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1. Загальні риси культури та мистецтва Західної Європи Нового часу.  

Новий час охоплює період з ХVІІ до кінця ХІХ ст. Це особливий період, протягом якого 

культура західноєвропейських країн набула тієї форми, що виділила Європу з усього світу і яку 

виділяють як особливий тип європейської культури. 

Важливі зміни в усіх сферах духовного життя: 

- з’являється мистецтво в його сучасному розумінні, тобто світське, автономне у 

своєму розвитку; 

- народжується роман як літературний жанр, опера, сучасний театр, архітектура 

масових забудов, промислова архітектура; 

- створюються національні академії наук, з’являються перші газети та часописи (у тому 

числі й наукові), міський транспорт. 

Динамізм Нової епохи зумовлював постійний пошук сенсів життя і статусу людини в соціумі. 

У мистецтві це відобразилося зміною художніх стилів, які домінували в різних європейських країнах 

більшою чи меншою мірою. 

Риси світогляду людини Нового часу: 

- світ – об’єкт, на який спрямовується людська активність, а сама людина – суб’єкт; 

- світ – нескладний механізм, типовим взірцем якого є механічний годинник; 

- людина має пізнати цей механізм та опанувати його (гасло Ф.Бекона - «Знання – це 

сила» є показовим); 

- природа поділяється на живу та неживу, але і та й інша є лише основою для зростання 

людської могутності; 

- вважається, що людина, спираючись на свій розум, має перетворити середовище своєї 

життєдіяльності, зробивши його оптимальним. 

Із ХVІІ ст. бере початок інша особливість культури Нового часу – її багатонаціональність, 

багатомовність. Середньовічна латина поступилась місцем національним мовам, що, з одного боку, 

збагатило європейську культуру традиціями і досвідом народної творчості, з іншого – зробило 

досягнення культури більш доступним для народів Європи. Живописці П.П.Рубенс, Рембрандт ван 

Рейн, Д.Веласкес, Ф.Гойя, Н.Пуссен, драматурги Лопе де Вега, Ж.-Б.Мольєр, композитор 

К.В.Глюк, «батько нової педагогіки» Ян Амос Коменський – творчість кожного з них національна і 

разом з цим є досягненням усієї європейської культури в цілому. В країнах Європи виникають 

оригінальні художні школи і літературні напрями, в яких по-різному знаходять відбиття два великі 

художні стилі в європейському мистецтві того часу – бароко і класицизм.  

Контакт і взаємодія культур – одна з важливих умов культурного прогресу, що вивело 

Європу в Новий час на передові позиції у світі. 



 

Центром розвитку нового мистецтва бароко на межі ХVІ – ХVІІ ст. був Рим. Бароко буквально 

означає «дивовижний», «химерний» - стиль, що отримав розвиток у ХVІІ і першій половині ХVІІІ ст. 

в мистецтві окремих європейських країн, головним чином в Іспанії, Фландрії, Німеччині, Франції. 

Бароко, який успадкував архітектурні форми Відродження, перевершив його за складністю 

екстер’єрів та інтер’єрів. Прямі лінії у спорудах майже зникають, натомість домінує химерна 

криволінійність, що створює ілюзію руху. Виникають масштабні колонади, кручені колони, волюти, 

багато скульптур на фасадах, картуші на фронтонах. 

Мистецтво бароко прославляло і пропагувало могутність знаті і церкви, тяжіло до 

величавості, патетичності почуттів, драматизму, передачі складних переживань, розширення кола 

тем і разом з тим відрізнялось певним розчаруванням в гуманістичних ідеалах Відродження і 

близькістю до окремих тенденції готичного стилю. Бароко відобразив прогресивні уявлення про 

єдність, безмежність і багатомаїття світу, уявлення про вічний рух Всесвіту; у бароко знайшли 

відбиття природні стихії, людина, яка стала сприйматись як частина світу. Людина постає як 

складна особистість зі своїм світом переживань і захоплень. 

У живописі домінували декоративні композиції релігійного, міфологічного характеру, 

парадні портрети; великого значення набувають композиційні і оптичні ефекти, ритмічна і кольорова 

єдність, живописність цілого, вільна, темпераментна творча манера. В Італії, де народилось бароко, 

працювали видатні живописці, основоположник демократичного реалізму М.Караваджо, лідери 

академізму брати Караччі, неперевершений майстер стінопису Дж.Б.Тьєполо.  

Життєрадісні, реалістичні начала властиві бароко у Голландії (П.П.Рубенс, А. ван Дейк, 

Ф.Снейдерс). У Франції бароко злилося з класицизмом у єдиний пишний стиль.  

Барокова театралізація життя – популярність опери, кантати, ораторії, алегоричних 

церемоній, високомовності довгих перук, парчевих драпувань та емблем – нагадувала про те, що світ 

є облудною мішурою і настане час знімати маски й опускати завісу.        

Оптичні ефекти барокової архітектури (собор св. Петра в Римі, архітектор Л.Берніні) 

стверджували принцип загальної перетворюваності і всемогутності ілюзій. За допомогою 

безкінечних ілюзорних втілень людина прилучалась до трансцендентності.  

Стиль рококо успадкував і посилив декоративність бароко та додав галантності в інтер’єри. 

Світські й церковні споруди були переобтяжені деталями: вигадливою позолоченою ліпниною з 

квітучими трояндами, фресками на стелі, скульптурою. Насолоджуючись розкішшю, європейська 

аристократія прикрашала зали великими дзеркалами, вазами, кришталевими канделябрами. 

Класицизм (буквально «взірцевий») – стиль і напрям у літературі та мистецтві ХVІІ – початку 

ХІХ, що звертався до античної спадщини як до взірця, ідеальної норми. В архітектурі відбувся 

перехід від замків і фортець до палаців і парків. Орієнтований на античні й ренесансні зразки новий 

стиль уособлював природне тяжіння до ясності й простоти художніх образів. Він виражав принципи 

цілісності композиції, симетрії, доцільності, врівноваженості, завершеності. Вершиною класицизму 

вважають Версаль - резиденцію королів. Навколо палацу споруджено парк із фонтанами, прямими 

алеями і клумбами чітких геометричних форм. Такий парк згодом дістав назву регулярного, або 

французького, на відміну від англійського романтичного парку. 

Орієнтуючись на античні зразки, класицизм проголошував ідею громадянського 

обов’язку, морального пафосу, підкорення індивідуальності інтересам нації і держави. У ХVІІІ 

ст. класицизм був пов’язаний з Просвітництвом, засновувався на ідеях французького раціоналізму, 

уявленнях про моральні ідеали, чітку організованість, логічність образів у літературі (І.В.Гете, 

Ф.Шиллер, М.В.Ломоносов), архітектурі (Ж.А.Габріель, В.І.Баженов, А.Н.Вороніхін, К.І.Россі), 

образотворчому мистецтві (Н.Пуссен, Ж.Л.Давид, Е.М.Фальконе). 

В основі творів мистецтва класицизму, що прийшов на зміну дещо епатажному бароко, 

лежало прагнення до ідеалізації. Художнім формам класицизму властиві чітка організованість, 

врівноваженість, зрозумілість і гармонійність образів, стриманість, суворе дотримання ряду правил і 

канонів. В образотворчому мистецтві це – цілісні композиції на міфологічні чи історичні теми, що 

представлено переважно історичним, портретним чи пейзажним жанрами. 

На зміну класицизму прийшов романтизм, а трохи згодом – критичний реалізм. Хоча не 

існувало чіткого хронологічного відмежування стилів: у цей період у мистецтві спостерігалося 

одночасне існування класицистичних, романтичних і реалістичних тенденцій. Усі ці стилі тяжіли до 

вищих орієнтирів краси, але митці обирали різні шляхи її досягнення. Романтизм робив наголос на 

емоційності, прагненні до драматичних моментів, що відобразилося в історичних, фантастичних 



 

картинах, маринах, пейзажах, портретах з акцентом на почуттях особистості. Твори реалізму 

(критичного реалізму) тяжіли до максимальної об’єктивності, конкретно-історичного аналізу 

дійсності, відображення життя у формах самого життя, що розкривалося в побутовому та 

історичному жанрах, у портреті й пейзажі. Сутність імпресіонізму, що розквітнув наприкінці ХІХ 

століття, полягала у відображенні вражень від миттєвого погляду на довкілля, яке постало 

неспинним потоком змін і перевтілень. 

В епоху Просвітництва в мистецтві виникає сентименталізм і романтизм – стилі, які 

відображували різні реакції людей на нові умови суспільного життя. У художній літературі одним з 

головним напрямків стає реалізм. Успіхом користується жанр роману, який надав широке 

багатопланове зображення дійсності (О.Бальзак, Е.Золя, Ч.Діккенс). В образотворчому мистецтві 

релігійна тематика відходить на другий план. Отримують поширення романтико-героїчні полотна 

(Т.Жеріко, Е.Делакруа), реалістичний портретний і пейзажний живопис, сцени з народного 

життя, побутовий жанр, сатирична графіка, історичні сюжети (Ф.Гойя, Ж.Енгр, К.Коро, Ф.Мілле, 

Г.Курбе, О.Дом’є). 

Проте вже в середині ХІХ ст. виникають ознаки кризи європейської культури.  

Розчарування в ідеалах, втрата віри у вічні життєві цінності, втрата загальнозначущих 

соціальних, моральних, естетичних орієнтирів неприховано відображуються в європейському 

мистецтві останньої третини ХІХ ст. Виникає салонний живопис, який ублажає глядача красою і 

вишуканістю декоративних пейзажів і оголених «венер». 

Намагання відобразити швидкоплинні візуальні враження втілюється в живописі 

імпресіонізму (буквально «враження»). Як окремий напрямок в мистецтві імпресіонізм виникає в 60-

х р. ХІХ ст. (Е.Мане, О.Ренуар, Е.Дега). Розвиток цього напряму пов’язано з системою пленеру 

(К.Моне, К.Пісаро, А.Сіслей, К.Коровін). Художники намагались передати у своїх творах 

безпосереднє враження від навколишнього середовища, створюючи живописними засобами ілюзію 

світла та повітря. Для цього вони використовували оптичне змішування фарб, не змішуючи їх на 

палітрі. Імпресіонізм як художній напрям був сприйнятий скульпторами (О.Роден, М.Россо, 

П.П.Трубецький), музикантами (К.Дебюсі, М.Равель), поетами кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

(К.Гамсун, І.Ф.Анненський). 

В усіх формах художньої творчості набуває популярності символізм (картина Бьокліна 

«Острів мертвих»). З 1880-х рр. у моду входить термін «декаданс». Декаденти говорили про сутінки 

культури, падіння моралі, деградацію мистецтва, неспроможність людини перед обличчям долі. 

Декаданс розуміли як настрій втоми, песимізму, відчаю, відчуття руйнації і занепаду культури. 

 

2. Архітектура країн Західної Європи ХVІ – ХІХ ст. 

Архітектура Європи представлена найрізноманітнішими зразками зодчества різних епох. 

Історично склалися загальноєвропейські архітектурні стилі, кожний із яких вирізняється 

своєрідністю конструкцій і форм, єдністю ознак екстер’єру та інтер’єру. 

Новий час разом з досягненнями в науці й техніці призвів до раціоналізації свідомості, що в 

мистецтві відобразилося появою стилю класицизм. Він став носієм гармонії і порядку. В 

архітектурі утвердилися суворі закономірності, порядок і симетрія, завершеність і гармонічна 

рівновага. 

Париж — столиця Франції, впродовж кількох століть був мистецькою столицею Європи. 

Париж асоціюється з Ейфелевою вежею, інженерним дивом XIX ст., Лувром, найбільш відомим із 

музеїв світу, де зберігаються прекрасна Венера Мілоська, загадкова Джоконда (Мона Ліза) великого 

Леонардо да Вінчі, Собором Паризької Богоматері. 

З ХVІІ ст. зовнішній вигляд Парижу визначали не кріосні стіни та замки, а палаци, парки, 

регулярна система вулиць та площ. В палаці Мезон-Лаффіт під Парижем (1642 – 1650 рр., 

архітектор Франсуа Мансар) вже немає замкненого внутрішнього двору, будівля має П-подібну 

форму, що робить її більш відкритою.  

Одна з найбіьш значних та монументальних будівель ХVІІ ст. в Парижі – Собор Будинку 

інвалідів (1680 – 1706 рр.), створений Жюлем Ардуен-Мансаром.  

Проект головного фасаду Лувра (1667 – 1673 рр.) обирали за конкурсом. Перемогу одержав 

Клод Перро (1613 - 1688), оскільки сааме його робота відповідала близьким французам настроям: 

суворості, урочистості, масштабності, простоті. 



 

Щоб відчути дух епохи класицизму, слід відвідати передмістя Парижа - Версаль. «Держава 

— це я», — оголосив Людовік XIV. Безмежні амбіції короля потребували образного втілення, і він 

наказав побудувати у Версалі палац з парком, гідні його особи. Головний палац, збудований 

архітекторами Луї Лево і Жюлем Ардуен-Мансаром, вражає розмахом. Велич і розкіш поєднані в 

ньому з урівноваженістю пропорцій, чіткістю форм. Якщо зовні Версальський палац витриманий у 

стилі класицизм, то внутрішнє оздоблення створювалося ще під впливом бароко, під керівництвом 

першого королівського живописця Шарля Лебрена. 

Архітектор Андре Ленотр створив у Версалі новий тип художнього ландшафту, що дістав 

назву французького регулярного парку (регулярний — тут означає геометрично правильний). Він 

також утілював ідеали гармонії і порядку, тобто ідеали класицизму. Враховуючи, що Людовіка XIV 

називали «король-сонце», Ленотр спланував парк у такий спосіб, щоб його головні алеї розходилися 

від центру подібно сонячним променям. 

Ампір – стиль в аріхтектурі та декоративному мистецтві першої третини ХІХ ст., що завершив 

розвиток класицизму. Масивні, підкреслено монументальні форми та багатий декор (орнамент, 

воєнні емблеми), посилання або на художню спадщину імператорського Риму, або на грецьку та 

давньоєгипетську архаїку, що слугувало для втілення ідей державної могутності та військової сили. 

Стиль ампір склався в період правління Наполеона І. Для нього була характерна парадна велич 

меморіальної архітектури та палацових інтер'єрів (архітектори Ш.Перс'є, П.Ф.Л.Фонтен). 

Прикладом стилю ампір є Тріумфальна арка (площа Ш. де Голля, 1806 – 1837 рр., архітектор 

Ж.Ф.Шальгрен). Ідеї величі державної влади, характерні для ампіра, знайшли відображення і в 

інших європейських країнах.   

Найбільш грандіозні будівлі французького неоклассицизму – церква Сен-Сюльпіс, церква 

Святої Женев'єви. 

Прагнення до простих, геометрично правильних форм – характерна ознака французького 

неоклассицизму – особливо посилилось в середині XVIIІ ст. Це було пов'язано з книгою аббата 

Марка Антуана Ложьє «Ессе про архітектуру». Основна ідея – примітивна будівля прадавньої 

людини – прототип усієї наступної архітектури. Будівлі мають бути простими, складатись лише з 

найнеобхідніших елементів. 

Дені Дідро вважав, що кожен витвір мистецтва має «говорити», повчати, інакше воно є 

німим. Тому архітектура епохи Посвітництва теж стала такою, що «говорить» (наприклад, проект 

корівника у вигляді гіганртської корови, архітектор Жан Жак Леке).  

Мадрид - місто музеїв. Найбільш уславлений - Прадо. Побудований 1785 р. у стилі класицизм 

архітектором Хуаном де Вільянуева, Прадо містить найбільше зібрання творів європейського 

образотворчого мистецтва від ХII до XIX ст.  

Справжнім скарбом Маріацького костьолу у Кракові є найбільший в Європі вирізьблений з 

дерева і розписаний готичний вівтар, присвячений Діві Марії. Він налічує 200 фігур, які з 

великою майстерністю виконав Віт Ствош (1447–1533) - польський та німецький скульптор, 

живописець, графік, один з найвидатніших митців пізньої готики і Північного Відродження. У 

Кракові заслуговує на увагу Вавель – пагорб і архітектурний комплекс на березі Вісли. На його 

території розташовані готичний Кафедральний собор XIV ст. (місце коронації і поховання польських 

королів) і Королівський замок з безцінною колекцією творів мистецтва і предметів старовини. В 

архітектурі Польщі відчутний італійський вплив. Італійський двір Вавеля дуже схожий на 

однойменний дворик палацу Корнякта у Львові на площі Ринок. На Вавелі чекає зустріч із 

«Зиґмундом». Так на честь короля Зиґмунда І назвали величезний дзвін, який став одним із 

національних символів Польщі.  

Німеччина - одна з найбільш «музейних» країн. У Берліні на річці Шпреє є Музейний острів 

- комплекс із п’яти музеїв, де відвідувачі з найрізноманітнішими мистецькими уподобаннями можуть 

знайти «свої» експонати. У 1999 р. він увійшов до 

Списку світової спадщини ЮНЕСКО. Старий музей зведений 1830 р. архітектором Карлом 

Фрідріхом Шинкелем в неокласичному стилі для розміщення художньої колекції родини пруських 

королів. У зібранні представлені твори Давньої Греції і Давнього Риму: скульптура, зброя, вироби з 

коштовних металів. Головний скарб колекції Нового музею – скульптурний портрет цариці 

Нефертіті, один з найпрекрасніших жіночих образів світового мистецтва. Пергамський музей набув 

всесвітньої слави завдяки реконструкції Пергамського вівтаря, Воротам Іштар з Вавилону та іншим 

пам’яткам мистецтва Давнього Сходу. Музей Боде (Арнольд Вільгельм фон Боде – німецький 



 

мистецтвознавець, один з родоначальників сучасного музеєзнавства) познайомить нас з мистецтвом 

Візантії, скульптурою і живописом Європи від Середньовіччя до XVIII ст. 

У залах Німецької Національної галереї зберігаються твори німецьких художників: 

експресивного реаліста Адольфа фон Менцеля (1815-1905) і таємничого «романтика» Каспара 

Давида Фрідріха (1774-1840).  

У Баварії серед Альпійських гір височіє замок Нойшванштайн (з німецької «Нова лебедина 

скеля»). Він з’явився завдяки музиці німецького композитора Ріхарда Ваґнера і фантазії короля 

Баварії Людвіга II. Людвіг обожнював музику Ваґнера, а себе ототожнював з героєм його опери 

Лоенґріном - Лебединим лицарем. Лебідь - геральдичний птах його роду. «Лебедина мрія» короля 

здійснилася у 1869–1884 рр. зусиллями архітектора Едуарда Ріделя і театрального художника 

Хрістіана Янка. Архітектура замку відповідає настроям часу, коли митці вільно комбінували стилі 

попередніх епох. Такий прийом називається еклектикою.  

Світову славу Німеччині принесло віднайдення алхіміком І. Бьйотнером нової керамічної 

сировини, з якої почали виготовляти порцеляну. Перший в Європі завод порцеляни було засновано 

1710 р. в м. Мейсені (Саксонія). Розквіт мейсенської порцеляни пов’язаний зі стилем рококо, що, 

характеризується вишуканістю і тонким 

виявом виразних можливостей матеріалу. Це сервізи, вази, табакерки, скульптурні групи (пасторалі). 

В архітектурі Відня різні мистецькі стилі поєдналися в гармонійному «звучанні». Шедевр 

бароко палац-музей Бельведер - місце зберігання найбільшої у світі колекції творів видатних митців 

Ґустава Клімта (1862–1918) і Оскара Кокошки (1886–1980). 

Перебуваючи в Амстердамі, неможливо не згадати Венецію, адже все місто пронизують 

канали, або ґрахти. Система амстердамських каналів занесена до пам’яток світової спадщини 

ЮНЕСКО. Це один з головних символів столиці Нідерландів.  

 

3. Західноєвропейська скульптура та живопис Нового часу. 

Скульптура стала невід’ємною складовою архітектури бароко, надаючи динамічної 

виразності церквам, палацам, павільйонам, фонтанам. Німеччина пишається комплексом Цвінґер, 

щедро прикрашеним статуями й декоративними рельєфами, картушами з гербами й химерними 

маскаронами. 

Доба рококо принесла в мистецтво скульптури нові образні типажі. Скульптори створювали 

безліч витончених чоловічих і жіночих статуй і бюстів, статуетки німф і фавнів. Ідеалом краси став 

«Амур» Етьєна Моріса Фальконе (1716 -1791). Відомо, що майстер сам створив близько десятка 

подібних робіт, ще й передавав замовлення учням і колегам. 

Для майстрів скульптури класицизму характерні культ ідеалів античності й Відродження, 

стриманість, чіткість форм і деталей. Митці часто звертаються до міфологічної тематики, 

наприклад, до сюжету міфу про Амура і Психею. 

Коли мова заходить про живопис так званого Північного Відродження, про мистецтво 

Нідерландів XVII ст., згадують «малих» і «великих» голландців. До «малих» зараховували 

художників, які писали картини невеликого розміру, переважно пейзажного та побутового жанрів, 

тобто звертались до поезії повсякденності на противагу мистецтву «великого» стилю з домінуванням 

«високих» історичних і міфологічних сюжетів. До найвідоміших «малих» голландців належали Ян 

ван Ейк, Ієронім Босх, Пітер Брейгель (старший), Ян Вермер, Франс Халс, Пітер Клас та інші, 

до «великих» - Пітер Пауль Рубенс і Рембрандт ван Рейн.  

Через історичні події Нідерланди було поділено на Голландію та Фландрію, а мистецтво - на 

дві школи - голландську і фламандську. Представники першої зображали переважно повсякдення, 

тому тут набули популярності прості за композицією натюрморти і скромні камерні портрети. 

Фламандці зверталися насамперед до релігійного та міфологічного жанрів, парадного портрета, а 

натюрморт прагнули перетворити на гімн багатству. 

ТЕМАЦентральною фігурою фламандського мистецтва став Пітер Пауль Рубенс (1577-1640). 

Універсальність таланту підносить його творчість на один щабель із найвидатнішими майстрами 

Відродження. Проте стиль митця, насичений театральним пафосом, контрастами світла і тіні, 

бурхливим рухом, пізніше визначили як бароко. Він захоплювався баталіями, сценами полювання на 

тварин, писав численні портрети. Рубенсівські образи ніби втілюють ідею «здорового духу в 

здоровому тілі». Мистецтво майстра несе заряд життєвої енергії. 



 

Вершиною досягнень голландської школи є творчість Рембрандта Харменса ван Рейна (1606 

-1669), просякнута реалістичним світосприйманням і психологічною глибиною образів. Рембрандт - 

неперевершений майстер композиції та світлотіньового 

моделювання. На його картинах фарби ніби світяться зсередини, хоча загалом колорит приглушений. 

Після одруження Рембрандт потрапляє до кола амстердамської аристократії, стає знаменитим. У цей 

найщасливіший період свого життя він малює багато автопортретів і портретів дружини. Художник 

зображує її в різних міфічних образах, у фантастичних костюмах. Ефектні композиції, овіяні 

романтикою юності, відмінні від пізніших творів, коли митця спіткало банкрутство, бідність і 

лихоліття. 

«Золотою добою» для Нідерландів було XVII ст. Тоді творили Франс Галс, Якоб ван 

Рейсдал, Ян Стен, Рембрандт ван Рейн і Ян Вермеєр, чиї твори зберігаються в Амстердамському 

державному музеї. 

Перлина колекції голландського живопису – знаменита «Нічна варта» Рембрандта, написана 

1642 р. на замовлення Стрілецького товариства (загону громадянського ополчення Амстердама). У 

ній Рембрандт відступив від канону, за яким зображення мало бути статичним парадним портретом, і 

наповнив композицію рухом. 

Є в Амстердамі і музей видатного голландського художника другої половини XIX ст., одного 

з головних представників постімпресіонізму Вінсента Ван Гога (1853-1890). Його творчість не була 

визнана за життя, проте після смерті набула тріумфальної слави і виявила величезний вплив на 

подальший розвиток образотворчого мистецтва. Тут зберігається найбільша у світі колекція картин, 

малюнків і листів митця, збережених сім’єю його брата Тео. Серед них такі шедеври, як 

«Соняшники», «Спальня в Арлі», «Мигдальне дерево». У цьому ж музеї є твори плеяди 

визначних художників - сучасників Ван Гога, з якими він був знайомий і дружив. Це Клод Моне, 

Анрі де Тулуз-Лотрек, Поль Гоген. 

«Золота доба» іспанського живопису ХVІІ ст. представлена творчістю Дієго Веласкеса 

(1599-1660) — придворного живописця короля Філіппа ІV. Протягом чотирьох десятиліть він писав 

портрети монарха, зображував його дітей, наближених до двору грандів. Знамениті картини митця 

«Меніни», «Прялі», «Кузня Вулкана», «Здача Бреди» та інші зберігаються в музеї Прадо. 

Художник на парадних портретах мав зображувати все точно: від величних поз до розкішних 

костюмів, а також церемоніальну обстановку. У портретах королівських блазнів і слуг Веласкес 

підкреслював людську гідність знедолених, у портретах дітей - безпосередність.  Шедевр Веласкеса 

«Меніни» («Фрейліни») (1656) особливий для історії світового мистецтва, адже в ньому художник 

зробив те, що до нього не робив ніхто. Він побудував сцену таким чином, що глядач мимоволі 

відчуває себе її учасником. У центрі - інфанта (принцеса) Маргарита в оточенні фрейлін. Вони 

завітали до майстерні художника і показані так, немов позують. Але ж художник зобразив самого 

себе позаду них, перед великим полотном, над яким у цей момент працює. Його уважний 

погляд на когось спрямований. На кого? Підказка — у дзеркалі на стіні. Там нечіткі, але впізнавані 

обличчя короля і його дружини. Отже, саме їхні портрети пише художник у цей момент. Головний 

персонаж картини - це Маргарита, улюблениця Веласкеса, а в сенсі прихованого змісту — сам 

художник, його власне ставлення до героїв картини. Портрет інфанти Маргарити є окрасою колекції 

київського Музею Ханенків. 

До великих іспанців належить Франсіско Гойя (1746-1828) - автор портретної галереї 

видатних людей свого часу, знаменитих офортів із серії «Капрічос», що гостро викривали 

порочність світу. Художня мова Гойї, який мав дар колориста, - виразна, рисунок - експресивний, 

композиції - динамічні. Картина «Парасолька» є прикладом втілення безхмарного щастя. Яскрава 

колірна гама, пейзаж із блакитним небом і соковитою зеленню передають радість молодості. 

В Англії національна школа живопису виникла у XVIII ст. Найвідомішими її представниками 

були Вільям Хогарт (1697 - 1764), Томас Гейнсборо (1727 - 1788), Джон Констебль (1776 - 1837), 

Джозеф Уїльям Тернер (1775 - 1851), Джошуа Рейнольдс (1723 - 1792). 

Художник-сатирик і карикатурист В. Хогарт у своїх творах засуджував суспільні пороки (серії 

картин «Модний шлюб», «Кар’єра марнотратника»), започаткувавши реалістичний напрям живопису 

(гравюри «Вулиця пива», «Провуулок джину»). «Батько» англійського пейзажу Т. Гейнсборо писав 

ліричні краєвиди, навіяні фантазією. Створював портрети на тлі природи, підкреслюючи гармонію 

людини і природи. Дж. Тернер у романтичних пейзажах передавав світло, зображуючи схід і захід 

сонця, тумани, які потім розвинули імпресіоністи. Дж. Рейнольдс створив галерею портретів своїх 



 

сучасників, переважно представників знаті, поєднуючи риси аристократичної парадності та 

монументальності з влучністю психологічних характеристик. Джон Констебль любов до країни 

передавав у чудових пейзажах.  «Основою» будь-якого пейзажу він вважав небо. А головним 

образом, що давав йому насолоду, були хмари.  

Значним є внесок Великої Британії у розвиток садово-паркового мистецтва. На законах 

гармонії, спокою, які досягаються цілеспрямованим розподілом світла і тіні, виник англійський 

стиль саду. Такий сад призначений для відпочинку й усамітнення. «Природність» — головна ознака 

такого саду. 

У Франції під впливом різних світоглядних і художніх ідей виникли різні напрями живопису. 

Вони поступово сформувалися у школи, які існували протягом ХІХ ст. іноді майже паралельно: 

класична, романтична і реалістична. Яскравим представником класичної школи був Жак-Луї 

Давід (1748-1825), а його знаковим твором стала картина «Присяга Гораціїв». Художники цієї 

школи звертаються до історичної тематики, образів античності та Ренесансу. Романтична школа 

представлена творчістю Ежена Делакруа (1798-1863). Його картина «Свобода на барикадах» є 

своєрідним символом свободи. У романтичних пейзажах (улюблений - 

марина) митці відступають від точності академічного малюнка, дають волю фантазії. Третя 

реалістична школа відома під назвою «натуралістична». Її представники намагалися не ідеалізувати 

дійсність, а передавати її такою, як вона є. Їх цікавило не минуле, а сучасність, насамперед буденне 

життя простих людей, часто знедолених. Засновником школи критичного реалізму у 

західноєвропейському мистецтві став Густав Курбе (1819-1877). 

 

4. Музика та театр європейського культурного регіону. 

Музична культура європейського регіону поступово складалася зі своєрідних і неповторних 

національних шкіл, кожна з яких зробила внесок у створення «музичного образу» регіону.  Жорж 

Бізе, Гектор Берліоз, Каміль Сен-Санс, Клод Дебюссі. Кожен із цих уже відомих вам митців 

створив власну епоху в музичній палітрі Європи. 

Італія – батьківщина «музичної драми», опери та балету (останній згодом яскраво розвинувся 

у Франції). Вершинами італійської музики в оперному жанрі стали такі майстри, як Джоаккіно 

Россіні та Джузеппе Верді. Дж. Верді прославився і як реформатор: у його творчості (ХІХ століття) 

остаточно закріпилися структурні й драматургічні принципи оперного жанру. Його операм 

притаманні глибоке осягнення внутрішнього світу героїв, простота й виразність музичної мови, 

динамічний розвиток сюжету. 

Опери італійських композиторів, а також представників інших країн ставили в міланському 

театрі Ла Скала. Це унікальний центр музичної культури світу, який не випадково виник саме на 

батьківщині бельканто. Для майстрів цього стилю характерні не тільки краса голосу, а й віртуозна 

вокальна техніка, висока культура співу, глибоке проникнення у психологію музичного образу, 

експресивність і артистизм виконання. 

Найвидатнішими майстрами бельканто були Енріко Карузо та Лучано Паваротті. Видатний 

диригент Ла Скала Артуро Тосканіні поставив 26 нових опер. Жоден театр світу не мав такого 

репертуару. 

З-поміж найвідоміших оперних театрів світу міланський театр Ла Скала сьогодні є 

унікальним центром світової музичної культури, де звучали і звучать найкращі оперні голоси світу, 

серед яких – голоси видатних італійців Енріко Карузо, Лучано Паваротті, Алессандро Сафіни. 

Водночас із оперою в Італії також зародилися жанри ораторії і кантати. З оперою їх різнила 

щонайперше відсутність сценічної дії. 

Епоха Ренесансу мала розмаїття світських жанрів, що й дотепер побутують у мистецтві, 

щонайперше - оперу. Ці перші «драми на музику» виникли у Флоренції, на батьківщині Данте, 

творця безсмертної «Божественної комедії». Визначними постатями італійської музичної культури 

стали Джоаккіно Россіні (1792-1868), автор опери «Севільський цирульник», і Джузеппе Верді 

(1813-1901), автор багатьох опер, які й нині є окрасою репертуару музичних театрів світу. Стилю Дж. 

Верді притаманні риси як романтизму, так і реалізму.  

З Венецією пов’язане ім’я Антоніо Вівальді (ймовірно, 1678-1741) - одного з найвидатніших 

митців епохи бароко, творця жанру інструментального концерту й родоначальника програмної 

музики для оркестру. Найбільш відомі твори А. Вівальді - концерти «Весна», «Літо», «Осінь», 

«Зима», які в сучасних інтерпретаціях об’єднують у цикл «Пори року». 



 

Кульмінація в розвитку італійської опери XIX ст. – творіння Джузеппе Верді, що складають 

основу репертуару всіх сучасних театрів світу. Тріумфальна прем’єра опери «Набукко» в театрі Ла 

Скала зробила ім’я Верді символом національної гордості і єдності Італії. Хор із «Набукко» італійці і 

нині вважають гімном свободі; за часів Дж. Верді він сприймався як протест проти австрійської 

окупації Італії. Опера «Ріголетто» (за драмою В. Гюго «Король бавиться») - зразок психологічної 

драми на оперній сцені з правдивими музичними характеристиками персонажів. 

Джакомо Пуччіні (1858-1924) увійшов у світове музичне мистецтво як автор опер «Богема», 

«Тoска», «Мадам Баттерфляй», «Турандот». В операх Дж. Пуччіні стверджувався новий напрям - 

веризм: оперні герої заговорили як звичайні люди, що було несподіваним для того часу. Оперна 

мова Дж. Пуччіні вважається дуже реалістичною, її навіть називають «мовою повсякденного життя». 

Немає людини, яка б не насолоджувалася неаполітанськими піснями. «О, соле міо», «Санта 

Лючія», «Повернення до Сорренто». Ці пісні виконувалися чоловіками. Вважалося, що саме голоси 

співаків з півдня Італії мають неповторний «оксамитовий» 

тембр. Неперевершеним виконавцем неаполітанських пісень був знаменитий оперний артист Енріко 

Карузо (1873–1921). 

Однією з найбільш загадкових постатей не лише в італійській музиці, а й у світовій історії, є 

скрипаль-віртуоз Нікколо Паганіні (1782–1840) з Генуї. Паганіні міг грати на скрипці, навіть якщо 

на ній була відсутня одна або дві струни. На одному з концертів він не перервав виконання, коли на 

скрипці урвалися одна за одною три струни, і блискуче завершив виступ. 

Національні музичні школи Європи, що яскраво виявилися у ХІХ столітті, подарували 

всесвітньовідомих музикантів – польська (Фридерик Шопен), угорська (Ференц Ліст), норвезька 

(Едвард Гріг), чеська (Антонін Дворжак), українська (Микола Лисенко). 

У творчості представників музичного романтизму народжується велика кількість жанрів 

малих форм, відчувається прагнення до синтезу мистецтв, із чим пов’язаний розвиток програмної 

музики. У цей час музичне виконавство остаточно виокремлюється в самостійну музичну діяльність. 

З величезним успіхом у Європі відбувались концерти італійського віртуоза-скрипаля Нікколо 

Паганіні, угорського піаніста Ференца Ліста та інших виконавців-віртуозів. У цей період виникає 

жанр оперети, розквіт якого, по суті, сприяв поступовому виокремленню в самостійну галузь 

музичної діяльності естрадної музики. 

Вершинним досягненням європейського і світового мистецтва стала творчість музиканта-

мислителя Йоганна Себастьяна Баха (1685-1750) - гордості і слави німецької культури. Його 

спадщина охоплює різні жанри світської і духовної музики, вокально-хорову й інструментальну 

сфери, його творча спадщина нараховує понад 1000 творів у різних жанрах. Бах служив у церкві 

органістом, віртуозно грав на цьому інструменті й написав для нього чимало творів. Знаменита 

токата і фуга ре мінор для органа Й.-С. Баха розпочинається потужною темою - заспівом, що 

виливається в лавину віртуозних пасажів-імпровізацій. Бах і сьогодні залишається неперевершеним і 

всеосяжним інтелектом у світовій музичній культурі. 

У цей період у Німеччині та інших країнах Європи з давніми традиціями інструментального 

виконавства набув розквіту жанр симфонії - монументальний циклічний твір драматичного або 

героїчного характеру.  

У другій половині XVIII ст. в Австрії виникла так звана «віденська класична школа», до 

якої належали Ф.-Й. Гайдн, В.-А. Моцарт і Л. ван Бетховен. Музика віденських класиків утілила 

головні ідеї епохи Просвітництва - оптимізм, устремління до кращого, світлого, віру в розум і 

гармонійність буття. 

Творчість будь-якого видатного митця тією чи тією мірою завжди визначається історичною 

епохою і відображує її суспільні ідеали. Ідеї Великої французької революції: свобода, рівність, 

братерство, які зумовили кардинальні зміни в житті європейського суспільства наприкінці XVIII - на 

початку XIX ст., знайшли відгук у творчості геніального німецького композитора Людвіга ван 

Бетховена (1770-1827). Симфонія № 5 Бетховена (до мінор) — це цикл із чотирьох частин, 

об’єднаних рішучою унісонною темою, про яку сам композитор сказав: «Так доля стукає у двері».  

Це музична картина боротьби, подолання сумнівів і перешкод на шляху до щастя. Остання симфонія 

№ 9 композитора мала грандіозний задум: втілення ідеї загального братерства і єднання людства у 

прагненні до щастя. Окрім великого складу оркестру, вона потребувала включення хору і солістів, 

які у фіналі співали гімн «Обніміться, мільйони» на вірші оди Шиллера «До радості». Ця тема 

бетховенської симфонії стала гімном Європейського Союзу. Л. Бетховен написав варіації на тему 



 

української народної пісні «Їхав козак за Дунай», яку, ймовірно, почув від Андрія Розумовського. Він 

перебував у Відні на дипломатичній службі в той час, коли там жив німецький композитор. Син 

гетьмана України Кирила Розумовського належав до кола вельми освічених людей своєї доби, брав 

участь в аматорському ансамблевому музикуванні.  

Франц Йозеф Гайдн (1732-1809) - австрійський композитор із надзвичайно гармонійним 

світосприйняттям. Його спадщина охоплює опери, меси, ораторії, концерти для різних інструментів, 

тріо і квартети, фортепіанні сонати і понад 100 симфоній, які принесли митцю світову славу. Більшу 

частину життя Ф.-Й. Гайдн прослужив придворним музикантом в угорських князів Естергазі в 

містечку Айзенштадті. Заможні угорські землевласники були щедрими покровителями мистецтв. В 

останні роки життя Гайдн працював у Відні. Дружні стосунки склалися у композитора з його 

молодшим сучасником В.-А. Моцартом. Оптимістична музика Гайдна, що відображала його 

просте і щасливе життя, стала символом музичного класицизму. 

Творчість Вольфганга Амадея Моцарта (1756-1791) спричинила переворот у традиційних 

поглядах на музичне мистецтво. Його музика унікальна за красою, яскрава і життєдайна за спектром 

почуттів. З ім’ям Моцарта традиційно пов’язують уявлення про феноменальну музичну 

обдарованість. Він був вундеркіндом, йому притаманні рання зрілість і невимушена легкість у 

розв’язанні складних творчих завдань. Творам композитора властиві виразність мелодики, рідкісна 

досконалість, надзвичайна гармонійність і завершеність композицій. Коротке, але плідне життя 

композитора і його передчасна смерть за загадкових обставин породили чимало легенд. Остаточної 

розгадки таємниці геніальності, «формули» феномена Моцарта не знайдено. 

В оперній творчості В.-А. Моцарта порушувалися загальнолюдські проблеми, зокрема сенсу 

життя. Реалістично, з глибинним психологізмом композитор втілював характери оперних героїв: 

Фігаро, Дон Жуана. Композитор виводив на оперну сцену живу людину, вперше створює справжню 

музичну драму. За два роки до смерті композитор написав свою останню оперу - фантастичну казку 

«Чарівна флейта», присвячену вічній темі кохання. Закінчував її вже безнадійно хворим. Цю світлу 

музику композитор створював паралельно з «Реквіємом». Історія цього шедевра Моцарта незвична. 

Загадкова людина в чорному плащі, яка не захотіла назвати своє ім’я, замовила композиторові 

написати заупокійну обідню. Моцарт сприйняв це як передвістя власної смерті. Насправді ж 

замовник був слугою графа, музиканта-аматора, який сподівався видати музику Моцарта за свою, 

присвятивши її пам’яті померлої дружини. Скорботні інтонації передавали людські страждання, 

сповнені трагізму і водночас оптимістичної віри в щастя. 

Йоганн Штраус (батько) (1804-1849) – родоначальник вальсу. Ще не маючи 20 років, він 

організував оркестр, який грав на танцювальних вечорах, зокрема виконував вальси, галопи, кадрилі 

свого диригента. 

Йоганн Штраус (син) (1825-1899) досяг набагато більшого: він не тільки, як і батько, у 

досить молоді роки створив власний оркестр, а й став автором близько 500 творів. Серед них 

знамениті вальси «Казки віденського лісу», «На прекрасному блакитному Дунаї», «Весняні голоси». 

Штраус-син опоетизував побутовий селянський танець лендлер, надав йому граційності, 

витонченості, ліричності. Завдяки майстру вальс набуває рис романтичної симфонічної поеми. Душа 

віденців звучить у цих незабутніх «піснях без слів», їх мелодії в Австрії співали як народні. У Відні 

середини XIX ст. панувала епоха розквіту танцювальної музики, захоплення театром. Штраус-син 

створює оперету «Летюча миша», яка стала еталоном для багатьох наступних творів цього веселого 

маскарадного жанру. Завдяки композитору віденський вальс і віденська оперета здобули визнання в 

усьому світі. Життєлюбні, ліричні, чарівні мелодії «короля вальсу» і сьогодні сповнюють серця 

людей світлим і радісним почуттям. 

Основоположником музичного романтизму вважають композитора Франца Шуберта (1797-

1828), який у жанр ліричної пісні вдихнув дух новаторства і розкрив у простих задушевних мелодіях 

внутрішній світ людини («Вранішня серенада»).  

Найбільшого визнання романтизм набув у творчості польського композитора Фредеріка 

Шопена і угорця Ференца Ліста. Творчість Фредеріка Шопена (1810-1849) належить до вершин 

світової музичної культури. В його особистості дивовижно поєдналися два обдаровання - 

композиторське і виконавське. Він став засновником польської класичної музики, створивши 

шедеври в різних фортепіанних жанрах, і уславився як геніальний піаніст. У музиці Шопена - то 

ліричній, то драматичній, то трагічній, новій з огляду на музичну мову - слов’янська задушевність і 

смуток поєднані з виявом патріотичних почуттів.  У музиці великого романтика поєднувалися 



 

і краса мелодій Моцарта, і драматизм Бетховена, і суворість Баха. На відміну від багатьох своїх 

попередників і сучасників Ф. Шопен не писав опер або симфоній. Він став душею фортепіано, а воно 

- виразником його душі. Ф. Шопен писав музичні твори на основі польських народних пісень і танців 

- мазурки, полонезу, які слухав ще в ранньому дитинстві. Шопен - творець романтичних жанрів 

чистої (непрограмної) музики, зокрема балад, скерцо, фантазій. Як і всіх композиторів-романтиків, 

маестро приваблював жанр ноктюрна. Однак він виходить за традиційні жанрові межі, наповнює 

ліричні струмені «нічної музики» драматизмом. 

Угорський композитор і піаніст Ференц Ліст (1811-1886) увійшов в історію музичної 

культури як творець нового піаністичного напряму - концертного. Він першим почав турне містами 

Європи з публічними сольними виступами й заслужив визнання публіки як піаніст-віртуоз і 

блискучий імпровізатор.  З романтичними новаціями Ліста в музичну культуру прийшла музично-

літературна програмність, яку композитор називав «оновленням музики через зв’язок із поезією», 

фантастика («Мефісто-вальс», «Фауст-симфонія»), візуальна образність (п’єса «Мислитель» за 

скульптурою О. Родена). Пафос романтичного героя, експресія, що проникливо звучить у ноктюрні 

«Мрії кохання», притаманні композиціям Ф. Ліста. 

Сузір’я німецьких композиторів світового масштабу - Роберт Шуман, Ріхард Вагнер, Йоганнес 

Брамс, Ріхард Штраус. Справжній переворот у світовому оперному мистецтві здійснив Ріхард 

Вагнер (1813–1883), створивши нове явище - музичну драму. Особливістю драматургії опер стала 

складна система лейтмотивів, які характеризували і персонажа, і предмет-символ, і місце дії, і певну 

ідею. Вагнера вважають передвісником модернізму і творцем стилю містичного символізму в музиці. 

Поетична архітектура Праги вплинула на геніїв Берджиха Смeтану (1824-1884) та Антоніна 

Леопольда Дворжака (1841-1904), представників романтичної епохи, які стали фундаторами чеської 

національної композиторської школи. Симфонічна поема Сметани «Влтава» оспівує символ Чехії - 

горду ріку, природу її берегів, національні св ята і звичаї. У симфонії «З Нового Світу», яку Дворжак 

написав під час перебування у Сполучених Штатах Америки на замовлення Нью-Йоркського 

філармонічного оркестру, втілено враження композитора від фольклору індіанців, негритянських 

спірічуелс. 

Європейський театр, як і інші театри світу, має свої специфічні особливості. Провідну роль 

у ньому відіграє здатність актора до перевтілення, адже саме він створює характер персонажа, 

передбаченого п’єсою. Упродовж століть розвитку європейського театру поступово 

викристалізовувалися особливості акторської гри, які у ХХ ст. втілилися у дві провідні системи, що 

розкривають театральні принципи європейського театру: переживання і представлення. Згідно з 

принципом переживання актор має не просто зіграти роль, а внутрішньо перевтілитися, максимально 

вжитися в неї, щоб усі його емоції були справжніми. Згідно з іншим принципом важливо показати 

ставлення актора до образу. 

Мистецтво «переживання» пов’язане з реалістичним театром, і в певних формах воно 

існувало, наприклад, у театрі епохи Відродження та в мистецтві романтиків. «Представлення» 

завжди було пов’язане з умовним театром, зокрема із середньовічними церковними дійствами, 

італійською комедією дель арте, театром епохи класицизму.  

Неможливо уявити придворне життя, що вирувало в ХVII ст., без музики Жана-Батіста 

Люллі (1632–1687), засновника французької скрипкової і диригентської школи, композитора і 

диригента, балетмейстера і танцівника при дворі Людовіка XIV, 

автора численних комедій-балетів. Ж. -Б. Люллі був одним із перших директорів Королівської 

академії музики. Її спадкоємиця - Паризька національна опера, що відома світові як Гранд-опера. 

Більшість з вистав Ж. -Б. Люллі створював у співдружності зі знаменитим драматургом і актором 

Жаном Батістом Мольєром і не менш знаменитим П’єром Бошаном — першим теоретиком балету 

і першим директором першої у світі школи, де професійно навчали танців. Саме П. Бошан почав 

вигадувати і записувати танцювальні рухи, заснував термінологію класичного балету. 

В епоху Просвітництва театр оцінювався дуже високо – як мистецтво, що «очищує» та 

спонукає до доброчинності.  

Синкретизм (злиття) театральних вистав поступово змінився синтезом – поєднанням різних 

форм.  

Види театру:  

- драматичний (розмовний),  

- опера,  



 

- балетний (почав формуватись у ХVІ ст.),  

- оперета (часто комічного змісту) (середина ХІХ ст.),  

- мюзикл (кінець ХІХ ст.), 

- пантоміма, 

- театр-кабаре (ос тання чверть ХІХ ст.), 

- ляльковий театр. 

На межі ХVІІІ – ХІХ ст. в європейських театрах став популярним жанр водевіль. До середини 

ХVІІІ ст. одним зосновних принципів мистецтва сцени став принцип амплуа (з французької 

«застосування»). Кожен актор обирав собі певний тип ролей і слідував ньому протягом усієї карьєри: 

злодій, герой, резонер. 

Європейський театр ХVІІ – першої половини ХVІІІ ст. розвивася в стилі класицизму і 

бароко. Французькі трагічні драматурги епохи класицизму – П'єр Корнель (1606 – 1684, 

трагікомедія «Сид»), Жан Расин (1639 – 1699, п'єса «Андромаха», трагедії «Федра», «Береніка»). 

Творець комедій епохи класицизму Жан Батіст Мольєр (1622 – 1673, «Тартюф, або брехун», «Дон 

Жуан, або кам'яний гість»).  

Театр Англії, Німеччини, Італії у ХVІІ ст. переважно розвивався в стилі бароко. Світ бароко 

динамічний, часто ворожий людям. Людина може бути одночасно доброю і злою, за себе не 

відповідає, вона – іграшка в руках долі. В театрі бароко царює випадок, а не закон, як у театрі 

класицизму.  

У ХVІІІ ст. актори розуміли себе як вихователі та просвітителі, при підготовці вистави вони 

виступали як режисер. Кожна національна театральна культура мала акторів, які визначили 

сценічний стиль епохи: Девід Гаррік (1717 – 1779, Великобританія), Фредеріка Кароліна Нейбер 

(1692 – 1760, Німеччина), Фрідріх Людвіг Шрьодер (1744 – 1816, Німеччина).  

Значну роль в оновленні італійської сцени зіграли драматурги Карло Гольдоні (17017 - 1793), 

Карло Гоцци (1720 - 1806). Підвела підсумок Просвітництву в Німеччині творчість драматургів 

Йогана Вольфганга Гете (1749 - 1832), Йогана Кристофа Фрідріха Шиллера (1759 - 1805). 

В останнє десятиліття ХVІІІ ст. в Європі поширився романтизм. В романтичних п'єсах герої 

страждали, знаходились на межі смерті, але закінчувалось усе добре. В 90-х рр. ХVІІІ ст. у Франції та 

Англії виникла мелодрама, в німецькому театрі початку ХІХ ст. – драма долі. 

В істороію театру романтизму ввійшли актори: англієць Едмунд Кін (1787 - 1833), французи 

П'єр Бокаж (1799 - 1833) та Фредерік Леметр (1800 - 1876), німці Йоган Флек (1757 - 1801) та 

Людвіг Деврієнт (1784 - 1832). І в середині ХІХ ст. відданість романтизму демонстрували 

французька акторка Еліза Рашель (1821 - 1858), італійська акторка Аделаїда Рісторі (1822 - 1906). 

У 50 – 80-х рр. ХІХ ст. поширилось позастильове мислення. Під впливом праць Ч.Дарвіна 

поширився напрям натуралізм. Виникла нова драма (Герхардт Гауптман, Август Стринберг, Моріс 

Метерлінк). 

На межі ХІХ – ХХ ст. в театральному мистецтві утвердилась професія режисера (Жан Копо, 

Макс Рейнхардт, Едвард Гордон Крег, Фірмен Жем'є). Актори у відповідь створювали власні театри 

(Англія – Генрі Ірвінг, Франція – Коклен-старший, Сара Бернар).         

Франція увійшла в історію як батьківщина балетного театру. Справжній його розквіт 

відбувається у XIX ст., коли світло рампи побачив шедевр романтичного балету «Сильфіда», 

створений 1832 р. балетмейстером Філіпом Тальоні на музику Ж. Шнейцгоффера. Сильфіда — дух 

повітря, невловима мрія. Виконання партії Сильфіди вимагало від танцівниці легкості, витонченості і 

надзвичайної технічності. Першою виконавицею і неперевершеною Сильфідою стала Марія Тальоні 

(1832) – символ французького балету. 

Вершиною романтичного балету стала «Жізель» на музику А. Адана за старовинною 

легендою, переказаною Г. Гейне. Першою виконавицею партії Жізелі була уславлена Карлотта 

Грізі. 

Паризький «Цирк д’Івер Бугліон» вважається найстарішим в Європі. Саме з Парижа 

розпочалася тріумфальна хода циркового мистецтва Європою. У 1807 р. брати Франконі відкрили 

в Парижі перший у Європі стаціонарний цирк; у 1859 р. французький спортсмен Ж. Леотар 

уперше продемонстрував повітряний політ, що потребувало реконструкції циркових споруд - 

сферичного куполу, на колосниках якого розташовувались різноманітні механізми. А 1886 р. у 

Парижі було збудовано Новий цирк, арена якого протягом кількох хвилин заповнювалася водою. 

 



 

 

  

 

 


