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його був ченець Йоасаф. 1671-го року в оби-
телі згорів головний Троїцький храм і вирі-
шено було відбудувати його в цеглі у стилі 
бароко. Сталося це за гетьманування Івана 
Самойловича. Невідомий архітектор засто-
сував надзвичайно ефектний і, здається, 
унікальний для архітектури Гетьманщини 
прийом: у західну частину собору було вмон-
товано двох’ярусну систему «глядацьких 
лож» для поважних прихожан.

Троїцький собор Троїцько-Іллінського 
монастиря в Чернігові
Був закладений 1679 р. Лазарем Барано-

вичем за проектом архітектора Іоанна Бап-
тиста. Сучасного вигляду набув в результаті 
реставраційних робіт у 80-х роках ХХ ст., 
коли собор було відновлено в первісних фор-
мах ХVІІ ст. Побудований в стилі україн-
ського бароко. Це тринавовий, шестистовп-
ний, триапсидний храм. 

За своїм планом успадкував традиції 
мурованого храмового будівнитва княжої 
Русі. Угорі собор прикрашають сім бароко-
вих бань. Стіни собору, вікна, аркоподібні 
і квад ратні ніші-заглиблення, які імітують 
вікна, багато прикрашені бароковими верти-
кальними та горизонтальними профільними 
лініями та напівколонками. Ніші заповнені 
розписами. У другому ярусі Троїцького со-
бору над входом виділяється вікно у вигляді 
православного хреста, що є особливою озна-
кою чернігівських барокових храмів кінця 
XVII — початку XVIII ст.

Покровський собор у Харкові
Собор Покрови Пресвятої Богородиці 

є єдиним фрагментом забудови Харківської 
фортеці XVII ст., який дійшов до наших ча-
сів. Побудований у стилі козацького україн-
ського бароко ізюмськими майстрами. Хар-
ківський Покровський собор є найдавнішою 

Троїцький собор Троїцько-Іллінського монастиря в Чернігові. 1679–1695 рр. 

його був ченець Йоасаф. 1671-го року в оби- За своїм планом успадкував традиції 

Троїцький собор Троїцько-Іллінського монастиря в Чернігові. 1679–1695 рр.
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кам’яною спорудою Слобожанщини. Він має 
унікальне композиційне рішення. На думку 
фахівців, собор майже повністю повторює 
українську дерев’яну тричастинну церкву, 
є синтезом ідей й конструкцій дерев’яного 
зодчества та кам’яної архітектури. Собор 
має два поверхи: знизу — зимовий, теплий, 
храм, зверху — літній, холодний. Верхня 
церква майже цілком повторює нижню. 
Перший ярус оточено відкритою аркадою, 
на якій на рівні підлоги верхнього храму 
побудовано обхід-гульбище. Фасади собору 
багато прикрашені наличниками, напівко-
лонками, карнизами.

Ікона «Вознесіння Богородиці» 
Йова Кондзелевича
Йов (Іван) Кондзелевич (1667 — бл. 1740) 

живописець та ієромонах, був провідним 

діячем Луцького братства. На чолі групи 
іконописців працював над Богородчанським 
іконостасом у Манявському скиту. Іконо-
стас був наслідком колективної праці, про-
те Кондзелевичу належить все найцінніше 
в ньому, зокрема й ікона «Вознесіння». Не-
зважаючи на те що Кондзелевич зовсім не 
торкався святочного ряду, іконостас зага-
лом відбиває його творчу індивідуальність 
не лише в живописній частині, а й у різь-
бярській. 

Богородчанський іконостас — п’яти-
ярус ний, із завершенням. Величний твір 
сакрального мистецтва постав на зламі двох 
століть, ставши своєрідним завершенням 
епохи українського іконописання, у якому 
візантійські традиції органічно переплелися 
з новими тенденціями кінця XVII ст., витво-
ривши естетику українського бароко. 

Покровський собор у Харкові. 1689 р. (ліворуч) 

Ікона «Вознесіння Богородиці» Йова  
Кондзелевича (праворуч)

Покровський собор у Харкові. 1689 р. (ліворуч)

Ікона «Вознесіння Богородиці» Йова 
Кондзелевича (праворуч) 21
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Ікона «архангел Михаїл» 
Івана Рутковича
На Західній Україні до найяскравіших 

представників епохи українського баро-
ко належить Іван Руткович (р. н. невід. — 
1703), визначний український живописець. 

Центральна пам’ятка творчості І. Рут-
кевича — іконостас жовквівської міської 
церкви Різдва Христового (1697–1699). Цей 
іконостас — останній відомий на сьогодні 
видатний твір майстра. 

Творчості Рутковича притаманні світ-
ська жанрова інтерпретація релігійних сю-
жетів, яскравий, насичений колорит ікон 
(темпера з додаванням масла). «Архангел 
Михаїл» Рутковича із Жовкви, повністю ви-
конаний у барочній техніці, відрізнявся від 
традиційного візантійського канону. Свя-
тий, зображений на іконі, має людяне світле 
обличчя з виразними очима. Його поза ди-
намічна, а атрибути наближені до сучасної 
Рутковичу доби: панцир та меч в архангела 
подібні до гусарської зброї часів Віденської 
битви.

Гравюра «Іван Мазепа серед 
своїх добрих справ» Івана Мігури
Іван Детесович Мігура (р. н. і см. не-

від.) визначний український гравер кінця 
XVII — початку XVIII ст. Навчався у Києво-
Могилянській колегії, був архідияконом 
Києво-Печерської лаври, ігуменом Микола-
ївського Крупицько-Батуринського монас-
тиря на Чернігівщині. Вважають, що на гра-
вюрі Івана Мігури зображено прижиттєвий 
портрет Мазепи. Гетьман перебуває в оточен-
ні муз, святих і церков, зведених або відрес-
таврованих його коштом. Іван Мазепа доклав 
значних зусиль для відродження Києва як 
духовної столиці України, спрямував чималі 
кошти на церковне та цивільне будівництво в 
Чернігові, Батурині, Переяславі та Глухові.

Ікона «Зустріч Марії з Єлизаветою» 
з церкви Покрову Богородиці
Покровську церкву в селі Сулимівка 

було збудовано стараннями Івана Сулими, 
гетьмана Запорозького козацтва. 1740 року 
полковник Семен Іванович Сулима (правнук 
гетьмана) найняв талановитих художників, 
які створили іконостас церкви. Від цього 
іконостаса і збереглася ікона «Зустріч Марії 
з Єлизаветою». 

Ікона «архангел Михаїл» 
Івана Рутковича
На Західній Україні до найяскравіших 

представників епохи українського баро-
ко належить Іван Руткович (р. н. невід. — 
1703), визначний український живописець. 

Центральна пам’ятка творчості І. Рут-
кевича — іконостас жовквівської міської 
церкви Різдва Христового (1697–1699). Цей 
іконостас — останній відомий на сьогодні 
видатний твір майстра. 

Творчості Рутковича притаманні світ-
ська жанрова інтерпретація релігійних сю-
жетів, яскравий, насичений колорит ікон 
(темпера з додаванням масла). «Архангел 
Михаїл» Рутковича із Жовкви, повністю ви-
конаний у барочній техніці, відрізнявся від 
традиційного візантійського канону. Свя-
тий, зображений на іконі, має людяне світле 
обличчя з виразними очима. Його поза ди-
намічна, а атрибути наближені до сучасної 
Рутковичу доби: панцир та меч в архангела 
подібні до гусарської зброї часів Віденської 
битви.

Гравюра «Іван Мазепа серед 
своїх добрих справ» Івана Мігури
Іван Детесович Мігура (р. н. і см. не-

від.) визначний український гравер кінця 
XVII — початку XVIII ст. Навчався у Києво-
Могилянській колегії, був архідияконом 
Києво-Печерської лаври, ігуменом Микола-
ївського Крупицько-Батуринського монас-
тиря на Чернігівщині. Вважають, що на гра-
вюрі Івана Мігури зображено прижиттєвий 
портрет Мазепи. Гетьман перебуває в оточен-
ні муз, святих і церков, зведених або відрес-
таврованих його коштом. Іван Мазепа доклав 
значних зусиль для відродження Києва як 
духовної столиці України, спрямував чималі 
кошти на церковне та цивільне будівництво в 
Чернігові, Батурині, Переяславі та Глухові.

Ікона «Зустріч Марії з Єлизаветою» 
з церкви Покрову Богородиці
Покровську церкву в селі Сулимівка 

було збудовано стараннями Івана Сулими, 
гетьмана Запорозького козацтва. 1740 року 
полковник Семен Іванович Сулима (правнук 
гетьмана) найняв талановитих художників, 
які створили іконостас церкви. Від цього 
іконостаса і збереглася ікона «Зустріч Марії 
з Єлизаветою». Ікона «Архангел Михаїл» Івана Рутковича 
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Ця ікона є одним із шедеврів українського 
живопису доби козацького бароко. Її творця-
ми вважають західних художників, які при-
внесли в українське іконописання елементи 
жанровості, динаміки, а голов не — гарно 
виписаний задній план. На відміну від ка-
нонічних зображень попередніх часів, баро-
кова ікона завжди мала актуальний земний 
задній план, що наближало її до реальності.

Портрет Григорія Гамалії*
Гамалія Григорій Михайлович (?–

1702 рр.) — український військовий діяч 
другої половини XVІІ ст. До останнього часу 
цю роботу називали «Портрет військового 
товаріща Войска Запорозького Василя Гама-
лії» і датували 1760-ми роками. Але форма 
і різкі переходи світла й тіні не характерні 
для епохи рококо. Було встановлено, що 

на полотні зображений не Василь Гамалія, 
а Григорій Гамалія. Ця нова дата цілком 
відповідає ге роїчному стилю даного портре-
та. Є думка, що це робота Інокентія (Івана) 
Щирського.

Георгіївська церква 
Видубицького монастиря в Києві*
Видубицький Свято-Михайлівський мо-

настир було споруджено у 1070-х рр. Всеволо-
дом Ярославичем на околиці Києва у Видуби-
чах. Сучасний ансамбль монастиря сформу-
вався на зламі XVII–XVIII ст., коли тут було 
зведено Георгіївський собор, який є цент-
ром композиції ансамблю і одним з кращих 
зразків архітектури українського бароко. 

За просторовою структурою  Георгіївська 
церква належить до класичного типу де в’я-
тидільних п’ятибанних храмів, її вважають 

Іван Мазепа серед своїх добрих справ.  
Гравюра Івана Мігури. 1706 р.

Іван Мазепа серед своїх добрих справ. 
Гравюра Івана Мігури. 1706 р.

Ікона «Зустріч Марії з Єлизаветою» з церкви  
Покрову Богородиці в Сулимівці на Київщині. 
30-ті рр. XVIII ст.
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Ікона «Зустріч Марії з Єлизаветою» з церкви Ікона «Зустріч Марії з Єлизаветою» з церкви 
Покрову Богородиці в Сулимівці на Київщині. Покрову Богородиці в Сулимівці на Київщині. 
30-ті рр. XVIII ст.30-ті рр. XVIII ст.

* Див. репродукції на с. 24.
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найдосконалішою з усіх подібних будівель. 
Архітектор компенсував розташування со-
бору у глибокій долині, надавши йому вер-
тикально видовжених пропорцій. Фасади 
визначаються вишуканою бароковою деко-
ративністю.

Преображенська церква 
у Великих Сорочинцях
Спорудження мурованого храму розпо-

чалося 1723 р. і було викликане бажанням 
гетьмана Данила Апостола облаштувати 
свою Сорочинську резиденцію, яка вико-
нувала роль неофіційної столиці. 1734 р. 
будівельні роботи завершилися. Збудована 
у стилі українського бароко, церква первіс-
но мала дев’ять бань. Після пожежі 1800 р., 
коли церкву вразила блискавка, чотири 
менші бані були зняті, тож нині церква має 
лише п’ять бань.

Ікона «Моління» 
з Вознесенської церкви в Березні
Вершиною українського бароко вважа-

ють ікони з іконостасу Вознесенської церк-
ви селища Березна на Чернігівщині. Серед 
них й ікона «Моління».Портрет Григорія Гамалії. Кінець XVIII ст. 

найдосконалішою з усіх подібних будівель. 
Архітектор компенсував розташування со-
бору у глибокій долині, надавши йому вер-
тикально видовжених пропорцій. Фасади 
визначаються вишуканою бароковою деко-
ративністю.

Преображенська церква 
у Великих Сорочинцях
Спорудження мурованого храму розпо-

чалося 1723 р. і було викликане бажанням 
гетьмана Данила Апостола облаштувати 
свою Сорочинську резиденцію, яка вико-
нувала роль неофіційної столиці. 1734 р. 
будівельні роботи завершилися. Збудована 
у стилі українського бароко, церква первіс-
но мала дев’ять бань. Після пожежі 1800 р., 
коли церкву вразила блискавка, чотири 
менші бані були зняті, тож нині церква має 
лише п’ять бань.

Ікона «Моління» 
з Вознесенської церкви в Березні
Вершиною українського бароко вважа-

ють ікони з іконостасу Вознесенської церк-
ви селища Березна на Чернігівщині. Серед 
них й ікона «Моління».Портрет Григорія Гамалії. Кінець XVIII ст.

Георгіївська церква Видубицького монастиря  
в Києві. 1696–1701 рр.

Георгіївська церква Видубицького монастиря 
в Києві. 1696–1701 рр.

Преображенська церква у Великих Сорочинцях.  
1732 р.

Преображенська церква у Великих Сорочинцях. Преображенська церква у Великих Сорочинцях. 
1732 р.
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Троїцька соборна церква 
в Самарській слободі (новомосковську)
Самарський Пустинно-Миколаївський 

вій ськовий монастир — православний мо-
настир Запорозької Січі. З будівель мо-
настиря залишився в сучасному Новомос-
ковську Троїцький собор (майстер Я. По-
гребняк). Дерев’яний собор збудований без 
жодного цвяха. 1888 року споруду було 
перекладено за проектом архітектора Хар-
манського. Це єдиний збережений в Укра-
їні дев’ятидільний храм. Він належить до 
100 найкращих дерев’яних споруд світу.

Покровська церква в Києві
За композицією церква належить до 

українських триверхих тризрубних храмів. 
Будівля зведена у 1766–1772 рр. у стилі укра-
їнського бароко видатним архітектором Іва-
ном Григоровичем-Барським (1713–1785).

Собор святого Юра у Львові 
та скульптурна група святого Юрія-Зміє-
бор ця на фасаді собору*
Будівництво греко-католицької  кафед ри 

розпочалося 1744 року за проектом Бернарда 

Троїцька соборна церква в Самарській слободі  
(Новомосковську). 1773–1779 рр.

Троїцька соборна церква в Самарській слободі 
(Новомосковську). 1773–1779 рр.

Покровська церква в Києві.  
1766-1772 рр. 25

Покровська церква в Києві. Покровська церква в Києві. 
1766-1772 рр.1766-1772 рр.

Ікона «Моління» з Вознесенської церкви  
в Березні. Близько 1762 р.
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Ікона «Моління» з Вознесенської церкви 
в Березні. Близько 1762 р.* Див. репродукції на с. 26.
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Мере тина. Після його смерті будівництво 
продов жив Клеменс Фесінґер. Роботи три-
вали аж до 1764 р. Оздоблювальні роботи 
завершилися 1770 або 1772 року.

Храм стоїть на терасі, до якої ведуть дво-
маршеві сходи, прикрашені балюстрадою 
й скульптурами геніїв роботи С. Стажев-
ського. Фасад храму акцентований монумен-
тальним порталом з постатями отців східної 
церкви Афанасія і Льва роботи Йогана Геор-
га Пінзеля (1759–1761), представником вів-
тарного пластичного мистецтва у Галичині. 
Угорі споруда охоп лена карнизом. 

Над входом — балкон, високе вікно, 
причілок з гербовим щитиком Шептиць-
ких й аттікою, завершеною кінною статуєю 
св. Юрія-Змієборця також роботи Пінзеля. 
Фігура святого Юрія-Змієборця є шедевром 
світової пластики доби бароко.

Із 1998 року Собор разом із Ансамблем 
історичного центру Львова увійшов до скла-
ду світової спадщини ЮНЕСКО.

Успенська соборна церква 
Почаївської лаври
Собор вивищується над землею на 56 мет-

рів. Його вінчає величний купол, і оточує 
з трьох сторін велика тераса-галерея. Над 
центральним входом собору — ікона «Успін-
ня Божої Матері». Архітектори надали со-
бору хрестоподібної форми, розділивши 
аркадами колон на три частини. Собор роз-
писаний і прикрашений іконами і зобра-
женнями, пов’язаними з історією монастиря 
і подіями з життя Спасителя.

Палац Кирила Розумовського в Батурині
Після скасування гетьманства (1764) 

Кирилу Розумовському спало на думку по-
бу ду вати у Батурині палац. Його будівни-
цтво за проектом шотландського архітек-
тора Чарльза Камерона тривало протягом 
1799–1803 рр. Палац має три поверхи. Один 
фасад прикрашено лоджією, другий — бал-
коном. Бічні фасади мають напівротонди, 
що значно збагатили силует. 2002 р. Кабі-
нет Міністрів України ухвалив комплексну 
програму відбудови пам’яток заповідника 
«Гетьманська столиця», яку було успішно 
реалізовано протягом п’яти років. У серпні 
2009 року було закінчено мас штабну відбу-
дову цієї пам’ятки архітектури. Відновлено 
і поруйновані колись флігелі парадного дво-
ру, креслення яких збереглися.

Собор святого Юра у Львові. 1744–1764 рр. 

Мере тина. Після його смерті будівництво 
продов жив Клеменс Фесінґер. Роботи три-
вали аж до 1764 р. Оздоблювальні роботи 
завершилися 1770 або 1772 року.

Храм стоїть на терасі, до якої ведуть дво-
маршеві сходи, прикрашені балюстрадою 
й скульптурами геніїв роботи С. Стажев-
ського. Фасад храму акцентований монумен-
тальним порталом з постатями отців східної 
церкви Афанасія і Льва роботи Йогана Геор-
га Пінзеля (1759–1761), представником вів-
тарного пластичного мистецтва у Галичині. 
Угорі споруда охоп лена карнизом. 

Над входом — балкон, високе вікно, 
причілок з гербовим щитиком Шептиць-
ких й аттікою, завершеною кінною статуєю 
св. Юрія-Змієборця також роботи Пінзеля. 
Фігура святого Юрія-Змієборця є шедевром 
світової пластики доби бароко.

Із 1998 року Собор разом із Ансамблем 
історичного центру Львова увійшов до скла-
ду світової спадщини ЮНЕСКО.

Успенська соборна церква 
Почаївської лаври
Собор вивищується над землею на 56 мет

рів. Його вінчає величний купол, і оточує 
з трьох сторін велика тераса-галерея. Над 
центральним входом собору — ікона «Успін-
ня Божої Матері». Архітектори надали со-
бору хрестоподібної форми, розділивши 
аркадами колон на три частини. Собор роз-
писаний і прикрашений іконами і зобра-
женнями, пов’язаними з історією монастиря 
і подіями з життя Спасителя.

Собор святого Юра у Львові. 1744–1764 рр.

Скульптурна група святого Юрія-змієборця  
на фасаді собору святого Юра у Львові. 
Скульптор Й. Пінзель

реалізовано протягом п’яти років. У серпні 
2009 року було закінчено мас штабну відбу-
дову цієї пам’ятки архітектури. Відновлено 
і поруйновані колись флігелі парадного дво-
ру, креслення яких збереглися.

Скульптурна група святого Юрія-змієборця 
на фасаді собору святого Юра у Львові. 
Скульптор Й. Пінзель
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Палац Кирила Розумовського в Батурині. 1799–1803 рр.  27Палац Кирила Розумовського в Батурині. 1799–1803 рр.

Успенська соборна церква Почаївської лаври. 1771–1783 рр. 

ІС
ТО

РІ
Я 

ТА
 П

РА
ВО

ЗН
А

ВС
ТВ

О

Успенська соборна церква Почаївської лаври. 1771–1783 рр.
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Портрет Павла Руденка 
роботи В. Боровиковського
Наприкінці ХVIII ст. в Україні набуває 

поширення такий жанр мистецтва, як порт-
рет. Митці прагнули зберегти й продовжити 
у часі образи недавнього героїчного минуло-
го України, а також представників міщан та 
селян. Саме таким є портрет Павла Руденка, 
полтавського бургомістра, написаний Воло-
димиром Боровиковським (1757–1825). 

Портрет Павла Руденка є останнім від-
лунням монументального козацько-стар-
шин ського портрета і за своїм формально-
образним ладом завершує його розвиток. 
Із кінця XVIII ст. козацька старшина буде 
наслідувати центральну аристократію, то-
му портретний живопис козацького типу 
(з притаманними цим зображенням елемен-
тами побуту та моди козацької старшини) 
відійде в минуле.

Будівля Київського університету
Будинок Головного («Червоного») кор-

пусу університету збудований у традиціях 
російського класицизму за проектом архі-
тектора Вікентія Беретті. Будівля вийшла 
надзвичайно величною та суворою.

Будівля являє собою величезний замкне-
ний квадрат із внутрішнім двором. Особливо 

В. Боровиковський. Портрет Павла Руденка.  
Початок 1780-х рр.

Портрет Павла Руденка 
роботи В. Боровиковського
Наприкінці ХVIII ст. в Україні набуває 

поширення такий жанр мистецтва, як порт-
рет. Митці прагнули зберегти й продовжити 
у часі образи недавнього героїчного минуло-
го України, а також представників міщан та 
селян. Саме таким є портрет Павла Руденка, 
полтавського бургомістра, написаний Воло-
димиром Боровиковським (1757–1825). 

Портрет Павла Руденка є останнім від-
лунням монументального козацько-стар-
шин ського портрета і за своїм формально-
образним ладом завершує його розвиток. 
Із кінця XVIII ст. козацька старшина буде 
наслідувати центральну аристократію, то-
му портретний живопис козацького типу 
(з притаманними цим зображенням елемен-
тами побуту та моди козацької старшини) 
відійде в минуле.

Будівля Київського університету
Будинок Головного («Червоного») кор-

пусу університету збудований у традиціях 
російського класицизму за проектом архі-
тектора Вікентія Беретті. Будівля вийшла 
надзвичайно величною та суворою.

Будівля являє собою величезний замкне-
ний квадрат із внутрішнім двором. Особливо 

В. Боровиковський. Портрет Павла Руденка. 
Початок 1780-х рр.

Будівля Київського університету. 1837–1843 рр.  Будівля Київського університету. 1837–1843 рр.
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виразна архітектура східного фасаду, що до-
сягнуто контрастним про тиставленням про-
тяжної площини стін могутній вертикалі 
колон портика, який вирішено в іонічному 
ордері на всю висоту будинку.

Офорт «Дари в Чигирині» Т. Шевченка
Цей офорт Т. Шевченко написав до аль-

бому «Мальовнича Україна». Поет двічі — 
у 1843 і 1845 роках — відвідав Чигирин. Він 
зробив тут кілька малюнків на місцеві теми. 
Широковідомий офорт «Дари в Чигирині», 
присвячено козацькій раді 1649 р.

«автопортрет» Т. Шевченка (1840 р.)
У творі поєднані безпосередні прояви 

людських переживань, властивих романтиз-
му, з глибоким відтворенням внутрішнього 
світу, характерним для російського та укра-
їнського реалістичного портрета 30–40-х ро-
ків XIX ст. «Автопортрет» було створено 
Шевченком в академічній майстерні худож-
ника Ф. Пономарьова, з яким він товаришу-
вав в академії.

Т. Шевченко. Офорт «Дари в Чигирині». 1844 р. 
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виразна архітектура східного фасаду, що до-

Т. Шевченко. Офорт «Дари в Чигирині». 1844 р.

Т. Шевченко. Автопортрет. 1840 р.  29Т. Шевченко. Автопортрет. 1840 р.
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Офорт «Судня рада» Т. Шевченка
Офорт з альбому «Мальовнича Україна». 

Виконаний 1844 року.
У малюнках Шевченко наявна дуже цін-

на етнографічна компонента. Саме до такого 
циклу робіт належить офорт, де автор відтво-
рив волосний суд («судню раду»), зробивши 
такий підпис: «Отаман сбира на село грома-
ду, колы що трапытця незвычайне, на раду 
и суд. Громада, порадывши и посудывши до-
бре, расходится, пьючи по чарци позвовои».

«Катерина» Т. Шевченка
Картина виконана Шевченком за темою 

однойменної його поеми влітку 1842 року 
в Санкт-Петербурзі. Про неї дуже добре на-
писав сам художник: «…Я намалював Кате-
рину в той час, як вона попрощалася зі своїм 
москаликом і вертається в село, у царині під 
куренем дідусь сидить, ложечки собі струже 
і сумно дивиться на Катерину, а вона, сер-
дешна, тіль не плаче…, а москаль дере собі, 
тільки курява ляга; собачка ще поганенька 

доганя його та нібито гавкає. По однім боці 
могила, на могилі вітряк, а там тільки степ 
мріє. Отака моя картина».

«Дівчина з Поділля» В. Тропініна
На початку XIX ст. однією з найголовні-

ших тем у мистецтві було зображення народ-
ного життя. Важливу роль у цьому відіграв 
Василь Тропінін, який багато писав україн-
ських селян. Про це він згадував на схилі 
літ: «Я мало вчився в Академії, але навчив-
ся в Малоросії: я там без перепочинку писав 
з натури…» Саме до таких картин належить 
«Дівчина з Поділля». Твір вражає не лише 
своєю майстерністю, але, насамперед, тим 
теплим почуттям у ставленні до моделі, що 
загалом не властиве тогочасному мистецтву, 
у якому панівною була естетика класициз-
му. Художник уважно змальовує типову по-
дільську сорочку, корали на шиї, дівочий 
головний убір, при цьому фарби добре від-
творюють фактуру зображеного. Але увага 
митця далека від захоплення етнографічною 

Т. Шевченко. Офорт «Судня рада». 1844 р. 

Офорт «Судня рада» Т. Шевченка доганя його та нібито гавкає. По однім боці 

Т. Шевченко. Офорт «Судня рада». 1844 р.
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екзотикою вбрання, він бачить у ньому ви-
сокохудожні атрибути народного побуту. 

Володимирський собор у Києві*
Масивний семибанний храм зведений 

у візантійсько-давньоруському стилі. Це 
шестистовпний триапсидний храм, увін-
чаний сімома банями. Початковий про-
ект собору створили архітектори І. Штром 
і П. Спарро; пізніше його переробив архітек-
тор О. Беретті. Найбільшою художньою цін-
ністю споруди є настінні розписи, виконані 
1895–1896 рр. колективом українських, ро-
сійських та польських художників. Основні 
з них (15 великих композицій та 30 окремих 
постатей) належать видатному художнику 
В. Васнецову. У розписі собору також брав 
участь М. Врубель.

Будівля театру в Одесі*
Сучасна будівля зведена 1887 року ар-

хітекторами Ф. Фельнером і Г. Гельмером 
у стилі віденського бароко. За своїм плану-
ванням і технічними даними не поступаєть-
ся найкращим у Європі. За поздовжньою 

віссю будівлі — двох’ярусний з високим ат-
тиком портал головного входу, за попереч-
ною — триаркадні галереї бокових входів. 

Будинок резиденції митрополита 
Буковини в Чернівцях*
Резиденція митрополитів Буковини (за-

раз: будівля університету) — це архітектур-
на перлина Чернівців і вершина творчос-
ті відомого чеського архітектора і вченого 
Йозефа Главки. Резиденція являє собою 
врівноважену групу з трьох головних буді-
вель навколо красивої внутрішньої площі. 
У цент рі розташована резиденція митропо-
лита з капличкою. По боках — семінарія та 
будинок для приїжджих. Ансамбль органіч-
но доповнено церквою, а його куполи й баш-
ти посилюють ефект духовної вищості.

Будинок з химерами в Києві*
Будинок із химерами — цегляна спо-

руда стилю раннього модерну. Свою на-
зву отримав через скульптурне оздоблен-
ня, що вражає уяву чудернацькими істо-
тами тваринного наземного та підводного 

 Т. Шевченко. Катерина. 1842 р.   Т. Шевченко. Катерина. 1842 р. В. Тропінін. Дівчина з Поділля. 1804–1807 рр.  31В. Тропінін. Дівчина з Поділля. 1804–1807 рр.В. Тропінін. Дівчина з Поділля. 1804–1807 рр.

* Див. репродукції на с. 32–33.
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Володимирський собор у Києві. 1862–1896 рр.  Володимирський собор у Києві. 1862–1896 рр. Будівля театру в Одесі. 1883–1887 рр.  Будівля театру в Одесі. 1883–1887 рр.Будівля театру в Одесі. 1883–1887 рр.

Будинок резиденції митрополита Буковини в Чернівцях. 1864–1873 рр.  Будинок резиденції митрополита Буковини в Чернівцях. 1864–1873 рр.
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світу. Архітектор — Владислав Городець-
кий, скульптурні прикраси за власними ес-
кізами виконав міланський скульптор Еліо 
Саля. Будинок спроектовано у формі куба: 
з боку вулиці Банкової він має три, а з боку 
площі Івана Франка — шість поверхів. Ре-
зиденція Президента України.

Пам’ятник Б. Хмельницькому в Києві
Пам’ятник Богдану Хмельницькому — 

своєрідна емблема Києва. Ідея його встанов-
лення належить Михайлу Максимовичу за 
підтримки Михайла Юзефовича. М. Міке-
шин, скульптор, якому доручили розробля-
ти проект, доповідаючи царю, аргументував, 
що після придушення польського повстання 
«возникло общее желание достойно оказать 
почести за патриотическую выслугу гетману 
Хмельницкому, который приобщил Украи-
ну к России».

За моделлю М. Мікешина було відлито 
фігуру гетьмана й коня. Проте через брак 

Будинок з химерами в Києві. 1902–1903 рр. 
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світу. Архітектор — Владислав Городець-

Будинок з химерами в Києві. 1902–1903 рр.

Пам’ятник Б. Хмельницькому в Києві.  
Скульптор М. Мікешин. 1888 р. 33

Пам’ятник Б. Хмельницькому в Києві. 
Скульптор М. Мікешин. 1888 р.
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коштів довелось відмовитись від барельєфів, 
що мали прикрашати постамент. 

1881 року, коли уже розпочались роботи 
з підготовки фундаменту, влада, за наполя-
ганням Синоду, заборонила встановлення 
пам’ятника на Софійському майдані, запро-
понувавши натомість місце на Бессарабсько-
му майдані. Вісім років пам’ятник простояв 
на території поліцейської дільниці. Нареш-
ті, у дні святкування 900-ліття хрещення 
Русі, 1888 р. пам’ятник встановили на Со-
фійському майдані, але розгорнули так, що 
булавою він показував не на Варшаву, а ледь 
не на Москву.

Пристосована до колового огляду скульп-
тура вирізняється красою контурів, ретель-
ним опрацюванням численних деталей, які 
добре проглядаються завдяки невисокому 
постаментові, що за своєю формою нагадує 

степовий курган. Моделюючи обличчя 
верш ника, автор використав іконографію 
Богдана Хмельницького, наділивши його 
порт ретними рисами та передавши характер 
рішучої, вольової людини.

Будівля банку «Дністер» у Львові
Будинок товариства «Дністер» у Львові 

було зведено на розі вулиць Руської та Під-
вальної за проектом колективу львівських 
зодчих у складі І. Левинського (голова) 
О. Лушпинського, Л. Левинського, Т. Об-
мінського. Будівлю виконано у стилі укра-
їнського архітектурного модерну. 

Це споруда багатофункціонального при-
значення, адже тут були приміщення для 
банку, кількох громадських товариств, 
у тому числі й для української спортив-
ної спілки «Сокіл», яка дістала там один 

Будівля банку «Дністер» у Львові. 1905–1906 рр. 

коштів довелось відмовитись від барельєфів, степовий курган. Моделюючи обличчя 

Будівля банку «Дністер» у Львові. 1905–1906 рр.
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з перших спортивних залів. Розплануван-
ня будинку із внутрішніми дворами й гру-
пуванням просторих приміщень, особливо 
в частині, що виходить на вулицю, досить 
складне. Зовнішній вигляд споруди за си-
луетом був споріднений зі старовинними 
будинками місцевого самоврядування — ра-
тушами. Саме тому його силует включав не 
лише активні фронтони, що на східному фа-
саді були виведені по вертикалі, а на північ-
ному — розгорнуті по горизонталі, а й ви-
сокі дахи з кованими гребінцями і баштою 
з наметом, увінчаним шпилем. 

Національна своєрідність яскраво вияви-
лася як у силуеті, так і в майолікових встав-
ках у підвіконнях та фризах над ними, що 
вирізняються вишуканою колористичною 
гамою, притаманною карпатській кераміці. 
Незважаючи на певну еклектичність архі-
тектурних форм, цей будинок посів почесне 
місце у формуванні новітнього українського 
зодчества.

Будинок Полтавського земства
На початку ХХ ст. в архітектурі поши-

рюється стиль, який отримав назву укра-
їнський модерн. Цей стиль в українській 
архітектурі найбільш вдало втілено в будин-
ку Полтавського губернського земства. Його 
автором був Василь Кричевський (1873–
1944). Із головного фасаду будинок мав 
два з половиною поверхи, а з двору — три 
з половиною. Загальна композиція будинку 
є надзвичайно виразною: її визначають три 
об’ємних виступи і дві високі башти, що 
фланкували центральний виступ. Високий 
цоколь з рожевого граніту, складений з ве-
ликих грубо оброблених каменів, прорізують 
вікна з фігурними перетинками, над ними 
прокладено міцний карниз. Основну стіну, 
вкриту світложовтою керамікою, на першо-
му поверсі прорізують видовжені вікна з на-
півколовою перетинкою, на другому поверсі 
вікнам надано трапецієподібної форми, їх 
перетинки спираються на колонки крученої 

Будинок Полтавського земства. 1903–1908 рр.  35Будинок Полтавського земства. 1903–1908 рр.
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форми. Головний вхід заглиблено в лоджію 
трапецієподібної форми, таку ж форму має 
дверний прохід, на дверях вирізьблено орна-
мент «дерево життя». Над головним порта-
лом влаштовані потрійні вік на з крученими 
біло-синіми колонами, над якими зображе-
но герб Полтави в оточенні прапорів.

Картини «Сінокіс», «Ворожіння» 
М. Пимоненка
Академік живопису Микола Пимоненко 

(1862–1912) походив з родини іконописця. 
Навчався іконопису в Києво-Печерському 
монастирі, закінчив школу художника 
М. Мурашка, Петербурзьку академію мис-
тецтв. Є автором близько 715 картин і ма-
люнків. Майстер реалістичного живопису, 
він один з перших у вітчизняному малярстві 
поєднав побутовий жанр і поетичний укра-
їнський пейзаж. Більшість його робіт, при-
свячених селянському життю, вирізняються 
щирістю, емоційністю, високою майстерніс-
тю. До групи творів побутового жанру сіль-
ської тематики належить робота «Сінокіс». 
Робота «Ворожіння» належить до побутово-
світоглядного циклу й засвідчує глибоке ро-
зуміння митцем життя народу.

М. Пимоненко. Сінокіс. 1907 р. 

форми. Головний вхід заглиблено в лоджію 

М. Пимоненко. Сінокіс. 1907 р.

М. Пимоненко. Ворожіння. 1893 р. 

трапецієподібної форми, таку ж форму має 
дверний прохід, на дверях вирізьблено орна-
мент «дерево життя». Над головним порта-
лом влаштовані потрійні вік на з крученими 
біло-синіми колонами, над якими зображе-
но герб Полтави в оточенні прапорів.

Картини «Сінокіс», «Ворожіння» 
М. Пимоненка
Академік живопису Микола Пимоненко 

(1862–1912) походив з родини іконописця. 
Навчався іконопису в Києво-Печерському 
монастирі, закінчив школу художника 
М. Мурашка, Петербурзьку академію мис-
тецтв. Є автором близько 715 картин і ма-
люнків. Майстер реалістичного живопису, 
він один з перших у вітчизняному малярстві 
поєднав побутовий жанр і поетичний укра-
їнський пейзаж. Більшість його робіт, при-
свячених селянському життю, вирізняються 
щирістю, емоційністю, високою майстерніс-
тю. До групи творів побутового жанру сіль-
ської тематики належить робота «Сінокіс». 
Робота «Ворожіння» належить до побутово-
світоглядного циклу й засвідчує глибоке ро-
зуміння митцем життя народу.

форми. Головний вхід заглиблено в лоджію 

М. Пимоненко. Ворожіння. 1893 р.
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С. Васильківський. Козаки в степу. Близько 1890 р. 
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С. Васильківський. Козаки в степу. Близько 1890 р.

С. Васильківський. Весняний день в Україні. Початок 80-х ХІХ ст.  37С. Васильківський. Весняний день в Україні. Початок 80-х ХІХ ст.
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Картини «Козаки в степу», «Весняний 
день в Україні» С. Васильківського*
Втілення національної ідеї в мистецтві 

виразно засвідчує творчість Сергія Василь-
ківського (1854–1909). Свій талант він при-
свячує Україні: пише пейзажі Подніпров’я, 
Поділля, рідної Слобожанщини, архітектур-
ні пам’ятники, жанрові картини, історичні 
полотна.

Картину «Сторожа Запорозьких Вольно-
стей» (або «Козаки в степу») вважають най-
більш значним твором митця на історичну 
тему. Два вершники, зупинивши коней, 
прислухаються до тиші знелюднілого, випа-
леного сонцем степу. Спрямований вглиб, до 
горизонту, рух хмар, плавні, спокійні ритми 
просторових планів відтворюють епічність 
пейзажу.

«Весна в Україні» — один з найвідо-
міших пейзажів. Саме за пейзажні етюди, 
у яких художник передавав мальовничість 
української природи, він отримав п’ять сріб-
них і одну малу золоту медаль.

Творчість С. Васильківського відігра-
ла значну роль у становленні історичної 

картини та розвитку лірико-епічного на-
пряму в українському пейзажному жи-
вописі.

Картина «Запорожці пишуть листа 
турецькому султанові» І. Рєпіна
Родом з мальовничого Чугуєва (Хар-

ківська обл.) був всесвітньо відомий порт-
ретист Ілля Рєпін. У родинній садибі Тар-
новських — Качанівці — Рєпін створив пер-
ші етюди до знаменитої картини «Запорожці 
пишуть листа турецькому султану». 

Сюжетом цієї картини став лист запо-
рожців турецькому султану, начебто напи-
саний 1676 року як відповідь запорозьких 
козаків на вимогу турецького султана Мех-
меда IV. За легендою, автором листа був 
кошовий отаман Іван Сірком з усім кошем 
Запорозьким. Оригінал листа не зберігся, 
однак у 70-х рр ХІХ ст. етнограф-любитель 
Я. Новицький знайшов копію, зроблену 
у XVIII ст. Він передав її відомому істори-
ку Д. Яворницькому, який одного разу за-
читав листа задля розваги своїм гостям, се-
ред яких був, зокрема, І. Рєпін. Художник 

І. Рєпін. Запорожці пишуть листа турецькому султанові. 1878–1891 рр. 

Картини «Козаки в степу», «Весняний картини та розвитку лірико-епічного на-

І. Рєпін. Запорожці пишуть листа турецькому султанові. 1878–1891 рр.

* Див. репродукції на с. 37.
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зацікавився сюжетом і 1880 року почав пер-
шу серію етюдів.

Художнику позували відомі люди того 
часу. Зокрема, писаря художник написав 
з Д. Яворницького, а отамана Сірка — з ки-
ївського генерал-губернатора М. Драгоми-
рова. Огрядного козака у білій шапці було 
списано з журналіста і письменника В. Гі-
ляровського. Перший завершений ескіз 
 олією з’явився 1887 року. Рєпін подарував 
його Яворницькому. Пізніше Яворницький 
продав його П. Третьякову, і зараз він пе-
ребуває у Третьяковській галереї у Москві. 
Основний (класичний) варіант картини було 
завершено 1891 року. Сьогодні ця картина 
перебуває в зібраннях Державного Росій-
ського музею у Санкт-Петербурзі. 1889 року 
Рєпін почав працювати над другим варіан-
том картини, роботу над яким він так і не 
закінчив.

Картина «Дніпро біля Києва» І. Труша
Іван Труш (1869–1941) — найяскраві-

ший пейзажист та портретист західноукра-
їнської школи образотворчого мистецтва. 

Український пейзаж другої половини 
XIX — початку XX ст. досить різноманітний 
і багатий за своїм образним рядом і за суто 
живописними прийомами. Саме через пей-
заж автор реалізовує енергійні прагнення 
до нових засобів зображення. Труш — один 
з найбільш визначних українських мистців-
імпресіоністів, вельми своєрідний кольо-
рист. Мистецька спадщина І. Труша нара-
ховує понад 6 тис. робіт. До шедеврів пей-
зажу належить робота «Дніпро під Києвом» 
(1910). Митець любив малювати Дніпро. 
Його він зображував неодноразово у різних 
композиційних варіантах, у різний час і за 
різного освітлення, завжди майстерно пере-
даючи його неповторну красу й мінливість.

І. Труш. Дніпро біля Києва. 1910 р.  39І. Труш. Дніпро біля Києва. 1910 р.
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ОСнОВа
професійного

зростання

Комплект журналів ВГ «Основа»
(індекс — 01631)

01654 Управління школою
90811 Виховна робота в школі
08402  Вивчаємо українську мову та літературу
90814 Зарубіжна література
01656 Англійська мова та література
01650 Математика в школах України
08417 Фізика в школах України
08408 Історія та правознавство
08405 Географія
90807 Економіка
01660 Біологія
01658 Хімія
08412 Початкове навчання та виховання
37064 Класному керівнику
37063 Інформатика в школі
37071 Фізичне виховання в школах України
37067 Мистецтво в школі
37068 Трудове навчання в школі
37059 Завучу. Усе для роботи
37070 Шкільному психологу. Усе для роботи
49671 Математика в школах України. Позакласна робота
49672 Основи здоров’я
49673 Педагогічна майстерня
49677 Шкільний бібліотекар
49670 Логопед

нові видання у комплекті
89476 Вихователю ГПД. Усе для роботи

До складу комплекту не входить
01652  Русский язык и литература в школах Украины
90810  Англійська мова в початковій школі
95929 Дошкільний навчальний заклад
37061 Зростаємо разом
37062 Растем вместе
37069 Німецька мова в школі
49674 Позашкільна освіта


