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Вступ 

• Опера – музично-драматичний твір, що об’єднує в собі спів, 

інструментальну музику, сценічну гру, образотворче мистецтво.  

• Опера виникла наприкінці ХVI століття, в Італії  як спроба вчених-

гуманістів, літераторів і музикантів відродити давньогрецьку трагедію.  

• Українська опера формується в другій половині XIX століття. ЇЇ 

основи кореняться в давньому народному дійстві: вертепна драма, 
шкільний театр, кріпосний театр та вільний театр.  

 



Вертепна драма 

• Вертеп – народний ляльковий театр.  

• Виник у кінці XVI на початку XVII 

століття. 

• В першій дії йшлося про народження 

Христа, а друга являла собою побутову 

комічну сценку. 

• Вертеп – це перший в історії розвитку 

української театральної культури 

справжній театр. 

 



Шкільні театри 

• Шкільний театр набув широкої популярності завдяки Київській 

академії. 

• Драми, що ставилися в шкільних театрах, писались на біблійні 

сюжети: «Іосиф Патріарх», «Торжество Єстества Человеческого», 

«Комедія на день Рождества Христова», «Комедія на Успеніє 

Богородиці». 

• Видатним українським драматургом і музикантом XVIII століття, 

який писав для шкільного театру був Феофан Прокопович.  

 

 



Кріпосні театри 

• Знаходились у маєтку мецената Розумовського, де ставились твори 

італійських і французьких авторів, виконувались українські народні 

пісні. 

• Мистецтво кріпосних театрів призначалася для втіхи і розваги панів, 

тому прекрасна виконавська майстерність кріпосних труп лишилася 

невідомою для широкого кола слухачів.  

• Кріпосні театри були першими школами, де виховувались власні 

музиканти, актори, співаки.  

 



Семен Гулак-Артемовський 

• Український композитор, співак, баритон (бас-баритон), 

драматичний артист, драматург 

• Автор першої національно-української лірико-комічною 

опери «Запорожець за Дунаєм» (1862). Поставлена в 

Маріїнському театрі в 1863 р. Упродовж 1863-1865 рр. мав 

успіх у Петербурзі та Москві, а потім тривалий час не 

демонструвався. Поновлена опера була в 1884 р. у 

постановці трупи М. Старицького. З того часу й дотепер 

«Запорожець за Дунаєм» є невід’ємною складовою 

репертуару українського оперного театру. 

 



Микола Лисенко 

• Видатний композитор, хоровий диригент і суспільно-

громадський діяч 

• Народні опери «Чорноморці» (1872, 2 ред. 1883), «Наталка 

Полтавка» (1889) (музична редакція твору І. Котляревського), 

лірико-комічну «Різдвяна ніч» (1873, 2 ред. 1883), лірико-

фантастичну «Утоплена» (1883), історико-героїчну народну 

музичну драму «Тарас Бульба» (1890), дитячі комічні опери 

«Коза-дереза» (1888), «Пан Коцький» (1891) та фантастичну 

«Зима і Весна» (1892), оперу-сатиру «Енеїда» (1910), лірико-

фантастичну камерну оперу «Ноктюрн» (1912). 



Микола Аркас 

• Український культурно-освітній діяч, письменник, композитор, 

історик.  

• Вперше звернувся в оперному жанрі до творчості Т. Шевченка, 

яке втілилося у створенні народної лірико-психологічної опери 

М. Аркаса «Катерина» (1892). Прем’єра твору відбулася 1899 р. у 

Москві в постановці трупи М. Кропивницького. Надалі опера 

ввійшла до репертуару багатьох українських театральних труп. 

У другій половині ХХ ст. «Катерина» М. Аркаса поновлена на 

оперній сцені в музичній редакції українського композитора Г. 

Таранова. 



Анатоль Вахнянин 

• Український громадсько-політичний діяч, композитор, 

педагог і журналіст. 

• Перша українська опера в Західній Україні — «Купало». 

Вперше цей твір поставлений уже після смерті 

композитора, в 1929 р. (у музичній редакції М. 

Вериківського) в Харківському театрі опери та балету. 

Опера А. Вахнянина відіграла помітну роль у розвитку 

оперного жанру в Україні, хоча так і не набула широкого 

визнання публіки. Після вистави 1929 р. опера була майже 

забута й поновлена (в музичній редакції М. Скорика) лише 

в дев’яностих роках ХХ ст.  

 



Висновки 

Формування та становлення української опери було 

дуже складним процесом, що є одним з визначних 

складових соціально-культурного розвитку української 

нації в ХІХ столітті. 



Дякую за 

увагу! 


