагадує музика – портрет чи батальну сцену?

Õóäîæíèêіâ-ðîìàíòèêіâ çàõîïëþâàëè íåïåðåñі÷íі ëþäè ç ïðèñòðàñíèì
õàðàêòåðîì, ÿêèõ âîíè çîáðàæóâàëè â ìîìåíòè íàäçâè÷àéíîãî íàïðóæåííÿ
äóõîâíèõ ñèë. Çâåðòàþ÷èñü äî äðàìàòè÷íî-ãîñòðèõ ñèòóàöіé, ó òîìó ÷èñëі é
òåì ðåâîëþöіéíîї áîðîòüáè, äî іñòîðè÷íîãî ìèíóëîãî, ãåðîї÷íèõ ëåãåíä,
ôðàíöóçüêі ðîìàíòèêè çíàõîäèëè â íèõ îáðàçè äëÿ ñâîїõ òâîðіâ.
Ðîìàíòèçì ó єâðîïåéñüêîìó æèâîïèñі ÿñêðàâî ïðåäñòàâëåíî ó òâîð÷îñòі
ôðàíöóçüêîãî õóäîæíèêà Åæåíà Äåëàêðóà. Ó ñâîїõ ïîëîòíàõ âіí âèñëîâèâ
äóõ âîëåëþáíîñòі, àêòèâíîї äії, ïðèñòðàñíî é òåìïåðàìåíòíî çàêëèêàâ äî
ïðîÿâó ãóìàíіçìó. Ðîìàíòè÷íі іäåàëè, ïîëіòè÷íі ïîãëÿäè é ìîðàëüíі ïðèíöèïè õóäîæíèêà âèÿâëÿþòüñÿ â çîáðàæåííі íàðîäó, ÿêèé áîðåòüñÿ çà ñâîþ
Áàòüêіâùèíó.
Êàðòèíó Å. Äåëàêðóà «Ñâîáîäà, ùî âåäå íàðîä» ìîæíà íàçâàòè ìàíіôåñòîì
ðåâîëþöіéíèõ ïàðèæàí: æіíêà ç ôðàíöóçüêèì ïðàïîðîì ó ðóöі, ùî çàêëèêàє
óñіõ çàõèñíèêіâ áàðèêàäè íà âèðіøàëüíèé áіé, ñèìâîëіçóє íàðîä, ùî ïîâñòàâ.
Ñïðàâà âіä íåї – õëîï÷èê, áіëÿ íіã – ïîðàíåíèé þíàê іç ÷åðâîíîþ ïîâ’ÿçêîþ
íà ãîëîâі. Êàðòèíà óòâåðäæóâàëà íåïåðåìîæíіñòü ðåâîëþöії é çàêëèêàëà âñі
ïåðåäîâі ñèëè Ôðàíöії íà áîðîòüáó çà Ñâîáîäó.
Сучасники Делакруа стверджували, що на цьому полотні він зобразив
і себе серед повстанців. Спробуйте його впізнати. За допомогою яких
художніх засобів французькому митцеві вдалося створити картину
такої надзвичайної емоційної сили?

Ежен Делакруа. Свобода, що веде народ
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1

Теодор Жеріко: 1 – Поранений кірасир; 2 – Офіцер кінних єгерів імператорської гвардії, що йде в атаку

Òâîð÷іñòü ñïіââіò÷èçíèêà Å. Äåëàêðóà Òåîäîðà Æåðіêî ñïîâíåíà âñіõ
ÿêîñòåé, âëàñòèâèõ ðîìàíòèçìó: ïîëіò óÿâè, ïðèñòðàñòü äî äðàìàòè÷íèõ
ñèòóàöіé, äèíàìіêà, åêñïðåñіÿ, ñèëüíі êîíòðàñòè ñâіòëà é òіíі. Éîãî ïîëîòíî
«Ïîðàíåíèé êіðàñèð» ðîçêðèâàє íàì íå òðіóìô ïåðåìîãè, à äîëþ ðîìàíòèêà,
âіéñüêîâîãî, ùî çàëèøàє ïîëå áîþ. Êàðòèíà «Îôіöåð êіííèõ єãåðіâ іìïåðàòîðñüêîї ãâàðäії, ùî éäå â àòàêó» ñïîâíåíà íàïðóæåíèõ åìîöіé, äèíàìі÷íîñòі êîìïîçèöії òà íåïîâòîðíîãî êîëîðèòó.
Як автору вдалося відтворити атмосферу щойно завершеного бою на
картині «Поранений кірасир»? Які почуття персонажів намагався
передати художник? Як співвідносяться в композиції основні фігури?
Які барви переважають на полотні Т. Жеріко? Поміркуйте, чому автор
обрав саме таку кольорову гаму.
До якого жанру можна зарахувати сюжети картин Е. Делакруа й
Т. Жеріко? Поміркуйте, чи може батальний жанр включати елементи
інших жанрів – побутового, портретного, пейзажного, анімалістичного,
натюрморту.

Ç íåïîðóøíîþ âіðîþ â ëþäèíó, ó íåïðîìèíàëüíіñòü ïðèéäåøíüîї ñâîáîäè òà ïåðåìîãè ïðàâäè íà çåìëі âõîäèâ ó æèòòÿ é ìèñòåöòâî Òàðàñ Øåâ÷åíêî. Ñàìå â åïîõó ðîìàíòèçìó ïðîõîäèëî ñòàíîâëåííÿ éîãî ÿê õóäîæíèêà,
ïîåòà і ãðîìàäÿíèíà.
Íàâ÷àþ÷èñü ó Ïåòåðáóðçі, Âåëèêèé Êîáçàð îòðèìàâ êëàñè÷íó îñâіòó,
ïðîòå éîãî ãðàôі÷íі é æèâîïèñíі òâîðè – ïîðòðåòè, ïåéçàæі, ìіôîëîãі÷íі,
іñòîðè÷íі òà ïîáóòîâі ñöåíè – áóëè öіëêîì îõîïëåíі äóõîì ðîìàíòèçìó.
«ß ëþáëþ àáî, êðàùå ñêàçàòè, îáîæíþþ âñå ïðåêðàñíå ÿê ó ñàìіé ëþäèíі, ïî÷èíàþ÷è ç її ïðåãàðíîї çîâíіøíîñòі, òàê ñàìî, ÿêùî íå áіëüøå, і ïіäíå-
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ñåíå, âèòîí÷åíå òâîðіííÿ
і
ðîçóìó і ðóê ëþäèíè», – ïèñàâ
Òàðàñ Øåâ÷åíêî.
Õîðîøèé ïîðòðåòèñò çà çîâíіøíіñòþ ëþäèíè âãàäóє її
âíóòðіøíіé ñâіò і çíàõîäèòü ïîòðіáíі çàñîáè äëÿ ïåðåäà÷і
éîãî ó ñâîєìó òâîðі. Ìіìіêà îáëè÷÷ÿ ãåðîÿ äóæå áàãàòà,
íà íüîìó âіäáèâàþòüñÿ âñі äóøåâíі ïåðåæèâàííÿ òà íàñòðîї. Ðàäіñòü і ãîðå, ñìіõ і ïëà÷, ïîñìіøêà, áіëü, ïðåçèðñòâî, âіäðàçà òà іíøі ïî÷óòòÿ âèêëèêàþòü çìіíó
âèðàçó îáëè÷÷ÿ ëþäèíè.
Äëÿ ãëèáøîãî õóäîæíüîãî ðîçêðèòòÿ äóøåâíîãî ñòàíó
òà äóõîâíîãî ñâіòó ñâîїõ ãåðîїâ Øåâ÷åíêî çâåðòàâñÿ äî
ñâіòëîòіíі ÿê ïîòóæíîãî âèðàçíîãî îáðàçîòâîð÷îãî çàñîáó.
Як за допомогою світлотіні можна досягти виразності в портреті?
Пригадайте, хто з художників епохи бароко вміло
застосовував у своїх творах закони світлової
перспективи.

Ðîìàíòè÷íèé äóõ ÷àñó, òàê ÿñêðàâî âèðàæåíèé ó ïîåçії Ò. Øåâ÷åíêà, âíіñ і â éîãî êàðòèíè åëåìåíòè æèòòєâîТарас Шевченко.
ãî äðàìàòèçìó. Ïîäîðîæóþ÷è Óêðàїíîþ, ìèòåöü çàäóìàâ
Портрет К. Кейкуатової
ñòâîðèòè çáіðêó îôîðòіâ «Æèâîïèñíà Óêðàїíà». Ïðîòå
ðåàëіçóâàòè éîìó âäàëîñÿ ëèøå îäíå âèäàííÿ іç øіñòüìà åñòàìïàìè. Äâà ç
íèõ – «Âèäóáèöüêèé ìîíàñòèð» òà «Ó Êèєâі» – çà÷àðîâóþòü ãëèáèíîþ ïðîñòîðó é ìіíëèâèìè ñâіòëîòіíüîâèìè åôåêòàìè.
Âіäáóâàþ÷è çàñëàííÿ, Øåâ÷åíêî çîáðàæóâàâ ñóâîðó ïðèðîäó Êàçàõñòàíó, ìàëþâàâ ïîðòðåòè ìіñöåâèõ æèòåëіâ, ïіäêðåñëþþ÷è ñâîþ ñîëіäàðíіñòü ç
íèìè, ñïіâ÷óòòÿ äî їõíüîї âàæêîї äîëі, âіäòâîðþþ÷è ìîìåíòè їõ ïîâñÿêäåííîãî æèòòÿ.
Скільки перспективних планів передав художник у пейзажі?
Як Т. Шевченко показав масштабність предметів у композиції «Киргизеня»? Якими графічними засобами відтворив фактуру предметів
на малюнку?

1

2
Тарас Шевченко: 1 – Видубицький монастир; 2 – Киргизеня
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Тарас Шевченко. Місячна ніч на Кос-Аралі

Íà âèñîêèé ùàáåëü â óêðàїíñüêîìó ìàëÿðñòâі ïіäíîñèòü Øåâ÷åíêî ïîáóòîâèé æàíð, ÿêîìó ìàéñòåð íàäàâ îñîáëèâîї êîëîðèòíîñòі òà îïèñîâîñòі.
Ñêëàäàєòüñÿ âðàæåííÿ, ùî âіí íå ìàëþє, à «ðîçïîâіäàє» ôàðáàìè öіêàâі
іñòîðії ç íàðîäíîãî æèòòÿ. ßñêðàâèì ïðèêëàäîì òàêîї «ðîçïîâіäі» є êàðòèíà
«Öèãàíêà-âîðîæêà».
Яку історію з народного життя хотів розповісти автор?
Яке колірне вирішення Шевченко підібрав для створення образу
ворожки з дитиною і дівчини? Про що, на вашу думку, розповідає
циганка дівчині? Чи можемо ми вловити настрій персонажів за їхніми
поглядами, нахилом голови, жестами, мімікою героїв?
1

2

Тарас Шевченко: 1 – Циганка-ворожка; 2 – Катерина
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Ïåðëèíà
«Заповіт» Тараса Шевченка сьогодні ми можемо чути в різних музичних
інтерпретаціях.
Мелодія до твору, яку написав полтавський учитель, композитор-аматор
Гордій Гладкий, є улюбленою в народі, майже народною піснею.
Михайло Вербицький, автор Державного гімну України, створив монументальний, героїко-епічний «Заповіт» , що не вкладається в суворі рамки певного жанру.
Авторське музичне втілення поезії нагадує високе мистецтво академічного живопису, де в стилі античності прочитується велична ідея народного поета-пророка.
Тому композитор звертається до монументальних засобів: оркестру, соло басу і
двох хорів – мішаного і чоловічого. Драматичний, проте досить стриманий оркестровий вступ є своєрідною передмовою автора, що готує слухача до сприймання
слів поета. Особливу драматургію має сольна партія баса: соло починається
скорботно, потім розвиваються героїчні енергійні інтонації, а завершується твір
(реприза) задушевною лірикою «І мене в сім’ї великій…».
Молодий композитор, тоді ще студент Лейпцизької консерваторії, Микола
Лисенко створив хор «Заповіт» в іншому ключі – елегійному. Тому його прочитання поезії Шевченка було більш ліричним і камерним за складом виконавців: соло
тенора, чоловічий хор і фортепіанний супровід. Хор Лисенка наближається до
маленької хорової поеми. Із «Заповіту» розпочав Микола Лисенко грандіозний
задум – цикл «Музика до Кобзаря», що складається з 87 творів! Написаний упродовж тривалого творчого життя композитора, він став неповторним музичним
пам’ятником Шевченкові.

Георгій Гладкий. Заповіт. Михайло Вербицький. Заповіт. Микола Лисенко. Заповіт
У якому з прослуханих творів звучать урочисті, волелюбні інтонації?
Якими хоровими засобами це досягається? Який з хорів нагадує
думу? Поясніть свій вибір.

Михайло Дерегус «Думи мої, думи мої»
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Ëіòåðàòóðíà òâîð÷іñòü Ò. Øåâ÷åíêà íàäèõíóëà áàãàòüîõ ìóçèêàíòіâ, ùî
âòіëþâàëè éîãî âîëåëþáíі іäåї é ëіðè÷íі ñþæåòè ó ñâîїõ êîìïîçèöіÿõ, і
ñòàëà ïîøòîâõîì äëÿ íàðîäæåííÿ âåëèêîї êіëüêîñòі ìóçè÷íèõ òâîðіâ ðіçíèõ
æàíðіâ.
Íà òåêñòè ïîåòà íàïèñàíî ÷èìàëî ïіñåíü, ðîìàíñіâ, õîðіâ, êàíòàò, à çà
ìîòèâàìè éîãî òâîðіâ – áàëåòіâ, îïåð, ñèìôîíі÷íèõ ïîëîòåí. Â Óêðàїíі
âàæêî çíàéòè êîìïîçèòîðà, ÿêèé áè íå çâåðòàâñÿ äî Êîáçàðåâîї ñïàäùèíè.
Íàëі÷óєòüñÿ ïîíàä äâі òèñÿ÷і òâîðіâ íà âіðøі Ò. Øåâ÷åíêà. Îñîáëèâî ïðèâàáëþâàëè êîìïîçèòîðіâ ïîåçії ç éîãî «Êîáçàðÿ». Äåñÿòêè õîðіâ íà ñëîâà
ãåíіÿ ñòâîðèâ áóêîâèíñüêèé êîìïîçèòîð Ñèäіð Âîðîáêåâè÷, êіëüêà õîðіâ і
ðîìàíñіâ – ãàëè÷àíèí Äåíèñ Ñі÷èíñüêèé (çîêðåìà, êàíòàòó «Ëі÷ó â íåâîëі»). Іñíóє êіëüêà ìóçè÷íèõ âåðñіé íà âіðøі «Ñàäîê âèøíåâèé êîëî õàòè»,
«Òðè øëÿõè», «Çàïîâіò». Óíіêàëüíî, ùî äî îñòàííüîãî òâîðó çâåðòàëèñÿ
ïîíàä 40 êîìïîçèòîðіâ! Ó öüîìó ñïèñêó ïîðÿä ç óêðàїíöÿìè íàéâіäîìіøі
ðîñіéñüêі êîìïîçèòîðè Ï. ×àéêîâñüêèé, Ì. Ìóñîðãñüêèé, Ñ. Ðàõìàíіíîâ,
Ñ. Ïðîêîô’єâ.
Ùå â þíîñòі Øåâ÷åíêî ñêàçàâ ïðîðî÷і ñëîâà:
Íàøà äóìà, íàøà ïіñíÿ
Íå âìðå, íå çàãèíå...
Îñü äå, ëþäå, íàøà ñëàâà,
Ñëàâà Óêðàїíè!
Êîáçàðåâà ñëàâà, çàêàðáîâàíà ó çâóêàõ ìóçèêè, ëóíàє íå ëèøå íà éîãî
Áàòüêіâùèíі, à é ïî âñüîìó ñâіòîâі.
Пригадайте пісню «Стоїть тополя» (музика О. Осадчого, вірші В. Крищенка), яку ви вивчали в попередні роки. Які пісні на вірші Т. Шевченка
ви знаєте? Виконайте їх.

СЛОВНИК
Îôîðò – (âіä ôðàíö. eau-forte – áóêâ. «àçîòíà êèñëîòà») – âèä ãðàâþðè íà ìåòàëі, äå çàãëèáëåíі åëåìåíòè äðóêàðñüêîї ôîðìè óòâîðþþòüñÿ
çà äîïîìîãîþ «òðàâëåííÿ» ìåòàëó êèñëîòîþ.
Åñòàìï – âіäòèñê ç äðóêàðñüêîї ôîðìè, ùî є ñòàíêîâèì òâîðîì õóäîæíüîї ãðàôіêè.

Запитання для узагальнення
1.
2.
3.
4.

Чим збагатили інструментальну музику Н. Паганіні та Ф. Ліст?
У яких жанрах образотворчого мистецтва яскраво відбився стиль романтизму?
Чому, на вашу думку, творчості Т. Шевченка притаманні риси романтизму?
Спробуйте створити мелодію до улюбленого вірша Т. Шевченка або графічну
композицію за мотивами творів Кобзаря.

Робота з додатковими джерелами інформації
1. Ó âіëüíèé ÷àñ ïîöіêàâòåñÿ ðіçíèìè îáðîáêàìè òà àðàíæóâàííÿìè
òâîðіâ êîìïîçèòîðіâ-ðîìàíòèêіâ.
2. Äîñëіäіòü æàíðîâó ïàëіòðó òâîðіâ – ìóçè÷íèõ, à òàêîæ іíøèõ
âèäіâ ìèñòåöòâà, ïîâ’ÿçàíèõ іç ïîåçієþ Ò. Øåâ÷åíêà. ßêі ñó÷àñíі
óêðàїíñüêі ñïіâàêè é òâîð÷і êîëåêòèâè âèêîíóþòü ïіñíі íà âіðøі Âåëèêîãî Êîáçàðÿ?
3. Ïðî÷èòàéòå ïîâіñòі Ò. Øåâ÷åíêà «Ìóçèêàíò» і «Õóäîæíèê», çíàéäіòü éîãî öіêàâі ñïîñòåðåæåííÿ ùîäî êëàñè÷íîї ìóçèêè.
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§ 32.

«ПРАВДА ЖИТТЯ»,
АБО РЕАЛІСТИЧНИЙ СТИЛЬ
У МИСТЕЦТВІ
Íà âіäìіíó âіä ðîìàíòèêіâ, ïðåäñòàâíèêè ðåàëіçìó ââàæàëè, ùî îá’єêòîì
ìèñòåöòâà æèâîïèñó ìîæóòü áóòè ëèøå ïðåäìåòè, âèäèìі é âіä÷óòíі äëÿ
õóäîæíèêà, à òîìó, íà їõíþ äóìêó, ìèòöþ íå âàðòî ìàëþâàòè òå, ÷îãî âіí
íå áà÷èâ, і äàâàòè âîëþ ñâîїé óÿâі. Çâåðíåííÿ äî ñó÷àñíîñòі ó âñіõ її ïðîÿâàõ
ç îïîðîþ, ÿê ïðîãîëîøóâàâ Åìіëü Çîëÿ, íà òî÷íó íàóêó ñòàëî îñíîâíîþ
âèìîãîþ öüîãî õóäîæíüîãî ñòèëþ.
Ó ìèñòåöòâі ç’ÿâëÿєòüñÿ íîâèé ãåðîé – ëþäèíà ïðàöі, çàìàëüîâóєòüñÿ її
ïîáóò, æèòòÿ і äіÿëüíіñòü.
Ôðàíöóç Ôðàíñóà Ìіëëє áóâ îäíèì ç ïåðøèõ ñåðåä õóäîæíèêіâ, õòî îáðàâ
ïîâñÿêäåííå æèòòÿ ñåëÿí ïðîâіäíîþ òåìîþ ñâîїõ æèâîïèñíèõ ïîëîòåí.
Îñîáëèâіñòþ éîãî òâîð÷îñòі áóëî ïðàãíåííÿ äî òèïіçàöії ñâîїõ ãåðîїâ, òîáòî
ñòâîðåííÿ çáіðíîãî îáðàçó. «Òèï ó ìîєìó ðîçóìіííі, – ñòâåðäæóâàâ õóäîæíèê, – öå і є íàéãëèáøà ïðàâäà ìèñòåöòâà».
Íà îäíîìó çі ñâîїõ ïîëîòåí ìèòåöü çîáðàçèâ çáèðàííÿ êîëîñêіâ ïіñëÿ
æíèâ íà ïîëі, íà іíøîìó – çìàëþâàâ ñåëÿíèíà, ÿêèé çàñіâàє íèâó çåðíîì.
Ó ñåëÿíñüêіé ïðàöі ÿê ïðèðîäíîìó ñòàíі ëþäèíè âèÿâëÿєòüñÿ її îäâі÷íèé
íåðîçðèâíèé çâ’ÿçîê іç ïðèðîäîþ.

1

2
Франсуа Міллє: 1 – Збиральниці колосків; 2 – Сіяч (фрагмент)
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До якого жанру належить картина «Збиральниці колосків»? У чому
особливість композиції твору? Поміркуйте, чому автор наблизив
фігури жінок до глядача, але не показав виразу їхніх облич. Якому
настрою відповідає колорит? Кого, на вашу думку, прагнув зобразити
Ф. Міллє на картині «Сіяч» – конкретного селянина чи образ людини,
життя якої є частиною землі, по якій вона йде?

Òåìà 4. Ðåàë³çì ó ìèñòåöòâ³

Íà êàðòèíі ðîñіéñüêîãî æèâîïèñöÿ Іâàíà Êðàìñüêîãî – ãîñïîäàð ïàñіêè.
Ñîíÿ÷íå ñâіòëî êîíöåíòðóєòüñÿ íà ðóêàõ òà îáëè÷÷і ñòàðîãî, à âóëèêè çà
éîãî ñïèíîþ âèäàþòüñÿ çàãàäêîâèì ìіñòå÷êîì. Íà іíøîìó ïîëîòíі ìèòåöü
çîáðàçèâ ëіñíèêà – ñèëüíîãî é äóæîãî ÷îëîâіêà ç âåëèêîþ âàæêîþ äóáèíîþ
çà ñïèíîþ, ÿêèé ùîéíî âèéøîâ ç õàùі ëіñó.
Схарактеризуйте образи картин І. Крамського. Поміркуйте, які думки
сповнюють кожного з портретованих.
Якою художник зобразив селянку-вишивальницю? Зверніть увагу,
куди спрямовано погляд хлопчика на картині О. Венеціанова «Женці»?
Що його зацікавило? Про що могли б розмовляти персонажі картини?
1

2

3

4

Іван Крамськой: 1 – Пасічник; 2 – Лісник; Олексій Венеціанов:
3 – Селянка за вишиванням; 4 – Женці
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1

Леонід Позен: 1 – Лірник з поводирем; 2 – Жебрак

Òàëàíîâèòèé óêðàїíñüêèé ñêóëüïòîð Ëåîíіä Ïîçåí çâåðòàâñÿ ó ñâîїõ òâîðàõ äî ðåàëüíîãî æèòòÿ é íàöіîíàëüíèõ òåì. Éîãî ñêóëüïòóðíі ãðóïè æàíðîâîãî õàðàêòåðó öіêàâі, íàñè÷åíі äåòàëÿìè, âèðàçíіñòþ ïñèõîëîãі÷íîї
õàðàêòåðèñòèêè äіéîâèõ îñіá, ùî äîñÿãàєòüñÿ ìàéñòåðíіñòþ êîìïîçèöіéíîї
áóäîâè òà âèòîí÷åíîþ, ìàéæå þâåëіðíîþ ïëàñòèêîþ ôîðìè.
Що свідчить про реалістичність художніх образів скульптора? У чому,
на вашу думку, драматизм відтворених майстром сюжетів?

Оноре Дом’є. Вагон третього класу

176

Òåìà 4. Ðåàë³çì ó ìèñòåöòâ³

Ôðàíöóç Îíîðå Äîì’є íà ñâîїé êàðòèíі «Âàãîí òðåòüîãî êëàñó» çâåðòàєòüñÿ äî òåìè çàëіçíèöі – îäíîãî ç íàéçíà÷óùіøèõ âèíàõîäіâ ñòîëіòòÿ, ïðîòå
éîãî öіêàâèòü íå çîâíіøíіé âèãëÿä ïîòÿãà – õóäîæíèê âіäòâîðþє іíòåð’єð
âàãîíà òðåòüîãî êëàñó, íàïîâíåíèé ëþäüìè, ÿêі ëåäü îñâіòëåíі ñâіòëîì ç
âіêîí.
Äëÿ íàäàííÿ êîìïîçèöії ãëèáèíè ìàéñòåð ìàëþє êіëüêà ïîðòðåòіâ, ðîçìіùóþ÷è їõ ãîðèçîíòàëüíèìè ðÿäàìè.
Як О. Дом’є поділив композицію на дві частини? Якими виглядають
обличчя людей у міру віддалення їх від глядача? Якими засобами
художник зосередив нашу увагу на двох жінках та хлопчику в центрі
картини? Що, на вашу думку, він хотів про них розповісти? У чому
реалізм зображеного сюжету?

ÔÀ Ê Ò
Ó Ôðàíö³¿ ñåðåäèíè Õ²Õ ñò. àêòèâíîãî ðîçêâ³òó íàáóëî ìèñòåöòâî êàðèêàòóðè. Âèçíà÷íèì êàðèêàòóðèñòîì áóâ Îíîðå Äîì’º,
îäèí ç³ çíàíèõ ìàéñòð³â ñâ³òîâî¿ ãðàô³êè, ÿêèé ñòâîðèâ ïîíàä òðè
òèñÿ÷³ ë³òîãðàô³é
é ³ âåëèêó ê³ëüê³ñòü êñèëîãðàô³é
é. Îá’ºêòàìè äëÿ
éîãî êàðèêàòóð áóëè êîðîëü Ëó¿ Ô³ë³ïï, ÷ëåíè ôðàíöóçüêîãî ïàðëàìåíòó, ñóää³, à òàêîæ çâè÷àéí³ áóðæóà, â îáðàçàõ ÿêèõ ìèòåöü
ìàéñòåðíî âèêðèâàâ âàäè òà íåäîë³êè ëþäèíè, ïîêàçóâàâ ¿¿ ñàìîâäîâîëåííÿ òà îáìåæåí³ñòü, òîíêî âèÿâëÿþ÷è õàðàêòåðí³ ðèñè
çîáðàæóâàíîãî.
«Çàêîíîäàâ÷å ÷ðåâî»» – öå ñàòèðè÷íå çìàëþâàííÿ ì³í³ñòåðñüêèõ
ëàâ ôðàíöóçüêîãî ïàðëàìåíòó òîãî ÷àñó. Õóäîæíèê çíàéøîâ ñâîºð³äíèé ñïîñ³á ðîáîòè íàä îáðàçàìè: êîæíîãî ïåðñîíàæà ìèòåöü
ñïî÷àòêó âèêîíóâàâ ó ñêóëüïòóð³, ïîò³ì – â îêðåìèõ ë³òîãðàô³ÿõïîðòðåòàõ, ³ ò³ëüêè ï³ñëÿ öüîãî âñ³ «ãåðî¿» áóëè îá’ºäíàí³ â çàãàëüíó
êîìïîçèö³þ. Äîì’º íà äèâî òî÷íî ïåðåäàâ ¿õí³ õàðàêòåðí³ ïîðòðåòí³
ðèñè, çóì³âøè âîäíî÷àñ ï³äêðåñëèòè òóï³ñòü, æàä³áí³ñòü, õèòð³ñòü
ëþäåé òîùî.

Оноре Дом’є. Законодавче чрево
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Ïåðëèíà
Герої багатьох полотен французького художника Густава Курбе – батраки,
землероби, виноградарі, які заробляють на хліб тяжкою працею. Виходець із
селянської родини, він уважав, що потрібно безпосередньо звертатися до народу
й черпати в нього свою науку. Одного разу митець побачив двох робітників,
які розбивали камінь. Саме це й стало сюжетом його майбутньої картини
«Подрібнювачі каміння». Герої твору – старий чоловік і юнак, а між ними художник побачив ціле життя. Густав Курбе показав людям нового героя так, як він його
сприймав.

Ким, на вашу думку, є герої картини «Подрібнювачі каміння»? У чому
ви вбачаєте особливість композиції? Чи можна передбачити долю
юнака? Чим відрізняються образи Курбе від образів художниківромантиків Е. Делакруа та Т. Жеріко?

Густав Курбе. Подрібнювачі каміння
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Російський художник Ілля Рєпін з надзвичайною реалістичністю зумів відтворити на полотні неймовірно важке життя простого люду. На картині «Бурлаки на
Волзі» змальовано одинадцять різних чоловіків, які тягнуть баржу. У постатях,
одязі, поглядах людей митець намагався зобразити не тільки різноманітність і
багатство характерів, а й різні нелегкі долі…

Як художникові вдалося передати важку, виснажливу ходу бурлаків?
Які художні засоби застосував Рєпін для передачі нескінченності
волзьких просторів і страждання змучених людей?

Ілля Рєпін. Бурлаки на Волзі

Етюд до картини
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Михайло Микешин. Пам’ятник
Б. Хмельницькому в Києві

ІІñòîðè÷íà òåìàòèêà áóëà
á
îäíієþ
і
ç ïðîâіäíèõ ó òâîðàõ õóäîæíèêіâ-ðåàëіñòіâ. Íà ïîëîòíі óêðàїíöÿ Ìèêîëè Іâàñþêà âіäòâîðåíî ïîäії 1649 ðîêó, êîëè Áîãäàí
Õìåëüíèöüêèé ïіñëÿ çíÿòòÿ îáëîãè Çàìîñòÿ ïðèáóâ äî
Êèєâà. Ïіä öåðêîâíі ïåðåäçâîíè é ãàðìàòíі ïîñòðіëè ç
âåëèêîþ øàíîþ òà óðî÷èñòîñòÿìè ãåòüìàíà çóñòðі÷àє
íàòîâï ëþäåé. Êðіì Õìåëüíèöüêîãî, íà êàðòèíі çîáðàæåíî é іíøèõ ðåàëüíèõ іñòîðè÷íèõ îñіá – єðóñàëèìñüêîãî ïàòðіàðõà Ïàїñіÿ, ÿêèé áóâ ïðîїçäîì ó ìіñòі, òà
êèїâñüêîãî ìèòðîïîëèòà Ñèëüâåñòðà Êîñіâà.
Ñêóëüïòóðíèé îáðàç Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî íà êîíі
âèñî÷іє íà Ñîôіéñüêіé ïëîùі â Êèєâі. Ðåàëіñòè÷íèé
ïîðòðåò ãåòüìàíà Ìèõàéëî Ìèêåøèí ñòâîðèâ çàâäÿêè
ðåòåëüíîìó îïðàöþâàííþ іñòîðè÷íèõ äæåðåë: ñêóëüïòîð îçíàéîìëþâàâñÿ ç ðіçíèìè ïîðòðåòàìè Áîãäàíà
Õìåëüíèöüêîãî, çðàçêàìè âіéñüêîâîãî îäÿãó, çáðîї òîãî
÷àñó, òіñíî ñïіâïðàöþâàâ і êîíñóëüòóâàâñÿ çі çíàâöåì
óêðàїíñüêîї ñòàðîâèíè, іñòîðèêîì Âîëîäèìèðîì Àíòîíîâè÷åì. Êіíü òàêîæ ìàâ áóòè ñàìå òàêèé, íà ÿêîìó
їçäèâ Õìåëüíèöüêèé: âèòðèâàëèé, íàäіéíèé ó áîþ і
âіääàíèé ñâîєìó ãîñïîäàðåâі. Òîìó çà ðîçïîðÿäæåííÿì
êîçà÷îãî ãåíåðàëà äëÿ ðåàëіñòè÷íîãî âіäòâîðåííÿ ñàìå
òàêîãî îáðàçó êîíÿ ñêàêóíіâ ïðèâîäèëè ïðîñòî â ìàéñòåðíþ ñêóëüïòîðà.

Порівняйте образ гетьмана в різних видах образотворчого мистецтва,
схарактеризуйте загальний настрій творів. Поміркуйте і доведіть, що
вони належать до реалістичного мистецтва.

Микола Івасюк. В’їзд Богдана Хмельницького до Києва 1649 року
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1

2
1 – Сергій Васильківський. Козачий пікет; 2 – Микола Самокиш. Бій Богуна з Чернецьким
під Монастирищем у 1653 році

Óêðàїíñüêà іñòîðè÷íà òåìàòèêà, çîêðåìà ïîäії ÷àñіâ êîçà÷÷èíè, öіêàâèëà
áàãàòüîõ õóäîæíèêіâ. Ñåðãіé Âàñèëüêіâñüêèé, ÿêîãî ïî ïðàâó ââàæàþòü îäíèì іç ôóíäàòîðіâ óêðàїíñüêîãî íàöіîíàëüíîãî ñòèëþ â æèâîïèñі, і Ìèêîëà
Ñàìîêèø, ìàéñòåð áàòàëüíîãî æàíðó, íàòõíåííî ç ìàêñèìàëüíîþ ðåàëіñòè÷íіñòþ âіäòâîðèëè ñòîðіíêè íàøîї іñòîðії.
Як розкрито на полотнах образи козаків? Яка з картин статична,
а яка – динамічна? Обґрунтуйте свої твердження.

СЛОВНИК
Ëіòîãðàôіÿ – ãðàâþðà íà êàìåíі.
Êñèëîãðàôіÿ – ãðàâþðà íà äåðåâі.

Запитання для узагальнення
1. Хто стає героєм творів образотворчого мистецтва у стилі реалізм?
2. Як у реалістичному мистецтві представлено образ людини?
3. Поміркуйте над висловом художника-реаліста Густава Курбе: «Я люблю речі такими, якими вони є… Навіщо шукати у світі те, чого в ньому немає, і силою
уяви змінювати те, що в ньому є?». Висловіть свої думки щодо нього.

Робота з додатковими джерелами інформації
1. Îáåðіòü îäíå ç ïîëîòåí ðåàëіñòè÷íîãî æèâîïèñó. Ïîìіðêóéòå, ÿêèé
ìóçè÷íèé òâіð ìîæå ïîñèëèòè éîãî åìîöіéíå ñïðèéíÿòòÿ. Äîáåðіòü
ìóçè÷íèé òâіð і ïðåçåíòóéòå ñâіé äîðîáîê îäíîêëàñíèêàì.
2. Ïðîåêò «Îáðàçè ñüîãîäåííÿ»: íà äîçâіëëі ïіä ÷àñ ïðîãóëÿíîê ÷è
ïîäîðîæåé çâåðòàéòå óâàãó íà ëþäåé, ÿêі âàñ îòî÷óþòü: íà ðîçìàїòіñòü їõíüîї çîâíіøíîñòі, õàðàêòåðіâ, ïðîôåñіé òîùî. Ñòâîðіòü âëàñíó
ôîòîäîáіðêó. Ïðåçåíòóéòå її îäíîêëàñíèêàì òà îäíîêëàñíèöÿì.
3. Ñòâîðіòü äðóæíіé øàðæ.
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§ 33.
КРАСА НАВКОЛО –
У ЗВИЧНОМУ ПЛИНІ
ПОВСЯКДЕННОСТІ, У ДОВКІЛЛІ
Ïðàãíåííÿ øèðøå îõîïèòè ðіçíі áîêè æèòòÿ, âèÿâèòè ñêëàäíå ïåðåïëåòåííÿ ïîçèòèâíèõ і íåãàòèâíèõ ÿâèù äіéñíîñòі ñïðèÿëî çáàãà÷åííþ æàíðîâîãî ðåïåðòóàðó æèâîïèñó ðåàëіçìó: ðîçâèòêó íàáóâàє ïîáóòîâèé æàíð.
Âçàєìîäіÿ ìіæ æàíðàìè ïðèâîäèòü äî çáіëüøåííÿ ðîëі ïåéçàæó â ïîáóòîâèõ
êàðòèíàõ і ðîçêâіòó ïåéçàæó ÿê ñàìîñòіéíîãî æàíðó.
Íåâіä’єìíîþ ðèñîþ ðåàëіñòè÷íîãî æèâîïèñó áóëî ïðàãíåííÿ äî âіäòâîðåííÿ â íüîìó íàöіîíàëüíîãî õàðàêòåðó. Íàòõíåíі âèñîêèìè ïàòðіîòè÷íèìè
ïî÷óòòÿìè, õóäîæíèêè ïðàãíóëè ïîêàçàòè ìîãóòíþ é ðîäþ÷ó ðіäíó ïðèðîäó ÿê äæåðåëî ìîæëèâîãî áàãàòñòâà і ùàñòÿ ïðîñòîї ëþäèíè ÷è öіëîãî

Костянтин Трутовський. Весільний викуп
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Микола Пимоненко. Ревнощі

íàðîäó. Ó áàãàòüîõ òâîðàõ õóäîæíèêіâ ñïîñòåðіãàєòüñÿ ïðàãíåííÿ ïîєäíàòè
ïåéçàæíèé і ïîáóòîâèé æàíðè, íå ïðîñòî «îæèâèòè» ïåâíèé ìîòèâ ôіãóðàìè ëþäåé, à ïîäàòè öіëіñíó êàðòèíó æèòòÿ, ó ÿêіé ëþäè і ïðèðîäà, ùî їõ
îòî÷óє, çëèòі â єäèíèé õóäîæíіé îáðàç. Òàêèì ÷èíîì ìèòöі íіáè ñòâåðäæóâàëè âàæëèâó і, ïî ñóòі, äóæå ïðîñòó іñòèíó: êðàñà – â óñüîìó, ùî є äîâêîëà.
×іëüíå ìіñöå â ðîçâèòêó ïîáóòîâîãî æàíðó íàëåæèòü óêðàїíöþ Êîñòÿíòèíó Òðóòîâñüêîìó. «Äóæå ÿ ëþáèâ õîäèòè äî ñåëÿí ó ãîñòі, – çãàäóâàâ
õóäîæíèê, – äå ìåíå çàâæäè ëàñêàâî ïðèéìàëè… ×èñòà, âèáіëåíà õàòà
ìàëà äëÿ ìåíå ÿêóñü ÷àðіâíіñòü – ìåíі ïîäîáàëàñÿ áіëüø çà íàø äіì».
Õóäîæíèê áóâ ÷óäîâèì çíàâöåì óêðàїíñüêîãî ïîáóòó і âìіâ íàïîâíþâàòè
çîáðàæóâàíèé ñþæåò âèðàçíèìè æèòòєâèìè ïîäðîáèöÿìè. Ñþæåòè éîãî
òâîðіâ ïðåçåíòóþòü ðіçíі ñòîðîíè æèòòÿ, çîáðàæóþòü íàðîäíі çâè÷àї òà îáðÿäè.
Поміркуйте, що відбувається на картині «Весільний викуп». Які фігури
утворюють композиційний центр? Чим вони вирізняються серед
гурту? На якому тлі розгортаються події?

Íà æèâîïèñíèõ ïîëîòíàõ Ìèêîëè Ïèìîíåíêà «îæèâàëè» íàðîäíі çâè÷àї, îáðÿäè òà ÿðìàðêè, õóäîæíèêà ïðèâàáëþâàëè ðіçíîìàíіòíі – ñåðéîçíі
é æàðòіâëèâі – ñþæåòè ç æèòòÿ óêðàїíöіâ. Ó áіëüøîñòі éîãî òâîðіâ îáðàíèé
ðåàëіñòè÷íèé ñþæåò ðîçãîðòàєòüñÿ íà òëі ìàëüîâíè÷îї ïðèðîäè.
Як художнику вдалося передати протиставлення почуттів своїх
персонажів серед барв літньої зелені на картині «Ревнощі»?

Ãåðîї Âàñèëÿ Ïåðîâà – ïðîñòі ëþäè, ÿêі ñóìóþòü, ðàäіþòü, ïðàöþþòü,
õîäÿòü íà ïîëþâàííÿ. Ìèòåöü áóâ ïðèñòðàñíèì ìèñëèâöåì, òîìó êàðòèíó
«Ìèñëèâöі íà ïðèâàëі» íàïèñàâ çі çíàííÿì ñïðàâè. Ïðîòîòèïàìè ãåðîїâ
ïîëîòíà ñòàëè ðåàëüíі ëþäè, äðóçі õóäîæíèêà.
Íà ãàëÿâèíі, î÷åâèäíî ïіñëÿ âäàëîãî ïîëþâàííÿ, ñіëè âіäïî÷èòè òðîє
ìèñëèâöіâ. Óâàãà äâîõ ç íèõ çîñåðåäæåíà íà ïðèñòðàñíіé çàõîïëèâіé ðîçïîâіäі òðåòüîãî, ñòàðøîãî çà âіêîì. Ó éîãî ïîçі, ìіìіöі, î÷àõ – ñâÿòà âіðà â
«іñòèííіñòü» іñòîðії, ÿêó âіí âèðіøèâ ïîâіäàòè ñâîїì òîâàðèøàì.
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Василь Перов. Мисливці на привалі

Схарактеризуйте персонажів картини. Як кожен зі слухачів реагує на
розповідь приятеля? Що підтверджує ваші міркування? Які жанри
об’єдналися в картині? Яка роль світлотіньових поєднань у цьому
творі?

Ïðàãíåííÿ ìèòöіâ âіäòâîðèòè êðàñó ïðèðîäè ðіäíîї çåìëі âèâîäèòü ïåéçàæ íà îäíå ç ïðîâіäíèõ ìіñöü ó ðåàëіñòè÷íîìó æèâîïèñі.
Õóäîæíèê Іâàí Øèøêіí ñòâîðèâ îáðàç ðіäíîї ïðèðîäè, âòіëèâ ñèëó і
êðàñó ñâîєї çåìëі. Ïðåêðàñíèé çíàâåöü ðîñіéñüêîãî ëіñó, ìèòåöü àêöåíòóâàâ

1

2
1 – Іван Шишкін. Ранок у сосновому лісі; 2 –Теодор Руссо. Дуби в лісі Фонтенбло
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Порівняйте картини українського та французького митців. Знайдіть спільні й відмінні риси в
цих картинах та романтичних пейзажах.
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óâàãó íà ìàêñèìàëüíî òî÷íîìó çîáðàæåííі íàòóðè â
óñіõ її íàéäðіáíіøèõ, íàâіòü äðóãîðÿäíèõ і íà ïåðøèé
ïîãëÿä íåîáîâ’ÿçêîâèõ, äåòàëÿõ. Âіí іç ôîòîãðàôі÷íîþ
òî÷íіñòþ і ñêðóïóëüîçíіñòþ íàäàâ ëіñîâîìó ïåéçàæó
íåáóâàëîãî ðîçìàõó, âäèõíóâøè â íüîãî æèòòÿ і âåëè÷.
Ôðàíöóç Òåîäîð Ðóññî, íàäіëÿþ÷è ïðèðîäó ëþäñüêèìè ÿêîñòÿìè, ãîâîðèâ ïðî òå, ùî ÷óє «ãîëîñè»
äåðåâ і ðîçóìіє їõ. Ïðåêðàñíèé çíàâåöü ëіñó, õóäîæíèê äóæå òî÷íî âіäòâîðþâàâ áóäîâó, ïîðîäó, ìàñøòàáè
êîæíîãî äåðåâà.
Òàëàíîâèòèé óêðàїíñüêèé õóäîæíèê Ñåðãіé Âàñèëüêіâñüêèé çâåðòàєòüñÿ ó òâîðàõ äî çîáðàæåííÿ ïðèðîäè, іñòîðії òà ïîáóòó Óêðàїíè. Ïèëüíà óâàãà äî
îñîáëèâîñòåé íàöіîíàëüíîãî ëàíäøàôòó, âіä÷óòòÿ «íàñòðîþ» ó ïðèðîäі, ñâіòëà і ïîâіòðÿ ç ïîâíîþ ñèëîþ
ïðîÿâèëèñÿ íà éîãî æèâîïèñíèõ ïîëîòíàõ.
Çîáðàæåííÿì ñêðîìíèõ êóòî÷êіâ ôðàíöóçüêîї ïðèðîäè íà ïåéçàæàõ Æàíà-Áàòèñòà-Êàìіëÿ Êîðî ïðèòàìàííà ïðàâäèâіñòü і îá’єêòèâíіñòü. Ïðèðîäà íå çäàєòüñÿ
âåëè÷íîþ і âіäñòîðîíåíîþ, âîíà áëèçüêà і çðîçóìіëà
ëþäèíі.
Жан-Батист-Каміль Коро.
Сен-Кантен де Пре

Сергій Васильківський. Весняний день на Україні
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Ñïðàâæí³é ìèòåöü ìîæå â³äòâîðèòè ó êðàºâèä³
áóäü-ÿê³ åôåêòè ñâ³òëà. Âðàæåííÿ, ÿêå ñòâîðþâàëà
íà ãëÿäà÷³â êàðòèíà «Ì³ñÿ÷íà í³÷ íà Äí³ïð³»
Àðõèïà Êó¿íäæ³, áóëî ïðèãîëîìøëèâèì. Ìàëî õòî
â³ðèâ, ùî çâè÷àéíèìè ôàðáàìè ìîæíà äîñÿãòè
òàêèõ ÷àð³âíèõ ñâ³òëîâèõ åôåêò³â. Ï³ä ÷àñ åêñïîíóâàííÿ öüîãî òâîðó äëÿ ï³äñèëåííÿ åôåêòóó
ì³ñÿ÷íîãî ñÿéâà â çàë³ çà÷èíÿëè â³êíà ³ îñâ³òëþâàëè êàðòèíó ïðîìåíåì ñïðÿìîâàíîãî íà íå¿
åëåêòðè÷íîãî ñâ³òëà. Ãëÿäà÷³ âõîäèëè â íàï³âòåìíóó
çàëó – ³, ÿê çà÷àðîâàí³, çóïèíÿëèñÿ ïåðåä õî ëîäíèì ñÿéâîì ì³ñÿ÷íîãî ñâ³òëà. Ïî÷óòòÿ ëþáîâ³
äî ð³äíî¿ êðà¿íè, ãîðäîñò³ é çàõîïëåííÿ êðàñîþ ¿¿
ïðèðîäè âò³ëåíî â öüîìó òâîð³. Ìèìîâîë³ ïðèãàАрхип Куїнджі. Місячна ніч на Дніпрі
äóþòüñÿ ñëîâà Ìèêîëè Ãîãîëÿ: «×è çíàºòå âè
è
óêðà¿íñüêó í³÷? Î, âè íå çíàºòå óêðà¿íñüêî¿ íî÷³! Âäèâ³òüñÿ â íå¿. Ç ñåðåäèíè íåáà
à
äèâèòüñÿ ì³ñÿöü. Íåîñÿæíèé íåáîñõèë ðîçñóíóâñÿ, ðîçãîðíóâñÿ ùå íåîñÿæí³øå.
Ãîðèòü ³ äèõàº â³í. Çåìëÿ âñÿ ó ñð³áíîìó ñÿéâ³. Áîæåñòâåííà í³÷! ×àð³âëèâà
à
í³÷!»» (Ì. Ãîãîëü «Âå÷îðè íà õóòîð³ á³ëÿ Äèêàíüêè»).

ÇÀÑÓÌÓÞ ß

Ìóçèêà Ë. Îñòàïåíêî, âіðøі Ì. Òêà÷à
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Приспів. (2)
Наче в небі птах з вирію,
Поворотний шлях міряю...
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2.Тут мій перший слід сонячно
Освятив у світ соняшник,
Тут зійшло мені сонечко
Моєї мрії.
Якщо десь душа зламана,
Знайде тут вона затишок,
Так ніде, як тут, лагідно
Любов не гріє.

ÏÐÀÊÒÈ×ÍÅ ÇÀÂÄÀÍÍß
ÏÐÀ

Ñòâîð
ðіòü ïåéçàæ ó ðåàëіñòè÷íіé ìàíåðі «Ìèëèé ñåðöþ êðàєâèä».

Запитання для узагальнення
1. У яких видах та жанрах образотворчого мистецтва найяскравіше виявилися риси
реалізму? У чому вони полягають?
2. Схарактеризуйте узагальнений образ героя творів у стилі реалізму.
3. Поміркуйте, чи можна назвати реалістами митців епохи Відродження. Порівняйте
творчість художників різних епох.

Робота з додатковими джерелами інформації
1. Íàïðèêіíöі ÕІÕ ñò. áóëî îðãàíіçîâàíå òà ïëіäíî ïðàöþâàëî «Òîâàðèñòâî ïåðåñóâíèõ õóäîæíіõ âèñòàâîê» («Ïåðåäâèæíèêè»). Äîñëіäіòü éîãî ìèñòåöüêó äіÿëüíіñòü òà ïîìіðêóéòå ïðî àêòóàëüíіñòü
òàêîãî äîñâіäó â íàø ÷àñ.
1. Çäіéñíіòü âіðòóàëüíó ïîäîðîæ äî Íàöіîíàëüíîãî õóäîæíüîãî ìóçåþ Óêðàїíè (http://namu.kiev.ua), Äåðæàâíîї Òðåòüÿêîâñüêîї ãàëåðåї (http://www.tretyakovgallery.ru) òîùî, îçíàéîìòåñÿ ç êîëåêöієþ
òâîðіâ ó ðîìàíòè÷íîìó àáî ðåàëіñòè÷íîìó ñòèëі. Îáåðіòü òâîðè, ùî
ñïðàâèëè íà âàñ îñîáëèâå âðàæåííÿ, ïîäіëіòüñÿ ðåçóëüòàòàìè äîñëіäæåííÿ ç îäíîêëàñíèêàìè òà îäíîêëàñíèöÿìè.
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§ 34.
РЕАЛІСТИЧНІ ОБРАЗИ
НА СЦЕНІ

ßêùî ðîìàíòèêè íàìàãàëèñÿ â ïіäíåñåíî-åìîöіéíіé ìàíåðі ïåðåäàòè âíóòðіøíіé ñâіò ëþäèíè, òàê áè ìîâèòè, «ãîëîñ її ñåðöÿ», òî ðåàëіñòіâ öіêàâèòü
íàñàìïåðåä ñóâîðà ïðàâäà æèòòÿ. Äëÿ ìóçèêè öå ñêëàäíå çàâäàííÿ, àäæå їé
íå ïðèòàìàííà êîíêðåòèêà «çîáðàæåííÿ æèòòÿ ó ôîðìàõ ñàìîãî æèòòÿ».
Ðåàëіñòè÷íå âіäîáðàæåííÿ çäіéñíþєòüñÿ ÷åðåç äðàìàòèçì ñïіâñòàâëåííÿ ïî÷óòòіâ ïðîñòîї ëþäèíè і æîðñòêèõ îáñòàâèí її îòî÷åííÿ. Îòæå, ìóçèêà êîìïîçèòîðіâ-ðåàëіñòіâ îòðèìóє çàãîñòðåíó ñîöіàëüíó ñïðÿìîâàíіñòü.
Äî ñâіòîâèõ âåðøèí îïåðíîãî ðåàëіçìó íàëåæèòü ñïàäùèíà Äæóçåïïå
Âåðäі, ó ÿêіé ðîçêðèâàþòüñÿ íàéêðàùі ðèñè ìóçè÷íî-äðàìàòóðãі÷íîãî îáäàðóâàííÿ іòàëіéñüêîãî êîìïîçèòîðà. Éîìó ïðèòàìàííі ãëèáîêå ïðîíèêíåííÿ ó âíóòðіøíіé ñâіò
ãåðîїâ, ïðîñòîòà і âèðàçíіñòü íàñïіâíèõ ìåëîäіé,
êîðіííÿ ÿêèõ – â іòàëіéñüêіé íàðîäíіé ïіñíі.
Æàíðîâî-òåìàòè÷íà ïàëіòðà îïåðíîї òâîð÷îñòі
Äæ. Âåðäі áàãàòîìàíіòíà: âіä іñòîðèêî-ãåðîї÷íèõ
äî ëіðèêî-ïñèõîëîãі÷íèõ і êîìі÷íèõ òâîðіâ. Êîìïîçèòîð ïî÷àâ ñâіé òâîð÷èé øëÿõ ÿê ðîìàíòèê, à
ââіéøîâ â іñòîðіþ ìóçèêè ÿê ìàéñòåð ðåàëіñòè÷íîї
îïåðè. Ïðàâäèâå âòіëåííÿ ñèëüíèõ õàðàêòåðіâ òà
їõ ñòîñóíêіâ – çàâäàííÿ, ùî îêðåñëèëî ñïðÿìóâàííÿ éîãî íîâàòîðñüêèõ ïîøóêіâ.
Ç-ïîìіæ 26 îïåð îñîáëèâå ìіñöå ïîñіäàþòü òðè
«çіðêîâèõ» òâîðè: «Òðàâіàòà», «Òðóáàäóð» і «Ðіãîëåòòî», ïðèñâÿ÷åíі ïðèíèæåíèì і çíåäîëåíèì ëþäÿì, ÿêі ñòðàæäàþòü і ãèíóòü óíàñëіäîê ñîöіàëüíîї
íåðіâíîñòі. Íà ïðèêëàäі îïåðè «Ðіãîëåòòî» (çà
ï’єñîþ Â. Ãþãî «Êîðîëü ðîçâàæàєòüñÿ») ïðîñëіäêóéìî íåïîâòîðíèé ñòèëü êîìïîçèòîðà, àêöåíòóþ÷è éîãî ðåàëіñòè÷íі âіäêðèòòÿ â ìóçèöі.
Äіÿ âіäáóâàєòüñÿ â äàëåêîìó ìèíóëîìó. Ó ïàëàöі ãåðöîãà, ìîëîäîãî ïóñòîòëèâîãî êðàñåíÿ, çìàëüîâàíî ãîëîâíîãî ãåðîÿ îïåðè – ãîðáàòîãî ñòàðîãî
áëàçíÿ Ðіãîëåòòî. Êàëіöòâî çðîáèëî éîãî çëèì і
æîðñòîêèì. Ãîñòðîòó ðîçóìó âіí âèêîðèñòîâóє
ïðîòè àðèñòîêðàòіâ: áëàçåíü çëіñíî íàñìіõàєòüñÿ íàä ãîðåì áàòüêà – ãðàôà Ìîíòåðîíå, ÿêèé
Сцена з оперної вистави Джузеппе Верді
ïðèéøîâ íà áàë, ùîá ïîìñòèòèñÿ çà ÷åñòü ñâîєї
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äîíüêè, îáìàíóòîї ãåðöîãîì. Ç âóñò ãðàôà ëóíàє
ïðîêëÿòòÿ…
Іíøèì ìè áà÷èìî Ðіãîëåòòî ó âëàñíîìó áóäèíêó, äå âіí âèõîâóє єäèíó äîíüêó Äæèëüäó ó âіðі,
öíîòëèâîñòі é äîáðîïîðÿäíîñòі. Íіæíèé і ëþáëÿ÷èé áàòüêî õîâàє її âіä ðîçáåùåíîãî ïðèäâîðíîãî
ñâіòó. Àëå âèïàäêîâà çóñòðі÷ Äæèëüäè ç ìîëîäèì
þíàêîì (ãåðöîãîì, ÿêèé ïðèêèäàєòüñÿ áіäíèì ñòóäåíòîì) ïîðóøóє її äóøåâíèé ñïîêіé. Ïàëêі ñëîâà
ïðî âі÷íіñòü ïî÷óòòіâ çà÷àðîâóþòü äіâ÷èíó. Âîíà
âіðèòü þíàêó, її ùèðå ñåðöå ñïîâíåíå êîõàííÿ і
ìðіé ïðî ùàñòÿ. Ïðèäâîðíі âèðіøèëè ïîìñòèòèñÿ
íåíàâèñíîìó ãîðáóíó çà âñі éîãî ïіäñòóïè é âèêðàñòè Äæèëüäó äëÿ ãåðöîãà. Ðіãîëåòòî îáìàíîì
âòÿãíóòèé ó çäіéñíåííÿ öüîãî ïіäñòóïíîãî çàäóìó.
Ó âіä÷àї âіí ñêëàäàє ïëàí ïîìñòè ãåðöîãó і ñïëà÷óє
áàíäèòó çàìîâëåíå âáèâñòâî. Àëå æîðñòîêà äîëÿ
çíîâó çáèòêóєòüñÿ іç áëàçíÿ: éîãî óëþáëåíà äîíüêà Äæèëüäà, ðÿòóþ÷è ãåðöîãà, ñòàє äîáðîâіëüíîþ
æåðòâîþ. Ïðîêëÿòòÿ ñïðàâäèëîñÿ…
Ìóçè÷íà äðàìàòóðãіÿ îïåðè – öå íàïðóæåíèé і
äèíàìі÷íèé íàñêðіçíèé ðîçâèòîê. Çіñòàâëåííÿ îáðàçó Ðіãîëåòòî ç ïðèäâîðíèì îòî÷åííÿì çäіéñíþєòüñÿ
Сцена з опери «Ріголетто»
ç íàäçâè÷àéíîþ ñèëîþ ïðàâäèâîñòі. Êîíôëіêò çàêëàäåíèé ó òðàãі÷íîìó îáðàçі ñàìîãî áëàçíÿ. Ó éîãî âîêàëüíіé ïàðòії ãíó÷êî âèêîðèñòîâóєòüñÿ íàñïіâíіñòü і äåêëàìàöіéíіñòü, êîëþ÷і ðèòìè, ãîñòðі іíòîíàöії.
Ó õàðàêòåðèñòèöі äіéîâèõ îñіá і ñèòóàöіé êîìïîçèòîð âèÿâëÿє íàäçâè÷àéíó
ðåëüєôíіñòü. Îáèðàþ÷è ãåðîÿ, Äæ. Âåðäі óÿâëÿâ íå ëèøå éîãî õàðàêòåð, à
íàâіòü çîâíіøíіé âèãëÿä, ìіìіêó, ðóõè. Âîíè ñòàâàëè äëÿ ìèòöÿ æèâèìè
ëþäüìè. Òîìó ìåëîäії іíòîíàöіéíî êîíêðåòíі é ëàêîíі÷íі. Îáðàç ãåðöîãà
ÿñêðàâî õàðàêòåðèçóє çíàìåíèòà ãàëàíòíî-ëåãêîâàæíà ïіñåíüêà «Ñåðöå êðàñóíі…». À êîëîðèò ìóçèêè þíîї Äæèëüäè íàïîâíåíèé ñâіòëîì, çіãðіòèé òåïëîì.
Джузеппе Верді. Опера «Ріголетто». Арія Джильди. Арія-монолог Ріголетто. Пісенька герцога. Заключна сцена бурі
Як музика арії передає душевний стан героїні? Спробуйте рукою
«намалювати» лінію руху мелодії (пластичне інтонування). Який
інструмент «супроводжує» вокальну тему, надаючи їй помітності?
Схарактеризуйте музичний образ герцога. Мелодія його пісеньки
кантиленна чи грайливо-танцювальна?

Âàæëèâó ðîëü â îïåðíіé äðàìàòóðãії âèêîíóє îðêåñòð. Ïðî ðåàëіñòè÷íó
âèðàçíіñòü îðêåñòðîâêè ãàçåòè ïèñàëè: «Îðêåñòð ðîçìîâëÿє і ïëà÷å ðàçîì ç
ãåðîÿìè». Íà ïî÷àòêó îïåðè áëèñêó÷à òàíöþâàëüíà ìóçèêà ïåðåäàє ñâÿòêîâèé íàñòðіé áàëó (äóõîâèé îðêåñòð ãðàє çà ñöåíîþ). Іíøі òåìáðîâі áàðâè
çàñòîñîâóє êîìïîçèòîð ó æèâîïèñíîìó çâóêîïèñі êàðòèíè ãðîçè. Іìіòàöіÿ
ëþòóâàííÿ íåãîäè äîñÿãàєòüñÿ ñïіâîì õîðó іç çàêðèòèì ðîòîì, ùî ïåðåäàє
çàâèâàííÿ âіòðó, ãóðêîòîì ëèòàâð (ãðіì ãðèìèòü), îðêåñòðîâèìè ïàñàæàìèçèãçàãàìè, ùî íіáè áëèñêàâêè ïðîðіçóþòü íі÷íó òåìðÿâó. Òàê ñòâîðþєòüñÿ
ãíіòþ÷å òëî ðîçâ’ÿçêè òðàãåäії.
Äðóã і ëіáðåòèñò Äæ. Âåðäі À. Áîéòî ïèñàâ: «Íіõòî êðàùå çà Âåðäі íå ìіã
âіä÷óòè æèòòÿ… ßêùî á éîìó çàïðîïîíóâàëè ñòàòè Áîãîì, âіí áè âіäìîâèâñÿ, áî éîìó ïîäîáàëîñÿ âіä÷óâàòè ñåáå ëþäèíîþ, ïåðåìîæöåì ó âîãíèñòîìó êîëі âèïðîáóâàíü». Òâîð÷іñòü êîìïîçèòîðà, ñïðÿìîâàíà íà âèêðèâëåííÿ
ñîöіàëüíîї íåñïðàâåäëèâîñòі, є ïðèêëàäîì âèñîêîãî ãóìàíіçìó.
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Шаляпін у ролі Бориса Годунова

ßñêðàâèì ðåàëіñòîì
ß
і
і âèðàçíèêîì íàðîäíèõ äóì
áóâ і ðîñіéñüêèé êîìïîçèòîð Ìîäåñò Ìóñîðãñüêèé.
Ãîëîâíèì ãåðîєì éîãî îïåð «Áîðèñ Ãîäóíîâ», «Õîâàíùèíà», «Ñîðî÷èíñüêèé ÿðìàðîê» ïîñòàє íàðîä.
Ìèòåöü ñòâîðþє ïðàâäèâі, ðåëüєôíі ìóçè÷íі îáðàçè.
Çàìіñòü îïåðíèõ àðіé âіí çàñòîñîâóє æàíð ïіñíі,
àäæå іíòîíàöіéíî âîíè áëèæ÷å äî ôîëüêëîðíèõ
çðàçêіâ. Íàïðèêëàä, ïіñíÿ áіãëîãî ÷åíöÿ Âàðëààìà
ç îïåðè «Áîðèñ Ãîäóíîâ» ñïðèéìàєòüñÿ ÿê ìóçè÷íèé ïîðòðåò ðîçãóëüíîãî, âіä÷àéäóøíîãî ìóæèêà,
ÿêîìó íіáè íіêóäè ïîäіòè ñâîþ ìîãóòíþ ñèëó. Ìóçè÷íà ðîçïîâіäü ïðî îáëîãó é øòóðì ìіñòà Êàçàíі
(íà íàðîäíі ñëîâà) є âîäíî÷àñ і ìóçè÷íîþ õàðàêòåðèñòèêîþ ñàìîãî ãåðîÿ. Çàâäÿêè âàðіàöіéíіé ôîðìі
îñíîâíà ìåëîäіÿ íàðîäíîãî ñêëàäó çàëåæíî âіä çìіñòó çâó÷èòü ïî-ðіçíîìó: òî ç ìîëîäåöüêèì çàïàëîì, òî
ñòðèìàíî, à іíêîëè íàâіòü äðàìàòè÷íî. Êóëüìіíàöіéíèé ìîìåíò îïåðè – ñöåíà ïіä Êðîìàìè, äå íàðîä –
ñïðàâæíіé òâîðåöü іñòîðії – ïîñòàє ó ñòèõіéíîìó
ïîðèâі і â öüîìó ïðîòåñòі âèÿâëÿє ñâîþ áîãàòèðñüêó
ìіöü.

Модест Мусоргський. Опера «Борис Годунов». Пісня Варлаама «Як у
городі було у Казані» та хор «Расходилась, разгулялась удаль
молодецкая»
Який співацький голос виконує пісню Варлаама? Під час слухання
зверніть увагу на музичну драматургію твору, відповідність тексту й
музики. Схарактеризуйте загальний характер хору, спробуйте
визначити форму. Яка роль динамічного і темпового розвитку,
поліфонічних засобів у створенні образу народу?

Â óêðàїíñüêіé ìóçèöі ðåàëіñòè÷íі êàðòèíè íàðîäíîãî æèòòÿ òðàïëÿþòüñÿ ó òâîðàõ ðіçíèõ æàíðіâ,
íàñàìïåðåä ìóçè÷íî-òåàòðàëüíèõ.
Çîáðàæåííþ іñòîðè÷íèõ ïîäіé ìèíóëîãî ÷àñіâ êîçàöòâà ïðèñâÿ÷åíî ìîíóìåíòàëüíó ìóçè÷íó äðàìó
Ì. Ëèñåíêà «Òàðàñ Áóëüáà» çà ñþæåòîì îäíîéìåííîї
ïîâіñòі Ì. Ãîãîëÿ. Ãåðîїêî-ïàòðіîòè÷íà іäåÿ íàáóëà
ãëèáîêîãî óçàãàëüíåíîãî âòіëåííÿ â íàðîäíèõ õàðàêòåðàõ. Öåíòðàëüíà ïîñòàòü îïåðè – âîëåëþáíèé áîãàòèð-ïàòðіîò Òàðàñ. Éîãî àðіþ êîìïîçèòîð íàïèñàâ
íà òåêñò ïіñíі êîáçàðÿ ç ïîåìè Ò. Øåâ÷åíêà «Ãàéäàìàêè», ó ÿêіé îñïіâàíî êîçàöüêó ñëàâó.
Микола Лисенко. Опера «Тарас Бульба». Арія
«Гей, літа орел»
Які реалістичні риси притаманні музичному
портрету Тараса? Який тембр голосу використовує композитор? Чи можна уявити, що
арію Тараса співає тенор? Чому?
Богдан Ступка в кіноролі Тараса Бульби
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Çà òâîðàìè Ìèêîëè Ãîãîëÿ íàïèñàíî ÷èìàëî îïåð ³ áàëåò³â. Ëèøå çà ñþæåòîì
«Òàðàñà Áóëüáè» ñòâîðèëè îïåðè Ñîêàëüñüêèé (Óêðà¿íà), Ð³õòåð (Í³ìå÷÷èíà), Äàâèä
(Âåëèêà Áðèòàí³ÿ), Ðóññî (Ôðàíö³ÿ), Áåðåòò³ (Àðãåíòèíà). Ãîãîëü áóâ óëþáëåíèì
ïèñüìåííèêîì ðîñ³éñüêèõ êîìïîçèòîð³â, ùî ñòâîðèëè îïåðè çà óêðà¿íñüêèìè
ìîòèâàìè éîãî òâîð³â: «Ñîðî÷èíñüêèé ÿðìàðîê» Ì. Ìóñîðãñüêîãî, «Ìàéñüêà í³÷»
Ì. Ðèìñüêîãî-Êîðñàêîâà, «×åðåâè÷êè» Ï. ×àéêîâñüêîãî. Ïèñüìåííèê ùèðî ëþáèâ ³
çáèðàâ óêðà¿íñüê³ íàðîäí³ ï³ñí³.

Äîâіäêà
У XIX ст. народився якісно новий драматичний театр. Вільна конкуренція
буржуазного суспільства покликала до життя численні приватні театри,
столичні і провінційні, які орієнтувалися на масового глядача. Такими були
паризькі «театри бульварів», «малі» театри Великого Лондона.
Широку популярність у репертуарі цих театрів мали п’єси Віктора Гюґо, Олександра
Дюма, Проспера Меріме у Франції, Людвига Тіка в Німеччині, Джорджа
Байрона і Персі Біші Шеллі в Англії; здійснювалося переосмислення в
романтичному дусі п’єс Вільяма Шекспіра, Фрідріха Шиллера та Йоганна
Вольфганга Ґете.
З утвердженням романтизму в репертуарі театрів сталися докорінні зміни, у
чому була велика заслуга цілого покоління чудових акторів. Вони принесли на
сцену вільну мову замість панівної раніше мелодекламації, схвильований
виразний жест замість статичних поз. У Франції блискуче виступали Марк Дорваль, Фредерік Леметр і Еліза Рашель. Вражаючою життєвістю та реалізмом
відзначалася гра акторки Сари Бернар.
Поступово головною фігурою в театрі ставав не актор, а режисер, який
створював художньо цілісні твори на сцені. Він повинен був не тільки відпрацьовувати мізансцени з акторами, але й співпрацювати з музикантами і художникамиоформлювачами. З таких режисерів у той час вирізнявся Людвіг Кронек зі
славетного німецького Мейнінгенського театру. У своїх постановках він прагнув до ансамблевості, тобто єдності, узгодженості акторської гри, історичної
правдивості декорацій, ретельної продуманості світлових і звукових ефектів.
Особливо жвавими і різноманітними були в нього масові сцени.
Основоположником сучасного нам «режисерського» театру вважається Антуан Анре, який створив у Парижі в 1887 році «Вільний театр» – власне студійний,
напівзакритий, відвідувати який могли лише особи, які купили абонементи на
весь сезон. Це дозволяло режисеру обійти цензуру і відкривало більше можливостей для вибору п’єс театрального репертуару. Він боровся за правдиве
змалювання на сцені сучасного життя.
Найповніше нові реалістичні принципи в
театральному мистецтві втілилися у створеному
в Росії Московському художньому академічному
театрі, засновниками якого є видатні режисери
Костянтин Станіславський, Володимир Немирович-Данченко, та українському професійному
«Театрі корифеїв» (Марко Кропивницький, Марія
Заньковецька, Панас Саксаганський, Микола
Садовський, Іван Карпенко-Карий). «Театр корифеїв» ставив драми і комедії ІІ. Карпенка
Карпенка-Ка
Каро
рого, М. Кропивницького, М. Старицького, Панаса
Мирного, І. Франка, які стали фундаментом та
орієнтиром на шляху розвитку реалістичного
прогресивного театру.
Учасники «Театру корифеїв»
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Ìóçèêà І. Êàðàáèöÿ, âіðøі Þ. Ðèá÷èíñüêîãî
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2. Гей, на видноколі –
Ранки ясночолі,
Гори, ріки і поля.
Роки там ясніють,
Там сади рясніють,
Там співа моя земля.
Я дарую людям,
Щирим добрим людям,
В радісний щасливий день
Зорі України, квіти України,
Буйний сад її пісень!

Òåìà 4. Ðåàë³çì ó ìèñòåöòâ³

Приспів:
Яблунева, солов'їна,
В моїм серці Україна,
В моїм серці сонячний
Дніпро.
Щира, світла, промениста,
Хай усіх єднає пісня,
Хай лунає людям на добро!

Приспів:

Запитання для узагальнення
1. У чому, на вашу думку, реалізм зображення головних героїв опер Дж. Верді «Ріголетто», М. Мусоргського «Борис Годунов», М. Лисенка «Тарас Бульба»?
2. Схарактеризуйте один з музичних образів, який вас найбільше вразив. У чому
полягає його реалістичність?
3. Робота в групах. Об’єднайтеся у три групи. Група «Песимісти» доводить, що
Ріголетто – негативний герой. Група «Оптимісти» намагається спростувати цю
думку, аргументувати протилежну версію (Ріголетто – позитивний герой). Третя
група «Арбітри» вирішує, чиї аргументи були переконливішими, і робить висновок.

Робота з додатковими джерелами інформації
1. Çà áàæàííÿ ïðîñëóõàéòå îäíó ç îïåð, ç ÿêèìè îçíàéîìèëèñÿ íà
óðîöі. Ïîäіëіòüñÿ ç îäíîêëàñíèêàìè òà îäíîêëàñíèöÿìè ñâîїìè âðàæåííÿìè.
2. Äîñëіäіòü òâîð÷іñòü «Òåàòðó êîðèôåїâ». Ïðåçåíòóéòå ðåçóëüòàòè
äîñëіäæåííÿ.
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ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ

1. Íàçâ³òü â³äîì³ âàì õóäîæí³ ñòèë³.
2. Ó ÿêèõ âèäàõ ìèñòåöòâà íàéÿñêðàâ³øå âèÿâèëèñÿ ñòèë³ êëàñèöèçì, ðîìàíòèçì?
3. Ùî îçíà÷àº ïîíÿòòÿ «ðåàë³çì» ó ìèñòåöòâ³?
СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ

4. Çà ÿêèìè îçíàêàìè âè ìîæåòå âèçíà÷èòè ñòèëü «áàðîêî»?
5. ßê³ æàíðè ìóçè÷íîãî ìèñòåöòâà ðîçêâ³òëè â åïîõó êëàñèöèçìó òà ðîìàíòèçìó?
6. Íàâåä³òü ïðèêëàäè ñèíòåçó ìèñòåöòâ â àðõ³òåêòóð³, ñàäîâî-ïàðêîâîìó ìèñòåöòâ³, ìóçè÷íîìó òåàòð³.

ДОСТАТНІЙ РІВЕНЬ

7. Âèçíà÷òå, ùî îá’ºäíóº òâîðè ìèñòåöòâà. ßêèé ³ç íèõ «çàéâèé» ó öüîìó
ðÿäó? Îá´ðóíòóéòå ñâîþ äóìêó.
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8. Ïîð³âíÿéòå àðõ³òåêòóðí³ ñïîðóäè. Çðîá³òü âèñíîâêè.

9. Äàéòå óçàãàëüíåíó õàðàêòåðèñòèêó îäíîãî ç õóäîæí³õ ñòèë³â, ç ÿêèìè âè
îçíàéîìèëèñÿ íà óðîêàõ ìèñòåöòâà.
ВИСОКИЙ РІВЕНЬ

10. Îáåð³òü îäèí ç òâîð³â ìóçè÷íîãî ìèñòåöòâà ðîìàíòèçìó. Ñõàðàêòåðèçóéòå
éîãî ³äåéíî-îáðàçíèé çì³ñò òà æàíðîâ³ îñîáëèâîñò³.
11. ßêîþ ìóçèêîþ, íà âàøó äóìêó, äîö³ëüíî îçâó÷óâàòè â³äêðèòòÿ âèñòàâêè ö³º¿
êàðòèíè? Ïðîâåä³òü ìóçè÷í³ àíàëîã³¿ ç â³çóàëüíèì îáðàçîì: ñõàðàêòåðèçóéòå
öþ ìóçèêó àáî äîáåð³òü êîíêðåòíèé ìóçè÷íèé òâ³ð.

12. Ñòâîð³òü åñê³ç àô³ø³ âèñòàâêè òâîð³â îäíîãî ç õóäîæí³õ ñòèë³â (áàðîêî,
ðîêîêî, ðåàë³çì) àáî îôîðìëåííÿ êîíöåðòíî¿ ïðîãðàìè ç ìóçè÷íèõ òâîð³â
êîìïîçèòîð³â-êëàñèê³â àáî êîìïîçèòîð³â-ðîìàíòèê³â.
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