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1. Архітектурні враження і колорит народного мистецтва України. 

Центральна Україна.  В Україні географічний центр Європи, географічний центр України - 

на Черкащині. На Черкащині народився і провів дитячі роки Тарас Григорович Шевченко. В селі 

Шевченковому за малюнком самого Тараса, відтворено батьківську хату поета. Неподалік - бронзова 

постать босоногого хлопця з торбиною на плечі і чобітками, почепленими на палицю. Цей 

пам’ятник юному Шевченку має назву «Тарас мандрує». Він є частиною скульптурного циклу 

«Шлях Тараса». Його автор  - відомий український скульптор Анатолій Кущ.  

Знаменитий парк «Софіївка» в Умані. Він з’явився завдяки коханню графа Потоцького до 

його дружини Софії.  

Троїцький собор в Новомосковську входить до Державного реєстру національної 

культурної спадщини України, внесений до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і належить до 

100 найкращих дерев’яних споруд світу. Геніальний народний архітектор Яким Погребняк 

вибудував пірамідальну композицію, яка створює враження стрімкого руху до неба. 

Протягом майже всього ХVIII ст. в українському мистецтві панував неповторний 

стиль національного бароко. Досяг апогею розвиток іконостасу, який об’єднує в собі мистецтва 

іконопису, декоративної пластики та елементи архітектури.  Шедевр такого мистецтва у селі Великі 

Сорочинці на Полтавщині. Іконостас Спасо-Преображенської церкви (1730-і роки) - єдиний з 

численних колись іконостасів Полтавщини, який зберігся, до того ж майже повністю.  

Містечко Опішня на Полтавщині - столиця українських гончарів. Нині тут найбільший в 

Україні музей гончарства, в якому зібрана величезна колекція творів народних майстрів.  

Катерини Білокур - художниця, яка ненав’язливо і проникливо оспівувала працю людини 

на землі. Квіти і колоски у «Натюрморті з колосками і глечиком» неначе вклоняються простому 

глиняному глечику, наповненому зерном, найбільшою її пристрастю стали квіти. Одна з кращих 

картин - «Квіти за тином» (1935). Кожна квітка в цьому шедеврі - частинка цілого і водночас одне-

єдине у своїй унікальності творіння. Катерина Білокур виробила власний неповторний стиль у 

наївному мистецтві, прикметною рисою якого є поєднання декоративності з об’ємністю і 

фантастичне внутрішнє сяйво, що зачаровує глядача. На Міжнародній виставці в Парижі картини К. 

Білокур побачив П. Пікассо. Він був настільки вражений творами українки, що сказав: «Якби ми 

мали художницю такого рівні майстерності, то змусили б заговорити про неї цілий світ!». 

Київ. На набережній Дніпра встановлено пам’ятник засновникам міста Кию, Щеку,  

Хориву і сестрі їхній Либіді (1982 р., скульптор Василь Бородай). Легендарний князь Кий збудував 

своє перше городище на Зaмковій горі. Звідти і почався середньовічний Київ, який в ХІ ст. вже був 

найбільшим і найгарнішим містом Європи. Пам`ятник князю Володимиру височіє на одній з 

дніпровських круч (скульптори Василь Демут-Малиновський і Петро Клодт). Відтоді, як він хрестив 

киян у водах річки Почайни, Київ став духовною столицею всього східного слов’янства. А за 

правління його сина Ярослава Мудрого місто досягло небачених висот в архітектурі, 

монументальному мистецтві, іконописі, книгописанні, ювелірній справі.  

Національний заповідник «Софія Київська» вражає гармонійними і величними формами 

собору. В інтер’єрі збереглися безцінні мозаїки і фрески часу Ярослава Мудрого. Ніде у світі більше 

немає такого ансамблю монументального живопису ХІ ст. 



  

Від ХІ ст. веде відлік своїх років Києво-Печерська лавра. Спочатку це був невеличкий 

монастир, облаштований в підземних печерах Антонієм і Феодосієм Печерськими, нині 

«Національний заповідник». 

Головний храм Києво-Печерської лаври - Успенський собор. Поряд із ним - дзвіниця, 

зведена за проектом Йоганна Шеделя у стилі бароко. Про славні й буремні часи нагадує один з 

найбільш пізнаваних монументальних творів Києва - кінний пам’ятник гетьману Богдану 

Хмельницькому на Софійському майдані (1888 р., скульптор Михайло Микешин). 

В  першій половині ХІХ ст. в архітектурі панував класицизм (головний корпус Київського 

університету, архітектор Вікентій Беретті). У сквері навпроти Київського університету бачимо 

пам’ятник Кобзареві (1939 р., скульптор Матвій Манізер), поруч - Національний музей Тараса 

Шевченка, де експонуються оригінали багатьох його творів. 

Визначною подією стало будівництво Володимирського собору (1862–1896 рр.). 

Архітектори (І. Штром, П. Спарро, О. Беретті, К. Маєвський, В. Ніколаєв) використали стилістичні 

прийоми візантійської архітектури. У виконанні розписів його інтер’єрів брали участь художники В. 

Васнєцов, М. Врубель, М. Пимоненко, М. Нестеров. 

Важливе  значення для Києва мало й спорудження у 1897–1901 рр. оперного театру (нині 

Національна опера України, архітектор Віктор Шретер). Споруда - зразок вдалого поєднання ознак 

різних історичних стилів. 

Найбільшим експериментатором з усіх київських архітекторів кінця XIX - початку XX ст. 

був знаменитий Владислав Городецький. Гучної слави приніс йому «Будинок з химерами» - одна з 

найоригінальніших споруд нового на той час стилю модерн. Скульптор Еліо Саля створив її 

незвичайне скульптурне «вбрання»: реальні та фантастичні істоти - птахи, тварини, риби, химери, 

виготовлені із цементу, який тоді тільки-но починав поширюватися. Результатом співпраці 

архітектора і скульптора стала й будівля Національного художнього музею України. У ньому 

зібрані найкращі твори українського образотворчого мистецтва від давнини до сьогодення. 

На головній площі нашої країни Майдані Незалежності у 2001 р. встановлено відомий 

кожному громадянину нашої держави монумент Незалежності (скульптор Анатолій Кущ). На 

постаменті у вигляді храму підноситься вгору висока струнка колона, яку увінчує постать дівчини в 

національному одязі з калиновою гілкою у піднятих руках. 

Південні землі України - калейдоскоп різноманітних мистецьких об’єктів Одещини, 

Миколаївщини, Херсонщини, Запорізького краю. Перлина українського півдня - Одеса. Цікава 

історія будівництва цього сонячного романтичного міста. Перший план розроблено ще наприкінці 

XVIII ст. голландським інженером Францом де Волланом на основі Гіпподамової системи 

(винайдений в античні часи мілетським архітектором Гіпподамом спосіб планування міст). Він 

передбачав чітку систему вулиць і кварталів з однаковою довжиною й шириною. Вулиці 

спрямовувалися від моря до центру таким чином, що відкривалися мальовничі перспективи з видами 

на море. У центральній частині міста можна побачити багато архітектурних принад кінця XVIII  - 

початку ХХ ст. у знайомих  стилях класицизм, ампір, еклектика, модерн. Кожен, хто бував в Одесі, 

проходив Потьомкінськими сходами, спорудженими за проектом Франческо Боффо, що 

складаються зі 192 сходинок і входять до десятки найкрасивіших сходів Європи. А над 

Потьомкінськими сходами височіє пам’ятник першому одеському градоначальникові герцогу 

(дюку) де Рішельє, встановлений 1828 р. Це одна з «візитівок» міста. Його автор - видатний 

скульптор, українець Іван Мартос. 

Одеса - місто з давніми музичними традиціями. А Одеський національний академічний 

театр опери та балету - найстаріший оперний театр в Україні. Відкриття його першої споруди 

відбулося ще 1810 р. Сучасна ж будівля споруджена 1887 р. архітекторами Ф. Фельнером і Г. 

Гельмером у своєрідній інтерпретації еклектики, що дістала умовну назву «віденське бароко». 

Глядацька зала театру славиться унікальною акустикою. 

На Одещині  є одна з найбільших в Україні Білгород-Дністровська фортеця на скелястому 

березі Дністровського лиману. Вона побудована в XIII–XV ст. на місці античного міста-поліса Тіри. 

Ззовні обнесена глибоким ровом, фортеця розділена внутрішніми стінами на цитадель (Генуезький 

замок) з підземними ходами і двори: північний (гарнізонний); південний і портовий.  

Збудовано фортецю із білого вапняку. Турки, які захопили фортецю 1482 р., так і назвали її - 

Аккерман (Біла фортеця). У далекому ХVIII ст. тут знаходили притулок і запорозькі козаки.  



  

У приазовському степу, в долині річки Молочної під Мелітополем Запорізької області, 

чітко вирізняються обриси величезної кам’яної гори, схожої на курган (українською - могила), звідси 

й назва Кам’яна Могила. У гротах і печерах величного пісковикового пагорбу - тисячі петрогліфів 

(з грец. - різьблення по каменю), тобто наскельних малюнків, які утворили унікальну галерею 

первісного мистецтва від палеоліту до Середньовіччя. Сюжети віддзеркалюють рух людської думки. 

Зустрічаємо і Дерево життя - символ родючості й вічності. Припускають, що деякі з малюнків могли 

бути прототипом давньої писемності. 

Крим надихав живописців, скульпторів, архітекторів, композиторів, артистів, поетів, 

істориків. Його культура - синтез численних етнічних традицій. За багатовікову історію пам’ять про 

себе залишили кіммерійці, греки, скіфи, готи і гуни, болгари і хозари, османські турки й Золота Орда, 

венеційці і генуезці… І, звісно ж, Київська Русь. 

Крим - це і картини Івана Айвазовського у Феодосії, і музей Лесі Українки в Ялті.  

Неповторним зразком кримськотатарської палацової архітектури є Ханський палац у 

Бахчисараї. Тут поєдналися стилі різних культур. Споруди прикрашені розписами, вікна забрані 

ажурними ґратами. В саду чудова альтанка з ґратчастими стінами і підлогою, викладеною мармуром, 

та знаменитий фонтан. Фонтан створив іранський зодчий Омер. З ним пов’язана легенда про 

кохання, вірність і смерть. Невтішне горе хана майстер передав скульптурною композицією з білого  

мармуру, де вода перетікає з однієї чаші в іншу. 

Біля підніжжя гори Ай-Петрі поблизу Алупки - Воронцовський палац. Зведений у 

псевдоготичному стилі (архітектор Пилип  Ельсон) палац виглядає як замок: колони в доричному 

стилі і тераса, що плавно спускається до парку, мармурові леви, що стережуть палац з обох боків від 

сходів.  

Лівадійський Палац у ренесансному стилі (архітектор Микола Краснов). Зовні 

прикрашений художнім різьбленням по мармуру і ліпленням. Внутрішня обробка неповторна у 

кожному із залів. В інтер’єрі і плануванні палацу - наче розкішний стильовий коктейль з еклектизму і 

модерну. 

Своєрідну емблему Криму «Ластівчине гніздо», розташоване на прямовисній скелі мису 

Ай-Тодор, ще називають «Палац кохання». Він приголомшує граціозністю та ювелірною 

мініатюрністю. Цей сміливий проект розробив архітектор та скульптор Леонід Шервуд.  

Історико-археологічний заповідник «Херсонес Таврійський» у Севастополі. Таку назву 

мало місто, засноване давніми греками понад дві з половиною тисячі років тому на південному заході 

Кримського півострова. Серед пам’яток Херсонеса є мідний сигнальний дзвін, відлитий 1776 р. з 

трофейних гармат, захоплених під час російсько-турецької війни. Під час Кримської війни французи 

вивезли дзвін до Парижа. Через багато років його знайшли в Соборі Паризької Богоматері й 

повернули до Херсонеса. Дзвін закликав ченців на службу, служив звуковим маяком: у тумані його 

звук поперед - жав кораблі про близький скелястий берег. 

Українська Північ.  

У княжому місті Чернігові побачимо п’ять перлин - п’ять церков домонгольського періоду 

нашої історії.  

Найдавніша перлина - Спасо-Преображенський собор. Споруда унікальна поєднанням 

візантійської хрестово-купольної системи (головний об’єм споруди в плані утворює хрест, 

центральна частина увінчується куполом, довкола нього - інші, менші за розмірами; головна частина 

православного храму завжди зорієнтована на схід) з елементами романської базиліки. Подібної 

конструкції не має жоден із давньоруських храмів. Собор увінчаний п’ятьма куполами. Спаський 

собор з найдавніших часів служив князівською усипальницею. Тут похований князь Мстислав 

Володимирович, його дружина, син, інші князі. Серед них - герої «Слова про Ігорів похід» Всеволод 

Святославович та Ярослав Всеволодович. 

Ще один свідок княжої доби - Борисоглібський собор. Хрестовокупольний, 

шестистовпний, увінчаний однією банею собор є характерним зразком чернігівської архітектури. Її 

особливістю було застосування кам’яних різьблених деталей у декоруванні споруд. На білокам’яних 

капітелях півколон фасадів собору - переплетені різьблені рослинні орнаменти і фантастичні 

персонажі слов’янської міфології, зокрема Симаргл, охоронець Дерева Життя. Це зразки так званого 

«тваринного стилю», поширеного ще у скіфів задовго до нашої ери. 



  

Заслуговує на увагу динамічна пірамідальна композиція П’ятницької церкви. Особливі 

триступеневі арки-закомари утворюють поступовий перехід від основного об’єму до купола і 

посилюють ефект спрямованого вгору руху. 

Палацово-парковий ансамбль Качанівки заснований в 1770-х рр. За проектом зодчого 

Карла Бланка український архітектор Максим Мосцепанов звів палац та спланував при ньому парк. 

Господарі Качанівки - нащадки давнього козацько-старшинського роду Тарновських були 

шанувальниками мистецтва. В Качанівці композитор Михайло Глінка працював над оперою 

«Руслан і Людмила». Влітку 1880 р. Ілля Рєпін тут замальовував козацькі реліквії, писав портрети, 

пейзажі, працював над картинами «Вечорниці» і «Запорожці пишуть листа турецькому султану».  

Західна Україна. Львів важко уявити без його численних кам’яних мешканців - левів. Вони 

всюди - на фасадах будинків, у парках, скверах, на вулицях.  Подорож містом починається біля 

ратуші на знаменитій площі Ринок. Тут збереглося найбільше пам’яток старовинної міської 

архітектури. Після пожежі 1527 р. місто на основі залишків середньовічних готичних споруд 

забудовувалося кам’яницями (так називали муровані житлові будівлі) у стилі Ренесанс.  

Найбільша львівська кам’яниця (кам’яниця Корнякта) виглядає як справжній палац 

(архітектор Петро Барбон). Внутрішній «італійський дворик», обрамлений вишуканими арковими 

галереями, нагадує про італійські палаццо Ренесансу, а також Краків.  

Ансамбль Успенської церкви (кінець XVI - початок ХVII ст.) складається з самої 

Успенської церкви, вежі Корнякта та каплиці Трьох святителів. Тут використано українські народні 

традиції будівництва дерев’яних тридільних церков та ренесансні мотиви. Завдяки цьому ансамбль 

Успенської церкви став по-справжньому новаторським твором архітектурного мистецтва. У XX ст. 

старовинний інтер’єр гармонійно доповнили прекрасні вітражі з сюжетами із Святого письма та 

української історії художника Петра Холодного. 

  Ще одна святиня Львова - церква Андрія Первозванного, збудована в стилі бароко (XVII 

ст., архітектори Паоло Домінічі, Павло Римлянин, Амвросій Прихильний, Андрій Бемер). Інтер’єр 

церкви прикрашають скульптури, декоративна ліпнина, позолота. Церква славиться іконами, серед 

яких Деревнянська чудотворна ікона Божої Матері, а також органом, що був створений у XVIII ст. 

відомим майстром Каспаріні. 

На зламі XIX і XX ст. сталася знаменна подія - відкриття Великого міського театру 

(архітектор Зиґмунт Ґорґолевський). Споруджений у стилі еклектики, театр здобув славу одного з 

найгарніших театрів Європи. Він завдячує красою скульптурам кращих майстрів Львова Антонія 

Попеля, Петра Війтовича, Тадеуша Баронча. 

На другому ярусі головного фасаду театру - алегорії «Комедія» (з маскою) і «Трагедія» (з 

ножем); у фронтоні - композиція «Радощі та страждання життя»; з країв фронтону - скульптурні 

групи з крилатими символічними постатями «Комедія і драма» і «Музика». Увінчує споруду «Слава» 

з позолоченою пальмовою гілкою, яка символізує вшанування творців - «служителів муз» (статуї муз 

також присутні на фасаді театру). 

На різних шляхах мандрівки західною частиною України можна зустріти кам’яних свідків її 

буремної історії. Це зaмки - споруди оборонного призначення.  

Розквіт мурованої фортифікаційної архітектури України припадає на ХIII–ХІV ст., 

коли загострилася потреба в захисті від ворожих навал. Будівництво замків було тривалим. Тому в 

їхньому оформленні закарбовані ознаки різних архітектурних стилів. До наших днів збереглися 

зaмок Любарта в Луцьку, Острозький і Олеський зaмки, Ужгородська фортеця і зaмок 

Паланок в Мукачеві, величні фортеці в Меджибожі і Хотині. 

Один із кращих зaмків України - в Кам’янці-Подільському. Ця фортеця, як і Хотинський 

зaмок, занесена до списку «Сім чудес України» і є пам’яткою архітектури національного значення.  

Дерев’яні церкви. На теренах Західної України є й найбільша в нашій країні кількість 

пам’яток дерев’яної архітектури. Цей скарб створювали не професійні зодчі, а народні майстри, які 

могли без жодного цвяха будувати дивовижної краси церкви. 

Храми Святого Юра в Дрогобичі і Святого Духа в Потеличі уславлені унікальними 

настінними розписами. 

Одна з найдавніших пам’яток української дерев’яної архітектури - церква Святого Духа в 

Рогатині. В її інтер’єрі зберігся унікальний п’яти-ярусний іконостас. 

Щоб насолодитися неповторною красою виробів народних умільців, можна завітати до 

Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Йосафата 



  

Кобринського, що в Коломиї. Тут можна побачити унікальні зразки народної творчості минулого і 

сьогодення. Для гуцульського народного мистецтва характерні геометричні орнаменти із 

закодованими в них прадавніми символами-оберегами. 

В єдиному у світі Музеї писанкового розпису зібрана найбільша колекція цього 

унікального мистецтва. Оригінальне приміщення також збудоване у формі писанки.  

 

2. Музична мозаїка та театральне мистецтво України. 

На Черкащині нащадок козацького роду, Семен Степанович Гулак-Артемовський 

(1813–1873), автор першої української опери «Запорожець за Дунаєм», уславив Україну як співак, 

що володів могутнім голосом (бас-баритон). Гулак-Артемовський був неперевершеним виконавцем 

партії комедійного персонажа - козака Івана Карася у своїй же опері. Він познайомив публіку 

Маріїнського театру (Санкт-Петербург) з непереможною українською вдачею. Недарма царська 

цензура заборонила оперу на 20 років. 

На Полтавщині, в с. Гриньки Кременчуцького повіту, зійшла зірка «гетьмана української 

музики» Миколи Віталійовича Лисенка (1842–1912). Лисенко є автором понад тисячі різних за 

жанрами творів - хорових і вокальних, музики для фортепіано та інших інструментів,  опер, обробок 

народних пісень. Одним із перших Лисенко інтерпретував «Кобзаря» Т. Шевченка. Його «Музика до 

Кобзаря» охоплює понад 80 вокально-інструментальних творів різних жанрів. 

З Південною Пальмірою, як часто називають Одесу, пов’язане ім’я композитора 

Костянтина Федоровича Данькевича (1905– 1984). Саме тут він створив балет «Лілея» за 

однойменною шевченковою баладою. «Лілея» стала першим балетом за творами Кобзаря. Його 

музика пронизана фольклорними інтонаціями, а в хореографії поєдналися елементи класичного і 

народного танцю. Екранізація «Лілеї» в 1958 р. стала першим українським фільмом-балетом. 

Одеськими вуличками ходив і засновник Національного ансамблю народного танцю 

України - Павло Павлович Вірський (1905–1975). Майбутній корифей народно-сценічного танцю 

П. Вірський починав свій шлях з класичного репертуару Одеської опери. Йому пощастило бути й 

учасником «конструктивістських» і «модерністських» експериментів, коли Одеська опера стала 

«сучасною фабрикою нового танцю». 

Пісенним символом Одеси є пісня «У Чёрного моря» у виконанні Леоніда Утьосова. Втім, 

офіційним гімном цього фантастично красивого міста стала «Пісня про Одесу» І. Дунаєвського з 

оперети «Біла акація». Оперета «Біла акація» вже понад півстоліття вважається візитівкою Одеського 

академічного театру музичної комедії імені М. Водяного. Вистава розповідає історію про любов і 

вірність морю та Одесі. 

Композитор, письменник, фольклорист Микола Миколайович Аркас (1853–1909), родом з 

Миколаєва, є автором «Катерини» (1890) - першої української «шевченківської» опери, ліричної, 

народно-побутової за жанром. Опера з великим успіхом була поставлена трупою корифея 

українського театру Марка Кропивницького. 

Хортиця асоціюється із всесвітньо уславленим гопаком. Демонструючи спритність та наче 

змагаючись, козаки-воїни відпрацьовували блискавичну реакцію і бойові рухи. Кожен рух 

супроводжувався вигуками «Гоп!». Гопак насправді ввібрав рухи танців з усіх куточків України, 

адже кожен козак вносив у танець щось із танцювальних традицій свого краю. Музика гопака завжди 

легко впізнається завдяки характерному ритму. Енергія руху й сила козацького духу зображені на 

живописному полотні І. Рєпіна «Гопак» 

Втіленням нашої славної історії є образ козака Мамая. Який музичний інструмент він 

тримає в руках? Звісно, це кобза. У народі його ще називали бандурка. З музичних інструментів для 

козаків надзвичайно важливе значення мали литаври, або тулумбас. У XVII ст. вважалося модним 

одягатися, як козак, а музика у стилі «Cossaken ballet» звучала на львівських балах, під неї із 

задоволенням танцювали молоді люди в Європі. 

На Херсонщині (тоді Одещина) народився і закінчив гімназію «український Шекспір», 

ерудит і мислитель Микола Куліш (1892–1937). Його ім’я - наша історична пам’ять. З 1926 р. доля 

М. Куліша була переплетена з долею Леся Курбаса. Схожою виявилися і життєві долі митців: 

обидва були розстріляні  у Карелії, як і сотні кращих представників української інтелігенції.  

А голос був - із чистого срібла…» Ці рядки Павло Тичина присвятив незабутній зірці 

Київської опери 30-х років XX ст., неперевершеній виконавиці романсів і народних пісень Оксані 

Андріївні Петрусенко (1900–1940). «Український соловейко» - так називали співачку, яка 



  

народилася в м. Балаклава поблизу Севастополя і була однією з найвидатніших представниць 

української вокальної школи на світових обріях. Її порівнювали з незрівнянною Марією Каллас. 

У багатобарвності етнічних традицій караїмів, кримчаків, греків, кримських вірмен, болгар 

чутно і кримськотатарську музику. Тугу і сподівання багатостраждальний кримськотатарський народ 

втілив у піснях, які він називає «йир» та «тюрко», що в обох випадках означає «пісня». Вони є 

нагадуванням людству про справжні цінності життя. 

Піснею «1944» про трагедію депортації кримських татар підкорила світ на конкурсі 

Євробачення-2016 українська кримськотатарська співачка Джамала. Танці теж передають нехитрі 

сюжети з життя. Популярним танцем є святкова і темпераментна «Бахчисарайська хайтарма». 

Інструментальні мелодії кримських татар потребують неймовірної віртуозності виконання.  

Музичний інструментарій - зурна (духовий), кожух-зурна (волинка), сантр (рід цимбал), 

саз (струнний щипковий), кеманче (смичковий), давулі чубук давил (великі барабани); даре-дойра, 

думбелек (парні литаври). 

Визначною постаттю кримської музики є Алемдар Караманов (1934–2007), чия творчість 

визнана надбанням української і всієї світової культури. Про його музику кажуть, що вона звернена 

до вічності, істини, до Бога, до Всесвіту. Серед найзначніших творів - фортепіанний концерт «Ave,  

Maria», цикл із чотирьох симфоній «Совершишася», «Реквієм». 

 «Дивлюсь я на небо та й думку гадаю…». Ця прониклива мелодія і слова, що нікого не 

залишають байдужими, стала першою піснею, яка пролунала у космосі! Її на цілий Всесвіт у 1962 р. 

заспівав космонавт Павло Попович, що був родом з України.  Автор віршів Михайло Миколайович 

Петренко (1817–1862), родом зі Слов’янська, належав до Харківської школи романтиків. Музику 

створив композитор з Хмельниччини Владислав Заремба.  

Яскравою сторінкою харківської композиторської школи є творчість Віталія Сергійовича 

Губаренка (1934–2000). Опера-балет «Вій» за М. Гоголем особливо приваблює постановників. В 

музиці переплітається реальність і фантасмагорії, демонічні образи, народні вірування у надприродні 

сили. Усе подається у зіставленні гостро сучасних звучань, фольклорних інтонацій, цікавих звукових 

ефектів. В унікальному задумі В. Губаренка жанри опери і балету рівноправні. Цікаво уявити діалоги 

головних персонажів: образ Панночки вирішується хореографічно, а Хоми Брута - вокально. 

Харківська земля подарувала Україні і Гната Мартиновича Хоткевича (1878–1938). 

Історик, письменник, театральний і громадський діяч, бандурист, він винайшов особливий спосіб гри  

на бандурі - хоткевичівський. 

У 1902 р. на ХII Археологічній конференції в Харкові митець організував концерт, який став 

першим в історії офіційним виступом ансамблю бандуристів. Він став одним з ініціаторів запису 

музики кобзарів на фонограф. Доля митця трагічна: поборник національних традицій, Г. Хоткевич 

розстріляний за вироком НКВС. 

Харківщина - батьківщина драматурга Григорія Квітки-Основ’яненка (1778–1843), 

засновника жанру соціально-побутової комедії в українському театрі. В часи, коли формувався  

талант і світогляд Квітки-Основ’яненка, в Україні існували кріпосні театри, в яких грали 

надзвичайно талановиті артисти. Домашній театр був і в маєтку Квіток, а драматург із задоволенням 

виступав на сцені разом із простими акторами. 

Саме в Харкові 1920 р. засновано Перший український театр для дітей та юнацтва, 

відомий як «Театр казки». 

У Харківському державному театрі ляльок імені Віктора Афанасьєва працює єдиний в 

Україні Музей театральних ляльок. У його експозиції - персонажі вистав театру і раритетні 

театральні ляльки з усього світу, подаровані знаменитими ляльководами і режисерами. Понад 11 

тисяч експонатів розповідають історію виникнення світового лялькового театру. 

Харків пишається першим у Російській імперії стаціонарним кінотеатром «Брати 

Боммери», що був відкритий 1906 р. у спеціально побудованому приміщенні; нині це найстаріший 

діючий кінотеатр у Східній Європі. 

Чернігівщина подарувала українцям безцінний скарб - легендарну Марію Костянтинівну 

Заньковецьку (1854–1934). Історичною подією і в житті актриси, і в історії українського театру став 

її дебют на професійній сцені в ролі Наталки Полтавки у трупі М. Кропивницького. Ще в юності 

Марія отримала від свого вчителя словесності пророчий подарунок - «Кобзар», який він свого часу 

отримав від самого поета. Згодом Заньковецьку називатимуть «духовною дочкою» Кобзаря. Ім’я М. 

Заньковецької вписано в літопис нашої культури як першої народної артистки республіки. 



  

Для українського кіно 1928 р. - знаковий: на екрани вийшла «Звенигора» Олександра 

Петровича Довженка (1894–1956), українського письменника, кінорежисера, класика світового кіно 

родом із села Сосниця, що на Чернігівщині. Фільм став сенсацією. Трохи згодом, у 1930 р., 

з’явилася «Земля» - німа чорно-біла стрічка, що за сюжетом розповідає про тогочасні події 

колективізації. «Земля» змусила весь світ заговорити про українське кіно. У центрі фільму - 

метафоричний і гармонійний образ землі, що завжди була і залишиться сенсом буття українців. 

Поява на землі трактора, наче вторгнення у красу, яке бачимо у фільмі, означало порушення гармонії, 

руйнування космічного зв’язку людини з землею. Заборонений в СРСР, як і «Звенигора», фільм 

«Земля» в Європі мав грандіозний успіх. Італійські кінематографісти назвали О. Довженка «Гомером 

кіно». Нині «Земля» - серед п’ятірки шедеврів світового кіно за даними ЮНЕСКО. 

Каталізатором духовного життя Галичини називають Станіслава Пилиповича 

Людкевича (1879–1979). Кредо майстра було - «творити національну музику», а найкращі твори 

народились у прочитанні композитором спадщини велетнів духу - Т. Шевченка та І. Франка. 

Справжній «музичний заповіт» митця - кантата-симфонія «Кавказ». Під час Першої світової війни С. 

Людкевича як військовополоненого було відправлено до Туркестану. Тим часом  у Відні на 

Шевченківському вечорі звучали його твори, в тому числі його обробка народної пісні «Чорна рілля 

ізорана». Ця найпопулярніша на той час українська пісня стала «лейтмотивом» Першої світової 

війни. 

Душа Карпат - трембіта. Голос старовинного духового інструмента лунає на відстань понад 

10 км. Без трембіти неможливо уявити життя бойків, лемків, буковинців. Її звуки сповіщали про 

найважливіші події. За традицією трембіту виготовляли з громовиці, тобто дерева, в яке влучила 

блискавка. 

Беззаперечного лідера сучасної музики Євгена Федоровича Станковича (нар. 1942) 

називають композитором-філософом. У музичній мові творів поєднуються фольклорні і авангардні 

оркестрові барви. Яскравий приклад - фольк-опера «Коли цвіте папороть». У ній композитор 

поєднав звучання симфонічного оркестру з автентичним народним співом і тембрами народних 

інструментів. 

Цей твір - приклад неофольклоризму в оперному жанрі. Опера «Коли цвіте папороть» була 

заборонена ЦК КПРС за кілька годин до прем’єри, а декорації нещадно знищені (1978): надто 

яскраво вистава випромінювала національну ідею… Концертне виконання відбулося через 33 роки і 

перетворилося на грандіозну культурну подію. Повномасштабна прем’єра твору як театральної 

вистави відбулася у грудні 2017 р. на сцені Львівської опери (режисер В. Вовкун, диригент В. 

Сіренко). 

Мандрівка Гуцульщиною і Буковиною, Закарпаттям і Прикарпаттям буде неповною, якщо  

не побачити магічний аркан! Гуцульський танець аркан - це символ гірського життя, частина 

обряду посвячення молодого хлопця в легіні. Танцівники сходилися докупи в зімкнене коло і 

неспішно розгойдувалися. Особливе єднання наставало, коли вони закладали руки одне одному на 

плечі й утворювали сонячний знак: прославляли Вогонь, Вітер, Землю. Коло оберталось, 

символізуючи обертання Всесвіту. 

Мандруючи Тернопільщиною, знову згадуємо легендарне ім’я Соломії Амвросіївни 

Крушельницької (1872–1952). Її голос не мав собі рівних ані за майстерністю, ані за тембром, ані за 

діапазоном (сопрано у три октави). Співачка не мала жодних обмежень у виборі репертуару, їй були 

підвладні будь-які сопранові партії. 

Про генія музики XX ст. Василя Олександровича Барвінського (1888–1963) тривалий час 

не знали навіть професійні музиканти. У 1948 р. його звинуватили в націоналізмі і репресували. У 

НКВС боялися впливу його музики і катуванням примусили підписати згоду на знищення доробку. 

Майстер став «композитором без нот». Але в наш час його рукописи дивним чином «знаходяться» по 

всьому світу. В музиці В. Барвінського риси імпресіонізму поєднуються з неокласичними рисами, 

«зливаючись» із фольклором. 

Першовідкривачем в українській музиці судилося стати і Михайлу Івановичу 

Вериківському (1896–1962) - автору першого національного балету «Пан Каньовський» 

(«Бондарівна») за мотивами історичної пісні «У містечку Богуславку…». «Наймичка» Вериківського 

стала основою фільму-опери - першого в історії українського кіно твору цього жанру (1963). 

Мандруючи Поділлям, наче чуємо: «Закувала та сива зозуля, рано-вранці на зорі», «Ой, не 

буде зозуля кувати», «Віють вітри, віють буйні», «А ми вам коляди не дамо!»… Це частини 



  

«Вечорниць», автор яких - Петро Іванович Ніщинський (1832–1896). Вечорниці (їх ще називають 

досвітки) - старовинна форма вечірніх розваг, які найчастіше влаштовувалися восени або взимку. 

«Carol of the bells»…, «Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка…». Що пов’язує ці пісні? 

Відома в усьому світі різдвяна колядка «Carol of the bells» - це і є «Щедрик» уславленого майстра 

хорової мініатюри Миколи Дмитровича Леонтовича (1877–1921), «Орфея з Поділля», 

«українського Баха». Леонтович зібрав і обробив для хору понад 200 пісень, створив оригінальні 

композиції, кожна з яких - шедевр. Вперше «Щедрик» був виконаний 1916 р. в Києві хором 

Київського університету св. Володимира, а 1921 р. цей твір був презентований в Карнегі -Холі в Нью-

Йорку. Керував хором Олександр Кошиць. У 1922 р. саме український хор під керуванням Кошиця 

здійснив перший грамзапис пісні, який зберігся. 

Із західноукраїнських земель по всій Україні поширився шкільний театр - унікальне явище 

нашого мистецтва барокової доби. 

Вивчаючи поетику (наука про складання поезій) і риторику (ораторське мистецтво), учні 

Луцького колегіуму обов’язково читали вголос п’єси. Всі тексти призначалися для сценічного 

втілення. Тому читання потребувало акторської виразності. Так виник шкільний театр в Європі, 

зокрема в Україні. В його репертуарі - драми про житія святих та на історичний сюжет - 

мораліте. 

Між діями грали інтермедії жартівливого характеру, написані живою народною мовою. У 

Львові народився і мешкав один із найвідоміших авторів інтермедій Якуб Гаватович (1591–1679 

рр.). 

У XVІ–XVII ст. із Західної Європи прийшов і ляльковий театр - вертеп, який перетворився 

на самобутнє явище нашого мистецтва. Схожа на будиночок вертепна скриня мала два (зрідка три) 

«поверхи», в яких відбувалися дві дії: вгорі - біблійна, внизу - народно-побутова сценка з дотепами й 

жартами. Існував канон сюжету верхньої частини вертепу, якого дотримувалися всі виконавці. 

Центральний персонаж - символ волелюбності Запорожець, який перемагав усіх, навіть Чорта, і 

співав героїчну пісню «Та не буде лучче, та не буде краще, як у нас на Вкраїні».  

Музика у вертепі виконувала важливу драматургічну роль: пісня духовна і світська, народні 

танці. Жодна вистава не обходилася без троїстих музик. 

Львівщина - батьківщина реформатора театру, геніального українського режисера-новатора, 

актора, теоретика театру, драматурга і перекладача Леся Курбаса (1887–1937), фундатора сучасного 

українського театру, чиї відкриття мають загальносвітове значення. 

Його внесок у театральне мистецтво прирівнюють до відкриттів найвидатніших 

європейських режисерів. Визначними етапами творчості Леся Курбаса, як і театрального життя 

України і всієї Європи, стало створення «Молодого театру» (1917) в Києві, а згодом і знаменитого 

мистецького об’єднання «Березіль» (1922). Однодумцем майстра в «Молодому театрі» став  

геніальний художник Анатоль Петрицький, що стояв біля витоків сучасної вітчизняної сценографії. 

Опинившись на Соловках за неправдивим звинуваченням  у змові проти держави, Курбас і в 

таборі ставив вистави. У 1937 р. Леся Курбаса, як і багатьох представників української інтелігенції, 

розстріляли - на честь підготовки до святкування 20-ї річниці більшовистського перевороту. Це була 

доба Розстріляного Відродження. 

Для українського театру 1819 р. - визначний: в Полтаві Іван Петрович Котляревський 

(1769–1838) здійснює історичну постановку «Наталки Полтавки». По суті, це і є дата народження 

професійного українського театру. 

Музику до «Наталки Полтавки» створювали різні композитори. Але класикою українського 

театру стала опера М. Лисенка, що побачила світло рампи у 1889 р.  Котляревський долучився до 

створення вітчизняного професійного театру не лише як драматург -новатор. Протягом кількох років 

він був директором Полтавського вільного театру з російським та українським репертуаром. Саме І. 

Котляревський допоміг викупити М. Щепкіна з кріпацтва 

1907 р. в Києві сталася визначна подія: у приміщенні Троїцького народного дому (нині 

Київський національний академічний театр оперети) Микола Садовський відкрив перший 

український стаціонарний професійний театр. 

Засновником Українського драматичного театру імені Івана Франка був Гнат Петрович 

Юрa (1888–1966), який очолював колектив понад сорок років (!). Нині на площі перед театром своїх 

найкращих ролей - бравого солдата Швейка. Перед будівлею театру встановлений і пам’ятник ще 

одному легендарному актору-франківцю Миколі Федоровичу Яковченку (1900–1974), 



  

неперевершеному виконавцю комедійних ролей. Сучасному глядачеві він запам’ятався і по кіно 

ролях у фільмах «За двома зайцями», «Вечори на хуторі біля Диканьки» та іншими.  

 

Питання для самоперевірки: 

1. Хто є автором скульптурного циклу «Шлях Тараса»?  

2. Яке містечко є столицею українських гончарів? 

3. Назвіть будівлі, які є архітектурною окрасою України. 

4. Назвіть найвідоміших українських композиторів. 

5. Назвати дату народження українського професійного театру. 


