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В Україні, як і в Європі, важливу національнопросвітницьку роль відігравала опера. 

Суттєвий внесок у становлення цього жанру зробив Микола Аркас (1853—1909), який 

написав оперу «Катерина» на текст поеми Т. Шевченка. Зразком поєднання народної та 

професійної творчості є «Запорожець за Дунаєм» Семена Гулака-Артемовського (1813—

1873). Виразна музична мова, що увібрала барви українського пісенного мелосу, тип 

драматургії з чергуванням музичних номерів і розмовних діалогів, реалістичність 

персонажів — ліричних (Оксана, Андрій) і комічних (Карась, Одарка) — сприяли 

популярності опери.



На початку ХХ ст. завершився важливий етап розвитку української музики, який 

увійшов в історію під знаком становлення національної композиторської школи, 

фундатором якої був видатний громадський діяч, композитор, хоровий диригент, 

фольклорист, піаніст і педагог Микола Лисенко (1842—1912). Спадщина митця охоплює 

різні жанри: опери, кантати, вокальні та інструментальні твори. Багатогранна 

діяльність М. Лисенка мала виняткове значення для розвитку української культури. У 

діалозі фольклорного і композиторського — типовому для романтичного мистецтва —

оформився стиль української професійної музики.



Фундатором Перемишльської композиторської школи став священик Михайло 

Вербицький (1815— 1870), який писав духовну музику в західноєвропейських 

традиціях. До театральних п’єс він створював увертюри, що стали першими зразками 

української симфонічної музики в Галичині. На вірш П. Чубинського «Ще не вмерла 

України…» М. Вербицький написав солоспів із супроводом гітари. Твір побачив світ у 

збірці «Кобзар» (1885) і почав поширюватися у численних різновидах. Зі здобуттям 

Україною незалежності ця пісня стала Державним гімном, символом відродження та 

єдності українського народу



Послідовники М. Лисенка — М. Леонтович, К. Стеценко і 
Я. Степовий продовжили його справу. 

Микола Леонтович (1877—1921) — видатний майстер
хорової мініатюри, автор знаменитого «Щедрика» й 

інших хорових обробок українських народних пісень, 
які ввійшли до золотого фонду нашої культури. Обробки

й оригінальні твори (кантата «Льодолом»), духовна 
музика композитора належать до хорової класики. 

Кирило Стеценко (1882—1922) — композитор, хоровий
диригент, священик, педагог, учень і духовний

спадкоємець М. Лисенка. В образній сфері його музики
(хори «Сон» і «Прометей», кантата «Шевченкові», 

церковні твори, обробки народних пісень) домінують
ліричні й лірикодраматичні мотиви. 

Яків Степовий (1883—1921) — автор переважно
камерної музики — вокальної та фортепіанної. 

Опосередковане відтворення національного колориту є 
ознакою творчого почерку композитора-лірика. 
Солоспів «Степ» композитора став знаменитим і 

вплинув на походження його псевдоніма.



До плеяди композиторів і музичних діячів Західної України 
доби становлення української професійної музики належать: 

• засновник і перший директор Львівського музичного 
інституту ім. М. Лисенка Анатоль Вахнянин (1841—1908); • 

хоровий диригент і засновник музичного видавництва 
«Бібліотека музикальна» Остап Нижанківський (1862—1919); 

• організатор музичної школи та видавництва у Станіславі 
Денис Січинський (1865—1909); • композитор, письменник, 

педагог-просвітитель, автор понад 400 хорових творів Сидір 
Воробкевич (1836—1903). Тривалий час в українській 

музичній культурі провідними залишалися хорові жанри. 
Класичним зразком кантати вважається лірикодраматична

кантата-поема «Хустина» за Т. Шевченком Левка Ревуцького
(1889—1977). Композитор по-новому трактує фольклор: 

народні мелодії не цитуються, а наразі створюються 
оригінальні музичні образи у фольклорному дусі. До 

шедеврів українського мистецтва належать хори Бориса 
Лятошинського (1894—1968) на вірші Т. Шевченка, М. 

Рильського, О. Пушкіна. Вокально-симфонічний жанр став 
провідним у творчості видатного композитора Станіслава 

Людкевича (1879—1979). Митця приваблювали драматичні і 
трагедійні образи, ідеї бунтарства і нескореності, як, 

наприклад, образ Прометея у кантаті-симфонії «Кавказ» за 
поезією Т. Шевченка. Для втілення своїх задумів він обирає 

масштабні композиції із контрастами й наскрізним розвитком



Поєднання самобутніх зразків фольклору із сучасними 
засобами виразності — характерна ознака нефольклорного 

стилю Мирослава Скорика. У «Карпатському концерті», циклі 
«Гуцульський триптих» митець знаходить оркестрові барви, що 

нагадують звучання народних інструментів цього регіону —
трембіти, флояри, цимбалів. Водночас у його творах 

використано прийоми сучасної серійної техніки. Такий синтез 
надає музичній мові композитора неповторного забарвлення. 

Євген Станкович — один із провідних українських 
композиторів-симфоністів сучасності. Його творчості 

притаманні монументальність задумів, драматизм, глибинні 
зв’язки з фольклором Закарпаття, експериментування у царині 
музичних форм і техніки. У доробку композитора масштабні та 
камерні неокласичні симфонії, фольк-опера «Цвіт папороті», 

балети, музика до кінофільмів. Він одним із перших у 
вітчизняній музиці застосував прийоми полістилістики, колажу.



Серед композиторів-сучасників, які приділяють значну 

увагу збагаченню українських хорових традицій, яскравою 

постаттю є Леся Дичко — майстриня хорової музики різних 

жанрів: літургій, хорів-мініатюр, кантат, зокрема й для 

дитячих хорів. Про новаторські пошуки у сфері поєднання 

архаїки і найсучасніших музичних засобів виразності 

свідчать концерт для хору, солістів і симфонічного оркестру 

Івана Карабиця «Сад божественних пісень» на слова Г. 

Сковороди. Композитор застосовує сучасні сонорні 

звучання, які надають музичним образам оригінального 

колористичного забарвлення.



Творчість представників музичного авангарду має 
непересічне значення для модернізації музичної мови, 

вони першими почали застосовувати додекафонію, 
сонорику, алеаторику. Це, наприклад, твори Віталія 

Годзяцького «Розрив площин» і Валентина 
Сильвестрова «Спектри». Виникає також «конкретна 

музика», в якій поряд із музичними звуками 
використовують акустичні ефекти, шуми. Саундтрек 

Леоніда Грабовського до фільму Ю. Іллєнка «Криниця 
для спраглих» (1965) стає одним із перших таких 

зразків. 

Новаторську творчість В. Сильвестрова спочатку 
визнали й високо оцінили за кордоном. У 1960—1970-х 

роках він став лауреатом Міжнародної премії США, 
Міжнародного конкурсу молодих композиторів у 
Нідерландах. Пізніше митець здобув визнання і в 

Україні. 

У царині пісенної творчості значні досягнення мав 
Платон Майборода (1918—1989), чий задушевний 

авторський стиль виявився у піснях «Рідна мати моя», 
«Пісня про вчительку», «Київський вальс».



Понад дві сотні ліричних пісень створив Олександр Білаш (1931—2003), з-поміж яких 

справжній шедевр — «Два кольори» на слова Дмитра Павличка. Українська пісенна 

спадщина збагатилася такими чудовими творами, як «Чарівна скрипка» Ігоря Поклада, 

«Очі волошкові» Степана Сабадаша, «Чорнобривці» Володимира Верменича, «Червона 

рута» Володимира Івасюка та ін.

Фото конспектів надсилати на електронну пошту irinanikolaevna1977@ukr.net
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