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традицією, створюючи у 1770-х рр. свої перші опери для театрів Венеції, 
ліворно, модени (м.Березовський, д.Бортнянський). 1675 дух нових ві-
янь у музичному мистецтві заманіфестував поширюваний у списках тео-
ретичний трактат м.ділецького “Граматика мусікійська”. у києві, львові, 
Глухові та інших містах постають хорові капели, які виконують концерти, 
псалми, пісні а.Веделя, а.рачинського та інших послідовників Б.

якісних змін зазнавала українська художньо-публіцистична та істо-
рична література. Видана в острозі 1598 “книжиця” івана Вишенського, 
насичена запальним пафосом, імпульсивністю, образними зворотами, ви-
значила один з головних напрямів української барокової прози. у річищі 
нового напряму з’являються ораторські твори: “ключ розуміння” (1659) 
і.Голятовського, “меч духовний” (1666) л.Барановича, “огородок марії 
Богородиці” (1676) та “Венець Христов” (1688) а.радивиловського. у по-
езії провідну роль відіграє і.Величковський, автор панегіриків, ліричних ві-
ршів, епіграм та збірки “млеко од овци пастору нележне” (1691) – визначної 
пам’ятки естетичної і літературознавчої думки доби. до джерел барокової 
поетики звертаються також ігнатій максимович, касіян сакович, Григорій 
сковорода, стефан яворський. особливо широку аудиторію здобула дра-
матургія. її вершинні явища репрезентували вперше поставлена на сцені 
київської академії трагікомедія “іосиф патріарха” (1708) лаврентія Горки, 
різдвяна драма “комическое дъйствіе…” митрофана довгалевського (київ, 
1736), зіграна спочатку 1744 у києві і видана наступного року у львові дра-
ма мануїла козачинського “Благоутробіє марка аврелія антоніна кесаря 
римського”. Великого поширення стиль Б. знайшов у вертепних драмах й 
інтермедіях, пов’язаних з фольклором, його сатиричними і гумористични-
ми формами. у 18 ст. барокова система відтворення дійсності наклала від-
биток й на історичне літописання Г.Грабянки, с.Величка та ін.

Від початку свого утвердження в україні бароковий стиль взаємодіяв 
й переплітався з іншими західними і вітчизняними напрямами культури і 
наприкінці 18 ст. остаточно поступився новій загальноєвропейській течії – 
класицизму. 
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барська конфедерація 1768 – військово-політичний союз час-
тини польської шляхти і магнатів, опозиційно налаштованих до офіційно-
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го курсу короля станіслава-августа Понятовського на дотримання умов 
Варшавського договору 1768 та невдоволених політичним втручанням 
російської імперії у внутрішні справи речі Посполитої. Проголошений 29 
лютого у м. Бар. Формальним приводом для його створення стала ратифі-
кація сеймом 1767-68 Варшавського договору, яким передбачалося певне 
послаблення конфесійних суперечностей в речі Посполитій та врегулю-
вання проблеми дисидентів (віровідступників, що відійшли від догм па-
нівної релігії). розгорнувшись (під гаслами боротьби за католицьку віру та 
збереження традиційних привілеїв шляхти) на території Поділля та Брац-
лавщини, виступ конфедератів швидко поширився по всій Правобережній 
україні та інших територіях речі Посполитої. додатковий драматизм у 
розвиток подій вніс національно-визвольний рух українців – коліївщина 
(1768-69). лідери конфедерації (а. та м.красінські, м.Пац, і.Потоцький, 
Ю.сапіга, Ю.Пуласький) вели інтенсивні дипломатичні переговори з уря-
дами османської імперії, Франції, австрії та деяких інших держав з метою 
нейтралізації політичного тиску з боку російської імперії. разом з тим Б.к. 
засвідчила розкол в середовищі польської панівної верстви. Відсутність 
єдності в таборі опозиціонерів, слабкість дисципліни та організаційних 
засад у війську конфедератів, високі контрибуції і податки на місцеве на-
селення, що вело до підриву економіки краю, спричинили поразку руху. 
Незважаючи на підтримку з боку Франції, військові сили опозиції в серед-
ині 1772 були розгромлені російськими та австрійськими підрозділами, 
а також частинами вірного станіславу-августу Понятовському королів-
ського війська. тисячі конфедератів загинули на полі бою, багатьох з них 
було заслано до сибіру, частина керівництва емігрувала за межі королів-
ства. Найвідчутнішим політичним наслідком Б.к. став 1-й поділ Польщі  
1772.
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“батальйон ріббентропа” 1941-1944 – батальйон особливо-
го призначення військ сс, створений при мЗс Німеччини з ініціативи 
рейхсміністра Й.ріббентропа, який був його шефом. командир баталь-
йону – штурмбанфюрер сс кюнсберг. Завданням “Б.р.” було після оку-
пації великих міст захоплювати культурні та історичні цінності, бібліо-
теки, документацію наукових установ, архівні фонди тощо і відправляти 
їх як “трофеї” до Німеччини. На території україни діяла 4-та рота “Б.р.”  


