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Витоки української музичної культури губляться в минулих тисячоліттях. До 

найдавніших пам’яток музичного мистецтва належать духові інструменти з рогів 

тварин, дудочки з пташиних кісток, що нагадують флейту Пана, металеві бубонці й 

брязкальця, а також своєрідні тризубці з пташками-дзвіночками, які використовували 

під час обрядів. На фресках, скіфських коштовностях, монетах і вазах з античних міст 

Північного Причорномор’я трапляються зображення музикантів. 



Історичні джерела свідчать, що наші предки, східні слов’яни, мали багатожанровий 

фольклор, грали на різноманітних музичних інструментах. Архаїчні пісні, хороводи, 

ігри складалися в календарно-обрядові та родинно-обрядові цикли.

Зміцнення Київської держави, прийняття християнства сприяли утвердженню Києво-

Печерської лаври як осередку високої культури хорового співу. Імена співців Митуси та 

Ора згадуються в Іпатіївському та ГалицькоВолинському літописах. Легендарний Боян 

зі «Слова о полку Ігоревім» співав, акомпануючи собі на гуслях (інша назва —

псалтеріум, або псалтир). Виникає новий фольклорний жанр — билини, в яких 

оспівували захисників рідної землі, народних героїв. 



На фресках Софійського собору збереглися зображення 

виконавця на гудку — інструменті, схожому на скрипку. 

Також там можна побачити цілий ансамбль музикантів, які 

грають на флейті, сурмах, струнних інструментах, подібних 

до лютні та ліри, металевих тарілках, дзвонах, парних 

барабанчиках, а також, можливо, на пневмонічному органі.

У походах князів супроводжувала так звана ратна музика, 

урочиста або весела. Вона лунала під час святкових трапез і 

розваг. У військових оркестрах і побуті використовували

духові та ударні інструменти: труби, роги, волинки

(жалейки), окарини, кувички; бубни, тарілки, накри (подвійні

барабани типу литавр). Особливо шанували на Русі музику

дзвонів, що колоритним перегуком супроводжувала

християнські свята, а також збирала народ на віче.



За козацько-гетьманської доби, під час національно-

визвольної боротьби, розквітло мистецтво кобзарів, 

виникли думи. Головна тематика цих творів —

відображення сторінок української історії, 

непересічних подій нашої славної минувшини, 

моральні аспекти. Думи вирізняються своєрідністю 

художньої мови. У текстах уживають метафори, 

порівняння, образи-символи. Речитативна мелодія 

завжди підпорядковується тексту. Композиція дум 

складається із заспіву «заплачки», циклу «уступів» і 

завершення «славнослов’я». Художня спадщина 

України.



Улюбленим інструментом українців стала кобза (пізніше її замінила бандура). Кобзарі 
нерідко були віртуозами та імпровізаторами, імітуючи струнами «бурю на морі» чи 

«запеклу баталію». Окрім кобзи, сліпі співці-музиканти часто грали на колісній лірі. У 
побуті тодішньої української панівної верхівки склалася традиція виконавства на 

торбані. Пізніше набули поширення багато інших інструментів: на західноукраїнських 
землях — цимбали, у східній і центральній Україні — басоля і козобас (нагадує 

віолончель і контрабас). Побутували такі самобутні інструменти, як решето, бугай, 
тулумбас, зокрема шумові — підкова, деркач, рубель, качалка, затула. З-поміж 

духових, окрім сопілки, відома коза (дуда), споріднена з європейською волинкою. З 
давніх-давен в Україні традиційні ансамблі народних інструментів — «троїсті музики» —

супроводжували весілля, свята, обряди.



Окрім дум, героїчні сторінки боротьби українського народу за 
незалежність упродовж козацько-гетьманської доби опоетизовували 
історичні пісні, в яких є образи реальних осіб — гетьманів, козацьких 
ватажків, народних месників. На відміну від дум історичним пісням 

притаманні маршові ритми, чітка куплетно-варіаційна форма, виконання 
хором без супроводу. Наприклад, «Ой на горі та женці жнуть» — у ній 

згадуються гетьмани П. Дорошенко та П. Сагайдачний. Завдяки епічному 
фольклору слава про козацькі походи, хоробрість і мужність українських 

захисників поширювалася й за межами рідної землі. Пригадаємо 
знамениту картину «Козак Мамай» — він завжди із шаблею, люлькою і… 

кобзою. Тобто — завжди з піснею! Авторство деяких пісень, зокрема 
«Засвіт встали козаченьки», ймовірно, належить напівлегендарній

співачці-полтавчанці Марусі Чурай.



Соціально-побутові пісні — козацькі, чумацькі, бурлацькі, наймитські 
тощо — відображали соціальну нерівність, професійну діяльність 

українців. Вони зазвичай сумні, пронизані щемливими мотивами туги 
за родиною або, навпаки, — сповнені передчуттям радості зустрічі з 

рідною домівкою, наприклад «Над річкою бережком». Родинно-
побутові пісні можна умовно поділити на такі жанрові різновиди, як 
ліричні, жартівливі (гумористичні, сатиричні), танцювальні. Завдяки 
красі й виразності мелодій українська пісенна лірика здобула славу в 

усьому світі. Жартівливі пісні й танці (метелиця, гопак, козачок, 
коломийка, аркан, шевчик тощо) відображають таку рису української 

ментальності, як оптимізм світосприйняття. Упродовж багатьох століть 
роль центру музичного професіоналізму відігравала церква. На 

початковому етапі сформувався одноголосний церковний спів, згодом 
виникло багатоголосся, певний час вони співіснували. Головна 

відмінність східного (православного) християнського музичного 
ритуалу від західного (католицького) полягає у використанні 

виключно хорового співу а капела. Поступово хорова музика, де 
панував унісонний знаменний розспів, чітко розмежувалася на чотири 

голоси: бас, тенор, альт, дискант. Виник партесний спів, який 
фіксували вже не знакамикрюками, а новим «київським» лінійним 
письмом із квадратними нотами. Партесну музику опановували у 
братських школах (Київ, Львів, Острог, Луцьк). Узагальненням цієї 

практики стала «Граматика мусікійська» (1675) Миколи Дилецького 
(1630—1690), яка вміщує правила композиції, вправи з хорового співу і 
диригування, поради щодо навчання музики, розвитку слуху, голосу.



У царині вокальної творчості одне з провідних місць належить Григорію Сковороді (1722—
1794) — видатному українському філософу, поету, педагогу, музиканту, який грав на 
багатьох інструментах. Він писав канти, створив збірку «Сад божественних пісень». 

«Сковородинські пісні» дійшли до нашого часу в усних варіантах-версіях бандуристів і 
лірників. Поступово вони стали народними.

«Золотим віком» української музики називають другу половину ХVІІІ ст., коли яскраво 
виявився стиль бароко, а пізніше — класицизм. У цей період досягає вершин хорова 

творчість блискучого тріо українських композиторів Максима Березовського, Артемія 
Веделя і Дмитра Бортнянського. Відбувається прорив у галузі світських жанрів: опери, 

симфонії, концерту, сонати. Під впливом західноєвропейської професійної музики у 
творчості М. Березовського, А. Веделя і Д. Бортнянського одночастинний партесний 

концерт доби бароко змінюється циклічним концертом епохи класицизму. Він будувався на 
контрастному зіставленні частин і набув рис своєрідної класичної хорової симфонії.



Основоположником жанру духовного хорового концерту був Максим Березовський (1745—1777) —
композитор яскравої творчої індивідуальності. Він створив оперу «Демофонт» і сонату для скрипки і 

чембало, що стали першими зразками цих жанрів у вітчизняній музиці. Твори митця вирізняються 
емоційністю, вишуканістю композиторського письма. Його музика поєднувала традиції 

західноєвропейської (італійської) музики з елементами української мелодики.

Артемій Ведель (1767—1808) — композитор, диригент, співак (тенор), скрипаль, педагог, писав 
виключно сакральну музику. Він розвивав у своїх концертах (близько 30) традиції української хорової 

культури, пісенно-романсової лірики. Музика А. Веделя вирізняється експресивною мелодикою, 
широким діапазоном людських почуттів — від скорботних до урочистовеличальних. Дмитро 

Бортнянський (1751—1825) — класик хорової музики, реформатор церковного співу, у творчості якого 
поєдналися найновіші на той час досягнення європейської, зокрема італійської, музики з вітчизняними 
музичними традиціями. Він написав понад 100 хорових творів, декілька опер та інших творів світських 

жанрів, зокрема Концертну симфонію, концерт для чембало з оркестром, сонати тощо.
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