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В умовах налагодження міжнародних зв’язків в українську музичну

культуру проникають потужні струмені західноєвропейського

постмодернізму. Молоді композитори починають активно звертатися

до модерних засобів у звуковій і технічній сферах, джазових

інтонацій, здобутків поп-культури. Високого рівня досягло українське

музичне виконавство. Українська співачка (сопрано) Соломія

Крушельницька (1872—1952) з грандіозним успіхом виступала на 

багатьох оперних сценах світу, зокрема в міланському театрі Ла Скала, 

паризькій Гранд-опера. Італійський композитор Дж. Пуччіні, автор 

опери «Чіо-Чіо-Сан», подарував Соломії, яка виконувала головну

партію у цій опері, свій портрет із написом: «Найпрекраснішій і 

найчарівнішій Батерфляй»



Українське вокальне мистецтво уславилося поза межами України

іменами Івана Паторжинського, Бориса Гмирі, Івана Козловського, 

Оксани Петрусенко, Дмитра Гнатюка, Анатолія Солов’яненка, 

Євгенії Мірошниченко, Володимира Гришка, Ольги Басистюк, 

Вікторії Лук’янець, Тараса Штонди та багатьох інших.



Українська популярна музика ввібрала традиції народних ліричних

пісень і професійних солоспівів, а також зарубіжної естради. 

Сформувалися різні напрями: поп-музика, рок-музика, джаз, авторська

(бардівська) пісня. Зародився особливий різновид пісенної творчості 

— шлягер. Завдяки пісенному фестивалю «Червона рута», численним

фестивалям і конкурсам («Таврійські ігри», «Крок до зірок», «Голос 

країни») сучасна популярна музика досягла в Україні свого злету. 

Наших виконавців почули і зрозуміли в інших країнах світу, а Руслана 

і Джамала стали переможницями «Євробачення». Кращі вітчизняні

гурти спираються на національні джерела, поряд з новітніми

електронними використовують українські народні інструменти. 

Зароджуються національні традиції рок-музики, у її мелодику 

проникають фольклорні інтонації.





У популяризації української музики у світі істотну роль відіграли

хорові та інструментальні колективи, насамперед хор Олександра

Кошиця (1875—1944), оркестри й хори під керівництвом автора 

улюбленої в народі пісні «Гуцулка Ксеня» Ярослава Барнича (1896—

1967). Значну творчу спадщину залишили композитори української 

діаспори. Андрій Гнатишин із Відня та Ігор Соневицький зі США 

розвивають багатовікові традиції духовної музики. Юрій Фіяла

написав «Українську симфонію» і симфонічну поему «Тіні забутих

предків» за твором М. Коцюбинського, Микола Фоменко — опери 

«Івасик -Телесик» і «Маруся Богуславка», солоспів «Любіть Україну». 

Українська діаспора пишається плеядою оперних співаків, серед яких

Модест Менцинський, Олександр Мишуга, Євгенія Зарицька, Ірина

Маланюк та інші.



Американська співачка українського походження Квітка Цісик (1953—

1998) стала володаркою премії «Оскар» (фільм «You Light Up My Life», 

реж. Дж. Брукс, 1977). Вона співала в Гентській опері (Бельгія), виступала

на американському телебаченні, у рекламі. Записала два українські

альбоми «Квітка. Пісні України» і «Два кольори»



Серед відомих інструменталістів діаспори — піаністки Любка Колеса 

і Дарія Гординська-Каранович, піаніст, композитор і диригент Вірко

Балей. Таким чином, музичне мистецтво України пройшло тривалий

і складний шлях еволюційного зростання, збагатило панораму стилів

і жанрів, поєднало традиції та інновації. Воно полонило серця

мільйонів українців за межами Батьківщини, його скарби з інтересом

відкривають для себе народи інших країн.
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