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Доба Просвітництва 
Поява книгодрукування викликала вибух освіти, науки і техніки, а ткож ілюзію, що всі 

проблеми людства можна вирішити за допомогою освіти, науки і техніки. 
В освіті і науці: перехід від зберігання і передачі знань до їх створення. 
Епоха Просвітництва до певної міри виступила спадкоємцем минулої епохи Відродження, яка 

також ставила за мету просвітницькі цілі. Але якщо діячі доби Відродження охоплювали своїми 
знаннями лише вибране коло близьких їм за духом гуманістів і не прагнули та й не мали особливої 
змоги розширити це коло, то діячі епохи Просвітництва намагались втілити свої ідеї й передати свої 
знання якомога ширшому колу співгромадян, пробували нести світло знань у маси. 

Ідеологію Просвітництва визначали дві головні риси 1) віра в безмежні можливості людського 
розуму, який став для ідеологів Просвітництва мірилом усього сущого; 2) віра в те, що, 
використовуючи можливості людського розуму, можна поліпшити світ, побудувавши людське су-во, 
засноване на засадах розуму, а отже, істини і справедливості. Звідси поставала і практична мета 
просвітницької ідеології: перетворити людину «природну», себто нерозвинуту, в людину 
цивілізовану, тобто ку-рну й освічену. Цього, на думку просвітників, можна було досягти, 
пробуджуючи і виховуючи, розвиваючи і вдосконалюючи в людині її розумне начало. 

Ідеологи Просвітництва основною причиною недосконалості людського су-ва вважали 
неосвіченість, яка є рез-том або природної нерозвиненості народу, який ще не встиг розвинутись, або 
обману народу священиками чи світськими можновладцями. Якщо розсіяти цю пітьму неосвіченості, 
то з дикунського царства зросте царство Розуму і цив-ції. Отже, свою осн.мету ідеологи руху вбачали 
в тому, щоб нести в народ освіту, світло знання, ідеї, які могли виховувати і наставляти людей на 
шлях істини. Звідси й назва епохи – Просвітництво. 

В епоху Просвітництва однією з центральних стала проблема людини та її внутріш.природи. 
Просвітники вважали, що всі люди народжуються рівними й добрими. Мудра природа наділила 
людину милосердям, прагненням до добра, краси, справедливості, свободи. А су-во спотворює 
людську природу. Просвітники вірили, що людину можна морально виправити шляхом навернення її 
до знань, духовних ідеалів, природних законів. Просвітники утверджували цінність особистості 
незалежно від її соц.походження і майнового стану. Вони проголосили свободу і рівність людей, а 
також право кожного на щастя.  

Як реакція на Просвітництво наприкінці 18 ст. сформувався опозиційний до нього рух, який 
отримав назву романтизм. Романтизму властивий потяг до надприродного й містичного, ідеалізація 
старих часів. Якщо просвітники спиралися на розум і науку, то романтики — на віру й релігію. 
Романтизм ліг в основу сучасної ідеології консерватизму, тоді як сучасний лібералізм спирається на 
раціоналізм просвітників. 

Просвітники вважали метою життя людське щастя, вірили в перетворюючу силу знань і освіти, 
ідею прогресу (послідовний роз-к людства через нові знання і покаращення умов життя), цінність 
людини, критикували релігію, відстоювали переустрій су-ва у відповідності до принципів розуму, 
виступали за природні права кожної людини (рівність і свободу). 

Це була епоха таких всесвітньо відомих вчених, як Ісаак Ньютон, Христофор Гюйгенс, 
Готфрід Лейбніц, Едмонд Галлей, Роберт Бойль, Леонард Ейлер, Пьєр-Сімон Лаплас. 

Гол.риси укр.ку-ри цього періоду:  
 європеїзація (запозичення європей.ідей та худож.стилів),  
 професіоналізація (поява професійних художників, письменників, композиторів),  
 секуляризація (Сковорода, парсуна // людина, а не Бог – мірило всіх речей (не теоцентризм, а 

антропоцентризм) // міжнарод.мовою стає не латина, а французька). 
Освіта 

Лівобережна і Слобідська Україна в XVII – першій половині XVIIІ ст. мала доволі високий 
рівень освіти. Майже кожне село мало свою початкову школу. Дітям з багатих родин зазвичай 
приватні уроки давали мандрівні дяки, а деяким з них – і  вихованці Києво-Могилянської колегії. 
Головним осередком освіти в Україні була створена у 1632 р. Києво-Могилянська колегія. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC


У 1632-1817 р. на базі брат.школи і школи Києво-Печер.лаври був створений новий колегіум, 
майбутня Києво-Могилян.академія. Вчилися там діти всіх станів. У навчальному п-сі 
використовувалися такі прогресивні форми, як дискусії, театральні вистави, заохочення кращих учнів 
(спудеїв), складання екзаменів комісії (а не одному професору), спільні заходи студентів і викладачів. 
Важливо, що колегіум мав гуртожиток, що було рідкістю на той час. У 1736 р. у колегіумі навчалися, 
крім ук-ців, росіяни, білоруси, а також 127 студентів з європей.країн. У 1701 р. з ініціативи гетьмана 
Мазепи колегіуму було присвоєне звання академії, а кіль-ть студентів досягла 2 тис.  

Багато з вихованців КМА були на службі у Росії, оскільки у допетровську епоху там не було 
вишів європей.рівня. З 23 ректорів Московської академії у 18 ст. 21 дістав освіту у Києві, а з 125 її 
професорів – 95. КМА майже 200 років задовольняла потреби України і Росії в підготовці наукових, 
педагогічних і церковних кадрів. Взагалі українські вчені й церковні діячі відіграли величезну роль у 
поширенні освіти і розбудові росій.ку-ри. Достатньо сказати, що сучасна російська мова значною 
мірою сформувалася за їх участю під впливом української. 

Вихованці КМА відіграли значну роль в політичному і ку-рному роз-ку Росії. Наприклад, з 
Києва до Москви прибуває, Симеон Полоцький, який став 1-м професійним поетом Росії, вчителем 
царівни Соф'ї, царевича Федора та інших царських дітей. Він же став засновником Слов’яно-греко-
латинської академії у Москві (1687) – 1-го вищого навч.закладу в Росії.  

Феофан Прокопович, колишній ректор КМА, став помічником Петра І у його реформаторській 
діяльності, прихильником теорії «регулярної держави», ідеологом модернізації Росій.імперії в дусі 
освіченого абсолютизму. Власне запозичити з грецької мови саме слово «Росія» – теж ідея 
Ф.Прокоповича. Брав участь в орг-ції Рос.академії наук. 

Данило Туптало – авторитетний церковний діяч, Ростовський митрополит. Уклав і видав 
відомий агіографічний збірник «Четьї-Мінеї». Цікаво, що він єдиний, кого канонізувала РПЦ 
впродовж всього 18 ст. На його честь названо м. Ростов-на-Дону (Крепость Св.Дмитрия 
Ростовского). 

Стефан Яворський – президент Синоду РПЦ, місцеблюститель патріаршого престолу. 
Спочатку підтримував реформи Петра І, а потім виступив проти його церков.реформи. 

Олександр Безбородько – наближена особа імператриці Катерини ІІ та імператора Павла І. 
Козацький полковник, князь, фельдмаршал і канцлер уряду  Рос.імперії. Завдяки його 
дипломатичним талантам до Росії було приєднано Крим.ханство, під протекцію імперії за 
Георгіївським трактатом взято Грузію, здійснено поділи Польщі. Він успішно модернізував поштову 
службу в Росії, написав проект ліберальних реформ, займався історією Гетьманщини.  

Навчався у КМА і 1-й росій.вчений, засновник МГУ М.Ломоносов.  
Влада Гетьманщини також опікувалася створенням і підтриманням шкільництва. До поч. 18 ст. 

в Ук-ні нараховувалися сотні шкіл, зокрема на Лівобережжі понад 1.000. Практично в кожному 
великому селі, в містечках і містах були школи. Дуже добре справа освіти була поставлена в 
Ніжинському та Полтавському полках, де кіль-ть шкіл перевищувала кіль-ть поселень. Вони 
відрізнялися демократичністю статутів, у них безкоштовно вчилися діти всіх станів, зокрема і 
сироти.  

У 1700 р. колегіум з'явився у Чернігові, в 1726 р. – у Харкові, у 1738 р. – у Переяславі. Т.ч. у 16 
– 1-й пол. 18 ст. в Ук-ні широко розповсюдилася шкільна справа та ідеї освіти. Унікальним 
досягненням укр.освіти був високий відсоток письменних людей: до 90 %. Позитивною рисою була 
доступність, нестановий, демократич.хар-р освіти, оскільки навчання було безкоштовним. Однак 
освіта була досить відірвана від життя. Питома вага природничих і точних наук була дуже мала. 
Наприклад, у КМА фак-т медицини був відкритий лише у 19 ст. Жива мова народу практично не 
впроваджувалася в навч.п-с, який проходив, головно, латиною. Традиція широкої початкової освіти 
була перервана разом з закріпаченням укр.селян до кін. 18 ст. при Катерині II.  

Загалом укр.ку-ра довго розвивалася без держ.підтримки, за слабкої участі соц.верхівки. Це 
призводило до відставання такої сфери ку-ри, як наука. Особливо це стосується природничих наук, 
для роз-ку яких були необхідні спец.обладнання, фінансове забезпечення.  

Що стосується гуманітар.наук, то тут успіхи були вагомішими. Зокрема у самостійну галузь 
виділилася Ф-я, хоча і досить пізно за європей.мірками – у 18 ст.  

Ідеї Просвітництва розвиває такий філософ, як Феофан Прокопович, вихованець, а надалі 
професор і ректор КМА. У своїх головних р-тах “Правда волі монаршої”, “Слово в неделю цветную 
о власти и чести царской” Прокопович виклав свою концепцію “просвіченого абсолютизму”. 



Держ.влада, на думку філософа, має Божественний хар-р, а монарх є по суті батьком для своїх 
підданих. Подібно Т.Гоббсу, Прокопович стверджує, що люди, побоюючись “війни всіх проти всіх”, 
створюють державу, яка захищає їх від внутрішніх і зовніш.ворогів. Однак, на відміну від Дж.Локка і 
Ш.Монтеськ'є, він вважав, що люди передають турботи про дотримання своїх прав державі 
назавжди. Народна маса повинна підкорятися монарху, тим більше що освічений правитель не буде 
ні злим, ні несправедливим. Але народ володіє в деяких випадках і активними функціями – він може 
висловлювати свою думку, критикувати політику монарха і навіть вибирати його, якщо спадкоємця 
престолу за тими або іншими причинами не виявиться. Логіка Прокоповича базувалася на його 
поглядах на людину. Природа заклала у людину добро, зло ж з'являється з су-ва, від бідності. Зло, 
вважав Прокопович, можна перемогти за допомогою освіти.  

Особливе місце в іс-ї української і світової Ф-ї займає 1-й укр. і рос.філософ Григорій 
Сковорода. Його оригіналь.вчення сформувалося під впливом христ-ва та ідей Просвітництва. В 
центрі його Ф-ї лежить проблема самопізнання. Подібно європейським просвітникам, він схилявся 
перед розумом, наукою. Але осягнення людиною світу з його жорстокістю й егоїзмом не зробить 
людину щасливою. Щастя дає людині свобода, самопізнання і “сродний” (споріднений) труд, тобто 
творча праця, хар-р якої залежить від здібностей та уподобань кожної конкретної людини. Вільна 
творча праця і просвітництво розвивають в людині добрі начала, закладені природою, - так міркує 
Сковорода в творах “Благородний Еродій”, “Убогий жайворонок”, “Бджола і Шершень”.  

Сковорода відкидає ідею епохи Відродження про “сильну особистість”, яка багато бажає і 
багато досягає. У надмірній соц.активності, прагненні оволодіти світом за допомогою розуму, знань, 
волі, зброї філософ вбачає одну з гол.причин всіх бід життя. Бажання багатства, слави і влади 
вселяють в душу злобу, заздрість, жорстокість, вічне невдоволення собою і всім. Вихід з 
суперечності людського буття один – зречення зайвих бажань, в т.ч. прагнення слави і влади, а також 
обмеження потреб людини шматком хліба і водою. Бог зробив важке непотрібним, а потрібне 
неважким – стверджує філософ.  

Схиляючись перед розумом, Сковорода був далекий від абсолютизації його можливостей. 
Наскільки світло розуму може досягати істини, настільки він може і помилятися. Людина доходить 
до істини і серцем, і такий шлях може бути більш коротким. Висуваючи положення про важливу 
роль, яку відіграє в людській дія-ті інтуїція, емоційна і підсвідомо-несвідома сфери, філософ на 
сторіччя випередив свій час. Винятково актуальна і його думка про гармонію відносин між людьми і 
природою, яку Сковорода вважав Божественною. Людина не повинна вважати природу чимось 
неживим і бездушним, і тоді вона буде нескінченно черпати сили з неї.  

Скорода став основоположником притаманної укр.менталітету т.зв. Ф-ї серця – спосіб пізнання, 
який полягає в осягненні людиною навколишнього світу й самого себе не стільки мисленням, розумом 
(«головою»), скільки «серцем» – емоціями, чуттями, здоровим глуздом. Серце є центром душевного і 
духовного життя людини. Серце виступає інструментом пізнання, саме у серці повинні з’єднатися 
розум і віра, розум і воля людини. 

Усе суще філософ бачив як сук-ть 3-х світів: макрокосм (Всесвіт), мікрокосм (людина) і світ 
символів (Б-я), який зв’язує перші два. Через Б-ю людина і здійснює самопізнання. Кожен з цих 
світів має 2 форми: видиму і невидиму. 

Своєрідним літ-рним жанром були козацькі літописи. Не будучи іст.дос-нями в повному 
розумінні, літописи поєднують риси науки і мистецтва. Якщо 1-ші редакції Київ.літопису, створеного 
на поч. 16 ст., тяжіли до давньорусь.стилістики, то більш пізні редакції мають ознаки нового часу. У 
17 ст. з'явилися літописи, які відобразили найбільш яскраві і важливі події того часу – формування 
козацтва, Визвольну війну 1648-1657 рр. та ін. – літопис Самовидця, Григорія Грабянки, Самійла 
Величка, монастирські літописи. Нарівні з док-тами автори літописів використовували фольклорні 
дж-ла, власні спогади. Літописи відіграли важливу роль у роз-ку літ-ри та науки.  

Вінчає літ-ру цього періоду поема І.Котляревського «Енеїда». 1-й високохудожній твір 
народною уко.мовою, яка лягла в основу нової укр.літ-рної мови. Але про нього варто говорити в 
наступній темі. 

Архітектура. Архітектура цього періоду представлена спорудами у стилях маньєризму, 
ренесансу, класицизму, бароко, рококо або їх еклектичним поєднанням.  

В архітектурі нац.традиції міцніше за все зберігалися і яскраво виявлялися в дерев'яному 
зодчестві. Наприклад, Троїцький собор в Новомосковську (1772-1781) Якима Погребняка. 



У той же час з сер. 16 ст. виразними стали осн.тенденції загальноєвропейського ку-рного п-су, у 
17 ст. в архітектурі з'являються ел-ти стилю бароко.  

Козацьке бароко. Друга половина XVII ст. була  золотим віком українського мистецтва. Саме в 
цей період утворюється своєрідний стиль — українське, або козацьке, бароко. Стиль бароко 
прийшов в Україну з Італії і відразу набув своєрідних мистецьких форм і національного колориту. 

Він передбачає велику кіль-ть декоративних прикрас зовні і всередині будівлі, складність 
архітектурної конструкції, розробку складних просторових ансамблів, синтез різних видів мистецтва. 
Декоративні ідеї та можливості бароко були близькими до національного укр.мистецтва, якому 
притаманна мальовничість композиції, гармонія будівель з навколишньою природою. Поєднання 
власних традицій та європей.впливу створило умови для розквіту своєрідного стилю, названого 
українським, або “козацьким” бароко.  

Видатний укр.вчений початку 20-го ст. В.М.Щербаківський так зобразив його особливості: 
“Хар-зується укр.бароко своєю меншою обтяженістю прикрасами… Властива укр.мистецтву 
простота і ясність взяла гору над химерністю, і стиль бароко на Ук-ні став простішим і 
спокійнішим, ніж на своїй батьківщині, не втративши нічого в красі”.  

Початок бароко бачимо вже на початку XVII ст. в будовах Києва і Львова, але справжній 
розквіт його припадає на другу половину століття. Центр мистецького життя знову переноситься на 
Придніпров’я. Фундаторами його були передові гетьмани, козацька старшина, а також багатії і вище 
духовенство.  

Перші барокові споруди з'являються вже в першій половині XVII ст. у Львові (два польських 
костьоли: бернардинів і єзуїтів) і в Києві (перебудова Успенського собору італійцем С. Брачі в 1613 
р.). 

Однак самостійна творчість українських майстрів цього стилю розпочинається у другій 
половині XVII ст.; сягаючи найбільшого розквіту в добу гетьмана Івана Мазепи. Саме в той час 
сформувався в архітектурі стиль, що дістав назву українського. або козацького, бароко.  

Провідним типом споруд стає так званий козацький собор – п’ятикупольний, з чотирма 
однаковими фасадами. Це – Миколаївський собор в Ніжині, Георгіївський – у Видубецькому 
монастирі. Повне злиття з природою досягнуто при побудові Миколаївської церкви Святогірського 
монастиря на крейдяній кручі (Донецька обл.). 

Крім нового будівництва, у 18 ст. на кошти козацької старшини були перебудовані у новому 
бароковому стилі древні Софійський і Михайлівський золотоверхі собори, церкви Києво-
Печер.лаври. Фасади були затиньковані (оштукатурені) та декоровані, іншої, більш складної форми 
набули куполи соборів. Будівництво досягло особливого розмаху при гетьмані І.Мазепі. За словами 
Ф.Прокоповича, Київ стараннями І.Мазепи перетворився в новий Єрусалим.  

Шедевром укр.бароко вважається дзвіниця Далеких печер Києво-Печер.лаври. Керував 
будівництвом талановитий український народ.зодчий С.Ковнір, а проект, очевидно, розробив 
І.Григорович-Барський, який спроектував відбудову Михайлівського золотоверхого собору у Києві. 
У внутрішній оздобі храмів, особливо у виготовленні різьблених дерев’яних іконостасів, проявилося 
блискуче мистецтво народних майстрів.  

У 18 ст. у Києві видатні архітектурні споруди були створені за проектами інозем.архітекторів. 
Йоган Шедель керував будівництвом Великої лаврської дзвіниці (1731-45), яка стала на той час 
найвищою спорудою в Російської імперії. Зведена з ел-тами стилю бароко. При її зведенні 
використано 5 млн. цеглин. Глибина гранітного фундаменту 7 м. Товщина стін внизу – 8 м. діаметр – 
8,8 м. Висота 96,52 м та 374 сходинки. Також Шедель у 1746 р. спорудив браму Заборовського (в’їзд 
до Св.Софії). Творіння Й.Шеделя оцінюють як програмні для подальшого роз-ку архітектурного 
вигляду Києва.  

У Києві працював молодий Бартоломео Растреллі. Всесвітньо знаменитою стала його 
Андріївська церква, яка завершувала перспективу гол.вулиці Києва. Місце для будівництва було 
обране так вдало, що невелика за розмірами, легка і витончена церква зайняла домінуюче положення. 
Цей ефект архітектор посилив, спроектувавши високий підмурівок. Улюблені кольори Растреллі – 
блакитний, білий і золотий роблять церкву чепурною і дивовижно гармонують з київським небом. 
Ним же був створений Імператор.палац у Києві, пізніше названий Маріїнським, який нині 
використовується для урочистих президентських прийомів.  

В архітектурі Зах.Ук-ни переважала загальноєвропей.стилістика, нац.начало було виражено 
відносно слабко (наприклад, собор Св. Юра у Львові).  



Вигляд укр.міст змінювався у зв'язку з тим, що поряд з дерев'яними все більше створюється 
кам'яних будівель. Особливу популярність здобув будинок купця Корнякта у Львові, прикрашений 
багатоповерховими відкритими галереями з арками та просторим внутрішнім двором. Однак при 
забудові міст квартали і вулиці довго розташовувалися хаотично. Лише в кін. 18 ст. нові міста півдня 
Ук-ни – Одеса, Миколаїв, Маріуполь будуються відповідно до єдиного архітектур.плану, мають чіткі 
вулиці і квартали, виділений центр.  

Найбільшу питому вагу в міському будівництві мали світські будівлі – палаци вельмож, 
магістрати, школи, ринки. Популярними були фонтани і парки, які розбивалися відповідно до 
традицій французького, або т.зв. регулярного парку. Симетричне розташування насаджень, надання 
геометрич.форм кущам і деревам, екзотичні квіти – такі вимоги відповідали смакам знаті того 
періоду. З 2-ї пол. 18 ст. ця традиція змінилася: в моду входять анг.парки (ландшафтне планування).  

Мистецтво 
З архітектурою була тісно пов’язана скульптура. Найбільш відомим скульптором цього періоду 

став Йоган Пінзель. Він працював у Галичині. Для його творів хар-рна емоційність, динаміка, 
надання формам життєвих рис. Пінзель брав участь в оздобленні собора Св.Юра у Львові. Особливо 
прославився своїми дерев’яними скульптурами. 

Образотворче мистецтво. Традиційність (підлеглість архітектурі, релігій.зміст, канонічність), 
яка переважала в образотворчому мистецтві у 16 ст., поступово витісняється новими віяннями. У 16-
17 ст. в Ук-ні складається декілька шкіл церковного монументального живопису та іконопису.  

Провідна школа художників сформувалася у 17 ст. в київ.монастирях. Художники працювали 
переважно в жанрах монументаль.живопису, іконопису, гравюри і графіки. У р-тах таких 
іконописців, як Федір Сенькович, Микола Петрахнович, Іван Руткович, помітною стала відмова 
від середньовічних естетичних канонів, утверджувалася реалістичність і життєрадісність. Ці ж 
тенденції присутні у розписах Успен.собору та Троїцької церкви Києво-Печер.лаври, у церквах 
Полтави, Переяслава та ін. Хар-рно, що москов.духовенство не схвалювало такого творчого підходу 
укр.художників, коли святі зображалися "лицом и очами светлы и телом дебелы". Частиною 
храмового живопису став портрет. У розписах храмів зображали іст.осіб. Наприклад, у вівтарній 
частині Успен.собору вміщені 85 портретних зображень – від князя Володимира до Петра I.  

Перехідну роль між іконописом і світським портретним живописом займали так звані парсуни – 
портрети, виконані прийомами іконописної техніки. Сім'ї козацької старшини масово замовляли свої 
портрети. Модним стало мати власну картинну галерею. Художникам іноді навіть замовляли 
картини, які зображували селян. На 2-гу пол. 18 ст. припадає, вже в повному розумінні слова, 
світський портретний живопис.  

Але в цей же час проявляється тенденція від'їзду з Ук-ни талановитої молоді до Петербурга, в 
Академію мистецтв. Так, найвідоміші художники Росії того часу: Д.Левицький – родом з Києва, 
В.Боровиковський – з Миргорода. Ук-цем був творець іст.жанру російського академіч.мистецтва 
А.Лосенко. Останній став дир-ром Академії художеств у Петербурзі. 

Музика. Значного роз-ку набуло музичне мистецтво. Вже у 16 ст. в Україні широко 
використовувалися ноти. Популярними були друковані збірки святкових пісень – ірмологіони. У 18 
ст. музич.столицею Лівобережжя став Глухів. Тут була відкрита музич.школа, де вивчали вокал, гру 
на скрипці, флейті, гуслях, арфі. Більшість випускників потрапляла за традицією до Москви і 
Петербурга. Наприклад, половину хористів царської капели склали вихідці з Ук-ни. У 18 ст. місцева 
знать також прагнула створювати в своїх маєтках вокальні та інструментальні капели.  

Однак кращі, найбільш талановиті музиканти залишали Україну. Скажімо, композитор 
Дмитро Бортнянський потрапив до Москви ще дитиною. Проте в його творчості присутні 
укр.мотиви. Композитори Максим Березовський і Артемій Ведель були більш тісно пов'язані з 
Батьківщиною. Вихованці КМА, вони вчилися і в італій.майстрів. Композитори працювали в різних 
жанрах, зокрема оперному, але переважала все ж церковна музика. Шедеврами для свого часу 
вважаються вокальні концерти, розраховані на поліфонію (багатоголосся).  

Максим Березовський (1745-1777), незважаючи на коротке життя, залишив велику кількість 
муз.творів. Крім того, його оперу «Демофонт» вперше було поставлено в 1773 р. в Ліворно в Італії, 
де йому було присвоєно звання академіка-композитора. М.Березовського справедливо вважають 
творцем класичного типу хорового концерту. В музиці композитора відчутний вплив 
укр.пісенності. 



Дмитро Бортнянський (1751-1825) — капельмейстер придворної капели в Петербурзі 
прославився як творець релігійної музики. Він написав прекрасні церковні твори (35 концертів на 4 
голоси, 10 концертів на два хори, співи до Служби Божої), якій сьогодні виконуються церковними 
хорами. Перебуваючи в Італії, поставив там свої три опери «Алкід», «Квінт Фабій», «Креонт». 

Артемій Ведель (1772-1808) керував хоровою капелою у Москві, де був диригентом у 
московського генерал-губернатора. Згодом повернувся в Україну, очолив хорові капели у Києві та 
Харкові. Став ченцем Києво-Печерської лаври. Коли ж вийшов з монастиря, то був заарештований за 
антицарську діяльність і майже до кінця життя просидів у в'язниці. Цензура заборонила друкувати 
його музичні твори. А.Ведель — автор 29 церковних концертів, в яких відчувається вплив 
укр.романсу. 

Не можна тут не згадати Олексія Розумовського, який як співак потрапив до Імператорського 
хору, а потім став чоловіком імператриці Єлизавети (1742).   

Театр. Крім церковної і шкільної драматургії, народжується народний ляльковий театр – 
вертеп. Його назва пов'язана з тим, що 1-ші лялькові вистави інсценували біблій.сюжет про 
народження Христа у Віфлеєм.печері (вертеп давньослов'янською – печера). Такий театр являв 
собою 3-ярусну скриню, яка символізувала 3 рівні космосу. Пізніше залишилося 2 рівні, у верхньому 
розгорталися релігійні лялькові вистави, а в нижньому – гумористичні інтермедії, які користувалися 
величезною популярністю в народі. В навчальних закладах ставилися спектаклі, в яких брали участь 
десятки і навіть сотні людей.  

 
 
 


