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ВСТУПНЕ СЛОВО

Тетяна Гуменюк, 
доктор філософських наук, 
професор, проректор КНУКіМ

СУЧАСНА МУЗИКА В СУЧАСНОМУ СВІТІ

Щорічна конференції «Музика в діалозі з сучасністю», що присвячена актуальним 
проблемам музичної творчості та музичного виконавства, а також вивченню можливостей 
використання новітніх технічних засобів з метою візуалізації музичного змісту твору 
у сценічній практиці, є надзвичайно цікавою науково-мистецькою акцією, яка за понад 
10 років існування на факультеті музичного мистецтва КНУКіМ вже стала традиційною 
і надзвичайно цікавою подією у науково-творчому житті викладачів, студентів, аспірантів 
і магістрантів факультету.

У роботі цьогорічної дистанційно-заочної науково-практичної Інтернет-конференції 
музикантів КНУКіМ розглядаються найбільш актуальні питання сприйняття і розуміння 
сучасної музики. Майже усі учасники намагаються досить вагомо обґрунтувати 
значущість і необхідність подальшого розвитку сучасної вітчизняної та зарубіжної 
музики, незважаючи на усю складність її сприйняття слухачем. Доповідачі прагнути 
вивчати, розуміти та насолоджуватися сучасним музичним мистецтвом.

Сучасна музика, відгукуючись на проблеми сьогодення, не може розвиватися 
сама по собі, як окреме явище. Звукова палітра, зміст, стиль сучасної музики викликає 
у слухача величезний діапазон почуттів, широку градацію чуттєвого реагування: від 
безумовного неприйняття незвичних гармоній до цікавості і глибоких роздумів про них. 
Прекрасно, що найбільш налаштованою до сприйняття сучасної музики виявляється 
молодь – студентство факультету музичного мистецтва КНУКіМ – одна з найпотужніших 
складових учасників цьогорічної конференції, які під керівництвом досвідчених 
викладачів факультету підготували цікаві і змістовні доповіді.

Наукова конференція музикантів КНУКіМ вкотре стверджує: явище сучасної музики 
існує й активно розвивається у поєднанні із розвитком і трансляцією традиційного 
музичного мистецтва, що вказує на необхідність вивчення, дослідження цього феномену. 
Ми маємо крок за кроком, уважно дослуховуючись до кожної музичної теми, речення, 
усього музичного змісту певного твору, наближатися до мови сучасних композиторів – 
актуальної мови сьогодення, а також поважати, досліджувати і розвивати традиційну 
культуру – адже ми живемо у XXI столітті.
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СЕКЦІЯ
«АКАДЕМІЧНЕ ХОРОВЕ МИСТЕЦТВО»

Безверха Дар’я,
студентка І року навчання ОС «Магістр» КНУКіМ
e-mail: daria338933@gmail.com
Науковий керівник – викладач Якобенчук Н.О.

МІСЦЕ ХОРУ В ОПЕРНОМУ ЖАНРІ. ЕТАПИ РОЗВИТКУ

Мета: виявити драматургічне значення та етапи розвитку хору в оперному  
жанрі.

Дискусії. Оперний хор є невід’ємним учасником оперних вистав, що підкресле-
но його постійною присутністю у драматичній сценічній дії.  Відповідно до цього хо-
ристи мають володіти різними навичками: багатством вокально-хорового мистецтва, 
що дає можливість музично «охопити» той чи інший стиль композитора з усіма ню-
ансами; основами акторської майстерності; виконавською стабільністю. Для учасни-
ків оперного хору не менш важлива гнучкість голосу та мобільність у репетиційному 
процесі.  

•	 Специфіка оперного колективу полягає в особливостях виконавського втілен-
ня оперної вистави. Хористи поставлені у своєрідні акустичні умови, що випливають 
із  композиторського та режисерського задумів їх розташування на сцені  (цілісний 
спів всього хору, спів окремими групами та ін.). Також співаки працюють над прав-
дивістю емоційно-психологічного відчуття, що виявляється у різноманітті вокальної 
інтонації та має обов’язково зберігатися під час вистави. 

•	 З початкового етапу свого формування оперне мистецтво спиралося на прин-
ципи античного театру, де хоровий компонент відігравав важливу роль безпосеред-
нього учасника дійства. Ця ідея продовжилася у формації «dramma per musica» кінця 
XVI – початку XVII ст. Впродовж тривалого часу опера зазнавала значних змін, однак 
своє першочергове значення оперний хор зберігає і донині. Він функціонує в експо-
зиції, інтермедії, може узагальнювати дію, підкреслювати історичні обставини тощо. 
В оперних творах другої половини ХІХ – ХХ ст. хорові фрагменти та сцени часто є клю-
човими моментами розвитку. 

•	 Музикознавчі праці неодноразово висвітлювали позицію щодо вaгомого зна-
чeння хорового фону як однiєї з характерних рис опери. Дослідники стверджують, що 
хоровий компонент часто виступає динамізацією сценічного втілення драматичних 
ситуацій. 

•	 Визначaльну роль у формувaнні окремих оперних типів і жaнрів відігрaла 
семaнтика хорового мистeцтва, пов’язана з його широкими можливoстями втiлення 
епiчного начaла, що в деяких випадках може надавати оперному твору ораторіальних 
ознак. 

•	 Вaжливе місце відвeдено хору в опeрах гeроїчної темaтики. Можливo, що по-
явa збірного народного образу як активної дійoвої осoби спричинила зміни від умов-
ності зображення в оперних виставах XVII ст. до реалістичного втілення дрaматичних 
подій. Активна участь хорової партії в драматичних конфліктах була ключовим мо-
ментом і в оперних творах Х. В. Глюка. В подaльшому опернa творчість еволюцiону-
вaла до втiлення хoрового «колeктивного» гeроя не лише як психологiчного монолiту,  
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а й певного «розподiлення» на обрaзні харaктеристики окремих хoрових груп (напри-
клaд, в опeрах М. Мусoргського).

•	 В українській оперній музиці, за твердженнями музикознавців, провідна 
роль відводиться жанровій специфіці творів, яка визначає місце хорового елементу 
в оперній цілісності (яскравими прикладами є оперні твори В. Губаренка, К. Даньке-
вича, Л. Колодуба, Г. Майбороди, Л. Дичко). Тому хорова складова в операх українських 
композиторів виконує різні драматургічні функції (фонова, дійова, колористична, ди-
намічна).  

•	 Розмаїття музично-сценічних версій оперних творів пов’язано з іменами про-
відних диригентських та режисерських постатей. Опубліковані монографії цих видат-
них діячів (А. Пaзовський, Є. Акулoв, Б. Покровський та ін.) містять цінні фрагменти 
детального виконавського аналізу оперних партитур щодо образної характеристики 
героїв, емоційної наповненості, семантики дії, музичної драматургії. Дослідження 
даних матеріалів послужило однією з причин для виникнення в останній третині 
ХХ ст. оперної інтерпретології. 

•	 Значна кількість аналітичних робіт українських та зарубіжних науковців де-
монструє постійний інтерес до оперного жанру як цілісної системи, дозволяє вивчити 
особливості виконавського осмислення композиторського задуму та його сценічного 
втілення. В результаті узагальнення творчого досвіду музикантів-виконавців, поряд 
з теоретичними підходами, в своїх роботах музикознавці застосовують хорознавчі 
методи. Завдяки останнім постає важливим дослідження специфіки хорового письма 
та особливостей його музичного інтонування в оперних творах. 

Висновки. Унікальність оперного хору та широке коло його виконавських мож-
ливостей визначають складність їх однозначної оцінки. Водночас важливо засвідчи-
ти про особистий творчий внесок оперного хормейстера, який і формує унікальність 
свого колективу.

Олексій Бояр,
асистент кафедри музичного мистецтва КНУКіМ
e-mail: boiar.oleksii@gmail. com

МАКС РЕГЕР, ТРИ МОТЕТИ ОР.110 – ЕСТЕТИЧНІ ЗАСАДИ, СПЕЦИФІКА 
ПЕРЕЛОМЛЕННЯ ТРАДИЦІЙ

Мета: полягає у виявленні новаторських принципів підходу композитора до 
жанру мотет в контексті еволюції даного жанру. 

Дискусії. Недовге творче життя видатного німецького музиканта – композитора, 
піаніста, диригента, органіста, педагога і теоретика – Макса Регера пройшло на межі 
ХІХ – ХХ ст. Його величезна по кількості опусів (146) композиторська спадщина дуже 
різноманітна як за жанрами ( в них відсутні лише сценічні), так і за стильовими вито-
ками – від добахівської  епохи, через пізній романтизм до неокласицизму.

Регер всім своїм життям і системою виховання був пов’язаний з національними 
традиціями – їх високим етосом, культом професійного ремесла, інтересом до орган-
ної, камерно – інструментальної та хорової музики. Так виховав його батько, шкільний 
вчитель в маленькому баварському містечку Вайдені, так вчив вайденський церковний 
органіст А. Лінднер і авторитетний німецький теоретик Г. Риман. Вони привили Регеру 
любов до німецької класики. Через Римана в свідомість юного композитора назавжди 
увійшла музика Й. Брамса, в творчості якого вперше був втілений синтез класичного 
і романтичного. Не випадково саме Брамсу Регер вирішив послати свій перший зна-
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чний твір – органну сюїту Пам’яті Баха (1895). Отриману незадовго до смерті Брамса 
відповідь молодий музикант розцінив як благословення, напуття великого майстра, 
художній заповіт якого він бережно проніс через все своє життя.

Почавши свій шлях в мистецтві в руслі пізнього романтизму, в більшості під впли-
вом вагнерівського стилю, Регер завжди прагнув до класичного ідеалу – перш за все до 
спадщини Й. С. Баха. Сплав романтичної емоційності з міцною опорою на конструк-
тивно – ясне, інтелектуальне складає сутність мистецтва Регера. Великим німецьким 
неокласиком назвав композитора його палкий прихильник, російський критик В. Ка-
ратигін, відмічаючи при цьому, що Регер – дитя сучасності, його ваблять всі сучасні 
захоплення. Його прогресивність художньої позиції близька музикантам ХХ століття. 
При цьому Регер залишався людиною своєї епохи; його досвід ще раз доводить, що 
історичний час, об’єктивні культурні процеси не можна повернути назад.

Творчу спадщину Макса Регера очікувала нелегка доля. Його музика була визнана 
занадто складною для сприйняття. За життя Регер активно протестував проти доко-
рів у надмірній складності своєї музики, вважаючи її «такою простою, такою ясною», 
і докладав надзвичайні зусилля, щоб донести її до слухача. Його творчість ще за жит-
тя композитора стало предметом гострих суперечок і непримиримих розбіжностей. 
В концертних залах публіка розділялась на два табори прибічників і противників, при-
страсна полеміка в пресі супроводить появу кожного з нових творів автора. Одні вва-
жали його генієм, самим значущим композитором епохи, інші, не соромлячись у ви-
словлюваннях, називали Регера божевільним, а його музику беззмістовною, хаотич-
ною і безобразною.

Регер – композитор трудоголік, копітка робота якого проявилась у всіх жанрах, 
крім сценічних. Найбільше Регер звертався до органної, хорової і фортепіанної му-
зики, яку він сам виконував як концертний виконавець. Для Регера дуже важливим 
є власний слуховий і практичний досвід, ні один орus не з’являвся просто так, лише 
у роботі за інструментом, з оркестром чи хором народжувався твір, що був вивіреним 
до найменших дрібниць, точним по формі і структурі. Що стосується хорової творчос-
ті, то вона йде поруч з органною. Регер з дитинства грав на органі і співав у хорі. Саме 
ці два поняття хор і орган займають високе духовне положення у його творчій постаті. 

Слід сказати, що до якого б з названих жанрів не звертався М. Регер, він завж-
ди виявлявся справжнім новатором, як у розумінні та трактуванні ним жанрів, так 
і в підході до форми, хорового письма, інструментування у використанні інших не 
менш важливих засобів музики. Тому не є випадковим невичерпаний інтерес музикан-
тів до музичного світу німецького композитора. А це стосується не лише музикознав-
ців, а й виконавців. Будучи прекрасним знавцем хорового співу, Регер зумів створити 
шедеври хорової музики, які тримають в увазі та, навіть, в напрузі не лише слухачів,  
а й самого вико навця, який не може не захоплюватися процесом виконання. Безпереч-
но, це характерно  не лише для його хорової музики. Як істинний знавець специфіки та 
характеру людського голосу та власник неабиякої інтуїції в сфері вокального і хорово-
го письма, він не менш приваблює також виконавців - вокалістів. 

Хорова творчість Регера – вагоме і величне явище на межі століть у світовій му-
зиці. Його кантати «Монахині», «Освячення ночі», «100 – й псалом», «Відлюдник», 
«Реквієм» стали невід’ємною частиною концертного репертуару світових хорових 
колективів, а хори a сарреІІа обов’язковими конкурсними творами на Міжнародних 
хорових фестивалях і конкурсах. Саме в хоровій музиці а сарреІІа Регер яскраво роз-
кривається як пізній романтик, композитор, що продовжує і певній мірі відроджує 
традиції попередників. Яскравий тому приклад «Вісім хоралів ор.138», «Десять пі-
сень для чоловічого хору ор.83», «Сім хорів ор.38», «Три шестиголосні хори ор.39» мо-
тети «Palmsonntagmorgen» (1902), «Ostermotette» (1911), «Geistliche Gesangе ор.110»  
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(1909-1912), і вершина 12- голосний мотет (концерт для хору) «Vater unser», останній 
незавершений твір композитора.

«Три мотети («Geistliche Gesangе») ор.110» монументальний твір написаний 
в складних умовах: часті переїзди у пошуках самореалізації і можливості забезпечити 
сім’ю, прогресуюча хвороба, та смерть близької людини. В цьому тричастинному ци-
клі чистої та щирої музики приховані найглибші переживання композитора. Зрештою, 
у «Трьох мотетах» яскраво проявилися зацікавленості (стосовно експериментів у пла-
ні жанру, форми та музичної мови, хорового письма). Незважаючи на всі досягнен-
ня і високу майстерність, цей опус називали громіздким, гармонічно перенасиченим, 
незрозумілим, важким для виконання, і як причина відсутності звучання цієї музики 
в  концертах та її теоретичного розбору.

Висновки. Таким чином, одною із головних задач даної роботи являється спро-
ба довести протилежне – виявити істинні цінності цього вагомого в творчості Регера 
твору. Для цього необхідним є докладний інтонаційно-драматургічний аналіз всього 
музичного матеріалу мотетів, який на сьогоднішній день відсутні (окрім оглядної ха-
рактеристики окремої частини). 
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ПОНЯТТЯ ШТРИХОВОЇ ПАРТИТУРИ
НА ПРИКЛАДІ ЦИКЛУ «12 ХОРІВ A CAPPELLA» OP. 27 С.І.ТАНЄЄВА

Мета: визначити роль штрихів як музичного засобу на прикладі композитор-
ському задумі циклу С. І. Танєєва «12 хорів a cappella» ор. 27. У зв’язку з цим необхідно: 
проаналізувати музичну та текстову складові циклу С.  І. Танєєва «12 хорів a cappel-
la» op. 27; виділити характерні моменти застосування особливих штрихів для кожно-
го з 12 творів; дослідити зв’язок штрихової партитури з драматургією номерів циклу. 
Наукова новизна полягає у розробці поняття «штрихової партитури», визначенні її 
характерних особливостей, складових частин та засобів співпраці з музичною та тек-
стовою складовими твору.

Дискусії. Музичний штрих є досить звичним та розповсюдженим явищем. По-
при його, здавалось би, невелику роль для виконавця, композиторський задум часто 
напряму залежить від точності виконання подібних способів акцентування уваги слу-
хача. Важливо також зауважити, що штрихи є одним з найважливіших складових саме 
хорового виконання, хоч воно і має у своєму розпорядженні куди менше засобів, аніж, 
наприклад, струнні чи духові інструменти. 
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У циклі Сергія Танєєва «12 хорів a cappella» ор. 27 (на слова Я. Полонського) ми 
можемо спостерігати явище, подібне до цілої партитури штрихових прийомів. Клю-
човим фактором у виборі цього твору як прикладу створення композитором штри-
хової партитури всередині нотного тексту став метод виконання a cappella, який дає 
змогу сфокусуватись окремо на специфіці хорового виконання. 

Як композитор, відомий своєю майстерністю поліфонічного поєднання голосів 
та численними хоровими шедеврами, Сергій Танєєв приділяє велику увагу кожній 
деталі цих творів. В деяких з них він прагне виділити окреме слово, фразу, вокаль-
ну партію, музичну тему чи просто посилити контраст між розділами форми, і саме 
в циклі «12 хорів a cappella» ми маємо змогу прослідкувати основні авторські методи 
застосування штрихів для посилення цих впливів.

В основі штрихової партитури більшості з цих хорових творів композитор ство-
рює контраст двох сфер: legato та non-legato, який інколи посилюється у співставленні 
legato та staccato. Також це часто пов’язано і з формою номерів циклу, в якому перший 
розділ виконується звуковеденням legato, а другий – staccato чи non-legato. Дуже яскра-
во подібний контраст проглядається в №3 «Развалину башни, жилище орла», в якому 
після напруженого мінорного хорального початку з темповою зміною на allegro vivace 
несподівано з’являється жвавий рух staccato в тональності F-dur з текстом «Веселое 
ржанье и топот коней». Подібним чином в № 11 «По горам две хмурых тучи» повільне 
поліфонічне legato після різкої зміни темпу на allegro energico штрих змінюється на 
non-legato, а музична фактура починає стрімко перетворюватись на хорал. 

В циклі також існує декілька творів, що не підпадають під загальну схильність 
циклу до контрасту штрихів legato та non-legato, наприклад №4 «Посмотри - какая 
мгла…». Вся його три-частинна форма поєднана невпинним рухом, основним мето-
дом реалізації якого є майже безперервне staccato. Важливою складовою цього зразку 
є і відмежуванні постійного руху короткочасними синкопами, до яких композитор 
привертає додаткову увагу шляхом акцентів. № 6 «Молитва» також поєднаний загаль-
ним характером, на цей раз хоралу legato, та відсутністю різких контрастів у тексті.

Майже протилежним двом попереднім номерам циклу видається №5 «На кора-
бле». В першу чергу, це пов’язано з напруженим початком твору, який спрямовано 
на передачу хоровими засобами нестримного характеру морського шторму. Також 
в  цьому номері є найбільш розвинутий сюжет з поміж інших, тому штрихова пар-
титура С. Танєєва в ньому сформована особливим чином. Рухаючись від швидкого 
поліфонічного розділу non-legato та фуго-подібної імітації всередині нього, на словах 
«Заря! Друзья, заря!» персонажі утворюють своїми голосами хорал legato, який по-
ступово посилюється до самої кульмінації і підкреслюється зростанням динаміки. Як 
можна побачити, у цьому зразку композитор яскраво підкреслив зв’язок драматургії 
літературного твору і можливості його вираження у музичному плані за допомогою 
зміни штрихів. 

Окремо слід зазначити про використання С. І. Танєєвим штриху tenuto. Найчасті-
ше він використовується в циклі для підкреслення ключових слів віршів та закінчень 
фраз. Але в №9 «Увидал из за тучи утес…» відбувається постійне посилення ролі tenuto 
хорових партій відповідно до зростання динаміки у русі до кульмінації. Цікавою зна-
хідною цього номеру також є спроба відтворити ехо за рахунок повторення останньої 
фрази твору «ей дарит диадему из роз», зроблене на одній ноті за рахунок ледве чут-
ного в динаміці рр підкреслення сильних долей з попереднім staccato. 

В результаті дослідження вдалось виявити певні особливості використання 
С. Танєєвим штрихової партитури. Головним чином вона впливає на створення додат-
кового зв’язку між музичною та текстовою складовими твору. Це відбувається шляхом 
використання штрихів legato та non-legato, staccato у межах окремих розділів форми 
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або навіть протягом цілого номеру циклу. Найчастіше це призводить до підкреслення 
композитором текстових особливостей, ключових слів та фраз, інколи до підкреслен-
ня характеру твору, його настрою або сюжету вірша Якова Полонського. 

Постійно композитор використовує акценти та tenuto, за рахунок яких музичне 
полотно творів забарвлюється додатковими фарбами, починає більш чітко вказувати 
на початок та кінець фрази у різних голосах, в деяких номерах навіть позначає поря-
док вступу голосів у імітаційній поліфонії. Саме за рахунок штрихів в поліфонічних 
розділах творів циклу композитору вдається виділити важливу мелодичну лінію се-
ред загального звучання хорової партитури, дати почути слухачу ключове, на думку 
С. Танєєва, слово або фразу.   

Висновки. Феномен штрихової партитури фактично не зустрічався в жодному 
з попередніх наукових досліджень, і тому є нашою унікальною розробкою. Його ви-
няткова роль у альтернативному підході до аналізу авторського задуму твору або ці-
лого циклу творів додає широкий пласт можливостей для виконавської інтерпретації. 
Надалі ця тема потребує подальших наукових обґрунтувань на прикладі інших зраз-
ків та творів.

Анастасія Гутнік,
студентка І року навчання ОС «Магістр» КНУКіМ
e-mail: hutnikanastasia@gmail.com
Науковий керівник – засл. артистка України, доц. Кречко Н.М.

СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ВОКАЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 
(НА ПРИКЛАДІ МУЗИЧНИХ ЗАКЛАДІВ КИЄВА)

Мета: вивчення процесу становлення вокальної музичної освіти в Україні та 
формування перших професійних учбових закладів. 

Дискусії. Музичне мистецтво є цінний скарб нашого народу, а етапи становлен-
ня професійної музичної освіти та вокальних шкіл відображають поглиблення про-
цесу розуміння значення збереження та розвитку національних культурних традицій. 
Тому підготовка цінних кадрів та фахівців музичних і зокрема вокальних спеціаль-
ностей не може здійснюватися без знання історії розвитку музичної освіти та вокаль-
них шкіл. У  національній доктрині говориться: “Національне спрямування освіти 
є одним з основних пріоритетів… Національне виховання спрямовується на залучен-
ня громадян до глибинних пластів національної культури і духовності, формування 
національних світоглядних позицій, ідей, поглядів і переконань на основі цінностей 
вітчизняної та світової культури” [ 2, с. 235].

Фундамент музичної культури був покладений ще з давніх часів, тому витоки 
української музичної та вокальної культурної спадщини потрібно шукати в церков-
ному та народному співі. 

Основою розвитку в музичній культурі нашої країни стала народна пісня, з неї 
і почалось формуватися вокальне мистецтво. Як говорив доктор мистецтвознавства, 
професор НМАУ ім. П. І. Чайковського М. Давидов «формування виконавської майс-
терності відбувається в органічному зв’язку з вихованням високої культури музикан-
та, першоджерелом якої є народна пісня, це складає національну визначеність музич-
но-художнього мислення митця, здатного до розширення свого почуттєво-емоційно-
го потенціалу на безмежному матеріалі музики всіх народів, стилів і епох» [ 4, С.7-22].  

Народна пісня дійшла до нас завдяки народним співцям: кобзарям, гуслярам, 
лірникам, бандуристам. «Співцям часто належало нести перед людьми своєї країни 
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знамено моральної і інтелектуальної величі, пробуджувати в них високі прагнення, 
бо це було їх покликання. До числа геніальних поетів-співців належав і великий автор 
«Слова о полку Ігоревім» та багато інших подібних до нього народних рапсодів старо-
давньої Русі, чиї імена поглинуті часом» [5, С. 5-6].

Народна пісня безпосередньо допомогла людям в трудовому процесі. Під час ви-
робничого процесу люди усвідомили роль музики, яка об’єднувала людські прагнен-
ня та збуджувала їх до творчої енергії. Звідки ж, пісням надали магічного значення 
та визнання соціально-дійової сили, після чого з’явились календарно-обрядові пісні. 
Цей жанр відіграв значну роль в подальшому становленні української народної пісні. 

Далі в історії вокального мистецтва значну і теж важливу роль відіграв церков-
ний спів. Дослідник В.Іванов, який вивчав церковний спів, назвав його однією із за-
гадок історії, яка зумовлена «складністю поєднання вокального і словесного начала, 
а разом з ними й відповідного письма» [6,С.5]. 

Церква упродовж Х-ХVІІ ст. була центром культури, звідки формувався му-
зичний професіоналізм. В церковній музиці України виділяють два стилі виконан-
ня – це одноголосний (ще його називають «монодичний») та багатоголосний» співи. 
У ХVІІІ  ст. в Україну приходить «партесний спів», тобто на зміну унісонного співу 
приходить багатоголосся. «Так, наприклад, у розповіді арабського мандрівника архі-
диякона П.Алеппського про подорож Антиохійського архієпископа Макарія сказано: 
«Ніщо так не дивувало нас, як краса маленьких хлопчиків і їх спів, що йшов від са-
мого серця. А в Лаврі священики співали «разом із півчими, замінюючи орган, тобто 
із хлопчиками, у яких був голос, що брав за душу»» [ 3, С. 117]. Згодом багатоголосся 
узаконили на території України і приходить новий термін «партесний спів». Партес-
ний стиль виконання призвів до  переломного моменту у вокально-хоровій культурі.  
Це сприяло до глибоких змін у слуховому сприйнятті музики так і в сприйняті во-
кально-хорового мислення.  

В ХVІІ ст. з’являється перший музичний заклад, який готує провідні музичні 
кадри. Цей заклад називався Глухівська співоча школа. Основним завданням перед 
школою стояло підготовка співаків для придворної капели. «Офіційним засновни-
ком цієї школи був «правитель Малоросії» Румянцев. В ордері, який він видав про 
заснування співочої школи, були чітко сформульовані мета і завдання: «Оскільки по 
іменному, її імператорської величності, указу, наказано заснувати в Глухові невели-
ку школу при одному регентові, котрий у співі чотириголосному й партесному був би 
цілком досконалий, до якої набирати зі всієї Малоросії із церковників із козацьких 
і міщанських дітей та з інших, і утримувати постійно в тій школі від двадцяти осіб, 
а при тому, знайшовши досвідчених майстрів із чужинців та малоросів, цих учнів 
навчати також струнної музики: задля того військовій канцелярії генеральній, куди 
належить підтвердити, щоб регента такого, котрий би у чотириголосному і партес-
ному співі дійсно був удосконалений і інших, які б школярів також струнної музики 
навчати могли, знайти і, знайшовши, надіслати до мене, і утримуватися вони будуть 
державним коштом» [11, С.142]. Глухівська співоча школа виховала велику плея-
ду музикантів того часу, серед яких є всім відомі Д.Бортнянський, М.Березовський, 
А.Ведель, Г. Сковорода та ін.

На зміну естетиці церковного співу приходять нові світські жанри, що активно 
впливають на розвиток музичної і вокальної культури. Одним з таких жанрів став 
жанр опери. На розвиток вокального оперного жанру посприяла італійська та ні-
мецька культури, які на певний час повністю охопили своїм впливом Європу. Але 
в 19 сторіччі національні культури стали завойовувати своє унікальне місце в рамках 
створеної Європейської традиції. На той час головним осередком музичної освіти 
стали спеціальні навчальні заклади, які на території Російської імперії створили при 
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Російському музичному товаристві. 18 січня 1868 року було відкрито музичну школу 
при РМТ в Києві. «У статуті музичної школи було записано, що до цього закладу мог-
ли вступати представники всіх верств населення, тобто юнаки і дівчата від 14 років, 
які вміли читати, писати, знали чотири дії арифметики та нотну грамоту. Заняття 
проводились 10 місяців на рік, а увесь термін навчання тривав не більше шести років 
і поділявся на молодший, середній і старший курси. Переведення на кожний вищий 
курс здійснювалося за рішенням екзаменаційної комісії, правда, можна було закін-
чувати навчання і раніше, тобто достроково» [11, С. 190].  Директором школи був Ро-
берт Августинович Пфенінг, він викладав хоровий та сольний спів. У школі навчалися 
діти від 14 років і до 26 років. Музична школа поділялась на п’ять відділів: скрипки, 
фортепіано, віолончелі, елементарна теорія та спів. У школі були обов’язкові заняття 
з сольфеджіо, фортепіано та теорія музики, а також учні мали ходити тричі на тиж-
день на хор. 

У 1875 році відкривають новий корпус при музичній школі і створюють новий 
народний недільний клас хорового співу, з цього періоду  в музичну школу прихо-
дить більше учнів. Після чого музичну школу переорганізовують в музичне училище. 
Поступово, училище завойовано свій авторитет тим, що готував професійних фахів-
ців в музичній сфері.

Важливу роль у становленні музичної освіти відіграв М. Лисенко. Він відкрив 
музично – драматичну школу. Курс навчання в музичній школі тривав дев’ять років. 
Вступати до  школи мали право  діти від 9-14 років, всіх верст населення, а от до класу 
співу та тромбона діти від 16 років.  Розквіт вокальної майстерності учням принесла 
викладацька діяльність М. Зотова, К. Конча, О. Мишуга, О. Муравйова. Зростаючий 
рівень професійної підготовки учнів змушує реорганізації. В. Антонюк, зазначає, що 
школа «реорганізова  у 1918 р. в Музично-драматичний інститут імені М. Лисенка 
і приєднавшись у 1928 р. до Київської консерваторії, навчальний заклад, створений 
М. Лисенком, став творчо-педагогічною лабораторією української вокальної школи, 
яка з кожним роком набувала національно специфічних рис» [1, 57].  

Наступний етап в історії музичної та вокальної освіти переймає Київська кон-
серваторія. Цей етап розвитку виявився складним, бо на той час припадають репресії 
та Друга світова війна. Попри всі заборони Київська консерваторія розвивалася далі 
і на той час в ній викладали такі видатні викладачі, як Д. Євтушенко, М. Донець-Тес-
сейер, О. Брагін, Е. Скрипчинська та ін.. На той період українська школа була спрямо-
вана на «бельканто у поєднання з елементами народнопісенної традиції, здійснила 
значний вплив на тогочасну естраду, на якій у 1950-х рр. виступали оперні співаки 
Д. Гнатюк, К. Огнєвий, А. Мокренко, Д. Петриненко, Ю. Богатіков, Ю. Гуляєв, викону-
ючи пісні П. Майбороди, О. Білаша, І. Шамо, Б. Буєвського та ін.» [10, С. 170]. 

В останній третині ХХ ст. в класичній академічній вокальній школі яскраво про-
явили себе викладачі Київської консерваторії – Є. Чавдар, К. Огнєвий, М. Кондра-
тюк, Л. Руденко, Є. Мірошниченко, Д. Петриненко, В. Третяк, Г. Туфтіна, А. Мокренко, 
М. Стеф’юк, З. Христич, В. Буймістер та ін. 

Сьогоденний етап розвитку української музичної освіти і вокальної школи 
продовжує досягнення попереднього періоду, але водночас розширює його горизон-
ти, залишаючись активним у культуро – творчому всесвітньому просторі. Сучасні 
українські співаки широко відомі за межами нашої країни і прикрашають провідні 
оперні театри світу. Анатолій Кочерга, Вікторія Лук’янець, Володимир Гришко, що 
одними з перших представляли вітчизняну вокальну школу вже незалежної України 
за кордоном, передали естафету молодшому поколінню оперних співаків. Людмила 
Монастирська, Оксана Дика, Дмитро Попов, Олексій Пальчиков та ін. продовжують 
демонструвати  київську вокальну школу на кращих світових сценах.
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Висновки. Отже, багатогранна історія української музичної освіти та вокальних 
шкіл змінювалась та розвивалася під впливом різних історичних подій та культурно-
го простору. Вона пройшла складний шлях розвитку обумовлений наявними форма-
ми та умовами навчання, духовним змістом життя та культурою суспільства в цілому. 
Вивчення і аналіз цих процесів є важливим фактором збереження історії національ-
ної культури  та примноження її історичного досвіду. 
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АНАЛІЗ МЕТОДИЧНИХ ПРИЙОМІВ ПРОФЕСОРА К. РАДЧЕНКО 
В ПРОЦЕСІ РОБОТИ З АКАДЕМІЧНИМИ СПІВАКАМИ

Мета: ознайомити сучасного викладача академічного вокалу з методичними 
прийомами професора К. П. Радченко та навчитися використовувати їх на практич-
них заняттях.

Дискусії. Звертаючись до аналізу методичних прийомів роботи професора ака-
демії, народної артистки України Клавдії Павлівни Радченко, може здатися, що педа-
гогічний досвід нічого не вартий, якщо викладач не робить процес навчання обмірко-
ваним та зрозумілим для студентів.

Вокальна педагогіка може навіть стверджувати, що немає досвіду роботи видат-
них співаків і викладачів. Ось приклади з методичних «заповідей» викладача belcanto 
та постановочної педагогіки: 

1.	 співати треба через витвір в задній стороні шиї та уявити, що глядач ззаду вас; 
2.	 співайте вздовж вашого спинного хребта; 
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3.	 формуйте високі тони темним тембром; 
4.	 змазати ніс вазеліном перед тим, як брати високі ноти, та уявити, що ви чи-

мось налякані; 
5.	 думати про тухлу рибу, коли ви формуєте головний звук; якщо ви хочете співа-

ти добре, ідучи вверх по шкалі гами, робіть так, як робив це Карузо; 
6.	 співайте слово «ку-ку» кожен день для кращого розвитку голосу; 
7.	 для більш правильного формування високих нот стисніть маленький язичок 

гландами. 
Якщо ці методичні рекомендації ми всі засвоїли, то, можливо, треба тепер пошу-

кати ще й «секрети староіталійської» школи? 
Один із самих авторитетних викладачів М. Гарсія не обійшов ці питання сторо-

ною. Він вивчав методи викладання, які були в XVII столітті в школах Феді, Пістоккі, 
Порпора, Бернаккі, Джиціо. Традиції навчання співу в цих працях залишилися непов-
ними та неточними, а секрети співу того часу, на жаль, залишились не розкриті для на-
щадків. Тому, під «методом співу» ми розуміємо спосіб правильної обробки людського 
голосу, який веде до співу відповідно до вимог мистецтва.

Клавдія Павлівна Радченко   (14.12.1925р.) -  оперна співачка, ліричне сопрано, 
родом з Білоцерківщини. Закінчила Київську консерваторію по класу М.Зубарєва,  
з 1957р. солістка Київського театру опери та балету, з 1982 – 1997рр. викладала у Київ-
ській консерваторії, була професором [1].

Розглянемо проблеми формування вокальної професійної майстерності на осно-
ві аналізу методичних прийомів професора Київської консерваторії, нар. арт. України 
К. П. Радченко, яка у педагогічній діяльності використовувала термін «технічна доско-
нальність», надаючи основи вокальної майстерності своїм учням. Перейнявши досвід 
педагогів української та російської вокальних шкіл, додаючи у свою вокальну методи-
ку чимало нового, особисто їй притаманного. К. П. Радченко радила уважно слідкувати 
за станом свого організму, слідкувати за здоров’ям. Постановка корпусу в поєднанні 
з правильним вдихом, тверда опора на обох ногах, осанка голови, природно розкритий 
рот – все це було основними вимогами на початку уроку та співу. Приділяючи увагу 
вокальному диханню, як найголовнішій умові вокальної майстерності, пропонувались 
дуже цікаві вправи, які у студентів викликали спочатку сміх, а потім розуміння їх важ-
ливості, для створення вільного, польотного звука. Правильний вдих не дає співаку 
розтрачувати дихання неекономно, дихання залишається спокійним, та еластичним. 
Але прийоми К. П. Радченко, як і в усіх питаннях постановки голосу, були суто індиві-
дуальні, до кожного окремого випадку. Дуже важливим вважалось виховання у співака 
відчуття тональності, частота інтонації. Керуючись власним досвідом хочу підкресли-
ти, що в класі професорки з великою повагою ставилися до такого композитора, як 
В. А. Моцарт, однак, складаючи репертуарний список для кожного студента, педагог 
брала до уваги і чисто вокальні виконавські особливості твору, ступінь труднощів. 

У класі Радченко К. П. майже не співали вокалізи, на молодших курсах забороняли 
співати складні твори, які могли привести до форсування звука. У класі була «залізна» 
дисципліна, тому робота була систематичною та наполегливою. До початку уроку по-
винні були прийти всі. Починали зі старших курсів, весь клас слухав, вчився. З роками 
розумієш, як це корисно. Виконавська сторона також залежить від гарного звучання. 
Звук – сильний і м’який, округлий і яскравий, свіжий чистий за тембром, польотний 
допомагає вирішувати технічні, вокально-музичні завдання. Також це нерозривно 
пов’язане з розумінням музики, з її змістом і стилем. Гарне звучання – це наповнити 
звук змістом. Велика увага приділялася артикуляційному апарату. Потрібно, щоб го-
лосні формувалися в передній частині апарату, оволодіння високим «головним» зву-
чанням можна досягнути використовуючи голосну «і». Вона світла, зібрана, близька, 
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через неї у вправах виходили на інші голосні. Тому на уроці К. П. Радченко приділяла 
багато уваги дикції, гарній вимові слова. 

К. П. Радченко, як яскравий представник української вокальної школи, приділя-
ла багато уваги концертній діяльності класу, тематичним концертам. Особливо багато 
ми співали українських композиторів, а також робили міні-вистави, мюзикли. В цих 
виставах брали участь режисери, студенти театрального інституту. Тому ми могли себе 
розкривати ще, як і актори. На ці концерти приходили всі викладачі, студенти, запро-
шені гості. Було дуже цікаво. Отже, можна зазначити, що наш викладач контролювала 
все – оперний клас, камерний спів, вивчення партій в оперному класі. Контроль допо-
магав бути завжди у формі, неможна було піти на урок до інших викладачів нерозспі-
ваною. 

Перспектива подальшого розвитку вокальної майстерності тримається на су-
часному викладанні співу. Це не тільки технічна досконалість, а й поглиблення нових 
знань різних шкіл вокального мистецтва. Розглядаючи проблеми формування вокаль-
ної майстерності на основі вокальної школи, беремо за основу термін «технічна доско-
налість». В нього входить: гарне звучання голосу, звук, відповідний за стилем і жанром 
твору, робочий стан організму, осанка, постановка корпусу, ніг, правильний вдих по-
вітря, завдяки чому створюється дихальна опора. Завдяки умілому володінню співак 
зможе формувати гармонічні відтінки. 

Коли сформовані правильні звуки, тоді формується правильна дикція, яка і допо-
магає глядачам зрозуміти текст твору. Тому вокальний, загальний, музичний розвиток 
співака вирішує і художню задачу. Без цього всього не можлива вокальна майстерність 
та досконалість.

Важлива робота вокального викладача з диригентом, яким був народний артист 
України О. М. Рябов. 

Рябов Олег Михайлович – український диригент, народний артист України. На-
родився 23 грудня (1952) у м. Кременчуг. У 1958 році закінчив Київську консервато-
рію по класу О. Г. Климова. З 1960 року диригент Київського театру опери та балету,  
1966 – 1970рр. стажувався та диригував в Большом театре. Диригував оперними та ба-
летними виставами нашого театру.

У вивченні нової партії та в створенні нового образу своєї героїні завжди дуже 
цінною, точною вказівкою є рекомендація диригента та досвідченого вокального кон-
цертмейстера. Тандем диригента, співака та концертмейстера допомагає розкрити 
музичний образ, фарби в голосі та тембральні особливості.

Професійний диригент, який любить голос та розуміється на ньому є невід’ємною 
частиною удосконалення твого голосу та твоєї сценічної майстерності. Сучасне бачен-
ня оперного співака, а також його розвиток в умовах сучасних реалій, дає можливості 
вибору напрямку, в якому може існувати студент, а далі спеціаліст – оперний співак.

Доскональність у всьому – це девіз народної артистки України, професора 
К. П. Радченко, а майстерність її учнів продовжує удосконалюватись і є головним під-
твердженням дієвості індивідуальної вокальної методики сучасного Майстра.

Висновки: звернення до аналізу методики професора К. П. Радченко дає змогу 
удосконалити виконавські можливості співаків академічного вокалу, а також дає пер-
спективи розвитку вдосконаленні майстерності майбутніх оперних співаків.
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БЕЛА РУДЕНКО – ТВОРЧИЙ ПОРТРЕТ МИТЦЯ ТА ПЕДАГОГА

Мета: поширення обізнаності про творчість окремого виконавця, виділення ос-
новних біографічних моментів, що вплинули на розвиток його як професіонала, та 
звернення уваги на творче становлення особистості в контексті розвитку і збережен-
ня національної музичної культури.

Роль митця завжди була доволі вагомою для  держави та суспільства. Митець-тво-
рець: творець матеріального, того, що спонукає інших при погляді змінювати свій 
настрій, погляд, внутрішнє налаштування, або творець не зображального, немате-
ріального, митець, що створює певні непостійні образи, які спонукають до дії та до 
перемін, надихають, або просто знімають напругу. Чільне місце серед усіх видів мис-
тецтва посідає вокальне мистецтво. На сьогоднішній день продовжується розвиток 
вокального мистецтва в Україні, зокрема академічного. Багато талановитих співаків 
працюють закордоном в провідних театрах, що доводить про високий рівень підго-
товки, про здібність українських талантів та їх визнання.

Дискусії. Нині вивчення та аналіз творчості провідних вокалістів важливий для 
педагогічної, культурно просвітньої сфер, а також грає велику роль у особистому роз-
витку кожного студента-вокаліста. Велику роль у навчанні має мотивація. Завдяки за-
глибленню у творчість виконавців, які власне і становили українську вокальну школу, 
учні, студенти музичних навчальних закладів мають певний еталон. Репертуар укра-
їнських оперних співаків ніколи не обмежувався класичними аріями – всі вони співа-
ли також і взірці національного оперного мистецтва, українські романси та народні 
пісні, отже їх можна назвати популяризаторами української культури. По суті кожен, 
хто глибше занурюється у творчість окремих виконавців звертає увагу на переваги та 
проблеми розвитку та існування музичного мистецтва. Слухаючи твори, дослідник 
підвищує свою обізнаність в музичній галузі. 

У цій статті розглянута одна із найяскравіших представниць українського опер-
ного мистецтва ХХ століття – Бела Андріївна Руденко. Бела Руденко – власниця лі-
рико-колоратурного сопрано. У цього виду голосу силою і красою виділяються ноти 
головного звучання. Характерними ознаками цього типу є надзвичайна легкість, рух-
ливість, що поступається колоратурному сопрано, при цьому маючи більш звучну 
центральну частину діапазону, що дозволяє виконувати  більш широкий спектр ре-
пертуару (ліричного,  лірико-колоратурного сопрано). Діапазон даного голосу  h-es3.

Бела Андріївна народилася  у місті Боково-Антрациті, що на Луганщині. Її ди-
тинство пройшло в часи Великої Bітчизняної Війни. Тоді мала Бела співала у військо-
вих госпіталях, згадуючи потім: «Коли спробувала заспівати сама, не пам’ятаю, але 
спів здавався для мене природним. Втім, як почалися мої заняття співом, розповісти 
можу. Новий 1942 рік я зустріла в Фергані. Тут записалася в хорову студію, спочатку 
співала в альтах, потім в перших голосах. У Фергані тоді розташовувалося також бага-
то військових госпіталів, і ми, маленькі артисти, часто виступали в них. У госпіталях 
перебували тяжкопоранені, я на все життя запам’ятала зустріч з одним з них. Оче-
видно, його поранення довелося в голову - вона вся була забинтована, по-моєму, він 
навіть втратив зір. Після того, як я заспівала «Синій платочок», цей солдат покликав 
мене і, взявши в свою долоню мою руку, сказав: «Дівчинка, ти станеш співачкою, і ве-
ликою! Бережи свій голос» [1].
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Відліком її творчого життя можна вважати вступ в Одеську консерваторію, де 
під  керівництвом О. Н. Благовидової Бела здобувала освіту. Перша її вагома перемо-
га відбулася 1957 року на VI Всесвітньому фестивалі демократичної молоді, де Белла 
здобула золоту медаль та отримала запрошення на концертні виступи в Ленінграді 
та Москві з італійським уславленим тенором Тіто Скіпа. Це був переломний момент, 
шанс, що відкривав Белі дорогу в світ професійної творчості, який вона сприйняла 
серйозно, з усвідомленням обов’язків та вимог, що постали перед нею.

Після фестивалю співачці запропонували роботу в Київському театрі опери та 
балету ім. Т.Г.Шевченка. Ще в студентські роки відбувся дебют Бели з партією Джиль-
ди в опері Дж. Верді «Ріголето» в Одеському театрі опери та балету. Перші концерти 
показали, що молода артистка тонко відчула все різноманіття стилю Верді – вираз-
ність та пластичність, вибухову експресивність, контрастність переходів, широке ди-
хання кантилени. Як зазначали глядачі – на сцені Белла вражала своєю безпосеред-
ністю. Готуючи кожну роль, вона глибоко аналізувала життєву ситуацію, протиріччя 
характерів та наскрізну ідею образу та твору.

Знайомі та друзі описували її як людину, схильну до самоаналізу, артиста, що 
після концерту чекає справедливої критики, яка, можливо, дасть поштовх до  розду-
мів та вдосконалення. Ось що писав про Белу Руденко диригент та педагог B. Тольба: 
«Бела Руденко росла від ролі до ролі, від вистави до вистави. Її рух був поступовим - 
без стрибків, але і без зривів. Її сходження на музичний Олімп було неухильним; вона 
не здіймається стрімко, а піднімалася, наполегливо завойовуючи все нові вершини 
в кожної нової партії, і тому так просто і впевнено її високе мистецтво і її видатні 
успіхи» [1].  Іноземні впливові газети теж не обділили творчість та особистість Руден-
ко добрим словом. Наприклад після одного із виступів Бели в США Газета «Ньою-Йорк 
Таймс»  так охарактеризувала  артистку: «Сопрано, яке виконують запаморочливі па-
сажі, не вдаючись до штучних прийомів, беруть будь-яку ноту з абсолютною впевне-
ністю, відтворюють трелі з легкістю флейтиста, - рідкісне явище. Бела Руденко - таке 
рідкісне явище. З усіх точок зору її виступ був тріумфом». Японська газета «Майніті» 
написала: «Чудовий, прозорий і сильний голос співачки підкорив усіх. Її по праву 
можна назвати сьогодні одним з кращих в світі колоратурних сопрано. Якщо ви хоче-
те почути, як котиться перли по оксамиту - слухайте, як співає Бела Руденко» [2].

У жовтні 1957 року співачка представляла Радянський Союз на престижному між-
народному конкурсі вокалістів у Тулузі (Франція), отримавши золоту медаль і звання 
лауреата. З цього моменту вона почала активну гастрольну діяльність в зарубіжних 
оперних театрах з партіями Джільди і Віолетти («Ріголетто» і «Травіата» Дж. Верді), 
Цариці ночі («Чарівна флейта» В. А. Моцарта), Лючії («Лючія ді Ламмермур» Г. Доні-
цетті).

24 листопада 1960 роки після блискучого виступу на Декаді українського мисте-
цтва в Москві співачці у віці 27 років було присвоєно звання народної артистки СРСР. 
Вона була в той момент наймолодшою в країні артисткою відзначена цією почесною 
нагородою.

У 1972-1988 роках Бела була солісткою «Большого» театру СРСР, виступаючи при 
цьому також на кращих оперних і концертних сценах світу. Партнерами Бели Руден-
ко по сцені були народні артисти Радянського Союзу В. Атлантов, С. Анджапарид-
зе, Е. Нестеренко, А. Ведерников, Ю. Мазурок, І. Архипова, О. Образцова, Ю. Гуляєв,  
С. Соткилава, Ю. Мазурок, Т. Синявська.

За своє життя Бела Руденко підкорила найвідоміші сцени світу: лондонський 
А́льберт-холл, знаменитий концертний зал Карнегі Холл, Лінкольн-центр, Королів-
ський оперний театр в Осло, сцени Франції, Японії, США, Нідерланд, Канади, Вели-
кобританії, Мексики, Бразилії, Норвегіїї, Швеції, Польщі,  Чехословаччини, Філіпін 
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та ін.. У 1964 їй випала висока честь відкривати організовані ЮНЕСКО концерти  
«Паризької музики» в столиці Франції.

Велика заслуга Бели Руденко у поширенні української культури. У виконанні 
Бели Руденко можна почути  записи українських народних пісень, зокрема «Дощик» 
обр. М. Лисенка, «Соловейко» М. Кропивницького, «У гаєчку ходила я» обр. Л. Коло-
дуба, «Ой не світи, місяченьку» обр. В. Заремби «Ой піду я межи гори» обр.  А. Кос- 
Анатольського та багато інших.

У камерному репертуарі співачки Концерти для голосу з оркестром Р. Глієра та 
Г. Майбороди (останній був написаний композитором спеціально для співачки і при-
свячений їй). В її репертуарі майже всі відомі колоратурні партії.

Пишучи творчий портрет Бели Руденко не можна не згадати про неї, як про пе-
дагога. Свою педагогічну діяльність артистка розпочала в Київській консерваторії по 
класу сольного співу. З 1977 р викладала в Московській консерваторії, а у 1989 р стала 
професором. Вимогливість до себе, напружений, вдумливий, невпинний аналіз своєї 
творчості культивувала в своїх ученицях професор Бела Андріївна Руденко: «Я своїм 
студенткам кажу: ти станеш артисткою в той момент, коли, вийшовши на сцену, ти 
не будеш тремтіти і нервувати, а будеш радіти і відчувати почуття щастя, що ти мо-
жеш поділитися всім, що є в тобі з твоєю публікою». Серед її випускників відомі со-
лісти провідних російських та українських оперних театрів: І. Бікулова, Л. Бірюкова,  
Е. Головлєєва, І. Вежневець, Т. Кнутович, М. Горєлова та інші. 

Висновки. Ця стаття розкрила деякі моменти  із життя та творчості Бели Ру-
денко, що спонукають до винесення наступних висновків. Бела Руденко – артистка 
з великої букви. Історія її творчого становлення – це приклад сучасним поколінням, 
приклад митця, чиє бажання досконалості, завоювання нових вершин та прагненням 
до відкриттів є постійне та невпинне. Історія її життя надихає на працю, показує при-
клад людини впевненої, продуктивної, відповідно і результативної. Її творчість, що 
безпосередньо зв’язана з українською культурою,  знаходить і сьогодні нових слуха-
чів, а безцінні записи творів світової та української класики ширяться світом.
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РОМАНТИЗМ В УКРАЇНСЬКІЙ ВОКАЛЬНІЙ МУЗИЦІ

Мета: проаналізувати ключові моменти розвитку вокальної музики епохи ро-
мантизму в творчості українських композиторів ( на прикладі вокальних та оперних 
творів А. Гулака – Артемовського, М. Лисенка, М. Аркаса, А. Вахнянина, К. Стеценка).



ДНІ НАУКИ КНУКІМ   Київ 2020
СЕКЦІЯ «АКАДЕМІЧНЕ ХОРОВЕ МИСТЕЦТВО» 

24

Український романтизм – це ідейний рух в літературі, науці, мистецтві, зокре-
ма музиці, який почав свій розвиток у ХІХ ст.. Цей період в українській культурі від-
значається початком становлення національної музичної школи, що є надважливим 
фактором для історії та розвитку українського мистецтва в цілому. Ідеї романтичної 
течії тісно пов’язані з посиленням інтересу до українського фольклору (балади, думи, 
ліричні пісні) і його імплементації у жанри європейської музики, яскраво відслідко-
вуються в творчості А. Гулака – Артемовського, М. Лисенка, М. Аркаса, А. Вахнянина, 
К. Стеценка та ін.

Дискусії. З зародженням та розвитком оперного мистецтва в Україні, розвива-
лося і вокально-виконавська школа, опираючись та тенденції тогочасного мистецтва. 
1862 року композитор А. Гулак-Артемовський написав першу в історії українсько-
го мистецтва оперу, на лібрето українською мовою, та здобув широку популярність. 
Прем’єра опери відбулася 14 квітня 1863 року на сцені Маріїнського театру, через 
рік, 6 жовтня 1864 року, вистава пройшла у Великому театрі Москви, що дає підста-
ви вважати про високу оцінку тогочасної публіки та схвальність музичних критиків. 
Гулак-Артемовський був не лише її першим постановником, а й виконавцем партії 
Карася. Після виходу Емського циркуляру, перша національна опера була забороне-
на на 20 років, 11 червня 1884 року оперу було знову представлено публіці театраль-
ною трупою М. Старицького, за участі М. Заньковецької та М. Садовської-Бартольді, 
з того часу опера є національним надбання та входить в репертуар всіх українських  
театрів [3]. 

Необхідно зауважити, що А. Гулак-Артемовський використовує український ме-
лос, адаптуючи його до класично-європейських музичних форм. Прикладом може 
слугувати «Каватина султана», що є взірцем невеликої класичної арії, зі вступом і арі-
озною мелодією в якій яскраво прослуховується характерні елементи національної 
мелодики. А дует Одарки і Карася – стилістично має схожість з комічними дуетами 
opera buffa у поєднанні з українською пісенною традицією романсової лірики. 

Як зазначає у свої праці «Микола Лисенко як творець української національної 
моделі романтичного стилю» науковець Л. Корній, формування національної тради-
ції української музика проходить в декілька етапів, свій початок бере  в епоху Ба-
роко (канти, партесний концерт), продовжує розвиток у добу Просвітництва (хорові 
концерт М. Березовського, Д. Бортнянського, А. Веделя). «Однак найяскравіші ознаки 
національного в українській музиці виявилися в епоху Романтизму. Звернення дея-
ких українських композиторів (попередників та сучасників М. Лисенка) до фольклору 
сприяло національному колориту. Але тільки М. Лисенко надавав особливої ваги на-
ціональній ідентичності музиці і свідомо прагнув досягти її. У створенні ним моделі 
національного романтизму вирішальну роль відіграло його нове ставлення до кон-
цепцій народності та національного» [3]. 

Для індивідуального стилю митця особливе значення мала пісня-романс, що по-
бутувала переважно в міському середовищі Серед пісень-романсів є зразки, які спра-
ведливо вважаються шедеврами народнопісенної лірики – «Ох, і не стелися, хрещатий 
барвінку», «Ой, глибокий колодязю, золотії ключі», «Ой у полі криниченька» та ін. Їх 
записав та аранжував М. Лисенко. Композитор записав та видав близько 1500 народ-
них пісень (майже всіх жанрів) і здійснив 500 їх аранжувань, написав теоретичні пра-
ці про український музичний фольклор.

«Постійна робота з фольклором (записування, видання, аранжування) сприяла 
тому, що композитор мав багатий народнопісенний і інтонаційно-слуховий запас, 
яким він вільно володів при написанні своїх творів. Завдяки цьому М. Лисенко ство-
рив багатий і різноманітний музичний тематизм фольклорного типу (ліричний, лі-
рико-драматичний, епічний, героїчний, танцювальний). У тематизмі фольклорного 
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типу простежуються зв’язки з широким колом жанрів українського фольклору, їхньою 
музичною образністю і стилістикою» [3]. Цим він вміло користувався при створенні 
пісні-романсу, наприклад, романс «Чого мені тяжко» на слова Т. Шевченка, має ре-
читативний характер, що відповідає кобзарським думам. У формі такого поєднання 
М. Лисенка можна вважати новатором, адже за жанром , поетично-емоційною скла-
довою і малою формою – це класичний романс, а за типом мелодики – це елементи 
кобзарських дум.

Вагомим доробком творчості Миколи Лисенка є оперна спадщина композитора, 
з під його руки вийшли такі твори, як «Андрашіада», «Чорноморці», «Різдвяна ніч», 
«Утоплена», «Наталка Полтавка», «Тарас Бульба», «Відьма», «Сапфо», «Енеїда» та ка-
мерна опера-хвилинка «Ноктюрн», також варто зазначити, що саме творчість М. Ли-
сенка привнесла перші дитячі опери в скарбницю української музики «Коза-дереза», 
«Пан Коцький» та «Зима і Весна, або Снігова краля».

В аріях опер М. Лисенка також простежується поєднання елементів української 
мелодики в класичних музичних формах. В арії Тараса «Гей літа орел» з опери «Тарас 
Бульба» - є всі ознаки героїчної козацької пісні-балади, що є характерним для мелосу. 

Маючи яскраво виражену громадську позицію М. Лисенко заснував у Києві при-
ватну Музично-драматичну школу, яка працювала у режимі вищих навчальних за-
кладів що стало початком професійної музичної освіти на теренах нашої держави, 
зокрема, професійного розвитку виконавців-співаків. 

Ще один український громадсько-політичний діяч, композитор  котрий пра-
цював на розвиток українського вокально-виконавського мистецтва був -  Анатоль 
Вахнянин. У композиторській спадщині митця є пісні, хори, музика до драм та опера 
«Купало». 1903 року заснував Вищий музичний інститут ім. М.Лисенка у Львові (нині – 
Львівська Національна музична академія ім. М. В. Лисенка) та став його першим ди-
ректором. Був засновником і керівником Союзу співацьких і музичних товариств [2].

Серед плеяди українських композиторів-романтиків, яскравим є творчість ком-
позитора Миколи Аркаса (старшого), доробок якого складають солоспіви, вокальні 
ансамблі й обробки  українських народних пісень  (близько 80). Найзначнішим тво-
ром Миколи Аркаса, який приніс йому визнання, стала  опера  «Катерина»  за  пое-
мою  Т.  Шевченка  (1890  р.). Цей твір започаткував оперну  шевченкіану  і став пер-
шою українською ліричною народно-побутовою оперою. «Катерина» з великим успі-
хом була поставлена трупою Марка Кропивницького у Москві 1899 року, а згодом —  
у Мінську, Вільнюсі, Києві. [6].

Продовжувачем національного напрямку української музики, котрий започат-
кував М. Лисенко, був не менш відомий музикант – Кирило Стеценко. Він віддавав пе-
ревагу хоровим, вокально-інструментальним, оперним жанрам, музиці до театраль-
них вистав і обробкам  народних пісень. У його творчості важливе місце посідають 
солоспіви (понад 30) на слова Тараса Шевченка,  Івана Франка, Лесі Українки, Олек-
сандра Олеся та інших. Багатогранна хорова музика Стеценка: церковні твори (дві 
літургії, панахида), кантати, хори («Усе жило», «Веснонько-весно», «То була тихая ніч» 
та інші), а капела та з фортепіанним супроводом, обробки українських народних пі-
сень [1].

Висновки. Зробивши спробу аналізу творчого доробку українських композито-
рів А. Гулака-Артемовського та М. Лисенка, М. Аркаса, А. Вахнянина, К. Стеценка та 
ін., ми дійшли висновку, що саме в творчості та роботі цих композиторів викристалі-
зувались музична національна школа, як композиторська так і виконавська, зокрема 
вокальна школа, з його індивідуально-національною генетикою. Опираючись на то-
гочасні сучасні тенденції та ідеї романтизму європейської та російської шкіл, укра-
їнська композиторська, виконавська школи створити міцний фундамент для сво-
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го становлення та подальшого розвитку, який ми можемо споглядати в ХХ -ХХІ ст.. 
Твори, вище названих композиторів, увійшли до класики українського академічного 
мистецтва, а великі форми, такі як «Запорожець за Дунаєм» А. Гулака-Артемовського, 
«Наталка Полтавка», «Тарас Бульба» М. В. Лисенка та інші, є візитівкою українського 
оперного мистецтва. 
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«ВОКАЛЬНА ШКОЛА ІВАНА ПАТОРЖИНСЬКОГО»

Мета: висвітлення основних принципів викладання вокалу видатного оперно-
го співака та педагога народного артиста СРСР, професора Івана Сергійовича Патор-
жинського. Його ім’я ввійшло в золоту скарбницю корифеїв українського оперного 
мистецтва. Завдяки блискучим природнім даним, високій вокальній та акторській 
майстерності він зміг реалізувати надзвичайно широкий творчий доробок. В його ре-
пертуарі було сорок п’ять оперних партій заспіваних на провідних сценах України. 
Блискучий творчий дует І. Паторжинського та М. Литвиненко-Вольгемут увіковічнено 
у кінофільмах «Запорожець за Дунаєм», «Наталка Полтавка». 

Дискусії. Про Івана Паторжинського написано ряд книг, що мають здебільшо-
го характер мемуарів. Цікаві спогади про постать вчителя залишив Дмитро Гнатюк: 
«Иван Сергеевич Паторжинский». М., 1976; Спогади про вчителя (до 80-річчя з дня 
народження) «Музика». 1976, № 2; та «Академік співу І.С. Паторжинський». В кн.: 
Мистецькі обрії 1998. К., 1998. Про Паторжинського писала О. Колодуб в книзі «Іван 
Сергійович Паторжинський. Життя, творчість, спогади». К., 2006. Не дивлячись на ряд 
цікавих публікацій можна зазначити, що робота Івана Сергійовича, як викладача, ще 
не зазнала детального аналізу в науковій площині, хоча його випускниками були ви-
датні українські співаки Євген Червонюк, Дмитро Гнатюк, Андрій Кікоть, які самі ста-
ли легендами українського оперного мистецтва. 

Звертаючись до педагогічної роботи І. Паторжинського в Київській консервато-
рії, неможливо обійти увагою його викладацький тандем з дружиною Марфою Хомів-
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ною Снагою. Марфа Хомівна, була сама прекрасною співачкою (мецо-сопрано) і ви-
кладачем (серед випускників М. Снаги народна артистка України Лариса Остапенко 
та лауреат Шевченківської премії О. Загребельний). Вона в усьому допомагала Івану 
Сергійовичу, заміняла його під час роботи в театрі і повністю розділяла викладацькі 
методи. В свою чергу Паторжинський чимало часу приділяв роботі зі студентами Мар-
фи Хомівни, відпрацьовуючи художній образ та вокальну виразність співу. По спога-
дам випускників подружжя, їх студенти відносилися до них, як до творчих батьків 
і вважали і Івана Сергійовича, і Марфу Хомівну своїми вчителями.

Якщо звернутися до основних принципів викладання подружжя Паторжинсько-
го та Снаги, можна виділити кілька моментів: репертуар, на якому виховувалися спі-
ваки, принципи засвоєння музичного матеріалу та пошук індивідуальної тембраль-
ної палітри студента.

Іван Сергійович надзвичайно високо цінував українську народну пісню. Він вва-
жав її унікальною, не тільки через багатство мелодики та різноманітність художнього 
змісту, але і для процесу технічної постановки голосу. М’яка мелодична лінія лірич-
них українських пісень, з досить широким, але зручним розгортанням вокальної ме-
лодії, допомагала студентам освоїти надзвичайно важливий принцип голосоведен-
ня – legato. Всі студенти класу професора в обов’язковому порядку починали торувати 
складний професійний шлях навчання через народну пісню. Паторжинський вважав, 
що молоді люди відчувають характер рідної пісні і її плинне розгортання на генетич-
ному рівні, майже на підсвідомості. Правильний емоційний стан, за переконанням 
Івана Сергійовича, повинен допомагати освоїти «правильний звук». 

Паторжинський був людиною з тонким, і водночас по народному колоритним, 
почуттям гумору. Він, як психолог, точно вмів використати певну ситуацію, для того, 
щоб студент сам зміг переконатися в своїх помилках. Коли молодий співак досить 
зверхньо відносився до «простої», як йому задалося народної пісні, професор почи-
нав засипати студента різними питаннями. Він вимагав пояснити наскрізну ідею ху-
дожнього образу, надати точні емоційні характеристики кожного куплету, аргументу-
вати психологічні зміни між куплетами. Крім цього, всі свої пояснення студент мав 
аргументувати через детальний план зміни вокальних тембральних барв, динамічних 
нюансів та темпових змін. Як правило вже на цьому етапі молоді співаки були розгу-
блені, але Іван Сергійович просив виконати твір згідно зробленого «виконавського 
плану» при всіх студентах класу, а потім з лукавою посмішкою слухав виправдання, 
про те що пісня виявилася складнішою ніж здавалося. Для нього було важливо, щоб 
студент сам відчув наскільки його вокальний рівень потребує кропіткої роботи, а ху-
дожнє бачення глибоких знань і осмислених емоцій. Поступово у студентів випрацьо-
вувалося розуміння необхідності занурюватися в деталі засобів музичної виразності, 
художньої ідеї і паралельно шукати втілення цієї ідеї через власну інтерпретацію та 
вокальні тембральні фарби. За таким принципом Паторжинський працював зі сту-
дентами і над романсовою літературою і над оперними аріями, але перші кроки вва-
жав правильним робити, починаючи з народної пісні.

Іван Сергійович не вважав, що можна досягти технічно досконалого звуку поза 
емоційної фарби голосу. За його баченням, технічні вокальні можливості розширю-
ють палітру виражальних фарб, а пережита емоція, виявлена в звуці, допомагає ово-
лодіти технічними прийомами. З цією метою він впроваджував досить цікаву роботу 
з вокалізами та технічними вправами. Студенту пропонувалося проспівати такий на-
вчальний матеріал з різним емоційним наповненням. Наприклад, перший раз вока-
ліз співався, як ніжне освідчення в коханні, другий раз, як войовничий заклик, а тре-
тій – як гумореска. Для втілення таких завдань студенту приходилося шукати можли-
вість використання різних вокальних штрихів, темпових співвідношень, і звичайно 
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звукових фарб. Іван Сергійович завжди питав, як саме студент хоче, щоб прозвучав 
його голос, а після проспіваної вправи цікавився, чи вдалося досягти поставленого 
результату. Для вокалістів, які чують себе, як би «з середини», завжди є вкрай важливо 
випрацювати зворотній зв’язок між уявним звучанням і реальним результатом. Та-
кий принцип роботи виховував самокритичність, вміння правильно оцінювати зро-
блену роботу, чути деталі тембральної фарби власного голосу. 

Висновки. Наведені приклади демонструють певні принципи роботи з вокаліс-
тами, які направлені на виховання думаючого музиканта, що працює з власним го-
лосом, як з інструментом широкого спектру технічних і художніх можливостей. Спів 
стає невід’ємною складовою художньо-осмисленого і емоційно пережитого творчо-
го стану. Можливо саме такий підхід дозволив подружжю Паторжинського та Снаги 
виховати цілу плеяду блискучих вокалістів, спів яких вирізнявся особливою красою, 
багатством тембральних фарб і глибиною проникнення в художній образ музичного 
твору. 

Юлія Куслива,
студентка І року навчання ОС «Магістр» КНУКіМ
e-mail: yulia123121@i.ua
Науковий керівник – канд.пед. наук, доцент Нарожна Н.І.

ЖАНРОВЕ РОЗМАЇТТЯ ОБРОБОК НАРОДНИХ ПІСЕНЬ  
У ТВОРЧОСТІ МИХАЙЛА КРЕЧКА

Мета: висвітлити розмаїття творчості М. Кречка у жанрі обробки народної пісні.
Дискусії. У музичній культурі Закарпаття особливого місця надають Михайлу 

Кречку. Це різнобічний та обдарований музикант, що проявив себе у багатьох музич-
них сферах – чудовий композитор, один з найкращих збирачів народної пісні, неймо-
вірний хоровий диригент, публіцист, педагог та музично-громадський діяч.

М. Кречко завжди приділяв велику увагу музичному образу творів. Допомагала 
йому в цьому власна інтерпретаційна система. Важливу роль в його творах відіграє 
скрупульозне прочитання музичного та поетичного тексту у їх взаємодії. Він майстер-
но пов’язує засоби музичної виразності з їх поетичним текстом, тому художньо-ви-
разний зміст твору і стоїть на першому місці в композитора. 

Михайло Кречко подарував своє життя музиці. Він зробив великий вклад в роз-
виток музичної культури України. Композитор все життя працював з хоровими ко-
лективами і для того щоб розширити репертуар хору та задля збільшення музичної 
спадщини країни, він неодноразово звертається до жанру обробки української народ-
ної пісні. Обробками ставали ті пісні, що найбільше показували музичне мислення 
народу, що випливали з природи народної пісні, а також пісні, що мали особливість 
національного фольклору. Саме так сформувалися особливі складові елементи жанру 
обробки народної пісні.

М.Кречко працював майже над усіма жанрами обробок українських  народних 
пісень.  У його  творчому доробку є такі твори:

•	“Їхав козак на війноньку”;
•	“Коломийки”;
•	“Ой у полі три криниченьки”;
•	“За горами, за лісами”;
•	“Ой, на горі тай женці жнуть”
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•	“Гра в зайчика”;
•	“Паде дощ”, та інші.
Розглянемо декілька творів М.Кречка. Наприклад “Їхав козак на війноньку” за 

жанром - це козацька пісня. 
В осередку запорозького (низового) та реєстрового козацтва, які сформувалися 

у XVI-XVII ст. з’являється новий вид українських фольклорних творів -  козацькі піс-
ні. В них постійно згадується про вожаків, які жили в час національно-визвольного 
руху в Україні. В творах оспівувалося про походи таких гетьманів як: П.Дорошенко,  
І.Мазепа, Б.Хмельницького, І.Сірка, Д.Нечая та інших. Деякі пісні, наприклад як: «Гей, 
не дивуйте, добрії люди», «Ой у лузі червона калина», «Нумо, хлопці, до зброї» отри-
мали навіть  значення народного гімну. 

Сюжетними мотивами в козацьких піснях були - війна з ворогами, печаль за сво-
єю домівкою, розставання з рідною домівкою та з коханою дівчиною, осмислення по-
дальшої долі, полон, втеча з неволі, смерть на чужині.  

В партитурі “Їхав козак на війноньку” розповідається про проводи козака на 
війну, прощання з коханою дівчиною та осмислення козака про своє невідворотне 
майбутнє. Окреме місце в сюжетах козацьких пісень посідає образ коня – вірного то-
вариша у бою і мандрах. І хоча в творі в тексті ні разу не згадується про жеребця, ком-
позитор “малює” його ступіт копит завдяки ритмічній побудові яка дає можливість 
слухачеві уявити образ коня. Такий ефект прослідковується і творі “Ой, на горі тай 
женці жнуть”, що ще раз показує уважність композитора до дрібниць.

Одне з особливих місць в творчості М.Кречка займає агогіка. Досить вільно ви-
користовує композитор можливості цього засобу виразності. Так на прикладі компо-
зиції “Їхав козак на війноньку” М.Кречко використовує безліч агогічних відхилень, 
проте це не змінює зміст та характер твору, а навпаки, додає йому нових відтінків та 
смислових нагрузок. Багатогранні агогічні відхилення насамперед пов’язані із музич-
но-драматичним розвитком твору, з його емоційним відображенням, із закономірні-
стю побудови музичних фраз.

Твір М.Кречка “Коломийки” – це обробка української народної пісні “Ой Марій-
ко, чичері”. За жанром відноситься до коломийок.

Сакраментальним жанром в українській фольклорній музиці та хореографії 
є коломийки. Вони не мали сталого змісту, а залежали від інтересу виконавця та від 
обставин виконання. Це були короткі пісні. Часто коломийки набували значення при-
співок до танцю, що поєднувалися між собою в так звані в’язанки.  

Специфіку коломийки свого часу визначив відомий фольклорист Ф. Колесса: 
“Коломийка — це початково танцювальна пісня, яку й досі співають до танцю, стала 
улюбленою формою ліричної пісні на західноукраїнській території, особливо на По-
кутті, де поступово витіснила з ужитку інші пісенні форми. Вона має танцювальний 
характер і вільне сполучення строф спільного або спорідненого змісту, іноді на під-
ставі тільки ближчої або дальшої асоціації думок і поетичних образів” [11].

Твір “Коломийки” в обробці М. Кречка здійснюється ніби у вигляді великого те-
атрального дійства, який відбувається у формі діалогу між двома персонажами ви-
стави, проте все це відображається в хоровому викладі. В партитурі гарно показаний 
світ запальних почуттів, дотепних жартів, невеликої іронії, також добре висвітлена 
фольклорна сторона українського народу.

Коломийки – це той жанр, що буде завжди жити в музичному світі, адже збирачі 
і поціновувачі вбачають в ньому архаїчність українського фольклору. Так, напевно, 
і вважав М.Кречко, тому що має декілька варіантів обробок на твір “Коломийки”.

Якщо говорити про  твір “Ой у полі три криниченьки” то за жанром це чумацька 
пісня.
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Чумацькі пісні вважаються теж давнього походження, як і козацькі пісні, тому 
що чумакування і козацтво виникло приблизно в один і той же час. Тому і їх характер 
твору, тематика та поетика схожі між собою. 

У чумацьких піснях оспівувалось про нелегке життя чумаків в дорозі, а також 
про вдячність односельців до людей, що так далеко їздили про життєво необхідні то-
вари, а це сіль, віск та ін. Люди постійно чекали подорожуючих і завжди виявляли до 
них свою вдячність і повагу. Чумакування було завданням не з простих, але від нього 
віяло романтикою далекої дороги, безкінечністю степу та моря. Тому це відбивалося 
і в чумацьких піснях, про які існувала легенда. В одній з легенд розповідалося про чу-
маків які вертаючись додому, йшли до моря і чекали доки наступить ніч. А коли небо 
вкривалося зорями і починав переливатися Чумацький Шлях, то випливали русалки, 
для того щоб погрітися під місячним промінням, поводити танки, поспівати. А в цей 
час чумаки підслуховували та вчили ті пісні, а потім співали їх по дорозі додому, роз-
носячи їх по всій Україні. 

Досить багато лірики і романтики у чумацьких піснях. В той час коли розвива-
лось чумацтво, то за словами А. Іваницького, головним у цьому була економічна роль, 
але ці міркування у піснях майже не були згадані. Бо найголовніше, що залишається 
нашим поколінням назавжди, тільки те, що залишає глибокий слід в душі людини. 
З цього і випливає думка, що чумацький фольклор це “пісенний щоденник” лірично-
го, а інколи і епічного змісту.

В обробці М.Кречка “Ой у полі три криниченьки”, простежується елемент персо-
нажності, що є важливим елементом в інтерпретаційній системі композитора. Його 
обробки пісень стають невеликою театральною сценою героїв, що набувають різних 
характеристик: психологічних, морально-етичних та емоційних сторін. Так в оброб-
ках М.Кречка кожен герой стає неповторним.

У творі “Ой у полі три криниченьки” композитор використовує «інтонаційне 
перевтілення» як прийом для передачі образної специфіки персонажів. Інтонаційне 
перевтілення  в творі відбувається завдяки музичним елементам, таких як: штрих, 
темп, динаміка, артикуляція, агогіка, дихання, тембральне забарвлення голосів. Та-
кож особливо значення набуває і сама психологічна настроєність на якийсь конкрет-
ний образ.

Висновки. М.Кречко зробив великий внесок в історію українського хорового 
виконавства. Завдяки власній інтерпретації народної пісні композитор зміг підняти 
жанр обробки української народної пісні на ще одну сходинку в музиці. 
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МУЗИЧНО-СТИЛЬОВІ ЗАСАДИ САКРАЛЬНОЇ ТВОРЧОСТІ 
МАКСИМА БЕРЕЗОВСЬКОГО НА ПРИКЛАДІ ЖАНРУ  

ДУХОВНОГО КОНЦЕРТУ 

Мета: на прикладі жанру духовного концерту виявити музично-стильові засади 
сакральної творчості М.Березовського.

Обрана тема дослідження є надзвичайно актуальною, адже на сучасному етапі роз-
витку української культури, однією з найважливіших проблем постає з’ясування та ви-
вчення мистецьких закономірностей творчості видатних діячів українського музично-
го мистецтва. У нашому випадку, до таких постатей безперечно варто віднести постать  
Максима Березовського. 

Дискусії. Максим Созонтович Березовський (1745 – 1777), як і його видатні су-
часники, зокрема Дмитро Бортнянський та Артемій Ведель, належать до славетної 
когорти геніальних українських композиторів, імена яких золотими літерами впи-
сані до скарбниці не лише вітчизняної, а й загалом, світової музичної культури. Його 
багатогранний мистецьких феномен з повним правом можна поставити на рівні з та-
кими славетними постатями як Вольфганг Амадей Моцарт та Людвіг ван Бетховен. 
Таке порівняння співмірне не стільки на рівні стильових параметрів, скільки в  масш-
табах творчого генія, у тому мистецькому потенціалі, який лише частково був реа-
лізований композитором, котрому волею долі судилося прожити так само мало як  
і В. А. Моцарту. Симптоматично, у зв’язку з цим, що обидва з вказаних митців, майже вод-
ночас навчалися у видатного італійського музичного теоретика, педагога і композито-
ра – Дж. Баттіста Мартіні (падре Мартіні) у славетній Філармонічній Болонській академії.

Поряд із творами Дмитра Бортнянського та Артемія Веделя, хорові концерти Мак-
сима Березовського без перебільшення є вершинним явищем українського музичного 
класицизму. Вони відкрили нові музичні обрії для усієї Східної Європи, пропонуючи ак-
туальні на той час класицистичні принципи музичної організації, що потребувало прин-
ципово інших, порівняно із попередньою епохою, засобів музичної виразності, а отже 
–зумовило появу нової великої музичної форми – циклічного хорового церковного кон-
церту, який прийшов на заміну застарілому на той час бароковому партесному концерту. 
Саме ці твори, пронизані генієм Максима Березовського, освітили шлях до нової емо-
ційності, якій судилося панувати в українській та російській музиці від другої половини 
ХVІІІ до першої третини ХІХ століть.

Духовні концерти Максима Березовського формують високохудожній реперту-
ар для хорових колективів, пропонують нотні тексти із парадоксально багатогранного 
ХVІІІ  століття, а також демонструють появу нової людини творця, що гостро відчуває 
несправедливість існуючого світу і активно втручається в його перебудову; людини- 
особистості, яка страждає, мучиться, захоплюється кохає і виливає свої болісні пережи-
вання у гостро емоційних інтонаціях. Це нова музична мова з інструментальною вираз-
ністю, фольклорною пісенністю  та духовною промовистістю. До Березовського, окрім, 
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хіба що В. Рачинського, який започаткував композиційні засади жанру духовного кон-
церту, так ніхто не писав у всій Східній Європі – через це його твори відкривають но-
вий, незнаний етап у розвитку вітчизняної музики та європейської музичної культури. 
Не випадково за художнім рівнем творчість М. Березовського порівнюють з творчістю  
В. А. Моцарта, а за силою впливу – з творчістю Л. ван Бетховена.

В створенні нових стилістичних шляхів духовної музики, визначальним фактором 
був непересічний талант Максима Березовського, його висока професійна освіта, добре 
знання вокалу та виразових можливостей хору.

Основною передумовою в формуванні високої майстерності та професіоналізму 
майбутнього композитора, Максима Березовського – було навчання в тогочасних музич-
но-освітніх закладах України. При цьому, позитивним фактором стало те, що у другій по-
ловині XVIII століття в Україні активно розвивались національні традиції музичної осві-
ти, які забезпечували широку елементарну музичну грамотність та високий професійний 
рівень церковних хорів.

Таким чином, у другій половині XVIII століття,  Максим Березовський отримує про-
фесійну музичну освіту та навички хорового співу в таких центральних осередках, як Глу-
хівська музична школа  та Києво-Могилянська академія.

Також, на формування композиторського стилю Максима Березовського – значно 
вплинуло його навчання в Болонській філармонічній академії. Як наслідок, на музичній 
спадщині митця позначилися стильові процеси «передкласичного періоду» та зрілого 
класичного стилю, що були характерні для західноєвропейської світської і духовної му-
зики XVIII століття.

Максим Созонтович майстерно поєднав композиторські техніки і досягнення того-
часного західноєвропейського музичного мистецтва з національними традиціями укра-
їнської професійної музики. 

Це простежується  відразу в декількох композиційних площинах, а саме: 
- на рівні інтонаційною та ладо-гармонічної лексики (розвинута функціонально- 

акордова система із застосуванням різноманітних відхилень та модуляцій у першу та 
другу ступінь спорідненості);

- на рівні досконалого застосування різноманітних поліфонічних прийомів, відпо-
відних жанрово-стильовим засадам строгого та вільного стилю (використання канонів, 
канонічних секвенцій, стрет та інших засобів імітаційно-фугатного розвитку);

- на рівні поліваріантного зіставлення різних типів фактурного викладу: акордо-
во-гармонічного, псальмо-кантового, гомофонно-гармонічного, поліфонічного, моно-
дичного;

- на рівні застосування принципу контрасту, втіленого у площині музично-образної 
драматургії, динаміки, фактури, штрихів та інших засобів музичної виразності. 

Реалізуючи свій композиторський талант в багатьох, зокрема, світських жанрах 
(опери, сонати, симфонії, сюїти), Максим Березовський, водночас, створював високо-
художні сакральні композиції, і зокрема, хорові церковні концерти для Петербурзької 
імператорської придворної капели. Ці твори були написані ним з таким смаком і бездо-
ганною гармонізацією, що їх виконання за спогадами сучасників, зокрема графа Я. фон 
Штелліна (придворного камериста і камер-секретаря імператриці Єлизавети, а згодом 
і Катерини ІІ) - викликало захоплення знавців та одностайне схвалення царського двору. 
Це, зрештою, посприяло тому, що Березовського наприкінці 60-х років XVIII століття за 
наказом Катерини ІІ - було відряджено як пансіонера на навчання до Італії в славнозвісну 
Болонську філармонічну академію. 

Розглянувши аспекти, пов’язані з жанро-стильовою специфікою сакральної твор-
чості М. Березовського, звернімося тепер до питань, пов’язаних з особливостями музич-
но-текстової драматургії хорових концертів митця. 
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Як відзначають сучасні дослідники, зокрема М. Рицарєва, М. Юрченко,  О. Шумілі-
на, провідною тенденцією в переосмисленні композитором біблійно-канонічних текстів 
є те, що Максим Березовський в своїх духовних творах втілює тексти псалмів на новому 
інтелектуальному, художньому та емоційно-виразному рівнях. Так, духовним концертам 
Максима Созонтовича властива психологізація ліричної сфери, іноді навіть виділяються 
підкреслено «чуттєві» інтонації, що свідчать про вплив сентименталізму на українську 
духовну музику.

У зв’язку з цим, характерно, що найвидатніші свої твори духовної музики, Максим 
Березовський писав саме на біблійні тексти, здебільшого на псалми Давида: «Господь во-
царися», «Не отвержи мене», «Хвалите Господа с небес», «Слава во вишніх Богу», «Тебе 
Бога хвалим», а також англійська хвалебна пісня. 

Максим Березовський писав духовну музику не тільки на традиційні для православ-
ної релігії церковнослов’янські тексти, але й на тексти англійською (хвалебна пісня) та 
німецькою мовами «Unser Vater» («Отче наш»).

Збережені твори Максима Березовського друкувалися у виданнях ХІХ – початку  
ХХ століть (Літургія, окремі причасні вірші, концерти «Не отвержи мене во время старо-
сти» та «Unser Vater», який уперше був надрукований у Лейпцігу в 1813 році). У наш час дві 
збірки творів М. Березовського, подібні за змістом, опублікував Мстислав Юрченко. До 
останньої збірки (1995 року) – увійшло найбільше духовних творів Максима Созонтови-
ча: Літургія, причасні вірші (12 творів) та три концерти: «Бог ста в сонме Богов», «Господь 
воцарися», «Не отвержи мене во время старости». Концерт «Unser Vater» було перевидано 
у збірці «Поет Киевский камерный хор» (Київ, 1977).

Через відсутність автографів духовних творів Максима Березовського, недостатність 
архівних документів важко відтворити хронологію його творчості. Через це дослідники 
мають різні думки  щодо часу написання тих чи інших музичних творів.

Час написання деяких духовних концертів Максима Березовського допомагають 
встановити вищенаведені слова Я. Штелліна, що стосуються виконання придворною 
капелою наступних концертів композитора: «Господь воцарися», «Не отвержи мене во 
время старости», «Хваліте Господа с небес», «Слава во вишніх Богу», «Тебе Бога хвалим», 
а також англійської хвалебної пісні. Праця Я. Штеліна «Музыка и балет в Росии XVIII века» 
вийшла в 1770 році. Таким чином всі ці твори були написані ще перед цим, тобто в «до-
італійський» період митця.

Висновки. Отже, виходячи з викладених спостережень можна беззаперечно ствер-
джувати, що геній Максима Березовського яскраво проявився в його сакральній твор-
чості. Це дало поштовх формуванню якісно нового класицистичного стилю української 
духовної музики. Сакральна музична спадщина Максима Березовського – це вагома ви-
сокохудожня частина як українського, так і загальноєвропейського музичного мистецтва 
другої половини XVIII століття.

Владислав Лисенко,
асистент кафедри музичного мистецтва КНУКіМ
e-mail: vlad.lysenko@icloud.com

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ РОБОТИ З ХОРОМ  
ПАВЛА ІВАНОВИЧА МУРАВСЬКОГО

Мета: окреслити певні аспекти методики роботи з хором Павла Муравського.
Павло Муравський займає провідне місце серед представників українського хо-

рового мистецтва. Підтвердженням цього була його багаторічна творча діяльність на 
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чолі студентського хору Національної музичної академії України ім. П.І.Чайковсько-
го, Національної заслуженої академічної капели «Думка» та  Національної заслуже-
ної академічної капели «Трембіта», де він сповна продемонстрував свою майстер-
ність. Ще в капелі «Трембіта» Павло Муравський запровадив методику хорової праці 
з камертоном, що на всі подальші роки забезпечило йому високопрофесійний ака-
пельний хоровий спів у природному ладовому інтонуванні. Коли хоровий колектив 
працює акапельно, тобто без супроводу, у артистів хору розвивається гострий слух 
та інтонування. Наприклад, коли хор співає з оркестром або під рояль, то інструмент 
тримає і дає тональність співакам. Так Маестро започаткував в українській музич-
ній культурі свою хорову систему акапельного співу в природному ладовому інто-
нуванні – Хорову школу Муравського й виховав за цією співочою системою понад  
1000 дириґентів-хормейстерів. 

Дискусії. Постаті Павла Муравського присвячено достатньо наукових праць.  
Серед них, роботи таких відомих музикознавців як Шокало О., Голінатий П., Гнатюк 
Н., Ткач Ю. До них ще варто додати ґрунтовну книгу Ольги Бенч «Феномен одного 
життя», яка вийшла у світ 2002 року (видавництво «Дніпро») і розкриває талант дири-
гента. Разом з тим, творчість Муравського, ще потребує подальшого вивчення. Осо-
бливо, цікавим є питання методики роботи диригента над обробками народних пі-
сень та українською класикою.

У Муравського була дуже цікава технологія методики роботи з хором. Він ретель-
но працював над якістю звучання, а саме над інтонацією та строєм, особливо з партією 
сопрано. Бо ця хорова парія дуже показова, будь-яка детонація, неточність звукофор-
мування дуже чутні. Павло Іванович часто використовував прийом утримання довгої 
фермати  для ретельної роботи над якістю звучання, тим самим розвиваючи у хорис-
тів ланцюгове дихання та вміння утримувати звук без втрати тембральної якості. Ма-
естро дуже багато працював на художньо-образною сферою, не дозволяв співати не 
в характері твору, навіть якщо все заспівано чисто по нотному матеріалу. Муравський 
завжди шукав темброву фарбу, звукову палітру, яка підходила, до характеру твору. Для 
цього для нього було важливо ввести у художній стан твору артистів хору. 

Він багато імпровізував на сцені, міг один й той самий твір інтерпретувати по 
різному на концертах. Його «фірмові фермати» могли лунати надзвичайно довго і при 
цьому не виходили з контексту твору. Муравський досконало вмів тримати напругу 
від першої до останньої ноти під час концертного виступу.

Народна пісня пройшла через все творче життя Павла Івановича. Його інтер-
претації обробок українських пісень вражали логікою розвитку художнього образу 
та глибиною. Він вмів зануритися в стан музичного твору і передати своє внутріш-
нє наповнення його змістом не тільки в концертному виконанні але навіть в запи-
су. Важливо звернути увагу, що Муравський мав індивідуальне відчуття тембральної 
характеристики тієї чи іншої пісні. Саме цей процес займав вагомий час репетицій-
ної роботи майстра. Окремої уваги заслуговує робота Павла Івановича над хоровим 
строєм. Те що в українській етнічній музиці П. Муравський назвав чистим природним 
ладовим інтонуванням і на цьому заснував свою хорову систему чистого акапельного 
співу, в міжнародному музикознавстві названо мікроінтервалікою, мікротонікою – 
звуковисотною системою, яка властива давнім музичним культурам. Ця система за-
стосовує інтервали, менші за півтони та похідні від них 1/4–1/12, а також складні ін-
тервали (3/4 тону і т. ін.). Мікротонові висоти не співпадають зі стандартно темперо-
ваними й відрізняються од них на мікротони. Таке тонке ладове інтонування властиве 
українській народній музиці й народній пісні, в основі яких – тонкі внутрішні звукові 
вібрації й внутрішні смислові асоціації. Внутрішнє самовладування сил душі, серця, 
волі й розуму є основою ладу природного людського життя й людської культури як 
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унікальної саморозвиненої всеосяжної цілісності. У цьому культурному самовладу-
ванні людині допомагає музичний лад питомого середовища, що звучить у мелодиці 
рідної природи й рідної мови. В мелодійно-духовному плані народна музика й народ-
на мова – нероздільні й становлять вільну ритмічну основу морального виховання та 
культурного саморозвитку людини й збірної цілісності народу, а також самоорганіза-
ції ними питомого природно-культурного життєвого середовища. Враховуючи вели-
чезне культурно-виховне значення роботи Муравського нас більше всього цікавить 
його творча діяльність на чолі студентського хору Національної музичної академії 
України ім. П.І.Чайковського, з яким Павло Іванович працював більше 40 років і зро-
бив чимало записів, а саме, майже всі обробки М. Леонтовича. В хорі сиділи майбут-
ні хормейстера, які з великим бажанням вчилися і активно считували конструктивні 
речі, пов’язані з диханням, зі штрихами, інтонацією, культурою звуку. Павло Іванович 
ефективно використовував детальні пояснення і яскраву демонстрацію поставлених 
завдань власним голосом. Українські пісні – багато куплетні. Для інтерпретації важ-
ливо знайти наскрізну драматургію твору. Муравський був великим майстром таких 
інтерпретацій.

Висновки. Професіоналізм Павла Муравського, його новаторські підходи у ро-
боті з хором, доборі репертуару можуть слугувати взірцем для майбутніх поколінь 
хорових диригентів, а його любов до української народної пісні має пробуджувати 
національну свідомість та патріотизм у нашої молоді. 

Сергій Москальчук,
асистент кафедри музичного мистецтва КНУКіМ
e-mail: serhiimos@gmail.com

СПЕЦИФІКА ОПЕРИ, ЯК КОМПЛЕКСНОГО СИНКРЕТИЧНОГО ЖАНРУ  
(НА ПРИКЛАДІ ДВОХ ПОСТАНОВОК ОПЕРИ Р.ВАГНЕРА  

«ТРИСТАН ТА ІЗОЛЬДА»)

Мета: полягає у спробі комплексного розгляду опери «Тристан та Ізольда» як 
синкретичного жанру, що має допомогти співакам–виконавцям головних ролей 
в опері глибше розуміти її філософське підґрунтя для створення вдалих оперних об-
разів своїх персонажів.

Дискусії. Немає жодного художника XIX століття, діяльність якого викликала 
б таке безмірне захоплення з одного боку, і полеміку, що доходила до ненависті, з ін-
шого, як Ріхард Вагнер. Література про нього охоплює багато тисяч статей, а кількість 
наукових досліджень, йому присвячених, – вимірюється сотнями. 

Вагнер – синтетичний геній, що поєднує в собі музиканта – композитора і дири-
гента, поета, письменника, драматурга, естетика, філософа, соціолога, культуролога, 
політичного діяча, публіциста. Він є автором 14 опер і музичних драм, ряду творів 
для симфонічного оркестру,  для духового оркестру, для фортепіано, вокальних творів 
і творів для хору,  романсів. Повне зібрання його літературних – художніх і теоретич-
них  робіт (включаючи тексти опер і музичних драм, статті, мемуари і т.д.) становить 
16 томів, збірки листів – 17 томів.

Особливу складність для виконавців музики Вагнера представляє інтерпрету-
вання саме оперного жанру. Зокрема це стосується співаків, перед якими постає мно-
жина задач цілісного виконання задуму автора. 

Одним з найкращих творів Р. Вагнера пізнього періоду творчості є музична дра-
ма «Тристан та Ізольда». Цей твір являє собою оригінальне творіння Вагнера – поета: 
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він приголомшує своєю простотою і художньою цілісністю. В цьому творі Вагнер де-
монструє вельми глибоке внутрішнє розуміння і духовну силу

Підхід до виконавської інтерпретації опери Р. Вагнера «Тристан і Ізольда» як 
синкретичного жанру базується на концепціях культурологічних та мистецтвознав-
чих досліджень і орієнтується на аналітичний, порівняльно–історичний, біографіч-
ний методи у наукових працях А.  Альшванга[1], Д.С.Гусмана[4], А.Іль’їнського[5],  
А.К.Кенігсберг[6], Б.В. Левіка[7], А.Ф. Лосєва[8] та інших.  

Мета статті визначила ряд актуальних для даного дослідження завдань:
- розглянути особливості міфу,  взятого за сюжет опери  «Тристан та Ізольда», 

коротко охарактеризувати героїв твору;
- прослідкувати історію виникнення музичної драми Вагнера;
- визначити символічні елементи та дати їм розшифрування;
- стисло окреслити музичні особливості зазначеного твору.
Джерела міфу–історії про Тристана та Ізольду губляться в глибинах століть, 

і знайти їх дуже непросто. З часом легенда про Тристана перетворилася на одне з най-
більш розповсюджених поетичних сказань середньовічної Європи. На Британських 
островах, у Франції, Німеччині, Іспанії, Норвегії, Данії та Італії вона стала джерелом 
натхнення для авторів розповідей та лицарських романів.

В XI–XII ст. з’явилися численні літературні версії цієї легенди. Вони стали не-
від’ємною частиною поширеної в той час творчості лицарів та трубадурів, які оспіву-
вали велике романтичне кохання. 

Деякі дослідники припускають, що міф про Тристана походить від кельтів, тому 
що в ньому відображаються магічні елементи стародавніх вірувань, які відносяться до 
періоду більш раннього, ніж XII століття. Iнші, посилаючись на взаємозв’язок симво-
лів, вказують на те, що ключ до розуміння міфу треба шукати в астрології. Tpeті бачать 
в Тристані деяке «місячне божество», а четверті вважають, що його життя символізує 
шлях Сонця. Є щось дивне й загадкове в подіях цього міфу, який виводить своїх героїв 
за межі «добра» та «зла»

У 1854 році Вагнер зацікавився сюжетом старовинної легенди про Тристана та 
Ізольду, що існує в багатьох варіантах, різних по своєму національному та історично-
му забарвленню. Любов перемагає смерть – такий сенс цієї прекрасної легенди. Проте 
Вагнер додав їй інше тлумачення: він написав оперу не про любов, а про муки любові 
і прославив не життя, а смерть, що несе заспокоєння від страждань.

Серед музичних драм Вагнера «Тристан та Ізольда» – найбільш суб’єктивна. 
Всі матеріали біографії композитора його цюріхського періоду життя і творчості  
(1849–1859) свідчать про самотність Вагнера, стан покинутості, про безвихідність по-
ложення і повну неможливість створювати такі музичні твори, які могли хоча б відда-
лено підтримувати його мрію про їх театральну постановку.

Вагнер побачив в цій поетичній легенді, прикрашеній багатьма живими і наїв-
ними  подробицями, не гімн вічної, всепереможної любові; він зробив основою сю-
жету опис тих страждань,  на які засуджені два люблячих серця  з моменту першої 
зустрічі і до самої смерті. У «Тристані» широко і ясно розвивається ідея смерті від 
томлінь любові [8, с. 68–69].

У цій опері світ вперше познайомився з музичною драмою, в якій оркестр грає, 
безумовно, чільну роль, коментуючи допомогою розробленої системи лейтмотивів 
кожен психологічний і драматичний перебіг у розвитку сюжету. Вагнер відмовляється 
від чіткого членування дії на послідовність номерів (сквозна дія). Тут Вагнер здійснив 
свою ідею «нескінченної мелодії», створивши цілком особливий стиль арій, дуетів, 
квартетів. 

Вагнер заглиблювався в філософію А. Шопенгауера. Йому хотілося за будь–якою 
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ціною зобразити безнадійність всіх людських прагнень і змалювати внутрішню то-
тожність любові і смерті

Ця опера, за словами композитора, – пам’ятник якнайглибшої неподіленої лю-
бові: «Хоча мені не дано було ніколи випробувати справжнього щастя любові, я все 
ж хочу поставити пам’ятник до цієї красивої утопії – такий пам’ятник, в якому все, від 
першого до останнього штриха, буде насичено любов’ю» [8, с. 68].

Музика всix трьох актів опери пронизана одним відчуттям – томлінням любові 
i смерті. «Тристан та Ізольда» – найбільш своєрідний твір у всій  творчості Вагнера. 
У нiй майже немає дії, зовнішних подій дуже мало. Вся увага зосереджена на відчут-
тях героїв. Музична мова нова i незвичайна, драматичні хвилювання передані склад-
ними, нестійкими гармоніями, «томливими», хроматизованими мелодіями. Майже 
весь акт складає діалог Тристана та Ізольди; колосальна любовна сцена займає велику 
частину II акту; III акт майже цілком вичерпується двома обширними монологами – 
смертельно пораненого Тристана на початку та вмираючої Ізольди в кінці.

Особливо показовою постановкою «Тристана і Ізольди» з точки зору глибини 
відображення образів персонажів є втілення «Тристана та Ізольди» Дмитра Черня-
кова  (Маріїньский театр, 2005). Основна риса спектаклю – створення вагнеровської 
реальності у формі кіно, спеціально сконструйована сцена, яку обвиває чорна рамка, 
що звужує простір навколо персонажів та додає відчуття безвихідності перед смер-
тю, яка ототожнюється у Чернякова з коханням, створюючи одночасно  і відчуття, що 
дія відбуваєтьсяч на екрані телевізору. Але Черняков не зупинився на досягнутому, 
і 3 березня 2018 р. телеканал Mezzo провів пряму трансляцію опери Вагнера «Тристан 
та Ізольда» в оновленій постановці Дмитра Чернякова з берлінского театра Staatsoper 
Unter den Linden з Даніелем Баренбоймом за пультом. Дмитро Черняков в «Тристані 
та Ізольді», шукає в оперних героях реальних, живих людей, з якими глядач може по-
рівняти себе і яких можливо уявити собі у справжньому житті. В синкретичному жанрі 
він відмовляється махнути рукою на умовності та шукає для всього, що відбувається, 
точних виправдань. Як і в своїй першій постановці, він звузив театральний простір до 
широкоекранного кадру, чим нагадав про жагу до кінематографічної достовірності. 
В цей кадр вписана спочатку перша картина — корабель, як і у Вагнера, але тепер це 
велика, дорога яхта, в кают–компанії якої  Тристан та Ізольда випивають напій, який 
виявився несмертельним. Потім таким же чином «скадрована» і друга дія — розкішна 
овальна зала, в якій розгортається знаменитий вічний любовний дует «Liebensnacht» 
і де відбувається драматичний конфлікт закоханих з королем. Ізольда Ані Кампе(со-
прано) предстає в спектаклі Чернякова сильною нордичною жінкою, інтелект якої зна-
ходиться у боротьбі з її темпераментом. Тристан Шагера(тенор) одержим не до кінця 
зрозумілими ідеями, він здається тут духовним спокусником, який затягує Ізольду 
в свою сітку — вона погоджуєься йти за ним, але іде в кінці другої дії під руку з коро-
лем Марком. З часів постановки опери в Маріїнсьому театрі ставка режисера зроби-
ти середньовічну сказку зрозумілою і близькою сучасному глядачу не змінилася. Але 
акценти все ж змістилися. В спектаклі Маріїнского театру емоційною кульмінацією 
здавалася друга дія, яка відбувалася в готельному номері посеред великого міста — ту 
саму «Liebensnacht» Тристан та Ізольда виконували, розійшовшись по різним куткам 
кімнати: почуття було таке сильне, що герої не могли не тільки доторкнутися, а навіть 
підійти один до одного. В новій, берлінскій постановці чуттєвий центр змістимся в 
третю дію, яка за загальним малюнком залишилася незмінною — ми переносимося 
до кімнати Тристана, куди його привозять помирати і де він чекає свою кохану, і де 
в предсмертних видіннях герою являються його померлі батьки. Остання дія – пе-
редсмертна галюцінація героя, в якій він в фіналі єднається з Ізольдою, що передає 
основний задум Вагнера – єднання в смерті, яке ототожнюється з коханням. 
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Висновки. Музична драма «Тристан та Ізольда» – одне з вищих досягнень вагне-
ровського генія. 

Опера «Тристан та Ізольда» знайшла безсмертя і розкрила найвищий духов-
ний принцип, який полягає в наступному: «Все Єдино, і Одне є все». Індивідуальне 
вливається в нескінченне і всеосяжне. Два стають одним, зливаючись один з одним, 
співзвучно грандіозному акорду Всесвіту. В даній статті було розкрито сюжет опери 
«Тристан та Ізольда», висвітлюються  особливості міфу, взятого за сюжет опери, істо-
рія виникнення музичної драми Вагнера, особливості музичної драми «Тристан та 
Ізольда» як синкретичного жанру. Наведений розбір постановки даної опери відомо-
го режисера Д.Чернякова як приклад вдалого втілення концепції автора.

З усього вище викладеного випливає висновок, що важливо для постановників 
та виконавців опери розглядати її в комплексі і розуміти мету її створення та психо-
логічний, філософський підтекст, закладений автором. 
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e-mail: nadiia.narozhna@gmail.com

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВИКЛАДАННЯ ЛЕКЦІЙНИХ КУРСІВ  
В КОНТЕКСТІ ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ФАХУ»

Мета: висвітлити концептуальні засади викладання лекційних курсів у ЗВО мис-
тецького спрямування. 

Дискусії. Сучасна мистецька освіта вимагає подальшого вдосконалення орга-
нізації навчально-виховного процесу у вишах на засадах гуманності, особистісно- 
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орієнтованої педагогіки, розвитку і саморозвитку студентів. Сьогодення передба-
чає впровадження в навчальний процес  нові методики викладання з використан-
ням інформаційно-комп’ютерних технологій і мультимедійних засобів, інтерактив-
них методів навчання, індивідуалізації навчання та посилення самостійної роботи  
студентів. 

Особливої уваги потребує музична освіта, яка вирізняється своєю специфікою, 
обумовленою комплексним творчим характером навчально-виховного процесу, який 
забезпечує практичну і теоретичну підготовку компетентного фахівця. Відомо, що 
важливим у фаховій підготовці є вдосконалення мануальної та вокальної техніки, 
гра на музичних інструментах, що має переважати над теоретичними способами ви-
вчення мистецтва, бо саме в практичній діяльності  студента відбувається його про-
фесійне становлення, формуються художні вміння і навички, реалізуються виховні 
завдання, розвиваються музичні здібності, воля, почуття, свідомість. При цьому варто 
не відкидати засвоєння теоретичного матеріалу і повсякчасне звернення до нього, 
підтверджуючи це в своїх практичних вміннях і навичках.

Теоретичну базу підготовки студентів хорової спеціальності забезпечують лек-
ційні курси фахових дисциплін, на яких студенти здобувають глибокі і різнобічні 
знання основних питань хорової теорії в історичному, теоретичному і методичному 
аспектах вивчення, набувають фахову ерудицію з усіх питань диригентсько-хорової 
спеціалізації. Слід пам’ятати, що лекція у мистецькому навчанні має підпорядкова-
ний характер, оскільки перше місце посідають практичні заняття. Разом з тим, фа-
хове становлення спеціаліста передбачає наявність у нього компетентності у галузі 
мистецтва, історії його розвитку, знання художніх течій і напрямків, стилів, обізнано-
сті у методичних підходах до навчання, зокрема мистецтва, тому лекція також є важ-
ливою формою організації музичного навчання.

Поряд із традиційним переліком дисциплін, які формують спеціальні знання 
і вміння майбутніх фахівців важливе місце займає дисципліна «Методика викладан-
ня фаху», яка забезпечує формування методичної, педагогічної компетенції майбут-
ніх музикантів-педагогів. В процесі опанування цієї дисципліни вивчаються базові 
методичні категорії, такі як: зміст, мета, принципи, методи і прийоми, а також засоби 
навчання і виховання; теорія і методика викладання хорових дисциплін; одержують-
ся знання і навички організації, проведення і творчого розв’язання навчально-ви-
ховних завдань; студенти збагачуюються дидактичною підготовкою для проведення 
вокально-хорової і педагогічної діяльності. Методична підготовка студентів має бути 
наскрізною і здійснюватися протягом усього періоду навчання з урахуванням особли-
востей спеціальності. 

Організація вивчення означеного курсу відбувається згідно загально дидактич-
них принципів науковості, зв’язку теорії з практикою, особисто орієнтованого і ді-
яльнісного характеру тощо. Разом з тим, викладання предмету базується на таких 
принципах визначення організаційних засад навчання: принцип диференціації змісту 
навчання означеної дисципліни, згідно з яким реалізуються засади практично-пред-
метної (диригентсько-хорової) спрямованості у процесі оволодіння студентами ме-
тодичними знаннями, вміннями і навичками; принцип професійної спрямованості 
змісту навчання, який забезпечує професійно-навчальне середовище, що сприяє 
професіоналізації майбутнього фахівця за всіма напрямами діяльності кафедри – на-
вчальному, художньо-творчому, науковому; принцип взаємопов’язаного навчання ди-
ригентсько-хорових дисциплін і методики їх викладання, який передбачає інтеграцію 
сформованих фахових умінь і навичок при вивченні дисциплін диригентсько-хоро-
вого циклу з метою підвищення рівня сформованості диригентсько-виконавської 
і музично-педагогічної компетенції.
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Реалізація вище зазначених принципів безперечно залежить від  доцільно обра-
них організаційних форм, методів і засобів навчання дисципліни. Як відомо, викла-
дання теоретичних хорових дисциплін проявляється в таких організаційних формах: 
лекції, семінарські заняття, виконання практичних та індивідуальних завдань (в тому 
числі написання рефератів, курсових робіт), самостійна робота студентів, контрольні 
заходи. 

Лекційне навчання як форма організації і як метод навчання здійснюється на 
вербальному рівні, так як слово викладача в ньому є основним джерелом інформації та 
забезпечує повноту викладу матеріалу, його упорядкованість і послідовність. Лекцію 
частіше всього відносять до традиційних форм навчання, 

однак нинішній етап освітньої реформи вимагає зміщення традиційних педаго-
гічних цінностей в бік процесу діалогу, спілкування і самовираження, що в свою чергу 
передбачає зміну підходів як до форми проведення занять, змісту навчального мате-
ріалу, так і до методів навчання.

Лекції повинні носити проблемний характер подачі навчального матеріалу, на-
правлені на розвиток мислення студентів, висвітлювати вузлові питання дисциплі-
ни, увагу студентів слід сконцентрувати на матеріалі, який не знайшов відображення 
у підручниках, виділяти головні висновки з питань, що розглядаються. 

Проблемна подача матеріалу має мотивувати студентів до пошуку ефективних 
способів вирішення фахових і педагогічних завдань, до аналізу сучасних тенденцій 
в музично-виконавській сфері загалом та в музично-освітній зокрема. Для активізації 
уваги викладач в процесі читання лекцій може давати питання для самостійного роз-
мірковування і сам на них відповідати, не чекаючи відповідей студентів. Така система 
питань в ході лекції змушує студентів сконцентровуватися і почати активно мислити 
в пошуках правильної відповіді.

Ефективним в навчанні, що підтверджено низкою досліджень,  вважається по-
єднання лекцій з іншими методами навчання. Оптимальним вважається включення 
в лекцію елементів обговорення. Види їх можуть бути різноманітними, але частіше 
всього це короткі виступи студентів (3-5 хв.) на прохання викладача після викладу 
окремого питання. Це особливо ефективно на дрібногрупових фахових заняттях. Лек-
ційний матеріал теоретичних спеціальних дисциплін варто поєднувати з наочністю, 
прослуховуванням аудіо- і відео-записів, аналізом музичних форм, проспівуванням 
хорових партитур тощо.

Доречно впроваджувати в процес навчання різні діалогічні форми навчальної 
взаємодії викладача і студентів, насамперед, дискусійні з використанням інтерак-
тивних форм: ділових ігор, тренінгів, диспутів. Такі організаційні форми навчання із 
дисциплін професійно-методичного спрямування (хорознавство, методика роботи 
з хором, хорова література, хорове виконавство тощо) дають можливість моделювати 
реальні фахові і педагогічні ситуації, спонукають до намагання вирішити їх, застосо-
вуючи здобуті відповідно спеціальні і методичні  знання, набуті вміння і навички.

Висновки. Виховання і формування професійно-методичної компетенції вар-
то продовжити у межах проведення практичних занять з дисципліни «Методика ви-
кладання фаху» – це дасть можливість сформувати і підвищити рівень методичної 
підготовки студентів, розкрити творчі здібності у питанні розробки занять з хорових 
дисциплін ( написанні конспектів з лекційних фахових дисциплін, складання планів 
занять з індивідуальною формою навчання, колективних музичних занять, робочої 
документації музиканта-викладача).

Дана стаття не закриває всіх питань означеної теми і потребує подальших роз-
робок у сфері організації і проведенні музично-теоретичних занять відповідно до на-
гальної потреби стимулювання інноваційної активності в галузі хорової педагогіки.
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М. БЕРЕЗОВСЬКИЙ – МАЙСТЕР ВЕЛИКОЇ КОМПОЗИЦІЇ,  
ПЕРШИЙ ПРЕДСТАВНИК УКРАЇНСЬКОГО КЛАСИЦИЗМУ

Мета: у даній статті ми спробуємо торкнутися витоків творчості Максима  
Березовського.

Дискусії. Мало кому відомо, що великий українець, відомий композитор, ди-
ригент та співак Максим Березовський, визнаний класиком європейської музики. 
Біографія композитора містить чи не найбільшу кількість заплутаної інформації та 
відомостей, серед українських композиторів ХVII століття, можливо тому його по-
стать так і вабить науковців пізнати біографію та дослідити творчість і досягнення.

В дослідженнях на цю тему розглядається досить вузьке коло явищ, що сприяли 
формуванню феномену Березовського. Де як правило, український пісенний фоль-
клор, кантова і партесна творчість, які він знав ще з дитинства, і лише інколи – захід-
ноєвропейська музична культура, вплив якої відносять до пізнішого часу.

Зробимо припущення, що М. Березовський народився 16 жовтня 1745 року у мі-
сті Глухові на Чернігівщині. У містечку, ще в 1730 році, була заснована Глухівська 
музична школа – перша у Російській імперії, саме тут майбутній композитор здо-
бував знання. Максим юним вступає у Київську духовну семінарію. Про цю звіст-
ку першим оголосив Н. Кукольник у своїй статті. Очевидно, зафіксованих даних про 
композитора не має, але з впевненістю можна сказати, що Максим отримав достойну 
музичну освіту. У 1758 році був відряджений до Петербурга, де став солістом у при-
дворній співочій капелі князя Петра Федоровича. Під час навчання, у капелі працю-
вали видатні музиканти, а саме, вчитель та друг Березовського,  диригент Капели – 
М. Полторацький (баритон); етнограф, гусляр та співак В. Прутовський. Ім’я Максима 
Березовського, зафіксовано у 50-х роках у списку «музикантів Його високості Петра 
Федоровича». У 14 років юний Максим виконував партію тенора у двох постановках, 
в «Оперному домі» де був єдиним нашим співаком: опера «Олександр в Індії» поста-
новка Ф.Арайя та «Упізнана Семіраміда» - В. Манфредіні.

Після смерті Петра Федоровича 1762 року, до влади прийшла Катерина ІІ, яка не 
любила музику. Саме тоді настали скрутні часи для Максима Березовського, адже не 
залишилось місця для створення нових шедеврів.

Із середини 60-х років для Березовського все змінилось у його творчій кар’є-
рі, він — визнаний майстер композиції, шедеври якого із захопленням сприймають 
знавці та двір. Однак подібна періодизація викликає деякі сумніви. Наявність у ме-
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жах однорідної жанрової групи, наприклад, у концертній творчості Березовського 
важко провести чітку грань між бароко та класицизмом. З одного боку, пізні, (як вка-
зувала М. Рицарєва) концерти також не позбавлені барокових рис. Дослідниця від-
значала, що для концерту «В началех ты, Господи, землю основал еси» характерною 
є наскрізна барокова плинність без будь-яких ознак періодичності, а не розчленова-
ність побудов,  а загальному концерту «Да воскреснет Бог» «властиві блиск і розкіш-
ність «обважнілої» барокової краси» [4, С. 107,109].

З іншого боку, наскільки б не відрізнялися один від одного у стильовому  відно-
шенні концерти Березовського, всі вони є носіями барокового «гену» завдяки жанру, 
адже духовний концерт з його специфічними принципами формотворення – жанр 
бароковий. Як відомо, принцип концертності належить до завоювань епохи бароко, 
яка, за висловом Ю. Холопова, була «епохою концертного стилю» [5].

Спільною для багатьох творів Березовського і надзвичайно показовою ознакою 
його стилю є поліфонічність музичного мислення, що також поєднує його з музичною 
культурою бароко. Поліфонія Березовського підноситься до високих зразків фуги як 
форми цілого, на рівень концепційної драматургії (блискучий приклад – фінал кон-
церту «Не отвержи мене во время старости»).

У книзі академіка Якоба фон Штеліна «Вісті про музику в Росії» знаходимо дійс-
но правдиве свідчення про творчість композитора. Він пише, окрім успішних опер 
італійця Галуппі, в Росії популярні хорові твори «малоросійських композиторів», се-
ред яких «выдвинулся ныне состоящий придворным камерным музыкантом Максим 
Березовский, обладающий большим дарованием, вкусом и искусством в композици-
ях церковных произведений изящного стиля» [6]. Приблизно в цей період творчості 
було створено один із геніальних музичних шедеврів «Не отвержи мене во время 
старости» — концерт, без якого важко уявити хоч одну службу у святому храмі.

У 1765 році Березовський вирушив у Болонью, а саме у Філармонічну акаде-
мію, ідейний наставник якої був - падре Джованні Баттіста. Він мав широке коло дру-
зів-музикантів, створював власну музику, також був викладачем – з часом його учні 
ставали членами знаменитої Академії, найвідомішим якої був, Вольфганг Амадей 
Моцарт, який з 14 років був членом Академії. Заснували Академію у 1666 році, яка 
була не тільки навчальним, але й атестаційним закладом. З часом академія проявила 
себе, як найбільший центр європейської музичної освіти. Склавши іспити Березов-
ський вирушає в подорож по Італії, де згодом у ХХ столітті будуть знайдені рукопи-
си - «Соната для скрипки і чембало» у 1772 році м. Піза, а також оперу «Демофонт» 
створеною через рік у Ліворню.

Перебуваючи в Італії Березовський знайомиться із графом Олексієм Орловим, 
для якого пише музику на замовлення. Зароблені гроші від Орлова були єдиним за-
робітком, у 1775 році на кораблі Орлова, Березовському вдалося повернутися на рід-
ну батьківщину. 

За останні два роки композитору не вдалося створити шедеврів, повернувшись 
до Придворної співочої капели так і працював із хором та писав твори для їх ви-
конання. Максим Березовський помер 22 березня 1777 року у повній самітності та 
бідності. 

Висновки. Український композитор ХVIIІ століття – який своїм талантом поко-
рив не одне людське серце, який вічно шукав та творив, залишався незадоволеним 
створеним діючи на зламі часів. Очевидно, що ще довго триватиме пошук його тво-
рів. Геніальність прихована саме у простих речах, які не легко відшукати. Саме таким 
талановитим композитором залишиться Максим Созонтович Березовський — май-
стер великої композиції та перший представник українського класицизму.
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ОСНОВНІ ЖАНРОВІ ВЕКТОРИ  
УКРАЇНСЬКОЇ ДУХОВНОЇ МУЗИКИ НОВІТНЬОГО ЧАСУ

Мета: визначити основні жанри духовної музики в сучасній композиторській 
практиці.

Дискусії. Епоха новітнього часу насичена стрімким науково-технічним прогре-
сом, що призводить до зміни становища людини в світі та її поглядів на саму себе, до 
суттєвих змін у ментальності, системі цінностей тощо. Нагальною потребою сього-
дення стає пошук нових педагогічних ідей для повноцінного багатогранного розвитку 
особистості, для розкриття своєї культури і духовності. Українська музична культура 
з давніх часів розвивалася і продовжує своє становлення у трьох основних напрямках: 
народна, релігійно-духовна та професійна музика. Духовна музика разом із народною 
складає найдавніший пласт вітчизняної культури – це частина життя народу, особли-
вості його світосприйняття, сторінки його історії. 

Ще в Х столітті, з часу, коли Київ стає центром духовних піснеспівів, українські 
співаки почали розповсюджувати київський знаменний розспів по всій території 
Русі. Визначальний вплив мав партесний спів ХVІ – ХVІІ століть, коли в церквах і мо-
настирях виникають хорові колективи, пишне і барвисте звучання яких протиставля-
лось хоровій та органній музиці католицьких костелів. Великий виховний вплив ду-
ховної музики продовжував зростати у ХVІІІ – ХІХ століттях. Поряд з першим україн-
ським професійним композитором духовних піснеспівів Д. Бортнянським працювали  
А. Ведель та М. Березовський. Кінець ХІХ – початок ХХ століття українську музичну 
культуру збагатили кращими зразками духовної музики такі видатні композитори як 
М. Лисенко, П. Козицький, О. Кошиць, М. Леонтович, Я. Степовий, К. Стеценко та ін. 

ХХ століття стало випробувальним для української церкви і, навіть, в часи осо-
бливо жорстких гонінь віра людей не зникла, а з часом посилилася. У ІІ-ій половині 
ХХ – на початку ХХІ століття молоді українські композитори стали активно розро-
бляти релігійно-духовну тематику. Серед широкого і різноманітного звертання таких 
митців, як М. Скорик, Л. Дичко, В. Камінський, О. Козаренко, Є. Станкович, М. Ласто-
вецький, Г. Гаврилець, В. Степурко, В. Польова, В. Рунчак, В. Сильвестров та багато 
інших. Серед традиційних духовних жанрів в новітньому часі виділяється інтерес до 
православної Літургії. 
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Першою спробою відновити тисячолітню церковну традицію у композиторській 
сфері була «Літургія» Л. Дичко, яка стала точкою відліку народження сучасної укра-
їнської духовної музики. Наступні роботи духовного спрямування – Є. Станковича, 
М. Скорика, В. Степурка, Г. Гаврилець – поволі почали відновлювати втрачені позиції. 
Сміливо експериментує композиторська молодь, серед якої - С. Зажитько, А. Загай-
кевич (авторка електронної музики до фільму «Мамай), К. Цепколенко, В. Польова, 
С.  Пілютиков, В. Рунчак і багато інших. Композитори новітнього часу здебільшого 
звертаються до жанру Літургії та хорового концерту.

Потужний сплеск створення нових хорових творів, зокрема на духовну тематику, 
спричинила поява низки музичних фестивалів. Найбільш популярні з них – Прем’єри 
сезону, Золотоверхий Київ, Київ Музик Фест та Міжнародна Пасхальна асамблея. Дея-
кі з них проводяться і до сьогодення.

Фестиваль «Золотоверхий Київ» був започаткований українським диригентом, 
керівником муніципального камерного хору «Київ» – Миколою Миколайовичем  
Гобдичем. Метою фестивалю став розвиток національної хорової культури, заповне-
ння маловідомих сторінок української музики, знайомство людей із сучасним хоро-
вим мистецтвом, презентація українських хорових колективів, обмін досвідом між 
провідними хормейстерами, запис музичних творів та їх тиражування у вигляді касет, 
компакт-дисків та друкування нот. Окрім українських хорів на фестиваль запрошува-
лися і зарубіжні колективи. Завдяки фестивалю набула популяризації духовна музика 
українських композиторів.

Музичні прем’єри сезону – фестиваль заснований 1989 року Міністерством куль-
тури України та Київською організацією Національної спілки композиторів України. 
Програму фестивалю складають переважно прем’єри творів українських композито-
рів, де представлена симфонічна, камерна, хорова та оперна музика у виконанні най-
кращих українських і зарубіжних колективів. Окрім концертних виступів у рамках 
фестивалю проводилися майстер-класи, наукові конференції, презентації друкова-
них наукових видань, компакт-дисків та творчі зустрічі з видатними діячами мисте-
цтва [3].

Перший фестиваль «Київ Музик Фест» відбувся в 1990 році за ініціативи укра-
їнського композитора Івана Федоровича Карабиця. Фестиваль проводився щорічно 
і мав на меті відкрити слухачам нових композиторів та представити сучасну україн-
ську хорову музику громадськості. Окрім українських композиторів під час фести-
валю слухачі знайомилися із зарубіжними гостями і могли оцінити якість та цінність 
сучасної хорової музики. З 2000-х років під час фестивалю почали проводити різні 
міжнародні наукові конференції, майстер-класи, творчі зустрічі, круглі столи, семіна-
ри тощо[2]. Основною темою всіх заходів під час фестивалю складала ніша духовних 
творів.  

Створення нових різнопланових музичних фестивалів стало гарним майданчи-
ком для розвитку української хорової культури і дало поштовх молодим компози-
торам працювати над різними жанрами хорової музики. Так були створені величні 
твори, цікаві та складні композиції яких виконували провідні колективи всієї України 
новітнього часу. 

Пізніше з ініціативи запрошених колективів у концертах окреслювалися або 
яскравий здобуток митця, наприклад, ораторія О. Козаренка «Страсті Господа нашо-
го...» й фрагменти з його Архієрейської Літургії («Трембіта») або представлення ін-
шої духовної традиції – Літургія О. Гречанінова («Кредо»), музична містерія з творів 
західно-європейських композиторів 10–20 ст. («Кантус»), нові твори, написані в Ка-
наді – Літургія О. Яковчука («Хрещатик») тощо. До 2000-ліття Християнства дирекція 
фестивалю провела Всеукраїнський конкурс композиторів «Духовні псалми», де взя-
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ли участь провідні українські композитори з бл. 60 творами (переможець – Г. Гаври-
лець) [1].

Висновки. Таким чином ми можемо говорити про викристалізацію трьох ос-
новних жанрів духовної музики, до яких почали звертатися українські композитори: 
Літургія, хоровий концерт та псалом. Духовна музика стала своєрідною необхідністю, 
адже після десятиліть гоніння церкви перервався зв’язок регентської справи, коли 
досвід і навички передавалися під час служб, професійні композитори перестали пи-
сати духовну музику, бо виховуватися вони мали в лоні церкви, жити її постулатами, 
вивчати її канони. Сучасні композитори через потребу душі почали писати твори, які 
б могли наблизити їх та слухачів до тієї втраченої ланки духовності народу. Так, наро-
дилися на світ дуже проникливі духовні концерти та псалми, що звучать не тільки під 
час церковної служби, а й виконуються під час концертних заходів. За короткий тер-
мін відродження української духовної музики твори вітчизняних композиторів ста-
ли своєрідною новітньою класикою, на якій вчаться майбутні покоління музикантів 
України. Чи знали в свій час молоді композитори, що їхні зусилля відродити втрачене 
увінчаються успіхом, а їхнім творам будуть присвячені цілі концерти та вечори.
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ДИНАМІКА У БАРОКОВІЙ ЕСТЕТИЦІ  
НА ПРИКЛАДІ ВИБРАНИХ АРІЙ Й.С. БАХА

Мета: висвітлити динаміку у бароковій естетиці на прикладі творів Й.С.Баха.
Дискусії. Бароко по праву вважається добою опери, добою співу.  Барокова ес-

тетика – це перш за все, вокальна естетика. Цим пояснюється прагнення тогочасних 
інструменталістів звучати «вокально». Навіть такі інструменти, які не мають гнучких 
динамічних можливостей порівнюють із людським голосом (до прикладу, монодина-
мічний клавесин). І великий Куперен (Куперен, 1973: 65), і молодший Бах (Бах, 2005: 
20) у своїх методичних опусах наполягають на вокальності звуковидобування на ін-
струментах родини клавішно-щипкових. Тому досить дивно, звідки в XX сторіччі рап-
том з’являється теорія так званої “ступінчастої динаміки”. Вокалісти (а також скрипа-
лі та духовики) починають наслідувати клавішним інструментам, свідомо обмежуючи 
природні виразні можливості свого інструменту, таким чином ідучи у зворотному від 
барокової естетики напрямку. 
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Можливо, висновок про динамічно рівне виконання творів XVII - І пол. XVIII ст. 
був зроблений на основі граничної лаконічності динамічних позначень у партитурах, 
котрі дійшли до нас із тих часів. Проте варто зважити, що виконувалися твори в ті 
часи найчастіше самим автором, а навіть якщо й ні, виразність виконання все одно 
була справою виконавця, його смаку і вправності, тому динамічні позначення у пар-
титурі були зайвими. А якщо вони там і зустрічалсь, то частіше використовувались 
для виділення партії соліста, аніж для зазначення характеру виконання. Наприклад, 
в арії сопрано «Zefliebe, mein Herze» із Страстей за Іоаном (Bach, 1739-1749: 78-82) за 
допомогою позначки piano під партією траверси зазначені місця вступу голосу, тоді 
як forte відповідно з’являється там, де у сопрано виписані паузи.

Чим же керувались музиканти під час інтерпретації твору, якщо останній не 
був їх власним? Теорією афектів. Це надбання італійських теоретиків другої прак-
тики (seconda prattica: Zarlino, Le istituzioni armoniche (1558); Claudio Monteverdi, 
Avvertimenti to the V book of Madrigali (1605); Artusi, Delle imperfettioni della musica 
moderna (1600) знаходилось у широкому вжитку, допоки йому на зміну не прийшла 
струнка естетика класицизму. Кожен афект містив у собі розгалужену систему засобів 
виразності, якою керувався автор при написанні музичного твору, і яка була зрозу-
мілою як для виконавців, так і для тогочасної аудиторії. В цю систему входили такі 
складові як лад, тональність, тактовий розмір, тривалості нот, риторичні фігури. Для 
створення потрібного емоційного стану, композитор обирав ті засоби, що належали 
до відповідного афекту, таким чином даючи виконавцеві натяк на характер звучання, 
і разом з тим не говорячи про конкретні засоби його втілення. 

Зв’язок музики з риторикою був встановлений теоретиками нової поетики ще 
в 16 ст. У вокальній музиці він є найтіснішим, адже в ній присутнє слово. Слову ж на-
дається значення символу, якому відповідає певний мелодичний хід чи мікромотив. 
За рахунок цього відбувається членіння музичної фактури на численні дрібні семан-
тично самостійні елементи, утворюється так звана мікромотивна структура, без ро-
зуміння якої виконання барокового твору втрачає до 80% своєї виразності. Мікро-
мотивна структура, окрім слова, також напряму залежить від метру, від чергування 
слабких і сильних долей, синкоп, геміол, і зазвичай добре читається  при уважному 
вивченні партитури.

Зробимо для прикладу стислий аналіз арії Беллони з Королівської кантати 
Й.  С.  Баха (Bach, 1963: 124-129). Мажорний лад, тридольний розмір, постійний рух 
дрібними тривалостями, консонантність вертикалі та горизонталі, стрибки на висхід-
ну кварту в темі першої флейти з першого ж такту, а також висхідні пасажі в межах 
кварти із закінченням на сильній долі (за Б. Яворським (Яворський, 1924-1925: 12), 
символи бадьорості та цілеспрямованності) – всі ці ознаки свідчать про притаман-
ний даній арії аффект радості (Лобанова, 1994: 157). Цікаво також обіграна автором 
цифра 3: арія йде третім номером кантати, написана в тональності з трьома дієза-
ми, в розмірі три чверті, в партії басу (контінуо) в перших тактах тричі повторюється 
один і той самий мотив – мордент на тоніці із низхідною октавою, а вокальна партія 
починається з триразового повторення звуку a1. В контексті визначеного вище афекту 
повторення має стверджувальний, наполегливий характер, тому доцільно виконувати 
його на crescendo. Середня частина арії (такти 47-70) відтінена декількома відхилен-
нями (у тому числі в мінорні тональності VI та II ступенів), тому має звучати м’якіше 
від початкової теми. Привертають до себе увагу синкопи у 28-29 тактах (не даремно 
вони виникають саме на словах «Dass Feind, Lilien, Mond erröten»), які набувають на-
лежної виразності, якщо виконувати їх із дотриманням авторських пауз та з динаміч-
ним підкресленням синкопованої долі. Вокальна партія оздоблена великою кількістю 
виписаних нотами мордентів (такти 15, 18, 27, 30, 47, тощо) і групетто (такти 19, 20, 26, 
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31, тощо). Варто пам’ятати, що у бароковій мелізматиці підкреслюється перша нота, 
решта «відпускаються». Так само слід виконувати трелі та форшлаги (такти 32, 33, 78, 
79). Довгі пасажі шістнадцятками виконуються легким звуком та спрямовуються до 
найближчої сильної долі, яка виписана більш довгою тривалістю. Численні квартові 
затримання (у тактах 20, 21, 23, 32, 33, 34, тощо) мають бути відтінені легким dimin-
uendo. Тирати (такти 16, 25, 35, 68) виконуються на crescendo. Серед двох нот, зліго-
ваних на один склад, перша завжди буде сильною, друга – слабкою (такти 36, 58, 87, 
88). Залігована нота, взята стрибком (такти 51, 52, 86) вимагає попереднього люфта 
та майстерної філіровки. Слід уникати також одноманітної динаміки в секвенціях, 
забарвлюючи кожну ланку у власний динамічний відтінок, згідно із обраним планом 
розвитку драматургії.

Важливим при виконанні барокових творів є також ансамблевий аспект. Адже 
поліфонічна фактура вимагає від слухача диференційованого сприйняття мелодич-
них ліній. Взаємозв’язок цих ліній може мати різний характер: імітація, доповнення, 
протистояння, діалог. Соліст тут не являється єдиноправним власником уваги слухача, 
він має взаємодіяти із іншими учасниками ансамблю, відчувати себе тонкою ниточ-
кою у філігранному плетиві чудернацького малюнку. До прикладу, в арії альта «Es ist 
vollbracht» із Страстей за Іоаном Й. С. Бах вводить двох солістів – голос і віолу да гамба 
(Bach, 1739-1749: 69-72). Їх партії є абсолютно рівноправними, як два герої, що знахо-
дяться у однаковому емоційному стані (розпачу, в даному випадку). А ось у середній 
частині голос та інструментальне tutti зображають діалог особистості й натовпу, що 
відображено відповідними динамічними позначками у манускрипті.

Висновки. Враховуючи всі зазначені вище аспекти, динаміка барокового твору 
навряд чи може бути одноманітною та сухою. Так, динамічна палітра не є самоціллю, 
але вона логічно витікає з інших засобів музичної виразності, притаманних бароко-
вій естетиці. Намагаючись наблизитись до цієї естетики, виконавець зтикнеться із 
необхідністю використання гнучкої, дуже деталізованої та ретельно вивіреної дина-
міки, як художник, що має на меті передати невловиму гру світла і тіні (пригадується 
трактат А. Кірхера «Ars Magna Lucis et umbrae») як ловець перлин, що прагне знайти 
особливу – baroque – перлину неправильної форми.
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ТВОРЧІСТЬ АРТЕМІЯ ВЕДЕЛЯ В КОНТЕКСТІ ЖАНРОВО-СТИЛЬОВИХ 

ПАРАМЕТРІВ ЦЕНТРАЛЬНО-ЄВРОПЕЙСЬКОГО
 МУЗИЧНО-ЛЕКСИЧНОГО АРЕАЛУ ХVIII СТОЛІТТЯ

Мета: висвітлити творчість А.Веделя у контексті жанрово-стильових параметрів 
центрально-європейського музично-лексичного ареалу ХVIII ст.

Дискусії. Процеси інтеграції до загальноєвропейського культурного простору 
потребують послідовного переосмислення вітчизняних культурних надбань з метою 
віднайдення чітких критеріїв, які дали б змогу адекватно осягнути історико-культур-
ну панораму України в діалектичній єдності минулого і сучасного, і водночас, об’єк-
тивно осягнути хронологічні етапи зародження та розвитку національного мистецтва 
в контексті світової культури. Це в багатьох випадках вимагає переоцінки застарілих 
поглядів на проблему ґенези українського музичного мистецтва та особливості його 
еволюції.

Однією з важливих складових цього процесу постає усвідомлення специфіки му-
зично-композиційної лексики геніального українського композитора другої полови-
ни XVIII ст. Артемія Веделя (1767–1808), творчість якого узагальнила величну епоху 
в історії розвитку національної музичної культури.

Мистецька спадщина митця втілила у собі одразу кілька принципово відмінних 
хронотопічно-стильових рівнів мистецької актуалізації різноаспектно асимілювавши, 
як традиційні елементи української музичної культури ХVII – ХVIII століть, так і ак-
туальний інтонаційно-стильовий тезаурус тогочасної західноєвропейської музичної 
лексики. Ця, на перший погляд парадоксальна властивість творчого мислення компо-
зитора, видасться цілком природньою, якщо зважити на те, що  еволюція музичного 
таланту митця розгорталася на перетині різних історичних епох та мистецьких на-
прямів, а отже, – в умовах взаємодії, так би мовити, «реліктових» (ренесансно-бароко-
вих) й актуальних на той час (класицистично-сентименталістичних, а почасти, й пе-
редромантичних) стильових тенденцій. Їх мистецькі прояви могли, залежно від ситу-
аційного контексту, набувати у творчості митця щоразу нового образно-семантично-
го значення і поєднуватись в оригінальних комбінаціях, посилюючи або нівелюючи 
один одного. Саме цим визначається неповторність художнього мислення А. Веделя, 
яке в  методологічному й лексичному аспектах спиралося на актуальні композицій-
но-технічні засоби, однак ментально було занурене в символіку і традиції попередньої 
козацької епохи, відлуння якої всупереч несприятливим історичним реаліям продов-
жувало «жевріти» в українській культурі, втілюючи, (бодай віртуально), національні 
сподівання на відродження легендарного минулого. 

Підтвердженням висловленої тези є те, що до сфери мистецьких запитів митця 
потрапляє переважно той спектр виражальних засобів, який асоціюється в його худож-
ній уяві з рисами рідної української культури і трактується відповідно до засвоєних із 
дитинства мистецьких стереотипів. 

З огляду на це, характерним є прагнення композитора наблизити індивідуаль-
но-стильові засади власної творчості до специфічних інтонаційно-лексичних пара-
метрів демократичного побуту як універсального виразника смаків, ідей і настроїв, 
поширених у різних прошарках тогочасного українського суспільства. Особливо це по-
мітно у тих випадках, де композитор, ніби зумисне, порушує загальновизнані канони 
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професійного музичного мистецтва, надаючи перевагу імпровізаційним нормативам 
міського вуличного музикування, осягнутим на рівні слухового досвіду в повсякден-
ному житті рідного києво-подільського ремісничого середовища. Ці специфічні про-
яви вчуваються як на рівні застосування Веделем типово народнопісенних прийомів 
голосоведіння (елементи гетерофонії, паралельні втори та тризвуки), так і в площині 
спонтанно-варіантної дисонантності, що іноді виникає у творах митця в процесі по-
ліфонічного проведення голосів. Вони опосередковано засвідчують генетичну спорід-
неність художнього мислення А. Веделя з еволюційним процесом формування засад 
національного ладогармонічного тезаурусу, в якому пізніші надбання західноєвро-
пейської професійної музики асимілювалися у системі традиційних засад православ-
но-монодичної (знаменний розспів, демественний спів), а згодом партесно-кантової 
слухової практики. 

В цьому контексті характерною постає простежувана в творчості митця тенденція, 
спрямована на образно-стильове оновлення традиційних українських жанрів (псаль-
мо-канту, думи, пісні-романсу) за рахунок їх збагачення актуальними інтонаційни-
ми елементами (універсальними «емблемами» доби), які, в залежності від контексту 
смислового «переінтонування» на певний стильовий прообраз, набували в творчості 
Веделя роль своєрідних адапторів у процесі налагодження інтерактивної взаємодії 
між слуховим досвідом різних суспільних верств та поколінь. 

Хронотопічно-стильова налаштованість композиційно-лексичного мислення 
А. Веделя на естетичні потреби тогочасного вітчизняного музичного побуту засвідчує 
виняткову цінність мистецького досвіду митця, адже у ньому творчо віддзеркалено 
й синтезовано риси, притаманні українському постгетьманському культурному се-
редовищу на етапі його стильової переорієнтації на панівні в аристократичних колах 
Російської імперії класицистичні стандарти. Цей процес, як відомо, супроводжувався 
модернізацією української музичної лексики через активне залучення модних у то-
гочасному дворянському побуті квазі-італійських «аріозних» лексем та відповідних 
ладо-гармонічних засобів. Їх застосування у творчості А. Веделя виявляє тенденцію 
до оновлення традиційних жанрово-стильових засад української музики шляхом її 
збагачення актуальними інтонаційними елементами – універсальними «емблемами» 
епохи, – поширеними як в імперських столицях, так і в численних магнатських маєт-
ках Центральної та Лівобережної України. 

Залежно від контексту смислового «переінтонування» ці універсальні «емблеми» 
наповнюють-ся в художній уяві композитора тим чи іншим образно-семантичним 
змістом, актуалізованим у кількох світоглядних площинах: релігійній: на рівні про-
тиставлення офіційного концепту православної церковної традиції (фарисейство, ду-
шевна зашкарублість) та живого євангельського почуття, щирої побожності й милосер-
дя; суспільно-політичній: на рівні алегоричного вияву негативного ставлення митця 
до колонізаційної експансії Російської імперії та відтворення його патріотичних по-
чуттів до України; гуманістично-аксіологічній: на рівні відображення морально-етич-
них ціннісних опозицій: святість – гріх; правда – кривда; добро – зло тощо. 

Вказані аспекти детермінують функціонально-драматургічний розподіл ком-
позиційно-лексичних засобів, який реалізується у творчості А. Веделя за принципом 
контрастного протиставленні лірико-драматичної та урочисто-панегіричної образних 
сфер. 

Перша з них, до якої належать біблійні образи, пов’язані з покаянно-псалмовою та 
есхатологічною тематикою, репрезентована елементами, інтонаційно наближеними 
до лірико-драматичної та сентиментальної царини українського псальмо-кантового 
та романсового мелосу. Вони здійснюють у творчості А. Веделя функцію універсальних 
полісемантичних ланок, які найбільш ємко відображають меланхолійно-філософські 
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настрої, властиві самому композитору. Характерно, що саме в цьому сегменті його му-
зичного лексикона, вочевидь, спорідненому з музичною лексикою лірико-драматич-
них творів А. Рачинського, М. Березовсько-го, Д. Бортнянського, С. Дегтярьова, просте-
жуються образно-семантичні асоціації із чуттєвими інтонаціями у творчості тогочас-
них західноєвропейських композиторів, зокрема К. В. Глюка, Й. Гайдна, В. А. Моцарта. 

Протилежна образна сфера охоплює в творчості А. Веделя абстрактну символі-
ку псалмових сюжетів, пов’язану з алегоричним зображенням Божественної слави 
й  величі, трансцендентної семантики руху, метафізичної трансформації. Прагнучи 
відобразити ці алегорії, композитор застосовує переважно інтонаційно-стильові засо-
би, відповідні до панегіричного характеру, притаманного більшості творів Дж. Сарті, 
Д. Бортнянського. Утілюючи святково-парадний колорит, притаманний духові «золо-
тої» Катерининської доби, ці елементи відіграють у творчості А. Веделя не лише важ-
ливу музично-драматургічну роль, але й здійснюють функцію своєрідної соціальної 
емблематики, демонструючи суспільству відповідність його стилю до домінуючих ес-
тетичних смаків тогочасної аристократичної аудиторії, а, поряд із цим, засвідчуючи 
всім високий фаховий, а зрештою й соціальний, статус митця. 

Виходячи з наведених спостережень, маємо неабиякі підстави припускати, що 
активне використання модних квазііталійських музичних лексем у творах А. Веделя 
було вмотивоване не так його особистою потребою, як вимушеною необхідністю від-
повідати культурно-мистецьким запитам свого часу. Більше того, видається, що ми-
тець еволюціонував у своєму ставленні до цих лексем.  Так, зокрема, якщо у ранній 
період творчої діяльності А. Веделя (приблизно до 1793 р.) «італійські» лексеми слугу-
вали йому за еталон професійної майстерності, то згодом зовнішньо-стильові прояви 
«італійськості» набувають у творчості митця подеколи досить специфічного, навіть 
дещо гротескного забарвлення, відображаючи негативне ставлення митця до парад-
ного офіціозу імперії, за бездушністю якого нерідко губилося живе людське почуття. 
З огляду на це, видається симптоматичним поступове «зміщення» уподобань А. Веделя 
в напрямку сентиментальної європейської музичної лексики, співзвучної з його іма-
нентною меланхолійністю. Ідеться насамперед про застосування квазімоцартівських 
мелодичних зворотів, які ймовірно асоціювались у свідомості митця з якоюсь подією 
або символом і в цьому розумінні здійснювали функції своєрідних лейтмотивних ла-
нок, пов’язуючи образно-смислову архітектоніку творчості майстра зі слуховим досві-
дом певної аудиторії. Це дає підстави стверджувати, що однією з важливих складових 
творчого методу А. Веделя був відбір типологічних інтонаційно-лексичних елементів, 
здатних сформувати у свідомості слухача спектр чітко визначених образно-семан-
тичних асоціацій, відповідних до авторського задуму. За смисловим спрямуванням їх 
можна розподілити на дві категорії. Одну з них, пов’язану з особистими переживання-
ми композитора та його релігійними переконаннями, можна охарактеризувати як ін-
теріорну (аспект релігійно-містичної інтроспекції). Іншу, пов’язану з художніми сма-
ками соціального оточення, естетичні запити якого митець мав ураховувати, доцільно 
визначити як екстеріорну (спрямовану назовні). 

Співвідношення вказаних категорій характеризує світоглядний дуалізм веделів-
ського художнього світосприйняття, котрий, у свою чергу, детермінує алгоритм ком-
позиційно-лексичного «перекодування» різних джерел образної символіки у залежно-
сті від драматургічного контексту їхнього застосування.

Висновки. Узагальнюючи викладені міркування вважаємо за потрібне наголо-
сити, що висвітлення творчого феномену А. Веделя аж ніяк не вичерпується відомими 
на сьогоднішній день напрацюваннями науковців, – якими б ґрунтовними і, на пер-
ший погляд, беззаперечними, вони не були. Адже А. Ведель, (як, до речі, Г. Сковорода  
і Т. Шевченко) належить до тієї когорти геніїв, творчість яких можна збагнути лише 
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крізь призму їх світогляду, переконань й особистих життєвих колізій, а цей шлях ста-
вить перед дослідниками, як правило, більше запитань, а ніж дає однозначних відпо-
відей. Хоча, хіба не в цій таємничій недосказаності й актуалізується одвічний пафос 
наукового пізнання?

Назар Якобенчук,
викладач кафедри музичного мистецтва КНУКіМ
e-mail: hirvard@ukr.net

ОСОБЛИВОСТІ МУЗИЧНОЇ МОВИ ПІЗНЬОГО ПЕРІОДУ ТВОРЧОСТІ  
ДЖ. ПУЧІНІ (НА ПРИКЛАДІ ЙОГО ОПЕР «SUOR ANGELICA»  

(СЕСТРА АНЖЕЛІКА) ТА «TURANDOT» (ТУРАНДОТ)

Мета: розглянути нові ідеї зрілого Дж. Пучіні, щодо розвитку жанру опери і при-
йомів музичної драматургії, які вплинули на елементи музичної мови композитора. 
В нашій роботі ми хотіли би звернутися до кількох опер пізнього періоду творчості 
композитора. 

Дискусії. Джакомо Пучіні – славетний італійський оперний композитор, опери 
якого збирають аншлаги в театрах по всьому світу. Арії з опер наспівують любителі і ви-
конують професіонали, що , звісно, може нам дати зрозуміти, що одною із особливос-
тей музичної мови композитора є мелодизм. Надзвичайний талант композитора – ме-
лодиста явище, яке не надто часто зустрічається навіть серед визначних композиторів. 
Тому особливої уваги заслуговує музична мова та засоби виразності такого видатного 
композитора, як Дж. Пучіні. Слід згадати що композитор мав цілу низку послідовників, 
які теж були відомими композиторами і вважали себе мелодистами та поціновувачами 
стилю Пучіні. Так як основним жанром в його творчості є опера – його мова та засоби 
виразності нерозривно пов’язані з сценічною драматургією. Він був одним з небага-
тьох так званих композиторів-режисерів, чітко уявляв драматургію сценографії, яка 
мала поєднуватися з його музикою, тому в музиці є чіткі підказки для втілення режи-
сури на сцені.  Певно, саме тому в його операх не існувало увертюр, бо він бачив музику 
тісно переплетеною зі сценічною дією, що теж було в певній мірі новаторством. 

Прийоми оркестрового письма , якими користувався композитор одразу давали 
змогу упізнати його неповторний стиль, не плутаючи ні з ким іншим. Так звані «октави 
Пучіні», паралельні квінти , цікаві гармонічні послідовності, колористичні та сонорис-
тичні ефекти наділяють його музику надзвичайною художньої цінністю і дають нам 
зрозуміти, що на композитора мали особливий вплив імпресіоністичні направлення 
в музиці. Він був прихильником Дебюссі та Равеля.  

Однією з новаторських ідей було створення  оперного триптиху, який об’єднував-
ся за незвичним принципом. Взагалі ідеєю було об’єднати три опери, які б мали відно-
шення за своїм текстом до безсмертного творіння Данте «Божественна комедія». Але 
з часом ця ідея трансформувалася і по завершенню написання триптиху – тільки опера 
«Джанні Скіккі» мала зв’язок з Данте. Що поєднує ці три опер? Знавці кажуть що тема 
смерті. В кожній з цих трьох опер вона вбачається по-різному: жахлива у («Плащ»), 
смерть, як позбавлення від страждань («Сестра Анжеліка»), смерть, як іронія («Джан-
ні Скіккі»). Раніше до ідеї циклічності в опері звертався лише Вагнер в циклі «Пер-
стень Нібелунга», але там об’єднуючою ланкою були міфи. «Сестра Анжеліка» є другою 
частиною триптиху, в який входять опери «Джанні Скіккі» та «Плащ». Вона не схожа на 
жодну оперу Пучіні. Прем’єра опери була сприйнята досить холодно, що надзвичай-
но засмутило композитора, адже він вважав цю оперу найглибшою з усього триптиху. 
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В пошуках нового звучання і можливостей композитор вперше звертається до камер-
ної опери з сюжетом, де в центрі уваги є релігійна тема. В опері відобразилися влас-
ні враження Джакомо від перебування в монастирі, адже його сестра керувала хором 
в монастирі. Вище було зазначено, що музика Пучіні нерозривно зв’язана з дійством 
та сюжетом. Отже дія відбувається у жіночому монастирі кінця сімнадцятого століття. 
Тому і музика тісно пов’язана із церковними музичними жанрами та гармонічними 
зворотами. Опера починається із короткого вступу, який в оркестрі виконують дзво-
ни і далі з’являється молитва Ave Maria, яка є відлунням середньовічних піснеспівів 
в супроводі органу. Голосоведення нагадує хорал з певними гармонічними зворотами, 
що використовувались в основному в церковній музиці того часу.  Цікаво що оркестр 
досить великий (потрійний склад), але оркестрове tutti майже не використовується, 
щоб надати опері камерного та спокійно-споглядального характеру, змалювати побут 
монастиря. Але водночас композитору, певно не хотілося обмежувати себе в кількості 
можливих колористичних засобів під час виконання опери. Тому не дивлячись на ка-
мерний характер твору, все ж використовується великий склад оркестру, який і дає різ-
номанітну палітру доступних тембральних поєднань та цікавих оркестрових ефектів, 
знахідок. В опері немає жодної чоловічої ролі, що теж вирізняє цю оперу з-поміж ін-
ших. Тільки наприкінці твору приєднується хор хлопчиків. Соло флейти імітують спів 
птахів. Немає звичного для композитора драматизму як в «Богемі» або опері «Тоска».

Порівнюючи цю оперу з останньою оперою композитора – «Турандот», ми мо-
жемо слідкувати за видозміненням музичної мови композитора вже пізнього періоду,  
багатогранність його таланту та емоційну широту поглядів його фантастичної особи-
стості. Цікаво, що саме в останній своїй опері Пучіні звернувся до непритаманного для 
нього казкового сюжету. Певно його увагу привернула глибина можливих алегорій і ці-
кавість до нових східних інтонацій. Цю оперу автор не встиг закінчити, тому після його 
смерті оперу дописав учень і друг Джакомо – Ф. Альфано. Він використав у своїй роботі 
чернетки композитора. Цю версію оркестровки вважали  недосконалою, тому компо-
зитор Ш. Беріо зробив свою версію, а ще пізніше свій варіант запропонував Хао Вейя. 
Ця опера була написана за мотивами казки Гоцці, і її дія відбувається в Китаї. Отже 
палітра збагатилася не тільки чудовими мелодіями , які блискуче вдавалися Джакомо, 
але й фольклорно- етнічними інтонаціями та особливостями, гармонічними співвід-
ношеннями та колористичними ефектами, елементи яких були запозичені автором 
у китайської національної музики. Після кількох попередніх опер камерного направ-
лення з’являється надзвичайно грандіозна робота. За своїм розмахом «Турандот» схо-
жа на героїчні опери Дж. Верді. Це направлення раніше не зустрічалось в операх Дж. 
Пучіні. Його більше цікавила особиста драма і побут реального життя. Тому «Турандот» 
як і попередня опера «Сестра Анжеліка», розглянута в нашій роботі , є незвичними для 
творчості Пучіні, хоча і дуже різні між собою. Для опери «Турандот» притаманний не-
абиякий масштаб, великий оркестр, потужні хорові сцени, tutti всього оркестру, різно-
манітна система лейтмотивів, використання пентатонік. Композитор демонструє над-
звичайну майстерність в оркестровому письмі, сміливій та яскравій гармонії, викорис-
танні хорових ефектів. Критики вважають цю оперу найкращою та найсміливішою за 
весь час творчості Пучіні. 

Висновки. Зробивши цей короткий екскурс у пізній період творчості Пучіні, ма-
ємо відмітити, що композитор весь час знаходився у пошуках нових ідей та засобів 
музичної виразності. Він не боїться поринути в нову драматургічну стилістику, зміни-
ти звичний для себе вектор ліричної драми кохання, з захопленням шукати нові інто-
наційні моделі (церковна стилістика  в опері «Сестра Анжеліка», східна фольклорно- 
національна стилістика в опері «Турандот». Нажаль життя композитора обірвалось на 
найвищому щаблі його творчих досягнень.
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ГУРТ “ZGARDA” – ПОШУКИ СУЧАСНОГО ЗВУЧАННЯ  
МУЗИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ УКРАЇНИ

Мета: описати шляхи експериментування з творами української автентичної 
музичної традицій в творчості гурту Zgarda.

В наші дні популярно все, що зв’язано з культурою та історією України. Разом 
з цим особливо актуальним є український музичний фольклор, чим і користується 
велика кількість сучасних музикантів. Ми можемо чути народну пісню в найрізнома-
нітніших її проявах та цікавій подачі, що не може не радувати. В цій ніші вже зайняли 
своє місце такі гурти, як: DakhaBrakha, The Doox, YUKO, GG ГуляйГород, DakhDaughters, 
Go-A та ін. Цим шляхом також намагається йти гурт Zgarda, солісткою якого є автор 
статті.  

Дискусії. Гурт Zgarda – це молодий гурт, який створений студентами-фолькло-
ристами КНУКіМ та має на меті популяризацію фольклору серед молоді шляхом но-
вого бачення та відтворення аутентичних фольклорних зразків в зрозумілішій для 
молодих людей музиці. Але разом з тим, ми намагаємось в сучасній обробці зберегти 
давнє звучання.

Українським фольклором сьогодні цікавляться все більше людей, особливо мо-
лодь. Тому я впевнена, що наша музика зможе допомогти їм стати ближче до свого 
давнього коріння, адже кожна наша пісня має глибинний і водночас актуальний для 
сучасної молодої людини сенс.

Творчість гурту Zgarda наразі 
є досить актуальною, адже вона 
відображає українську аутентич-
ність в сучасних реаліях. Важ-
ливість нашої творчості полягає 
в  збереженні нашого національ-
ного коду, який відтворено у кож-
ній пісні.

Наш гурт працює з проблема-
тикою донесення давніх україн-
ських пісень, які є голосом всього 
народу, узрозумілішій формі для 
сучасного слухача, адже напрочуд 
важливо пам‘ятати наше минуле 
та усвідомлювати багатство куль-
тури України. Гурт постійно екс-
периментує зі звуком (вокал – Юлія Вітранюк, інструментальний супровід – народні 
духові інструменти, контрабас, народні ударні – джамбо та ін., а також бандура), на-

Фото: гурт Zgarda
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магається працювати з різнорегіональним музичним матеріалом , поєднувати автен-
тичний вокал і гру на українських (і не лише) етнічних інструментах

Оскільки ми молодий гурт, то ми діємо поки що на локальному рівні, проте вже 
маємо невелику аудиторію в студентських та фольклористичних колах. Ми створюємо 
нашу музику з метою поширення та збереження української народної пісні та доне-
сення до слухачів нового бачення фольклору. Ми хочемо розвивати фольклорну течію 
в музиці, зайняти свою нішу та донести нашу певну музичну історію слухачеві. 

Через півтора місяця після створення колективу ми вибороли звання «Відкрит-
тя фестивалю» на Всеукраїнському Київ-етно-мьюзік-фесті «Віртуози фолку», а також 
перемогу у відбірковому конкурсі «Червона рута - 2019» в місті Чернівці в номінації 
«акустична музика», але ми не плануємо зупинятись і вже в пошуках нових музичних 
фестивалів для того, щоб українську пісню в сучасному звучанні почула якомога біль-
ша слухацька аудиторія.

Висновки. Ми не просто граємо для себе, ми хочемо популяризувати українську 
музику, адже саме автентика несе в собі етнічну глибину, через ці пісні ми передаємо 
себе і свою історію. І в цій сучасній обробці, як нібито реставрація старих картин, так 
і в нас – відбувається реставрація старовинних пісень. Ми віримо, що продовжуючи 
й надалі рухатися в обраному напрямку, Zgarda досягне визнання не лише в Україні, 
а й за її межами.
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СУЧАСНІ УКРАЇНСЬКІ ЕТНО-ФОЛЬК-ПОП-РОК-ФОРМАЦІЇ:
ЧОМУ ЕТНО СЬОГОДНІ СТАЄ ПОПУЛЯРНИМ?

(НА ПРИКЛАДІ ГУРТУ «GO-A»)

Мета: проаналізувати механізми звернення до музичного етнічного матеріалу 
в творчості сучасних етно-фольк-поп-рок-формацій (на прикладі гурту «GO-A»).

На нашу думку, чи не найважливішою подією для відродження українсько-
го фольклору та сплеску зацікавленості міської молоді нематеріальною культурною 
спадщиною українського народу є Революція Гідності. Ця подія сколихнула підсвідо-
мість людей, змусивши згадати, хто ми і яке наше коріння. 

Дискусії. Саме повернення до коріння, до початків є назвою сучасного елек-
тро-фольк гурту «Go-a» (автор тез є учасником колективу). Дослівно назва перекла-
дається: «Go» - «іти», літера «а» - це латинська літера «альфа», що означає «початок 
всього, першоджерело». 

Гурт заснований у 2012 році. Засновниками його є інструменталіст – аранжуваль-
ник Тарас Шевченко та вокалістка – випускниця фольклорного ансамблю «Кралиця» 
факультету музичного мистецтва КНУКіМ Катерина Павленко. За часи існування гурт 



55

ДНІ НАУКИ КНУКІМ   Київ 2020
СЕКЦІЯ «МУЗИЧНИЙ ФОЛЬКЛОР» 

об‘їздив не одну країну світу, несучи українську автентичну пісню в маси. Як визна-
чають фахівці, «Gо-A – український гурт, що поєднує у своїй творчості танцювальний 
біт, африканські барабани й етнічний фольк. Музичний драйв у стилі електронного 
звучання і народного вокалу відрізняє його від інших гуртів. Це і стало основною 
ідеєю створення проєкту…» [1]. Додамо також, що «… особлива атмосфера присутня 
на живих виступах гурту і запам’ятовується неймовірною енергетикою, танцюваль-
ним етно-драйвом та особливим діалогом з публікою, яка активно задіяна у концер-
тах» [2].

На нашу думку, гуртів, які оброблюють автентичні народнопісенні зразки, по-
винно бути ще більше, оскільки, ні один пересічний громадянин не слухатиме ав-
тентичне виконання народних пісень, а в цікавій, сучасній обробці люди торкаються 
коріння.

Після подій лютого 2014 року, українці почали більше цікавитись своює не-
повторною культурою, піснями, письменниками і композиторами. Такі гурти, як  
«Go-a», допомагають доторкнутись до давніх українських пісень, які несуть величезну 
смислову історичну навантаженість.

Людям потрібні такі гурти. Доказом того є перемога гурту у Національному 
відборі конкурсу «Євробачення», що стало не лише перемогою української пісні,  
а й перемогою Українського, оскільки вперше за 15 років участі України у світовому 
конкурсі повністю звучала пісня украінською мовою. Як наголошує А. Бондаренко:  
«… перемога української – за мовою, манерою виконання і мелодикою на національ-
ному відборі – це цьогорічна перемога української культури над массовою» [3].

Додамо також, що вперше в історії на конкурсі пісня виконувалася українською 
народною вокальною манерою. Народному вокалу Катерина професійно вчилася на 
музичному факультеті Київського національного університету культури і мистецтв, 
також КНУКіМ закінчили й бек-вокалістки гурту Катерина Канонишена та Ганна Ті-
щенко, а сопілкар Ігор Діденчук навчається в КНУКіМ зараз. Жива сопілка – україн-
ський народний духовий інструмент – також на Євробаченні прозвучала вперше. 

Фото: Електро-фольк-гурт «Go-A»
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З точки зору української самобутності у пісні «Соловей» гурту «Go-A» – саме тій 
пісні, яка перемогла на Національному конкурсі «Євробчення» - 2020, автентичною 
є сама мелодика та манера співу, а рок-супровід інтернаціонального характеру лише 
підтримує солістку й додає енергетики.

Висновки. Електро-фольк-гурт «Go-A» - один з представників нової неофоль-
клористичної хвилі в український музиці 20-х років ХХІ століття. Творчість гурту 
свідчить за те, що «мода» на «етно» - це не тимчасова примха мас, це протиставлення 
бездушній «масовій» музиці якісного сучасного музичного продукту з багатострічним 
етнічним підґрунтям на базі українського мелосу, регіональних манер вокалу, і  за-
галом – етнічного менталітету з віковічними духовними цінностями, однією з яких 
є етнічна музика.
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ЕТНОХАОС-ГУРТ «ДАХА-БРАХА» – ЛАУРЕАТИ  
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРЕМІЇ УКРАЇНИ ІМЕНІ Т. ШЕВЧЕНКА ЗА 2020-Й РІК

Мета: ознайомимося з творчим шляхом гурту, розглянемо, як утворився колек-
тив, і що спонукало утворенню жанру «етно-хаос».

«ДахаБраха» – це живі легенди, які експортують українську культуру по всьому 
світу, демонструють багатогранність і унікальність нашої країни, завжди тримають 
високий виконавський рівень. В їх творчості українська етнічна музика перепліта-
ється з музичними традиціями інших культур і країн. Так з’явився справжній етніч-
ний хаос – жанр, який став головним в творчості гурту, який гіпнотизує, захоплює 
і змушує знову і знову слухати це багатогранне мистецьке різноманіття, розгадуючи 
етнічні коди, що закладені в цю музику.

Дискусії. «ДахаБраха» – український музичний етно-гурт, його організатором 
і художнім керівником є відомий український театральний режисер Владислав Тро-
їцький. Загальновідомою вже є етимологія назви гурту, яка складена з давньоукра-
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їнських слів «давати» та «брати», і має як містичну забарвленість, так і безпосеред-
нє визначення місця створення гурту – театр «Дах». Експериментальні постановки 
Троїцького в Київському Центрі сучасного мистецтва «ДАХ» і досвід роботи з  ле-
гендарним фольклористичним гуртом «Древо» (керівник Євген Єфремов, вистава 
«Камінне коло», початок 2000-х рр.) і молодіжною науково-дослідною фольклорис-
тичною формацією «Божичі» (керівники Ілля Фетисов, Сусанна Карпенко, вистава 
«В пошуках втраченого життя», початок 2000-х рр.), а також подальші мистецькі по-
шуки режисера в галузі театрально-музичної фольклористики сприяли виникненню  
в 2004 році на базі «ДАХу» нового творчого колективу – гурту «ДахаБраха» 
(«DakhaBrakha»), в якому Влад Троїцький є режисером, ідейним натхненником, за-
сновником і продюсером.

За понад 15 років свого існування гурт лише одного разу змінив свій склад – 
першопочатково це були чоловік і чотири дівчини – фольклористки (усі – випускниці 
факультету музичного мистецтва КНУКіМ, учасниці фольклорного ансамблю «Кра-
лиця» КНУКіМ, учениці професора, заслуженого працівника культури України Івана 
Сінельнікова). З часом різноманітні життєві складнощі привели до того, що Олексан-
дра Гарбузова покинула групу, останні 10 – 12 років і сьогодні учасниками гурту ста-
більно є Марко Галаневич, Ірина Коваленко, Олена Цибульська, Ніна Гаренецька. Усі 
учасники гурту першопочатково були вокалістами, гру на різноманітних інструмен-
тах (понад 40-ка), якими зараз володіють усі «дахівці», опановували самотужки. Так 
Марко Галаневич окрім неординарного чоловічого вокалу урізноманітнює музичний 
матеріал гурту грою на гармошці, дарбуці, кахоні та інших екзотичних інструментах. 
Ірина Коваленко демонструє в творах «ДахиБрахи» не лише свій унікальний окса-
митовий народний альт, але й гру на роялі, басовому барабані, акордеоні, флейті, 
народних духових інструментах, окулеле та ін. Олена Цибульська – це не лише ос-
новний верхній голос – унікальне народне сопрано з широким діапазоном, але й гра 
на перкусії і басовому барабані, на якому також грає Ніна Гаренецька – володар та-
кож унікального голосу, який може співати як сопранові партії, так і альтові; особли-
ва функція Ніни в колективі – гра на басолі – народній віолончелі, звуки якої додають 
у «дахівські» твори особливого забарвлення.

Одним із визначальних моментів у формуванні стилістики групи стало не до-
сягнення віртуозності гри на музичних інструмента, а майстерне використання й по-
єднання різноманітних тембрів – вокальних та інструментальних. На інструментах 
виконується нескладна мелодико-ритмічна фігура, яка береться за основу та пов-
торюється протягом всієї композиції. Такий спосіб створення композицій близь-
кий музиці мінімалізму. Примітно, що, за словами самих учасників «ДахиБрахи»,  
творчість мінімалістів Майкла Наймана та Філіпа Гласса має для них важливе зна-
чення. [3]

Колектив був створений спеціально для театрального проекту «Україна містич-
на», який розпочав Влад Троїцький в ЦСМ «Дах» у 2004 році, у переддень Помаранче-
вої революції. [1] Проте для самих учасників гурту і їх ідейного натхненника принци-
повим було не продовжувати фольклорно-етнографічну інерцію, яка полягає у слі-
пому копіюванні і фактичній консервації старих зразків виконання, а спробувати 
через музичні пошуки та фольклорно-стильову імпровізацію доторкнутися до живої 
енергії традиції, запустити потік новотворення і, таким чином, ретрансляції тради-
ції. Так виник унікальний стиль гурту – етно-хаос, який зміщує звичні традиційні ак-
центи, експериментує з музичною формою заради точнішої трансляції і донесення 
до слухача глибинного смислу традиційної культури. Сутність напряму «етно-хаос» 
самі учасники колективу пов’язують з висловом: «Світ виникає з хаосу. Музика постає 
з душі етносу». [3] Отже, головним для виконавців є енергія – сонця, світла, музики, 
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людської душі, тому на усіх концертах головним для «ДахиБрахи» є живе спілкування 
із аудиторією, обмін енергією, власне оце «давати» і «брати». Додамо також, що аме-
риканські критики, які добре обізнані з творчістю українського гурту, визначають 
його стиль як «музичну ексцентрику», «гротескну гру», що поєднує «давньоукраїн-
ські пісні та латиноамериканські й африканські ритми», і додають, що у цьому «дуже 
дивному гібриді» є «багато гумору». [2]

Українські музикознавці додають свої думки щодо визначення жанрово-сти-
льової приналежності музики гурту [3]: «Власне, поєднання автентичного україн-
ського співу та східних ритмів і є головною родзинкою в звучанні «ДахаБрахи». Гурт 
використовує українські народні пісні, що записані учасниками гурту та їх колега-
ми-фольклористами у фольклорних експедиціях у різних регіонах України. Пісні, ви-
конувані в автентичній манері, поєднуються зі звучанням широкого ряду інструмен-
тів із різних куточків світу, це гра в різні музичні жанри: мінімалізм, хіп-хоп, соул, 
блюз».

Етно-хаос-гурт «ДахаБраха» вже понад 15 років представляє Україну за кор-
доном. Виконавці неодноразово ставали першими українськими музикантами на 
престижних світових фестивалях, таких, як: Glastonbury, Oslo World Music Festival, 
Helsinki Festival, Dublin World Music Festival та інших музичних подіях в усьому сві-
ті. «ДахаБраха» була єдиними представником України у легендарній телепрограмі 
“Later… “ with Jools Holland на BBC, а також в ефірах радіо KEXP та NPR. Їх пісня «Що 
з-під дуба» стала саундтреком для американського телесеріалу «Фергі» і була вико-
ристана у рекламі парфумів Девіда Бекхема. Через надзвичайно широку географію 
виступів – США, Канада, Мексика, Австралія, Бразилія, Китай, майже усі країни Євро-
пи, гурт називають сьогодні головним гастролером країни та послом України в світі.  
Це й не дивно, адже цей фольк-хаос-проект не має аналогів у світі, унікальні тембри 

Фото: Етно-хаос-гурт «ДахаБраха»
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його виконавців і їх не менш унікальні костюми (в першу чергу – головні убори –  
папахи з овчини на жінках) давно стали брендами в музичній культурі України і сві-
ту. Тепер про гурт добре знають не «лише» за кордоном, а й на Батьківщині, тому 
квитки на концерти «ДахаБрахи» розкуповуються за кілька місяців (згадаємо про 
аншлаги в Національному Палаці мистецтв «Україна» в грудні 2018-го і Київському 
Палаці спорту у листопаді 2019-го).

Додамо також, що учасники «ДахиБрахи» не намагаються представляти на між-
народних фестивалях усю українську традицію, - Марко і дівчата наголошують, що їх 
музика – це не автентика, це презентація однієї з можливостей існування сучасної 
музики у поєднанні з етнічною українською традиційною культурою. Самі учасники 
ансамблю вважають, що «в Україні бракує сакральної ідеї, ідеї об’єднуючої. Проте 
сакральна ідея полягає не в реставрації традиційних форм побутування й мислення 
народу, а насамперед – у створенні нового міфу про самих себе. І цей процес само-
творення … проходить через руйнацію віджилого уявлення … українців про себе як 
провінційну націю, залежну, … пасивну». [1] 

Поєднання виконуваних музично-фольклористичних творів з цікавим, іноді 
несподіваним аранжуванням (в першу чергу – тембровим (вокальним та інструмен-
тальним), далі – ритмічним, динамічним та ін.), що лежить в основі імпровізаційної 
творчості «ДахиБрахи», залучає слухачів до процесу співтворчості, якими є усі кон-
церти гурту. Творчі досягнення групи, активна мистецька й громадянська позиція її 
учасників, а також надзвичайно насичене мистецьке життя гурту, яке представлене 
гастролями на майже усіх континентах світу (понад 100 країн), дозволили світовим 
мультимедіа назвати «ДахаБраху» «найціннішим українським культурним експор-
том».

Висновки. На нашу думку, гурт «ДахаБраха» є унікальним і неповторним. Цей 
колектив дає нове життя пісням і популяризує українську мову, пісні, традиції. На 
жаль, більшість українців не цікавляться творчістю сучасних колективів, а тим паче 
українських. Мало сучасних молодих людей знають про цей колектив. Іноді навіть 
здається, що люди, не сприймаючи фольклор, вважають такі гурти нецікавими, на-
віть не слухавши їхню творчість. В композиціях цих музикантів переплітаються різні 
епохи. Їхня музика, ніби вітер, який навіює і огортає нас традиціями наших предків. 
Ми вважаємо, що пісні, які виконує «ДахаБраха», – це не село, і не місто, не сьогодні 
і не колись, а всюди і завжди. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. ДахаБраха: Офіційний сайт. [Електронний ресурс] URL: https://www.dakhabrakha.
com.ua/uk/about/ 

2. Федорова І. Творчість «Етно-хаос» гурту «ДахаБраха» як приклад реалізації 
принципу «звалища» в музиці». [Електронний ресурс] URL:

3.  https://revolution.allbest.ru/music/01027862_0.html 
4. Карчова Ю. Українське народнопісенне виконавство в професійній музичній 

практиці останньої третини ХХ – початку XXI століть: дис. канд. мистецтвознавства 
спеціальності 17.00.03 «Музичне мистецтво». Харків, 2016. [Електронний ресурс] 
URL: http://num.kharkiv.ua/share/pdf/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D
1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%87%D0
%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97.pdf



ДНІ НАУКИ КНУКІМ   Київ 2020
СЕКЦІЯ «МУЗИЧНИЙ ФОЛЬКЛОР» 

60

Інеш Кдирова, 
заслужена артистка України, доцент,
доцент кафедри музичного мистецтва КНУКіМ
e-mail: inesh-k@ukr.net

НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ ЕТНІЧНИХ НІМЦІВ КИЇВЩИНИ

Мета: виявити елементи традиційної культури етнічних німців Київщини.
Дискусії. Культурна самоідентифікація є одним з найважливіших етапів і про-

цесів культурного устрою кожної етнічної групи в основі якого – поняття етнічної 
ідентичності. Усвідомлення людиною своєї приналежності до тієї чи іншої етнічної 
спільноти базується на спільності історичної долі, мови, культури, побуту, традицій, 
звичаїв, тобто всім тим, що вимагає групового співіснування. Потреба в ідентифікації 
пов’язана з потребою в самоідентифікації себе з певною етнічною групою, усвідом-
ленні самої себе як невід’ємної частки групи.

Процеси, що відбуваються в етнічній культурі на різних етапах існування етно-
су, є ключовими для розуміння етнічної історії, де є система зв’язків та стереотипів, 
з яких вибудовується етнічна культура. Стадіальність людського буття збігається зі 
стадіаль ністю розвитку культури етносу, яка є визначальною для розуміння багатьох 
соціокультурних процесів, де поняття «культура» набуває значення одного з фунда-
ментальних у сучасній культурології та мистецтвознавстві [1]. 

Розгляд культури як засобу людської самореалізації дає нові можливості  впли-
ву на людину, що широко відображає зацікавлення у культурі як факторі соціального 
розвитку. Саме духовні риси, соціокультурні ознаки конкретного суспільства або на-
віть цілого регіону накладають свій відбиток на соціально-історичну динаміку. Су-
часна теорія пов’язує долю світу з філософським осягненням культури в цілому або 
культури окремого народу.  

Розуміння культури як способу буття певного етносу доводить, що  носіями ет-
нічності можуть бути як широкі маси народу (звичаї, обряди, фольклор, стереотипи 
поведінки тощо), так і етнічна еліта (символи цього буття). Певна «частина» культури 
народу як його життєвий досвід існує у вигляді усталених норм поведінки, традицій, 
звичаїв тощо. Передаючись із покоління в покоління, вони трансформуються, зазна-
ють культур ного впливу інших епох і навіть втрачають інко ли свій первісний вигляд 
і значення. Проте саме ці елементи життя часто є етнознаком, який відрізняє один 
народ від іншого. Цей пласт культури народу набуває змісту нерефлексованої етніч-
ності [4]. 

В культурі вирізняють зміст, форму і носія, або суб’єкта, що визначає її як етніч-
но специфічну парадигму життєтворення, акумульовану в матеріальних та духовних 
цінностях, знакових системах знання, творчих здібностях й уміння народу. Культура 
як спосіб буття певного народу постає як абсолютна цінність, яка може протистояти 
будь-яким руйнівним тенденціям суспільного розвитку [9, с.4-12].   

Під етнічною культурою зазвичай розуміють успадкований комплекс соціальної 
практики та системи вірувань, традицій і звичаїв, що певним чином визначають спо-
сіб життя етносу [8]. 

Основою, яка стабілізує етнос і його культуру, є система традицій, що становить, 
по суті, колективну пам’ять. Іншим етнознаком є буття народу є його відношення до 
реального змісту життєвих подій, що конституюється в менталітет даного етносу. 
Сюди належить «традиція» та «спадковість», що не є тотожніми. Сутність поступаль-
ної спадковості в розвитку світової культури полягає в нерозривній єдності успад-
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кування, використання накопичених поколіннями культурних цінностей на основі 
якісно нового стану культури [12]. 

Спадковість має своїм механізмом системи та механізми передачі істори-
ко-культурного досвіду безвідносно до його змісту. Традиція – більш широке поняття, 
яке поряд з формами та характером динаміки культури, конкретизуючи розмаїття її 
проявів [11].

Право на національно-етнічну самоідентифікацію є одним з головних визна-
чальних прав людини, пов’язаних з її формуванням як особис тості. В Україні  зако-
нодавчі гарантії права на громадянську самоорганізацію да ють змогу національним 
меншинам поєднати індивідуальну активність своїх представників з організаційни-
ми можливостями для задоволення власних етнокультурних потреб.

Головною метою суспільства та етносів у його складі є процес творення, збере-
ження і розвитку культури.  Розгортання і втілення в життя положень державної ет-
нополітики України  надає однакові і рівні можливості для всіх громадян держави, 
незалежно від політичних, релігійних та інших переконань, етнічного й соціального 
походження, мовних або інших ознак. Послідовна реалізація державної етнополітики 
має позитивні наслідки, впливає на утвердження демократичних цінностей і знайшла 
високу оцінку  світової спільноти.

Багатокультурність ґрунтується на офіційному юридичному визнанні рівно-
прав’я культур всіх етнічних груп, які проживають на певній території. Зміни параме-
трів етнічних груп – етнічні та культурні процеси є специфічною реакцією на зміну 
соціального середовища і необхідною умовою виживання. Виходячи з цього, постає 
необхідність культурного самовизначення. Зростання значення культурних відмін-
ностей, плюралізація культурних форм, які відбуваються в сучасній Україні, викли-
кають різне ставлення до них з боку співіснуючих етнічних груп. Самоідентифікація 
виступає центральним елементом самосвідомості, пов’язаним із фіксацією власно-
го «я» у системі суспільних відносин. Позитивним фактором сьогодення є бажання 
і можливість етнічних груп всебічно самовизначатися у широ кому  культурному про-
сторі України [10, с. 3-7]. 

Перед етнічною групою стоїть мета посилити те особливе, що вирізняє її  
з-поміж інших, що проживають на території України. Ці прагнення породили спле-
ск етнічної активності, що проявилось насамперед у зверненні до традицій, звичаїв, 
мови, релігійності та їхньої глобалізації.

Німецька меншина з її історією і традиціями, культурою і ідентичністю є са-
мобутньою незалежною частиною мультинаціонального українського суспільства. 
За даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року, в Україні мешкає понад  
33 000 етнічних німців. Більше 170 громадських німецьких організацій успішно вті-
люють у життя різні благодійні, культурні та соціальні програми. Вищим представ-
ницьким і координаційним органом німецької національної меншини є Рада німців 
України, що обирається З’їздом німців України. Основна сфера діяльності – сприян-
ня розвитку національно-культурних, освітніх, мовних проектів, а також збереження 
традицій, звичаїв, народних обрядів, мистецьких та інших цінностей. Важливу роботу 
у вирішенні цих завдань проводять Асоціація німців України, Міжнародна громад-
ська організація «Товариство німців України - «Відергебурт», Всеукраїнське Об’єднан-
ня  «Німецька молодь в Україні». 

За підтримки Федерального уряду Німеччини більше ніж в 60 населених пунктах 
України працюють німецькі центри зустрічей, де вивчається німецька мова та істо-
рія, працюють гуртки декоративно-прикладного мистецтва, театру, танців, співу та 
ін. Щорічний семінар-пленер «Зустріч поколінь» ось вже понад 10 років традиційно 
об’єднує художників різних поколінь етнічних німців України. Проект проводиться за 
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ініціативи Ради німців України та  фінансової підтримки Федерального міністерства 
внутрішніх справ Німеччини через Благодійний Фонд «Товариство Розвитку». Реалі-
зація проекту дає можливість митцям різного віку та напрямків  обмінятися думка-
ми, ідеями образотворчого мистецтва, знайти загальний методологічний підхід у ви-
рішенні проблем художнього бачення і збагатити художній творчий інструментарій 
в цілому [13]. 

Повноцінне існування етносу неможливе без збереження і удосконалення тра-
дицій фольклору: танок та пісня завжди будуть індивідуальною  особливістю народу, 
відображенням його духовності й історії. 

Театр німецького фольклорного танцю «DEUTSCHE QUELLE» (худ. керівник – 
Світлана Цех) розпочав свій творчий шлях у 1999 році як  ансамбль народного танцю 
Німецького молодіжного культурного центру «Німецьке джерело», а у 2012 році він от-
римав звання Народний колектив Театр німецького фольклорного танцю «DEUTSCHE 
QUELLE». Колектив є Лауреатом багатьох міжнародних та  всеукраїнських фестивалів, 
володар дипломів і  нагород за участь у концертах державного рівня. У репертуарі те-
атру народні німецькі танці та обряди [5, c. 8-9]. 

Фольклорний ансамбль «Heimliche Melodie» було створено в Києві у 90-х роках на 
базі  Товариства німців «Відергебурт». Художній керівник – Лариса Сорокопуд. Твор-
чим напрямком колективу є виконання тірольських народних пісень. 

Незвичайний колорит і вокальна техніка тірольського стилю підкреслює екзотич-
ність фольклорного німецького співу. Характерні рулади, стрибки на широкі інтерва-
ли, переходи від грудного низького регістра голосу до високого фальцету є особливи-
ми музичними ознаками тірольського стилю «йодль». Серед виконавців альпійського 
йоделю найвідомішими є Франц Ланг (Franzl Lang), Штефані Хертель (Stefanie Hertel), 
Ціллерталер Шурцен’єгер (Zillertaler Schürzenjäger), Уршпрунгскі Хлопці (Ursprung 
Buam), Мері Шнайдер (Mary Schneider).

Фото: Народний колектив «Театр німецького фольклорного танцю 
«DEUTSCHE QUELLE» (худ. керівник – Світлана Цех) 

на Фестивалі «Київщина – сузір’я злагоди» ( Пирогово, 2019 р.).
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Найкращі зразки німецького фольклору, виставки художніх творів майстрів то-
вариств, красу і самобутність національних костюмів і виробів образотворчого мис-
тецтва німецької громади м. Києва можна побачити і відчути на традиційних захо-
дах молодіжного культурного центру «Німецьке джерело» за підтримки Ради німців 
України

Серед найбільш популярних  – 
Свято німецького фольклору, яке було 
започатковано у листопаді 2010 року 
і відбулося в Національній музичній 
академії імені Петра Чайковського 
в Києві. Родзинкою свята є виступ 
творчих колективів етнічних німців, 
серед яких – народний німецький мо-
лодіжний ансамбль фольклорного та 
сучасного танцю «Jugend» (Молодь), 
дитячий танцювальний ансамбль 
«Посмішка», вокальний колектив 
«Wiedergeburt» («Відродження»), На-
родний колектив Театр німецького 
танцю «Deutsche Guelle», німецький 
вокальний фольклорний ансамбль – 
танцюваль ний колектив «Zusammen» 
(«Разом»), вокальний ансамбль 
«Hoffnung» («Надія»), дитячий ні-
мецький вокальний колектив «Glocklein» («Дзвіночок»). Також доброю традицією ста-
ло проведення тематичних виставок, на яких відбувається презентація національних 
костюмів, демонстрація картин та виробів народно-ужиткового мистецтва німецької 
громади. Для гостей та учасників заходу проводяться майстер-класи з національних 
танців та інтерактивні ігри. Завершується  Свято німецького фольклору святковим 
концертом і нагородженням учасників творчих колективів, які внесли особистий вне-
сок у відродження та поширення німецької культури в Україні.

Художні колективи етнічних нім-
ців беруть активну участь у культур-
но-мистецьких заходах Міністерства 
культури України. 18 грудня 2018 року 
в Національному оперному театрі  
ім. Т. Г. Шевченка в Києві відбулася над-
звичайна подія в полікультурному жит-
ті країни – І Всеукраїнський фестиваль 
національних культур. Ідею проведення 
Форуму національностей, що став що-
річним заходом, підтримали керівники 
етнічних громадських організацій: ГО 
«Рада національних спільнот України», 
ГО «Асамблея національностей Укра-
їни», ВГО «Інтернаціональний Союз» 
та інші. Міністерство культури України 
надало активну підтримку  заходу, за-
безпечивши проведення програми Форуму на високому сучасному рівні [7]. Депар-
таментом  у справах релігій і національностей на чолі з А. В. Юрашем було проведено 

Фото: Виставка народного промислу представників 
Київського німецького культурно-просвітнього центру  

«Відергебурт».

 Фото: Вихованці художніх колективів Ради німців 
України на Фестивалі «Київщина – сузір’я злагоди»  

у Пирогово (2019 р.).
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велику роботу в регіонах, завдяки якій у фестивалі взяли участь начальники профіль-
них управлінь державних адміністрацій з найбільш багатоетнічних областей країни, 
серед яких є Київська, Одеська, Донецька, Миколаївська, Івано-Франківська області.

Координатором і режисером Всеукраїнського фестивалю національних культур 
виступила голова Асоціації діячів етнічного мистецтва, заступник голови Ради націо-
нальних спільнот України, доцент кафедри музичного мистецтва КНУКіМ – заслуже-
на артистка України Інеш Кдирова. 

В урочистому відкритті фестивалю взяли участь: Міністр культури України Євген 
Нищук, перший заступник Міністра культури України Світлана Фоменко, директор Де-
партаменту у справах релігій і національностей Андрій Юраш, голова Ради національ-
них спільнот України Ашот Аванасесян, президент Асамблеї  національностей України 
Ровшан Тагієв і Народний депутат України, голова ради старійшин національних гро-
мад Миколаївської області – Султан Мурад Джамалутдінович Каймаразов. 

Яскрава концертна частина Всеукраїнського фестивалю національних культур 
тривала майже чотири години. З перших акордів гімну етнічних спільнот «Всі ми діти 
твої, Україно» композитора Олександра Мирошниченка, що традиційно пролунав  
у виконанні заслуженої артистки України Інеш Кдирової, увазі глядачів відкрилася 
дивовижна сцена прологу, в якій взяли участь всі учасники фестивалю – представни-
ки понад 50-ти етносів в колоритних національних костюмах [6, c. 3-5]. 

Фото: фінал концерту: Заслужена артистка України Інеш Кдирова, Народний ансамбль «Україна», 
Дитяча хореографічна студія ім. Миколи Коломійця  «Щасливе дитинство» (худ. керівник  - заслужена 
артистка України Ольга Яценко, директор студії – Ольга Побежимова) та всі учасники фестивалю.
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Яскравою сторінкою фестивалю став виступ хореографічних ансамблів Київ-
ського національного університету культури і мистецтв. Учасники колективів проде-
монстрували високу майстерність виконання композицій в різних жанрах хореогра-
фічного мистецтва. 

Розпочав етнічний марафон провідний ансамбль народного танцю «Київ» під ке-
рівництвом відомого хореографа – балетмейстера Ірини Гутник. Колектив має багату 
творчу біографію і високі професійні нагороди міжнародних конкурсів і фестивалів. 
Оригінальна постановка «Слов’янські 

мотиви» з елементами народного танцю в сучасній інтерпретації додали енер-
гійного імпульсу й молодіжного запалу. 

Чарівні танцівниці Ансамблю класичного танцю «Сузір’я Аніко» під керівниц-
твом Народної артистки України Аніко Рехвіашвілі та балетмейстера Сергія Афанась-
єва підкреслили святковий настрій заходу композицією «Фортуна». Золоті крилаті 
танцівниці майстерно, з природною легкістю, виконали складні технічні рухи кла-
сичного балету. 

Фото: Ансамбль народного танцю «Київ». Худ. керівник – Ірина Гутник.

Фото: Ансамблю класичного танцю «Сузір’я Аніко».  
Худ. керівник – Аніко Рехвіашвілі, балетмейстер – Сергій Афанасьєв.
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Ансамбль сучасного танцю Київського національного університету культури і мис-
тецтв під керівництвом Заслуженого діяча мистецтв України Ольги Бігус представили 
глядачам філософську хореографічну картину «Момент життя», збагачену лексикою су-
часного європейського танцю. У Всеукраїнському фестивалі національних культур взя-
ли участь творчі сили  Асоціації діячів етнічного мистецтва. Прекрасні, мелодійні, повні 
мудрості польські пісні пролунали у виконанні професора КНУКіМ – Народного артиста 
України, заслуженого діяча культури Польщі Олега Дзюби. Щирі оплески глядачів су-
проводжували хіти «Nie spoczniemy» і танго «Ostatnia niedziela», яке співак виконав  
у  супроводі Ансамблю бального танцю «Калейдоскоп» Київського національного  
університету культури і мистецтв під керівництвом видатного хореографа і педагога, 
заслуженого артиста України Дмитра Базели.

Серед яскравого розмаїття етносів України на сцені Національної Опери демон-
стрували народну творчість і фольклор Народний театр німецького танцю «Дойче Квел-
лє» Ради німців України з оригінальною хореографічною композицією «Подорож до Бер-
ліну» художнього керівника колективу Світлани Цех. 

Висновки. Таким чином, аналіз етнонаціональних процесів, що відбуваються 
в  Україні, свідчить про позитивні тенденції у зростанні громадсько-суспільної актив-
ності представників різних національностей, створення ними національно-культурних 
товариств для збереження і відродження власної етнічної ідентичності та культурної са-
мобутності. Чітко простежується національно-культурне відродження етносів і те, як від-
бувається їхня інтеграція в українське суспільство. 

Головними пріоритетами представників громадських організацій етнічних німців 
є збереження і розвиток німецької мови і культури, толерантність, відкритість, підтримка 
дружніх відносин з усіма етнічними спільнотами в Україні. Надання можливості спільної 
участі у реалізації культурних процесів  на різних рівнях, зміцнення співпраці з країнами, 
які є рідними для національних меншин, сприяє творенню громадянського суспільства.

Процеси демократизації суспільно-політичного розвитку нашої країни створюють 
сприятливі умови для дедалі ширшого залу чення національних меншин до громадського 
і культурного життя.
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Фото: Народний театр німецького танцю «Дойче Квеллє». Худ. керівник – Світлана Цех.



67

ДНІ НАУКИ КНУКІМ   Київ 2020
СЕКЦІЯ «МУЗИЧНИЙ ФОЛЬКЛОР» 

2. Ануфрієв О.М. Етнокультура в системі національної культури // Українознавство. 
2002. № 1-2. С. 241–242.

3. Арбєніна, Віра Леонідівна. Етносоціологія : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / 
В. Л. Арбєніна; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. : ХНУ 
ім. В. Н. Каразіна, 2009. 358 с.

4.  Гірц К. Інтерпретація культур : вибрані есе / пер. з англ. Н. Комарова. Київ : Дух 
і Літера, 2001. 541 с.

5.  Кдирова І. О. «Київщина – сузір’я злагоди»: велике свято дружби і мистецтва. 
Національний діалог. 2018. № 9.  С. 8-9 URL :  http://www.radaspilnot.org.ua/wp-
content/uploads/2018/11/ND_13.pdf (дата звернення 12.03.2020)

6.  Кдирова І. О. Всеукраїнський фестиваль національних культур. Форум етнічних 
товариств України на сцені Національної Опери в Києві. Свято творчості і єдності 
відбулося! Національний діалог. 2017. № 4. С. 3-5 . URL : http://www.radaspilnot.org.
ua/wp-content/uploads/2018/03/ND-4.pdf (дата звернення : 15.03.2020)

7. Кдирова І. О. Збереження національних традицій у творчості художніх колективів 
етнічних спільнот міста Києва. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи 
розвитку. Мистецтвознавство. 2018. Вип. 28.  С. 53-59.

8. Національні меншини України: історія та сучасність. : наук.-довід. вид. / Міжрегіон. 
акад. упр. персоналом; упоряд. І. Винниченко, Р. Марценюк. Київ, 2006. 251 с.

9. Нікішенко Ю. І.  Поняття «етнічна культура» і «традиційна культура»  
в  етнокультурології . Наукові записки . Національний ун-т «Києво-Могилянська 
Академія». Теорія та історія культури. Київ, 2004. Т. 24. С.4–12.

10. Павлюк С. Особливості та динаміка сучасного процесу етнічної самоідентифікації 
українців: до питання теорії етносу. Слово і час. 2002.      № 6. С. 3-7.

11. Ребкало В., Обушний М., Майборода О. Етнонаціональні проблеми в сучасній 
Україні: досвід, проблеми, перспективи. Київ : Вид-во УАДУ при Президентові 
України, 1996. 116 с.

12. Розвиток етнонаціональних відносин в Україні : Стан. Тенденції. Перспективи. / 
Д. Табачник, Г. Попов, В. Воронін, Т. Пилипенко. Львів : Світ, 2007. 526 с.

13. Семінар-пленер “Зустріч поколінь”. Портал німців в Україні : інтернет-ресурс 
етнічних німців в Україні. URL :  http://deutsche.in.ua/ua/news/monitoring-processa/
seminar-plener-2015.html (дата звернення : 12.04.2020).

Катерина Кердан,
студентка І року навчання ОС «Бакалавр» КНУКіМ
e-mail: ket.kerdan@gmail.com
Науковий керівник – канд. мист., доцент СкаженикМ.В.

КОРОВАЙНИЙ ОБРЯД СЕЛА ТРОСТИНКА 
ВАСИЛЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Короваю-раю, 
Я ж тебе убіраю,
У рожевії квіти, 
Щоб любилися діти.

Мета: висвітлити коровайний обряд села Тростинка Васильківського району Ки-
ївської області.

Дискусії. Коровайний обряд посідає особливе місце в структурі традиційного ве-
сільного обряду. Здавна хліб в українській традиції символізував добробут і благоден-
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ство, плодючість і продовження роду. Таке високе смислове навантаження ритуального 
хліба-короваю існує й понині. Головними дійовими особами коровайного обряду є жін-
ки-коровайниці, яких напередодні запрошувала мати молодого або молодої. Коровай-
ниці мали бути репродуктивного віку, які перебували у першому шлюбі, жили в злагоді 
зі своїми чоловіками і мали дітей. Таким чином, вони мали передати всі найкращі яко-
сті свого сімейного життя молодому подружжю. Отже, коровайний обряд був надзви-
чайно важливим етапом традиційного весілля.

Я розповім про коровайний обряд села Тростинка Васильківського району Київ-
ської області, який я мала щасливу нагоду побачити на фестивалі «Осінь весільна», що 
відбувся 15 вересня 2019 року у Національному музеї архітектури і побуту України1. Цей 
фестиваль покликаний знайомити гостей музею з багатовіковими традиціями весіль-
них обрядів українців. З цією метою організатори2 щороку запрошують фольклорні ко-
лективи з різних регіонів України. Кожен колектив показував свої обряди та пісні, які 
були вибудовані за  хронологією подій у весільній драмі. 

Найцікавішим для мене і моїх одногрупників виявився виступ співачок із 
с. Тростинка, які виступали першими і показували обряд виготовлення короваю. Це був 
гурт з 6 жінок приблизно 70-річного віку. Вони відразу ж захопили глядача своєю ав-
тентичністю і щирістю. Це не був постановочний виступ з награними штучними діало-
гами. Це був справжній обряд: жінки обступили хлібну діжу і почали місити тісто! Про 
відсутність сценічного досвіду (а отже про їхню автентичність) свідчить те, що жінки 
зовсім не переймалися глядачами, а планомірно робили одну дію за іншою, нікуди не 
поспішаючи, і (що найцінніше!) супроводжуючи кожну дію спеціальною піснею. 

Загальний план обряду знімав на відеокамеру Олег Коробов (співробітник Лабо-
раторії етномузикології НМАУ ім. П. Чайковського), а ми, студенти та інші глядачі, на-
магалися зняти щось зблизька, зазираючи у вузьке коло коровайниць. На основі цих 
записів мною були зроблені транскрипції 20 пісень та словесних коментарів. Спочатку 
я охарактеризую основні обрядодії та пов’язані з ними пісенні тексти, а потім – весільні 
наспіви. Базовою літературою для розуміння самого обряду для мене стали праці Хве-
дора Вовка [2] та Ірини Несен [6]. При характеристиці весільних мелодій я спиралася на 
дослідження Ірини Клименко [5]

І. Основні етапи коровайного обряду.
Благословіння початку обряду, вімішування тіста.
Коровайниці миють руки. Головна коровайниця розповідає, що вчора з вечора 

вона вже вчинила коровай: «Дівчата, я уже короваю вчинила. Там уже і дріжді, і сахар, 
і масло, і яйця, все!». Після цього жінки просять Благословення у Бога місити коровай. 
Обряд розпочинається обов’язковим ритуальним діалогом: 

Старша коровайниця: «Ста́́роста, пані підстаро́́ста!»
Гурт коровайниць: «А ми раді слу́хать».
Старша коровайниця: «Благословіть молодій коровай замісити. Раз, другий раз і третій». 
Гурт: «Бог благословить! Перший раз, другий раз і третій раз». 
Після діалогу співають: 

«Благослови, Боже, (2 р.) 
І отець, і мати,
Своєму дитяти, 
Коровай зібгати». 

Співаючи, коровайниці починають місити тісто. Важливо, аби це дійство було ви-
конано разом. Слід відмітити, що вони вже підперезані хустками (очевидно, їх підпері-
зує мати коли вони приходять до хати).

1 Відвідування музею нашою групою було організоване викладачем з фаху М. В. Скаженик та заст. декана В. В. Сінельніковою.
2 Основними організаторами концертної програми фестивалю є І. М. Кукліна та випускниця КНУКіМ А. Колодюк.
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Під час виконання наступної пісні «А Галина мати» мати нареченої пов’язує кож-
ній коровайниці поверх її хустки червону хустку та встромляє туди житній колосок — 
«на життя».

А Галина мати, (2р.) 
Та й по вулочці ходить, 
Та й сусідочок просить. 
Сусідочки мої голубочки, 
Та й прошу вас до хати,  
Та й до мого дитяти, 
коровай зібгати.

(Відеоприклад 1, https://drive.google.com/file/d/14SAOWRSUIRBw2K1XwXu2R5RiWV81
Zn_7/view?usp=drivesdk).

Прикрашання короваю. Коровайниці замішують тісто та розкачують корж, спі-
ваючи:

«Короваю-раю, (2 р.), 
Я ж тебе й убіраю, 
В  рожевії квіти, 
Щоб любилися діти».

Описують свої дії та висміюють матір, натякаючи їй про частування:
«Тулю тулю та й не тулиться, (2 р.) 
Чогось наша мати журиться, 
Та не хоче дать по чарці, 
Щоб були діти в парці».

Коровайниці також висміюють самих себе:
«Вечор мати, вечор, (2р.) 
Коровай наш не спечон, 
Коровайниці п’яні,
Короваю не зібрали.
Як вони проспляться,
Тоді поспішать».

На прохання ведучої (це була працівниця музею), коровайниці розповідають, 
що саме вони роблять та показують головні декоративні елементи короваю: «Зроби-
ли коржа. На корж кладем дві шишечки. Тепер ложимо яйця навперехрест. Тепер чоти-
ри монети, тепер чотири голуби, і чотири по́чечки». Звертаємо увагу, що усі ключові 
елементи — 4 шишки, 4 монети, 4 почечки, 4 яйця — парної кількості, щоб подружжя 
жило в парі.

Фото 1. Фото 2.
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Зверху яйця з усіма фігурками закриваються тістом, роблять обруч навколо, 
щоб створився такий коровай, до якого ми звикли. На гору кладуть найбільшу 
шишку, по боках так само прикрашають коровай шишками (відеоприклад  2, 
https://drive.google.com/file/d/10h8nU3e3LLiP6hOOmCOrMhOMfLJRSIZv/
view?usp=drivesdk). 

Випікання короваю. Перш ніж посадити коровай у піч, запрошували молодого 
хлопця («кучерявого»), котрий має «вимести» піч. Назва «кучерявий», можливо, 
пов’язана з тим, що кучері були символом плодючості та багатства, так само як і 
кожух або подушка, на які садовлять під час весілля молодих. Старша коровайниця 
тричі цілує юнака і той вимітає піч зв’язкою сухого віннича під спів коровайниць: 

«Кучерявий піч вимітає,(2р.)
Кучерява заглядає, 
Кучерява заглядає,
Де хороше вимітає».

Сажає коровай у піч весільна мати. Це дійство коровайниці супроводжують 
піснями «Піч наша регоче, короваю хоче», «Питається коровай печі, чи далека доріжка 
до печі», «Зубатая коровай місила». Така увага до печі під час коровайного обряду 
і весілля в цілому пов’язана з тим, що на неї перенесена давня роль сімейного 
вогнища, вона символізувала об’єднання роду.

Частування коровайниць. Після завершення обряду, або ще під час випікання 
короваю, жінки вимагають від матері символічної плати за роботу у вигляді 
частування:

 «Усе діло та й поробили, (2р.) 
Коровай посадили 
А за цюю працю, 
Дайте горілки по чарці».

«Ой де ж наша весільная мати, (2р.) 
Що казала горілочки дати 
Із вишнями, із черешнями, 
З червоною калиною, 
За своєю дитиною». 

Весільна мати пригощає коровайниць горілкою, а ті, не допиваючи її до кін-
ця, виливають її через себе догори. Також коровайниць пригощають шишками.

Обрядодії із хлібною діжею. Закінчують коровайний обряд тим, що величають 
діжу, в якій вимішували коровай. Діжу прикрашають чотирма запаленими свічка-
ми, червоною стрічкою та підіймають на руки і співають:

Піч наша на сохах, 
А діжу носять на руках, 
Пече наша, пече, 
Спечи коровай гречний.

Під час співу жінки ходять за годинниковою стрілкою, а в кінці кожного про-
співування зупиняються і навхрест цілують один одну під діжею (відеоприклад 3, 
https://youtu.be/AzEnMAJ0QLs). Така увага до пікної діжі пов’язана була з віруван-
ням у її схожість із сонцем [3].

Після закінчення обряду жінки знімають з себе хустки, випивають по чарці 
та миють руки. 

ІІ. Коровайні пісні.
За функцією в обряді весільні наспіви прийнято розподіляти на дві групи: 
- пісні, які супроводжують і коментують обрядові дії;
- пісні, які супроводжують найдраматичніші моменти весільного обряду  –  

ритуали переходу, пов’язані зі зміною статусу молодих.



71

ДНІ НАУКИ КНУКІМ   Київ 2020
СЕКЦІЯ «МУЗИЧНИЙ ФОЛЬКЛОР» 

Коровайні пісні села Тростинка належать до першої групи. Всі тексти розспіву-
ються на одну мелодію, в основі якої лежить шестидольна ритмоформула: 

Якщо кількість складів у поетичному рядку зростає, то модельні ритмічні трива-
лості (чвертки) розщеплюються на дві вісімки: 

В результаті такого ритмосилабічного варіювання, кількість складів у рядку може 
коливатися від 6 до 10.

Всі тростинчанські коровайні мелодії мають тирадну композицію. Тирадами 
прийнято вважати багаторядкові музичні твори, довжина яких залежить від змісту 
тексту. Тирада складаються з трьох мелоритмічних блоків — зачину, середньої пов-
торюваної частини («ходу») та дворядкової кінцівки3. Яскравим прикладом є зразок 
«Ніхто не вгадає»:

Нотний приклад 1:

З нотного прикладу видно, що перший і останній мелорядки мають відмінний 
від основної ритмоформули ритм — восьмидольний, із затягнутими (половинними) 
заключними тривалостями. 

В цілому ж ця до певної міри «безрозмірна» форма дуже зручна, адже рядки 
у центральній частині можна нанизувати безкінечно, поки цього вимагає сюжет піс-
ні.  Найпоказовішою властивістю тирад є рухливість їх композиції — включення / від-
ключення певних блоків форми (зачину, вставних елементів), дублювання окремих 
блоків (основного ходу, кінцівки) [5, c. 33]. Таким способом розростання сюжету 
збільшує і об’єм тиради. В коровайних піснях с. Тростинка зустрічаємо різні компо-
зиційні схеми: класичні, з двома проведенням ходу: «Тулю, тулю та й не тулиться»; 
зі вставкою (з розширеним ходом): «Благослови, Боже», «Вечор, мати, вечор», «Ніхто 
не вгадає»; найоригінальнішим варіантом є тирада із вторгненням «А Галина мати»,  
в якій хід переривається ще одним зачином і мелодія знову починається спочатку:

3 Повтор базового ритмомелодичного елементу, обрамленого зачином і кінцівкою, ще  називають великою кільцевою формою 
[2, c. 31].
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Нотний приклад 2.

В ладоінтонаційному відношенні ці тиради слід віднести до квінтового ма-
жорного різновиду [5, с. 36]. Опорними є 1-й та 5-й щаблі звукоряду. Мелодія хви-
леподібна, фактура – гетерофонна. Зачин часто починається стрибком на кварту і 
завершується зупинкою на другому щаблі. Хід кожний раз кадансує на 1-у щаблі. На 
початку ходу виникає новий ладовий акцент – 5 щабель, хоча в наступних проведен-
нях повертається квартовий діапазон. Варіантність досягається завдяки ритмічним 
дробленням та мелодичному заповненню інтервалів поступовим рухом. Кінцівка, 
що складається з 2-х рядків, побудована за принципом «хвилі» — спочатку мелодія 
піднімається до мелодичної вершини (5 щабель), після чого спускається до головної 
ладової опори (1 щабель). Інтонаційно кінцівка вирішена як запитання–відповідь.

В кінці свого виступу ансамбль з с. Тростинка проспівав весільну пісню «Прощай, 
прощай, подруженько, бо ми вже йдемо» (відеоприклад 4, https://youtu.be/7PXQvy9_
XSQ). Вона не має відношення до коровайного обряду (такі пісні співають дружки у 
неділю, коли прощаються з молодою). Очевидно, жінкам дуже подобається ця пісня, і 
тому вони вирішили завершити нею свій виступ. Її мелодія контрастує з коровайни-
ми піснями своєю розспіваністю, складністю ритму і ладу. 

Висновки. Для мене щасливою нагодою була можливість на власні очі побачи-
ти давній коровайний обряд з усіма музичними та акціональними тонкощами. За-
фіксований матеріал безперечно є багатою джерельною базою для досліджень етно-
музикологів та етнографів.

Не дивлячись на всю архаїчність, коровай, як обрядовий хліб, не втрачає акту-
альності навіть у ХХІ столітті, адже без нього не обходиться жодне сучасне весілля 
(вірними своїм традиціям лишаються навіть міські мешканці, замовляючи коровай 
у пекарнях). Сподіваюся, що коровай, не втратить свого символічного значення і в 
майбутньому. 
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МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ГРІ НА СОПІЛЦІ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО 
ШКІЛЬНОГО ВІКУ (З ДОСВІДУ РОБОТИ У ДИТЯЧИХ МУЗИЧНО-

ФОЛЬКЛОРИСТИЧНИХ КОЛЕКТИВАХ)

Мета: на основі спостережень та авторського досвіду роботи в дитячих колективах 
сформулювати деякі важливі методичні засади навчання дітей молодшого шкільного 
віку гри на сопілці.

У сучасному світі завдяки інтернету, посібникам, книгам, статтям ми можемо знай-
ти багато інформації та рекомендацій стосовно методики ведення уроків гри на інстру-
менті для дітей молодших класів музичних шкіл. Винятком не буде і таке питання, як: 
методика навчання грі на сопілці дітей молодшого шкільного віку. 

Дискусії. Спробуємо дати відповіді на такі питання: чому саме сопілка, та з якого 
віку варто розпочинати навчання? З чого його розпочинати?

Загальновідомий факт, що діти можуть добре освоювати духові інструменти  
з 10 - 11 років, коли їхня опорно-рухова та дихальна системи добре сформовані, а самі 
діти вже мають певні смаки відносно музики, готові щоденно працювати та розвиватись.

Довгий час сопілка була проміжним (підготовчим) етапом в навчанні дітей до класу 
духових інструментів. Семи - дев’ятирічні діти самі тягнуться до музики, прагнуть на-
вчитись грі на інструментах, та саме в такому віці батьки віддають їх в музичні школи. 
В такому віці дихальна система не є цілком сформована та не може піддаватись наван-
таженням як от від мідних духових інструментів, в таких випадках на підготовчі класи 
дитину відправляли на сопілку, яка чудово розвиває легені, опорно-рухову систему та не 
становить жодної загрози для дитини. 

Поцікавившись, можемо дізнатись, що на початку сопілка не була повноцінним 
інструментом, а використовувалась як епізодично, була безотворною або 5-6-тиотвор-
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ною. З плином часу багато майстрів вдосконалювали як навики гри, так і самі «дуд-
ки». Сьогодні ж ми маємо повноцінний хроматичний, концертний десятиотворний 
інструмент – сопілку. Виступи, концерти, поєднання інструменту з іншими в різнома-
нітних сучасних стилях музики сприяло популяризації сопілкового мистецтва в Укра-
їні, в музичних школах відкриті класи сопілки як повноцінного інструменту, а на сце-
ні сопілка звучить як сольно, так і у складі народних ансамблів та оркестрів.

Заняття музикою (гра на сопілці включно) передбачає цілі всебічного і гармоній-
ного виховання дітей, а саме:

•	систематичний розвиток естетичного сприймання естетичних почуттів і уяв-
лень дітей;

•	залучення дітей до діяльності в галузі мистецтва, виховання у них потреб і зви-
чок посильно вносити елементи прекрасного в побут, природу, суспільні відносини;

•	закладання початкових основ естетичного смаку;
•	розвиток художньо-творчих здібностей дітей
Визначимо, які переваги має сопілка при виборі музичного інструменту для ди-

тини серед інших інструментів:
•	конструкція сопілки. Завдяки невеликому розміру сопілка є, мабуть, найбільш 

фінансово доступним, мобільним інструментом;
•	при гри на сопілці розвивається правильна методика дихання, яка має пози-

тивний вплив на здоров’я і на дихальні органи;
•	гра на сопілці дуже корисна для дітей в плані музикування, так як сталий стрій 

дає чудову можливість розвивати відносний музичний слух. 
Сопілка є унікальним інструментом і серед всіх інших фольклорних - духових ін-

струментів світу має найбільші можливості та, певне, є найвіртуознішим серед інших 
в своєму роді. Це є також перевагою сопілки, адже це народний інструмент, на якому 
можна виконати будь-який репертуар (академічна музика, джаз, народна і т. ін.).

Щодо методики навчання грі на сопілці дітей молодшого шкільного віку, спро-
буємо визначити кілька основних позицій. Перші заняття слід розпочинати з озна-
йомлення з інструментом та його будовою. Завдання потрібно подавати в грайливій 
формі, доцільно починати урок з легших вправ, щоб учені з самого початку відчував 
задоволення від успішно виконаної роботи. Якщо якась вправа не виходить, слід її 
пропустити та взятися за наступну. Через декілька уроків взятись за це завдання ще 
раз. Важливо, оцінювати дитину не за обсяг виконаної роботи, а за кількість зусиль, 
які були вкладені, це стимулюватиме дитину працювати більше. 

На ранніх етапах слід звертати увагу на такі аспекти, як: постановка рук та ди-
хання, щоб змалку привчати дітей до нюансів, які пізніше дуже складно змінювати. 
Змалку дітей потрібно привчати перед заняттями розігруватись, це одна з найважли-
віших та найскладніших частин уроку, яку діти дуже часто пропускають через неза-
цікавленість. Звичайно грати по 20 - 30 хвилин довгі ноти, щоб розіграти інструмент, 
нецікаво, тому викладач повинен придумувати різноманітні вправи (ігри), щоб заці-
кавити дитину, одночасно виконавши поставлене завдання (розіграти інструмент).

Успіх у навчанні більше пов’язаний із умінням вільно, осмисленно читати му-
зичний текст, яке досягається розвитком слухових і рухових уявлень на основі зорово-
го сприйняття та аналізу всіх його елементів у взаємозв’язку; засвоєнням ідейно-ес-
тетичної, змістової та емоційної інформації художнього твору.

Перебування в стані творчого пошуку поглиблює пізнання музичного мистецтва; 
забезпечує когнітивно-емоційну та рухливу орієнтацію у виконанні, тому важливо 
щоб репертуар був до вподоби учням, але і, водночас, корисним для розвитку гри.

Чи варто залучати дітей до конкурсів в такому віці і при невисокій підготовці? 
Звісно, конкурси і концертна діяльність стануть тільки розвитком для дітей (не лише 



75

ДНІ НАУКИ КНУКІМ   Київ 2020
СЕКЦІЯ «МУЗИЧНИЙ ФОЛЬКЛОР» 

в музичному значенні). Тут особливо важливо звертати увагу на психологію дітей. Не-
обхідно, щоб будь-яка музична діяльність дитина не мала негативних наслідків, що 
може залишитись в підсвідомості і, навіть, грати роль в подальшому віці. 

Висновки. Отже, виконавство як вид діяльності в музичному мистецтві розви-
ває художньо-творчі здібності особистості, позитивні риси характеру. Долучення уч-
нів молодшого шкільного віку до народної музики через опанування гри на сопілці 
розвиває дітей не лише музично, але й всебічно.
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ТРАДИЦІЇ ТА ПІСНІ ЗАТОПЛЕНОГО СЕЛА РУДЯКІВ
(БОРИСПІЛЬЩИНА)

Мета: проаналізувати пісні, які вдалося записати від переселенців села Рудяків 
Бориспільського р-ну Київської області. 

Дискусії. За часів козацтва воно підпорядковувалося Вороньківській сотні Пе-
реяславського полку Війська Запорізького [2]. В селі було три хутора, які були один 
від одного на відстані близько шести кілометрів: Чумаківщина, Бір і Село. У радян-
ські часи у Чумаківщині була школа, сільська рада, лікарня. До речі відомо, що Тарас 
Григорович Шевченко мав сподівання звести в цьому селі свою хату, про що писав 
у листах до свого брата, однак не судилося – на заваді став урядовець на прізвище 
Табачников [2].

На початку 1970-х років це село зникло з мапи України – його, як і десятки інших 
старовинних прибережних сіл Дніпра, поглинула Канівське водосховище. 

Рудяківців масово виселяли у сусідні села з 1968 року, останній мешканець по-
лишив місцевість 1972-го року. Того ж року рідне село (точніше хутір Бір) покинула 
і моя бабуся – Пасько Галина Андріївна 1947 року народження. Покинувши все своє 
господарство, з малими дітьми на руках (моїй мамі тоді не було ще й року) вона пере-
їхала в с. Головурів Бориспільського району, де спочатку навіть не було житла, а лише 
клаптик землі. 

Отже, доповідь базується на матеріалах, записаних від колишніх рудяківців, які 
тепер мешкають у селі Головурів. У 2019 році до села Головурів було здійснено два 
експедиційні виїзди.
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Перша експедиція відбулася 30 вересня за участі Маргарити Вікторівни Скаженик 
(наша викладачка з фаху), Олега Юрійовича Коробова і мене – Євгенії Мазуренко. Ми 
опитували мою бабусю, від якої записали 49 одиниць інформації: щедрівки і розпові-
ді про зимові обряди, дитячі ігри, купальський обряд та ліричні. Оскільки моя бабуся 
ще не дуже стара і багатьох пісень не знала (вона взагалі відмовлялася співати, не вва-
жаючи себе співачкою), вона порадила нам звернутися до іншої жінки, що і спонукало 
мене приїхати вдруге з метою записати пісні.

Карта 1. Села Рудяків та Головурів на мапі 1942 року.

Карта 2. Вигляд місцевості на електронній мапі 2020 року.
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Друга експедиція відбулася 12 і 13 жовтня за участі студентки 3-го курсу Іванчен-
ко Катерини і мене – Мазуренко Євгенії. Цього разу основною нашої інформанткою 
стала Хворостянко Ольга Федорівна 1940 р.н., від якої ми записали 150 одиниць ін-
формації (при опитуванні ми спиралися на запитальник, складений М. В. Скаженик). 
З пісень нам вдалося записати щедрівки, колядки, весняні дитячі ігри зі співом, фраг-
менти весільних наспівів, ліричні, колискові та приспівки до танців. Бабуся також де-
тально розповідала про різноманітні обряди та народні вірування, про традиційний 
інтер’єр хати.  

Фото: Мазуренко Євгенія та колишні мешканки с. Рудяків Бориспільського р-ну Київської обл. (у 1972 році 
переселені в с. Головурів Бориспільського р-ну). На центральній світлині зліва направо: Хворостянко 

Ольга Федорівна 1940 р. н., Пасько́ Ганна Андріївна 1947 р. н. (рідна бабуся Мазуренко Євгенії)

За результатами двох експедицій зафіксовано 199 одиниць інформації: 45 пі-
сень та 139 розповідей про обряди, 9 дитячих ігор, 2 молитви та 4 приспівки до танцю. 
Далі стисло охарактеризую основні обряди та інші народні звичаї, а також пов’язані 
з ними пісні.

Зимовий період. Зимові обряди і пісні наші респонденти пам’ятали дуже добре. 
Було записано 43 одиниці словесної інформації та 17 пісень, частина з яких транскри-
бована мною під керівництвом М. В. Скаженик. Святковий період в місцевій традиції 
називають «Сятки». 

Все розпочиналося з приготування ритуальної страви – Куті, яку варили двічі: 
«Кутю варили перед Роздвом, то це «багата» була, а після Роздва вже – «голодна», яку ро-
били перед Водохрищем, а «голодна», того шо за Сятки усе поїли». Мати клала на покуть 
сіно, становила горшок з узваром і клала ложки. Коли несли Кутю на покуття прика-
зували: «Іди Кутя на покутя». Перш ніж розпочати святкову вечерю, гукали Мороза: 
«Морозе, морозе, іди до нас куті їсти» (так задобрювали сили природи, аби Мороз не 
поморозив майбутнього врожаю). Проганяли Сятки на Івана Хрестителя (21  січня): 
«А тоді як було Сятки, уже конець Сяток, так ідуть на двір, беруть дручки і у ворота 
бахкають, вигонять уже Сятки, шоб уже діло починать робить», промовляючи: «Сятки 
од нас, а воли, бики – до нас», а було чоловіки ще й стріляли.

Колядувати ходили і хлопці, і дівчата. Ми записали 8 колядок: 5 церковних («Ой 
дивноє рожденноє в утробі її», «Нова радість стала, яка не бувала», «Рожеством Хри-
стовом ангел прилєтєл, він летєл по небу, людям пєсні пєл», «Ішла звізда чудна з восток 
на полудна», «Седить Миколай у кінці стола. Рай розвився Христос народився у цьому 
домі») і 3 дитячих («Дівчинка маленька, сподничка рабенька», «Бігла теличка да з берез-
ничка»,  «Коляда, коляда я у батька одна»).
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Колядку «Ой демноє рожденноє в утробі її» Ольга Федорівна співала з особливим на-
тхненням, вона вивчила її ще від своєї матері: «це да́внішня дуже, її нихто не знає» 
(аудіоприклад, https://youtu.be/E0ajfDKBxvA). Колядки «Седить Миколай у кінці стола» 
і «Нова радість стала» вона назвала теперішніми (хоча «Седить Миколай» належить до 
ранньотрадиційних наспівів). А от дитячу колядку «Бігла теличка да з березничка» вза-
галі вважає «негарною на голос» (очевидно тому, що це простенька дитяча пісенька). 
До речі, найменші дітки взагалі могли не співати, вони проказували слова колядок 
«Коляда, коляда, я у батька одна» (відомості від Г. А. Пасько). 

Щедрувати ходили лише дівчата 13 січня. Було записано 6 щедрівок: «Василева 
мати пішла щедрувати», «Щедрівочка щедрувала під віконцем заглядала», «Щедрик-ве-
дрик дайте вареник» (дві різні), «Що на річці на Йордані там Пречиста ризи прала», «Ой 
сів Христос да вечеряти» (на жаль, деякі з цих мелодій пригадані фрагментарно).

Також записане засівання «Що в полі, полі сам Господь ходить», яке співали чо-
ловіки або хлопці 14 січня: «Ну мали, то й вдень прибігали, а здорови, до ото з півночі 
зверне, уже стукають у двери, уже засівать. А дітвора, до вранці бігала». Засівали «Пше-
ницю, кукурузу, да шо було, горох, квасолю, намішають всякої всячини. … Ше як спить 
хто, дак ше підуть отуди в постіль накидають» (Г. А. Пасько).

Весняний період. Веснянок в цій місцевості не знають (за винятком дитячих 
ігор зі співом «Ой на горі гречка процвітає», «Десь тут була Подоляночка» «це ж ми тан-
цюємо», «Унадився журавель, журавель»). Проте жінки пам’ятають деякі обряди, приу-
рочені до весняного сезону (усього маємо 29 словесних описів).  

На Масляницю варили вареники, а нежонатим хлопцям в’язали колодку: «Ну як 
нежонатий хлопець, довго не жениться, тоді шось купують і до руки прив’язують, і тобі 
нада одкупиться. … Або сорочку, або штани, або що, оце таке купують. І ото до руки 
прив’яжуть, тоді одкуповуйся». Що цікаво, за спогадами Г. А. Пасько колодку в’язали не 
жінки, а саме чоловіки, а хлопець ставив їм за це могорич.

У першу суботу посту жінки справляли «збірну суботу» або «пущення»: «На 
збірну, до це баби я знаю, шо десь там у якоїсь баби собіралися собі, пообідають».

На Явдошки (14 березня) виносили картоплю з погріба і вносили в хату. На Те-
плого Олекси перебирали бульбу, виносили пасіку. На Вербну неділю ламали вербу, 
ходили в церкву святити, а потім «…прийдеш додому, було тею вербою по спині б’єш, шоб 
спина не боліла». Під час цього приказували: «Не я б’ю, верба б’є, за тиждень Великдень, 
недалечко червоне яєчко». На Великдень пекли паски, варили в цибулинні крашанки, 
а коли билися яєчками, то говорили: «Христос Воскрес, Воістину Воскрес».

У Клечальну суботу (перед Трійцею), прикрашали кленовими гілочками хату 
і обов’язково на підлогу клали «га́вір» (аір): «У кого не було дерева, у нас в батька не 
було коло хати дерева, батько пішов у ліс, вирубав три осичини, закопав коло порога, шоб 
був холодок. Да сходилися люди да й гуляли» (Г. А. Пасько).

Літній період. Івана Купала святкували з шостого на сьоме липня, збивали де-
рев’яний хрест і прив’язували на нього квіти, а потім йшли на луг і пускали на озеро. 
Називали цей хрест «Головатим Іваном»: «Було де голова, дак було сояшник причепимо, 
шо це голова» (Г. А. Пасько).  До Головатого Івана діти приспівували на двох звуках: 

Головатий Іван на капусту орав
Головата садила, шоб капуста родила.

Весілля. Вдалося записати 6 весільних пісень: «Ой летіли галочки й у три ря-
дочки, зозуленька й попереду», «Ой казали свати багати, а в їх з лози з верби хати», «Ой 
казали свати багато», «Пусти свату в хату, нас тут не багато», «Ой ви вороги не пере-
ходьте дороги» (щоправда, проспівані вони були якось невпевнено, можливо, жіночки 
втомилися від довгого сеансу). А от про сам весільний обряд розповіли нам докладно 
(24 одиниці інформації). 
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У п’ятницю розпочинали готуватися: пекли шишки і коровай. Коровайницями 
запрошували лише жінок, які гарно жили у шлюбі. У суботу молода йшла кликати 
на весілля. Вона йшла з старшою дружкою попереду (шишки несуть), а за нею дру-
жки в три ряди і співали «давнішню-роздавнішню» пісню: «Ой летіли галочки й у три  
рядочки, зозуленька й попереду» Її також співали коли вбирали увечері вільце (його 
прибирали калиною, квітами, цукерками, бубликами). Нам детально розписали одяг 
молодої та її подруг: Молода одягала вінок з воскових квіток, а під низ вінка платок, 
підперізана вона була червоним рушником. У кожної дівчини поверх намиста була 
срібна цепочка. 

В неділю приїздив весільний поїзд молодого, тоді співали: «Ой казали свати 
багати, а в їх з лози з верби хати», «Ой казали свати багато». Викуповували нарече-
ну грошима і могоричем. Потім молодому пришивали до картуза «квітку» із стрічок, 
а він повинен був купити її і лише потім міг сісти біля молодої за столом. 

Як везли молоду до молодого, то співали: «Ой ви вороги не переходьте дороги». 
За ними їдуть молодиці і свекруха закликає до хати. Коли розбирали молоду, то вінок 
віддавали комусь з дівчат, а нареченій вже одягали хустку, тоді вона вішала свої руш-
ники і вечеряли. На коровай молодим клали перев’язані ложки – це означало, що це 
вже їхні прибори.

В понеділок дружки несуть молодій снідання, хто шо приготує. Молоду переби-
рали і дружки мали вгадати чи молода, чи не молода. А вже у вівторок була «куряти-
на» – весільні гості крали по селу курей і варили юшку.

Дитячі ігри та колискові. Як і всі бабусі, наші інформантки няньчилися з онука-
ми. Вони пригадали 2 дитячі гри: «Сорока», «Куй, куй чоботок» та 4 колискові: «Кицю, 
кицю, не йди по водицю», «Котику сірий да замітай сіни», «Налетіли гулі да й сіли на во-
ротях», «Котику, коточок, не ходи по хаті, не буди дитяти». 
Приспівки до танців. Було записано 3 приспівки до танців: «Краков’яче, краков’яче чого 
дівчина плаче», «Полним полна моя коробочка», «Свєтіца, свєтіца половіна мєсяца поло-
вина сонця з-за любві повєсіца» (відеоприклад, https://youtu.be/Ce-NBk2vabQ).
Звичайні пісні. Було записано 12 ліричних пісень різної стилістики і тематики: до більш 
традиційних належать: «Ой там на горі, ой там на крутій ой там сиділо пара голубів», 
«Ой зірву я з рози квітку та пущу на воду», «…само жито родить, не чарую козаченька, 
сам до мене ходить», «За Сибіром сонце сходить, хлопці не зівайте»; до пізніх зарахову-
ємо: «Чогось Надя заболіла», «Шумлять верби в кінці греблі, що я й насадила», «Ой мароз, 
мароз не змарозь меня», «По діброві вітер, гуляє по полю», «У боях за Борисполем там не 
мало солдат полягло», «Тече річенька невеличенька скочу перескочу», «Чом ти не прийшов 
як місяць зійшов», «Ой зацвіла роза край вікна, ой мала я мужа піяка».

Були також записані спогади про проводи в армію. На проводи збиралися хлоп-
ці, дівчата, старі люди. Парубок обходив і частував всіх з тарілкою, на якій стояло чо-
тири рюмки, а гості кидали гроші, хто скільки мав «Це ж йому «на дорогу» називається» 
(Г. А.  Пасько). Хлопця обв’язували стрічками, дівчата чіпляли йому на груди носові 
хустинки, а дівчина, яка з ним зустрічалася, вішала «квітку», яку робила зі стрічок чер-
воного кольору:  «Це вже почепила квітку, шоб вона ждала хлопця з армії» (Г. А. Пасько). 
В селі Рудяків на проводи співали «В суботу пізненько, в неділю раненько, кувала зозуля 
в саду жалібненько» та «На небі сонечко засяло, там чорний ворон закричав».

Новоздобуті фольклорні записи доповнили відомості про звичаї, обряди і піс-
ні придніпровських сіл Переяславщини. Щонайважливіше, ми змогли бодай частково 
реконструювати традиційну культуру знищеного села Рудяків.

Висновки. Під час опрацювання записаних в обох експедиціях матеріалів ми 
побачили, які ще аспекти варто додатково з’ясувати в майбутньому. Стали помітни-
ми помилки, яких ми з Катериною припустилися під час опитування. Зокрема, треба 
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було уважніше слідкувати за ходом сеансу і просити проспівати кожну пісню до кінця, 
адже деякі пісенні тексти лишилися не озвученими, є й такі, які були проспівані по-
милково або невпевнено. Побудувати майбутні теренові розвідки мені допоможуть 
методичні рекомендації Маргарити Скаженик [3] та Олега Коробова [1]. 
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ІГРОВІ МЕТОДИКИ В ПРАКТИЦІ РОБОТИ  
З ДИТЯЧИМ ФОЛЬКЛОРНИМ КОЛЕКТИВОМ

Мета: описати ігрові методики, що використовуються у музично-виховному 
процесі педагогами – музикантами в роботі з дітьми – учасниками театру пісні «Ла-
доньки».

Моя переддипломна практика була завершальним етапом навчання. Вона, як 
правило, проходить на місцях майбутнього працевлаштування і є однією з найважли-
віших форм підготовки молодих спеціалістів, а також загальним підсумком навчання. 
Майже рік я працюю музичним керівником у центрі позашкільної роботи міста Києва, 
у зразковому художньому колективі – театр пісні «Ладоньки». Ми прикладаємо багато 
зусиль для виховання у дітей патріотизму, поваги до народних традицій, звичаїв та 
обрядів, духовних цінностей українського народу, що є одними із головних завдань, 
які стоять перед закладами позашкільної освіти. Ефективним засобом, що має на 
меті втілити їх у життя, є робота фольклорних колективів, оскільки саме фольклорне 
виконавство допомагає глибше пізнати особливості внутрішнього світу народу, його 
психології, секрети народної творчості. Робота фольклорного колективу має багато 
граней. Це, насамперед, вивчення й збереження народно-пісенної творчості, гри на 
народних інструментах, обрядів і звичаїв, дитячого фольклору, народно-прикладного 
мистецтва, а також відтворення кращих зразків фольклору. Його різножанровість зба-
гачує дітей, розвиває їхню самодіяльну творчість і фантазію.

Дискусії. Театр пісні «Ладоньки» складається з чотирьох груп: 
1. наймолодша вікова група, де найменшій учасниці всього 3 рочки. Заняття 

з цією групою побудований на дитячих поспівках, закличках, що супроводжу-
ється рухами; 

2. молодша вікова група – заняття з дітками від 4 до 6 років. План занять схожий 
на попередньо вказану групу, але їхній темп швидший і кількість більша; 

3. середня вікова група або молодша концертна – діти 6-9 років; 
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4. старша група або змішана концертна. Учасники ансамблю демонструють зла-
годжений унісон, стрій двоголосся, яскравість і завзяття у передачі настрою 
музичного твору, а головне – велике бажання дарувати усмішки і нести енер-
гію української народної пісні слухачеві. В репертуарі ансамблю не лише 
фольклорні пісні, а й естрадні, авторські твори.

Заняття у колективі завжди починається з розспівки. Діти зручно сідають на 
стільці, відриваючись спинками від них, а ще краще на край стільця, щоб ніжки ді-
ставали до землі. Так вони не будуть крутитися і відволікатися. Увагу дітей досить 
складно привернути до себе, особливо тоді, коли вони прийшли з садочку, де гралися 
іграшками, чи з дому, де з ними цілий день займалася бабуся. 

Заняття розпочинаємо з дихання. Дихаємо ми носиком, при цьому піднімаємо 
плечики, ніби вони дихають разом з нами, обіймаємо себе, при цьому теж набираємо 
повітря, і видихаємо, уявляємо, що качаємо насосом колесо до велосипеда, нахиляю-
чись, робимо глибокий вдих, і випрямляючись - видих. Також надуваємо кульку, чи 
задуваємо свічечку. Саме таким чином проходять вправи на дихання у нашому ко-
лективі. Робота переплітається з грою, тому атмосфера в класі завжди тепла і весела. 

Окрім вправ на дихання ми також розігріваємо наш артикуляційний апарат. Ро-
бимо укольчики краєчком язичка в одну щічку і в другу. Потім набираємо повітря 
і  переганяємо з однієї щічки в іншу. Діткам теж дуже подобаються ці вправи. Далі 
співаємо поспівки чи невеличкі скоромовки:

•	«Ворона проворонила вороненя»,
•	«У бобра добра багато»,
•	«Обережний хитрий лис
До нори вечерю ніс.
Біг додому лісом лис
Шелестів над лисом ліс».
Ми підготувалися до співу, після вправ діти починають нудитись, або показувати 

те, що їм цікавіше. Зазвичай вони перебивають викладача чи концермейстера, почи-
нають розказували свої історії чи вискакувати зі стільця. У такому випадку ми нама-

Фото: театр пісні «Ладоньки»
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гаємося звернути на це увагу і даємо змогу після уроку пообійматися чи вислухати всі 
їхні історії. 

Робота з дітьми – це не завжди легко і просто. Бували випадки, що діти просто 
починали плакати посеред заняття, і потім у коридорі вони мені розповідають, що 
скучили за мамою чи хочуть пити. Тому тут потрібно підійти з розумінням до кожної 
дитини, вміти її послухати, обійняти і заспокоїти, бути хорошим другом. 

Після того, як ми повторили пісні, які ми готуємо до будь-якого виступу чи кон-
курсу, час трішки відпочити. Найулюбленіша гра дітей - це «Котики - мишки». Ми ста-
ємо в коло, беремось за руки, у центрі стоїть наша «мишка», а за колом - наш «котик». 
Коли музика прискорюється, котик забігає у центр кола і ловить мишу. На завершення 
заняття, разом з дітками ми прощаємося до наступного заняття, як котики: «Няв-няв-
няв-няв-няв», як їжачки: «Фр-фр-фр-фр-фр», як собачки: «Гав-гав-гав-гав-гав».

Висновки. Отже, робота із дитячим голосом має бути надзвичайно обережною 
і дбайливою, підбірка вправ, розспівок має бути цікавою та захоплючою, бо коли ди-
тині нецікаво, вона нудьгує і при цьому не дає займатися дитині, яка сидить поряд. 
Керівник повинен добре знати будову співацького апарату і фізіологію співацького 
процесу, який в основі своїй відбувається у всіх дітей однаково. Для відпрацювання 
співацьких навиків потрібно використовувати не лише певний пісенний репертуар, 
але й спеціальні вправи – розспівування. Викладач дитячого фольклорного колективу 
має заохочувати дітей, підкреслювати їхні сильні сторони і не приділяти занадто ба-
гато уваги недолікам, діти мають хотіти відвідувати фольклорний колектив, бути його 
частиною. 
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ПІСНІ РІЧНОГО КОЛА В ТРАДИЦІЇ СЕЛА СЬОМАКИ
СЛАВУТСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Мета: проаналізувати пісні річного кола в традиції Сьомаки Славутського райо-
ну Хмельницької області.

Дискусії. Славутський район знаходиться на півночі Хмельницької області, на 
перетині східно-волинської та подільської традицій. У селі Сьомаки́ народні пісні за-
писувала Майя Сайпель – керівник дитячого фольклорного гурту «Перлинка» з мого 
рідного міста Славути. Саме вона зацікавила мене фольклором і скерувала моє по-
дальше навчання.

Експедиція у Сьомаки відбулася у 1998 році4. Основною інформанткою стала Ки-
рилюк Текля Іванівна 1914 р.  н. (на момент запису їй було 84 років). Зрідка бабусі 

4 На той момент Майя Сайпель ще була студенткою Рівненського державного гуманітарного університету.
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допомагала її дочка (на жаль, відомостей про рік її народження та ім’я немає). Запис 
здійснювався на касетну магнітну плівку та у польовий щоденник. 

Очевидно, дівування Теклі Іванівни припало на 1920-ті роки, коли місцева фоль-
клорна традиція активно функціонувала. Тому жінка засвоїла і до глибокої старості 
пам’ятала пісні різних жанрів, і що для нас найцінніше – пісні календарно-обрядо-
вого циклу, які на початку ХХІ століття записати вже проблематично. Текля Іванівна 
проспівала колядки, щедрівки, веснянки, купальські, жнивні, колискові та ліричні піс-
ні. Предметом нашого розгляду є обрядові наспіви календарного року, оскільки вони 
найдавніші, а сучасні співаки їх можуть і не знати. 

Перш ніж приступити до розгляду пісенних жанрів, стисло опишу як касета по-
трапила до мене. 90-хвилинну касету мені віддала Майя Сайпель, аби я знайшла спосіб 
її оцифрувати. У цьому мені допоміг Олег Коробов (наш колишній викладач з фахових 
дисциплін, тепер він співробітник Проблемної науково-дослідної лабораторії етно-
музикології НМАУ ім. П.  І. Чайковського). Під керівництвом викладача з фаху Мар-
гарити Скаженик я написала реєстр до цієї касети (він нараховує 36 пісенних творів, 
словесна інформація не фіксувалася). Зроблені також транскрипції всіх поетичних 
текстів та 10 мелодій календарних наспівів (далі будуть наведені фрагменти деяких 
нотацій і текстів).

Колядки і щедрівки.
Колядки в репертуарі співачки представлені двома стилістичними різновидами – 

давніми творами (адресованими господарю, дівчині) та пізніми християнського змі-
сту (3 наспіви про народження Ісуса Христа). 

Найбільший інтерес становлять світські колядки з будовою вірша 55р4. Вони ви-
конуються на один наспів – мелодія спадає вниз в межах октави, а в рефрені зно-
ву піднімається, створюючи безперервний мелодичний рух (нотний приклад  1,  
аудіоприклад 01, https://youtu.be/GRYWQjkwdUc):

Щодо сюжетів, то господарю співають про прихід «рокових гостей», якими 
є предки – опікуни роду:

Пане господару, чи спиш чи лежиш. Святий вечор.
Ой як же ти спиш, Господь з тобою. Святий вечор.
Ой як ти не спиш, говори зо мною. Святий вечор.
Вставай з поустелі, застиляй столи. Святий вечор.
Застиляй столи все тисовиї. Святий вечор.
Да клади хліби все пшеничниї. Святий вечор.
Бо прийдуть доу тебе гості роковиї. Святий вечор.

А дівчині співають про багате придане:
Через сад-виноград стежка лежала. Святий вечор.
Тудою ішла красная панна. Святий вечор.
Красная панна – панна Богданка. Святий вечор.
Ой тудою ішла да й ключі найшла? Святий вечор.
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Ой ключі мої, не бращіть мені. Святий вечор.
Мого батенька не збудіть мені. Святий вечор.
Бо мій батенько приїхав з торгу. Святий вечор.
Да привіз мені три користочки. Святий вечор.
Три користочки, три подарочки. Святий вечор.
Перша користка́ – шовкова хустка. Святий вечор.
Друга користка – золотий персничок. Святий вечор.
Третя користка – білий рушничок. Святий вечор.
Шовкова хустка – ручки зв’язати. Святий вечор.
Золотий персничок – на ручку накласти. Святий вечор.
Білий рушничок – ніжками стати. Святий вечор.
Вечір добрий!

Щедрівка зафіксована лиш одна. Вона має 4-складову основу і довгий рефрен 
(44;Р44;44), діапазон квінтовий, у тексті оспівується майбутній врожай (нотний при-
клад 2):

Ой у полі плужок горе.
Щодрий вечор, добрий вечор
Добрим людям на весь вечор.

За тим плужком сам Бог ходить…
Божа мати їсти носить…
Їсти носить, Бога просить…
Гоури, синку, довгу нивку…
Да посіїм жита мірку…
С колосного жита много…
С колосниці міх пшеиниці…

Веснянки. На касеті записано 4 веснянки, серед яких дитяча гра «Ходить квочка 
круком колочка», дві веснянки на шестидольній основі (закличка «Весна наша красна 
що ти нам принесла» і танок «Я в кривого танця да не виведу конця») та широко відома 
в різних регіонах України (а отже пізнього походження) веснянка «Ой пливе човен да 
води повен». 
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Детальніше охарактеризуємо ранньотрадиційні співані веснянки. Це квінтові 
дворядкові наспіви. Вони мають 6-дольний ритм, хоча кількість складів у рядку може 
варіюватися від 6 до 9 (нотний приклад  3, аудіоприклад  02, https://youtu.be/
k03LrPreQoE). У веснянці із закличним сюжетом описуються подарунки, які очікують 
від Весни:

Весно наша красна 
Шо ти нам принесла?

Старим бабам по куделі,
Шоб сиділи на грибені.

А дівчаткам поу віночку,
Шоб хоудили пу садочку.

А хлопчикам да поу дудуцці,
Шоб грали да й на гулиці.

Грайте, хлопці, грайте,
Пилу не збивайте.

Пилу не збивайте
Соурочок не марайте.

Бо сорочки да додилниї, 
Тонкії да курилниї.

Ой на морі прани
Й у скрині складани.

Купальські пісні. Купальська пісні (усі 8 поетичних текстів) спираються на скла-
дочислову форму 5+4 (композиція пісень – дворядкова строфічна). Це нескладний на-
спів квартового діапазону (він розширений за рахунок початкової субкварти та субсе-
кунди), (нотний приклад 4): 
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Купальські пісні різноманітні за тематикою.
Трапився текст про відьму – джерело основної небезпеки у купальську ніч:

Ой на Івана Купайлого,
Ходила відьма навайлого.

На дуба лізла, кору гризла,
А з дуба впала зіллє рвала.

А з дуба впала, зіллє рвала,
Славуцьких хлопців чарувала.

5 текстів має любовну і шлюбну тематику:
Я ше пулотень ни напрала,
А вже Іванка сподобала.

Я ше пулотень не вбілила,
А вже Іванка поулюбила.

***
Час поура рожу углумати
Поура дівчину замуж дати.

Отдай, матінко, да й за кого,
Да за хлопчину моулоудого

***
Ай ти дівчино, ой ти, ой ти,
Звідки до тебе зайти, зайти.

Зайди до мене садком, садком
Буде горілка з медком, з медком.

Зайди доу мене садовиною,
Будеш моєю дружиною.

В інших текстах дівчата дошкульно висміюють хлопців:
Бігала сучка рулом, рулом*
За нею хлопці слідом, слідом.

* «Рулом» – колом.
Вони думали,шо їх мати – 
Да й доганяють давай ссати.

Коли хлопці ламають купальське деревце – у місцевій назві Купайло – дівчата співають:
Ой на городі липух, липух,
Шоб нашим хлопцям живіт опух.

Ой нехай пухне, нехай знають,
Нихай купайла не зривають.

Жнивні пісні. Найбільше поетичних текстів (9) проспівано на жнивну мелодію. Її 
ритмічна модель має складочислову будову вірша 4+3, композиція пісень – дворядко-
ва строфічна, ладозвукоряд – квінтовий (нотний приклад 5, аудіоприклад 03, https://
youtu.be/WQppkHIrPeE):
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Всі 9 поетичних текстів жнивних приурочені до кінцевого етапу жнив – обжин-
ків. 

Ой обжинки, господару, й обжинки
Хочуть наши серпики горілки.

Ой до межі, женчики, до межі
Ой господи боже нам допоможи.

Є пісня, в якій оспівували «бороду» – невижаті колоски, які лишали на полі для 
духів предків. Між колосків клали поминальний хліб і сіль (про семантику цього обря-
ду писав Корнелій Кутельмах [2]):

Поукидаю, боурідонько, тебе в полі
Даю тоубі, боурідонько, хліба й солі.

Даю тоубі,боурідонько, хліба й солі
Гуляй, гуляй, боурідонько, сама в полі.

Коли робота на полі виконана, робітники йшли з віночком до господаря, співа-
ючи:

Вийди вийди, гуспудару, протів нас.
Да викупи ти віночка да й у нас.

Як не будиш ти віночка викупляти,
Поувиземо в шинкаручку проудавати.

В деяких текстах селяни висміюють ледачих женців із сусідніх сіл і містечок:
Ой ліниви славутчани, ліниви – 
Зимувало житечко на ниві.

Ой роубочі сьомачани, роубочи
Доужинали житечко доу ночи.

Висновки. Підсумуємо огляд календарно-обрядових пісень села Сьомаки Сла-
вутського району. Наприкінці ХХ століття у цій місцевості ще можна було записати 
пісні усього календарного кола: колядки і щедрівки, веснянки та весняні танки́ й ігри, 
купальські та жнивні. Кожен пісенний жанр має свої музичні ознаки, проте є і спільні 
риси: за винятком колядок, наспіви мають квінтовий ладозвукоряд; мелодії весня-
но-літнього циклу мають мінорний нахил. Найдавніші пісні зимового циклу – світські 
колядки і щедрівки – мажорні. 

Більшість календарних жанрів у репертуарі Кирилюк Теклі Іванівни представ-
лені одним наспівом. Очевидно, деякі з них дійсно мономелодичні (всі тексти співа-
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ються на одну мелодії), проте не можна виключати і той факт, що збирачка просто не 
спитала сюжети, які б спровокували пригадування інших мелодій.

Текля Іванівна була справжнім знавцем пісень рідного села. Не дивлячись не по-
важний вік, співачка мала добру пам’ять: на кожну мелодію було проспівано багато 
сюжетів, практично всі пісні були виконані з повними поетичними текстами, по де-
яких купальських і жнивних текстах можна здогадатися про певні ритуальні дії, які 
здійснювали на різних етапах обряду. 

Голос співачки, з огляду на її вік, не дуже потужний, але вона передавала нюанси 
інтонування, властиві місцевій манері: глісандовані з’їзди, нейтральна терція, пев-
на ритмічна свобода. Під час співу добре чути місцевий діалект, в якому голосна «о» 
наближена до «у», часто чуємо справжні монофтонги (однорідні звуки), коли голосна 
«у» заміщає голосну «о», наприклад, замість «господар» співається «гуспудар».

Під час експедиції 1998 р. були записані й весільні пісні, але на іншій касеті. Тому 
наступним моїм кроком буде опрацювання весільного репертуару села Сьомаки. Цікаво, 
що пам’ятають сучасні сьомачанські співачки з репертуару Теклі Іванівни? Наскільки 
видозмінилася місцева пісенна традиція? Можливо, деякі пісенні типи не були зафіксо-
вані раніше? З’ясувати всі ці питання допоможуть майбутні експедиційні пошуки, у під-
готовці яких в нагоді стануть дослідження суміжних пісенних традицій [1, 3].
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ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ФОЛЬКЛОРУ УКРАЇНЦІВ  
У КОНТЕКСТІ РАДЯНСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ

Мета: полягає у виявленні факторів впливу на розвиток вітчизняної наукової 
фольклористики та політичний утиск наукової думки дослідників традиційного му-
зикування українців часів СРСР. Основним завданням на сьогодні є усунення ідеоло-
гічних нашарувань в оцінці наукових доробків дослідників українського музичного 
фольклору ХХ століття. Це, у свою чергу, дасть змогу об’єктивно та виважено оцінити 
їх наукову діяльність.

Дискусії. Ряд дослідників фольклористів, етнологів, етнографів ХХ століття, 
серед яких С.Грица, Л.Ященко, А.Іваницький, О. Правдюк, активно займалися аналі-
тичними дослідженнями народної художньої творчості  українців, але дані праці не 
публікувалися, проходячи цензуру ряду інституцій політбюро, в цілях подальшої без-
пеки авторів. Актуальним питанням, на той час, вважалася «розбудова» системи ідео-
логічної радянської фольклористики. Так у 1968 році виходять праці І.Березовського 
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«Українська радянська фольклористика», згодом у 1973-му «Українська народна твор-
чість (20—30-і роки ХХ ст.)», основною ідеєю обох публікацій була теза про творення 
нового фольклору — радянського. У даних працях, матеріали дослідників попередніх 
періодів, зокрема Ф.Колесси, розглядаються упереджено, та штучно підпорядковані 
ідеологічно-пропагандистським цілям «нового часу» [1].  

Зрозуміло, що всі дослідницькі надбання дорадянського періоду, так звані «не-
радянські» праці з історії української етнології та етнолінгвістики, історії, як і ді-
яльність вчених того часу, мали здебільшого негативну оцінку. Такими вважаються 
доробки «Історія української літератури» М. Возняка та «Начерк історії української 
літератури» Б. Лепкого, які, на думку І. Березовського, були написані з антирадянської 
буржуазно-націоналістичної позиції. Відповідно, і діяльність вчених, у тому числі 
й Ф. Колесси, розглядалася в контексті антагоністичного протиставлення прогресив-
них (у майбутньому радянських) вчених та представників «буржуазного націоналіз-
му» в науці. Але, незважаючи на зазначені недоліки праць І. Березовського, які були 
наперед визначені марксистською методологією, варто наголосити на їхній сильній 
стороні — інформативності, великому фактичному матеріалі, який давав читачу змо-
гу орієнтуватися в питанні становлення та розвитку української фольклористики.

Висновки. Можемо вважати, що радянська історіографія, а саме проблеми ет-
нографічно-фольклористичної діяльності науковців ХХ століття є досить великою 
за обсягом, але переважно однаковою за змістом і підходами вчених до висвітлення 
аналізованих питань. Варто відзначити, що дослідження представників радянської іс-
торіографії здебільшого торкалися лише музикознавчих праць дослідників народної 
творчості «нерадянського періоду». У посиланнях на їх доробки, дослідники нового 
часу оглядово окреслювали життєвий та творчий шлях етнографів, фольклористів без 
аналізу глибинних основ їх діяльності як етнологів, які використовували власні мето-
дики та методології фіксації й інтерпретації фольклорно-етнографічного матеріалу 
автохтонних українців.
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МІФОЛОГІЧНИЙ ОБРАЗ ДОМАШНЬОГО ПЕРСОНАЖА  
В УКРАЇНСЬКОМУ ФОЛЬКЛОРІ:  МИНУЛЕ І СЬОГОДЕННЯ

Мета: виявити особливості міфологічного образу домашнього персонажа 
в українському фольклорі.
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Дискусії. Українська міфологія продовжує притягати до себе інтерес дослідни-
ків. Ця тематика, будучи протягом тривалого часу під забороною, з кінця ХХ століття 
стала висвітлюватися у низці праць, хоча деякі з них були швидше аматорськими, 
проте з претензіями на наукоподібність. Це зумовлює необхідність повертатися до 
проблеми традиційної міфології українців, вивчення якої базується переважно на 
фольклорному матеріалі. Зрештою, нові експедиційні записи підтверджують життє-
вість міфологічних образів у житті сучасних українців, а трансформація самих обра-
зів потребує додаткового їх вивчення. 

У минулому немало дослідників зверталося до теми міфології українців. Склад-
но висвітлити в такому невеликому обсязі детально історіографію питання, проте 
є вчені, які внесли особливий вклад у вивчення світогляду українців на різних тере-
нах України і в різний час. Серед найзначущіших праць – І. Нечуя-Левицького, не мо-
жемо обійти увагою чотири томи фольклорних записів В. Гнатюка[1] з ґрунтовними 
передмовами, Я. Головацького, П. Чубинського, Б. Грінченка, А. Онищука, В. Шухеви-
ча, І. Франка, П. Іванова, серед сучасних (а студії з народної міфології особливо акти-
візувалися з 90-х рр. ХХ ст.) – М. Поповича, В. Давидюка, О. Поріцької, В. Галайчука, 
Ю. Буйських, В. Сінельнікової, В. Короля [2]. 

Культ домашніх духів дуже давній і має синтетичний характер. Він повʼязаний 
з анімістичними віруваннями, бо поєднував у собі одухотворені предмети і явища 
з оточуючого середовища, а також був продовженням культу померлих, у першу чер-
гу предків роду. 

У генезі домашніх міфологічних персонажів простежуємо кілька підтипів: най-
архаїчніший коннотується з померлим предком роду – такі уявлення характерні для 
багатьох народів світу – душа залишається патронувати дім і родину, часто контамі-
нується з культом вогню; пізніший за походженням домашній персонаж формуєть-
ся під впливом християнства, оскільки вважається повʼязаним з «нечистою силою»: 
його можна «завести», придбати тощо. Власник такого домовика не може померти, 
не «передавши» його наступному власникові (тобто стає заложником надбаного до-
мовика). 

До сьогоднішнього дня в народних міфологічних меморатах можна зустріти ве-
лику кількість лексем на позначення домашнього міфологічного персонажа, прин-
ципами номінації є:

а) за місцем перебування (і зараз це найпоширеніша засада) – топографічний 
принцип номінації: домовик, домовий (назва відома у всіх регіонах України, най-
менше використовується в Карпатському регіоні), довумик, клєцьник (від «кліть» - 
сіни), запечищений (жив за піччю), пасічник (живе на пасіці й опікується нею), межів-
ник (живе на межі й стереже поле господаря); оскільки відбулося змішування, іноді 
й повне злиття образу чорта, біса з образами нижчої міфології, нейтралізація зна-
йшла своє відображення в використанні лексем «чорт», «біс», «дідько» залежно від 
регіону для найменування персонажів народної міфології: чорт, хатній чорт, хатній 
біс, хатній дідько;

б) за характерними (приписуваними) функціями – соціальний принцип номі-
нації: [домовий] служка, помічник, приносчик, спориш, спорих, шпорих, гницьо, гнітка 
(дусить людей цві сні, попереджаючи про лихо; від «гнітити»), щасливець, счісливець 
(приваблює багатство, щастя в дім), приносчик, нитрудник, нетрудник, скарбник, сра-
бул (в останній назві простежується уявлення про дзеркальне існування «нечистої 
сили», коли екскременти потойбічних істот чи сміття від них перетворюються на 
скарби), лизун; хазяїн домовий, ґазда;

в) найменування за способом утримання: хованок, хованець, вихованок, вихова-
нець, годованець; 
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г) за зовнішніми ознаками: краснолюдик (назва, найімовірніше запозичена 
з польської міфології, де krasnoludek – карлик) – за описами маленький чоловічок, 
дід, дідух, дідько, дідушко – з одного боку, за описами дідок, з іншого, простежуєть-
ся коннотація з душами предків (праведних), які мали назву «діди», ласачка, ласиця 
(в іпостасі ласки, гризуна, який часто живе на господарствах), ужака, довга (в іпостасі 
вужа, змії), бобак, бабак (в іпостасі бабака), лилик, лелик (в іпостасі кажана);

д) назви домашніх персонажів, які несуть емоційну оцінку, водночас є евфеміз-
мами з метою уникнення називання демона: недобрий, лихий, пустий, біда; а також: 
він, той, свій, тота, що під корчом сидить;

е) домашні персонажі з власними іменами, що зараз трапляється украй рідко: 
Семенко, Софія, Антипко (останнє має глибинний звʼязок з християнським наймену-
ванням чорта антихрист (антихрист→ антип→ антипко).

У дохристиянські часи домашній дух найімовірніше не мав в уявленнях людей 
рис «нечистої сили», навпаки був покровителем господарства і родини, натомість 
з поширенням християнства набув рис негативного персонажу, коли став сприйма-
тися у своїй пізнішій генетичній іпостасі (див. вище). Археологічні матеріали дають 
підстави стверджувати, що померлого голову родини могли ховати в межах дому 
(під порогом, під піччю)[3], що його робило покровителем дому і родини і водночас 
сакралізувало поріг, піч (коннотація з вогнем). 

Уявлення про зовнішність домашнього міфологічного персонажа варіювалися: 
він міг мати як антропоморфну, так і зооморфну, навіть фітоморфну (наприклад, за-
хідноукр. бобак) іпостась, зовнішність могла бути й комбінованою: на Івано-Фран-
ківщині мені розповідала респондентка, що бачила біля перелазу маленького чоло-
вічка, гарно вбраного у «портинєтка і камзолик з файними ґудзолками», з батіжком, 
однак ноги мав одну людську, другу – цапину. На Поліссі та в Карпатах респонденти 
часто згадували про домашнього помічника в іпостасі ласки чи вужа, на Прикарпат-
ті, Західному Поділлі розповідали про «виведеного» домовика-хованця, годованця, 
якого можна собі завести, привʼязавши під пахву зносок від чорної курки чи пів-
ня, протягом девʼяти днів не молитися, не митися, не хреститися, в результаті чого 
з яйця вилупиться чорне курча чи створіння невизначеної зовнішності, яке, якщо 
його відразу нагодувати несолоною їжею, бути вірно служити господареві. На  різ-
них теренах України він міг також поставати у вигляді кішки, корови, барана, теляти, 
цапа, щура, пса, голуба, сови. В антропоморфному вигляді його зріст варіювався від 
маленького чоловічка (карлика, «краснолюдка») до високого чоловіка, якого бачи-
ли лише у вигляді тіні на стіні. Нерідко, оповідаючи про домовика, казали, що він 
невидимий, його, мовляв, можна лише відчути, бо він може притискати людину уві 
сні, попереджаючи про небезпеку, гріти хворі місця на тілі (як розповідала мені рес-
пондентка з Донеччини) тощо. Домовикові приписували різні властивості на зразок 
прибирання в житлі, допомога в полі господарю, опіка над худобою, загальна опіка 
над господарством і його оберігання від крадіжок і подібних дій. 

У фольклорній, етнографічній літературі сер. ХІХ-поч. ХХ ст. можна знайти бага-
то меморатів з усіх теренів України, у яких ідеться про домовиків (як би їх при цьому 
не номінували; кількість назв на позначення домашнього міфологічного персонажа 
скоротилася до кількох – домовик, щось, якась сила). Віра у них має досить стійкий ха-
рактер. Коли мені довелося опитувати респондентів у кінці ХХ-поч. ХХІ ст., то мож-
на було простежити динаміку кількості таких оповідей і, звісно, терен поширення 
таких вірувань. Якщо у 90-х роках ХХ ст. не надто складно було знайти інформантів 
і розговорити їх на міфологічну тематику, то зараз це зробити значно складніше, бо 
респонденти зазвичай відповідають, що «у них такого не було». Теренами, де краще 
збереглися міфологічні (демонологічні) вірування, залишаються Полісся і Карпат-
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ський регіон, хоча слід відзначити, що і там носіїв такої інформації знайти стає все 
складніше. 

Висновки. Доводиться визнати, що останні десятиліття дуже пришвидшили 
зникнення традиційних вірувань, однак це не значить, що вони безслідно зникають. 
Можемо відзначити, що натомість зʼявляються трансформовані уявлення про т.зв. 
«барабашок»5, які вже мешкають у міських квартирах на кухнях та подібних місцях, 
у  чому проглядається традиційне уявлення про місце перебування домовика біля 
печі (або на горищі біля комина). Тут, з одного боку, простежується вплив традиції, 
з іншого, - вплив засобів масової інформації: це й мультиплікаційні фільми і радіо- 
та телепередачі містичного змісту, де йдеться про духів – сприятливих чи несприят-
ливих до людини, – які проявляють свою присутність пересуванням/киданням речей 
тощо, потребують задобрювання через годування; тобто давні вірування в урбанізо-
ваних умовах зводяться до явищ полтергейсту. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Буйських Ю. Нижча міфологія в системі традиційного світогляду українців (кінець 
ХІХ-початок ХХІ століття). Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. істор. наук. Київ, 
2010.

2. Галайчук В. Демонологічна палітра бойків Старосамбірщини: вірування у домашніх 
духів (на польових матеріалах) // Етнічна культура українців. Львів, 2006. –  
С. 198-216. 

3. Гнатюк В. Галицько-руські народні легенди. – Т. 2 // Етнографічний збірник (далі 
ЕЗ). – Т. 13. Львів, 1902.; його ж: Знадоби до галицько-руської демонології // ЕЗ. – 
Т. 15. Львів, 1903; його ж: Знадоби до української демонології. – Т. 2. – Вип.1 // ЕЗ. – 
Т. 33. Львів, 1912; його ж: Знадоби до української демонології. Т. 2. - Вип. 2. Львів, 
1912.

4. Давидюк В. Українська міфологічна легенда. Львів, 1992; його ж: Первісна міфологія 
українського фольклору. Луцьк, 1997.

5.  Король В. Народна демонологія гуцулів Закарпаття. Автореф. дис. на здоб. наук. 
ступ. канд. істор. наук. Львів, 2019.

6. Линдеман И. К. Домовой при свете археологических данных // Roma. III Congresso 
Archeologico Internationale. Roma, MCMXII. – Б. п.

7. Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу: Ескіз української міфології. 
Київ, 1992 (вперше надрукована 1886 р.); 

8. Попович М. Мировоззрение древних славян. Москва, 1885.
9. Поріцька О. Українська народна демонологія у загальнословʼянському контексті. 

ХІХ-поч. ХХ ст. К., 2003; її ж: Духовна культура українців: народна демонологія 
у загальнословʼянскому контексті (ХІХ-ХХ ст.). Київ, 2017.

10. Сінельнікова В. Українці Нижнього Поволжя: історія і сьогодення. Київ, 2017.

5 Назва дістала поширення після появи російських анімаційних фільмів для дітей про домовиків. В етнографічній, 
фольклористичній, етнолінгвістичній науковій літературі вона не зустрічається.



93

ДНІ НАУКИ КНУКІМ   Київ 2020
СЕКЦІЯ «МУЗИЧНИЙ ФОЛЬКЛОР» 

Тетяна Семенюк,
студентка ІІІ року навчання ОС «Бакалавр» КНУКіМ
e-mail: tanya.semenyuk11@gmail.com
Науковий керівник – канд. мист., доцент СкаженикМ.В.

ОБРЯДИ ТА ПІСНІ РІЗДВЯНО-НОВОРІЧНОГО ПЕРІОДУ В СЕЛІ ВЕЛИКИЙ 
СКНИТ (СЛАВУТСЬКИЙ РАЙОН ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)

 
Мета: розширити знання про традицію колядування та щедрування північ-

но-західних теренів Хмельниччини (етнографічний регіон Поділля), а саме: описати 
та проаналізувати обряди і пісні різдвяно-новорічного періоду в селах Славутського 
району Хмельницької області.

Дискусії. Колядування та щедрування не втрачають своєї актуальності для су-
часної людини, тому щороку ми чуємо ці пісні по радіо, телебаченню, на концертних 
майданчиках та фольклорних фестивалях. Надихають ці наспіви і популярних естрад-
них співаків, які роблять аранжування традиційних мелодій. 

Добре пам’ятають зимовий репертуар і в українських селах. Записуючи народні 
пісні в селі Великий Скнит Славутського району, що на Хмельниччині, я звернула ува-
гу на розмаїття тем, сюжетів і мелодій місцевих колядок і щедрівок. Не менш цікавою 
є і зимова обрядовість, про яку мені розповідали як старші, так і молодші співачки. 
Тому я вирішила присвятити свою доповідь обрядам і пісням зимового циклу. Але 
спочатку стисло охарактеризую самих інформанток.

Перша експедиція відбулася 18 лютого 2018 року. Я записувала від Кривошиї На-
дії Андріївни 1939  р.  н. Вона місцева, закінчила 7 класів, у 17  років вийшла заміж. 
Бабуся охоче зі мною спілкувалася і наспівала колядки, щедрівки, весільні, ліричні 
пісні та одну купальську. Сеанс тривав близько години і був зафіксований на відео 
мобільним телефоном марки iPhone 5S. 

       

Вдруге Великий Скнит я відвідала 5 липня 2018 року. Цього разу я записувала від 
гурта з трьох місцевих жінок: Галюс Лідії Феодосівни (1948 р. н.), Оверчук Катерини 
Юхимівни (1944 р. н.) та Ходаківської Любов Андріївни (1951 р. н.). 

Фото: Кривошия Надія Андріївна 1939 р. н.



ДНІ НАУКИ КНУКІМ   Київ 2020
СЕКЦІЯ «МУЗИЧНИЙ ФОЛЬКЛОР» 

94

Сеанс тривав близько двох годин і був зафіксований на відео мобільним телефо-
ном марки iPhone 6S. Жінки заспівали календарно-обрядові, ліричні та жартівливі 
пісні. Свій спів вони супроводжували розповідями про обряди.

Мою джерельну базу поповнили записи Анастасії Колодюк, яка у цьому селі про-
водила фольклористичні експедиції у 2010 та 2017 роках. Її дослідження відбувалося 
у рамках фронтального обстеження середнього межиріччя Горині та Случі. За матері-
алами експедицій була видана наукова стаття «Традиційні зимові наспіви середнього 
межиріччя Горині й Случі: збереження та сучасний стан» [3]. При аналізі зимових ме-
лодій буду також спиратися на праці Євгена Єфремова [1] та Анатолія Іваницького [2].

Мета мого дослідження – розширити знання про традицію колядування та ще-
дрування північно-західних теренів Хмельниччини (етнографічний регіон Поділля). 
Спочатку охарактеризую обрядовий контекст, а потім – пісенний репертуар. У додат-
ках (після списку джерел) розміщені транскрипції мелодій та їх поетичних текстів. 

Зимові обряди села Великий Скнит
Пригадувати і вчити різдвяні пісні у селі Великий Скнит розпочинали після цер-

ковного свята Введення в храм Пресвятої Богородиці (4 грудня). У перший день Різдва 
(7 січня) розпочинали колядувати. Гурти колядників формувалися за вікомим і ста-
тевим принципом. Після сніданку двори обходили діти, а під вечір – дорослі. Старші 
формували окремі гурти – дівочі, парубочі, жіночі та чоловічі. Колядувати ходили від 
хати до хати, не оминаючи нікого. 

Увечері 13 січня щедрували, це були переважно дівчата. А ось посівали виключно 
хлопці зранку 14 січня.

Мої інформантки розповідали, що ряджених Козу або Меланку в селі не водили.
У селі добре пам’ятають про ритуальні молодіжні забави. Дівчата вoрoжили 

на заміжжя в ніч перед Новим роком (з 13 на 14 січня): «Дівчата кидали через хату 
черевика шоб побачити, куди направлений носком чобіт – в ту сторону дівчина і піде 
заміж» [3, с. 67]. Хлопці ж у цей час робили ритуальну шкоду, насамперед в тих дворах, 
де проживали незаміжні дівчата.

Господині готували три куті, кожна з яких мала свою назву: кутю напередодні 
Різдва називали «ві́лія», напередодні Нового року – «бага́та», напередодні Водохре-
ща – «голо́дна». Надія Кривошия розповіла, що вона готувала пшеничну кутю і до-
бавляла до неї тільки відвар з сушини: «Одвар, ми добавляли одвар, і в мене всі лю-
били одвар, а це в цим времьям стали мішати і мак, і ізюм, і хто шо хоче туди тикає, 
а колись була кутя з відваром з сушини. Отака була кутя». Коли кутю несли на покуть 
приказували, імітуючи квоктання, аби кури неслися: «Кво-кво-кво-кво-кво, шоб квоч-
ка ковоктала, шоб квочка сідала. Шоб квочки були то казали. А тоді сідали [за стіл –  
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з одваром» (Кривошия Н. А).

Наспіви колядок та щедрівок села Великий Скнит
Багато дослідників відзначає, що зимовий пісенний цикл розгалужений у жан-

рово-стилістичному відношенні. За складом виконавських гуртів, змістом пісень та 
музично-стильовими ознаками зимові наспіви прийнято поділяти на дві групи: ко-
лядки християнського змісту та давніші величальні колядки і щедрівки світської те-
матики.   

У змісті світських колядок і щедрівок трапляються мотиви: міфологічні (про 
прихід дорогих гостей, по створення світу), аграрні (про майбутній урожай); для мо-
лоді: шлюбні, мисливські та військові. У тексті колядки і щедрівки часто відрізняють-
ся за словами рефренів. Найпоширеніші з них: «Ой дай Боже», «Святий вечір», «Гей, 
Рожество» – для колядок, «Щедрий вечір» – для щедрівок. Світські колядки та щедрів-
ки виконувалися на вулиці під вікнами, гучним звуком, колядників і щедрувальників 
до хати не пускали (це стали робити лиш  останнім часом).

Церковні колядки виникли пізніше, вони прославляють Бога. Здебільшого їх 
джерелом були християнські моралізаторські притчі та біблійні сюжети про народ-
ження Ісуса Христа. Церковні колядки могли звучати не лише під час обходу дворів, 
але й і після церковних відправ (утрені та літургії) [3].

Колядки та щедрівки с. Великий Скнит також слід поділити на дві стильові групи: 
світські та церковні.

До світських зараховуємо колядки з рефреном «Гей, Рожество», які належать до 
молодіжного циклу. Я записала колядку для дівчини (красная панна по саду ходить 
і вишиває хусточку) та для хлопця (хлопець сідлає коня, в дудочку грає і пісні співає, 
свої вміння він перейняв у трьох дівчат; див. Додатки, нотний приклад №1, відеопри-
клад 1, https://youtu.be/H5a_P33o59Y). Обидві колядки співаються на одну мелодію. 
Вони мають квінтовий діапазон і чотиридольний ритмомалюнок семантичного ряд-
ка (це перший рядок у строфі). Особливістю мелодій є кадансування на другому щаблі 
звукоряду.

Другий наспів давнього походження – це щедрівки з приспівом «Щедрий вечор, 
добрий вечор». Це дворядкові строфічні наспіви на основі тридольного чотирискладо-
вого ритмомалюнку – дві вісімки і дві чвертки (так званий висхідний іонік). Діапазон 
мелодій такої будови – квартовий з субквартою. Записано чотири виконавські версії 
з такою мелодією. Дві з них на один сюжет, що має аграрну тематику (Бог оре плуж-
ком поле), інший текст присвячений дівчині і має шлюбну тематику (нотний приклад 
№2а, б), ще один – присвячений господарю (нотний приклад №3).

Церковні колядки. Поширення в терені набули колядки на основі складочислової 
модельної форми 4+4+3. Колядки цієї структури мають християнський або мішаний 
зміст (світський сюжет поєднується з християнізованим рефреном) [3]. В таких коляд-
ках у сюжеті може розповідатися про те, як на дворі росте деревце, його зрубують та 
будують церкву («Пане господаре, що на твоїм дворі» нотний приклад №4). Спорідне-
ною і за змістом, і за римічною та мелодичною будовою є колядка «Добрий вечір тобі, 
пане-господаре» (нотний приклад №5). 

За характером виконання (темпом, більш спокійною манерою) і за мелодією 
(більш розспіваною) пісні з християнізованими сюжетами відрізняються від світ-
ських наспівів. Також були записані церковні колядки «Там високо над землею» та 
«Ой у полі, полі виросла ялина». 

Світські наспіви виконувалися гетерофонно, а християнські колядки – вже у дво-
голосній фактурі, де голоси рухаються паралельними терціями, іноді навіть виника-
ють тризвуки (відеоприклад 2, https://youtu.be/-Hhpqrp8tzA).
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Висновки. Здійснені нами дослідження різдвяно-новорічної обрядовості пів-
нічно-західної Хмельниччини додають нові фарби у палітру знань про традицію 
колядування і щедрування в окресленому регіоні. Нові вузькорегіональні матеріали 
дозволять зробити певні узагальнення щодо збереженості зимової обрядовості на 
північно-західних теренах Хмельниччини.
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ДОДАТКИ 
Приклад №1 

Колядка (світська, для хлопця)
Запис у с. Великий Скнит Славутського р-ну Хмельницької обл. (https://youtu.be/H5a_
P33o59Y)
Виконавиця: Кривошия Надія Андріївна, 1939 р.н.
Записала Семенюк Т.І. у 2018 р. Транскрипція: Семенюк Т.І. 
Керівник транскрипції: Скаженик М.В.

Ой під вербою да й під зеленою
 Пр. Гей  Рожество. Гей  Рожество.
Там красний панич коника сідлає
 Пр. Гей Рожество, Гей Рожество.6
Коника сідлає і в дудочку грає. Пр.
У дудочку грає, пісеньку співає. Пр.
Прийшов до нього батенько його. Пр.
Хто ж тебе синку ціх пісень научив.Пр.
Ой любило мене да й три дівчиноньки. Пр.
Їдная любила, коника купила.Пр.

6 Далі приспів повторюється в кінці кожної строфи.
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Другая любила¸дудучку купила. Пр.
Третяя любила, пісень научила. Пр.
Да од цього слова да бувай здоровий. Пр.
Да бувай здоровий красний паничу.

Приклад №2 а, б.
Щедрівки

Запис у с. Великий Скнит Славутського р-ну Хмельницької обл. Виконавиця: 
Кривошия Надія Андріївна, 1939 р.н.
Записала Семенюк Т.І. у 2018 р. Транскрипція: Семенюк Т.І. 
Керівник транскрипції: Скаженик М.В.

Приклад 2а.

Ой у полі плужок ходить.
Пр. Щодрий вечор. Добрий вечор. 7

За тим плужком сам Бог ходить. Пр.
Божа мати їсти носить.Пр.
Їсти носить, Бога просить. Пр.
«Ори, синку, всю долинку». Пр.
Посіїмо жита мірку. Пр.
З колосочка – жита бочка.Пр.
 А з другого – жита много.
Щодрий вечор. 
Добрий вечор. 
Добрим людям 
На весь вечор.

Приклад 2б.
Прилетіла ластівонька
 Пр. Щодрий вечор,добрий вечор. 8

Стала вона щебетати. Пр.
Красну панну проводжати. Пр.
Вставай Ганю, годі спати. Пр

7 Далі приспів повторюється в кінці кожної
8 Далі приспів повторюється в кінці кожної строфи.
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Приїхало троє сватів. Пр.
Перші свати ю сінечках. Пр.
Другі свати ю світлонці. Пр.
Й у світлонці хустку дала.Пр.
Й у сінечках відказала.
Щодрий вечор, добрий вечор.
Добрим людям на весь вечор

Приклад №3.
Щедрівка

Запис у с. Великий Скнит Славутського р-ну Хмельницької обл.
Виконавиці: Галюс Лідія Феодосівна (1948 р.н.), Оверчук Катерина Юхимівна  
(1944 р.н.),  Ходаківська Любов Андріївна (1951 р.н.).
Записала Семенюк Т.І. у 2018 р. Транскрипція: Семенюк Т.І. 
Керівник транскрипції: Скаженик М.В.

Вдома, вдома пан господар.
Пр. Щедрий вечір, добрий вечір.
Сидить собі в кінець столу.Пр.
На ньому шуба, шуба люба.Пр.
 На тій шубі написано.Пр.
Написано три словечка.Пр
Перше словце, яснее сонце. Пр.
Другє словце, ясна зірка.Пр.
Третє слово, ясні зірки. Пр. 
Ясен місяць - пан господар. Пр.             
Ясне сонце-його жона. Пр.               
Добрим людям на здоров’я.
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Приклад № 4. 
Колядка (церковна)

Запис у с. Великий Скнит Славутського р-ну Хмельницької обл.
Виконавиця: Кривошия Надія Андріївна, 1939 р.н.
Записала Семенюк Т.І. у 2018 р. Транскрипція: Семенюк Т.І. 
Керівник транскрипції: Скаженик М.В.

Пане господаре, шо на твоїм двори. Рай розвивсь.
Рай розвився Господь звеселився, Син Божий народився.

Що на твоїм двори виросло деревце.Рай розвивсь.
Рай розвився Господь звеселився, Син Божий народився.

Ми теє деревце, ми його зрубали. Рай розвивсь.
Рай розвився Господь звеселився, Син Божий народився.

Ми його зрубали, церкву збудували. Рай розвивсь.
Рай розвився Господь звеселився, Син Божий народився.

Церкву збудували, з трома купулами. Рай розвивсь.
Рай розвився Господь народився, Син Божий народився.

З трома купулами і з трома вікнами. Рай розвивсь.
Рай розвився Господь звеселився, Син Божий народився. 

Приклад 5. 
Колядка (церковна)

Запис у с. Великий Скнит Славутського р-ну Хмельницької обл. 
Виконавиця: Кривошия Надія Андріївна, 1939 р.н.
Записала Семенюк Т.І. у 2018 р. Транскрипція: Семенюк Т.І. 
Керівник транскрипції: Скаженик М.В.
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Добрий вечір тобі пане-господаре.  Радуйся.
Ой радуйся земле Син Божий народився.

На вашому двори та й виросла верба. Радуйся.
Ой радуйся земле Син Божий народився.

А с теї краплинки та Дунайка стала. Радуйся.
Ой радуйся земле Син Божий народився.

А ті й же вербі та свіча палає. Радуйся.
Ой радуйся земле Син Божий народився.

А с тої свічонькі та капинка впала. Радуйся.
Ой радуйся земле Син Божий народився.

А у тий Дунайці та й Ісус Христос купався. Радуйся.
Ой радуйся земле Син Божий народився. 

Ісус Христос купався з трьома анголами. Радуйся.
Ой радуйся земле Син Божий народився.

Володимир Cінельніков,
студент ІV року навчання ОС «Бакалавр» КНУКіМ
e-mail: alk27071999@gmail.com 
Науковий керівник – канд. істор. наук, доцент Сінельнікова В.В.

КИЇВ-ЕТНО-МЮЗИК-ФЕСТ «ВІРТУОЗИ ФОЛКУ»:  
ІСТОРІЯ, КОНЦЕПЦІЯ, ІМЕНА

Мета: описати новий для України «Київ-етно-мюзик-фест «Віртуози фолку», ви-
значити його концепцію, мету, проаналізувати історію фестивалю.

Мистецькі фестивалі у ХХІ-му столітті стали однією із наймасовіших форм між-
культурної комунікації у всьому світі, а фольклор, як один із головних засобів іден-
тифікації і самоідентифікації, дає можливість учасникам таких заходів усвідомити 
свою приналежність до унікальної етнокультури, зберегти етнічну самосвідомість. 
Тому етно- і фольклорні фестивалі вже давно зайняли свою нішу у світовому фести-
вальному русі.

Дискусії. “Від троїстої музики – до фолк-року” – таким є слоган молодого, але 
вже відомого в Україні фестивалю “Віртуози фолку”, який у листопаді 2019-го року 
відбувся вже втретє в київському Українському домі. Київ-етно-мюзик-фест “Вір-
туози фолку” є фестивалем міським і має статус всеукраїн-
ського, отже цей фестиваль, організаторами якого є народна 
артистка України Олени Кулик (ідея і засновник) і Київський 
Академічний ансамбль української музики “Дніпро”, є міжре-
гіональним і поліжанровим. 

Фестиваль не спрямований на репрезентацію та популя-
ризацію однієї регіональної музичної традиції чи одного му-
зичного жанру, його завдання – якнайширша і найоб’ємніша 
презентація усього різноманіття форм і жанрів української 
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традиційної музичної культури. Участь у фестивалі носіїв фольклору – автентичних 
фольклорних колективів та солістів – виконавців поруч із фольклористичними – нау-
ково-етнографічними молодіжними ансамблями і виконавцями, а також “залучення 
різних фахівців професійного мистецтва, які використовують здобутки фестивалів 
у своїй професійній діяльності”, сприяє формуванню позитивного іміджу фестива-
лю, створенню і підтримці його унікального етнобренду і “утвердженню уявлень про 
можливості застосування народної творчості у міській культурі та втілення фольклор-
них традицій у формуванні міської парадигми” столиці України [1, с. 272]. Живи в сти-
лі етно, підтримай українське, згадай своє коріння, приходь до нас родиною, - ці гасла 
є не просто словами, - для організаторів і учасників фестивалю це є правила життя 
і можливість підтримати і розвивати традицію в умовах сучасного міського соціуму.

Київ-етно-мюзик-фест “Віртуози фолку”, заснований у 2017-му році, поєднує 
у своїй мистецькій програмі на одній сцені представників різних музичних стилів, 
які у своїй творчості звертаються до скарбів української народної музики (як «автен-
тиків» та «академістів», так і представників сучасних музичних напрямків), звучить 
українська музика і пісня в різних стилях, у різному виконанні – професійному і ама-
торському, академічному і фольклорному, у сучасних вокально-інструментальних об-
робках і у звучанні, наближеному до автентичного. 

Фестиваль є відкритим для всіх бажаючих народних умільців та виробників ет-
нопродукції, незалежно від віку та статі, тим самим створюється широкий майдан 
для спілкування, відкриваються нові імена виконавців, колективів, композиторів, що 
працюють в етножанрі. «Ми прагнемо показати багатство української народної музи-
ки і пісні, показати, що вона прекрасна і захоплююча як в автентичному виконанні, 
так і в академічному, модерному, етно-джазовому чи фолк-роковому звучанні. Коли 
це музичне різноманіття поєднується на одній сцені і на одному концерті, ми справді 
можемо відчувати силу і велич зв’язку поколінь через музику і творчість», – зазначає 
арт-директор фестивалю Олесь Журавчак [2].

Фестиваль вже три каденції поспіль стає святом, як для учасників – виконав-
ців, так і для глядачів, які стають безпосередніми співтворцями процесу розгортання 

Фото: фестиваль «Віртуози фолку»
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фестивальних форм, відвідуючи майстер-класи та ексклюзивні виставки майстрових 
колекцій етномузичних інструментів та народних ремесел, презентації друкованих 
фольклористичних видань, творчі зустрічі з науковцями, діячами культури та мисте-
цтва, фотосесії з учасниками фестивалю, або переглядаючи онлайн-трансляцію кон-
курсу виконавців чи гала-концерту фестивалю у фейсбуці. 

Долучення до підготовки форуму, конкурсного відбору учасників і участі у журі 
фестивалю відомих українських фольклористів – науковців і практиків, що є безпе-
речними авторитетами для мистецької спільноти України, дає можливість організа-
торам фестивалю обережно і фахово працювати із питаннями відтворення традицій-
ного матеріалу на фестивальних майданчиках, відсікаючи ще на етапі відбору учас-
ників конкурсної програми фестивалю гурти і твори сумнівної якості мистецького 
продукту. Організатори фестивалю розуміють, що на його мистецьких локаціях від-
бувається переосмислення і пристосування первинної справжньої етнічної культури, 
витвореної в аграрному середовищі, до промислового – міського типу життя. “Така 
«видозмінена традиційність» теж необхідна, адже в процесі «освоєння» сільської 
культури у середовищі міста відбувається творення національного компоненту місь-
кої культури” [3, с. 273]. 

За час існування фестивалю його відкриттями стали справжні фанати україн-
ської етнічної культури, які і є сьогодні цими творцями національної складової куль-
тури сучасного українського міста – це вторинні виконавці так званого традиційного 
спрямування: вокалістки Юлія Вітранюк і Софія Рубан – обидві студентки-фолькло-
ристки КНУКіМ, переможниці відповідно І-го і ІІ-го Київ-етно-мюзик-фесту в номі-
нації “Сольний спів”. Це фольклористичні гурти “Дивина” з Донеччини і “Кралиця” – 
відомий кнукімівський фольклорний ансамбль – переможці І-го фестивалю 2017-го 
року. Це також кілька новітніх молодіжних формацій, які інтерпретують традиційну 
музику і уміло поєднують у своїй творчості фольк з рок-поп-музикою або джазом: 
гурти Folky Funky, MNISHEK, Zgarda та інші.

Висновки. Підсумовуючи, наголосимо, що Київ-етно-мюзик-фест “Віртуози 
фолку” окрім розважальної функції несе значне соціокультурне, інформативно-кому-
нікативне, пізнавальне, освітнє, етновиховне, репрезентативне, ціннісно-естетичне 
навантаження, забезпечує міжкультурну комунікацію на особистісному та суспільно-
му рівнях. Київ-етно-мюзик-фест “Віртуози фолку” представляє та популяризує на-
родну культуру у місті, що забезпечує збереження національних мистецьких здобут-
ків та передачу фольклорної спадщини від покоління до покоління. 
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ТРАДИЦІЙНИЙ СПІВ ТА ЙОГО АДАПТАЦІЯ  
ДО СОЦІОКУЛЬТУРНОГО МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА:  

ТРАНСФОРМАЦІЯ, РОЗВИТОК ЧИ ЗАНЕПАД ТРАДИЦІЇ?

Мета: охарактеризувати поняття вокальної техніки в народній манері співу, 
дати авторське бачення винесеної у назву статті проблематики через розгляд та ана-
ліз вокально-ансамблевої діяльності сучасних молодіжних міських фольклористич-
них колективів.

Питання, винесене нами у назву статті, є відкритим, адже на сучасному етапі 
розвитку української фольклористичної науки і практики не існує одного загально-
прийнятого поняття «традиційний спів» чи «народна манера співу». Зрозуміло, що 
й проблема адаптації автентичного музичного матеріалу до не природних для нього 
умов урбаністичного середовища, визначення шляхів цієї адаптації та її результатів 
(власне – трансформується традиція у місті, розвивається чи занепадає), сьогодні зна-
ходиться у центрі фольклористичного дискурсу української і загалом європейської 
науки.

Дискусії. Спадкоємність, ретрансляція та наслідування вокальної манери – ма-
буть, найважча, і зовсім не вивчена область традиційного співу. Що стосується вокаль-
ної техніки української народної музики, то її вивчення лише починається. На наше 
переконання, йдучи в ногу з радянською дійсністю, хорові колективи – саме вони па-
нували у мистецькому радянському просторі у 1950 – 1980-х рр., – спотворили й спро-
стили, а не зберегли народні співочі традиції. Наслідком цього маємо те, що багато 
людей, вихованих на образі «радянської хорової культури», зіткнувшись (часто ви-
падково) з автентичним співом, сприймають його як справжнє одкровення, що доко-
рінно змінює їхнє ставлення до народної культури в цілому. Саме тому фольклорний 
рух свідомо відмовився від методів роботи і виховання співочих голосів за методика-
ми, виробленим народним хором. 

«Вокальна техніка – використання голосових органів на основі чутливо-рухового 
автоматизму, виробленого вихованням, що створює певну співочу ефективність щодо 
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діапазону, інтенсивності, тембру і нестомлюваності голосу» [4, с. 158], - це визначення 
вокальної техніки, дане Р. Юссоном в 1960-х роках, залишається справедливим і сьо-
годні. Розвиток фольклористики як науки, нерозривно пов’язаний з вдосконаленням 
форм і методів збиральної роботи, дозволяє порівняти вокальну техніку і звучання 
пісенних ансамблів різних традицій і констатувати принципову важливість таких ха-
рактеристик звукового поля традиції, як тембр і артикуляція, - якостей специфічно 
виконавського плану, що безпосередньо визначають «звукоідеал» традиції. Під «зву-
коідеалом» маємо на увазі не будь-який застиглий акустичний «формат» звучання, 
але, як і у всіх сферах музики усної культури, сукупність звукообразів, характерних 
для різних жанрів і ситуацій співу. Кожен елемент цієї сукупності відрізняється осо-
бливою тембро-інтонацією. 

Проте, всі звукові моделі пов’язані цілим рядом співочих характеристик: арти-
куляцією, діалектом, системою діючих резонаторів, характером вокальної техніки. 
У кожному локальному стилі вироблявся свій «звукоідеал» (сукупність звукообразів), 
який безпосередньо впливав на формування голосової культури кожного наступного 
покоління, завдяки чому і зберігалася музично-виконавська регіональна специфіка. 
На основі сукупності звукообразів фольклорної традиції та індивідуального досвіду 
кожного співака вокальні навички удосконалювалися і набували характеру сенсомо-
торного («чутливо-рухового», за Р. Юссоном) автоматизму. Тому сприйняття фоль-
клорного звуку сучасною людиною складно хоча б тому, що, як правило, адекватно-
го традиції слухового «багажу» сьогоднішній міський слухач не має. Для початківців 
- співаків рішення вокально-технічних завдань має передувати і супроводжуватися 
безперервним накопиченням слухового досвіду, що формує звуковий образ традиції. 
Оволодіння технікою співу неможливо без періоду «адаптації до народної пісні як до 
нової, раніше невідомої музично-мовному середовищу». [2, с. 245]

З недоліком слухового досвіду і некоректним сприйняттям фольклорної куль-
тури пов’язані найрізноманітніші спотворення її звукової специфіки, чреваті край-
нощами: від спроб прищепити народному співу «красивість», «правильність» - до 
форсування голосу з метою інтенсифікації звуку (особливо в обрядових жанрах). Де-
формації в будь-яку сторону призводять до штампованого, неприродного звучання. 
Об’ємний, відкритий, яскравий, польотний звук етнічної музики можливий лише 
в тому випадку, якщо співак інтуїтивно відчуває або осмислено контролює опору ди-
хання та систему резонаторів. Надзвичайно важливою вокальної установкою є також 
відсутність будь-яких відчуттів в зоні гортані, так як це багаторазово збільшує вто-
му голосового апарату. Таким чином, одним із головних завдань вокальної техніки 
у народних співаків і їх наслідувачів стає побудова правильної амплітуди відчуттів 
під час співу: опора дихання – спрямованість звукового потоку («звукового стовпа») 
– знаходження необхідних резонаторів. Саме координація цих параметрів породжує 
вільний активний стан володіння вокальним звуком, необхідний в будь-якому ви-
конавському локальному стилі. Рівність, природність звучання, гнучкість голосу ви-
значаються умінням поєднувати низькі і високі обертони на кожному звуці всього 
діапазону, «освітлювати» і «полегшувати» звук вгорі, роблячи його більш об’ємним 
в низькому регістрі.

Крім цих загальних установок, важливих з точки зору володіння голосовим апа-
ратом, існує специфічний комплекс локальних особливостей, що визначають вокаль-
ний стиль кожної традиції. Пильна увага співаків фольклорно-етнографічних ансамб-
лів до специфіки локальних стилів стала свого часу різкою гранню, що відокремила їх 
від стилістики офіційних хорів: «У центрі уваги перших фольлорних ансамблів нового 
напряму були пошуки нового звучання». [1, с. 87] Тенденція пошуку нового звучання 
проявляється в освоєнні незвичного «народно-хоровому» слуху звуковисотного про-
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стору (нетемперована шкала, «авангардні» ладові системи - зменшені, збільшені, зон-
ної природи і т. ін.), варіантно-імпровізаційному вибудовуванні фактури, поліритмії 
музичної тканини, вільної мовної ритміки пісенної фрази, оволодінні тонкощами 
автентичної вокальної техніки. Це свідчить про динамічний характер фольклорного 
процесу в нових ансамблях, актуальність завдань, які перебувають в руслі творчих по-
шуків сучасних музикантів - фольклористів.

Додамо також, що надважливу роль в опануванні вокальної техніки локальної 
традиції відіграє вивчення діалектів. Діалектна мова не терпить приблизності і не-
дбалості, тому, відстоюючи право фольклорної музики залишатися самобутньої і ха-
рактерною, слід домагатися абсолютної органічності і стилістичної точності відтво-
рення діалектної мови. Адже артикуляційні особливості визначають характер звуко-
видобування і ведення звуку, зумовлюють виникнення і закріплення в традиції без-
лічі виконавських прийомів. Визначимо найбільш важливі, що якісно впливають на 
звукову картину: присутність або відсутність вібрато (для вокального стилю деяких 
традицій характерно саме відсутність чутного, явного вібрато); ступінь плавності або 
маркування ведення звуку та вокального промовляння складів, пов’язана з характе-
ром атаки звуку; характер «перехідних процесів» між двома різними по висоті звука-
ми; різні форми мелізматика, тремолювання (гойдання звуку), гліссанування; зв’язок 
двох сусідніх співочих фонем через флажолетний призвук головного регістра та ін.

Додамо також, що темброве поле будь-якого локального стилю є досить широ-
ким і має безліч варіантних реалізацій. Індивідуальна манера кращих співаків завжди 
асимілює комплекс типових тембрових фарб традиції. Тому виховання «вокального» 
артикуляційно-тембрового слуху співака є справою першорядної важливості, яким 
не можна нехтувати. Складність досягнення необхідної темброво-стилістичної до-
стовірності співу полягає в тому, що міський співак мало чує народний спів в аку-
стично природному середовищі, отже, у нього погано сформоване внутрішнє відчут-
тя «звукоідеалу». Звідси досить поширений недолік, коли власне вельми приблизне 
(а іноді й помилкове) уявлення про традиційний звук формує індивідуальну манеру 
міського співака, в цьому випадку надзвичайно далеку від традиції. Виправдовувати 
цю дистанцію існуванням якогось «свого» голосу або «правильного» співу – справа 
або свідомо лицемірна, або неосвічена. Якщо манера співу будь-якого виконавця су-
перечить основним звуковим параметрам традиції, – то цей виконавець просто не 
володіє вокальною технікою цієї традиції. Індивідуальні риси голосу можуть по-різ-
ному проявлятися в тому чи іншому вокальному стилі, але це не повинно служити 
ширмою, за яку ховається невміння співати в конкретній традиційній системі.

Висновки. Переконані в безумовній важливості і необхідності традиційної му-
зики в сучасному культурному житті, актуальності її самобутнього звучання для на-
шого сучасника (слухача або виконавця). Результатом процесу спадкоємності повин-
на бути жива музика, яка в своїх далеко не вчора винайдених формах залишається 
для нашого сучасника актуальною.
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СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «МУЗИЧНИЙ ФОЛЬКЛОР» В КНУКІМ: 
ІСТОРІЯ, СЬОГОДЕННЯ, ЗДОБУТКИ

Мета: охарактеризувати основні засади підготовки практиків – фольклористів 
на факультеті музичного мистецтва Київського національного університету культури 
і мистецтв.

Непрості сучасні соціокультурні та економічні умови спрямовують суспільство 
до пошуку шляхів подолання кризових явищ у соціальній сфері та духовному жит-
ті. Результатом цих суспільних пошуків вважаємо активізацію прагнення спільно-
ти щодо повернення до традицій, звичаїв, етнічної культури. Суспільство починає 
усвідомлювати, що без знання змістовної сторони традиційної культури неможливе 
зміцнення основ духовного життя, відновлення зв’язків між поколіннями, вихован-
ня й навчання свідомої гармонійної особистості українського громадянина. Фоль-
клористи – практики сьогодні, як ніколи, є затребуваними спеціалістами в Україні, 
спектр їх реалізації є надзвичайно різноманітним, попит на фахівців – знавців на-
родної культури – практиків – виконавців – керівників фольклористичних колективів 
в сучасному суспільстві є високим. 

Дискусії. У 1990-ті роки в КНУКіМ (тоді – КДІК) було відкрито кафедру фолькло-
ристики (завідувач – доктор мистецтвознавства професор, член-кореспондент НАНУ 
А.І. Іваницький), де вивчалися важливі історичні та теоретичні проблеми в галузі на-
родної творчості та народної культури загалом. Об’єктивною передумовою створення 
кафедри стала потреба у відродженні національної культури незалежної України, збе-
реженні і вивченні духовного багатства, накопиченого українським народом упро-
довж тисячоліть. У 1994 році спеціалізація «музичний фольклор» здійснила перший 
випуск фахівців – спеціалістів – практиків з названого фаху. 

Анатолій Іваницький разом із народним артистом України професором Станіс-
лавом Павлюченко (деканом факультету) вперше в Україні започаткували в КНУКіМ 
фахову підготовку практиків - спеціалістів у галузі фольклористики. Ядро кафедри 
сформували з сьогодні вже відомих теоретиків – фольклористів та практиків – вико-
навців: перші методичні засади на кафедрі формували кандидат мистецтвознавства 
доцент Олена Шевчук, заслужений працівник культури України доцент Іван Сінель-
ніков, заслужена артистка України доцент Раїса Гусак, викладач Ганна Коропніченко. 
Пізніше викладацький колектив поповнили кандидат історичних наук доцент Ольга 
Поріцька, кандидат мистецтвознавства доцент Маргарита Скаженик, кандидат істо-
ричних наук доцент Валентина Сінельнікова.

З кінця 1990-х років кафедра фольклористики стала секцією кафедри народнопі-
сенного хорового мистецтва КНУКіМ, сьогодні – кафедри музичного мистецтва КНУ-
КіМ. В різні роки існування кафедри (секції) її науково-методичні доробки примно-
жували таки фахівці у галузі музичної фольклористики, як: доктор мистецтвознавства 
професор, член-кореспондент АМ НАНУ Софія Грица, кандидат мистецтвознавства 
професор Євген Єфремов, кандидат мистецтвознавства Анатолій Карпун, досвідчені 
дослідники – «польовики» Ілля Фетисов, Олег Коробов та інші.

Викладачі секції музичного фольклору сьогодні забезпечують читання курсів 
українського фольклору, етнолінгвістики, етнології, вокального (фольклорного) ан-
самблю, постановки голосу (сольного співу), транскрипції (розшифровки) народної 
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музики, режисури народних свят, курсів з фольклористики, народної культури тощо. 
Секція музичного фольклору постійно працює над вдосконаленням навчального ма-
теріалу, тому для викладання курсів, що передбачають міждисциплінарні зв’язки, за-
прошуються фахівці в галузі етнографії, антропології, сценічної майстерності, хорово-
го мистецтва, інструментального фольклору тощо. Для прочитання разових лекцій та 
проведення майстер-класів регулярно запрошуються народні артисти України (Ніна 
Матвієнко), кобзарі (Тарас Силенко), провідні етнографи Музею народної архітектури 
та побуту України (Інна Кукліна), народні майстри – співаки – носії автентичної вико-
навської традиції («Бовсунівські бабусі», Житомирщина, ансамбль с. Козацьке, Черні-
гівщина; ансамбль «Голосухи», Київщина та ін.), а також випускники – фольклористи 
КНУКіМ – відомі сьогодні виконавці, зокрема: Максим Бережнюк (народні духові ін-
струменти), Сусанна Карпенко (автентичний спів), учасниці гурту «ДахаБраха» - цьо-
горічні лауреати Національної премії України імені Т. Шевченка – Олена Цибульська, 
Ніна Гаренецька та Ірина Коваленко та інші.

Спеціалізація «Музичний фольклор» в КНУКіМ здійснює комплексну підготовку 
фахівців – музикантів – виконавців – керівників фольклористичних колективів (до-
рослих і дитячих) – фольклористів - дослідників, які оволодівають основами теорії му-
зичного фольклору, його класифікацією, транскрипцією (розшифровкою), архівуван-
ням та репродукуванням кращих пісенних й інструментальних зразків. Для засвоєння 
основ музичної фольклористики у навчальному плані передбачені такі фахові курси: 
«Історія та теорія виконавської фольклорної традиції»; «Теорія музичного фолькло-
ру (у т. ч. Методика запису народної музики)»; «Методика роботи з фольклорним ко-
лективом»; «Транскрипція народної музики», «Фах (сольний спів / спецінструмент)», 
«Етносольфеджіо» тощо. Знання, набуті в процесі освоєння теоретичних курсів та по-
льових досліджень, мають прикладне вираження в творчій діяльності студентських 
ансамблів: «Кралиця» (І. Сінельніков), «Многая лєта» (Г. Коропніченко), «Придане» 
(О. Видрич) та ін. Фольклористичні ансамблі ФММ КНУКіМ є багаторазовими лауре-
атами міжнародних фольклорних фестивалів та конкурсів в Україні та за кордоном 
(дивіться на сайті ФММ КНУКіМ) [1].

Фото: ансамбль «Кралиця»
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Влітку студенти обстежують фольклорно-етнографічні терени України: Полісся 
(Житомирське, Чернігівське), Черкащина, Поділля, Прикарпаття, Закарпаття, Хмель-
ниччина, Полтавщина та ін. Викладачами секції видано ряд монографічних дослі-
джень, навчальних посібників, підручників. При секції працює Навчальна лаборато-
рія музичного фольклору, мета якої – опрацювання фольклорно-етнографічних ма-
теріалів, навчальної фольклористичної літератури для студентів, науково-технічне 
забезпечення навчального процесу, фольклорних експедицій, навчальних і вироб-
ничих практик тощо. Викладачі секції музичного фольклору КНУКіМ періодично бе-
руть участь в наукових конференціях і науково-мистецькі заходах як в Україні, так 
і за кордоном, які передбачають інтеграцію теоретичного та прикладного вивчення 
фольклорного феномену. 

Випускники – фольклористи КНУКіМ працюють у ВНЗ України, в закладах НАН 
України, наукових фольклористичних центрах, телебаченні, радіо, ліцеях, школах, ба-
гато з них відомі як організатори фольклорних шоу, фестивалів, як керівники та ар-
тисти сучасних професійних колективів. Назвемо кілька імен яскравих випускників 
– фольклористів КНУКіМ. Це виконавці на народних інструментах: Олена Асталош 
(скрипка, 1996), Володимир Короленко (народні духові інструменти, 1998), Микола То-
товицький (гармошка та народні духові інструменти, 2001); Юрій Мілевський (гармо-
шка / баян, 2012), Максим Бережнюк (народні духові інструменти, 2010), Тимофій Му-
зичук (народні духові інструменти, 2017), Тарас Силенко (заслужений артист України, 
бандура, 1998) та ін. Слід назвати також вокалістів, які залишили яскравий слід в історії 
секції «музичний фольклор» і ансамблю «Кралиця»: музичний редактор НРКУ, викла-
дач ФММ КНУКіМ Тетяна Шнуренко (1994), провідний артист Київського академічно-
го театру українського фольклору «Берегиня» Анатолій Пахомов (заслужений артист 
України, 1994), директор Департаменту культури, туризму і релігій Чернігівської ОДА 
Олександр Левочко (1998), солістка Національної філармонії України Тетяна Школьна 
(2001), засновники та учасники відомої далеко за межами України етно-хаос-групи 

Фото: ансамбль «Многая лєта»
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«Даха-Браха» Олена Цибульська (2003), Ірина Коваленко (2004), Ніна Гаренецька (2005); 
фронт-вумен гурту «YUKO» Юлія Юріна (2017), керівник гурту «Рожаниця» Інна Ков-
тун (2009), хормейстери дитячого фольклорного ансамблю «Яворина» (Київ) Ірина 
Бонковська (1994) та Світлана Машук (2012), талановиті фольклористи – співаки та 
інструменталісти Северин Данилейко (2005), Ігор Перевертнюк (2010), Аліна Князіке-
вич (2011), фронт-вумен гурту «ФолкиФанки» Людмила Капітонова та ін. 

Щороку випускаються і набираються нові студенти, змінюються склади базових 
навчальних фольклористичних колективів. Щороку доводиться розпочинати роботу 
практично з нуля: від фольклорних експедицій, прослуховування записів до оволо-
діння манерою виконання і сценічного втілення традиції. Однак, за чотири (бакалав-
ратура) чи п’ять з половиною років (разом з магістратурою) навчання кожен із сту-
дентів - фольклористів отримує той необхідний багаж знань і вмінь, який дозволяє їм 
реалізовуватися у подальшому творчому житті: за це свідчить той факт, що більшість 
випускників спеціалізації «музичний фольклор» у наші скрутні часи залишилися 
у професії, працюють у власних групах, ансамблях, з дитячими колективами, – тобто 
не дають перерватися народній музичній традиції. 

Висновки. Традиційна культура поступово зникає разом із її носіями. Завдан-
ням секції музичного фольклору ФММ КНУКіМ – викладачів і студентів – сьогодні 
вбачаємо активізацію збирацької та науково-дослідної діяльності, однак не менш 
важливим видом роботи фольклористів сьогодні є реконструкція і популяризація не-
матеріальної культурної спадщини українського народу, а також ретрансляція тради-
ційної культури прийдешнім поколінням. 
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РУДИМЕНТИ ВЕСНЯНО-ЛІТНЬОЇ ОБРЯДОВОСТІ НА БОРИСПІЛЬЩИНІ  
(ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЕКСПЕДИЦІЙ 2000-Х РОКІВ)

Мета: за матеріалами авторських польових фольклорно-етнографічних дослі-
джень проаналізувати винайдені на Бориспільщині (Київська область) рудименти 
весняно-літньої обрядовості.

Дискусії. Всім в Україні відоме міжнародне летовище «Бориспіль» – централь-
ні повітряні ворота нашої країни. Мало хто сьогодні задумується про те, що у дру-
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гій половині ХІХ століття Бориспіль був розвинутим містечком на перетині шляхів 
Київ – Полтава, Переяслав – Київ. Традиційну пісенну культуру Борисполя увіковіч-
нив класик української музики Микола Лисенко, який у 1861 році гостював у відо-
мого культурного діяча Павла Чубинського під тодішнім Борисполем. Друзі записали 
багато пісень різних жанрів, серед яких весільні, купальські, щедрівки, веснянки. Ці 
матеріали були опубліковані у третьому томі «Трудів етнографічно-статистичної екс-
педиції» — «Народный дневникъ» у 1872 році [3].

Тепер Бориспіль перетворився на галасливе транзитне місто, яке задихається 
у нескінченних корках центральної дорожньої артерії. За повсякденними клопотами 
та щоденними поїздками на роботу до Києва та аеропорту місцеві мешканці й думати 
забули про пісні своїх прадідів. Але ж навколо Борисполя багато сіл, які живуть зовсім 
в іншому ритмі! Що відомо про їхню традиційну культуру? Чи були у Лисенка з Чубин-
ським послідовники? До матеріалів Лисенка є дуже багато питань! Звідки в його запи-
сах так багато подільських веснянок? Можливо, він записував не лише від місцевих, а 
й від переселенців з інших земель?

                             

Виявляється, що за 160 років ми ні на крок не просунулися у пізнанні місцевої 
пісенної культури! Не дивлячись на близькість до Києва, для більшості  етномузико-
логів ця місцевість (разом із землями Переяслав-Хмельницького району) продовжує 
лишатися terra incognita, і це при тому, що йдеться про землі історичної Переяславщи-
ни.

Пісенний фольклор на Бориспільщині почали фіксувати лише на початку 
ХХІ століття, але відбувалося це безсистемно і без єдиної програми. Маємо лише ар-
хівні записи, які часто розпорошені по приватних колекціях і тому невідомі широко-
му загалу. До речі, частина цих записів була здійснена студентами та випускниками 
КНУКіМ: із доступних мені матеріалів згадаю записи Валерія Гладунця (с. Вороньків) 
і Ганни Тищенко (у с. Кириївщина вона перефотографувала декілька пісенних тексів 
із пісенника місцевої жительки). Записували тут також студенти та випускники НМАУ 
ім.  П.  І.  Чайковського: Анна Коломицева (села Старе і Сошників), Ірина Данилейко 
(Любарці), Ганна Пеліна та Надія Ханіс (села Гнідин і Вишеньки). Особисто я працюва-
ла у с. Рогозів (2005 р.). 

Карта. Переяславщина [2].
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В останні два роки у співпраці з Олегом Коробовим я ініціювала фронтальне екс-
педиційне обстеження Бориспільського та Переяслав-Хмельницького районів. З цією 
метою на основі зібраного раніше матеріалу було укладено запитальники з репер-
туарними списками всіх пісенних жанрів (обрядових і необрядових) та питаннями 
щодо місцевих обрядів. У межах Бориспільського району за цим запитальником зано-
во були відвідані: Вишеньки (Г. Пеліна з Н. Ханіс), Вороньків (М. Скаженик, О. Коробов, 
Є. Мазуренко), Проців, Сошників, Старе (М. Скаженик з О. Коробовим), у с. Головурові 
від переселенців із затопленого с. Рудяків записували студентки ІІ і ІІІ курсів КНУКіМ 
Євгенія Мазуренко та Катерина Іванченко9. Паралельно велося обстеження сіл Пере-
яслав-Хмельницького району (у тому числі із залученням студентів Тетяни Чухно та 
Елеонори Хачатрян).

Опитування за єдиною методикою дало можливість акумулювати великий ма-
сив записів (тільки на Бориспільщині записано близько 20 годин аудіо та до 15 годин 
відео) [1]. Загальна характеристика пісенної традиції придніпровських сіл Переяс-
лавщини була виголошена на кількох Міжнародних наукових конференціях. Окрема 
стаття буде присвячена пісням зимового циклу, які у цих двох районах збереглися 
найкраще. 

Запропонована вам публікація присвячена обрядам та пісням весняно-літнього 
циклу Бориспільщини10, які в записах ХХІ ст. представлені фрагментарними згадками 
про обрядодії та одиничними пісенними зразками. 

Якщо спитати місцевих співачок, чи знають вони веснянки, купальські або жнив-
ні, відповідь буде однозначна і категорична – «ні, у нас такого не було». Але якщо 
розпочинати розпитувати про святкування «Збірної суботи» (перша субота Великого 
посту) або Купала, найстаріші інформанти (1920-х, зрідка 1930-х років народження) 
поволі згадують своє дитинство, і те, що робили старші за них дівчата. У  процесі при-
гадування обрядодій вони самі промовляють сакраментальну для етномузиколога 
фразу: «І співаємо ж тоді», після чого вже значно легше розпитувати про пісні. Що-
правда, проспівані зразки можна перерахувати на пальцях однієї руки. Спираючись 
на ці спогади, спробуємо реконструювати колишню обрядовість весняно-літнього пе-
ріоду. 

У досліджуваній місцевості іноді вдається записати дитячі ігри «Подоляночка», 
«Ой на горі гречка» (переважно весняної приуроченості), але співачки часто говорять, 
що вивчили ці пісні «у садіку» або «в школі від учительок», та й мелодії ці загально-
поширені, що не виключає їхнього запозичення у пізніший час. До місцевої традиції 
варто зарахувати святкування Масляної та Збірної суботи11.

На Масляну тягали (волочили) колодку – хлопцям або дівчатам, які ще не обрали 
собі пару, прив’язували полінце або затаскували деревину в хату, від якої треба було 
відкуплятися: «Як дівка заміж не вийде, то колодку ото чіпляли. М’ясниці як пройдуть, 
да не вийде замуж, дак до ноги там…, це ж чудили вже, чіпляли. А вже тоді одкупалися 
да могоричі ставляли, да, знаєш, усе, шоб зав’язать гульню» (с. Рогозів, Скрипка Тетяна 
Павлівна 1938 р.н.). Учасницями цих обходів були жінки. Давніх пісень до цього об-
ряду не збереглося, зрідка проказують або наспівують приспівки: «Я вареники варила, 
поки пелину спалила, і нікому не скажу, що з дірою хожу». 

На «Зби́рну суботу» відбувалися ранньовесняні дівочі обряди – дівчата варили 
пшоняну кашу, яку їли самі й пригощали хлопців: «Усі вмісті гуляли й кашу варили – це 
всігда. Дівчата ще й хлопців ждали, шоб хлопці прийшли на кашу да наїлися» (с. Рогозів, 
Скрипка Тетяна Павлівна 1938 р.н.). З літератури відомо, що цю кашу могли закопува-

9 Про їхню експедицію див. доповідь студентки ІІ-го курсу ФММ КНУКіМ Є. Мазуренко у цьому збірнику.
10 У Переяслав-Хмельницькому районі згадки про ці обряди відсутні.
11 Добре пам’ятають на Бориспільщині про святкування Вербної неділі, Великодня, Трійці, але оскільки спеціальних пісень до 
цих свят не знають, зупинятися на них не будемо.
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ли десь на вулиці, аби на це місце сходилась гуляти молодь (щоб хлопці не ходили до 
чужих дівчат). Отже, ці обрядодії слід трактувати як дівочі ворожіння12. Спогади про 
кашу на Збірну суботу записані у таких селах: Проців, Вороньків, Рудяків, Рогозів. А от 
спеціальну пісню до цього обряду вдалося зафіксувати лише в с. Рогозів (2005 рік). 
Більш впевнено мелодію заспівала Галина Захарівна (прізвище не зафіксоване) 
1928 р.н., див. Нотний приклад 1 та аудіо (https://youtu.be/KTOnGMt2tfs): 

Важко аналізувати таке приблизне виконання, спираючись лише на один зразок. 
Мелодія більше нагадує приспівку, ніж обрядовий спів, не випадково одна із співачок 
її назвала «частушкою». В усіх виконавських версіях мелодія має ознаки великої кіль-
цевої форми: зачинний розділ звучить якось непевно (має імпровізаційну ритміку та 
інтонацію, не випадково інша співачка взагалі не могла заспівати початок, починаю-
чи співати зі слів «будем кашу варить»), хід і кінцівка інтонаційно і ритмічно звучать 
більш переконливо.

«Каша» відійшла в минуле безповоротно. А от Купало затрималось довше (оче-
видно, його святкували ще у сімдесятих роках ХХ століття, а за деякими відомостя-
ми – і на початку ХХІ). У селах Проців, Вишеньки, Вороньків, Рудяків, Головурів у центрі 
обряду була антропоморфна фігура, яку називали «Головатий Іван» – збитий дерев’я-
ний хрест, прикрашений квітами, а замість голови – великий соняшник або капустина. 
У селі Рогозів наряджали ритуальне деревце – «іго́рний дуб». Обряд відбувався 7 липня, 
за спогадами сучасних інформантів його учасниками були діти. Купальські атрибути 
по завершенню святкувань (зазвичай на другий день) несли до водойми і топили «Кра-
дуть хлопці й втопля́ють його в озеро» (с. Рогозів, Скрипка Тетяна Павлівна, 1938 р.н.). 
Див. фрагмент експедиційного сеансу з с. Вороньків, де жінки згадують святкування 
Купала за часів їхнього дитинства (https://youtu.be/DMYqJWyqTzI).

Оскільки учасниками обряду були діти, то вони співали простенькі 4дольні од-
ноелементні наспіви приспівкового характеру (переважно на двох звуках на відстані 
секунди або кварти, Нотний приклад 2): 

12  У селі Проців бабуся 1927 р.н. сказала, що кожна дівчина для каши тричі приносила у роті воду. Тут напрошується паралель 
з новорічними ворожіннями, коли дівчина, аби дізнатися хто буде її судженим, тричі приносила у роті воду з криниці, наливала 
у миску і клала «місточок» – хто буде її переводити уві сні через міст, той і буде її чоловіком.
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Коли Головатого Івана топили, могли обливатися водою і закликати дощ: «Іди-
іди, дощику»13 (Нотний приклад 3): 

Лише два рази (у селах Вороньків і Проців) мені вдалося записати згадки про 
те, що старші дівчата співали купальські, приспівуючи «Іване, Івашеньку» (див. відео 
з с. Проців, спогади дідуся 1928 р. н., https://youtu.be/6Zx1VREw8NM). З цих комента-
рів етномузикологи можуть здогадатися, що йдеться про лівобережний купальський 
тип на основі 4-дольника з обрамленим 3-складовим рефреном (ця ритмоформа 
поширена в основному на Деснянському Поліссі та на півночі Полтавської області). 
До-речі, якраз такий ритмотип і занотував у Борисполі Микола Лисенко у другій по-
ловині ХІХ століття (пісні мали квінтовий діапазон і співалися з довгими поетичними 
текстами). 

Отже, купальський обряд поступово перетворився на дитячу забаву і мелодії, які 
сьогодні вдається зафіксувати, скоріше є дитячими приспівками, ніж повноцінними 
купальськими піснями.

Найстарші жіночки загадують про обжинкові обрядодії на полі: «житню квітку» 
(невижаті колоски, які залишали на полі); снопик, який святили в церкві та зберігали 
цілий рік (могли використовувати у весільних обрядах).  Побутували на Бориспільщи-
ні й трудові пісні літнього циклу (маємо лише один зразок із с. Рогозів, записаний у 
2005 р.). На Чернігівщині такі пісні називають жнивними, а тут, до речі як і на Полтав-
щині, приурочують до буряків: «Да оце ж як полим, полим [буряки] цілий день, із ранку 
да до самого вечора, да сонце вже заходить, а ми ще полимо. Да ото і співаємо такеє. Я 
й на [своєму] городі співала колись (сміється)» (с. Рогозів, Галина Захарівна 1928 р.н., 
див. Нотний приклад 4, https://youtu.be/Pc4wRjEW2iA): 

Це фрагмент обрядової пісні. На жаль, під час сеансу співачці не підказали інші 
слова, які могли б допомогти пригадати продовження тексту. Але мелодія проспівана 
досить впевнено і не викликає сумнівів щодо ритмотипу. Це лівобережний жнивний 
тип структури 44;33, хоча ритмомалюнок дещо переосмислений. 

Висновки. Підсумую спостереження щодо весняно-літньої обрядовості Бори-
спільщини. Вочевидь, наприкінці ХХ століття у цьому терені можна було записати 
значно повнішу інформацію про обрядодії, переконана, що і знавців давніх пісень 
зайшлося б чимало. Але на жаль, дослідження цієї пісенної традиції було розпочате 
лише на початку ХХІ століття, і то – з великими часовими перервами. На відміну від 
обрядів і пісень різдвяно-новорічного циклу, весняно-літня традиція тут по-суті згас-
ла. Перші та останні пісенні зразки до каши на «Збірну суботу» та жнивного періоду 

13 Очевидно, ці ритуальні дії пов’язні із замовлянням дощів, аби вони сприяли доброму врожаю.
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(до буряків) датуються 2005 роком (обидва зразки походять з с. Рогозів). Купальському 
обряду пощастило більше – він зберігся у дитячому середовищі. Але за таких умов 
купальські пісні були повністю переосмислені – на зміну строфічним наспівам при-
йшли короткі 4-дольні приспівки одноелементного устрою. 

Тим не менше, навіть одиничні записи давніх обрядів і пісень весняно-літнього 
періоду свідчать, що традиція сіл Бориспільського району є надзвичайно архаїчною. 
Вона споріднена з традиціями Деснянського Полісся та північно-західної Полтавщини, 
де також до кінця ХХ ст. (а місцями і у ХХІ ст.) фіксувалася обрядовість усього календар-
ного кола. Південніше, в селах Переяслав-Хмельницького району, зникають будь-які 
згадки про пісні весняно-літнього циклу, що є характерною ознакою Наддніпрянських 
традицій більш пізнього заселення. Отже, зафіксовані описи обрядів і особливо мелодії 
є справжніми раритетами, які проливають світло на етнокультуру та історію краю.
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ВЕСІЛЬНІ ПІСНІ СЕЛА ОБМАЧІВ БАХМАЦЬКОГО РАЙОНУ 
(СХІДНА ЧЕРНІГІВЩИНА)

Мета: описати та проаналізувати весільні пісні та стан збереженості музич-
ної весільної традиції східної Чернігівщини на прикладі села Обмачів Бахмацького  
району.

Дискусії. Предметом мого розгляду обрані весільні пісні села Обмачево, які 
я транскрибувала під керівництвом нашого викладача з фаху Маргарити Вікторівни 
Скаженик. Аби розібратися із функціональним навантаженням весільних пісень, ми 
з  керівником звернулися до роботи Ірини  Клименко [4]. Загальні відомості про пі-
сенні традиції Бахмаччини (східна Чернігівщина) я дізналася з публікацій тез Тетяни 
Біланюк [2; 3].

Зазначу, що для мене співоча манера Чернігівщини дуже незвична, адже я ви-
росла на Буковині (у Чернівцях) в румунській родині. Тому спершу стисло повідомлю 
про своє знайомство з пісенними традиціями Чернігівщини, які, як мені тепер вже 
відомо, сформувалися на древній землі сіверян.

Вперше чернігівські пісні я почула під час підготовки концертної програми ма-
гістерського творчого проекту Тетяни Біланюк, яка розучувала з учасниками студент-
ського ансамблю «Кралиця» (керівник – Іван Григорович Сінельніков) записані у влас-
них експедиціях пісні. Це були колядки, щедрівки, весільні та ліричні з сіл Пальчики, 
Носелівка, Нові Млини Бахмацького та Борзнянського районів Чернігівської області. 
Я цих пісень не співала, але була присутня на репетиціях, оскільки мала виконувати 
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роль «молодої» під час концертного виступу. Найбільше мене здивував та заінтригу-
вав такий виконавський прийом як пронизливе гукання, яким закінчувалася кожна 
весільні пісня. Сам захист магістерського творчого проекту Т. Біланюк відбувся 24 січ-
ня 2020 року. Назва проекту: «Жанрово-стильова характеристика пісень Борзнянсько-
го-Бахмацького Подесення» (науковий керівник М. В. Скаженик). 

Моїм другим кроком у пізнанні чернігівської музичної традиції стала робо-
та над транскрипцією весільних пісень з с.  Обмачів Бахмацького району Чернігів-
ської області. Це був фрагмент експедиційного сеансу, який був проведений Марга-
ритою Скаженик 22 липня 1997 року. В Обмачеві записували від гурта з п’яти жінок  
1926–1952 років народження. Сама експедиція тривала кілька тижнів і була організо-
вана студентами Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського [1].

Під час транскрибування складність для мене становила нерозбірливість слів у 
гуртовому виконанні, що підсилювалася технічними особливостями та шумом касет-
ного запису. Незвичним був і мовний діалект з деякими невідомими словами. Окрім 
весільних пісень я також записувала коментарі про обставини виконання тієї чи ін-
шої пісні. 

Тепер детальніше зупинимося на самих піснях. Спочатку проаналізуємо пое-
тичні тексти, а потім – мелодії.

Записані весільні пісні супроводжували різні етапи весільного дійства. Вибуду-
ємо їх за хронологією подій.
Молода зі своїми дружками скликає гостей на весілля (це відбувалося у суботу). Ідучи 
селом дівчата співали:

Чом не рано да місяць сходить (2 р.)
Чом не рано Галочка хо[дить]. У!

Вузенькими да вулочками, (2 р.)
З молодими да дружечкам[и]. У!

Туда йтиме моя матюнка, (2 р.)
Шукатиме да питатим[е]. У!

Шукатиме да питатиме, (2 р.)
Руте зілля прогортатим[е]. У!

Руте зілля прогортатиме, (2 р.)
Зілля моє да рутяноє. У!

Зілля моє да рутяноє, (2 р.)
Дитя моє да кохано[є]. У!

Дитя моє да коханоє, (2 р.)
Як ти в мене да кохало[ся]. У!

Як ти в мене да кохалося, (2 р.)
В чужі руки да й попало[ся]. У!

В чужі руки та в чужиї люди [2 р.]
Там тобі горечко буде. [У!]
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[Ой] там гора каменистая [2 р.]
Там свекруха наровистая [У!]

Вона тобі нарови покаже [2 р.]
Вона тобі правдоньки не скаже. [У!]

Обійшовши всіх родичів і сусідів, дівчата поверталися до хати молодої та співали для 
її матері:

Матінко моя й утюнко (2 р.) 
Змий мені да голіиво[ньку] У!

Змий мені да голіивоньку (2 р.)
Послєдній день у субито[ньку]. У!

Послєдній день у субитоньку (2 р.)
Бильш мені да й не митим[еш] У!

Бильш мені да й не митимеш (2 р.)
Білих ручок  не томити[меш]. У!

* * *
Давай, мамо, пообідаєм (2 р .)
По’бідавши да й поділе[мось]. У!

Тобі, мамо, угли да пороги (2 р.)
Мені, мамо, воли да коров[и]. У!

Тобі, мамо, гай зелененький (2 р.)
Мені, мамо, Коля молоде[нький].

Коли молодий вирушає по-молоду, співали:
Що Миколка думає-гадає (2 р.)
Галочка наздогад зна [є ]У!

Галочка наздогад знає (2 р.)
Вивела коня вороно [го] У!

Вивела коня вороного (2 р.)
Винесла ще й сіделеч[ко] У!

Винесла ще й сіделечко (2 р.)
Сідай, сідай, моє сердеч[ко] У!

Винесла ще й подушечку (2 р.)
Сідай, сідай, моя душеч[ко] У!

Коли поїзд молодого приїздить до хати дівчини, відбувається ритуальне протистоян-
ня двох родів. Це оспівується у пісні, в якій молодий і його рід називають «литво́ю», з 
якою будуть «битись да воюватись»:
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Не наступай Литва (2 р.)
Буде з вами битва
Будем битись да воюватись
Галочку не віддавати У!

Потім відбувається викуп молодої – хлопці торгуються з її братом, а дівчата це оспі-
вують, благаючи не віддавати їхньої подружки:

Не стій, зятю, да за плечима (2 р.)
Не лупай очима
Заглянь у кишеню
Вийми грошей жменю. У! 
Посип на тарєлку
За Галочку дєв[ку]. У!
Гроши як полова
Сестра чорнобров[а] У!*

* * *
Не продавай, брате, сестри (2 р.)
Даром за чотири
За два золотиї
Гроши як полова
Сестра чорнобров[а] У!

Найсумніший момент – прощання дівчини з батьками та її від’їзд до свекрухи  – оспі-
вують найдраматичніші тексти, в яких змальовується недоброзичлива свекруха: 

Гаєш мене, моя мати, гаєш (2 р.)
Чого мені вечерять не да[єш]. У!

Чого мені вечерять не даєш (2 р.)
Я в свекрухи вечерять не бу[ду] У!

Я в свекрухи вечерять не буду (2 р.)
Свекруха да не матьон[ка] У!

Свекруха да не матьонка (2 р.)
Хліба врієжу – вона скоса глян[е] У!

Хліба врієжу – вона скоса гляне, (2 р.)
Їсти хочу – серденько в’ян[е]. У!

В цей момент також могла звучати пісня «Давай, мати пообідаєм, по обіді поділімося».
Коли привозять молоду в хату молодого, свекрусі співали: 

Що ми були в ліску 2 р.
Да й поймали лиску
Чорную да чубатую
Хорошую да багату[ю] У!
Чорную чубатенькую
Хорошую багатеньку У!
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* * *
Оце тобі, матко, (2 р.)
Да чужеє дитятко
І не бий його
І не лай його
Зобувай, зодягай його
Куди хоч посилай його. У!

* * *
Тобі, мати, печі не топити, (2 р.)
Тобі, мати, їжи не варити,
Тобі, мати, хати не мести,
Тільки порядочок вес[ти]. У!

* * *
Як топила, так топитимеш, (2 р.)
Як варила, так варитимеш
Як мела так местимеш
Порядочок вестим[еш]. У!

Наведені тексти можна розподілити на дві групи. Частина пісень просто комен-
тує різні ритуальні дії (зокрема, викуп молодої, приїзд до свекрухи), а от інші пісні 
яскраво і щемливо змальовують емоційний стан дівчини (прощання з батьками, не-
відомість перед майбутнім і острах перед свекрухою). 

Відрізняються ці пісні і за своїми мелодіями. Записано два наспіви, кожен з яких 
обслуговує велику кількість різних поетичних текстів до різних етапів весілля (такі 
наспіви прийнято називати політекстовими).

Пісні, які коментують певні дії є так званими тирадами – динамічними мело-
діями з короткими текстами. Кількість рядків у тирадах варіюється в залежності від 
довжини самого тексту (наприклад, у пісні «Тобі, мати, печі не топити» – 5 рядків, «Що 
ми були в ліску» – 7 рядків, а от у пісні «Не стій, зятю, да й за плечима» – аж 9 рядків). 
Тирадні мелодії виконуються у швидкому темпі переважно в унісон (з гетерофонни-
ми розходженнями глосів). Яскравим зразком тирадної весільної мелодії є наступна 
нотація (див. також аудіоприклад №1, https://youtu.be/HBOqg_CxXRE):

Весільні пісні, які розкривають внутрішній стан молодої, мають строфічну 3-ряд-
кову будову: «Гаєш мене, моя мати, гаєш», «Давай, мамо, пообідаєм», «Чом не рано да 
місяць сходить», «Матінко моя утюнко». Ці пісні співаються на другий наспів. Вони 
повільніші та спокійніші. В гетерофонній фактурі переважає розходження голосів у 
терцію (аудіоприклад №2, https://youtu.be/atodyqDEjuE). 
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Висновки. В цілому всі весільні мелодії розспівуються у вузькому терціє-
во-квартовому ладозвукоряді, що є типовим для поліської музичної стилістики. 
Спільним для всіх весільних пісень є виконавський прийом – довге октавне гукання.
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ОБРАЗ ЖІНКИ ТА ЇЇ РОЛЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ТРАДИЦІЙНІЙ КУЛЬТУРІ 

Мета: дослідити образ жінки в українській традиційній культурі.
Дискусії. Дослідження української традиційної культури можливе крізь призму 

різних наукових джерел – історичних, культурологічних, етнографічних, мистецтвоз-
навчих. В українській культурі жінка завжди посідала важливе місце. Вона сприйма-
лась як берегиня, яка зберігала та транслювала культурні звичаї, обряди, основні цін-
ності етносу. Різні іпостасі жіночого начала проявлялись як у родинній обрядовості 
так і обрядовому фольклорі. 

Варто зазначити, що протягом останніх років виник ряд робіт, в яких дещо за-
перечується той погляд на родинну обрядовість та обрядовий фольклор, який був 
поширений до цього часу. Ряд дослідників вказують, що положення жінки на Русі  
(з  IX по XIV ст.) було таким, яке демонструвало гендерну рівність між чоловіками та жін-
ками, якщо мова йшла про вільних підданих. Рівність існувала: 1) на побутовому рівні;  
2) у цивільно-правових відносинах; 3) у всіх видах господарської діяльності; 4) жін-
ки та чоловіки, як представники одних верств населення, користувалися однаковим 
судово-правовим захистом» [2]. Але поступово починається процес втрати жінками 
свого становища, після того, як українські землі опиняються у складі Російської імпе-
рії. Дружина у сім’ї повинна була дотримуватися строго регламентованої поведінки, 
недотримання якої каралося як чоловіком так і церквою [2]. 

В суспільстві поширеним був патріархальний уклад родини, де саме чоловік від-
повідав як за дітей, так і за жінку. «Патріархальність української культури виявлялась 
і в інших речах, зокрема на рівні родинних і подружніх стосунків, де остаточне право 
голосу завжди залишалося за батьком – головою сім’ї, який вважався відповідальним 



ДНІ НАУКИ КНУКІМ   Київ 2020
СЕКЦІЯ «МУЗИЧНИЙ ФОЛЬКЛОР» 

120

за поведінку і вчинки не тільки своїх дітей, а й своєї дружини. Навіть у випадку вчи-
нення одруженою жінкою злочину відповідальність покладалася на чоловіка, який її 
«недопильнував»[3]. Багато в чому жінка була позбавлена «голосу». Соціальне поло-
ження жінки залежало від ряду чинників, проте права батька, а згодом й чоловіка на 
прийняття доволі складних рішень – було незмінним. 

Сучасна українська дослідниця Оксана Кісь відмічає, що за умови функціону-
вання традиційної культури, важко оперувати тими поняттями, які розповсюджені 
зараз. «Традиційна культура ґрунтується на інших засадах, до неї незастосовні понят-
тя прав і свобод людини, вони у ній не функціонують. Якщо вести мову про ґендерні 
відносини, то у традиційній культурі діє, зокрема, принцип компліментарності (або 
ж взаємодоповнюваності), за яким соціальні ролі, поділені на чолові та жіночі, мають 
працювати у певному партнерстві. Основою селянської сім’ї було сільське господар-
ство (рільництво або скотарство, в яких застосовується переважно чоловіча праця) 
та чоловіче майно» [3]. Сама традиційна культура, притаманна для традиційного су-
спільства, що є до індустріальним, фактично виступає однією з найбільш тривалих 
стадій розвитку людства. Дана форма тривала протягом тисячоліть і була пов’язана 
в першу чергу з «аграрним укладом, мало динамічними соціальними структурами та 
із заснованим на традиції способом соціокультурної регуляції. У традиційному су-
спільстві головним виробником є не людина, а природа» [5]. 

Разом з тим, що на території України був наявний патріархальний уклад, він 
доволі сильно відрізнявся від того, що був характерний в інших східноєвропейських 
країнах. Жінка хоча й була підконтрольна чоловікові, проте мала власність, яка могла 
передаватись від матері до доньки. В тому числі жінка була здатна розпоряджатися 
грошима від продажу «жіночого господарства» [3]. Жінка мала можливість торгувати 
такими продуктами праці, як текстильні вироби, молочні продукти, певні садівничі 
товари, а зароблені кошти витрачати на власний роздум. 

Боротьба за гендерну рівність в українському просторі розпочинається напри-
кінці XVIII століття, що відбувається під впливом революційних подій, які відбува-
лись у Західній Європі, та  просвітницьких ідей. Формується ряд товариств та орга-
нізацій, які виступали за зростання жіночої самосвідомості. «Цьому сприяла поява 
у 1812 р. так званого «Жіночого патріотичного суспільства» (громади) – першої на 
теренах імперії організації, яка ставила за мету досягнення цілей публічного характе-
ру. Цією організацією започатковано історію організованої жіночої політичної актив-
ності в Російській імперії» [2]. Важливу роль мала обізнаність інтелігенції у розвитку 
феміністичних рухів у Західній Європі. Разом з тим, це було здебільшого пов’язане 
з представницями вищих верств населення, в той час як для нижчих – дані зрушення 
були не надто актуальними та доступними. Поступовому зростанню прав жінок стає 
скасування кріпацтва, а також активна позиція ряду представниць дворянського ста-
ну, які почали відстоювати можливість здобувати вищу освіту жінками. Цей процес 
був пов’язаний з появою жіночих курсів.  

Звертаючись до фольклору, в якості одного з інформативних ресурсів, можна от-
римати відомості, які розкривають інші питання, пов’язані з роллю та образу жінки, 
яка презентується по-різному. «У фольклорі, обрядах та звичаях збирається i закрі-
плюється досвід традицій, зосереджується частина культурного життя суспільства, 
групи, сім’ї, що зв’язані з ситуаціями i діями, які повторюються регулярно, стають 
стійкими, відшліфованими досвідом, i вимагають вербального закріплення. Оскіль-
ки обрядовий фольклор пов’язаний з етнографічною дійсністю, то зрозумілим стає 
його наповненість різними етнографічними реаліями, структурними i семантичними 
елементами» [4].  Жінка виступає обов’язковою учасницею природного циклу існу-
вання людини, який включав ряд обрядів, пов’язаних  з родиною (родильні, весільні, 
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поховальні й поминальні). Якщо до XIX століття вони є такими, що володіють досить 
високим значеннєвим рівнем, то поступово ряд з них починає втрачати свій сакраль-
ний зміст. 

Розвиток духовного начала в XIX столітті сприяло тому, що можна було виді-
лити ідею трисутності образу жінки: Божа Матір, Жінка-Матір, Жінка-Батьківщина. 
Найбільш традиційно була представлена іпостась жінки-матері. Власне родильна об-
рядовість виступала такою, яка підтверджувала статус сім’ї. «Згідно зі звичаєвим пра-
вом сім’я набувала чинності тільки тоді, коли в ній були діти» [1]. За свідченнями до-
слідників родинна обрядовість, яка була пов’язана з народженням дитини, могла бути 
розподілена на чотири етапи: передродові, родильні, післяродові та ті, що пов’язані 
з соціалізацією дитини.  Велику роль відігравали обряди, пов’язані з народинами, ви-
бором та нареченням ім’ям, обранням хресних батьків, власне хрещенням. Від самого 
народження була наявна жінка, причому не лише мати, а й баба-повитуха.

Жінка-мати обов’язково співала колискові пісні дитині, які зберігали функцію 
оберегу. Текст, який мав магічне значення, повинен був оберігати  немовля від хво-
роб та лиха. Окрім колискових пісень мати  могла співати інші пісні, що виконували 
б заколисувальну функцію. Якщо казати про ті зразки, які стосуються жартівливих 
пісень, то доволі часто змальовується жінка, яка головує у родині, бере на себе увесь 
тягар обов’язків. Неодноразово були наявні приклади того, що жінка б’є чоловіка, про-
те О. Кісь вказує на те, що подібне було малоймовірне в умовах традиційної культури. 

Жіночі образи були всебічно представлені у весільній обрядовості, адже тут були 
представлені такі частини, як: передвесільна (сватання, оглядини, заручення), влас-
не весілля, післявесільна. Причому жінка, виконуючи різну соціальну роль, здобувала 
різного забарвлення в фольклорній традиції. Досить цікавим є те, що на весіллі вико-
ристовувалось багато кумедних епізодів, причому більшість з них виконувались саме 
жінками, а не чоловіками. Причому часто наявні були як 2 дівочі, так і 2 жіночі хори. 
Дані хори не лише коментували усі основні етапи весілля, так і виступали від імені 
головних дійових осіб. 

Висновки. Роль та значення образу жінки в просторі української культури де-
монструє наявність константних рис, які набули домінантного значення. Одним 
з ключових образів, які не втрачали своєї актуальності є образ жінки-матері. Він ви-
ступає транслятором культурних цінностей, притаманних традиційному суспільству. 
В культурі XIX століття він здебільшого представлений у фольклорних джерелах. Жі-
ноче начало у традиційній культурі було представлене як таке, що має важливе зна-
чення, проте демонструє залежність від чоловіка, принцип підпорядкування. Образ 
жінки в даний період залежить від соціального стану, адже в той час як представниці 
інтелігенції та вищих станів починають боротися за права,  для жінок нижчих верств 
важливим залишається проблема виживання.
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ПІСЕННІ ТРАДИЦІЇ СІЛ ГЛАНИШІВ І ГАЙШИН  
ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ (ЕКСПЕДИЦІЯ 2019 РОКУ)

Мета: охарактеризувати пісенні традиції Переяслав-Хмельницього району на 
прикладі сіл Гланишів і Гайшин.

Дискусії. 6 листопада 2019 року мені пощастило брати участь у фольклористич-
ній експедиції в с. Гланишів Переяслав-Хмельницького району Київської області. Село 
розташоване неподалік самого Переяслава (див. Карту). Опитування проводила наша 
викладачка з фаху Маргарита Скаженик, аудіо-, фото- та відеофіксацію здійснював 
Олег Коробов, я вела польовий щоденник, де записувала імена та місця народження 
інформантів, інципіти пісень, хто заспівував та виводив кожну пісню. 

Ця експедиція відбувалася в рамках фронтального обстеження пісенних тради-
цій Переяславщини, яке проводять останніми роками М. Скаженик та О. Коробов.

У своїй доповіді я охарактеризую основних місцевих співачок та пісенні жанри, 
які ми від них записали. Аби передати атмосферу спілкування, я обрала для своєї до-
повіді оповідальний тон. При класифікації пісенних жанрів я спиралася на знання, 
отримані на лекціях М. В. Скаженик з предмету «Теорія музичного фольклору та ме-
тодика запису народної музики», а також на характеристику обрядових та ліричних 
пісень, викладену в колективній монографії «Народна музика», яка становить першу 
книгу 7-томного видання «Історія української музики» [1]. Записані в цій експедиції 
твори проілюстровані в моїй доповіді нотними транскрипціями (вони виконані під 
керівництвом М. В. Скаженик) та фрагментами відеозапису сеансу.

Усього було опитано шість жінок 1930–40-х років народження, чотири з яких на-
родилися у с. Гла́нишів, а дві – у сусідньому с. Гайши́н. 

Карта. Розташування села Гланишів.
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Отже, нам вдалося записати пісні з двох сіл, щоправда, Маргариті Вікторівні ко-
жен раз доводилося уточнювати, звідки конкретно походить та чи інша пісня. Нами 
було проведено два сеанси. Опишу кожен з них окремо, а також прокоментую деякі 
непередбачувані моменти, які корегували наші плани. 

І сеанс. Приїхавши до села, ми одразу почали шукати будинок Приходько Ольги 
Степанівни – бабусі, яку раніше вже записували Маргарита Вікторівна та Олег Юрійо-
вич. Поки ми вирішували проблему, як потрапити у загороджене з усіх боків дворище, 
вийшла її сусідка і прискіпливо нас розпитала, хто ми такі і що нам треба від самот-
ньої бабці. Сама ж Ольга Степанівна нам була дуже рада і, не дивлячись на головний 
біль від підвищеного тиску, погодилася піти з нами до якоїсь старенької бабусі, аби 
разом пригадати давні весільні пісні. Поки вона прибиралася, ми роздивлялися хату, 
власноруч вишиті картини та килими, старі фотографії (див. Фото 1, 2). Виявилося, що 
Ольга Степанівна знає примовки від болю в зубах та ячменю на оці, а у минулому вона 
також шептала корові, якщо та захворіє.  

ІІ сеанс. Хоча ми збиралися з Ольгою Степанівною піти до однієї бабусі, нам до-
велося змінити плани, оскільки сусідка, яка перед тим нас про все розпитувала, вирі-
шила посприяти нашій роботі і зібрала місцевий співочий колектив. Уявіть наше зди-
вування, коли до двору під’їхав автомобіль, водієм якого була одна з наших майбутніх 
співачок. Спочатку ми були у розпачі, адже подумали, що жінки є значно молодшими, 
ніж нам треба. Від серця відлягло лише тоді, коли з-за керма вилізла жінка похилого 
віку та ще й з ціпком. Це була Коваленко Олександра Іванівна 1944 р. н. (всі її назива-
ли Шурою) – основна наша співачка та найцікавіша оповідачка. Це дуже цікава особи-
стість, а її біографія заслуговує на сюжет для кінофільму: виросла у багатодітній сім’ї 
у Гайшині, в дитинстві бігала потайки від матері в церкву, бо люди пригощали її там 
смаколиками, мріяла стати артисткою, але матір порвала її документи і не пустила 
на екзамен у Київ, бо боялась, що та «дітей налупить». Шура пропрацювала 20 років 
у колгоспі на інди́ках, тричі була заміжня, багато років водить власний автомобіль. У 
Гланишів вона переїхала у 1986 році.

Ще однією колоритною особою є місцева шептуха – Авраменко Тетяна Григо-
рівна, 1943 року народження. Жінки планували співати в її хаті, але у неї був «при-
йомний день» і одна машина «пацієнтів» змінювала іншу. Жінки, недовго думаючи, 
почали співати просто на вулиці (на щастя, тоді був теплий сонячний день). Спочатку 
співали стоячи на дорозі, потім перемістилися на лавку і лише після останнього «клі-

Фото 1, 2. Оселя Приходько Ольги Степанівни.
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єнта» пішли в хату Тетяни Григорівни. Я відразу помітила, що їм подобається співати 
разом, не дивлячись на якісь сварки в минулому. Також бабусі розповідали нам про те, 
як вони виступали на телебаченні, записували своє колядування на диск.

Тепер охарактеризую пісні, які збереглися в їхньому репертуарі.
Пісні календарно-обрядового циклу в місцевій традиції представлені лише різд-

вяно-новорічними наспівами: колядками та щедрівками (усього 10 творів). За складні-
стю мелодій вони поділяються на дві групи:

Пісні дитячого репертуару. Це простенькі мелодії вузького діапазону в яких ба-
гаторазово повторюється одна коротка поспівка, такі пісні науковці називають пісен-
ними примітивами, вони мають одноелементну форму (див. Нотний приклад 1). 

Діти у своїх піснях вимагають дарів та виголошують ритуальні погрози, аби го-
сподарі не були скупими (нагадаємо, що в минулому обдаровування колядників сим-
волізувало ритуальне годування-задобрювання духів предків). Показовим є текст ко-
лядки «Бігла теличка» (див. Відео 2, https://youtu.be/Q7fcRtSh3Pk):

Біла теличка да з березничка
Да до дяді в двір: «Дай, дядю, пиріг. 
Як не даси пирога – визьму вола за рога
Та й поведу на моріг викручу правий ріг
Щоб правий ріг трубити, а воликом робити,
А хвостиком поганять, собі хліб зароблять».
Гей, гей, бугаєць, вези туї пироги, шо нам люди надали.
Проказує: А за ті ковбаски людям будуть ласки!

Фото 3. Спів на вулиці (див. також Відео 1: https://youtu.be/RCW3FTAlIfc).
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Колядки та щедрівки дорослого репертуару мають християнську тематику. Вони ма-
ють ширший діапазон, складнішу мелодію, строфічну дворядкову форму. Яскравим 
зразком є церковна колядка «На Орданській ріцці», її співали 19 січня «на Хрещення, 
коли святять воду» (див. Нотний приклад 2, Відео 3, https://youtu.be/UUG7wkaqk3w):

На Орданьській ріцці тиха вода стояла 
Ой там матір Божа Суса Христа купала.

А скупавши у шовкове сповила, 
А сповивши у ясельця поклала.
 
А над тіми яслами сірі (ж) воли стояли 
На сяте дитятко своїм духом дихали.

На сяте дитятко своїм духом дихали.
Поки Суса Христа із яселець узяли.

Взяли Суса Христа на престола поклали 
А над тім пристолом три янголи літали.

А над тім пристолом три янголи літали 
Та все ж вони херовими співали.

Окрім зимових пісень, жінки деталь-
но розповідали про самі обряди колядування 
і  щедрування. Олександра Іванівна Ковален-
ко згадала цікавий факт про те, як її дядько 
і тітка на Різдво імітували голосами церковні 
дзвони перед колядуванням: дядько співав: 
«Бом-Бом», а тітка: «Тівре-Тівре» (див. Відео 4: 
https://youtu.be/FFntBzQ_ZzI). 

Серед пісень родинно-обрядового циклу 
жінки нам проспівали: весільні, колискові та 
пісні поховального циклу (всього 19 записів).

Жінки охоче розповідали про те як ра-
ніше святкували весілля, але весільних пісень 
вони майже не знали. Нам вдалося записати 
лише три пісні, які звучали під час викупу мо-
лодої у вигляді діалогу між дружка (вони ви-
магають від свах шишок) і свашками (які від-
жартовуються від дівчат). Пісні виконуються 
на той самий наспів – це чотиридольна тирада 
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(багаторазово повторена одна музична побудова) у квінтовому діапазоні. Наведемо 
дві пісні (див. Нотний приклад 3 та Відео 5, https://youtu.be/R4fqozKWhq4).

До родинно-обрядових також зараховуємо колискові, оскільки вони виконува-
лися не лише аби приспати дитину, але й з метою вберегти її від впливу темної сили. 
Отже, первісна їхня функція – містично-сакральна [1, с. 109]. Для мелодій колискових 
властива монотонна повторюваність однакового ритмічного малюнку, сольне жіноче 
виконання у півголосу, рефрен із вокалізацією голосних та підняттям інтонації вгору. 
Яскравим прикладом є колискова у виконанні Ольги Степанівни (див. Відео 6, https://
youtu.be/q4aMxAdn-OE):

Сіра киця милася 
У вікно дивилася, 
Хвостиком виляля,
Діточок шукала,
А-а-а-а-а.

Поховальний цикл в репертуарі наших співачок представлений: голосіннями та 
поминальними псальмами.

На жаль, нам не вдалося записати справжньої голосільної речитації. Ольга Сте-
панівна хотіла показати, і навіть проказала перші слова голосіння «за хазяїном»: «Да 
куди ж нарядився? Нашо ж ти покинув? Да для кого ти мене оставив?», але інші почали 
сміятися з неї і вона засоромилась та перестала. Проте жінки пригадали різні випад-
ки, зокрема слова однієї вдови, яка ховала свого чоловіка:

Кому ж я й осталася?
Да не буде ж мене кому ховать.
Да не буде мене  й кому поминать…

На відміну від голосінь, поминальні псальми (пісні церковного характеру, що 
співалися після поминального обіду та в поминальні дні) жінки співали залюбки і у ве-
ликій кількості. Наприклад, на 40-й день поминання, «коли душа стає на суд Божий… А 
ми, як адвокати, захищаєм душу», співали (див. Відео 7, https://youtu.be/7THHy0-u0u0):

Ой ви голуби, ой ви бєлиє,
Ой що ж ви мені, да й надєлали / 2 р.

Ой ви голуби, ви нє белиє
Ми анголи хранителі  / 2 р.
 
А ми анголи-хранителі
Мертвим душам покровителі /2 р.
 
Ми туди летимо, де душа з тілом
Де душа з тілом розлучається / 2 р.
 
Де душа з тілом розлучається  
Розлучається, не прощається / 2 р.

А у нашім саду жить весело
Жить весело, да й нема кому / 2 р.

І цвіточки цвітуть, да все бархатниє
І престоли стоять, да все срєбряниє / 2 р.
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І престоли стоять, да все срєбряниє
За престолом сидять архангели / 2 р.
 
За престолам сидять архангели
Вони пєсні поють, да все райскіє / 2 р.

Вони пєсні поють, да все райскіє
Алилуя, алілуя / 2 р.

Позаобрядовий пісенний фольклор представлений ліричними піснями різної 
тематики і стилістики: родинно-побутового і любовного змісту, баладами, сирітськи-
ми, піснями часів другої світової війни, авторськими творами (усього 14 зразків). 
Спільної музичною ознакою всіх ліричних є підголоскова фактура з сольним октав-
ним виводом. В  основному заспівувала і виводила Олександра Іванівна. Але деякі, 
більш давні пісні, заспівувала Ольга Степанівна, оскільки вона їх краще знала. Саме 
так було з баладою «Ой ходив Донець сім год по Дону»:

Ой ходив да Донець сім год по Дону,
А на восьмом году сам додому йду.

Не сам же я йду, ще й коня веду,
Ще й коня веду, прийняла ночка возлє лєсочка.

Ой обняла ночка возлє лєсочка,
Ой обняла да друга возлє чорного.

Обняла ночка возлє томного,
Прив’язав коня він до явора.

Прив’язав коня сам до явора,
Сам ложиться ж спать возлє коника.

Сам ложиться ж спать возлє коника,
Приліта к йому розлєта змія.

Приліта к йому розлєта змія.
 - Ой чи спиш чі не спиш, молодой Донець?

Шо твоя жена да в розброд пошла,
Коней вороних порозпродала.

Коней вороних порозпродала,
Синів молодців порозгонила.

На жаль, жінки не пам’ятали точного продовження слів, хоча й розповіли при-
близний фінал сюжету: Донець повірив змії, і коли повернувся додому, не довго ду-
маючи, зрубав голову своїй жінці і лише потім розібрався, що на неї навели наклеп 
(варіант цієї пісні див. [2]).

Висновки. Підсумовуючи усе сказане, зазначу, що другий сеанс видався над-
звичайно інформативним, він тривав біля чотирьох годин! Усього нами було запи-
сано 156 одиниць запису, з яких 67 пісень та 89 словесної інформації (описи обрядів, 
життєві історії, розповіді про свій колектив, примовки від хвороб, молитва дитині на 
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ніч тощо). Ми з’ясували, що в місцевій традиції співали тонким голосом у головному 
регістрі (за А. Іваницьким – «тончиком»), принаймні Олександра Іванівна часто пере-
ходила на такий спів у колядках, весільних, псальмах. Надзвичайно цікавою вияви-
лася і наша найстарша співачка – Ольга Степанівна, тембр якої має яскраве «полтав-
ське» забарвлення. Вона добре пам’ятала більш давні пісні і навіть виправляла наспів, 
якщо хтось співав неправильно. Ця бабуся знала багато пісень, але, на мою думку, на 
неї тиснули інші, які були більш активні та переймали ініціативу, що не завжди було 
недоречним (показовим є відео співу ліричної пісні «Калина-малина», (див. Відео 8, 
https://youtu.be/U9lY_lK9_7U). 

Мої враження від першої експедиції надзвичайно позитивні та емоційно наси-
чені. Хочу висловити подяку Маргариті Вікторівні та Олегу Юрійовичу за те, що мала 
можливість стати учасницею цього теренового дослідження, побачила, як потрібно 
працювати з літніми жінками, яких бачиш уперше в житті, як вийти зі складної си-
туації під час сеансу, як саме потрібно працювати в команді та ділити обов’язки на 
фольклористичному сеансі.
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МУЗИЧНИЙ ФОЛЬКЛОР МИКОЛАЇВЩИНИ: 
СТАН ТРАДИЦІЇ НА ПОЧАТКУ XХI СТОЛІТТЯ

Мета: проаналізувати музичний фольклор Миколаївщини та виявити стан тра-
диції на початку ХХІ століття.

Дискусії. Сучасна Миколаївська область лежить в зоні Причорноморської низо-
вини (в басейні нижньої течії річки Південний Буг). Це південь українського степу, 
де століттями перетиналися народи і культури. Найдавніше місто, про яке є досте-
менні відомості, було розташоване на теренах сучасного Миколаєва. Воно датується  
13–9 ст. до н.е. Лишилися й залишки грецької колонії – міста Ольвії. Один народ витіс-
няв інший – це були скіфи, сармати, готи, печеніги. У 12 ст. Київська Русь ще контро-
лювала південь Миколаївської області, але більша її частина була заселена половцями.  
У 1223 році ці племена були захоплені Монгольською імперією.

У часи козацької доби південь Миколаївщини був підвладний Кримському хан-
ству, північ – Запорізькій Січі. З 16 ст. на теренах області виникають козацькі зимів-
ники, а згодом – поселення втікачів-переселенців з Поділля, Полтавщини, Київщини, 
Чернігівщини. Поступове освоєння південних степів призвело до виникнення на цих 
землях нових адміністративних одиниць – запорізьких паланок. Заселені козаками 
хутори, зимівники залишались і стали новою основою сучасних сіл і міст. Наприклад, 
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село Гайдамацьке (сучасне Арбузинка), Семенівка, Воєводське, Корабельне, Орлик, 
Лиса гора та інші [6].

Після російсько-турецької війни, наприкінці 18 ст., ці краї заселяються мол-
дованами, вихідцями з Росії, переселенцями з Білорусі. У 19  ст. колонізація набу-
ла небаченої інтенсивності. У заселенні брали участь німці, болгари, євреї тощо [1].  
У 1950-х роках сюди депортують людей з Галичини, Волині, Закарпаття, Буковини, 
Поділля, Черкащини. Значний вплив на формування фольклору Причорномор’я мали 
і заробітчани-сезонники, які впродовж майже п’ятдесяти років приїздили на сільсько-
господарські роботи [6].

Згідно перепису 2001 року національний склад населення області становить: 
українців – приблизно 82%, росіян та молдован – по 14%, білорусів, болгар, вірмен, єв-
реїв, корейців, азербайджанців, циганів – менше одного відсотка, інших – 0,91%. Хоча 
українці і становлять більшість, великий відсоток їх все одно не є автохтонами. Існу-
ють села, в яких серед людей похилого віку взагалі нема тих, хто б там і народився (див. 
Діаграму).

Така демографічна ситуація вимагає ретельного вивчення матеріалів, уважного 
розпитування інформантів про їхнє походження і походження їхніх батьків.

Мною було здійснено пошукову роботу зі збору музичного фольклору. Найбіль-
ше мені допомогла моя колишня викладачка з Миколаївського коледжу культури 
і мистецтв Жадик Н. Г.. Вона надала мені багато аудіозаписів, спрямувала, де шука-
ти інформацію, та допомогла з контактами людей, до яких можна звернутись. Крім 
моїх власних записів (це 3 села Вітовського району, в одному з яких ми були разом 
з Надією Григорівною), у роботі було використано і ті, що були зроблені провідним 
методистом Обласного центру народної творчості Стрілецькою Г. П., керівником ди-
тячого фольклорного ансамблю «Барвінок» Квіткою І. С., викладачем Миколаївського 
коледжу культури і мистецтв Лужинською  О. А., колишньою студенткою Київського 
національного університету культури і мистецтв Хмельовою І. та деякі записи, автори 
яких нажаль невідомі. Також я використовувала матеріали зі збірників «Фольклор Пів-
дня України» (Хоменко В., 1999р.), «Українська народна пісенна творчість Миколаїв-
щини» (Шпачинський О., 2007), «Збірка автентичних творів. Чисті джерела. Випуск 2» 
(ОЦНТ, відповідальний за випуск Пилипчук  С.  Г.), «Пісенні короваї Миколаївщини» 
(упорядник Стрілецька  Г.  П.), «Українська народна творчість Новобузького краю»  
(Пророк Л. І.).

Загалом мною було опрацьовано понад 32 години звучання аудіо і відеозаписів та 
5 збірників нотного й текстового матеріалу. В цілому це 1182 одиниці зразків музично-
го фольклору та 543 одиниць етнографічної інформації. 

 Під час роботи з цими матеріалами було виявлено такі проблеми:
- недбале ставлення до записів (багато записів було втрачено);
- відсутність або недостатня кількість відомостей про інформантів (ім’я, рік на-

родження, походження);
- відсутність інформації про час та місце запису;
- недостатня активність опитувачів під час сеансу (відсутність або недостатня 

кількість питань щодо місцевих обрядів, пасивне слухання того, що інформанти самі 
вирішили заспівати);

- децентралізація архівів (вся інформація знаходиться в різних місцях, переваж-
но це приватні колекції, що заважає скласти повну картину про стан традиції та обсте-
женість місцевості);

- відчувається відірваність записувачів від наукової спільноти;
- популяризація музичного фольклору відбувається лише за рахунок нотних і тек-

стових транскрипцій (це унеможливлює перевірку достовірності нотного зразка за 
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умови відсутності аудіозапису, ми позбавлені можливості почути особливості «живо-
го» виконання).

Деякі збірники я свідомо не брала до уваги, оскільки в них входять матеріали зі 
студентських курсових, дипломних робіт. Мені відомо, що інформація такого роду не 
завжди може бути достовірною, бо в цьому випадку орієнтація студентів спрямована 
лише на отримання оцінки (записи можуть бути знайдені в мережі Інтернет або бути 
зробленими від викладачів).

Картографування сіл, в яких проводилися записи музичного фольклору, виявило 
неохоплені збирачами території. Це і стало поштовхом до власних фольклористичних 
розвідок, які відбулися в період з 2013 по 2020  рік у 11 селах Вітовського (Воскре-
сенськ, Калинівка, Лимани, Лупареве, Мішково-Погорілове, Пересадівка, Святомико-
лаївка), Новоодеського (Баловне, Троїцьке), Первомайського (Кінецьпіль) та Снігурів-
ського (Василівка) районів.

Під час експедицій було опитано 42 інформанти 1930-1967 років народження. 
Місцевими виявилися лише дев’ятеро з них, решта походить з інших сіл Миколаївської 
області або (частіше) з різних областей: Одеської, Херсонської, Черкаської, Львівської, 
Дніпропетровської, Вінницької, Житомирської, Донецької та Рівненької (див. Фото).

У більшості випадків на сеансі були присутні 1-3 інформанти, запис відбувався 
в їх будинках або на вулиці. В селах Василівка Снігурівського району та Троїцьке Но-
воодеського району вдалося записати гуртовий спів в кількості 7 та 14 осіб за сприян-
ням місцевих завклубів.

Всього було записано 10,5 годин аудіо- та відеоматеріалів. Це 337 одиниць зраз-
ків музичного фольклору та 308 одиниць етнографічної інформації.

На основі згромаджених матеріалів я уклала таблицю, колонки якої містять 
паспортні дані записів, інформацію про музичні жанри, джерела інформації, статис-
тичні дані та інше (таблиця займає понад 20 сторінок, тому для прикладу подаємо 
фрагмент, див. Таблицю).

Проаналізувавши статистичні дані, бачимо, що найбільше в селах Миколаїв-
щини співають пізні ліричні пісні, романси, кітчі, пісні літературного походження. 
Вони становлять 383 одиниць. У піснях такого роду часто відчувається вплив клубної 
діяльності (інформанти намагаються співати в хоровій манері, часом під баян, іноді 
верхній голос співають кілька жінок). Менш популярні серед селян ліричні пісні більш 
раннього періоду – 206 одиниць, серед яких рекрутські, солдатські, балади тощо. Та-
кож було записано 44 приспівки, 10 частушок та 30 записів духовної тематики (псаль-
ми, фрагменти церковної служби, канти).

Обрядовий фольклор Миколаївщини знаходиться в критичному стані.
Спогади про весняні обряди відсутні. У нотних збірниках мною було знайдено 

14  веснянок, але в аудіо записах інформанти здебільшого чітко кажуть, що такого 
в них не було, додаючи, що життя було складне і їм було не до того.

Про обряди літнього циклу також нічого невідомо. Серед матеріалів було вияв-
лено 8 купальських пісень, але відомості про походження інформантів, від яких було 
здійснено запис, відсутні. У текстовому збірнику було виявлено 2 жнивні пісні.

Серед календарної обрядовості найкраще збереглися зимові традиції – 80 коля-
док, 31 щедрівок, 24 пісень до Меланки. У збірнику було подано одну пісню до обряду 
водіння Кози. Хоча зимові мелодії інформанти пригадують і важко, але вони пам’я-
тають, як відбувались зимові свята. В деяких селах досі колядують, водять Меланку, 
показують вертеп. Але в основному це роблять діти, що є учасниками місцевих фоль-
клорних колективів або школярі під керівництвом викладачів чи організаторів.

Старші люди відносно добре пам’ятають весільні ритуали. Маємо 313 запис ве-
сільних пісень. Жінки нарікають, що раніше весілля проходило цікавіше і веселіше, 
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ніж зараз. Але, нажаль, весільна традиція вже не побутує. Деякі інформанти згадують, 
що це явище зникло приблизно в 70-80-х роках 20-го століття.

Маємо лише 3 спогади про поховальний обряд.
Дитячий фольклор також представлений доволі бідно: зафіксовано лише 30 ко-

лискових та 6 дитячих забавлянок. Але ймовірно, що цими жанрами записувачі про-
сто не цікавились.

Відсутні записи інструментальної музики. Відомості по народні танці області 
було знайдено лише в одній публікації.

Проведення пошукової роботи та статистичні підрахунки аудіо- і графоматеріа-
лів, їх класифікація – лише початок дослідження музичного фольклору Миколаївщи-
ни. Але згромаджені матеріали вже зараз дають змогу зробити деякі висновки.

Висновки. По-перше, нові відомості бодай частково заповнюють білу пляму на 
мапі етномузичних досліджень півдня України. Найбільший відсоток займають твори 
пізнього походження. Обрядові представлені весільними та зимовими мелодіями, але 
їх записано вкрай мало. Оскільки збирачі не були етномузикологами, вони не ставили 
собі за мету детально розпитувати про обряди та виявити якомога більше мелотипів, 
не розпитували вони і про походження інформантів та їхнього репертуару.

По-друге, переважна більшість матеріалів зібрана  у 1990-х – 2000-х роках, а отже 
вони відбивають сучасний стан місцевої пісенної традиції.

Третім висновком є потреба у негайному польовому дослідженні теренів Мико-
лаївщини. Там, де це можливо, необхідно здійснити повторні виїзди у вже відвіда-
ні села з метою уточнення та доповнення інформації. Аби уникнути помилок попе-
редників, які часто ставали заручниками репертуарних уподобань клубних сільських 
колективів, обов’язковою умовою подальшої експедиційної роботи має бути опиту-
вання за спеціально розробленим запитальником, а для його укладення необхідно 
буде врахувати записи із суміжних земель: Херсонської, Одеської, Дніпропетровської, 
Кіровоградської областей.

Останній, четвертий висновок, який ми зробили, стосується проблеми розпоро-
шеності експедиційних аудіозаписів. На мій погляд, важливою є концентрація мате-
ріалів в одному місці, наприклад, на базі ОЦНТ, щоб будь-який охочий міг туди звер-
нутися й отримати необхідні матеріали. Важливою умовою є також систематизація 
даних за єдиним зразком.
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Коментар до таблиці (назви вертикальних колонок):

1. Час звучання
2. Рік запису
3. Автор запису
4. Інформанти (кількість, вік)
5. Походження інформантів (м – місцеві, п – переселенці, м/п – якщо місцеві 

співають пісень, що їх навчили переселенці, п, – якщо замало інформаціє,  
але є відомості, що дехто з інформантів переселенець)

6. Наявність аудіо(а), відеозапису (в)
7. Наявність словесної транскрипції
8. Наявність нотної транскрипції
9. Загальна кількість записів в населеному пункті (словесна інформація / музична)
10. Місце збереження інформації (о/к)
11. Пісні до Меланки
12.Пісні до Кози
13. Щедрівки 
14. Колядки
15. Псальми, канти, фрагменти церковної служби
16. Пісні весняного циклу
17. Купальські, петрівки
18. Жнивні
19. Весільні
20. Колискові
21. Дитячі забавки, лічилки, пісні до казок
22. Соціальна та побутова лірика, балади
23. Пізня лірика, пісні літературного походження, романси, кітчі, клубна творчість
24. Пісні та приспівки / частушки
25. Етнографічна інформація, позамузична народна творчість (легенди, перекази 

прислів’я тощо)

Мапа 1. Миколаївська область на карті України. Мапа 2. Обстеженість Миколаївської області 
(червоні позначки).
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Діаграма.

Фото літератури.
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Фото з експедицій

Фото: Вітовський район, 
с. Воскресенськ. 2017 рік

Фото: Вітовський район,  
с. Пересадівка. 2017 рік.

Фото: Вітовський район, с. Лимани. 2020 рік.

Вітовський район, с. Пересадівка. 2017 рік.

Фото: Вітовський район, с. Лимани. 2020 рік.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНОГО МИСЛЕННЯ  
УЧНЯ-ІНСТРУМЕНТАЛІСТА

Мета: теоретичне обґрунтування розвитку музичного мислення учня-початків-
ця у процесі практичної діяльності в інструментальному класі. 

Дискусії. Музика, як і будь-який інший від мистецтва потребує активного залу-
чення інтелектуального потенціалу учня який і складає фундамент музичного мис-
лення. 

Найбільш сприятливі умови для розвитку індивідуальності та самостійності учня 
формуються у музичній творчості. З перших кроків опанування музичним інструмен-
том учень стає не тільки об’єктом роботи викладача, що є необхідним на початковому 
етапі, але й рівноправним суб’єктом партнерської співтворчості (об’єктом у цей час 
стає музичний твір). 

Аналіз наукової літератури, присвяченої дослідженню феномену музичного 
мислення, засвідчує глибокий рівень теоретичного вирішення проблеми процесів 
розвитку музичного мислення учнів. Однак, питання практичного розвитку музич-
ного мислення, музичних здібностей дітей, удосконалення їх музичної діяльності, 
особливо, на початковому етапі навчання належить до актуальних проблем музичної 
освіти та виховання. Адже кожен історичний етап, формуючи свій художній ідеал, по-
требує або нових шляхів реалізації, або модифікації попередніх.

Загальновідомо, що музичне мислення є специфічною психічною функцією, за 
допомогою якої людина взаємодіє з художньо-звуковою реальністю музичного мис-
тецтва. У музикознавстві музичне мислення розглядається як продуктивне творче 
мислення, що віддзеркалює різноманітні види людської діяльності: від сприйняття 
до створення й узагальнення. 

Музичному мисленню притаманні власні специфічні ознаки, якісні характери-
стики художнього мислення. Однією з таких характерних ознак є інтонаційна при-
рода музичної мови. Отже, художнє мислення – це особливий вид художнього відо-
браження дійсності, що полягає у цілеспрямованому, опосередкованому і узагальнену 
пізнанні дійсності, створенні передачі та сприйняття специфічних музичних образів. 
Музичне мислення проявляється у творчій діяльності. Результатом творчої діяльності 
є створення і сприйняття художньо-образного відображення дійсності.

Музичне мислення – це процес психічної діяльності суб’єкта освітнього процесу – 
учня, моделювання його відношення до реальної дійсності, що постає у інтонованих 
звукових образах. Отже, формування музичного мислення учня відбувається у прак-
тичній діяльності через пізнання духовного досвіду, закодованого у музичному творі.

На початковому етапі роботи з учнями-інструменталістами слід враховувати, 
що музичне мислення являє собою багатокомпоненту структуру (музичне сприй-
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мання, виконавське мислення, емоційно-чуттєве мислення, музично-логічне мис-
лення, музично-творче мислення). Дослідник О. Рогоза [3] пропонує наступну струк-
туру та визначення складових по кожному з компонентів музичного мислення. До 
першого компоненту – музичного сприймання – відносять: зацікавленість музич-
ними заняттями; різновиди музичного слуху, уваги, пам’яті, внутрішньо-слухове 
інтонування. До другого компоненту – виконавського мислення – психофізіологічні 
виконавські рухи, прийоми звуковидобування, комунікативна складова ін. До тре-
тього компоненту – емоційно-чуттєвого мислення – належить: абстрактне мислен-
ня, асоціації, емоції, почуття, уява. До четвертого компоненту – музично-логічного 
мислення – аналіз та синтез музичного твору, розуміння форми твору та логіки му-
зичного матеріалу. До п’ятого компоненту – музично-творчого мислення – компо-
зиторська творчість, виконавська інтерпретація, імпровізація тощо. 

Особливість психофізичної сутності ігрового процесу полягає у активній участі 
свідомості учня і пов’язаних з нею психічних функцій – волі, уваги, пам’яті. Прак-
тичний досвід засвідчує, що знання саме по собі не виховує ні уміння, ні волі – на-
вчитися можна, тільки залучаючи волю та бажання, що їх спонукає різноманітни-
ми методами та прийомами викладач. Навчити вчитися – це масштабне та вагоме 
завдання музичної педагогіки. Відтак, педагог виконає своє завдання якісно, якщо 
на заняттях створить такі умови, за допомогою яких учні опанують силою волі і спо-
собами організації власної самостійної діяльності.

Формування музичного мислення, виховання учня триває повний цикл нав-
чання. Робота педагога з учнем-початківцем ведеться у декількох напрямках – це 
не тільки розвиток технічної майстерності, постановка апарата, звуковидобування, 
мілка та крупна моторика та ін., теоретична грамотність, фразування, агогіка, ро-
зуміння стилю, архітектоніка твору, – але й прагнення до художнього та духовного 
росту учня, розкриття його індивідуального обдарування.

Процес формування музичного мислення молодого музиканта тісно пов’яза-
ний з розвитком усвідомленого сприйняття музики та виразності виконання. Фор-
мування навички думати самостійно, аналізувати і усвідомлювати мету і результат 
своїх дій – це найбільш трудомісткий і довготривалий процес, що неможливий без 
значних зусиль як учня так і викладача. Самостійність музичного мислення необ-
хідна учневі і при вирішенні технічної складової програми, і при втіленні худож-
ніх завдань. Вибір технічно-виконавських засобів для розкриття художнього змісту 
твору повинен ґрунтуватися на глибокому і скрупульозному вивченні та аналізі не 
тільки форми і архітектоніки твору, але й на розумінні закономірностей різноманіт-
них музичних жанрів, стилів і напрямів. Одним із важливих аспектів формування 
музиканта-виконавця є розвиток здатності до самоспостереження, самоконтролю 
та самоаналізу. Ці якості учня слід системно виховувати цілеспрямованими зусил-
лями педагога.

Висновки. Отже, музичне мислення є важливим інструментом взаємодії учня 
і художньо-звукової реальності, механізмом віддзеркалення, сприйняття, ство-
рення та узагальнення музичних образів, закодованих у інтонації музичної мови, 
що сприяє розвитку емоційного інтелекту та духовного світу дитини. Навчальний 
процес, партнерська взаємодія викладача та учня, реалізовані через індивідуальну 
освітню траєкторію, забезпечують педагогічні умови для формування та розвитку 
музичного мислення учня-інструменталіста. Ґрунтуючи педагогічну діяльність на 
інноваційних методиках, викладач володіє значним комплексом засобів впливу на 
духовних розвиток учня, формування у нього здатності до самоспостереження, са-
моконтролю та самоаналізу. Досягнуті результати дослідження сприятимуть ефек-
тивній роботі викладачів-методистів. 
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МИСТЕЦЬКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ  
МИКОЛИ ДОСІНЧУКА-ЧОРНОГО

Мета: виявити основні риси мистецько-культурної діяльності Миколи Чорного 
у розбудові бандурного мистецтва діаспор.

Дискусії. Микола Володимирович Досінчук-Чорний- пропагандист українсько-
го кобзарства і бандури, меценат, видавець, публіцист і громадський діяч. Народив-
ся в  с. Кураш 20 квітня 1918 року , нині це — Дубровицький район, Рівненської об-
ласті. Як наймолодший син, по сімейній традиції, Микола Досінчук-Чорний навчався 
в Богословії, брав участь у українському державницькому русі, тому більшість свого 
часу проживав у Львові та Яворові. Брав активну участь у спротиву польським оку-
пантам у боротьбі за Україну на території Галичини. Свої особливі організаторські 
здібності, Микола Досінчук-Чорний перше використав в організації вистав художних 
творів, з якої весь прибуток був присвячений для української православної семінарії  
в Канаді. 

Період 70–80-х рр. відбулися необхідні зміни  у системі бандурного мистецтва за 
кордоном. У бандуристів які привезли на еміграцію бандурні традиції шкіл гри ,з’яви-
лися проблеми як збереження, але й як передати це мистецтво наступному поколін-
ню українців. Важливим в цей період виникає питання навчально-методичної діяль-
ності бандуристів. Заснування Школи  кобзарського мистецтва Нью-Йорку в 1972 р. 
було значущим  кроком у цьому напрямі, завдяки  керівникам, викладачам й учням які 
спричинили професійний ріст бандурного мистецтва на континенті Америки.  Орга-
нізатором створення школи був громадський діяч, інженер Микола Досінчук-Чорний 
(1918–1999) – завзятий  учасник багатьох культурних та політичних організацій, наці-
онально-патріотичні погляди, присвятив все своє життя розповсюдженню кобзарсько-
го мистецтва. М.Чорний-Досінчук виділивши особисті  кошти закупив 65 бандур, його 
називають першим хто створив постійний заклад в умовах еміграції для бандуристів, 
він був ідейним натхненником створення цієї школи, до того часу лише в літніх коб-
зарських таборах могли оволодіти інструментом. В різні роки були викладачами школи  
о. С. Кіндзерявий-Пастухів, В. Юркевич, Ю. Китастий, Л. Чорна та ін. З кращих учнів 
школи створили ансамбль «Гомін степів» під керівництвом Ю.  Китастого – учасник 
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який активно приймав участь у престижних заходах Нью-Йорку (відкриття ялинки 
в Рокфеллер-центрі, концерти в Лінкольн-центрі, в кафедрі св. Патрика, залі Бродвею, 
в ООН, святкування 200-ліття США та багатьох міжнародних заходів). Організував-
ши концерт на який з’їхалось понад 130 бандуристів з Америки, Канади та Європи. 
В Нью-Йорку отримав похвальну грамоту за виступи від мера. Зібравши кошти, та при-
дбавши 300 бандур вислав і в Бразилію щоб розвивати бандурне мистецтво, відправив 
викладачів які навчали українські пісні, та історію українського народу.

М. Досінчук-Чорний запровадив видавничу діяльність Школи кобзарського 
мистецтва, зокрема вихід «Кобзарського листка» (1973–1981), а з 1981 р. двомовного 
жуpналу-кваpтальника «Бандура». Враховуючи (музично-літературний) характер, він 
направлений на людей які зацікавлені українським інструментом, музично грамот-
них бандуристів, та початківців. М. Досінчуку-Чорному вдалось створити відповідний 
стиль видання впродовж кількох років.  В журналі виконувалось постiйне публiкуван-
ня матеpiалу пpо концеpти, конфеpенцiї стосовно бандуpного мистецтва, виставки 
українського фольклору, pецензiї на книги й концеpтнi виступи. Друкувалися творчі 
портрети визначних бандуристів України та зарубіжжя які були в  минулому , так і су-
часних.

Висновки. Дослідник у галузі кобзарства та бандурознавства впродовж багатьох 
десятиліть, організатор мистецько-освітнього бандурного руху, людина яка перша 
започаткувала стаціонарний заклад для навчання бандуристів в умовах еміграції, за-
початкував журнал «Бандура», в якому публікувались всі новини бандурного життя, 
ініціював збереження і розвиток бандурного репертуару. Культурний дипломат Ми-
кола Досінчук-Чорний  пропагував національне мистецтво у багатьох країнах світу, 
став оповісником на континенті Америки, та континентах де проживали українські 
поселення, з’єднавши в єдину могучу родину кобзарів та бандуристів по цілому світі.  
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КОНЦЕРТНИЙ РЕПЕРТУАР  
ЯК КОМПОНЕНТ БАНДУРНОГО СЦЕНІЧНОГО ВИКОНАВСТВА

Мета: проаналізувати становлення концертного репертуару в контексті бандур-
ного сценічного виконавства.

Дискусії. Глибинний процес академізації є головним чинником змін в репер-
туарі. Вирізняються певні стилістичні жанри, а саме сучасні обробки фольклорного 
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вокально – інструментального матеріалу, перекладення оригінальних композицій єв-
ропейських композиторів. 

У формуванні професійного бандурного мистецтва важливу роль відіграв  Г. Хот-
кевич. Він майстерно удосконалив конструкцію інструмента, взявши за основу діато-
нічну бандуру з 8 басами і 23 приструнками, та запропонувавши її хроматизацію. Зав-
дяки створенню педагогічного та концертного бандурного репертуару, розвинувся хар-
ківський спосіб гри. Г.Хоткевич зробив вагомий внесок у розвиток професійного бан-
дурного мистецтва. Слід зазначити, що він є першим автором оригінальних творів для 
бандури, серед яких варіації на тему «І шумить, і гуде»,«Попурі з українських  мотивів», 
«Іспанський мотив», «Ранок», поема-спогад «Зоре моя вечірняя», фантазія «Осінь», ціла 
низка етюдів на різні види техніки.

Через певний час конструктор винахідник І. Скляр працює над механізмом пере-
лаштування тональностей бандури. Витримавши велику кількість експериментів, він 
таки створив систему перемикачів, що надала можливість зручно переходити в  іншу 
тональність. З 1954 року за реконструкцією І. Скляра, Чернігівська фабрика починає ви-
готовляти вже модернізовані бандури. Завдяки оновленому інструменту у виконавців – 
бандуристів з’явилась змога розшити свої технічні можливості на інструменті.

Шляхом розвитку академічного напрямку відбувається розквіт концертного жан-
ру у бандурному мистецтві, невід’ємним фактором якого є вдосконалення виразового 
і технічного потенціалу, а також інструмента в цілому.

Важливою ланкою у розвитку інструментального репертуару для бандури  
у ХХ столітті постало трактування бандури, як концертного та самодостатнього  інстру-
менту. Цьому сприяють і відповідні їй жанри: (танці, пісенно-танцювальні віночки, в’я-
занки, а згодом − споріднені їм фантазії, варіації, сюїти).

На сьогоднішній день бандура є академічним, солюючим інструментом і має 
різножанровий, багатогранний репертуар, який поділяється на технічно – дидактичний 
та концертний. До групи технічно – дидактичних творів відносяться етюди, каприси, 
вправи на різні види техніки. На сьогоднішній день актуальним є «Збірник етюдів для 
бандури» Д. Пшеничного, 1958 р.

Що стосується концертних творів, то поряд з мініатюрами камерного плану чис-
ленну групу складають віртуозні твори, які спрямовані  на передачу художніх образів за 
допомогою технічних засобів виразності. Серед масштабних концертних композицій в 
інструментальному бандурному репертуарі найчисельніше представлені варіація, фан-
тазія, концертна п’єса, рондо.

Згідно з поставленою метою, розглянемо найбільш численні концертні форми. 
Серед інструментальних бандурних композиції винятковою численністю вирізняються 
фантазії. Головною властивістю цього жанру є явний варіаційний розвиток матеріалу, 
який поєднує у собі імпровізаційну свободу, та демонстрацію виражально-технічних 
можливостей інструменту. Найяскравіше цей жанр презентують такі твори: «Весняна 
фантазія» Г. Менкуш, фантазія на тему української народної пісні «Летів пташок понад 
воду» для бандури соло В. Власова, концертна фантазія «Купало» для бандуру соло О. Ге-
расименко.

Концертні п’єси та рондо слід віднести до масштабних нециклічних композицій, 
які основуються на фольклорному тематизмі, що мають яскраву жанровість, сюжет-
ність та театралізацію. Аналізуючи, прочитану літературу, можна зробити висновок, що 
концертні п’єси мають тісний зв’язок  з фантазіями та варіаціями. Більшість цих творів 
мають віртуозно – технічний склад, а також контрасно – складову, варіаційну форму .До 
цього жанру відносяться: цикл п’єс «Акварелі» для бандури соло А.Маціяки, Концертна 
п’єса на теми двох українських народних пісень «Пісня про Байду» та «Ой ходила дівчи-
на бережком» К. Мяскова, Концертна п’єса «На Дніпрі» (баркарола) М. Дремлюги.
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Провідним етапом у розвитку концертного жанру став Перший Концерт  мі мі-
нор в 2 частинах для бандури з  симфонічним оркестром  М. Дремлюги. Такий прорив 
концертної форми, свідчить про високу композиторську майстерність, та неабияку 
віртуозну майстерність виконавця. Також слід зазначити, у концертному жанрі бан-
дура трактується, як солюючий інструмент. Неможливо не зазначити такі феєричні 
твори як, тричастинний концерт − М. Сільванського та Концерт для бандури з орке-
стром А. Маціяки. 

Висновки. В результаті проведеного дослідження підсумовано, що завдяки 
оновленню інструмента стає можливим розширення жанрового діапазону (фантазії, 
рондо, концертні п’єси, концерти), технічних і виразних засобів виконання, поєднан-
ня народно-фольклорних мотивів з академічними традиціями. Відзначено важливу 
роль видатних педагогів та майстерних виконавців у розвитку концертного бандур-
ного виконавства. Охарактеризовано основні групи творів кожного жанру для бан-
дурного виконавства.
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АНСАМБЛЕВІ ФОРМИ СУЧАСНОГО БАНДУРНОГО ВИКОНАВСТВА

Мета: полягає у виявленнi особливостей розвитку ансамблевих форм сучас-
ного бандурного виконавства на Cлобiдськiй Українi

Дискусії. Ансамблевi форми набули важливого значення і популярності 
в  бандурнiй практицi тому, що широко представленi на мiжнародних фестивалях 
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та конкурсах. Дiяльнiсть мистецьких колективiв України, зокрема, трiо бандури-
сток «Вербена» (Черкаси), квартету бандуристок «Львiв’янка» (Львiв), дуету «Бан-
дурна розмова» (Львiв), трiо бандуристок «Мальви» (Одеса), секстет бандуристок 
«Чарiвницi» (Днiпро) несе вагомий внесок  в розвиток галузі бандурного мисте-
цтва, та поширює українську музичну культуру загалом.

Професiйне ансамблеве виконавство на бандурi пов’язують з першими висту-
пами чоловiчих колективiв (дуети, трiо) пiд керiвництвом Г. Хоткевича на ХІІ з’їздi 
бандуристiв у  Харковi в  1902 р. У  процесi популяризацiї бандурного мистецтва, за 
його iнiцiативи в 1920-х рр. виникають певнi як професiйнi, так i аматорськi колек-
тиви, ансамблi, рiзнi за формою та своїм складом, чому зокрема сприяло вiдкриття  
в 1926 р. класу бандури в  Харкiвському музично-драматичному iнститутi. 

Такi ансамблi слугували основою для формування капел бандуристiв та ор-
кестрiв. Зокрема, як вiдзначає Т. Сiдлецька, через рiк у Харковi створено перший 
оркестр народних iнструментiв, де провiдною групою були бандури. Дiяв вiн пiд 
керiвництвом Л. Гайдамаки при клубi «Металiст». Наприкiнцi 1950-х рр. з  творчих 
колективiв ансамблю бандуристiв та хорової капели Українського радiо формуєть-
ся ще один вiдомий оркестр, керiвником якого став вiдомий бандурист А. Бобир.

Важливу роль в популяризації ансамблевого та оркестрового виконавства  
в 50- тi – серединi 80-х рокiв ХХ столiття вiдiграла творча дiяльнiсть бандуристiв 
П. Iванова та В. Лобаса, якi продемонстрували як високий рiвень виконавської май-
стерностi, так i розмаїття пiсенного репертуару у супроводi бандури. З кiнця 80-x 
рокiв XX століття й до теперiшнього часу бандура активно використовується як в ма-
лих, змiшаниx, так і великиx ансамблевиx формаx. Різні за складом колективи бан-
дуриcтiв cтворюютьcя на всiх рiвняx музичної освiти, в гiмназiях, загальноосвiтнix 
школаx, при палацаx культури тощо. З 90-x рокiв XX cтолiття бандура є cкладовою 
анcамблiв народниx iнcтрументiв (анcамбль «Надiя», Театр ансамблю народної му-
зики «Обереги»). З’являються нові колективи анcамблевиx (малиx та великиx) форм: 
Краcноградcька чоловiча капела бaндуриcтiв, кaпелa бaндуриcтiв «Coнце», aнсaмбль 
«Квiткa-душa», квaртет бaндуриcтoк «Дoбрий aнгел», дует «Вaйдa» при XНУМ  
iм. I. П. Кoтляревcькoгo, aнcaмбль бaндуриcтoк «Лiлея», квaртет бaндуриcтoк 
«Пoлум’я», трio бaндуриcтoк «Чудасiя», змiшанi aнсaмблi «ЦимБaнДo» і «Посiпа-
ки» при XДАК, трiо бaндуристoк «Трiосферa», дует «СтoДвaдцятьЧoтири». Oдним 
з прoвiдниx кoлективiв Слобiдськoї Укрaїни кiнця 90-x рокiв XX стoлiття – першиx 
десятилiть XXI столiття є трio бандуристoк «Купaвa» (у складi нарoдниx aртиcтoк 
Укрaїни: Ю. Мелiхoвoї, Т. Слюсaренкo та О. Гiзiмчук (Слюсaренкo), мистецька дiяль-
нiсть якoгo вiдчутнo вплинулa нa пoдaльший рoзвитoк викoнaвcтвa бaндуриcтiв 
в регioнi (змiни в репертуарi cпрямoвaнi на пoпуляризaцiю твoрiв хaркiвськиx 
кoмпoзитoрiв, викoристaння у супрoвoдi сучасних електрoнних iнструментiв, 
пoстанoвкa кoмпoзицiй з теaтрaльними елементaми, викoриcтaння пiдcтавoк для 
бaндур тoщo). Нa пoчaтку XXI стoлiття знaчну рoль в рoзширеннi бaндурнoгo ре-
пертуaру (нaвчaльнoгo й кoнцертнoгo) вiдiгрaє дiяльнiсть сучacних хaркiвcькиx 
кoмпoзитoрiв (А. та І. Гaйденкo, Ю. Грицун, Л. Дoнник, М. Стецюн), твoрчicть якиx 
cприяє пoдaльшiй пoпуляризaцiї бaндурнoї музики (ствoрення oригiнaльних 
iнструментaльних та вoкальних твoрiв) як в регiонi, так і в Україні в цілoму.

Висновки. Oтже, у результатi дoслiдження, анaлiзуючи зарoдження та рoз-
витoк aнcaмблевoгo бaндурнoгo викoнaвcтвa Слoбoжанщини можна стверджувати, 
що для кожного з   типологiчних ансaмблевих колективiв бандуристів визначаль-
ними стають викoнавський стиль та манера, які, у свою чергу, зумовлені вдало пі-
дібраним репертуаром, дозволяючи розкрити талант та професіоналізм музикан-
тів. Виявлено, що ансaмбль позитивно впливaє на фахoве фoрмування музикaн-
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тів-бандуриcтів, розвивaючи нaвички не лише iнструментaльного, але й вокaльно-
го викoнавства.
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГА-МУЗИКАНТА 

Мета: виявити вплив музично-виконавської діяльності у професійній підготов-
ці педагога-музиканта.

Дискусії. Особливості музично-педагогічної та виконавської діяльності, а та-
кож специфічні умови оволодіння професійно-технічною майстерністю є складним 
і багаторівневим явищем, який, по суті, є внутрішнім творчим процесом без ураху-
вання детально розроблених і планомірно здійснюваних методів освоєння технічних 
(музичних і інструментально-виконавських) навичок. З цієї позиції важливою є ак-
туалізація інтерпретації як цілісного феномену при професійному формуванні пе-
дагога-музиканта в контексті розвитку художнього сприйняття і мислення шляхом 
втілення художнього образу, стилістичних особливостей, змісту твору.

Музично-виконавська діяльність завжди пов’язана з набуттям виконавської 
майстерності, тобто здатності творчо й виразно виконувати музичні твори, надавати 
їм власної інтерпретації, занурюватися у художній зміст творів та адекватно розкри-
вати його в процесі виконання [2, c. 99]. Найбільш складними досі залишаються про-
блеми, пов’язані з суто художньою стороною виконавського мистецтва: виразністю 
інтонування музичного твору, виявленням стилістики автора, а також стилістичних 
тенденцій відповідної епохи і виконання музики, побудова конструктивної і компо-
зиційної форми твору, її спрямованості на сприйняття слухачів в аспекті драматургії 
виконавської процесу. Тобто найбільш складною є саме та проблематика, яка безпо-
середньо відноситься до змістовної інтерпретації виконуваного музичного твору.

Досвід музично-виконавської діяльності – це сутнісна характеристика особисто-
сті виконавця, що відображає вищий рівень оволодіння цією діяльністю, який дося-
гається шляхом глибокого освоєння музич-но-теоретичних знань, практичних умінь 
та навичок пізнання, виконання музичного твору і вивчення виконавського досвіду 
відомих музи-кантів [3, c. 7].
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У вузькому сенсі поняття інтерпретації означає виконавську діяльність, що ре-
алізує художній зміст музичного твору і музичного мистецтва в цілому. У широкому 
сенсі – це процес сприйняття варіацій твору. Фактично в інтерпретації представлено 
власне бачення музикантом-виконавцем музичного твору. Інтерпретація репрезен-
тує виконавця як творця, який доносить до аудиторії свою особисту семантичну ін-
формацію.

У музичній педагогіці останніх десятиліть істотного значення на-було поняття 
художньо-педагогічної інтерпретації музичних творів, пов’язане з художньо-творчою 
діяльністю музиканта-педагога. Його тлумачать як своєрідну суб’єктивну інтегрова-
ну інтерпретацію творів різних видів мистецтв (літератури, музики, живопису тощо), 
яка збагачує музичний образ і дає змогу інтерпретатору повніше розкрити його зміст, 
стилістичні особливості композитора та виконавця, використовувати різні педагогіч-
ні прийоми роботи [2, c. 102].

Суть художньої інтерпретації полягає у творчому процесі тлумачення музичного 
твору, відтак весь художній досвід виконавця повинен використовуватися для вирі-
шення творчого завдання – виконавського втілення музичного твору. Інтерпретація 
починається з виникнення художнього задуму як певного плану дій при постановці 
і реалізації вико-навських завдань щодо даного твору. Художній задум – це складний 
процес, який формує і спрямовує інтелектуальну діяльність виконавця в конкретне 
русло. Саме йому належить своєрідна за своєю структурою роль регулятора творчих 
ідей, які в процесі інтерпретації можуть значно змінюватися. Виконавський процес, 
вірніше його результат, ототожнюється з музичним твором, який, разом з тим, не від-
чужується від автора. У ході інтерпретації музичних творів саме розуміння означає 
прийняття майбутнім фахівцем не тільки художньої точки зору композитора, авто-ра 
музичного твору, а й своєї суб’єктивної позиції в оцінці спостережуваних педагогіч-
них явищ. Процес інтерпретації веде до осягнення художньої позиції композитора 
і педагогічного сенсу діяльності педагога-музиканта.

Сенс інтерпретації музичного твору обумовлений пізнанням його художньої 
ідеї, що визначає співтворчий характер даного процесу. Специфіка процесу інтерпре-
тації явищ музичного мистецтва визначається його інтонаційної сутністю. Фактором, 
що має семантичне значення і впливає на особливості музичної мови, є, перш за все, 
інтонація як спів-відношення декількох звуків, що має смислову спрямованість.

Формування художніх уявлень вимагає від виконавця значних інтелектуальних 
зусиль і активності. Розуміння кінцевих завдань, пов’язаних виконавчим втіленням 
конкретного твору, уявне представлення цих завдань, реалізованих в рамках уявної 
інтерпретації, – це і є художній за-дум. Відтак суто музичне навчання при такому під-
ході тісно переплітається з формуванням у студентів естетичного ставлення до мис-
тецтва, з активізацією творчих проявів майбутніх вчителів в процесі музичної діяль-
ності, з набуттям досвіду методичної проекції узагальнених художніх уявлень у сферу 
музично-виховної роботи зі школярами [1, c. 12].

Висновки. Таким чином, можемо констатувати, що для створення власних ін-
терпретацій музичних творів педагогу-музиканту потрібно використовувати не тіль-
ки професійний, але і власний художньо-емоційний досвід, безпосереднє сприйняття 
різних видів мистецтв і мати відповідний рівень художньо-творчої освіти.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бузова О. Д. Поліхудожнє виховання як засіб удосконалення музичної підготовки 
майбутніх вчителів музики: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02. Київ, 2004. 
19 с.



145

ДНІ НАУКИ КНУКІМ   Київ 2020
СЕКЦІЯ «БАНДУРА ТА КОБЗАРСЬКЕ МИСТЕЦТВО» 

2. Гаврілова Л., Псарьова Л. Інтерпретація музичного твору: теоретичні аспек-ти. 
Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти: зб. наукових праць. 
2016. Вип. 3. C. 97–106.

3. Хлєбнікова О. В. Формування досвіду музично-виконавської діяльності у студентів 
вузів культури: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02. Київ, 2001. 22 с.



146

СЕКЦІЯ 
«НАРОДНЕ ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО»

Петро Андрійчук, 
заслужений працівник культури України, доцент, 
 доцент кафедри музичного мистецтва КНУКіМ, 
художній керівник заслуженого народного 
ансамблю пісні і танцю України “Дарничанка”
e-mail: andriychuk_petro@ukr.net

ФОРМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ МУЗИЧНОГО МАТЕРІАЛУ  
В НАРОДНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОМУ АКАДЕМІЧНОМУ МИСТЕЦТВІ

Мета: виявити шляхи переведення музики у нові виконавські умови, розкри-
ти форми трансформації музичного матеріалу та уточнити термінологію пов’язану 
з трансформацією музичного матеріалу в академічному народно-інструментальному 
мистецтві.

Дискусії. Сьогодні музичне виконавство існує у найрізноманітніших видах 
(академічне, народне, естрадне, джазове, експериментальне) і жанрах (сольний, ан-
самблевий, оркестровий, хоровий та різних їх поєднаннях). Кожне, відповідно, має 
свої видові та жанрово-стилістичні особливості. Так, народне інструментальне акаде-
мічне мистецтво з-поміж інших вирізняється тим, що чільне місце його репертуару 
складають твори на основі народного мелосу (пісень та інструментальних награвань). 
Друга його особливість обумовлена історично – сформоване у ІІ половині ХХ століття, 
воно уможливлює виконання музики попередніх мистецьких епох та стилів тільки 
у результаті трансформацій та пристосувань до технічних можливостей сучасних ін-
струментів.

І в першому, і в другому випадках постає проблема переведення музики у нові 
виконавські умови. Така практика існує з давніх-давен у різних видах музичного мис-
тецтва, як і спроби дефініції форм трансформації. Однак через те, що вони відбували-
ся на різних етапах розвитку музичного мистецтва, в різних жанрах та країнах (тобто 
різними мовами) - часто не узгоджуються між собою: однакові терміни визначають 
різну сутність, чи навпаки – несхожі на перший погляд поняття стають означенням 
одного процесу.

У зв’язку з цим виникає необхідність диференціації термінології, пов’язаної 
з трансформацією музичного матеріалу саме для народного інструментального ака-
демічного мистецтва, суттєво відмінного у цьому плані від вокально-хорового, а та-
кож інструментального, в основі якого імпровізаційність (народне автентичне, ес-
традне, джазове).

Прості форми трансформації
А р а н ж у в а н н я   (від нім. arrangieren – приведення в порядок, улаштування) – 

найпростіша форма пристосування фактури музичного твору для ансамблю або орке-
стру на інший склад виконавців із збереженням принципів голосоведіння та музичної 
форми.

П е р е к л а д е н н я  – перетворення фактури музичного твору на один інструмент, 
ансамбль, оркестр чи капелу. У вільному перекладенні допускаються несуттєві зміни 
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в  голосоведінні, гармонії, структурі. У полегшеному перекладенні виклад музичного 
твору здійснюється зі спрощенням технічно складних місць для виконавців з недо-
статньо розвиненою технікою гри (дітей, аматорів) та для використання в навчаль-
но-педагогічній практиці.

Га р м о н і з а ц і я  (від грец. αρμονία – зв’язок, порядок; лад; злагодженість, відпо-
відність, стрункість) - створення гармонічного супроводу, що виходить за межі про-
стої послідовності акордів.

І н с т р у м е н т о в к а  - виклад музики для виконання більшим складом виконав-
ців (ансамблем, оркестром, капелою), ніж у першоджерелі. Голосоведіння трансфор-
мується під виконавські особливості інструментів. Незмінною залишається звукови-
сотність, гармонія, метро-ритм, музична форма. Переінструментовка – зміна тембро-
вої драматургії музичного твору, принципів голосоведіння.

О р к е с т р о в к а  – зазвичай це поняття ототожнюють з інструментовкою, аран-
жуванням. Однак і понині найоптимальнішим залишається визначення Ф.  Бузоні 
(1866-1924): “Виклад композитором музики для оркестру, з самого початку задуманої 
як оркестрова”.

В и к о н а в с ь к а  р е д а к ц і я  (від лат. redactus – приведення в порядок) - внесення 
у нотний запис музичного твору іншого автора змін і доповнень, що полегшують його 
практичне виконання, створюють нове, відмінне від інших, трактування та осмислен-
ня, дають розшифрування мелізматики. Звуковисотність і метро-ритмічна структура 
залишаються незмінними. Допустимі корективи у питаннях композиції, драматургії 
(т.зв. купюри), заміна каденцій.

Складні форми трансформації
О б р о б к а  (нім. вearbeitung) – видозміна, спроба нового осмислення через призму 

авторського бачення. Результатом є створення іншого музично-виконавського комп-
лексу на основі варіантності різноманітних музичних засобів: голосоведіння, ладів, 
гармонії, динаміки, темпів, штрихів, прийомів гри, фактури, структурних елементів 
музичної форми. Обов’язковим є проведення першої теми максимально наближеним 
до першоджерела. У вільній обробці допускається більша свобода формоутворення. За 
обробкою - музичний твір на основі обробки іншого автора.

В а р і а ц і ї  (від лат. variatio – зміна, різноманітність) – твір, що являє собою ви-
клад завершеної за формою теми і низку її повторень щоразу у повному обсязі, але 
зі змінами інтонаційної сфери, гармонії, ладів, динаміки, темпів, штрихів, прийомів 
гри, тональних співставлень, фактури. Музична форма – варіаційна. Твори, написа-
ні у варіаційній формі, переважно називаються варіаціями (давня назва – партита). 
Бувають варіації на мелодію, гармонічну послідовність, бас (Вasso ostinato). У строгих 
варіаціях тональність, гармонічний план, тематична структура є незмінними. Вільні 
варіації передбачають більшу свободу у трансформації музичної теми. 

Ко н ц е р т н а  п ’є с а   – музичний твір, у якому автор цілковито вільний у пи-
таннях вибору музичної форми та засобів виразності. Прикладом можуть слугувати 
“Токата на тему української народної пісні “Їхав козак за Дунай” Валеріана Довженка 
та “Концертна п’єса для бандури з оркестром” Костянтина Мяскова.

Р а п с од і я  (від грец. ῥαψῳδία — пісня рапсода, епічна пісня) – велика віртуозна 
одночастинна музична композиція вільної форми на основі контрастних за темпом 
і характером народних мелодій.

Тр а с к р и п ц і я  (від лат. transcriptio – переписування): трансформація музично-
го твору з метою ускладнення його віртуозної компоненти.

П а р а ф р а з  (від грец. παράφρασις - переказ) - музичний твір у довільному викла-
ді, переважно віртуозного характеру на одну чи кілька музичних тем, в якому значне 
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місце посідають різноманітні переходи, зв’язки, пасажі. Теми піддаються значним 
видозмінам, щораз виступаючи в нових співвідношеннях. Дослівне цитування пер-
шоджерела (теми) не обов’язкове.

Ф а н т а з і я  (від лат. phantasia - уява) - музичний твір на основі однієї чи кількох 
тем, методом розвитку якого є імпровізаційність.

Висновки. Проведення порівняльного аналізу вище перелічених форм тран-
сформації сприятиме усвідомленню сутності жанрово-стилістичних особливостей 
народного інструментального академічного виконавства та поглибленню сприйняття 
форми, драматургії, засобів музичної виразності як художньої цілісності. А визначен-
ня рівня художнього переосмислення музичних творів, усамостійненості кінцевого 
результату від першоджерела та міри композиторської творчості набувають значення 
ще й у встановленні авторства, а відтак захисті авторських прав.
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АРТУРО ТОСКАНІНІ - НАВІЖЕНИЙ ДИКТАТОР ЧИ ВЕЛИКИЙ МАЕСТРО?

Мета: ознайомити студентів з творчістю видатної особистості, відомого італій-
ського диригента та поглибити їх знання з дисциплін «Історія диригентського мис-
тецтва», «Історія музики», «Історія і теорія виконавства» та ін.

Дискусії. Важко уявити оперне мистецтво Італії другої половини ХІХ століття 
без таких видатних виконавців, як Медея і Ніколай Фігнери, Карло Катанео, Дель-
фіно Менотті, Тобіо Бертіні, Антоніо Скотті, Енріко Карузо; композиторів Вінчен-
цо Белліні, Джузеппе Верді, Арріго Бойто, Амількаре Понкьєллі, Умберто Джордано, 
Джакомо Пуччіні, Руджеро Леонкавалло, П’єтро Масканьї та ін. Разом з вокалістами 
та композиторами свій вклад в розвиток оперного мистецтва Італії цього періоду 
внесли оперно-симфонічні диригенти Франко Фаччо, Луіджі Манчинеллі, Леополь-
до Муньоне, Едоардо Маскероні, Джузеппе Мартуччі, Клеофонте Кампаніні, Енріко 
Поло, Джованні Больцоні, Тулліо Серафін та ін. Вінцем цього списку можна по праву 
вважати ім’я видатного італійського диригента Артуро Тосканіні.

Серед багатьох дарів природи, якими був наділений цей диригент, напевно, 
най вражаючим варто вважати феноменальну музичну пам’ять. Один з скрипалів 
нью-йоркського філармонійного оркестру Аугусто Россі згадує такий випадок: «Ми 
готувалися до початку концерту, як раптом другий фагот нашого оркестру Умберто 
Вентуро в останній момент помітив зіпсований клапан у свого інструмента, здаєть-
ся, мі-бемоль. Пам’ятаю відчай молодої людини:

- Що скаже маестро, якщо не почує цю ноту!
- Ми вирішили повідомити Тосканіні про несправність фаготу до початку кон-
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церту. Прийшли до нього в кабінет і пояснили, що сталося. Маестро перебрав у пам’я-
ті твори, які були в програмі і сказав:

- Дорогий Вентура, можливо я помиляюся, бо я теж можу помилятися, але га-
даю, цього мі-бемоля тобі не прийдеться ні разу брати за весь вечір. Так воно і ста-
лося в дійсності» [ 3, с. 329].

В своїй книзі «Сучасні диригенти» укладачі Л. Григор’єв та Я. Платек згадують 
вислів Ф. Бузоні, який теж підкреслює цю властивість маестро: «… Тосканіні володіє 
феноменальною пам’яттю, приклад якої важко знайти у всій музичній історії… Він 
щойно ознайомився з найскладнішою партитурою Дюка – «Аріана та Синя борода» 
і на наступний ранок призначає першу репетицію напам’ять!...» [ 2, с. 271].

Та все ж більшість дослідників творчості Тосканіні виділяють іншу рису його ха-
рактеру, з якою, на нашу думку, були пов’язані певні спалахи люті, прояви диктатури 
та часткової агресії диригента. Такою рисою можна назвати самовіддане служіння її 
величності музиці через принципове ставлення до точності відтворювання компози-
торського тексту та задуму.

В цій невеличкій публікації спробуємо довести це судження.
Свою диригентську кар’єру А. Тосканіні розпочав рано. Після блискучого закін-

чення Пармської консерваторії по класу віолончелі імпресаріо Клаудіо Россі запро-
понував Тосканіні вступити до трупи, яку він зібрав для подорожі по Південній Аме-
риці. Ця поїздка стала для нього доленосною, адже саме в Бразилії Артуро Тосканіні 
вперше встав за диригентський пульт. Це сталося 25 червня 1886 року в Ріо-де-Жа-
нейро, де він врятувавши трупу, чудово продиригував оперу «Аїда» Дж. Верді [ 3, с. 31].

Поступово нова професія захоплює молодого музиканта і він залишає кар’єру 
віолончеліста і повністю присвячує себе диригентській діяльності. Вже в 1895-1898 
роках Тосканіні провів три сезони в туринському театрі «Реджо» і паралельно висту-
пав в інших містах Італії як запрошений диригент. 

Слава про прекрасного маестро стрімко росла і в 1898 році його запрошують 
очолити оперний театр «Ла Скала» в Мілані.

На новій посаді диригент вдало поєднував вагнерівські драми з італійською кла-
сикою та операми сучасних композиторів. «Фальстаф, Отелло, Луіза Міллер, Бал-ма-
скарад та інші твори Верді відмінно уживалися на афішах «Ла Скала» з Лоенгріном, 
Зигфридом, Валькирією, Тристаном та Ізольдою Вагнера; опери Россіні і Доніцетті 
– з творами Берліоза та Чайковського; творіння Пуччіні і Масканьї – з творами Фран-
кетті, Гольдмарка і Змарельї» [3,с. 99].

Успіх давався Тосканіні великою кропіткою та наполегливою роботою над со-
бою та постійною боротьбою з усталеними традиціями, які йшли всупереч ідеям 
композитора та художній цілісності твору. 

В кінці ХІХ ст., як згадує Л. Тарасов та І. Костантинова «диригент, навіть самий 
відомий залишався слугою публіки. Якщо їй хотілося, щоб співак повторив арію, ди-
ригент покірно виповнював її побажання (тим більше, що самі співаки вважали ви-
конання на біс зміцненням власного престижу). Публіка вимагала від співака трима-
ти на ферматі свою коронну ноту безкінечно довго, і диригент, склавши руки, чекав 
коли соліст виспівував її. Слухачі наполягали на музичних фокусах. 

Не лише про композитора, його задум, але й про елементарний смак забува-
ли. Приходили в театр як до своєї вітальні: не стільки послухати музику, скільки для 
зустрічі з друзями, заради демонстрації своїх туалетів та дорогоцінностей. Світло 
в залі горіло в повну силу: в ложах йшло своє життя, а на сцені – своє…

Спочатку він [Тосканіні] притушив в залі світло під час дії, а потім і зовсім вимк-
нув люстри; заборонив біси, виходи співаків на аплодисменти під час дії; наполегли-
во боровся з виконавцями проти безглуздих вокальних прикрас» [3, с. 66].
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Тосканіні залишався вірний своїм принципам, до кінця відстоював художню 
сторону твору та задум композитора. Навіть вимоги представників сицилійської ма-
фії та натиск і погрози фашистських диктаторів не могли змусити його поступитися 
своїм художнім критеріям та цінностям.

Показовими в цьому відношенні можна назвати гастролі Тосканіні в Палермо 
у 1892 році. «В той час на Сицилії усім керувала мафія. Їй підпорядковувалися як уря-
дові чиновники, так і прості пастухи. Її бажання були законом і в театрі. Якщо мафія 
вимагала повторити якийсь номер, ніхто не міг їй суперечити. Але Тосканіні не ви-
знавав ці неписані закони. Він як завжди не дозволяв жодного виходу на біс. Мафія 
оголосила театру війну: її функціонери з криками пройшли по місту, погрожуючи 
фізичної розправою.

Коли на наступному спектаклі він піднявся на подіум, атмосфера в залі здава-
лося напруженою до межі. Тосканіні незворушно підняв палочку. Він вів оперу, наче 
за його спиною не чулося ні свисту, ані шикання, ані погроз – наче не помічаючи ні-
яких ознак бурі. І – сталося диво. Один з ватажків мафії раптом подав знак зупинити 
галас: відвага молодого диригента прийшлася йому до душі» [3, с. 67].

Тосканіні вважав, що безкомпромісна вимога краще поблажливості: лише вона 
може забезпечити високий рівень виконання [3, с. 98].

На прохання написати невеличку передмову до збірки «Мистецтво Артуро То-
сканіні», яке вийшло у видавництві «Музика» в 1974 році, його донька Валлі Кастель-
барко-Тосканіні відповіла: «Ви хочете, щоб я написала вам статтю про свого батька. 
Але зробивши це, я б згрішила проти скромності людини, яка ніколи б не побажала, 
щоб його діти говорили, а тим більш писали про нього. 

Я можу лише сказати вам, що це була натура у вищій мірі цільна – і в морально-
му, і в художньому відношенні. Він виховав нас своїм прикладом. Більш за все у Світі 
він любив Музику, якій присвятив все своє життя без залишку. Це була скромна, але 
горда людина, і перш за все людина чесна – і в житті, і в мистецтві. 

Коли у нього запитували, як він диригує або яким чином інтерпретує той чи 
інший твір, він незмінно відповідав: «Так, як написав його автор. Він ніколи не нама-
гався бути Тосканіні – він намагався виконати волю композитора. Ось те зерно, що, 
на мою думку, визначає саме суттєве в житті мого батька…» [ 3, с. 6].

Після смерті Дж. Верді диригента вважали «обличчям номер 1» в музичній куль-
турі Італії. Його авторитет і беззаперечний вплив на музичне життя країни надали 
право британському журналісту та автору бестселерів «Хто вбив класичну музику?», 
«Маестро міф. Великі диригенти в боротьбі за владу» Норману Лебрехту припусти-
тися думки, що саме «завдячуючи Тосканіні головним в музиці стає диригент, а не 
композитор [ 1, с. 86].

Кожен замах його палочки, кожний рух рук, навіть кожний вибух люті слугував 
музиці [ 3, с. 129].

Один з скрипалів симфонічного оркестру «ЕнБіСі» (NBC. National Broadcasting 
Company), який був створений спеціально для А.  Тосканіні Семюель Антек згадує: 
«Іноді проста, маленька помилка, нота, яка взята надто голосно, crescendo, яке на-
стало занадто рано, – все це могло запалити гніт… Найграндиозніші бурі Тосканіні 
відбувалися тоді, коли в нього виникала підозра, що оркестр розкошує і сприймає 
і музику, і його самого надто поверхово. Один з проявів такої люті в симфонічному 
оркестрі «ЕнБіСі» відбувся під час першої репетиції Дев’ятої симфонії Бетховена… 
Репетиція йшла своїм звичайним ходом до того моменту, поки не дійшли до скерцо. 
Всі ми були дуже уважні, як раптом він зупинився:

- Celli! – закричав він. - Celli! Не да-да-да-да-а-а, а дья-де-да-а! Що вони, дурні? 
Ах та-а-ак, їх це не хвилює! Вони спокійно відкинулися на спинку стільців. В звуці 
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у них не має гостроти, не має життя! Вони не відчувають трепету перед великою му-
зикою! Вони просто сплять! Вони ображають Бетховена! Вони ображають його! Ні! 
Тільки не з Тосканіні будуть вони грати так жахливо!..

І сили урагану злетіли. Під акомпанемент цілого потоку образ він зламав палоч-
ку, схопив партитуру, почав стукати нею, потім розідрав на шматки, розламав пульт, 
скинув його з естради і, несамовито репетуючи, став роздирати комір сорочки; тут 
його рука зачепила ланцюжок від годинника, який він зазвичай носив у нагрудній 
кишені. Він у сказі вихопив годинника, подивився на нього незрячим поглядом і що-
сили жбурнув о підлогу, так що уламки розлетілися на всі боки » [ 3, с. 366-367].

Однак, як зауважує американський піаніст та музичний критик Семюель Хоци-
нов: «ніякі скарги ніколи не поступали. Проста істина полягала в тому, що все життя 
йому прощали таку поведінку, яку ніколи не терпів би жоден артист. Без усілякою 
сили, яка б підтримувала його ззовні, в своєму царстві він був абсолютним диктато-
ром.

По-перше, магічний вплив на публіку робив заздалегідь вирішеним його пере-
могу у відкритій суперечці з будь-ким з повсталих музикантів, співаків, адміністра-
торів чи імпресаріо.

По-друге, він, беззаперечно, незрівняний за своїм масштабом музикант і без-
страшна людина, його особиста чарівність невідпорна, все в ньому дивовижно яскра-
ве. Здається, всі одностайно визнавали, що до нього не відносилися закони й прави-
ла, яким підпорядковані інші люди, навіть відомі артисти» [ 3, с. 130].

Висновки. В кінці ХІХ ст. оперне мистецтво не лише Італії а й усієї Європи по-
терпало від свавілля виконавців: темпи, які визначалися більше вокально-технічни-
ми можливостями співаків, а не композиторським баченням; безглузді музичні при-
краси, рулади, довгі фермати за для показу власного голосу, які суперечили під час 
навіть змісту арії; «біси» по середині вистави, які руйнували загальну драматургію 
твору тощо. Гострий слух, феноменальна пам’ять, рішуча вимогливість чіткого до-
тримання нотного тексту видатного італійського диригента Артуро Тосканіні стали 
на боротьбу за дотримання композиторського задуму. Нетерпіння будь-якої фаль-
ші (інтонаційної, акторської, емоційної тощо), посереднього ставлення до мисте-
цтва часто реалізувалися диригентом через емоційні спалахи гніву та люті, які при-
множилися враховуючи холеричний темперамент італійця. А безкомпромісність та 
принциповість диригента сприяли виникненню образа-диктатора, який закріпився 
за видатним маестро.
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ТРАДИЦІЇ АНСАМБЛЮ ТРОЇСТИХ МУЗИК  
В МУЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ УКРАЇНИ

Мета: Проаналізувати особливості функціонування традиційних ансамблів 
«троїстих музик» в музичній культурі України, зокрема їх творчу діяльність та інстру-
ментарій. Узагальнити існуючі дані про традиційні народні колективи, та умови їх 
професійної діяльності.

Дискусії. В українській музичній культурі, слід звернути увагу на традиційний 
ансамбль «троїста музика», котрий відігравав неабияку роль у жанрах української епі-
ки та календарно-обрядовому фольклорі. 

Історію виникнення цього колективу пов’язують з великою кількістю легенд, та 
згадують і в народних піснях, і в оповіданнях, і в віршах. Чудову, глибоко поетичну 
легенду, про свою троїсту музику, створили гуцули. В ній розповідається, як три леге-
ні – скрипаль, цимбаліст і сопілкар – закохалися в одну дівчину. Вона, вибираючи собі 
нареченого, запропонувала їм принародно позмагатись у грі: чиє виконання народ 
визнає найліпшим – за того і вийде заміж. Кожне виконання було таким майстерним, 
що жодний не одержав переваги. Змагання відбувались до тих пір, поки музиканти не 
об’єднались. Саме так, при людях народилась нечувана музика, яку і назвали троїстою 
музикою. Отож рішенням дівчини було не порушувати чарівного звучання невелич-
кого колективу, ні за кого з них не вийшла вона заміж, а троїста музика збереглась і до 
сьогодні.

Отже «троїста музика» - це народний інструментальний ансамбль, в якому склад 
інструментів варіюється залежно від певного регіону. Ансамбль такого типу, відігра-
вав неабияку роль у побуті українських селищ. Їхні виступи можна було почути на на-
родних святах, гуляннях, ярмарках, але свою істотну роль ансамбль виконував на ве-
сіллях, завдяки цьому й отримав другу назву «весільна капела». Створити святковий 
настрій, забезпечити музичний супровід до танцювальних та театральних дій – це го-
ловна мета «троїстих музик». Саме тому ансамбль виконував переважно танцювальні 
мелодії, але для різножанровості додавали й ліричні.

Скрипку заведено вважати засновницею «троїстих музик», вона є характерною 
рисою, що визначає ансамбль як тип за інструментарієм. Провідна ж роль у цьому 
гурті належала скрипалю. Саме скрипаль міг виступати в ролі своєрідного диригента, 
завдяки зручній постановці. Тож спираючись на це, йому можна було сміливо віддати 
всі лаври керівника.  

Як згадувалось вище, інструментальний склад ансамблю «троїстих музик» та 
кількість музикантів залежить від регіону. Найпоширенішим складом є: скрипка, ци-
мбали та бубон – в західних областях; скрипка, басоля та бубон у центральних. З рока-
ми склади ансамблю змінювались, тим самим змінювалась і кількість виконавців. На 
гуляннях в «троїстих музиках» можна було почути й вентильний тромбон, і кларнет, 
і флейту, на поліссі додавали баян або гармошку, коли ж гуцули імпровізували з різ-
ними духовими інструментами, додавались такі як ріг, трембіта, флояра або денцівка.

Якщо розглядати традиційний склад (скрипка, цимбали та бубон), можна прове-
сти аналіз класифікації функцій кожного інструменту. Виконавцем першої або верх-
ньої партії – був скрипаль; обирали найдосвідченішого та найпрофесійнішого музику, 
тому що на його плечі лягала велика відповідальність за вибір репертуару, за ознаки 
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початку і кінця композиції, за темп виконуваного твору, скрипаль обирав якісь пев-
ні награвання, свої імпровізаційні вставки та «на ходу» будував форму виконуваного 
твору. Як казали в народі, функція цієї музичної партії мала назву «тримати верх». 
Згідно з музичною термінологією, скрипка подібно голосу виконує мелодичну лінію. 
Окрім творчих завдань, скрипаль виконував роль так званого керівника, вирішував 
побутові, адміністративні та «кадрові» питання, пов’язані з усім спектром функціону-
вання колективу.

Друга партія або середина, призначалася інструменту, котрий здатен заповнити 
всю гармонічну фактуру. Цимбаліст або гармоніст (баяніст) вміло справлялися з аком-
пануючою функцією, котра була фундаментом для колективу, та без якого втрачалося 
об’ємне звучання. Функція супроводу в традиційному ансамблі була доволі простою, 
але водночас самодостатньою. Друга партія на народний лад звалася «вторувальник» - 
музика, який мав досконало відчувати ритм, та вправно підтримувати мелодію.

Третя партія – це метро-ритмічна функція, котра виконувалась на бубні або ве-
ликім барабані з тарілкою (бухало). Головною метою є непохитне та потужнє триман-
ня метру й темпу, формування тонусу й характеру виконуваного твору. 

Для «троїстої музики» характерне своєрідне звучання: національний колорит, 
багатство мелізматики й тембрального забарвлення, оригінальні прийоми гри та зву-
ковидобування. Варто зазначити те, що вплинули на формування особливості україн-
ської традиційної інструментальної музики внесли і сусідні країни. Це сприяло удо-
сконаленню імпровізаційності та мелодійної структури творів. Важливим критерієм 
в ансамблі є єдність та злагодженість музикантів, адже від цього залежала репутація 
колективу серед сільського населення, яке оцінювало гру ансамблю загалом, а не ок-
ремо кожного музиканта.

З роками склад троїстих музик поступово збільшувався, цей факт посприяв на 
розвинення українського народного оркестрового мистецтва. 

Висновки. Проаналізувавши українську традиційну інструментальну музику, 
в особливості ансамбль троїстих музик, їх творчість та інструментарій, слід зробити 
такі висновки:

Ансамбль троїстої музики - це автентичний інструментальний ансамбль, де 
склад інструментів варіюється в залежності від регіону, але скрізь провідна роль на-
лежала скрипалю.

Розглядати назву троїстих музик можна не тільки керуючись складом учасників, 
а й виконувану в музиці функцію.

Для «троїстої музики» характерне своєрідне звучання: національний колорит, 
багатство мелізматики й тембрального забарвлення, оригінальні прийоми гри та зву-
ковидобування.

Важливим в ансамблі є єдність та злагодженість музикантів, адже від цього за-
лежала репутація колективу серед сільського населення, яке оцінювало гру ансамблю 
загалом, а не окремо кожного музиканта.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НЕОФОЛЬКЛОРИЗМУ  
В БАЯННО-АКОРДЕОННОМУ МИСТЕЦТВІ В УКРАЇНІ

Мета: дослідження умов формування неофолькористичних тенденцій в баянно- 
акордеонному мистецтві ХХ ст., що обумовлювало загальну стилістику музичної твор-
чості. 

Дискусії. Стильова система сучасної баянної музики становить сукупність ос-
новних типів сьогоденної академічної музичної традиції. В українській музичній куль-
турі сьогодні спостерігається співіснування накладення декількох стильових парадигм 
з використанням у новій формі якісних характеристик попереднього періоду. У баян-
но-акордеонної музики неофольклорного напрямку спостерігаємо авторське перевті-
лення народної музики через призму власного стилю. Композиторське переосмислення 
фольклорних джерел часто досягає глибинних архаїчних пластів народного музикуван-
ня [1, 4]. Одним з таких векторів, від якого й починається процес трансформації баянної 
музики в річищі академізму, стає фольклоризм (а на більш пізній стадії свого розвитку 
– неофольклоризм). Тобто, опрацювання народного мелосу, перетворення фольклорних 
першоджерел в академічних жанрах і формах, відтворення стилістики і „духу” народ-
но-інструментального виконання [5, 288]. 

Фундатором дослідження баянно-акордеонного мистецтва є М. Давидов. Також 
можна назвати ряд наукових розвідок Є. Іванова, Вл. Князєва, А. Сташевського, Ю. Чу-
мака, І. Ященка, В. Дорохіна, В. Зайця, А. Семешка, А. Чeрноіваненко, М. Різоля, В. Бесфа-
мільнова та ін., які досліджують прийоми, штрихову палітру та виконавські можливості 
сучасного баяна та акордеона. Висвітленням фольклорної специфіки в баянних творах, 
написаних на народній основі, займалися такі науковці, як В. Бичков, А. Гончаров, М. Ім-
ханицький, Д. Кужелев, А. Михайлова, В. Мурза, Я. Олексів, О. Показаник. 

Наукова новизна роботи полягає у розкритті загальної синергії розвитку баянно- 
акордеонного мистецтва під впливом неофольклоризму, що своєю чергою, обумовило 
особливості у зміні репертуару для баяна та акордеона, що сприяло формуванню онов-
лених тенденцій у виконавстві, підвищуючи, тим самим, рівень виражальних засобів, 
виконавської майстерності інструменту загалом як цілісного художньо-естетичного 
явища музичної культури. 

Фольклорна складова досить плідно впливає на музичну творчість. Вона не втрачає 
первинного автентичного начала; на її основі з’являються нові форми музичного мов-
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лення, розширюючи межі традицій, зближуючись із професійним, академічним мис-
тецтвом. Співвідношення фольклорної традиції та композиторської творчості формує 
нове стилістичне явище – неофольклоризм, художньо-естетичним принципом якого 
є зв’язок здобутків сучасної композиторської техніки з фольклорно архаїчною традиці-
єю. Такий синтез породжує оригінальні композиторські стилі, начало яких виявляєть-
ся в новітніх засобах, на новому естетичному рівні. Таким чином, у новому музичному 
мовленні – “неофольклоризмі” “фольклор” постає як категорія змісту, а “нео” – як кате-
горія форми [7, 46].

 У становленні неофольклористичного стилю значну роль відіграла творчість львів-
ського осередку композиторів-модерністів 20–30-х р.р. – М. Колесси, Н. Нижанківського, 
А. Рудницького, З. Лиська та С. Туркевич-Лісовської. Випускники вищих навчальних за-
кладів Відня, Праги, Берліна, вони засвоїли досягнення європейської композиторської 
техніки. В їхній творчості з’являються тенденції, суголосні європейським мистецьким 
напрямкам кінця ХІХ – початку ХХ ст. – експресіонізму, урбанізму, інших неостилів. Од-
нак, на ґрунті національної свідомості, найорганічнішим для львівських композиторів 
виявився неофольклоризм [6, 64]. 

У 50–60-х р.р. неофольклоризм набуває подальшого утвердження у творчості пред-
ставників “нової фольклорної хвилі” (Р. Щедріна, С. Слонімського, М. Сидельникова, 
Л. Колодуба, М. Скорика, Л. Грабовського, Є. Станковича, Л. Дичко, І. Карабиця та бага-
тьох інших представників з різних республік колишнього СРСР), які, за словами І. Ля-
шенка, “утворюють в ХХ ст. свій спектр естетичних домінант” [2, 81]. 

Одним з найяскравіших сучасних авторів в українській баянній музиці, який дуже 
вдало працює у напрямку перетворення фольклорної традиції, є Віктор Власов. Протя-
гом останньої чверті минулого століття композитор створив цілу низку творів на народ-
ній основі, які представляють новий підхід в опрацюванні фольклорного першоджерела. 

Також, окремо треба назвати ім’я Анатолія Гайденко, автора малих і великих од-
ночастинних творів, в основі яких закладено музично-мовні засади фольклору різних 
народів, зокрема українського, російського, грузинського, хорватського, болгарського, 
сербського, угорського, молдавського, румунського тощо. [3, 18]. 

Опора на фольклорні інтонації визначає один із напрямів баянної творчості Юрія 
Шамо, музика якого не позбавлена рис сучасного „модернового” мовлення. [6, 78]. 

У стилістичну проекцію фольклоризму-неофольклоризму в розвитку вітчизняної 
баянної музики сучасного етапу органічно вписується творчість Володимира Подгорно-
го, а саме – середнього та пізнього її періодів. 

 Серед інших авторів, які на сучасному етапі розвитку баянної музики в Україні 
працюють у жанрі народної обробки, поповнюючи своїми творами фольклористичний 
вектор оригінальної баянної літератури, слід відзначити О. Назаренка, В. Гальчанського, 
Г. Метьолкіна, Ю. Кукузенка, О. Чуєва, Л. Козельчука й ін. [4, 210]. 

 Іншим прикладом історично закономірного процесу є взаємопроникнення фоль-
клору та джазу. Такий синтез - один із шляхів появи неофольклоризму як стильового 
напряму музики другої половини ХХ століття, яскраво представленого в баянно-акор-
деонній творчості українських композиторів: А. Білошицького, В. Власова, А. Гайденко, 
В. Зубицького, К. Мяскова, В. Підгорного В. Рунчака, А. Сташевського, Ю. Шамо, Г. Шен-
дерьова та інших, де знайшли своє відображення провідні тематичні лінії «нової музи-
ки». [3, 18-19]. 

Також, неофольклорну лінію оригінального баянного репертуару, розвиває жанр 
концерту. Використовували народнопісенний матеріал в якості основних тематичних 
ліній композитори А. Гайденко, М. Різоль, Г. Шендерьов та ін. 

Висновки. Баянно-акардеонна музика ХХ ст. є прикладом стрімкого оновлення 
мови багатьох творів. Властиве їм розмаїття нових виразів та технологій, що утворюють-
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ся суголосно загальним процесам сучасного музичного простору, огорнутого потужним 
струменем атрадиціоналізму. Причетність до нього баяна засвідчує активне опанування 
композиторами незвичних мистецьких форм, концептів та проривних технологій тран-
сгресивного характеру: твори для баяна К. Цепколенко, В. Рунчака, І. Тараненка, Ю. Го-
мельської, С. Пилютикова, А. Загайкевич, А. Карнака, Л. Самодаєвої, О. Щетинського та 
інших українських композиторів.

 Стильові утворення в баянно-акордеонних творах українських баяністів-практи-
ків, репертуарні напрацювання кінця ХХ початок XXI століття базуються на фольклорній 
основі з використанням сучасних прийомів гри та інтерпретації музики самим компо-
зитором, а іноді виконавцем. Таким чином, її суть полягає в стилізації елементів ладо-
гармонійної основи, ритму, фактури, тематизму, різних виконавських прийомів, взає-
мопроникнення напрямків (фольклорний - естрадно-джазовий - камерно-академічний) 
і створенні на цій основі нового джазово-академічного напрямку музики.
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ФІЛОСОФ-МУЗИКАНТ ЖАН-ЖАК РУССО ТА ЙОГО ОПЕРА  
«СЕЛЯНСЬКИЙ ЧАКЛУН» 

Мета: 1). Необхідність звернути увагу на цінність внеску Жан-Жака Руссо як тео-
ретика, у формуванні класичної гармонії. 2). Обґрунтувати та підтвердити концепцію 
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зв’язку мови та музики. 3). Зрозуміти як, взагалі, Жан-Жак Руссо розумів філософську 
сутність музичного мистецтва. 4). Довести, що Жан-Жак Руссо був не тільки філосо-
фом-мислителем, а й творчим практиком, який залишив після себе багато інструмен-
тальних творів, романсів, декілька опер, і навіть, встиг винайти нову нотну систему, 
яка нажаль, завдяки втручанню Ж.-Ф. Рамо, не викликала зацікавлення і була забута. 
Здійснити аналіз творчості мислителя Ж.-Ж. Руссо та відзначити його внесок у 

Жан-Жак Руссо – яскравий представник французького Просвітництва XVIII ст. 
Талановитий мислитель, філософ та письменник, він розумів глобальні пробле-
ми розвитку суспільства та культури, намагався розв’язати деякі морально-етичні 
завдання, висвітлюючи їх через призму своїх філософських ідей. 

Актуальність даного дослідження обумовлена етико-естетичними проблемами. 
Це дослідження може бути корисним також в педагогічній практиці. Новизна цього 
дослідження полягає у всебічному аналізі музичної естетики Руссо: його розуміння 
сутності музичного феномену. 

Дискусії. Культура французького Просвітництва була предтечою першої буржу-
азної революції в країні. Це був хаотичний та суперечливий час, коли в суспільстві 
змішались багаточисленні філософські ідеї, політичні погляди та естетичні теорії. 
Така ж сама хаотичність була притаманна і для філософської концепції Жан-Жака 
Руссо. У 16 років він почав мандрувати Швейцарією, Францією та Італією. За час цих 
подорожей він отримав великий життєвий досвід, відчув на собі складність життя 
простої людини. Можна сказати, що Руссо був з «породи» дисидентів, «людиною-но-
сієм» кризи в переламні моменти розвитку суспільства, людиною, яка випереджала 
свій час. Його філософські погляди та естетична система відображала ті нестабільні 
часи, коли Франція знаходилась на роздоріжжі, де боротьба різних соціальних про-
шарків була протистоянням моральних переконань, багаточисленних напрямків 
в мистецтві. 

Єдина ідея, яка об’єднувала всіх філософів того часу – ідея Просвітництва. Наїв-
не, утопічне переконання в тому, що знання та розум повинні змінити людину, яка 
за своєю сутністю від природи є доброю. Проблема особистості, рівень її освіти, ши-
рота поглядів та об’єм знань були в центрі тогочасних філософських проблем. Ідеаль-
не суспільство бачилось як співіснування вихованих, культурних, освічених людей. 
Саме тому на мистецтво, як на один з найвищих продуктів людської діяльності та 
ідеал прекрасного, покладались великі надії в плані перетворення недосконалості 
навколишнього світу. 

Жан-Жак Руссо народився 28 червня 1712 року в Ерменонвілі – містечку побли-
зу Парижу, в сім’ї годинникаря. Спеціальної музичної освіти не отримав. Музичні 
смаки Ж.-Ж. Руссо склались під впливом музики, яку він чув у Франції, а також Італії  
(в 1743 – 1744 роках був секретарем французького посла в Венеції). Співав в цер-
ковному хорі, диригував домашніми концертами, писав музику. Саме музика поряд 
з філософією і літературою була для Жан-Жака Руссо об’єктом серйозних роздумів 
та глибокого аналізу. Крізь призму музичного впливу, філософ намагався осмислити 
саму людину та суспільство взагалі, протиріччя між особистістю та соціумом. 

В своєму філософсько-естетичному дослідництві музичного мистецтва Руссо 
торкається також проблем композиції та педагогіки. Розмірковуючи про сутність 
музики Руссо підходить до аналізу проблем внутрішнього світу особистості, її душі, 
а також фізичного здоров’я. Філософ вважав, що усі діти з’являються у світ без вад, 
але суспільство, в якому панують нерівність та свавілля пригнічує їх кращі намаган-
ня. Через це виховання дітей повинно проходити далеко від суспільства, на лоні при-
роди. Спілкування дітей з природою пробудить в них «моральні почуття», і перш за 
все, доброту. Руссо наголошував на тому, що дитина повинна отримувати теоретичні 
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знання через наочні факти дійсності. А вихователь повинен якомога повніше вико-
ристовувати природні схильності та здібності учнів. 

У своїх працях Жан-Жак Руссо чітко розмежовував мистецтво заможних про-
шарків суспільства, яке веде до деградації суспільної моралі і «природнє» мистецтво, 
яке зв’язане з життям простого народу. Філософ-музикант вважав, що тільки живе, 
«природнє» мистецтво здатне правдиво відобразити життя. Він перший розробляє 
проблему інтерпретації та розуміння музичного тексту. «Мелодія, гармонія, ритм, 
набір інструментів та голосів – це елементи музичної мови, і саме мелодія, завдяки 
своєму прямому зв’язку з граматичним та ораторським акцентом визначає характер 
всіх інших елементів» [1, С. 268]. Тобто вплив мови на структуру музичних символів 
виступає як базовий аспект осмислення музичного феномену. 

В свою чергу мова, її особливості, національні риси підпорядковуються тради-
ціям, інтересам та ментальності нації. Таким чином, музика стає образно-смисловою 
моделлю національної самобутності та свідомості народу. В контексті естетичної кон-
цепції Руссо – мелодія народжується із ритмо-інтонаційних особливостей мови – вона 
володіє образно-інформаційним змістом. Гармонія і ритм їй підпорядковуються. 

Аналізуючи музичні інтервали, філософ вказує на їх певний вплив, але рекомен-
дує «…композиторам не захоплюватись складними акордами, які відволікатимуть від 
виразності мелодії» [1, С. 199]. На жаль, Руссо не торкається проблем оркестровки, не 
аналізує цілісність музичного твору, його архітектоніку, тематизм, роль кульмінації. 
Він загострює увагу на інформаційній стороні музики. Ідеалом музичного мистецтва 
ЖанЖак Руссо вважав оперу. В ній синтезовано все найважливіше – живопис (декора-
ції), поезія (вокал), музика. Він писав: «…вокальна музика виникла набагато раніше 
інструментальної. Вона наслідувала її мелодичні обороти та ритми; різні ж ритми во-
кальної музики брали свій початок у різних способах скандування мови, взаємному 
розташуванні коротких та довгих звуків» [1, С. 184]. «Мелодія, наслідуючи модуляції 
голосу, висловлює скарги, крики страждань або радості, загрози, стогін; в її сферу вхо-
дять всі ознаки пристрасті. Вона наслідує інтонації мови, які в кожній мові відповіда-
ють певним рухам душі. Вона не тільки наслідує – вона розмовляє» [1, С. 256]. 

Жан-Жак Руссо вважав, що сутність музики, є людська думка та емоція, що роз-
гортається у часі, і долаючи перешкоди сухої розсудливості нашої свідомості природ-
ньо проникає в світ емоцій людини. В 1743 році Руссо публікує «Дисертацію про су-
часну музику». В якій пропонує реформу нотної нотації, та винахід нової цифрової 
гармонічної системи, яку ми розуміємо сьогодні як класичну гармонію. Цифровий 
запис тризвуків, септакордів та їх обернень (53, 6, 64; 7, 65, 43, 2), усі інтервали (чисті, 
малі, великі, зменшені, збільшені) – це винахід Руссо. Але у цій системі був великий 
недолік: окрім цифрового запису акордів та інтервалів він запропонував відмовитись 
від нотного запису і використовувати лише цифри. Кожна нота була б записана циф-
рою, і звичайно, це створювало б великі складнощі у прочитанні нотного тексту. 

В своїй «Сповіді» Руссо писав: «Академія видала мені посвідчення, повне вагомих 
похвал, з яких було ясно, що вона не знаходить мою систему ні новою, ні корисною» 
[2, С. 248]. «Я завжди дивувався тій легкості, з якою вони (академіки) декількома гуч-
ними реченнями забракували мене, навіть не зрозумівши. Не знаю де вони відкопали, 
що колись якийсь чернець, на ім’я отець Суетті, винайшов позначення гами цифрами; 
цього виявилось досить, щоб твердити, що моя система не нова. Хай так, хоча я ні-
чого не чув про отця Суетті, і хоча його метод позначення семи нот «Cantus planus», 
навіть не міркуючи про октави, ніяким чином не заслуговує порівняння з простим 
та зручним, винайденим мною способом легкого написання цифрами будь-якої му-
зики, ключа, пауз, октав, такту, темпів і довжин нот, усього того, про що Суетті навіть 
не думав; все ж таки було правильно, що по відношенню елементарного позначення 
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семи нот, він був першовідкривачем» [2, С. 248]. «… Єдине суттєве заперечення, яке 
було зроблене проти моєї системи, було зроблено Рамо; тільки-но я встиг її викласти 
Рамо, як він зразу побачив її слабку сторону: «Ваші знаки, – сказав він мені, – дуже 
гарні тим, що легко і ясно позначають довжину нот, точно вказуючи інтервали і завж-
ди виявляють просте 4 в подвоєному, гарні усім тим, що відсутнє у звичайних нотах; 
але вони погані тим, що вони вимагають дій в умі, які не завжди зможуть встигати за 
швидкістю виконання. Розташування наших нот, – продовжив він, – малюються оку 
без цих дій. Якщо дві ноти, одна дуже висока, друга дуже низька, сполучені хоча б ці-
лою тирадою проміжних нот, я все ж таки з першого погляду бачу перехід від однієї до 
іншої через проміжні сходинки. Але, для того, щоб оволодіти усією тирадою за вашою 
системою, необхідно розібрати усі ваші цифри одну за одною, швидкий погляд нічим 
не допоможе» [2, С. 249]. 

Видатний композитор, музикант, теоретик Ж.-Ф. Рамо визнав нову цифрову си-
стему Руссо не дієздатною, що не завадило майстру, трохи пізніше, видати «левову» 
її частку як власний винахід. XVIII століття було складним для французької музики, 
щодо якої довгий час велась жорстка полеміка. Особливо це стосувалось шляхів роз-
витку французької опери. Справа в тому, що у Франції середини XVIII століття пану-
вала епоха бароко з її манірністю, пишністю, «напудреними перуками», умовністю 
почуттів. Використовувались тільки міфологічні сюжети, далекі від реального жит-
тя. Музика була стандартна, погано запам’ятовувалась. Постановки швидко втрача-
ли успіх та знімались зі сцени. Влітку 1752 року в Париж прибуває трупа італійської 
музичної комедії. Артистів супроводжують автори опер (серед них Дж.-Б. Перголезі). 
Після перших спектаклів в столиці Франції, розгоряється страшений скандал. Сюже-
ти цих опер були запозичені з народних п’єс, які були близькі простим людям і тому 
дуже подобались слухачам. Але це не подобалось придворним музичним колам, вони 
не сприймали нову форму, яка руйнувала звичне уявлення про оперний сюжет, «бо-
жественну сутність» героїв – олімпійські боги втрачали свою велич. Коло італійської 
опери точилась жорстока боротьба. 

Весь Париж розділився на два ворогуючи табори; парламент, державні та цер-
ковні справи біли закинуті. Ця боротьба пізніше ввійшла в історію музики як «вій-
на буфонів». Саме ця війна стала найважливішим стимулом активізації музичної ді-
яльності Руссо, який рішуче прийняв сторону «буфоністів». Він випускає кілька го-
строполемічних памфлетів проти умовностей французького театру. І ось, 1 березня  
1753 року, у самий розпал боротьби, «увесь Париж» і король Людовік XV прийшли слу-
хати нову французьку оперу. 5 Чекали скандалу, бо дуже відомим було ім’я автора; 
навіть назва опери насторожували – «Селянський чаклун». Для французької опери все 
незвично. На сцені не боги, а живі люди і поводили вони себе «обурливо». Так голов-
ний герой Колен, наприклад, проголошує: «Я щасливіший за усіх панів». Але найбільш 
незвичною була музика. Здавалось, що автор просто записав пісні і танці селянських 
передмість Парижу та провінцій. Це було настільки просто і невимушено, так легко 
сприймались, що фінальна сцена закінчилась бурхливою овацією всієї зали. 

Звичайно, опера Руссо була недосконалою, і мабуть, автор не в змозі був впора-
тись із складним трагічним сюжетом. Йому легше було писати сентиментальні наївні 
романси, і це не дивно. Усе, чого він навчився в житті, він навчився сам. «Трактат 
про гармонію» був єдиним музичним підручником, прочитавши який, Руссо надовго 
поринув у «світ» музики. В своїй опері він виступив одночасно як композитор і дра-
матург (музику він писав на власне віршоване лібрето). Через 100 років після смер-
ті Руссо, так будуть робити Р. Вагнер та Р. Шуман. Маленький шедевр Руссо, створе-
ний під впливом опери-буф, набув високої оцінки сучасників. Реформатор музики  
XVIII століття В.-Х. Глюк казав: «Селянський чаклун» – зразок якому жоден автор не 
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може поки наслідувати». Музична творчість Руссо займає окреме місце в культурній 
спадщині Європи XVIII століття. 

Висновки. Наділений талантом, але позбавлений знань, досвіду й майстерності, 
в силу життєвих обставин, він подарував світу значно менше ніж міг би дати. Опера 
«Селянський чаклун» протрималась в репертуарі оперних театрів до 1870 року. Ста-
виться вона і зараз: • Оркестр під орудою Луїса де Фромаша (1956 р. Париж. Солісти: 
Колетта – Жанін Мішо, Колен – Ніколаус Гедда, Чарівник – Мішель Роу). • Камерний 
оркестр «Cantus Firmus» (на автентичних інструментах). Диригент – Андре Райз (2006 
р. Швейцарія. Колетта – Габріела Бюрглер, Колен – Міхаель Файфар, Чарівник – Домі-
нік Вьорнер). 
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СТРУНИ, НА ЯКИХ НІКОЛИ НЕ ГРАЛИ

Мета: опановуючи свій інструмент, скрипку, мене зацікавило питання, як грали 
раніше, у 16-17ст., які прийоми гри та засоби виразності використовували тогочасні 
віртуози.

Сьогодні я хочу торкнутись теми струн, при чому не звичних нам, а симпатичних 
або резонансних струн. Я поставила перед собою завдання, розкрити поняття «сим-
патичних» струн, де вони використовуються, і чи стикаємось ми з ними в сучасному 
житті.

Дискусії. Симпатичні струни – це струни, які не використовуються безпосеред-
ньо виконавцем, а починають діяти від коливань ігрових струн. Це допомагає збага-
тити тембр  звучання інструменту, додати звуку об’єму та ефекту «освітлення» . Слід 
зазначити, що старовинні інструменти мали інші параметри, відмінні від сучасних, 
і потребували додаткових засобів збагачення звуку. Саме для досягнення цієї мети, 
використовувались так звані резонансні струни. Робились вони зазвичай з металу та 
тонкого дроту, їх  розміщували під грифом, аби виконавець не заважав фізичному 
явищу резонансу. Реагуючи  на звуки, видобувані за допомогою смичка, симпатичні 
струни починають  резонувати, додаючи певну фарбу, яскравість звучанню.  

Це явище використовувалось на таких струнних інструментах як: віола, хардин-
гфеле (або норвезька скрипка), нюккельхарпа. 

Віола д’Амур є дуже цікавим представником сімейства віол, це – справжній ви-
твір мистецтва, створений майстрами 17 ст. Це так званий приклад поєднання скрип-
ки та віоли, що на той час мали різні статуси. Справа в тому, що в ті часи віола вва-
жалась дорогоцінним музичним інструментом, інструментом аристократії, скрипка  

віола д’Амур хардингфеле нюккельхарпа
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була суперницею з вулиці, яка в руках невправного вуличного музики  мала різкий, 
гнусавий та плаский звук. На схожість віоли  зі скрипкою вказує і тримання інстру-
менту на плечі (a braccio).

Віола д’Амур мала 5-7 жильних струн, і стільки ж або навіть більше симпатич-
них  (інколи їх кількість досягала 14). Налаштування інструменту обирав сам вико-
навець, частіше за все це був мажорний чи мінорний тризвук, в залежності від то-
нальності виконуваного твору. Завдяки таким маніпуляціям, інструмент отримував 
м’який, «срібний» тембр. Можливо саме завдяки своєму тембру, віола д’Амур мала 
таку популярність у композиторів, для неї писали: Й.С. Бах  (1685-1750рр.), Г.І. Бібер  
(1644-1704рр.), Г.Ф. Телеман (1681-1767рр.), Й.І  Кванц (1697-1773рр.) та інші. Ін-
струмент не оминув навіть жанру опери, його використовували Дж. Мейєрбер  
(1791-1864рр.), Ж. Масне (1842- 1912рр.), Дж .Пуччіні (1858-1924) та інші. Зараз ін-
струмент втратив свою широку популярність, але його тембр ще досі спонукає євро-
пейських майстрів створювати його небагаточисленні рідкісні екземпляри. В свою 
чергу, європейські виконавці використовують віолу в своїх проектах, як для гри му-
зики старовинних зразків, так і в сучасних творах. 

Ще один цікавий інструмент, хардингфеле (норвезька скрипка). Він був весь 
вкритий візерунками та орнаментами, інкрустований дорогоцінними металами, 
перлами, а голівка часто зображала міфічних створінь ,які не просто прикрашають 
скрипку, а натякають на таємний зв’язок з «темними силами». Талановитих музи-
кантів часто  звинувачували у союзі з тролем або навіть дияволом. Цікавим фактом  
є і назва одного з типів налаштування інструменту – trollstemt.

 Інструмент, завдяки вдвічі більшій кількості струн, а саме 4 ігровим та 4 резо-
нансним, отримав цікаве темброве забарвлення. За розмірами норвезька скрипка 
трохи менша за класичну скрипку, її гриф є ширшим та коротшим, а дека більш 
опукла. Саме через свої параметри, інструмент потребував посилення звучання, 
що досягалось за допомогою симпатичних струн та скордатури (налаштування ін-
струменту не по квінтах) здобувався потрібний тембр. Всього налічується близько  
40 типів скордатур, які використовувались на хардингфеле. Тип скордатури залежав 
від характеру музики, задуму виконавця та особливостей, характерних для певної 
місцевості. Частіше за все, резонуючи струни відповідали I, II, III та V ступеням ладу. 

На щастя, завдяки великій зацікавленості до народної культури, хардингфеле 
залишився не тільки частиною сучасної Норвегії, а має виконавців і в інших країнах 
світу, Англії, США, навіть Кореї.

Слід згадати й старовинний шведський струнний інструмент – нюккельхарпа. 
Це так звана шведська клавішна скрипка, але нерідко її називають струнною лірою. 
Вона має  звичайні струни, резонансні та «бурдонні» (постійний монотонний бас). 
Сучасний інструмент має 16  струн, з них 3 струни для мелодії, 12 резонансних, й одна 
«бурдонна». В свою чергу клавіші, завдяки конструкції знаходяться під струнами,  
і в потрібний момент, при певному положенні, натискає на струну, змінюючи дов-
жину її звучної частини, тим самим змінюючи висоту тону. В процесі музикування, 
виконавець тримає клавіші лівою рукою, а правою тримає короткий смичок. Звук 
інструменту подібний до скрипкового, але завдяки великій кількості симпатичних 
струн, тембр насичуються великим резонансом, а струна бурдон надає ефект гудін-
ня. 

Цей інструмент пройшов великий історичний шлях; перші згадки датовані 
близько 1350 р. Шведська скрипка є об’єктом уваги майстрів та виконавців; вико-
ристовується як  символом народних традицій скандинавських країн.   

Закінчуючи свою статтю, хочеться наголосити на хвилюючому мене питанні: 
Де і як звичайний музикант-академіст  зустрічається з симпатичними струнами? 
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По-перше, потрібно згадати звичне нам фортепіано. При натисканні правої  пе-
далі, піднімаються демфера, в наслідок чого резонансними стають всі струни. Деякі 
роялі (наприклад Блютнер) мають окрім стандартних, спеціальні «аліквотні» струни, 
які не взаємодіють з молоточками, а реагують на коливання основних струн.

Окрім цього, кожен струнник, стикається з явищем резонансу струн. Звичайно, 
сучасний інструмент має більш яскравий тембр, відмінний від старовинних інстру-
ментів. Але все ж таки «вільні» струни входять в резонанс. Прикладом є відлуння  не-
задіяних відкритих струн, під час якісної чистої гри певних тонів. Це збагачує зву-
чання та робить звук багатшим, додає обертонів, різнобарв’я звучанню. Крім цього, 
нерідко, можна спостерігати, як струни інструменту, відгукуються на гру іншого вико-
навця. Так, займаючись ансамблем чи оркестром, при добре налаштованому акорді, 
часто струни роялю, на якому не грають, починає резонувати, створюючи ледь чутний 
акорд.

Висновки. В підсумку хочеться сказати: працюючи над цією темою, я вважала, 
що явище резонансу на скрипці – лише спогад минулих століть. Зараз же, я розмірко-
вую, як за допомогою резонансу покращити свою гру. 
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«РОЛЬ ДИСЦИПЛІНИ «RHYTHM» У СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНІЙ СХЕМІ 
ПІДГОТОВКИ МУЗИКАНТА-ПРОФЕСІОНАЛА У ЄС»

Мета: розглянути питання розвитку ритмічної культури студентів музичних 
спеціальностей у закладах вищої мистецької освіти у країнах ЄС із проекцією на 
вітчизняну систему освіти.

Дискусії. Система мистецької освіти України на сучасному етапі зазнає 
значних сутнісних та структурних змін. Інновації, деякою мірою, позитивно впли-
вають на навчальних процес, однак його оптимізація не завжди дозволяє у повному 
обсязі викладати зміст дисциплін аудиторно. Водночас, це компенсується достат-
ньою кількістю кредитів самостійної роботи студентів, що, безперечно, формує їх 
відповідальність, самоорганізацію та навики самовдосконалення у майбутній про-
фесії. 

Стандарт першого (бакалаврського) рівня освіти України, Освітньо-професійна 
програма спеціальності 025 «музичне мистецтво», галузі знань 02 «культура і мис-
тецтво» передбачає набуття здобувачем спеціальних фахових компетентностей, як 
то: усвідомлення природи музичного мистецтва, володіння мистецтвом виразного 
інтонування, фразування, артикуляцією, штрихами, динамікою з метою створення 
художнього образу музичного твору та ін. У результаті навчання студенти відтворю-
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ють драматургічну концепцію музичного твору, інтерпретують, вміють долати ви-
конавські труднощі, розуміють та транслюють емоційно-образний зміст музичного 
твору, створюють художній образ за допомогою комплексу музично-виражальних 
засобів і ін. [2]. Ритмічна культура є невід’ємною компонентою професії музиканта. 
Виконання музичного твору неможливе без усвідомлення ритму у всіх його аспек-
тах – від конкретних (темпу, метру, ритмічного малюнку ін.), до узагальнених (кон-
трастно-формотворчих, динамічних, агогічних ін.) елементів. 

Існує чимало фундаментальних праць, присвячених проблемам музичного 
ритму (Б. Асаф’єв, Н. Афоніна, С. Губайдуліна, Т. Куришева, А. Пуже, В. Холопова і ін.). 
Здійснені численні дослідження щодо психології музично-ритмічного сприйняття, 
виразних можливостей ритмічних структур у музичному цілому, суті ритмо-інто-
нації як первинного змістовного елементу, ролі ритму як конструктивної основи 
музичного твору і основного фактору його композиційної, в тому числі й виконав-
ської, форми і ін.  (Р. Болтон, Д. Елькін, Д. Кірнарська Б. Теплов, К. Сішор та ін.). Од-
нак, простежується істотний розрив між теоретичними досягненнями музикознав-
ства та психології й музично-педагогічною практикою, де розвиток музично-рит-
мічної культури не завжди ефективний, що обумовлено рядом причин в тому числі 
і методичних. 

Серед дисциплін професійного блоку у вітчизняній типовій освітній програмі 
немає спеціальної, спрямованої на взаємопов’язане розуміння, структурної та зміс-
товної сторін ритмічних компонентів музичної мови. Закономірності музичного 
ритму вивчаються, в основному, спорадично: на заняттях з фаху (спецінструмент, 
вокал, диригування ін.), як елемент формування виконавської майстерності; в курсі 
сольфеджіо, де основна увага приділяється все ж звуковисотній стороні музичних 
текстів; деякі теоретичні питання музичного ритму можуть бути висвітлені у лек-
ційних курсах музичної педагогіки та музичної психології. Відтак, осягнення ритму 
– одного з головних композиційних чинників в музиці, залишається ніби на пери-
ферії свідомості молодих музикантів.

У цьому контексті позитивним буде досвід закладів вищої мистецької освіти 
деяких країн Європейського Союзу (Німеччина, Польща ін.), де у структурно-логіч-
ній схемі підготовки музикантів (у навчальних модулях) передбачено опанування 
теоретичних основ та функціональної значущості ритму як «енергоносія» музичної 
діяльності. Розвитку почуття ритму приділяють особливу увагу, адже добре розви-
нене почуття музичного ритму сприяє художньо вірному, емоційно-образному ви-
конанню музичного твору. Так, у Музичній академії імені Кароля Шимановського 
(м. Катовіце) у навчальних планах 2017-218 н.р. для всіх спеціалізацій, а з 2019 року 
для джазових спеціалізацій передбачено дисципліну «Ритм» (ІІІ-ІV семестр), а Ака-
демія музики ім. Гражина та Кийштут Бацевич (м. Лодзі) проводить заняття з музич-
ного ритму за груповою та індивідуальною формою. Деталями та перевагами таких 
занять поділився на майстер-класі, проведеному на факультеті музичного мисте-
цтва КНУКіМ, успішний музикант, гітарист, композитор-новатор, викладач Акаде-
мії музики в Лодзі, випускник Академії музики К. Нільсена (Данія) Marek Kadziela. 
Він продемонстрував ефективні прийоми роботи над ритмом та зазначив, що від-
сутність спеціальних занять з ритму значно ускладнить виконання музичних творів 
різних епох, а особливо музики ХХ-ХХІ століття та може мати негативний вплив на 
професійну підготовку музикантів.

У навчальних планах Академії музики (м. Берлін) окремого предмету «ритм» 
на сьогодні вже немає, однак у системі підготовки музикантів є блок дисциплін му-
зично-теоретичного циклу, у змістові модулі яких обов’язково входить ритм та рит-
міка (за вільним вибором студента).
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Узагальнюючи досвід мистецьких навчальних закладів європейських країн 
можна виділити такі підходи до розвитку ритмічної культури музикантів: теорети-
ко-методологічний, психолого-фізіологічний та виконавсько-практичний. 

Перший компонент – теоретико-методологічний – передбачає вивчення типо-
логічних особливостей ритму як формоутворюючого фактору, як семантичного ком-
поненту музичної мови різних епох стилів та жанрів, що дозволяє зрозуміти сутність 
ритмічної культури музиканта-виконавця. 

Другий компонент – психолого-фізіологічний – спонукає до розуміння витоків 
почуття ритму, закладених в природі самої людини – в ритмах фізіологічних про-
цесів (дихання, серцебиття і ін.), в ритмізованих діях (хода, біг і ін.). Ритмічне пере-
живання завжди активне, має не тільки моторну, а й емоційну природу та пов’язане 
з вольовим началом. Практика засвідчує, що відчуття ритму незмінно страждає при 
наявності у музиканта тілесних блоків і затисків; труднощі з вольовою саморегуляці-
єю також ускладнюють опанування ритму у виконуваних творах. Дійсно, звичайни-
ми музично-педагогічними методиками проблему особистісних характерологічних 
проблем, що проектуються на тілесні структури і функції, вирішити складно, в цьому 
сенсі зі слухом працювати простіше. Межі розвитку почуття ритму, як невід’ємно-
го елементу вокальної, інструментальної або диригентської техніки, можуть суттєво 
розширитися при знятті м’язових затисків. У зміст даного компоненту входять спе-
ціальні комплексні вправи (слово, рух, ритмічний малюнок), пропрацювання фор-
мул руху і ритмічного малюнку, мовні вправи, ритмічні тренінги, психо-емоційні 
тренінги та ін.

Третій – виконавсько-практичний компонент – передбачає виконавську реалі-
зацію теоретико-методологічного та психолого-фізіологічного компонентів. Напри-
клад, виконання написаного у повільному темпі твору буде залежати від розуміння 
характеру руху, адже «повільно» може трактуватися як «умиротворено», «спокійно» 
або, навпаки, як повільний рух через «подолання перешкод» – у такому разі відчуття 
темпу буде багаторівневим. Музичний ритм – це рух в звуковій формі, ритм народ-
жується з руху і ніби змальовує його, зберігає його ідею, навіть якщо самого руху 
вже немає (слухаючи ритм, можна «побачити» живий рух, відчути і відновити його). 
У зміст даного компоненту входять вправи на музичному інструменті, спеціальні во-
кальні вправи та поглиблена робота над елементами диригентської техніки у тому 
числі візуалізація через вивчення партитур (співставлення слухового та візуального 
аналізу).

Не применшуючи фундаментального теоретичного, ґрунтовного практичного 
підходів у підготовці музикантів в Україні, констатуємо, що окрема увага до розвит-
ку ритмічної культури, пропрацювання ритму у різних варіантах з метою подальшо-
го виконавського втілення, безперечно, є важливим елементом у професійній підго-
товці музикантів і однією з переваг європейської мистецької освіти.

Висновки. Отже, маючи на меті підготовку музикантів-професіоналів високого 
рівня, при формуванні методичного забезпечення фахових дисциплін у мистецьких 
ЗВО, слід враховувати необхідність розвитку ритмічної культури студентів, удоско-
налювати прийоми, методи навчання. Для студентів, котрі отримують кваліфікацію 
«викладач», у варіативній складовій освітньої програми бажано передбачити дисци-
пліни «Музично-ритмічне виховання», «Ритм», «Ритміка» тощо. 

Європейський досвід підготовки фахівців у галузі музичного мистецтва акту-
алізує необхідність планування під час навчального року достатньої кількості спе-
ціальних майстер-класів, коучингів, тренінгів присвячених проблемі ритму у мето-
дологічному та виконавському аспектах, динамізувати співпрацю з навчальними 
закладами, наприклад, за програмою Erasmus +. Слід зазначити, що запропоновані 
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форми навчального процесу та залучення досвіду країн ЄС у теоретичному, прак-
тичному та методичному аспектах активно втілюються при підготовці фахівців- 
музикантів у Київському національному університеті культури і мистецтв. 

Оскільки конструктивні та драматургічні функції ритму повсякчас вимагати-
муть від виконавців високої точності та ритмічної культури, означена проблема, без-
заперечно, вимагатиме подальших досліджень. 
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ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ ДВОХ ПОДВІЙНИХ СКРИПКОВИХ КОНЦЕРТІВ 
А.ВІВАЛЬДІ ЛЯ МІНОР ТА І.С.БАХА РЕ МІНОР

Мета: проаналізувати подвійні скрипкові концерти А.Вівльді та Й.Баха.
Дискусії. Епоха бароко - ідейно-естетичне і художнє напрям, що склався в євро-

пейському мистецтві з кінця XVI до середини XVIII ст. «В цю історичну епоху склалася 
парадигма музики Нового часу: музика як думка і мова, як афект, як філософія, етика 
і естетика. Відбулося становлення найважливіших жанрів: опери, кантати, ораторії, 
інструментального концерту, сонати.»(4,198) У музиці бароко були переломлені най-
важливіші філософські категорії - простір, час, рух. Головним завданням мистецтва 
стало відображення внутрішнього світу людини, розкриття його почуттів, пережи-
вань. Так визначилися основні риси мистецтва бароко - драматична патетика, схиль-
ність до загостреним контрастів, динамічність, часом перебільшена експресія, збен-
теженість емоцій; і немов на противагу цьому - відхід від насущних проблем, тяжіння 
до пишності, а нерідко до перебільшеної декоративності. 

Скрипковий концерт як жанр виник в кінці XVII століття. Фундамент для ство-
рення нової форми був закладений італійським скрипалем і композитором Джузеппе 
Торелли, а також Томазо Альбіноні. Однак фундатором сольного скрипкового концер-
ту вважається саме Вівальді. На думку Л. Раабе, він «створює новий жанр, заснова-
ний на різноманітних втілення концертуючого стилю, ретельно розробляючи його 
композиційні, структурні принципи, драматургію» [2,37]. У музиці Вівальді склала-
ся структура тричастинного інструментального концерту, де крайні йдуть в швидко-
му темпі, а середня - в темпі повільному. У своїй творчості Вівальді сприйняв нові 
прогресивні тенденції італійської інструментальної музики та розвинув їх далі. Його 
концерти справили величезне враження на сучасників новизною свого стилю, який 
розкрив небувале багатство композиторської фантазії. Але саме він «розробив форму, 
структуру, музикально-драматургічні принципи цього жанру, і по створеним ним «за-
конам» писали свої концерти усі європейські композитори до класичної епохи» [2,13-
14]. Концертування як змагання оркестру і соліста, чергування tutti і solo є основними 
моментами в швидких частинах концертів Вівальді. Модифікація жанру в його твор-
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чості виявлялася в поступовому збільшенні розмірів сольних епізодів, в їх технічному 
ускладненні, в усе більшій концертуванням соліста, в регістровому виділення сольної 
партії, і головне - в дорученні солістові основних (тематичних) мелодій. Нововведен-
ня Вівальді в концертному жанрі полягає і в тому, що він повністю відмовився від со-
натних принципів concerto grosso Кореллі, будова яких несло відбиток багаточастинні 
інструментальних фантазій (канцон) раннього бароко, і виробив структуру і тематизм 
концерту поздньго бароко. Під впливом італійської оперної синфонії (увертюри) Ві-
вальді встановив тричастинний концертний цикл і упорядкував чергування tutti 
і solo на основі рітурнельной організації форми. У всьому, що стосується композицій-
ної техніки, «Вівальді розвиває тенденції, закладені в творчості Торелли і Альбіноні »  
[1, 193].

У Баха концерти теж тричастинні. Перші частини динамічні, напористі, різно-
манітні за фактурою, контрастів. Членування форми ясне і чітке, в розробці широ-
ко представлено мотивне  дроблення, поліфонічна «робота» з інтонаціями головної 
теми. Сама головна тема - яскрава, помітна, часто використовує елементи фанфар, 
рух по щаблях тризвуку, характерне для бахівських поліфонічних тем.

Другі частини – це область лірики; переважає пісенність. Фактура переважно 
гомофонна. Скрипка тут більш виходить на перший план як провідний мелодичний  
голос.

Фінали – моторні, без особливих драматичних злетів. Вони блискучі, повні енер-
гії і завершують цикл в стрімкому живому русі, створюючи образ свята, народного 
гуляння, танці. Тут помітніше присутність танцювальної. Певною мірою створюється 
якась подібна арка між фіналом і першою частиною, але в фіналі гранична концен-
трація першої частини як би розчиняється в узагальненому русі. 

Концерт для двох скрипок d-moll належить до видатних зразків подвійного кон-
церту. Бах дав тут чудовий приклад драматичного діалогу двох інструментів. Контра-
пунктична техніка дозволила йому й зберегти індивідуальність голосів, підкреслити 
їх своєрідність, й створити вражаючу картину змагання, «концертного» пожвавлення. 
Скрипки то ведуть діалог, то зливаються разом, то протиставляються один одному, 
утворюючи складну, розгалужену поліфонічну тканину.

Особливо вражаюча друга частина - Andante, з її нескінченною мелодією, що пе-
редається від скрипки до скрипки; контрапункт проводиться тут в сольних партіях, 
а ансамбль здебільшого лише обмежується гармонійної підтримкою.

Скрипкові концерти Баха завойовують новий рівень і в області формоутворення. 
У будові частин спостерігається поступовий перехід від концертного рондо до сонат-
ної формі. Незважаючи на відсутність чітко диференційованого тематизму, в перших 
частинах простежується дво- і трехтемность, а також закріплюється місцеположення 
експозиційних і розроблювальні епізодів композиції. Крайні розділи перших частин 
несуть експозиційне навантаження, центральні ж грають роль розробки. Тричастинна 
структура перших частин концертів Баха стає предтечею форми сонатного Allegro, 
яка складеться в композиторській практиці пізніше. 

На відміну від оркестрового письма Вівальді з його звуко-фарбової ефектністю, 
інструментування Баха менш колористично, а музична тканина ґрунтується на ліне-
арному русі голосів, що утворюють ті чи інші гармонійні поєднання. Композитор роз-
діляє оркестрову тканину на чотири голосу (партії віолончелей і контрабасів не дифе-
ренційовані), внаслідок чого виникає чотириголосна поліфонічна партитура. Щільна 
оркестрова фактура Баха кілька втрачає в тембрової яскравості, але при цьому виграє 
в насиченості.

Основна властивість сольної партії в концертах Баха - її універсальність. Кон-
цертний стиль Баха характеризується трактуванням скрипки як члена ансамблю, що 
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закономірно впливає і на фактуру сольної партії. Подібний підхід виводить взаємо-
дію соліста і оркестру на якісно новий рівень. Взаємодія між солістом і оркестром 
в  бахівських концертах розгортається в контексті поліфонічної розробки тематиз-
му і характеризується диффузністю партій, розмежуванням їх на тематичному рів-
ні. Ці риси склалися в результаті поєднання поліфонічних прийомів письма з прин-
ципами концертності. Співвідношення партій в концертах Баха якісно змінюється – 
скрипка вже не «змагається» з оркестром, а бере активну участь у розвитку музичного  
матеріалу. 

Висновки. Подвійні скрипкові концерти А. Вівальді та Й. Баха є яскравими при-
кладами концертного жанру епохи бароко. Аналіз цих концертів дає змогу побачити 
еволюцію розвитку жанру у рамках одного культурного простору.
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МУЗИКА УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ У РЕПЕРТУАРІ  
ДЛЯ ДУХОВИХ ОРКЕСТРІВ

«Якщо фізичні вправи лікують тіло, 
то музика виліковує душу людини…»

П. І. Чайковський

Мета: полягає у виявленні особливості формування та ролі репертуару для духо-
вого оркестру. 

Дискусії. Науковцями доведено, що від дратівливості неврозів допомагає му-
зика П. Чайковського, від мігрені «Весняна пісня» Мендельсона, «Американець в Па-
рижі» Гершвіна, головну біль знімає «Полонез» Огінського, нормалізує сон «Пер 
Гюнт» Г.  Гріга. Кров’яний тиск і серцеву діяльність нормалізує «Весільний марш»  
Мендельсона. 

Формування нового «українського» репертуару для творчих колективів створю-
ється в максимально короткі терміни. Проблема у тому, що на момент початку неза-
лежної України практично були відсутні професійні композитори, які створювали б 
оригінальну якісну музику для духових оркестрів. Яскраві представники національної 
композиторської школи мало цікавилися створенням творів для духових оркестрів. Ті 
автори музики, які відомі нам по партитурам для духових оркестрів, найчастіше були 
або капельмейстерами, або музикантами духових оркестрів, аранжувальниками, або 
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музично-освіченими дилетантами. Дане коло музикантів, як правило, не мало спеці-
альної композиторської освіти. На жаль на сьогодні ні асоціація духової музики Укра-
їни, ні спілка композиторів не звертають належної уваги на створення  репертуару 
для творчих колективів, не видаються збірки, мало пропагується у засобах масової 
інформації, майже не звучать духові оркестри по радіо і телебаченню. 

Значне мicце у роботi диригента духового оркестру займає добiр i формування 
репертуару, який є одним з вирiшальних факторiв виховання учасникiв, розвитку їх 
морально-естетичної культури. В репертуарі студентського духового оркестру «Гар-
монія» КНУКіМ звучать твори вітчизняних та зарубіжних п’єси для духового оркестру, 
естрадні та джазові мініатюри. Оркестр звертається і до великих симфонічних творів, 
створених спеціально для духового оркестру (симфонії американських, українських 
композиторів), до жанру інструментального концерту.Творча співдружність з сучас-
ними композиторами значно збагачує можливості духового оркестру в пошуку свого 
репертуару. Студентський духовий оркестр плідно співпрацює з солістами-вокаліста-
ми кафедри академічного хору університету, який очолює заслужена артистка Украї-
ни Наталія Кречко. 

Добiр репертуару – справа не проста, хоча виробленi i прийнятi єдинi критерії 
та принципи його оцiнки. Поповнюеться він за рахунок всього кращого, що є в скарб-
ницi української та зарубiжної музики. Труднощi полягають у першу чергу в тому, що 
кожен колектив має властивi тiльки йому технiчнi i художнi можливостi, у вiдповiдно-
стi з якими диригенту приходиться добирати твори. Тривала навчальна i репетицiйна 
робота може не дати позитивного педагогiчного i художнього ефекту, якщо до ро-
зучування був взятий твip, який ще не пiд силу музикантам або, навпаки, Tвip дуже 
легкий, що не потребуе напруженостi, не зможе показати всього того, на що здатнi 
виконавцi. 

До репертуару має свiй вiдповiдний iнтepec i керiвництво того закладу, в якому 
працюе колектив. Для адмiнicтрації важливо, щоб оркестр мав у своєму репертуарi 
маршi, концертнi п’еси, танцювальний та церемонiальний репертуар, який можна 
було б показати пiд час рiзних заходiв на концертних майданчиках чи вечорах вiдпо-
чинку. 

Кожен концерт – на вiдкритому майданчику, в оглядi-конкypci чи у  фестивалi 
потребує вiдповiдних за характером i змicтом оркестрових п’ес, танцiв, маршiв та iн-
шого плану музики, якими можна було б вiдкрити або закрити виступи, створити вiд-
повiдний настрiй у слухача. 

Учасники колективу також не залишаються байдужими до того, що саме грати. 
Одним подобаються п’еси веселого характеру, iншим – лiричного. Це засвiдчуе, що 
диригент при доборi репертуару спираеться не тiльки на свiй смак i особисте бажан-
ня, але й враховуе цiлий ряд iнших умов i факторiв: репертуар повинен вiдповiда-
ти виконавському рiвню колективу, бути цiкавим для учасникiв i слухачiв, щоб він 
мir дозволити брати участь у рiзних заходах. За репертуаром можна говорити про 
суспiльне i художне значення колективу. Вiдомий хоровий диригент Густав Ернесакс 
так сформулював мicцe i значення репертуару для художнього колективу: 

- Репертуар насущний хлiб колективу, без якого йому не жити.  
- Репертуар - зеркало, в якому ми бачимо обличчя колективу - в профiль i анфас. 
- Репертуар звукова карта, на якiй ми бачимо творчi маршрути колективу. 
- Репертуар манометр, який показує силу i можливостi колестиву. 
- Репертуар передбачає майбутнє колективу.
- Репертуар показує зв’язок колективу з народом, його силу i глибину. 
- Репертуар показує як займають цiнностi, якi cтвopeнi в минулому почесне мiс-

це i чи думають в колективi про майбутнє. 
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На репертуарi ростуть i колективи, i їх диригенти, i композитори, а вiдповiдно – 
вся наша музична культура». Цi вимоги можна адресувати будь-якому колективу – 
професiйному i аматорському. Тому ведучи мову про репертуар, немає потреби нази-
вати п’єси, маршi, танцi, якi може виконати той чи iнший колектив, твори, якi можуть 
стати навчальною чи концертною програмою. Робити це не доцiльно ще й тому, що, 
по-перше, кожен колектив добирає репертуар, враховуючи свою пiдготовку, завдан-
ня, по-друге, можливостi добору весь час розширюються за рахунок нових публiкацiй, 
перекладiв, обробок, що дaє можливicть весь час оновлювати репертуар. 

Вирiшення проблеми навчального репертуару постає в основному в початковий 
перiод роботи оркестру, коли учасники оволодiвають виконавськими навиками. П’єси 
для навчання повиннi бути цiкавими i не важкими для учасникiв на першому етапi 
навчання. 

Такий репертуар допомагає швидко вдосконалювати майcтepнicть музикантiв, 
розвивати i закрiплювати навики гри. 

Досвід кращих духовиків засвідчує, що робота над вправами, етюдами та іншим 
навчально-допоміжним матеріалом – важлива складова частина поповнення і удо-
сконалення репертуару. Нерiдко виконавцi, особливо на початковому етапi, недооцi-
нюють значення вправ для формування i розвитку ви конавського «апарату». Дири-
гент повинен вибрати найдоцiльнiшу систему вправ, довести ‘ix безперечну важли-
вiсть у виконавськiй практицi. 

Добираючи навчальний репертуар, завжди треба пам’ятати про принцип до-
ступностi. Диригент повинен добре знати, якими умiннями i навичками володiє ко-
жен учасник оркестру i який його загальний музичний i культурний розвиток. 

Процес навчання в духовому оpкecтpi проводиться на основi переходу вiд про-
стого до складного, вiд уже вивченого матерiалу – до нового. Тiльки спираючись на 
виконавський досвiд, його музичну пiдготовку можна методично правильно добрати 
репертуар. А він повинен бути продуманим, включати твори, вивчення яких порiвня-
но швидко дaє добрi результати. Це, так би мовити, найближча перспектива у роботi 
колективу. Такий пiдхiд не об межує i, тим бiльше, не заперечує включення до репер-
туару твopiв, що потребують тривалiшого часу для вивчення i за своїми художньо-ви-
конавськими властивостями складнiшi для даного колективу. Це можна визначити як 
середню перспективу, яка потребує значних зусиль для досягнення успiху. 

Окрім досить конкретних найближчої та середньої перспектив, для нормального 
розвитку колективу завжди необхiдна далека перспектива. Бона є найбiльш значу-
щою i привабливаю для aмaтopiв i є могутнім мобiлiзуючим засобом в навчально- 
виховному процесi. Чим вiдповiдальнiшi художньо-ви конавськіi завдання визнача-
ють далеку перспективу, тим зрiлiшим у творчому та виховному планi можна вважати 
даний колектив. 

І ще одне дуже важливе – принцип iнтepecy, про що не повинен забувати дири-
гент пiд час добору репертуару для духового оркестру. Робота над музичним твором, 
що може зацiкавити вcix учасникiв, допомагає переборювати чималi технiчнi трудно-
щi, визначає бiльшу цiлеспрямованicть у роботi колек тиву, приносить бiльше задово-
лення. 

Усі названi принципи добору репертуару не icнують iзольовано. Вони взаємо до-
повнюють один одного. 

Основу репертуару духового оркестру повиннi складати ори гiнальнi твори, пере-
клади та iнструментовки твopiв компози торiв-класикiв, народної та сучасної музики. 

Як засвiдчує практика, кожен духовий оркестр має так званий «постiйний репер-
туар». Це, як правило, п’єси, що найбiльш вiдповiдають виконавським можливостям, 
дозволяють йому сповна виявити свiй творчий потенцiал, дають значний навчаль-
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но-виховний ефект. Постiйний репертуар, зрозумiло, зазнає систематичних змiн 
у зв’язку з динамiкою розвитку iнструментального мистецтва та й самого оркестро-
вого колективу. 

Характерною рисою концертних програм i важливою передумовою їx успiху 
в слухачiв є .наявнiсть твopiв рiзних видiв i жанрiв. Щоб створити таку програму, емо-
цiйну i стилiстично рiзноманiтну, диригент духового оркестру Maє постiйно розши-
рювати i збагачувати репертуар новими художньо досконалими творами. 

Значний виховний ефект досягається включенням до програм вокальних номе-
рів. Це стимулює творче зростання виконавцiв i урiзноманiтнює виступи колективу. 

Iнтерес в репертуарi духових opкecтpiв викликають пicнi, танцi, маршi, якi напи-
санi мiсцевими композиторами. Вони, як правило, не мають широкої популярностi, 
але сприймаються уважно i з iнтepecoм. Матерiалом для створення таких твopiв є мiс-
цева тематика. В такому випадку диригенту нема потреби чекати, поки прозвучить 
цiкавий твip по радiо чи телебаченню, коли з’являться в продажi партитура i поголос-
ники. 

Кращi духовi оркестри створюють свiй самобутнiй репертуар на основi вивчення 
народної творчостi свого peгioну. На рiзних конкурсах, оглядах, фестивалях високо 
оцiнюється оригiнальнiсть, збереження мiсцевих народних традицiй. 

Враження вiд концертної програми значною мiрою визначається тi правиль-
ною структурною побудовою. При цьому важливо забезпечити постiйне зростання 
iнтepecy слухачiв, чiтко визначивши кульмiнацiю програми. Яскравий фiнал пiдси-
лить емоцiйне враження вiд концерту. 

Висновки. Нажаль, нотної лiтератури для духового оркестру видається мало. 
Диригенту необхiдно весь час займатися питаннями добору репертуару i самому ро-
бити переклади та iнструментовки. Для цього треба мати добру професiйну пiдготов-
ку, багату уяву, знання вiдповiдних джерел – журналiв, методичних матерiалiв, збiр-
никiв музичної i нотної лiтератури. Добiр репертуару для духового оркестру вима-
гає вiд диригента чiткого перспективного бачення педагогiчного процесу як цiльноє 
i послiдовноє системи, в якiй кожний ланцюжок, кожний фактор доповнюють один 
одного, забезпечуючи тим самим рiшення єдиного художньо-творчого i виховного 
завдання. 

Концертний репертуар студентського духового оркестру «Гармонія» який вико-
нувався оркестром протягом останнього навчального періоду:

1. Герд Вагнер Соло для ксилофона з оркестром (фрагменти зарубіжної класики)
2. Аранжування Франка Бернартса  Гладіатор
3. А.І. Хачатурян      Гопак з балету  «Гаяне»
4. Р. Штраус     Так говорив Заратустра
5. М. Скорик     Мелодія з к-ф  « Високий перевал»
6. Курт  Габле   Концерт для туби з оркестром
7. В.Моцарт       Ув. до оп.  «Весілля Фігаро»
8. Вівальді-Бах  Органний концерт ля-мінор
9. Ф. Давід Концертіно для тромбона з оркестром. Аранжування В.Романовського
10. С. Мисонжник. Українська сюїта, інструментування Леоніда Міллера
11. Валерій  Посвалюк,  аранж.  Олександра   Коржа   Фанфара
12. Юліан  Квятковський. Веселі кларнетисти
13. Дж. Верді Болеро Олени з оп. «Сіцілійська вечерня»
14. К. Орф Карміна Бурана
15. Кес Флак Нью-Йоркська увертюра
16. Франко Цезаріні Українська рапсодія
17. Дж. Ласт Одинокий пастух



ДНІ НАУКИ КНУКІМ   Київ 2020
СЕКЦІЯ «АКАДЕМІЧНЕ ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО» 

172

18. Дж. Верді Ув. до оп. «Набуко»
19. В. Івасюк « В гори прийди до мене»
20. М. Віятик «Мій рідний край» -фантазія
21. О. Мороз Фанфара «За Україну»
22. Л. Міллер Червона рута (фантазія на теми пісень В. Івасюка)
23. Сл. Ю. Рябчинського, муз .І. Шамо, аранжування В. Градового «Три поради»
24. Д. Шостакович.  Вальс з кінофільму «Первый эшалон»
25. Luigi Ghisallo   IL  COLOSSEO
26. Р. Глієр  Ноктюрн для валторни з оркестром, аранжування В.Романовського
27. М. Лисенко Ой, я дівчина Полтавка
28. Е. Каніо Закоханий солдат
29. В. Вальтер Органний концерт
30. Й. Штраус Чардаш
31. F.Mercury, B May, R.Taylor, J.Deacon         INNUENDO
32. Ларі Нік  Концерт для ударної установки з оркестром
33. Укр. нар. пісня «На вулиці скрипка грає» (для голоса з оркестром)
34. сл. Дмитра Павличка, муз. Олександра Білаша   « Два кольори»
35. Антонін Дворжак Слов’янський  танець № 8
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«PALLADIO» КАРЛА ДЖЕНКІНСА  
ЯК ПРИКЛАД ЗВ’ЯЗКУ МИСТЕЦЬКИХ ЕПОХ

Мета: здійснити аналіз твору «PALLADIO» К. Дженкінса у контексті мистецьких 
зв’язків. 

Дискусії. Історія знає чимало прикладів, коли митці зверталися до минулих 
мистецьких епох задля пошуків натхнення. Наприклад «Ромео і Джульєтта» П.І. Чай-
ковського, «Влтава» Б. Сметани, «Давид» Мікеланжело.

Так, британський композитор К.  Дженкінс наслідував приклад попередників 
та почерпнув ідею майбутнього у минулому. Відомий джазовий музикант та саунд-
трекмейкер, написавши трек до реклами діамантів De Beers, відчув потребу у чомусь 
більш глибокому та справжньому, ніж теперішні реалії. Знайшов він натхнення в осо-
бі іншого творця - архітектора Андреа Палладіо (справжнє ім’я - Андреа ді П’єдро да 
Падова), якому й присвятив свій твір.

Палладіо був італійцем та мешкав у мальовничому місті Падуя, що неподалік 
Венеції. Його життя припало на нелегкий для Італії час занепаду морської торгівлі. 
Країна, яка століттями жила за рахунок моря, змушена була опановувати землероб-
ство та сільське господарство. Не дивно, що і архітектурне мистецтво змінило свої 
орієнтири та «переїхало» з моря на сушу. Палладіо не просто став одним з тих, хто 
слідував тогочасним тенденціям - він сформував свій самобутній стиль, який згодом 
був названий «палладіанство» та в епоху бароко став популярним далеко за межа-
ми Італії. Найяскравіше стиль митця проявився у будівлях сільських вілл. Майже всі 
його споруди мають центричну будову та вирізняються великою кількістю балконів 
і лоджій. Тому не дивно, що I частина твору Дженкінса, як і будівлі Палладіо, має ква-
дратну структуру, яка, немов цеглина за цеглиною, вибудовує фасад і веде до спо-
кійної II частини композиції. Вона всіма барвами музичної виразності, включаючи 
й агогіку, занурює нас у тихий італійський вечір, у його дивовижні краєвиди, якими 
можна помилуватися із старовинного балкона сільської вілли поблизу Падуї.

Знайомство Дженкінса з творчістю Палладіо відбулася завдяки лорду Барінгтону, 
який ввів у моду стиль палладіанство на теренах Великої Британії. Тож Дженкінс від-
крив для себе Палладіо через роботи його послідовників.

Якщо розглядати твір не тільки зі сторони присвяти, а й зі сторони музичної 
мови, простежується паралель ще з одним видатним італійцем - Антоніо Вівальді. 
«Palladio» - це Concerto Grosso, а як відомо, «батьком» цього жанру є венецієць Віваль-
ді. Дженкінс перейняв у композитора особливості побудови та основи музичної мови, 
але втілив задуму у власному неповторному стилі, через що уже чверть століття його 
твір набуває все більшої популярності.

«Palladio», за традицією Concerto Grosso, складається з трьох контрастних частин. 
Але контрастність цим не завершуються, вона проявляється у раптових перепадах 
динаміки, протиставленні різнохарактерних тем, у чергування туттійних і солюючих 
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епізодів. Дженкінс створив свій твір для класичного струнного оркестру. Але найбіль-
шої своєї популярності він досяг завдяки додаванню духових і ударних інструментів 
та модифікації його для джаз-бендів, народних оркестрів різних країн світу та найріз-
номанітніших складів ансамблів.

Висновки. На мою думку, ідея, яку несе «Palladio» буде актуальна і в майбут-
ньому. Бо у буденній сірості, гонитві за успішною роботою, покупкою дорогих речей, 
заміною реального спілкування віртуальним у людства завжди виникатиме потреба 
відчути справжні цінності – цінності, про які нагадують будівлі епохи Відродження, 
розписи капел, музика видатних попередників. «Palladio» буде актуальним для бага-
тьох поколінь, набуваючи нових специфічних рис свого часу.

Ірина Шурандо,
студентка ІV року навчання  ОС «Бакалавр» КНУКіМ
e-mail: karzyukova96@gmail.com
Науковий керівник – засл. прац. культ.України, доцент Андрійчук П.О.

ПОРІВНЯЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОБОТИ  
ПРОФЕСІЙНИХ ТА АМАТОРСЬКИХ КАМЕРНИХ ОРКЕСТРІВ  

НА ПРИКЛАДІ КОЛЕКТИВІВ «КИЇВСЬКІ СОЛІСТИ»  
ТА «КАМЕРНИЙ ОРКЕСТР КИЇВСЬКОГО БУДИНКУ ВЧЕНИХ»

Мета: здійснити порівняльний аналіз професійних та аматорських камерних ор-
кестрів на прикладі колективів м. Київ.

Дискусії. Музичне виконавське мистецтво вже багато століть розвивається дво-
ма шляхами: професійним і аматорським. Професійними музикантами зазвичай 
вважаються такі, що здобули спеціальну музичну освіту (в училищах, інститутах, ака-
деміях, консерваторіях, університетах), працюють за спеціальністю і їхня діяльність 
є джерелом доходів. Музикантами-аматорами (з лат. amator, amo - полюбляю, уподо-
баю, маю нахил) вважаються ті, хто не має музичної освіти, музика для них не є ос-
новним заняттям і, відповідно, за цей вид діяльності не отримують заробітної плати. 
Однак сьогодні у світі склалася така ситуація, що не всі музиканти із спеціальною осві-
тою можуть зреалізувати себе в професійних колективах, тому залюбки беруть участь 
у аматорських. Таким чином, музиканти-професіонали є учасниками непрофесійних 
колективів.

Особливості функціонування та характеристика творчої діяльності колективів. 
Національний камерний ансамбль «Київські солісти» - здійснена мрія видатного скри-
паля, професора, народного артиста України Богодара Которовича. Це професійний 
колектив, визнаний слухачами і критиками як в Україні, так і за її межами. Ансамбль 
успішно гастролював у багатьох країнах, виступав у престижних залах, серед яких Люк-
сембурзький палац та ЮНЕСКО в Парижі, «Коміше Опер» у Берліні, Велика Національ-
на філармонія у Варшаві, «Flagey» у Бельгії, «РадіоКультурхауз» у Відні, «Еспланада» 
в Сінгапурі. Він об`єднує молодих талановитих українських музикантів. Більшість із 
них – лауреати національних та міжнародних конкурсів і представляють школу Б. Ко-
торовича. Нині художній керівник-директор колективу – Анатолій Васильківський.

Цей колектив має дуже високий професійний статус, тому всі артисти проходять 
конкурсний відбір. Для цього необхідно мати повну або базову вищу освіту відповід-
ного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфіка-
ції; для магістрів – без вимог до стажу роботи, для спеціалістів – стаж роботи за профе-
сією артиста камерного ансамблю ІІ категорії не менше 2 років, бакалаврів - не менше 



175

ДНІ НАУКИ КНУКІМ   Київ 2020
СЕКЦІЯ «АКАДЕМІЧНЕ ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО»

3 років. Конкурсний відбір проходить у два етапи: перший - подача відповідних до-
кументів та їх розгляд, другий – прослуховування конкурсної програми та читання 
з листа оркестрових партій.

Репертуар ансамблю надзвичайно великий - від класики до сучасної музики: 
Й.С. Бах, Й. Гайдн, А. Вівальді, А. П’яццолла, К. Пендерецький, Є. Станкович, М. Скорик, 
В. Сильвестров, Т. Такеміцу, М. Шалигін, С. Луньов та багато інших.

Усі репетиції проходять за встановленим адміністрацією графіком, проводить їх 
запрошений диригент (відповідно до програми, затвердженої адміністрацією колек-
тиву), або концертмейстером ансамблю. Також є групові репетиції, прописані в пла-
нах на місяць. Загалом на тиждень від 2 до 5 репетицій, тривалістю по 4 години з пе-
рервами на 15 хвилин.

Моїм місцем проходження переддипломної практики був саме цей колектив. 
З відвідувань їх загальних репетицій я дізналася багато нового, а саме: ознайомилася 
з репертуаром різних форм, стилів і жанрів; навчилася здійснювати аналіз нотного 
та методичного матеріалів для виконання творчих проєктів; поглибила свої знання 
в володінні нотної та методичної літератури, мала змогу познайомитися та поспілку-
ватися з професійними музикантами.

Також для мене є неоціненним досвідом робота в колективі Будинку вчених.
Камерний оркестр Київського Будинку вчених НАН України. Колектив створений 

у  2004 році Дмитром Болдіним із студентів та випускників Національної музичної 
академії України ім. П.І. Чайковського та інших вищих навчальних музичних закладів. 
Перший концерт відбувся у рамках Державного іспиту випускників кафедри хорового 
диригування 4 червня 2014 року. Звучала Кантата Й.С. Баха №150 (Cantata BWV 150 
«Nach dir, Herr, verlanget mich») разом з хором студентів на сцені Малого залу НМА 
України. Цей іспит пройшов з великим успіхом, глядачі та комісія були в захваті, а для 
музикантів це стало поштовхом для подальшої роботи. Після невеликої перерви ко-
лектив відновив творчу діяльність та активно давав концерти, в тому числі й на таких 
відомих сценах, як Великий та Малий зали НМАУ ім. П.І.Чайковського, Велика зала 
Київського Будинку вчених, Одеська обласна філармонія, Одеський національний 
академічний театр опери та балету, Житомирська обласна філармонія ім. Святослава 
Ріхтера. Окремою сторінкою в розвитку та творчій діяльності колективу стала можли-
вість продовжувати її як Камерний оркестр Київського Будинку вчених, чому сприяли 
директор цього закладу заслужений працівник культури України Алла Анастасівна Ка-
лініна та керівник народної академічної хорової капели НАН України «Золоті ворота» 
заслужений артист України Павло Петрович Струць. В подальшому ці колективи нео-
дноразово виступали у творчій співпраці.

Також дають багато спільних концертів з іншими виконавцями та композито-
рами. Так, 2019 року взяв участь у дебюті молодої композиторки та піаністки Наталії 
Овсяннікової, до новорічних свят відбувся концерт з Національним академічним ду-
ховим оркестром України, у якому виконали твір Карла Дженкінса «Stabat Mater». Для 
мене це був неоціненний досвід співпраці з прекрасними музикантами, до того ж про-
граму ми опанували в надзвичайно короткий термін – за тиждень. Усі репетиції про-
ходили в насиченому і продуктивному режимі в малому залі Національної філармонії 
України з 10:00 до 14:00, з перервами по 15 хвилин. Оркестр складався з струно-смич-
кової, духової та ударної груп. До струнної групи додатково були залучені студенти 
з НМАУ ім. П.І.Чайковського. Хор – “Золоті ворота”, та солісти цього колективу.

Також цей коллектив не стоїть осторонь суспільних проблем нашої країни. Так, 
28 лютого 2020 року відбувся концерт пам’яті загиблих у авіакатастрофі збитого під 
Тегераном Boeing-737. Саме для цього концерту молодий композитор, студент НМАУ 
Ілля Бондаренко присвятив свій твір «Постскриптум».
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В даний час керівник оркестру Катерина Косецька, студентка кафедри оркестро-
вого диригування НМАУ. Концертмейстер - Ірина Гожельнік.

Концерти завжди мають великий успіх, але колектив в силу своєї специфіки не 
працює за стабільним графіком – він традиційно збирається за місяць до концерту. 
Репетиції проходитимуть у вихідні дні, тривалістю по 2-3 години, а також проводити-
муться групові репетиції концертмейстерами груп у зручний для учасників час.

Більшість концертів – безкоштовні. Їх мета – задоволення естетичних запитів 
широкого загалу, пенсіонерів та тих, хто не має змоги відвідувати платні концерти. 
Також слухачами є вчені, для яких Київський Будинок вчених є місцем різноманітних 
наукових та творчих зустрічей, знайомі та друзі. Останнім часом колектив дав кілька 
платних концертів, виручені кошти від яких пішли на забезпечення життєдіяльності 
колективу.

Висновки. Підсумовуючи вище сказане, доходимо висновку, що професійні та 
аматорські колективи відіграють велику роль у культурно-мистецькому житті Украї-
ни. Відмінність між ними полягає у тому, що професійні колективи з високою кваліфі-
кацією виконавців та системною організацією трудового процесу дають значно біль-
ше концертів, виконують значно складніший і різноманітний репертуар порівняно 
з аматорськими, які функціонують на ентузіазмі та великій любові кожного учасника 
до своєї професії. Однак мистецький результат одних і других – надзвичайно висо-
кий. А ще ці колективи є творчою лабораторією для молодих композиторів та носіями 
високого мистецтва для широкого кола слухачів.
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СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ КОНЦЕПТ РОЗВИТКУ МУЗИЧНОЇ СУБКУЛЬТУРИ

Мета: виявити соціокультурні впливи на розвиток музичної субкультури в су-
часній Україні.

Дискусії. В останні період вчені все частіше відмічають про переорієнтацію мо-
лоді на інші цінності. Втрата їхнього інтересу до культурних національних надбань та 
споживацьке ставлення до суспільних вартостей. Проте необхідно зазначити, що соці-
альна реальність є ціла комбінація субкультур: разом з великою референтною групою 
представників масової культури, існує велика кількість альтернативних їй субкультур, 
генератором якої являється сучасна молодь. 

Необхідно зазначити, що сучасна культура переживає глобальні еволюційні змі-
ни як кількісного так і якісного характеру. Значна частина західних та вітчизняних 
вчених, що вивчають проблему сучасної молодіжної культури, звертають увагу на 
значення музики в освіті, функціонуванні і трансформації різноманітних молодіж-
них співтовариств. Більшість класифікацій молодіжних субкультур обов’язково вклю-
чають у свій склад групи, які сповідують певний музичний напрямок. Тобто музика 
стає невід’ємною часткою соціалізації молоді. Причиною такого явища очевидно є, як 
умови функціонування музики в сучасному суспільстві, так і в могутності психологіч-
ного (емоційного) впливу цього виду мистецтва.

Вище висловлене дозволяє вважати особливу роль музики актуальним для ро-
зуміння тих процесів, які протікають в житті сучасної молодіжної культури. Але не 
можна недооцінювати й інший аналітичний аспект, якому надавали великого значен-
ня багато відомих дослідників в галузі мистецтва (А.Вахеметс, С.Плотников, А Сохор, 
Л.Коган, Ю.Фохт-Бабушкін та ін.) – необхідність, перш за все, вивчати людину яка 
сприймає мистецтво. Як було відзначено, культурно-аналітичний напрям в науці ро-
бить акцент на дослідженні суб’єктивності. Тому вся увага дослідників має бути на-
правлена на вивчення особових оцінок художньої події, з подальшою їх типізацією. 
У музично-психологічній науці це породило панування аналізу слухацької аудиторії. 
Проте, щоб вловити характер тих тенденцій, які складаються під впливом консоліду-
ючих властивостей музики в сучасному масовому суспільстві, потрібна більш об’ємна 
емпірична сукупність. Але на нашу думку, предметом наукового аналізу повинна ви-
ступати «музична культура соціальної групи».

За переконанням К. Соколова, на сучасне функціонування мистецтва (у тому 
числі музичного) активно впливає соціокультурна стратификация. Тому художні пе-
реваги опосередковані приналежністю людей до різних субкультур. За словами ав-
тора, субкультури являють собою особливі картини світу,  що породжують відповідні 
цінності, інтереси і ідеали, а значить специфічні естетичні потреби і своєрідний ес-
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тетичний смак. Отже, вони впливають на когнітивні художні уявлення членів своїх 
співтовариств.

Молода людина може опинитися в маргінальному положенні між художніми ви-
могами субкультурної спільності і домінуючими загальновизнаними художніми уяв-
леннями. Якщо врахувати нонконформістський дух юнацтва, то він швидше віддасть 
перевагу естетичним цінностям групи однолітків. У цьому випадку ми матимемо 
справу з девиантністю в художній практиці молоді (приклад – більшість субкультур-
них об’єднань рокерів). 

Висновки. Мозаїчність і всепроникність масової культури, як пануючої цінніс-
ної суспільної парадигми, дозволяють їй пристосовувати «чужі» субкультурні худож-
ні уявлення до «своїх», тим самим зменшити цю конфліктну напругу. Адже масова 
культура не спроможна самостійно створювати художні цінності, тому використовує 
творчість субкультур для поповнення свого естетичного арсеналу. У цьому випадку 
молодіжні музичні субкультури для цієї мети є добрим матеріалом завдяки своїй лі-
беральності та близькості виконання функцій. 
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САКСОФОН В СТИЛІ SMOOTH JAZZ

Мета: виявити особливості виконавства у стилі smooth jazz.
Дискусії. Джаз – це напрямок в музиці, який зародився в США на початку  

ХХ століття. В результаті змішування західноєвропейської і західноафриканської  му-
зики, з’явився імпровізаційний жанр. Іншими словами, в ньому тісно переплітаються 
ритми, робочі пісні афроамериканців, обрядові співи, а також гармонічна складова, 
яка притаманна для білих виконавців в неакадемічній музиці.

У дослідженні спробуємо торкнутися витоків джазу та виявити особливості да-
ного жанру в музиці, щоб  з`ясувати особливості формування його стилів, їх характер-
них ознак та наслідків взаємодії різних стилів між собою.
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Зародження джазу, як музичної течії відбулося в Сполучених Штатах Амери-
ки – в кінці ХІХ століття, але необхідно зазначити, що витоки його слід шукати на 
африканському континенті. Ще за часів рабства чорношкірі раби після тяжкої праці, 
виконували різні етнічно-ритуальні піснеспіви, з характерними для них танцюваль-
ними хлопками. Після громадянської війни 1861 – 1865 років в США скасували раб-
ство, але такі зміни не полегшили життя темношкірого населення країни. В пошуках 
заробітку афроамериканці вимушені були розважати народ піснями і танцями, тиня-
ючись з міста в місто. По дорогах країни стали їздити мінстрел-шоу з чорношкіри-
ми музикантами, виконуючи кейкуок, згодом він з’явився попередником регтайму, 
одного з найважливіших джерел джазу. Приблизно в цей час зароджується блюз, як 
відображення сумного життя темношкірих громадян Америки. Так тривала взаємо-
дія африканської музичної культури, яка відрізнялася імпровізацією, пластикою та 
ритмічністю з американською народною музикою білих переселенців, з властивою їй 
мелодійністю і гармонією, що призвело до виникнення абсолютно нового музичного 
напрямку в кінці ХІХ століття, яке  отримало  назву джаз.

Критик Генрі Плезентс намагався визначити джаз: «Вплив різноманіття музич-
них стилів, винайдених у спільнотах темношкірих Нового Орлеану та інших амери-
канських міст, у спільнотах темношкірих сільського Півдня, і в спільнотах темно-
шкірих чи змішаних Карибських островів та деяких інших місць Південної Америки 
в перших декадах двадцятого століття був зібраний у популярну музику більшої ча-
стини цивілізованого світу» [3;2].

Процес видозміни і розвитку джазової музики проходив все інтенсивніше з кож-
ним роком. Наприклад,  1920 році в Нью-Йорку джазовий скрипаль Пол Уайтмен 
сформував великий оркестр і підійшов по-особливому до джазової музики, створив-
ши новий стиль «симфоджаз». Саме Уайтмен замовив Дж. Гершвіну  «Рапсодію в стилі 
блюз» - твір який вчинив революцію в музичному світі. Рапсодія була вперше вико-
нана автором 12 лютого 1924 року в Нью-Йорку в супроводі оркестру Пола Уайтмана.

Наступний етап джазового розвитку пов’язаний з появою великих джаз-ор-
кестрів – біг-бендів, які виконували різні танцювальні мелодії. Вони виконували но-
вий стиль, у якому відчувалися відхилення від ритмічного малюнка, а яскрава соль-
на імпровізація накладалася на акомпанемент. Такий різновид оркестрової джазової 
музики тримав назву «свінг». Найбільшою популярністю, в середині 20-30 р., користу-
валися оркестри під орудою Дюка Еллінгтона, Флетчера Хендерсона, Глена Міллера, 
Бені Гудмена. В 30-ті роки на базі біг бендів виникає комерційний свінг – танцюваль-
ний, легкий напрям, що широко розповсюдився в США і потрапив до Європи, підко-
ривши слухачів вишуканими аранжуваннями і хітовими мелодіями.

У 1940-х роках виникає новий стиль бібоп, якому притаманні швидкі мелодії, 
довга імпровізація, складні ритмічні малюнки. Найбільш відомі виконавці цього сти-
лю – Чарлі Паркер і Діззі Гіллеспі. У 1960-х роках шукають нові форми та проводять 
експерименти, в результаті з’являються джаз-рок і джаз-поп, фрі-джаз.

Smooth jazz вз’яв витоки із стилю ф’южин, відмовившись від насичених соло та 
динамічних крещендо попередніх стилів. Імпровізація певною мірою була виключе-
на з арсеналу музичного жанру, аранжування було насичене звуками синтезаторів, 
в поєднанні з ритмічними семплами глянсовий саунд створював гладке і ретельно 
відполіроване звучання інструментів, в якому ансамблеве співзвуччя має більше зна-
чення, ніж його складові частини. Ця якість також відокремлює цей стиль від інших 
більш «живих» виконань. Інструментарій Смузі-джазу включає електричні клавішні 
інструменти, альт- або сопрано-саксофон, гітару, бас-гітару і ударні. Смузі-джаз мож-
ливо є найбільш комерційно життєздатною формою джазової музики з часів епохи 
свінгу. Найвідоміші представники - Дейв Коз, Кенні Джі, Майкл Френкс, Кріс Ботте. 
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Також слід відмітити відомого саксофоніста  Кенні Джі , виконавця  easy listening 
і Смузі-джазу.

Найважливішою особливістю джазової музики є імпровізація. Музиканти,  які 
виконують такий жанр музики повинні вміти імпровізувати як в оркестрі, так і соло. 
Одна з важливих рис – поліритмія. Для джазової музики найголовнішою ознакою 
є ритмічна свобода. Саме така незалежність викликає у музикантів  відчуття безпе-
рервного руху вперед та свободи. Якщо слухати будь яку джазову композицію, скла-
дається думка, що виконавці награють якусь чудову і приємну музику на слух, не має 
ніяких рамок, як у класичній музиці, тільки невимушеність, легкість і розслабленість. 
Звичайно, в джазовій музиці, які і в класичній, є свої правила, однак, завдяки особли-
вому ритму і синкопованому мелодизму, виникає відчуття свободи [3].

Висновки. Отже, в даній роботі ми спробували коротко оглянути еволюцію джа-
зового стилю, прослідкувати його впливи та окреслити основні визначення та підхо-
ди до цього явища. Завдяки такій невеликій розвідці можна уникнути основних непо-
розумінь в оцінці та визначенні Смуз-джазу.
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ТВОРЧІ ПРОЕКЦІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ НА ПРИКЛАДІ 
ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ НАПРЯМУ МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ЕСТРАДИ

Мета: розкрити зміст та шляхи реалізації творчого проекту на здобуття освіт-
нього ступеня «Магістр» спеціальності 025 Музичне мистецтво.

Дискусії. Проектування та реалізація магістерського творчого проекту на фа-
культеті музичного мистецтва передбачає синтез пошукового, художньо-творчого та 
виконавського компонентів у підготовці музикантів інструменталістів за освітньою 
програмою «Магістр». Метою магістерського творчого проекту є систематизація, за-
кріплення, розширення та поглиблення теоретичних знань та практичних умінь та 
навичок зі спеціальності 025 «Музичне мистецтво», а також застосування їх під час 
вирішення конкретних художніх, наукових, організаційних та інших завдань. [3, с.3-4]

Актуальність проблеми полягає у комбінаторному підході до реалізації магістер-
ського творчого проекту, а саме, у поєднанні теоретичної та практичної частин, що 
вимагає від дослідника комплексу індивідуальних науково-творчих,  виконавських та 
організаторських здібностей. 
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Розглянемо основні компоненти магістерського творчого проекту. Дослідниць-
ка діяльність студента магістранта пов’язана з теоретико-пізнавальною активністю, 
спрямованою на добір та композиційне вибудовування нової музичної інформації 
з метою створення індивідуальної моделі творчого проекту. Вирішальну роль у цьому 
процесі відіграє чітке обґрунтування концепції творчого проекту, пошук репертуару, 
який враховує поставлені завдання, індивідуальні музично-психологічні особливості 
виконавця, ефективне застосування в різних комбінаціях методів та засобів реаліза-
ції, креативний підхід до створення нових інноваційних моделей.

Пошукова діяльність магістранта полягає в цілісному баченні і відтворенні ідеї 
проекту, здійснення на практиці експерименту, застосуванні методу наукового пі-
знання, висуванні гіпотези, мети та завдань дослідження, практичне втілення теми 
у створенні концертної програми. Акцентуація на аналізі та систематизації худож-
ньо-творчих та технологічних виконавських процесів допомагає у реалізації власних, 
принципово нових підходів до розв’язання поставлених завдань.

Наступним етапом реалізації практичної компоненти магістерського творчого 
проекту є створення концертної програми. Трансляція художніх образів під час роз-
робки концепції відбувається у інтерпретаторів через осмислення нотних текстів, 
де тексти набувають характеру раціональної пошукової роботи, пов’язаної з темою 
проекту. Ідея пошуку нових образів музичної інтерпретації творів програми, вимагає 
від виконавця поряд із технічними навичками, концентрації уваги на пропорції гар-
монічних побудов, формоутворюючих елементів, тембрального колориту, ритмічних 
формул, динамічних планів, синтаксичних зв’язків, що ускладнюється миттєвим  ін-
туїтивним музичним уявленням, пов’язаним з характерними акустичними та комуні-
каційними умовами, використанням аудіо та відео засобів. За таких обставин від ін-
терпретатора транслюється музичний зміст, художня ідея, що упорядковується через 
систему накопичення прийомів, які допомагають розвинути здібність до кодового 
переключення під час концертного виконання програми, що забезпечує емоційний 
комфорт виконавцю.

У процесі підготовки магістерського творчого проекту студент постійно стика-
ється з проблемами організаційного характеру: формування репертуарного та сце-
нарного плану, друк партій для музикантів ансамблю, організація репетицій з кон-
цертмейстером, або з музикантами гурту, пошук репетиційних баз, організація ви-
ступів-апробацій протягом всього періоду навчання, вивчення акустичних умов кон-
цертних залів, підготовка інструментарію та технічних засобів. Регуляторами органі-
заторської діяльності студента є його мотивація, смаки, набуті професійні навички, 
організованість, ініціативність, відповідальність, здатність до прийняття самостій-
них рішень.

У цьому контексті велику роль у підготовці магістром до захисту творчого про-
екту відіграє організація виступів-апробацій, які можуть відбуватися у різноманітних 
формах: тематичні концерти, лекції-концерти, фестивальні та конкурсні виступи, 
творчі та мистецькі заходи, що пов’язані з соціальними програмами. Умовою для за-
рахування виступу-апробації є  відповідність обраній тематиці проекту, публічність 
виступу, фіксованість на аудіо та відео носіях, обговорення та рецензії відомих про-
фесійних музикантів, науковців, педагогів-методистів.

На прикладі створення магістерського творчого проекту студента-магістранта, 
Проценка Є., розглянемо особливості формування концертної програми за темою 
роботи «Жанрові основи стильового напряму ф’южн джаз». Пошук репертуару відбу-
вався за принципами поєднання оригінальних та авторських композицій, пов’язаних 
з означеним музичним стилем, його жанровими особливостями, елементами синте-
тичності та універсальності, з специфікою виконавської інтерпретації. Драматургія 
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побудови програми була спрямована на слухацьку аудиторію, динамічність її сприй-
няття джазової музики і відтворення особливостей стилю ф’южн. Структура концерт-
ної програми мала чітку драматургію з вступом, розвитком, кульмінацією та завер-
шенням, що допомагало відтворити художній задум, динамізувати дійство, реалізу-
вати всі творчі компоненти проекту. Схематично це виглядало так: А – «Cissy Strut», 
«Vulfpeck - Dean town», «Start start», В – ліричний центр – «2D funk», C – кульмінація 
програми – «Alabama – John Coltrane», А – реприза – «Groove Elation – John Scofield». 
Додатково вивчалися акустичні можливості різноманітних електронних пристроїв, 
які використовувалися при апробації творчого проекту.

Репетиційний період складався з декількох етапів, а саме підбір програми, тех-
нічне опрацювання, самостійна робота над партіями та імпровізаційними квадрата-
ми, ансамблеве музикування. Особлива увага приділялася підбору музикантів для ви-
конання художнього задуму, враховувалися практичні уміння, психологічна стійкість 
і комунікація, емоційність та артистизм виконавців. Коригування інтерпретаційного 
задуму музичних композицій відбувалося під час концертів-апробацій, які проходи-
ли в різних концертних залах при різних акустичних умовах. 

Музично-виконавська компонента магістерського творчого проекту поєднує 
два аспекти – виконання та інтерпретацію, саме під час інтерпретації музикант ви-
ступає як творча особистість і демонструє рівень розвитку своїх художницьких мож-
ливостей – творчої уяви, інтуїції, техніки натхнення, проникнення в образний світ 
твору, осмислення драматургії музичного твору та концертної програми загалом, пе-
реосмислення засад звукової музичної комунікації та репрезентації в соціокультур-
ному середовищі.

Висновки. Зазначимо, що запропонована форма магістерського творчого про-
екту на факультеті музичного мистецтва, в якій поєднуються пошуковий, худож-
ньо-творчий та виконавський компоненти – є сучасним викликом у підготовці фа-
хівців у галузі музичного мистецтва. Створення концепції – музикант-дослідник, му-
зикант-виконавець, яка формує нові принципи музичної комунікації в мистецькому 
просторі, моделює різноманітні творчі проекції, розвиває інтеграційні аудіо та візу-
альні засоби, трансформує звукові та образні модифікації музичних творів, є актуаль-
ним для дослідників мистецтвознавців та інтерпретаторів музичних творів.
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JAZZ-BАND КНУКІМ В СИСТЕМІ ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Мета: виявити роль концертуючого студентського творчого колективу в системі 
дуальної освіти на прикладі оркестру Jazz Bаnd КНУКіМ.

Дискусії. Розгляд сьогоденних потреб щодо комплексної підготовки майбутнього 
професійного музиканта-інструменталіста, його готовності до виконавської діяльно-
сті, адаптації до реальних умов праці є актуальною проблемою виховання музиканта- 
оркестранта. 

Дуальна форма навчання, перш за все, передбачає партнерство навчальних за-
кладів та професійних колективів, розробку законодавчих актів їх співпраці, впрова-
дження інноваційних освітніх технологій, створення комплексів новітніх моделей на-
вчальних програм з залученням провідних професійних музикантів та педагогів-ме-
тодистів [1]. Взаємодія теоретичної та практичної підготовки оркестрантів, реаліза-
ція їх у професійній діяльності завжди знаходилися в центрі уваги керівників творчих 
колективів факультету музичного мистецтва, зокрема роботи Джаз-бенду КНУКіМ, де 
домінантою були самостійна концертна, організаційна, просвітницька діяльність сту-
дентів. 

Розглянемо детальніше інтеграційні процеси підготовки бакалаврів музичного 
мистецтва – артистів ансамблів, оркестрів, керівників творчих колективів, викладачів 
фахових дисциплін в умовах дуальної форми навчання. Взаємозв’язок теоретичної 
підготовки з виробленням практичних навичок й умінь та реалізація їх у творчих до-
робках відбувається в різноманітних формах: концертах, музичних проектах, фести-
валях та конкурсах, участі у міжнародних зустрічах, що надає можливість ефективної 
розробки та впровадження ду-
альної моделі навчання. 

Різноманітна репертуарна 
палітра студентського колекти-
ву є умовою існування оркестру 
в сучасному мистецькому про-
сторі, шоу-проектах. В доробках 
колективу твори традиційного та 
авангардного джазу, композиції 
сучасних українських авторів та 
аранжування українських народ-
них пісень (А.Бондаренко, І.За-
кус, Т.Петриненко, С.Дідок). Для 
оволодіння широким спектром 
складного музичного матеріа-
лу, студенти повинні системно 
опановувати нові прийоми гри 
на інструменті, удосконалювати 
технічну майстерність, техніку 
читання з листа, набувати вико-
навський досвід сольного та ан-
самблевого музикування. Фото: Jazz Band КНУКіМ на гастролях у Польщі
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Найбільш ефективним способом реалізації творчих досягнень майбутніх фахів-
ців музичного мистецтва є професійна діяльність, яка відбувається в рамках дуальної 
форми навчання у таких напрямках: навчальна, виконавська, організаційна. Навчаль-
на – передбачає участь у майстер-класах провідних музикантів та викладачів-мето-
дистів, міжнародних освітніх проектах, репетиціях професійних колективів в якості 
артистів/стажерів оркестрів, ансамблів. Двічі Джаз-бенд КНУКіМ (2018-2019 р.) був 
учасником освітньої програми «ERAZMUS+» - програма Європейського Союзу, що 
підтримує проекти партнерства і мобільності у сфері освіти, професійної підготовки 
молоді, спорту. Під час навчальної практики талановиті студенти факультету музич-
ного мистецтва, музиканти оркестру, удосконалювали фахову майстерність у джазо-
вій школі Польщі. Майже два тижні творчих пошуків і натхнення студентської молоді 
відбувались заняття під керівництвом найкращих європейських джазменів. Відомі 
польські музиканти проводили індивідуальні заняття гри на інструментах, компози-
ції, аранжування, вивчення стильових особливостей джазової музики. Результатом 
освітнього проекту «ERAZMUS+» стали спільні концерти Джаз-бенду КНУКіМ з поль-
ськими музикантами, які відбулись у Кракові та Бжозові. 

Виконавська діяльність в моделі дуальної освіти передбачає участь у творчих 
мистецьких заходах різного спрямування: фестивалі, конкурси, міжнародні твор-
чі проекти. Яскравим прикладом такої діяльності були гастролі колективу в Голан-
дії (м. Хофатвенте, 2011, 2013, 2019 р.); Литві (м. Вільнюс 2014 р.) – музичний форум  
«FLORA-JAZZ», організований творчою установою «Ботанічний сад Вільнюського 
університету», концерти проходили у відомому вільнюському джаз-клубі – «Tamc-
ta-club»; участь у Міжнародному фестивалі джазового мистецтва «Пап-джаз-фест» 
(м. Ужгород 2014, 2017, 2019 р.). Концертні виступи, закордонні гастролі надають пош-
товх студентам і викладачам до серйозної глибокої професійної роботи над реперту-
аром і спонукають до нових творчих експериментів, до обміну досвідом та творчими 
досягненнями майбутніх фахівців музичного мистецтва, демонстрації українських 
музично-виконавських традицій.

Організаційна діяльність студентів пов’язана з самостійною роботою по органі-
зації та керівництву творчими проектами, створенню інструментальних гуртів різ-
ного спрямування – рок, поп, фолк-рок і та інші. Така діяльність охоплює розробку 
як музичних програм, так і менеджерських проектів. Наприклад, підготовка низки 
концертних циклів «Авто-мото-джаз» у співпраці з Київським міським автомотоклу-
бом; «Джаз під зірками» у співпраці з Київським планетарієм (2015, 2017 р.); проект 
«BESAME MUCHO – історія одного поцілунку» у співпраці з факультетом режисури 
естради і масових свят КНУКіМ. 

Висновки. Отже, наведені приклади впровадження дуальної форми навчання 
в мистецькій освіті демонструють мобільність взаємоузгодженість та гармонізацію 
з потребами сучасного музичного простору, що забезпечує конкурентоздатність та 
комунікацію у професійному середовищі музикантів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ГРИ МАКАМУ НА ТРОМБОНІ

Мета: розглянути стиль Макам, проаналізувати його специфіку і сутність, основ-
ні лади та їх використання при грі на тромбоні; надати коротку характеристику цьому 
прийому виконання та розкрити його специфічні особливості використання в вико-
навській практиці в контексті професійної майстерності музиканта-тромбоніста; за-
охотити молодих музикантів до популяризації макамної музики в Україні загалом.

Дискусії. Завдяки постійному розвитку технологій інформаційного та цифро-
вого світу в музично-виконавській практиці та й в світовій культурі загалом, сучасна 
публіка весь час диктує нам все нові і нові вимоги, а ми як виконавці повинні відпо-
відати тим задачам та резонувати новим запитам. Це проявляється й у розширенні 
сфери застосування духових інструментів (зокрема тромбону), в їх виражальних мож-
ливостях, прийомах та засобах гри.

Східний світ музики має багату і давню музичну традицію, особливо слід від-
значити її мелодійність і складну ритмічну структура, що дає унікальні виклики для 
сучасних виконавців. На жаль, більшість західних музикантів мало або взагалі не за-
знали впливу цієї багатогранної музичної культури, а отже не знайомі з мелодійни-
ми, ритмічними та модальними поняттями, пов’язаними з музикою Близького Сходу. 
Саме такий духовий інструмент як тромбон здатний легко відтворювати чвертьтони 
та ліричний характер твору, що  характерні для виконання цієї музики, але він досить 
рідко використовується в жанрі Макам. Дана стаття присвячена вивченню цієї про-
блеми у контексті загального сучасного виконавського мистецтва.

Більшість музикантів сьогодні досить непогано володіють специфікою, перш за 
все, оркестрово - ансамблевої гри і лише потім сольного виконавства. На жаль, в євро-
пейській світовій практиці надзвичайно мало існує досліджень, розроблених спеці-
ально для того, щоб навчити музикантів грати чвертьтони правильно. Ці питання ще 
не стали об’єктом музикознавчого дослідження. Це і обумовило вибір даної теми. Ця 
стаття може бути використана як певний ресурс для тромбоністів для зацікавлення 
виконувати сучасну музику в стилі Макам.

В історії виникнення і розвитку світової музично-інструментальної культури, 
поряд з різноманітним інструментарієм, чільне місце належить мідним духовим ін-
струментам, зокрема тромбону. У своєму «Трактаті» відомий французький компози-
тор Г. Берліоз надає тромбону влучну характеристику “…тромбон на мій погляд, очо-
лює той ряд духових інструментів, які я б відніс до епічних. Дійсно, йому у вищій 
мірі притаманні шляхетність й величчя; йому властиві всі серйозні і сильні інтонації 
високої музичної поезії – від звучання релігійних, урочистих, повних спокою, до не-
самовитих органічних волань…” [ 3, с. 44] 

Мистецтво гри на тромбоні має досить глибокі традиції і є предметом всебічно-
го науково-теоретичного осмислення. Тромбон з часу свого створення, залишається 
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єдиним хроматичним мідним інструментом, що зберігся у тому ж вигляді, у якому 
його знає історія музики протягом багатьох століть [ 4, с. 20] 

Щодо самих питань аналізу нетрадиційних прийомів виконання і їх викори-
стання в музичній практиці, то вони знайшли відображення у методичних працях 
К. Мюльберга, Б. Дикова, І. Мозговенко, Є Носирєва, В. Сумеркіна та ін. Одним з нових 
досліджень з даної проблеми є робота українського вченого В. Апатського «Основи 
теорії і методики духового музично-виконавського мистецтва». У працях Р. Вовка, 
В. Качмарчика, М. Баланка, В. Слупського та ін. розглядаються питання нетрадиційних 
виразових засобів гри на різних духових інструментах. У роботі Г. Марценюка «Мето-
дика оволодіння мистецтвом гри на тромбоні» також висвітлюються ці питання. 

Історію вітчизняного виконавства на духових інструментах проаналізовано у ро-
боті Ю.Усова «Історія виконавства на духових інструментах»; «Історія зарубіжного ви-
конавства на духових інструментах» (1978, 1984 рр.), а також «Історія духового музич-
ного мистецтва в Україні» В. Богданова (2007 р.), С. Горовий «Технологія і мистецтво 
гри на тромбоні» (1998р.) У 2013 році вийшла монографія Г. П Марценюка «Українське 
тромбонове виконавство в контексті європейського духовного музичного», яка є пер-
шим дослідженням з історії розвитку та проблем становлення українського тромбо-
нового виконавства.  

Сучасна школа навчання гри на духових інструментах розглядає впровадження 
у виконавську практику різноманітних прийомів гри  (мікрохроматика, полівиконан-
ня, та ін.) як найважливіших засобів виконавської майстерності музиканта. 

Одним з найскладніших і незвичних прийомів гри є гра чвертьтонів або мікро-
хроматика, для реалізації якої слід оволодіти особливою виконавською технікою, що 
відрізняється від традиційної. У сучасній техніці гри на духових інструментах ця тех-
ніка досить успішно застосовується і вимагає від музиканта вміння інтонувати у ме-
жах 1/4 тону, 3/4 тону. Першими, хто розпочав, використовувати чвертьтони у своїх 
творах були композитори: Ч. Айвз, Е. Варез, Э. Ізаї, А. Хаба, І. Вишнеградський, Л. Рус-
соло, А. Авраамов та інші. А американський композитор Х. Партч створив складну 
звукову систему відому як стрій Партча - з 43 тонами. Ще у 1911 р. у праці «Вчення про 
гармонію» А. Шенберг писав; «Зусилля писати музику з використанням однієї трети-
ни чи чверті тону, що здійснювалися в багатьох країнах, наштовхувалися на перепону 
до того часу, доки інструменти не будуть здатні виконувати таку музику» [1, с. 285]. 

Загалом, інтервали менше півтона використовувалися в музиці ще в першому 
тисячолітті до нашої ери, а ладовая система східної музики сформувалася на піфаго-
рійській основі. Діатонічні звуки в цих системах співпадають з піфагорійським стро-
єм (октава = 1200 гц., квінта = 702 гц., квартал = 498 гц., великий тон = 204 гц.). У ладах 
середньовічного Сходу неприхована діатонічна основа, відбита ще в теорії Ал-Му-
на-Джима. Кожен лад містить в собі сім ступенів плюс верхня октава тоніки, яка є як 
би еквівалентом основного тону (тоніки). Цілком схиляємось до твердження одного із 
знавців музики Ближнього і Середнього Сходу В.М. Беляева, коли він пише, що «Діато-
ніка (семиступеневість) є основою цієї нової ладової системи з її складними та тонки-
ми інтервальними співвідношеннями, що зберігаютьсяються і в хроматиці »[2, с. 218]. 

У турецькій теорії музики, октава поділяється на 53 рівних інтервалів, відомих 
як Коми. Кожен тон інтервалу еквівалентний дев’яти комам.
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На цьому малюнку зазначені коми турецьких знаків альтерації. Насправді, в за-
хідній системі темперації, С-гострий та D-плоский, які функціонально еквівалентні 
4,5 комам в турецькій системі. 

У контексті арабського макама, ця система нерівномірна. Макам-(араб. розташу-
вання пальців на грифі інструмента) – ладово-мелодична модель арабської, іранської 
й турецької музики, комплекс поспівок, підпорядкованих певним закономірностям. 
Звукоряди макаму – діатонічні, семиступеневі, охоплюють інтервали великого і мало-
го півтонів, великого і малого цілих тонів; їх ступені мають власні назви. Різні мака-
ми, розташовані октавою вище або нижче, є самостійними ступенями з тонікою пев-
ної висоти, можуть мати той самий основний тон. Макам (мугам, махамат, мугамат, 
таксим) є основою для імпровізації творів малої або великої форми. Кількість мака-
мів в різних музичних культурах неоднакова - наприклад, арабську систему склада-
ють 9 родин:- раст, баяті, нахаванд, навасар(накріс), курд, хіджаз, аджам, сіка, саба.  
[5. с. 404].

Оскільки в усьому східному світі існують десятки макаматів, то деякі використо-
вуються часто, а інші використовуються майже виключно для модуляції від одного 
макаму до іншого. Наразі зупинимося на найбільш відомих макамах: Ajam, Bayati, 
Hijaz, Kurd, Nikriz, Nawa Athar, Nahawand, Rast, Saba, Sikah, and Suznak.

Розглянемо декілька з них. Ajam (Аджам) Māqām знайомий західним музикан-
там як основний лад B. Як і його найбільший аналог за масштабами, цей макам пов’я-
заний з оптимізмом мажорної музики.

Māqām Bayati (Баяті), найпопулярніший зі всіх макамів, який зустрічається дуже 
часто в фольклорній традиції: макам починається з тоніки в першому тетрахорді, 
у другому тетрахорді з четвертої сходинки, а побічні лади (Аджнас, араб. «рід») на 
третій і на шостий для Такасі (модуляції). Він часто використовується для модуляції 
до інших макамів.
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Назви ступенів арабського звукоряду взяті з перської мови і вживаються досі: 
(від низу до верху) ека - дука - сика - джіхарка - банджака - шишка - хафтака. 

Третій макам називається Hijaz (Хіджаз) Māqām. Існує дві форми хіджазького 
макаму:

У першій версії є Хіджаз як нижній джин (опорний тон), а Раст - джин як верхній. 
Також є вторинні джини Сіках, починаючи з шостої ноти. У другій версії Hijaz на зни-
зу і Nahawand вгорі. Існує також вторинний джин Аджама, починаючи з шостої ноти. 
Перша версія часто використовується під час висхідної, а нижня часто – коли низхід-
на мелодійна лінія. Хіджаз макам звучить звично для західних музикантів через свою 
подібність до гармонічного мінору. Хіджаз - це також макам, який використовується 
для Адхану, або ісламського заклику до молитви.

Складові виконавської творчості сучасного тромбоніста включають в себе знан-
ня, вміння та навички, що базуються на триєдності  історії, теорії і практики гри на 
тромбоні. Виходячи з цього слід окреслити базові аспекти виконання гри макаму на 
тромбоні.

Тембр. Під час виконання східної музики тромбоністи повинні прагнути виро-
бляти теплі, темні тонові кольори. Тон ніколи не повинен бути різким або яскравим. 
Замість цього слід зосередитися на більш голосовому стилі гри або імітації народних 
автентичних інструментів.

Артикуляція. Існує два основних типи артикуляції, які тромбоніст повинен ви-
користовувати під час гри. Перший - легкий, стакато, схожий на музику часів бароко. 
Друга артикуляція - це легатний стиль гри, який часто асоціюється з грою  вокальної 
музики. Загалом слід уникати різкого акцентування, оскільки це не характерно для 
цієї музики. 

Інтервальні стрибки. Більшість мелодичних ліній є кроковими в русі. З цієї при-
чини, коли трапляються інтервальні стрибки, вони заслуговують на особливу увагу. 
Традиційно нижній тон отримує більший наголос, ніж верхня нота, як під час зростан-
ня, так і під час низхідного руху, як у наведеному нижче прикладі:

Мелізми. Особливий колорит музики Сходу настільки незвичайний, самобутній, 
що його не сплутаєш ні з яким іншим. Мелодії з барвистою орнаментикою, ритмами 
та специфічною манерою виконання. Характерна риса мелодій цього регіону-орна-
ментальне перетворення мелодійної основи, варіаційність та імпровізаційність, рит-
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мічне багатство віршованого тексту, що під час виконання підкреслюється ударними 
інструментами. У манері виконання (як вокального, так і інструментального) широко 
застосовується прийом «ковзання» від звука до звука (глісандо), що є важливим ас-
пектом східної музики. У своєму нарисі «Відлуння минулого в сьогоденні: вживання 
традиційних інструментів та виконавської практики як джерело для виконавців се-
редньовічної світської монодії», Стіві Вішарт обговорює використання мелізматики 
у виконавській практиці. Музиканти час від часу ставлять гліссандо між двома дов-
шими нотними значеннями. Ці дві ноти можуть бути або на крок один від одного, 
або через внутрішній стрибок. Гліссандо має бути швидким і тонким. Наголос слід 
робити на примітці по закінченню гліссандо. Як і використання вібрато та повтор-
ного ритмічного підрозділу, мелізми можуть бути використані на розсуд виконавця. 
З цієї причини тромбоністи повинні експериментувати, використовуючи вібрато та 
мелізми як вони вважають за потрібне.

Ритм. Східна музика часто сильно покладається на барабанний супровід. Бара-
банний акомпанемент, як правило, не дуже уповільнений чи прискорений всередині 
мелодичної лінії. Це відбувається і тоді, коли інструменталіст виступає без супроводу. 
Незважаючи на те, що між фразами можуть бути драматичні паузи або тиша, вони не 
є самостійними та вільними в межах фрази. Отже музика є надзвичайно виразною, 
і музиканти частіше використовують мелізми, вібрацію, або ритмічні патерни, ніж 
вільне виконання.

Динаміка. Динаміка не часто використовується в східній музиці в тій мірі, в якій 
вона є в західній. Для цього є кілька причин. Витоки цієї музики походять з виступів 
на свіжому повітрі та як розвага під час подій, а не виконання у концертих залах. 
Таким чином, наприклад ранніх арабських музикантів більше хвилювали почуття та 
емоції, але з часом музика стала покладатися на електронне підсилення. Ця традиція 
триває і донині. Електронне підсилення не дуже сприяє динамічному різнобарв’ю. 

Інтонація чвертьтонів. Чвертьтони слід розміщувати на однаковій відстані між її 
нижньою та верхньою нотами (наприклад, між E ♮ та E ♭).  Однак розміщення чверть-
тону переміститься в залежності від того, в якій частині арабського світу музикант 
родом. Музикант зі східної частини Іраку грав би чвертьтон ближче до верхньої ноти, 
тоді як музикант з Тунісу чи Марокко розмістив цю музику чвертьтону ближче до 
нижньої ноти. 

Особливість гри чвертьтонів на тромбоні несе за собою більше уваги сприйняття 
вухом та внутрішнім слухом, ніж покладання на візуальне положення куліси. Це те, 
що дає музиканту свободу і непривязаність до звичайного хроматизму та темперова-
ного строю. Завдяки цьому у тромбоніста розвивається гострий музичний слух і пе-
редчуття музичного матеріалу.

Серед відомих виконавців сучасності, що представляють стиль Макам, слід наз-
вати такі постаті як: Ібрагім Маалуф (труба), Хасан Гезетлік (тромбон), Джамбо Агусєв 
(труба), Хюсню Шенлендиріджі (кларнет), Нільс Вограм (тромбон). В Україні макам-
не мистецтво відображається у творчості Енвера Ізмайлова (гітара), Усеїна Бекірова 
(клавіши), Олексія Сагітова (тромбон), Джеміля Карікова (баглама).

Висновки. Саме взаємовплив та взаємозбагачення різноманітних музичних 
культур є тими факторами, що безпосередньо впливають на становлення та розвиток 
мистецтва вцілому. Не винятком становить і тромбонове виконавство. Щодо Східної 
музичної культури, то європейці завжди розглядали її, як складну й загадкову для 
розуміння з використанням мікроінтервалів (третьтони, чвертьтони, шестинатони, 
восьминатони і т.д.), а оскільки ці так звані нетрадиційні виконавські прийоми набу-
ли застосування у сучасній виконавській та композиторській практиці, то це є доціль-
ним для більш детального вивчення та аналізу.
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Макам трактується як сольне виконавство, і саме володіння мистецтвом сольно-
го виконавств, а  не лише оркестрово-ансамблевої гри, є важливою кваліфікаційною 
характеристикою професійного музиканта і запорукою індивідуальності та  своєрід-
ності, що підкреслює статус окремої людини. Адже більшість музикантів сьогодні до-
сить непогано володіють специфікою, перш за все, оркестрово-ансамблевої гри і лише 
потім сольного виконавства.

Метою цієї статті було познайомити тромбоністів зі східною музикою як з точки 
зору її викликів, так і краси. Вважаємо, що вищевикладений матеріал стане пізна-
вальним для молодого і творчого покоління виконавців на тромбоні. Існує ще багато 
напрямків досліджень, які залишилися не вивчені, адже не можливо в межах даної 
статті охопити весь спектр питань, пов’язаних з цією проблематикою. Були окреслені 
тільки декілька макамів, які широко використовуються. Крім того, є багато незрозу-
мілих або «старомодних» макамів. За допомогою подальшого вивчення ці додаткові 
маками можуть бути адаптовані для тромбону. Тому проблеми, що були викладені 
в матеріалі, потребують подальших пошуків. 

Східна музика за своєю суттю медитативна, спрямована на повне «виключен-
ня» та відсторонення від зовнішнього світу з направленням вектору уваги всередину 
себе. Кожне виконання неповторне та імпровізаційне, як неповторний індивідуаль-
ний шлях майстра. 
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сольфеджіо.
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Дискусії. У сучасному освітньому просторі України підготовка джазових музи-
кантів відбувається у тісній взаємодії із загальномистецькими процесами. Імпровіза-
ція належить до одного з важливіших типів розвитку музичного матеріалу в джазовій 
музиці. Вивчення її важливих закономірностей є основою виховання майбутнього 
джазового виконавця. Задля цього необхідно, щоб музикант опанував музичний те-
заурус на індивідуальному та колективному рівнях. Саме на уроках сольфеджіо ство-
рюються сприятливі для цього процесу умови. 

Одним з перших викладачів джазового сольфеджіо в Україні М.О.  Серебряний 
започаткував на своїх уроках  проведення «вокальних джем-сейшн», що було спро-
бою навчити студентів імпровізувати, використовуючи свій голос у якості інструмен-
ту. Зазвичай на кожному уроці сольфеджіо обов’язково мають бути представлені такі 
форми роботи, як слуховий аналіз, диктант, спів з листа, вокально-інтонаційні вправи 
і за бажанням викладача - вправи на розвиток творчого мислення. Частіше за все, від-
веденого на урок часу вистачало не на всі форми роботи і перед викладачем поставав 
вибір – чим поступитися, і в більшості випадків, саме розвиток творчих навичок не 
включали в план уроку, або йому відводили мало часу і навіть залишали в якості до-
машнього завдання. М.О. Серебряний вважав за необхідне кожний раз обов`язково на 
уроках сольфеджіо включати вправи на «імпровізування голосом». Вони були необ-
хідною складовою разом із вправами, спрямованими на розвиток відчуття метрорит-
му. Урок будувався таким чином, щоб учні встигли написати диктант, отримати слу-
ховий аналіз, спів з листа, розвинути ритмо-інтонаційні навички  і після виконання 
вокально-інтонаційних вправ починали імпровізувати. Імпровізування відбувалося 
на гармонію диктанту, відомого джазового стандарту, джазову обробку популярної 
(або народної) пісні і на канон, що входив до посібника «Сольфеджио на ритмоин-
тонационной основе современной эстрадной музыки» М. Серебряного [2]. Пісенні та 
інструментальні приклади естрадної та джазової музики супроводжувались гармо-
нією, що викладена цифровими позначеннями акордів. Важливо відзначити, що опо-
ра на той музичний тезаурус, який є на слуху у студентів, є набагато більш доцільним, 
аніж використання того, який був притаманний для попередньої музичної практики. 
«Природа музики як інтонованого сенсу передбачає існування стійких семантичних 
зон і  окремих лексем, драматургічних і структурних моделей,  що характеризують 
певний історичний час, групи творів, об’єднаних в художній напрям або авторську 
творчість і складових прикмет персональних, національних, регіональних, епохаль-
них стилів» [1, C.42]. Інтерес до музичного матеріалу та внутрішнє бажання його осво-
ювати можливе у разі утворення стійких семантичних та ціннісних моделей.

У разі проведення занять з джазового сольфеджіо, звернення до посібнику Сере-
бряного є доцільним, як і запропонований ним методичний підхід. Домашні завдан-
ня зі співу вищезгаданих прикладів включають не тільки читання з листа, а й скла-
дання супроводу, створення фактури до них, виходячи з цифрового позначення акор-
дів, знання закономірностей стилів естрадної та джазової музики. Ця форма роботи 
відрізняється від традиційного співу  пісень і романсів з музичної літератури, де під 
час співу виконується  записаний супровід. В посібнику з сольфеджіо М. Серебряного 
наведені гармонічні схеми, що розповсюджені в джазовій та естрадній музиці. Вони 
використовуються в якості основи для співу, створення мелодій, а також для побудови 
імпровізації. Вивчаючи (співаючи й виконуючи на інструменті) гармонічні послідов-
ності студент засвоює мотиви і фрази, необхідні для побудови імпровізації у тради-
ційному джазі. Вивчення гармонічних схем частіше за все були домашнім завданням, 
а їх виконання відбувалось на уроці – у якості співу в заданому ритмі. Потім на осно-
ві мелодико-ритмічних побудов  створювалась вокальна імпровізація на певну гар-
монію естрадної або джазової композиції.  Студенти, які імпровізували голосом на 



ДНІ НАУКИ КНУКІМ   Київ 2020
СЕКЦІЯ «ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ ЕСТРАДНО-ДЖАЗОВЕ МИСТЕЦТВО» 

192

джазовий стандарт, намагалися створити розвинену мелодичну лінію у своєму соло, 
потім співали по черзі – 2 (4 ) такти кожний по типу «питання-відповідь». Такий тип 
співу імпровізації вимагає від студента швидкої реакції, вміння слухати одне одного, 
розвиває пам’ять. Під час імпровізації на гармонію канону студент не тільки ство-
рює власну мелодичну лінію, а й підлаштовує її під мелодії інших, оскільки канон 
спочатку співають усі учасники, поступово підключаючи свої голоси, а потім в тому 
ж порядку переходять на спів імпровізації. Ця доволі складна форма роботи сприяє 
розвитку ритмоінтонаційних навичок, внутрішнього слуху, здатності одночасно уяв-
ляти звучання двох і більше ритмічно автономних ліній.

Висновки. Процес викладання джазового сольфеджіо передбачає використан-
ня новітнього музичного матеріалу, який би відповідав запитам сучасних студентів, 
був би дотичним їх слуховому досвіду. Окрім цього важливим компонентом виступає 
включення навичок імпровізації, яка виступає не другорядною, а однією з основних 
форм роботи, що дозволяє вплинути на розвиток навичок слухового аналізу, гармо-
нічного відчуття  та метроритму.
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ОСОБЛИВОСТІ СТИЛЬОВОГО НАПРЯМУ MAINSTREAM

Мета: висвітлити особливості стильового напряму Mainstream на прикладі твор-
чості відомих музикантів.

Дискусії. Mainstream свого роду є продовженням епохи Біг-бендів, але в малому 
складі (комбо). Поняття Мейнстрім зафіксувалось тільки в 1950х роках Стенлі Денсом 
[1], який говорив, що мейнстрім -  це вся популярна музика ери свінгу. В іншому тлу-
маченні  - це джазова музика, яка не відноситься до стилю бі-боп. Вона характеризу-
ється не такими швидкими темпами та різними засобами виразності саме ери свінгу. 

Якщо взяти до прикладу деякі стандарти цього стилю, то можна прослідкувати, 
що ці теми перейшли від аранжувань для великих складів оркестру до малих комбо. 
В ансамблях було більше можливості для імпровізації, ніж в біг бенді, де більшість 
творів були  записані нотами у вигляді партитур, а соло виконували поодинокі вико-
навці.  В якості прикладу можна навести декілька таких джазових стандартів: “Shiny 
stockings”, “Fly me to the  moon”, “Lester Leaps In”, “Take the A train” та багато іншого. 
Серед  саксофоністів можна навести  таких виконавців: Dexter Gordon, Lester Yung, Joe 
Henderson, Stan Getz. Ці музиканти грали у різних стилях та різну музику, але знакові 
записи відносяться саме до мейнстріму. 

Основна характеристика цього стилю в тому, що в ньому прослідковується вплив 
ери свінгу, схоже фразування та дуже часте використання прийому лай бек та іншого. 
Також напрям характеризується не дуже швидкими темпами на відмінну від стилів бі-
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боп та хард-боп, не важкими мелодичними та ритмічними структурами. Дуже часто 
використовуються вокальні стандарти на відміну від бі-бопових інструментальних.

Висновки. Мейнстрім включає три напрямки: Страйд або «гарячий» джаз пів-
нічного сходу, джаз Західного узбережжя і стиль Канзас-сіті. Hot страйд був найбільш 
популярний в Чикаго, де його виконували Луї Армстронг, Мак Портланд, Енді Кондон. 
Стиль, поширений в Канзасі, відрізнявся ліричністю, близькістю до блюзу. На Захід-
ному узбережжі джаз панував в клубах Лос-Анджелеса, де його виконував Майлз Девіс 
та інші джазмени.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. 1. http://rfjc.ru/dzhazovyj-stil-mejnstrim
2. 2. https://www.jazzmap.ru/genre/meinstrim.php
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ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ 
ЕСТРАДНОГО ВОКАЛУ ДО КОНЦЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Мета: з’ясувати шляхи інтенсифікації процесу підготовки студентів естрадного 
вокалу до концертної діяльності. 

Дискусії. Виявленню особливостей інтенсифікації процесу навчання як складо-
вої модернізації вищої освіти присвячені роботи Ю. Бабанського [1], В. Беспалько [2], 
Л. Колток [3] та ін., в яких висвітлені основні фактори даного процесу з позиції під-
вищення цілеспрямованості навчання, застосування його активних методів і форм 
навчання, інформативної ємності, прискорення темпу навчання в цілому. 

В умовах вищої школи інтенсифікація підготовки студентів-вокалістів пов’яза-
на з посиленням розвиваючого ефекту навчання. Ефективність підготовки студентів 
естрадного вокалу до концертної діяльності визначається внутрішніми і зовнішніми 
критеріями, що свідчать про успішність освітнього рівня (набута внутрішня готов-
ність до перетворень у відповідності до цілей підготовки) та навченості (компетен-
ції відповідно до очікуваним результатом). При цьому інтенсивність навчання спри-
яє максимально заданому очікуваному результату підготовки студентів-вокалістів, 
адже окрім кількості занять і інтенсивності їх проведення ефективність підготовки 
студентів до концертної діяльності залежить і від психолого-педагогічних інструмен-
тів, завдяки яким розкривається творчий потенціал студентів естрадного вокалу.

У навчальному процесі фактору інтенсивності підготовки не завжди приділяєть-
ся належна увага. Поряд з тим, вагомим є психолого-педагогічний супровід, спрямо-
ваний на створення особливих умов для успішної підготовки до концертної діяль-
ності. Під час інтенсифікації підготовки потрібен індивідуальний підхід, існує ряд 
базових положень й установок, універсальних за своїм характером, які можуть засто-
совуватися у педагогічній практиці. Найбільш високий рівень інтенсифікації підго-
товки до концертної діяльності студентів естрадного вокалу у закладі вищої освіти 
може бути досягнутий тільки в умовах цілісного навчального процесу, в основі яко-
го знаходиться дотримання таких принципів, як: оптимальне збільшення обсягу на-
вчально-педагогічного, методичного матеріалу в процесі роботи викладача-вокаліс-
та, чітка орієнтація на освоєння різноманіття стильових особливостей досліджуваних 
творів; прискорення темпів освоєння навчально-дидактичного матеріалу на основі 
використання методик тайм-менеджменту й раціонального використання навчаль-
ного часу та часу на самопідготовку; підготовка теоретичного та практичного матері-
алу на основі збільшення ємності занять по класу естрадного вокалу; впровадження 
ефективних методик організації самостійної роботи студентів-вокалістів й контролю 
за її інтенсивністю.
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Інтенсифікація освоєння музично-дидактичного та концертного репертуару 
студентами-вокалістами залежить від продуктивності організації їхньої самостійної 
роботи, спрямованої на закріплення отриманих навичок в процесі індивідуальних 
занять, і включає: самостійне вивчення нового музичного матеріалу; оригінальне 
трактування нотного тексту; історико-стильовий аналіз вокальних можливостей при 
вивченні твору; відпрацювання технічних труднощів, деталізацію і осмислення засо-
бів виразності та ін.

Згідно сучасних стандартів велика кількість годин відведена на самостійну робо-
ту (60% навчального часу), і залежно від того, як вона буде організована, можна буде 
говорити про інтенсифікацію навчання.

Важливим фактором інтенсифікації процесу підготовки до концертної діяльно-
сті студентів-вокалістів є цілеспрямоване розширення знань викладача про студента 
(творчі можливості, здатність до навчання, навченість, здатність до самоорганізації, 
відповідальність, воля), що сприяють розробці індивідуальної траєкторії творчої са-
мореалізації студента, задіяння його психолого-фізіологічних резервів.

На етапі інтенсифікації процесу підготовки до концертної діяльності необхід-
ний педагогічний супровід, в рамках якого здійснюється:

- діагностика стану і поведінки студентів у стресовій ситуації публічного  
виступу;

- проектування заходів психологічної підготовки студента до концертної діяль-
ності з урахуванням його індивідуальних рис;

- розгляд характерних й досить регулярних ситуацій публічного виступу та дій 
студентів в умовах, реально наближених до практики;

- вибудовування стратегії копінг-поведінки студентів в умовах підготовки до 
концертного виступу;

- спільний аналіз результатів концертного виступу, коригування обраних стра-
тегій копінг-поведінки.

Висновки. При інтенсифікації процесу підготовки до концертної діяльності сту-
дентів естрадного вокалу педагогічний супровід повинен порівнюватися з реальни-
ми можливостями студента: важливо проаналізувати кількість часу, витраченого на 
підготовку до публічного виступу.

Також під час інтенсифікації підготовки до концертного виступу на основі пси-
холого-педагогічного супроводу потрібно актуалізувати дії самого студента, якому 
належить самостійно вирішувати професійні та психологічні проблеми в подальшо-
му: викладач орієнтує студента у процесі виборі ефективних методів підготовки, від-
криваючи можливість самостійно управляти собою в стресовій ситуації публічного 
виступу.
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СПЕЦИФІКА СУЧАСНОГО ЕСТРАДНО-ДЖАЗОВОГО ВИКОНАВСТВА  
НА ПРИКЛАДІ ГУРТУ «MOONCHILD»

Мета: розкрити специфіку сучасного естрадно-джазового виконавства. Естрад-
но-джазове виконавство надзвичайно бурхливо розвивається. Наявно чимало колек-
тивів, що працюють у різних напрямках. Одним з перспективних  напрямків є R&B, 
в якому виступають гурти по всьому світі. 

Дискусії. Moonchild - це американська альтернативна R&B група.  Учасниками 
гурту є Ембер Навран, Макс Брик та Андріс Матсон, які навчались за програмою джа-
зових досліджень музики в USC Thornton School of Music. Дата заснування гурту – це 
літо 2011 року, яке супроводжувалось об’єднанням музикантів, що малі спільні му-
зичні уподобання. Дебютним альбомом  став «Be Free», що вийшов в 2012 році. Важ-
ливо відзначити, що він був одразу  добре сприйнятий, причому не лише публікою,  
а й такими провідними музикантами, як Стіві Уандер, який запропонував групі ви-
ступити на його концерті House Full of Toys.  Надзвичайно приголомшливим було те, 
що Уандер буквально за кілька днів до концерту почув гру колективу, а їм повідомили 
щодо пропозиції виступити за 24 години до події. Після цього альбому вони написали 
та випустили ще три – «Please Rewind» (2015), «Voyager» (2017), «Little Ghost» (2019). Всі 
ці останні альбоми було записано на британському незалежному лейблі звукозапису 
«Tru Thoughts». Гурт «Moonchild» виступив на Tiny Desk Concert в 2019 році, що спри-
яло зростанню популярності колективу. Також варто відзначити, що колектив здійс-
нює чимало для розвитку благодійних організацій, адже в 2019 році в рамках свого 
туру, який проходив у США, вони просували БО «Black Lives Matter».

Особливістю музикантів, що входять до колективу, є їх універсальність. Кожен 
з них грає на декількох інструментах. Амбер Навран є вокалісткою гурту, а також вона 
грає на тенор-саксофоні, флейті, клавішних, синт-басі та електронних ударних. Ан-
дріс Матсон  грає на трубі, флюгельхорні, клавішних, синт-басі, гітарі, електронних 
ударних, а Макс Брик  на альт-саксофоні, кларнеті, клавішних, синтезаторі, електро-
нних ударних. Подібна здатність кожного з учасників колективу грати на різного типу 
інструментах – від духових до ударних  робить їх рівноправними у можливостях ви-
разити себе. В сутнісному відношенні – це сполучення різних особистостей, кожна 
з яких є самодостатньою, проте разом вони здатні створити ще більш якісний про-
дукт, ніж поодинці.  В стильовому відношенні, окрім ритм-енд-блюзу вони також пра-
цюють у напрямку нео-соул. 

Здатність до співпраці у гурта «Moonchild» є дивовижною, адже всі учасники ко-
лективу відразу «спрацювались». «Першу мелодію, яку ми придумали, ми писали си-
дячі на лаві біля фортепіано разом, як одна людина. Сьогодні кожен з нас має власну 
студійну програму і постійно самостійно робить ритми та пише пісні. Ми часто над-
силаємо один одному електронні зразки, того, що ми зробили, а потім збираємось, 
щоб розширити їх на повноцінні пісні. Ми довіряємо один одному під час написання» 
[1]. В їх музиці наявно чимало нових експериментальних звучань, які досягаються 
шляхом синтезування різних начал. Окрім цього такі поєднання дають можливість 
казати про трансформацію та еволюціонування стилю. Це досягається шляхом інди-
відуальних пошуків кожного учасника, прагненням розкрити нові звучності, удоско-
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налювати власну музичну мову. Причому ці пошуки не призводять до неузгодженості, 
а, навпаки, дозволяють стимулювати розвиток усього гурту.

Досить важливим є те, що з 2018 року вони почали включати й інші інструмен-
ти, чи створювати їх звучання за допомогою синтезатора. Андріс Матсон зацікавився 
звучанням гітари, тому й акустична гітара і укулеле стали включатися в їх композиції, 
розширюючи виразність композицій та їх темброву палітру. Їх музика сповнена про-
гресивним новаторським звучанням, разом з тим вона включає у себе й певні класич-
ні принципи. 

Так в композиції «Cure» (з альбому «Voyager»), яка є надзвичайно лірична та гар-
монійна, втілено найкращі риси стилістики гурту. В ній наявний ліричний та ніжний 
вокал Ембер, мелодична лінія передає спокійний та мрійливий настрій. Використо-
вується динаміка піано. Вокальна партія скоріше злегка наспівується, аніж надається 
значна сила голосу. За основними характеристиками дана композиція відповідає на-
прямку lounge music. В приспіві наявні повторювані елементи, вона передає вражен-
ня вишуканої та тонкої роботи з кожним елементом фактури. Гармонія в даній ком-
позиції пов’язана із застосуванням патернів, наявні слеш-акорди. Здебільшого учас-
ники звертаються до тональної музики, проте для них характерні певні неочікувані 
гармонійні звороти, відхилення та співставлення акордів.  Звучання є не банальним, 
воно дивує та вражає. 

Ті ж самі риси притаманні мелодичній лінії композиції «The List» з цього ж аль-
бому, в ній наявна та ж сама витончена та лірична вокальна партія, проте наспів-
ність доповнюється тут танцювальними елементами. Основою саунду є клавішні ін-
струменти та бас, які створюють основну канву для звучання, проте їх розквітчують  
у тембровому відношенні  труба з сурдиною, саксофон. Духові інструменти  викону-
ють окремі репліки, заповнюючи паузи, які виникають у вокальній партії, тобто  фак-
тично супроводжуючи бек-вокал.

Композиція «Too Much to Ask» з альбому «Little Ghost» (2019) є такою, де чимало 
уваги приділяється саме інструментальному началу. Значна диференціація тембрів, 
синтезованих на клавішних, а також додавання семплів та лупів, наявних у  студій-
них програмах надають їй дещо рафіновано-елітарного забарвлення. В пісні «The 
Other Side» з того самого альбому виконавці надають значну увагу акустичним зву-
чанням інструментів, зокрема фортепіано, а ще в більшій мірі гітарі. Темброві звуч-
ності, пов’язані зі струнно-щипковим інструментом простягаються від подібних арфі 
до суто гітарних пасажів, які надають цій композицій менш студійний, а скоріше «жи-
вий» характер.

Висновки. Творчість гурту «Moonchild» є такою, що втілює одну з провідних 
тенденцій, наявних у сучасній музичній культурі, а саме – велику роль програмного 
забезпечення у формуванні саунду. Разом з тим високий професіоналізм учасників 
та їх творчий потенціал дозволяють створювати музику, що вражає та чарує слухача. 
Неабияку роль тут відіграє мультиінструменталізм учасників гурту, здатність спільно 
творити та еволюціонувати у стильовому відношенні. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Moonchild. Biography. URL: https://tru-thoughts.co.uk/artists/moonchild/ (дата 
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МЕДІА-ТЕХНОЛОГІЇ У МУЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ XXI СТОЛІТТЯ

Мета: актуалізувати роль медіа-технологій у сучасній музичній культурі, під-
креслити їх вплив на формування вокалістів-виконавців.

Дискусії. Сучасне суспільство опинилось перед значними випробовуваннями. 
Тотальні карантини, які охопили весь світ, вплинули на відмову від традиційних форм 
виступів виконавців, як-от концерти наживо, сповнені великою кількістю глядачів, 
фестивальних форм. Разом з тим наявна модернізація форм презентації музичного 
матеріалу публіці, адже провідні виконавці сьогодення прагнуть не втрачати зв’язок з 
аудиторією та продовжують виступи за допомогою медіа-технологій. Розглянемо дані 
можливості більш детально.

Різні форми активності виконавців наявні, як у вітчизняному просторі, так і за-
кордонному. Вони можуть бути такими, що здійснюються лише завдяки соціальним 
мережам,  можуть проводитись на спеціалізованих платформах, а також такими, про-
ведення яких потребує участі значної кількості людей. Відрізнятись можуть трива-
лість проведення, регулярність та періодичність. Також може транслюватись як го-
товий запис, так і живе виконання в реальному часі. Спільною ознакою для усіх цих 
мистецьких практик є їх дистанційний характер, адже впроваджуються вони за допо-
могою ресурсів, що містяться в інтернет-мережі. 

Якщо казати про вітчизняний простір, то одними з перших виконавців, які здійс-
нили виступи «наживо» став гурт «Hardkiss». Юлія Саніна  свій виступ  транслювала 
в Instagram. Трансляція здійснювалась з домашньої студії, де Саніна спочатку викону-
вала ряд пісень, супроводжуючи свій спів грою на клавішах. Згодом до неї приєднався 
ще один учасник гурту – Валерій Бебко (гітарист та одночасно чоловік Юлії).  Даний 
міні-концерт тривав близько години. Британський співак Роббі Уїльямс  проводив на-
живо виступ, також транслюючи його у Instagram. Причому виконував співак не свої 
композиції, а й інших авторів. Знаходився він в ефірі близько двох з половиною годин, 
а свій онлайн-перформанс назвав «коронаоке», тобто караоке під час коронавірусу.

Лідер гурту «Coldplay» Кріс Мартин також  відіграв міні-концерт за заявками 
у Instagram, виконавши такі пісні з репертуару гурту, як «Green Eyes», «Yellow», «Viva 
La Vida», а також кавер на пісню «Life on Mars» Девіда Боуї. Він акомпанував собі на 
фортепіано та гітарі. В ряді випадків він  виконував уривки пісень, а не повністю, 
адже досить складно замінити однією людиною звучання цілого гурту. Власне ця ак-
ція «Together, at Home» («Разом, вдома») була ініційована Всесвітньою організацією 
охорони здоров’я (ВООЗ) та благодійним фестивалем Global Citizen. Окрім того, що 
здійснювалась комунікація з публікою, дані концерти мали на меті збір коштів на 
боротьбу з коронавірусом. Наступний онлайн-концерт провів американський співак 
Джон Ледженд у подібному форматі.

Так само у Instagram та у ефірі «Дождя» російський співак Леонід Агутін, який 
самоізолювався на дачі, представив свій  «концерт в тапочках», що тривав годину, су-
проводжуючись коментарями виконавця. Він співав, акомпануючи собі на синтезато-
рі, а згодом й на гітарі, причому представив не лише відомі твори зі свого репертуару, 
а й такі, що були давно написані, але не увійшли до жодного альбому. Окрім цього 
Агутін виконав ряд пісень з репертуари інших виконавців – гурта «The Beatles» та ін.
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Цей та інші виступи потребували високого рівня майстерності виконавців, здат-
ності співати наживо без використання фонограми та певної студійної корекції го-
лосу.  В ряді випадків виконавці не лише довели свою здатність бути високопрофе-
сійними вокалістами, а  й здатності вправно собі акомпанувати, спілкуватись з вір-
туальною аудиторією. Безперечно подібні виступи заповнили прогалину, пов’язану 
з забороною на проведення масових заходів, сприяли підтримці контактів з публікою 
та фоловерами зірок. Дані проєкти надали простий та двосторонній зв’язок. Певним 
недоліком є те, що дані виступи були малодоступними для представників старшого 
віку, які можуть не бути зареєстровані в Instagram.

Інші форми також були представлені  в медійному просторі. Такий культовий та 
мега-популярний гурт в 90-х роках XX століття, як «Backstreet Boys» виклав відео своєї 
найбільш відомої композиції «I Want It That Way». В даному відео виконавці співають 
свої партії, знаходячись кожен у себе вдома, при цьому зведення загального відео 
здійснюється з окремих шматочків. Виконавці зробили це спеціально на замовлення 
телеканалу Fox, причому всі учасники гурту знаходились у різних містах США. 

Наступним кроком став проєкт (Eurovision Home Concerts), висунутий Європей-
ською мовною спілкою, який було запропоновано замість проведення  «Євробачення 
2020», скасований через пандемію. Їх ідея полягає у проведенні  онлайн-концертів 
учасників «Євробачення» різних років на YouTube. При цьому учасники мають пред-
ставити власну пісню, а також якогось іншого виконавця у власному аранжуванні. 
«Відзначається, що артист вибирає 4 пісні, на які хоче зробити кавер, а користувачі 
мережі вибирають шляхом голосування, яку з цих композицій варто включити в кон-
церт» [1].  Перший з концертів має пройти у першу п’ятницю квітня та проходити 
щотижня. У першому епізоді онлайн-концертів візьме участь представник Ірландії 
в 2018 році - Райан О’Шонессі. Організатори зазначають, що останнім часом багатьом 
виконавцям доводилося скасовувати гастролі через існуючі обмеження щодо подо-
рожей, проте це не повинно припиняти комунікацію. «Зараз потрібен новий форум 
для обміну музикою, яку ми любимо, як ніколи. Таким чином, артисти Євробачення 
приєднуються до тренду артистів, які публікують живу музику в соціальних медіа та 
записують улюблені пісні Євробачення для шанувальників із своїх віталень» [1].

Висновки. Як можна переконатись, чимало виконавців пристосувались до тих 
реалій, які виникли у зв’язку з відсутністю облаштовувати події у концертних залах 
з великою кількістю публіки. Наявність мережі інтернет та різноманітних медіа-ре-
сурсів стають у нагоді для підтримки комунікації артистів та публіки. Медійні проєкти 
виконують чимало функцій, не лише комунікативну. Їх проведення сприяє підтримці 
населення, пропагує докладати зусилля у боротьбі з вірусом. Разом з тим вони стають 
випробовуванням для артистів, дозволяючи їм проявити власні можливості, показати 
себе поза великою сценою, гриму, фонограми та продемонструвати майстерність під 
час живого виконання.

CПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
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СВІТОГЛЯДНІ ОРІЄНТИРИ НАПРЯМКУ НЕО-СОУЛ 

Мета: розкрити сутність та світоглядні орієнтири напрямку нео-соул
Дискусії. Перманентним процесом мистецької практики є постійна трансфор-

мація стильових напрямків. Це пов’язано з синтезом одних стилів з іншими, взаємо-
дією, яка приводить до виникнення нових течій. Так нео-соул є одним з найбільш роз-
повсюджених напрямків сьогодення, проте він є невід’ємною частиною попередньої 
художньої культури. Попри свою популярність, даний напрямок мало досліджений 
у мистецтвознавстві на теоретичному рівні.

Термін нео-соул виник у 90-х роках XX століття, його ввів у обіг Кедар Массен-
бург. Його формування відбулось завдяки розвитку соула,  а також ритм-енд-блюза. 
Проте цей напрямок увібрав у себе елементи й інших стилів, а саме – напрямків джа-
зу, поп-музики, а також етнічної музики африканських народностей. Серед тих впли-
вів, які можна було віднайти у неосоул можна відзначити фанк, хіп-хоп, фьюжн. 

Що ж саме характерне для базису даного напрямку? Адже попри домішки ін-
ших стилів велику роль у нео-соулі відігравав саме соул. Цей стиль можна розглядати 
як такий, що нерозривно пов’язаний з виконавською манерою соул. В роботах сучас-
них авторів визначаються ті ознаки, які характерні для соул: «Вокальна манера соул 
пов’язана з великою майстерністю співака та розвитком його індивідуального стилю. 
Сутністю соул є значна роль імпровізаційності. Дана манера співу характерна орна-
ментальним оздобленням мелодичної лінії, тонким нюансуванням динаміки, нама-
ганням поєднувати різні вокальні прийоми» [2, с.99].

Якщо казати про нео-соул, то цей напрямок, на думку ряду авторів, виступає ві-
дображенням стратегій афро-футуризму. Цей світогляд прагне поглянути одночасно 
і на минуле, і на майбутнє чорношкірих. «Як вказує його назва, нео-соул є новатор-
ським, різним, неповторним - але також вкоріненим в чорну «соул» естетику недав-
нього минулого» [3]. В якості найбільш яскравих представниць напрямку нео-соул 
може бути згадана Еріка Баду, відповідно вона кидає погляд в «уявні простори, на-
селені доколоніальною африканською духовністю. Вона поєднує давньоєгипетський 
символізм та містику долини Нілу з атомною теорією та натяками на космічні подоро-
жі, щоб народити безсоромно гібридну, створену самостійно версію чорного людства, 
яка жестикулює громадянським правам та цінностям чорної націоналістичної епохи, 
які були невід’ємними для «соул» музику» [3]. Дане філософсько-естетичне визначен-
ня дає можливість осягнути, що  нео-соул корелює відразу до різних шарів музичної 
культури, як до сучасних, так і тих, що вже відійшли у минуле.  Нео-соул створює мі-
сток між автентикою африканських наспівів та іншими формами, що відповідають 
сучасній музичній практиці. Нео-соул може бути порівняний з певними «романтич-
ними» тенденціями. В ньому оспівується поетика минулого та заперечується сучасна 
культура, яка сповнена комерційного начала. Нео-соул намагається відкинути музику 
вулиць, яка втілилась у популярних R&B-треках. Натомість відбувається ностальгічне 
звернення до вічних цінностей, пов’язаних з родиною, єдністю поколінь, повернен-
ням до коріння. 

Такий шлях, який пропонує нео-соул, пов’язаний з експериментальними та ін-
дивідуалістичними пошуками музикантів. Вони часом намагаються поєднати проти-
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лежні спрямування. Саме пошук власного шляху, який би одночасно звертався до тра-
диції, стає його ознакою. Серед представників, окрім Еріки Баду можна згадати Ленні 
Кравіца, D’Angelo та India Arie, Rahsaan Patterson, Maxwell, які відомі у вітчизняному 
виконавському просторі здебільшого професійним виконавцям. Проте ряд з  пред-
ставників нео-соул змогли віднайти місце серед більш широкої аудиторії, зокрема 
Джон Ледженд, Аліша Кіз, Джон Ньюмен, причому кожен з них міксує соул з принци-
пово іншими напрямками. Так Аліша Кіз приділяє увагу класичній музиці, а Лорен 
Хілл альтернативному хіп-хопу.

Музика надзвичайно часто звертається до використання нетрадиційних звучань 
інструментів, а також  голосу, що підлягає різноманітним обробкам.  Твори часто від-
творюють специфіку, яка характерна для науково-фантастичних стрічок. Все це мож-
ливе завдяки семплінгу, застосуванню технологій, пов’язаних з цифровою обробкою 
звуку в реальному часі. «Семплування (також семплінг, англ. sampling) – в музиці, ви-
користання частини одного звукозапису, семплу, в якості одного інструмента чи ок-
ремої частини в новому записі. Зазвичай це робиться за допомогою семплера, який 
може бути частиною звукозаписуючого обладнання або комп’ютерної програми»  
[1, с. 198]. Подібні технології часто використовують представники західної музичної 
культури, в тому числі й виконавці напрямку нео-соул. В останні роки семплери за-
стосовують провідні виконавці у своїх концертах, які проходять наживо, семплери, 
створюючи лупи, що урізноманітнює вокальну фактуру, дозволяє додати підголоски 
та бек-вокал з власного голосу. 

Висновки. Важливо відзначити, що для нео-соул електронні засоби та про-
грамне забезпечення виступають не в якості мети, а лише як засіб для її досягнення. 
Електронні технології семплювання були пов’язані з зовсім іншою музичною прак-
тикою, проте швидко отримали розповсюдження і в інших напрямках. «Поштовхом 
до народження цього явища стали декілька факторів: перетворення ді-джея (DJ, disc 
jockey) з пасивної, другорядної фігури на творчу та організуючу одиницю; поява но-
вих специфічних форм розваг для молоді – рейвів, танцювальних клубів, танцюваль-
них фестивалів; і, звичайно, виникнення цілої низки нових танцювально-орієнтова-
них музичних стилів» [1, с.199]. Нео-соул перманентно розвивається та постає одним 
з цікавих стильових утворень сучасної музичної практики.
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ВИНИКНЕННЯ НЕДОЛІКІВ ВОКАЛЬНОГО ЗВУКОУТВОРЕННЯ  
У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Мета: виявити причини виникнення та проаналізувати шляхи подолання недо-
ліків вокального звукоутворення у дітей молодшого шкільного віку.

Дискусії. Для розробки методів усунення недоліків вокального звукоутворення 
потрібно розглянути  будову голосового апарату дитини молодшого шкільного віку, 
психологічні засади виявлення і розвитку музичних здібностей та передумови ви-
никнення даних недоліків.

Голосовий апарат дитини молодшого шкільного віку знаходиться ще в стадії 
розвитку і є дуже вразливим. Важливо пам’ятати про основні особливості розвитку 
органів голосового апарату дитини від дня народження: диспропорції в зростанні 
його різних органів, наявність стрибків в цьому зростанні, неодночасне закінчення 
розвитку різних органів голосового апарату (зростання носоглотки і придаточних па-
зух носа в основному завершується до періоду статевого розвитку (14 рокам), а всі 
інші органи голосового апарату завершують рости лише із закінченням періоду ста-
тевого розвитку (умовно до 19 років); гортань же продовжує свій ріст і пізніше, хоча і 
більш повільно).

Вікові особливості функціонування гортані:
1. її високе положення у дітей;
2. велика кількість слизових залоз до 11-12 років; 
3. нерозвиненість голосового м’яза до 11-12 років;
4. переважання функції перстнещитовидних м’язів під час фонації до періоду 

статевого дозрівання. До цього віку повністю диференціюється нервовий апарат гор-
тані.

Виділяються слідуючі якості голосу дитини молодшого шкільного віку:
1. голос легкий, світлий, «сопілковий», срібний, сила невелика; 
2. коливальна манера голосових зв’язок переважно лише їх краями; 
3. «м’яка» атака звуку.
Голосоутворення - це складний акт, в якому приймає участь комплекс органів, 

взаємодіючих у точному узгодженні. Функціональний стан одного з органів впливає 
на всю систему. Спів регулюється вищою нервовою системою; співацький досвід за-
кладається у формі умовно-рефлекторних зв’язків в корі головного мозку. Тому з са-
мого початку занять вокальною практикою важлива правильна постановка голосо-
вого апарату дитини, а значить формування правильних співацьких рухових стере-
отипів. Адже умовний рефлекс - це основа техніки, фізіології і психології вокальної 
діяльності.

Кожній людині властиві ті чи інші музичні здібності. Тому не варто робити ви-
сновки по першому враженню. Виявлення наявних здібностей ймовірно лише тоді, 
коли помітний досягнутий рівень, а значить для оцінки музичних здібностей дитини 
необхідно надати їй можливість навчання, в процесі якого вона матиме змогу про-
явити себе і показати свій потенціал.

Музичність являє собою комплекс здібностей, необхідних для заняття музичною 
діяльністю. Основними з них являються ладове відчуття, музичний слух і почуття 
ритму. Окремою здібністю виступає музична пам’ять. Проте характерною ознакою 
музичності є емоційна чуйність на музику, переживання її змісту. Вона є особливою 
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і найбільш значущою ознакою музично обдарованої особи. Абсолютна немузичність 
(якщо така взагалі можлива) повинна була б характеризуватися тим, що музика пере-
живається просто як набір звуків, що нічого особливого не викликають.

Тому важливо з перших занять активувати в єдності емоційну і слухову сторо-
ни музичності, з метою комплексного вирішення виховних, освітніх і розвиваючих  
задач.

Проявлена обдарованість дитини дозволяє визначати перспективу подальшого 
стимулювання здібностей, з метою їх направлення у відповідне русло.

Науковцями було виявлено певні сензитивні періоди в розвитку музичності, які 
спричинені динамікою дозрівання центральної нервової системи, формуванням ор-
ганів слуху, руху, структури емоційної саморегуляції і інтелекту. Загальна тривалість 
періоду музичної сензитивності - приблизно від двох-двох з половиною до одинад-
цяти-тринадцяти років.

Доведений взаємозв’язок органів зору, слуху, голосового і м’язового апаратів, що 
підтверджує важливість і необхідність розробки і використання релаксаційних вправ 
в процесі усунення недоліків вокального звукоутворення і постановки голосового 
апарату.

Навчання музиці і співу позначається також і на загальному рівні розвитку ди-
тини. Діти швидше сконцентровуються, стають уважнішими, витривалішими, краще 
координованими. Особливо це помітно в розвитку музично обдарованих дітей. Му-
зика супроводжує розвиток, впливаючи на його хід шляхом поєднання психічного 
досвіду дитини в єдине ціле.

Дуже важливим в виявленні та розвитку музичних здібностей дитини є ставлен-
ня до неї, як до особистості і збереження ії високої самооцінки.

До особистісної категорії відноситься творча активність. Вона пов’язана зі здат-
ністю до саморуху, саморозвитку. Завдяки творчій активності можливе виявлення 
і розвиток творчого потенціалу особистості.

Творча активність має слідуючі ознаки: 
1) суб’єктне утворення особистості;
2) високо мотивований стан особистості; 
3) спрямованість на пошукову діяльність; 
4) виступає у формі механізму взаємодії емоційно- інтуїтивних та інтелектуаль-

но-когнітивних компонентів.
З самооцінкою дитини також тісно пов’язана і пізнавальна активність. Адже 

саме у віці 7-12 років у дітей з’являється прагнення до знань, виникає протиріччя між 
соціальним характером, учбовою діяльністю і індивідуальним характером пізнання. 
Це протиріччя сприяє розвитку пізнавального процесу. Тому дуже важливим являєть-
ся сприятлива атмосфера взаємин під час навчального процесу, виховання у дитини 
позитивного відношення до навчання, радість від досягнутих результатів, усвідом-
лення особистої значимості.

Низька самооцінка дитини може бути однією з психологічних причин виник-
нення недоліків вокального звукоутворення учнів. Особливо молодшого шкільного 
віку.

До основних недоліків вокального звукоутворення відносяться: горловий, гуг-
нявий звук, слабка артикуляція, коливання, форсування, в’ялість дихання, детонація.

Причини виникнення затисків та інших недоліків звукоутворення можуть бути 
різного походження. Ми їх поділити на психологічні (до яких відноситься низька са-
мооцінка) і фізіологічні.

До передумов виникнення недоліків відноситься слуховий досвід дитини в ото-
ченні з низьким рівнем вокальної культури, несприятливі, стресові умови життя, не-
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достатня або гіперопіка, постійне акцентування уваги на здібностях дитини, зміна 
педагогів; до фізіологічних причин відноситься стомленість, поганий сон і харчуван-
ня, спів у хорі без контролю звучання власного голосу, напруження органів голосового 
апарату (зокрема язика), відсутність гігієни голосу. При виявленні недоліків вокаль-
ного звукоутворення у молодшого школяра слід враховувати до якого типу нервової 
системи відноситься його нервовий апарат (по І.Павлову). В залежності від специфіки 
процесів збудження і гальмування відбувається розвиток дитини вцілому і зокрема 
голосового апарату.

Висновки. Важливо завжди враховувати індивідуальні особливості дитини. Ме-
тод, що ефективно застосовувався в роботі з одним учнем може виявитись безрезуль-
татним в роботі з іншим. Іноді неправильний підбір вправ може спричинити утво-
рення неправильних навиків.
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ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПІСЕННОГО РЕПЕРТУАРУ

Мета: виявити основні принципи формування пісенного репертуару.
Сенс творчої діяльності соліста-вокаліста полягає в тому, щоб його репертуар 

здійснював не лише гедонічну функцію мистецтва, а й виховну – розвивав культуру 
і збагачував духовність слухачів/глядачів, прищеплював гарний смак завдяки худож-
ньо досконалим творам.  



205

ДНІ НАУКИ КНУКІМ   Київ 2020
СЕКЦІЯ «ВОКАЛЬНЕ ЕСТРАДНО-ДЖАЗОВЕ МИСТЕЦТВО» 

Будь-якому співакові, складаючи репертуар, слід прагнути, абиміж поетичною 
і музичною складовими пісні була органічна єдність без естетичного різнобою, а ху-
дожня вартість -- такою, щоб твір і через багато-багато років після прем’єри можна 
було слухати із зацікавленням і естетичним задоволенням. 

Дискусії.
1. Робота співака над твором
Репертуар унаочнюєестетичні уподобання співака, його громадянську, духовну 

позиції як митця й громадянина. Проте у прагненні здобути популярність, від якої 
залежить кар’єра й відтак добробут, соціальний статус артиста, він, на даль, змушений 
дщо підлаштовуватися під попит аудиторії як споживача його творчості. 

Джерела наповнення репертуару – творчість авторів (композитор і поет) або/
та власна. Рівень художньої якостіобраних творівзначною мірою залежить від таких 
чинників, як спроможність оплачувати працю авторів, у яких виконавець має намір 
придбати пісні, а, якщо створює їх самотужки, – міра його таланту й композитор-
ської/поетичної майстерності; доступ до постачальників «товару», тобто наявність 
особистого контакту з авторами, зокрема і під час створення пісні. Останнє особливо 
важливо, бо також впливає на художню якість твору, адже виконавець приєднується 
до безпосереднього творчого процесу, коли композитор і поет враховують побажан-
ня й зауваження замовника. У більшості випадків автори пропонують співакові вже 
готові зразки, які він може вдосконалювати на свій розсуд лише засобами інтерпре-
тування або змінювати з дозволу авторів. А втім, вони, особливо маловідомі, нерідко 
дарують пісні виконавцям, передусім визнаним, щоб набути популярність і самим.

Вибір пісень зумовлюється не тільки естетичними уподобаннями митця, а й ме-
тою втілення твору – призначений він для концертного виконання або має відповіда-
ти концепції так званого альбому, тобто електронного носія записів ряду творів, або 
для ротації окремого твору в радіоефірі, розміщення на Інтернет-ресурсах.

Зазвичай співаки воліють зразки свого концертного репертуару все-таки фіксу-
вати в студіях звукозапису за допомогою тонмейстера (звукорежисера). І це не просто 
фіксація твору в звуковому форматі, а ТВОРЧИЙ процес, якому передує значна підго-
товча робота. Її етапи:1) аранжування–як для створення фонограми «мінус» (акомпа-
немент) для подальшого накладення голосу вокаліста, так і концертного виконання 
у супроводі «живого» оркестру/ансамблю (за участю музикантів-інструменталістів, 
бек-вокалістів тощо) або під звучання фонограми «мінус»; 2) засвоєння/вивчення 
солістом-вокалістом музичної теми (мелодії) і вербального (словесного) тексту, як 
правило, поетичного, а також вокально-смислове оформлення/втілення мелодії засо-
бами художньої виразності саме співу:особливі прийомизвуковидобування (манера 
співу, тембральне забарвлення), звукова атака, динаміка (імпеданс), фразування, ор-
фоепія, дихання, цезури; 3) репетиції задля досягнення злагодженості й досконалості 
виконання під уже записану фонограму «мінус».

2. Аранжування пісні
Визначальний етап підготовки до роботив студії звукозапису після вибору тво-

ру – пошук і місія аранжувальника.Адже саме він «одягає» мелодію у відповідну фак-
туру – створює акомпанемент, виконаний і зафіксований на технічному носії у формі 
фонограми «мінус». 

Аранжувальника доцільно обирати за певними критеріями, серед яких – визнан-
ня (авторитет, популярність) передусім серед вокалістів як фахівця в певних музич-
них стилях. Його можуть рекомендувати педагог з вокалу, продюсер або інша компе-
тентна особа, якій співак довіряє. Якщо користуєтесь рекламними посиланнями, які 
аранжувальники (зазвичай вони ж є власниками студій звукозапису) часто розміщу-
ють у Інтернеті, то маєте впевнитись у художній і технічній якості їх роботи, прослу-
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хавши кілька її зразків, які на ваше прохання має надати аранжувальник. Бажано, щоб 
він мав спеціальну музичну освіту, ідеально –  диплом теоретично-композиторського 
факультету музичного вишу, де вивчають засади аранжування, інструментовки.

Коли вже обрали такого фахівця і надали йому вихідний матеріал (ноти або маг-
нітозапис наспіваної вами пісні – так звану «демо-версію»), не вважайте нечемним 
висловлювати в процесі співпраці ваші зауваження до аранжування аж допоки воно 
вас цілком влаштує. 

Як правило, ще до початку праці аранжувальник цікавиться бажаним музични-
ми стилем, фактурою, в яких має бути виконано аранжування, тож просить замовни-
ка назвати або надати записи відомих творів, за зразком яких має бути створеною 
майбутня пісня. У цьому немає нічого незвичного, бо стилі й напрямки поп-музики 
уже сформовані (на жаль, здебільшого не вітчизняними авторами і виконавцями), 
а винайти щось принципово нове вкрай складно, та й навряд чи співак ставить перед 
собою таке завдання. 

Надійний критерій досконалого аранжування– відчуття при його прослухову-
ванні, що бракує якоїсь звукової лінії, а саме – мелодії у вашому виконанні. Тому не 
можна вважати зразком досконалості аранжування, яке може використовуватися як 
самостійний інструментальний твір.

3. У студії звукозапису
Завершальний етап втілення твору в звукову форму – робота в студії звукозапису 

над фонограмою «мінус» і накладення на неї вокальної партії, власне мелодії. Звуко-
режисер не лише веде процес звукозапису, а й стежить за тим, щоб виконання було 
бездоганним і фонограми «мінус» та згодом «плюс» відповідали всім художньо-тех-
нічним стандартам. Попередньо з’ясовує, які технічні ефекти він повинен  застосува-
ти під час роботи над створенням фонограм, як-от: реверберація, використання голо-
сового тюнінгу. Цей фахівець зазвичай має музичну підготовку, бо йому доводиться 
записувати акомпанемент як відтворений на синтезаторах, так і ансамблем музикан-
тів, отже, формувати звукові доріжки й акустичні коридори, відтак володіти ремеслом 
мікшування,еквалізації, зведення й мастерінга. Під час запису «живого» виконання 
йому також нерідко доводиться робити зауваження й давати поради вокалістам і ін-
струменталістам щодо точності інтонування, фразування, динаміки, звукоутворення 
тощо. Одне слово, тонмейстеру бажано бути самому музикантом, уміти читати за-
писане нотами аранжування (партитуру) і, керуючи технічним і суто музично-вико-
навським процесом, втілювати в звукову форму твір максимально близько до задуму 
й вимог замовника. 

Якість саундтреку залежить від класу звукозаписувальної апаратури й акустич-
них параметрів власне студії звукозапису. Тому, обираючи її, співакові доцільно для 
оцінювання її можливостей запросити інженера-акустика або іншу компетентну  
особу. 

Коли вже визначилися зі студією, а водночас із звукорежисером, складіть з ним 
розклад сеансів запису. Проводити їх співак має цілком підготовленим, із вільним 
і впевненим володінням музично-поетичним матеріалом, який попередньо поетапно 
осмислює, –як мовиться на вокальному сленгу, «вспівується». Підготовленість вико-
навця заощадить йому час, на який нараховують відповідно гроші згідно з тарифами 
орендованої студії.
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СПЕЦИФІКА ВОКАЛЬНОЇ МАНЕРИ ГРЕГОРІ ПОРТЕРА 

Мета: виявити специфіку вокальної манери Грегорі Портера
В сучасному вокальному виконавстві є чимало співаків. Проте досить незначна 

кількість з них можуть виступати в якості зразка для наслідування для молодого по-
коління. Одним з  популярних американських джазових виконавців  є Грегорі Портер.  
Його вокальна манера та технічна майстерність є такими, що викликають захоплен-
ня як слухачів, так і професійних музикантів. Грегорі Портер є одним зі співаків, що 
постійно виступають на Бродвеї, до того ж він поєднує цю діяльність із композитор-
ською. Разом з тим, його творчі принципи мало досліджені у вітчизняному мисте-
цтвознавстві, що зумовлює потребу висвітлити їх. 

Дискусії. Відзначимо, що спочатку вокальна кар’єра не була у Грегорі Портера 
у  пріоритеті. Будучи студентом він співав у невеликих клубах джазові композиції, 
проте досить велику увагу приділяв спорту, адже був півзахисником у футбольній ко-
манді Університету Сан Дієго, проте після травми він повністю присвятив себе музи-
ці. Першим  альбомом, який відразу отримав визнання в рамках престижної музичної 
премії  Grammy Awards, став альбом «Water» (2010). Його було номіновано у рубриці 
«Best Jazz Vocal album», до того ж він займав високі щаблі у чартах США та Великобри-
танії.  

Як і перший альбом, так і другий – «Be Good»  був досить успішним. Грегорі Портер 
у цей період приймає участь у бродвейському мюзиклі «It Aint Nothin But the Blues», 
який декілька раз висувався  на здобуття театральної премії Tony Award Best Musical. 
За свій третій альбом «Liquid Spirit» (2013) він отримав Grammy. Наступними альбо-
мами стали: «Take Me to the Alley» (2016), «Nat King Cole & Me» (2017), який є своєрід-
ною музичною даниною творчості видатного співака Нета Кінга Коула та «One Night 
Only — Live At Royal Albert Hall» (2018). Його колегою-джазменом, з яким він багато 
співпрацює, є Уінтон Марсаліс. Окрім цього варто згадати, що Портер чимало ува-
ги приділяє концертній діяльності та досить часто приймає участь у різноманітних 
фестивалях. Так в 2017 році він виступав у Львові на «Alfa Jazz Fest». «Грегорі Портер 
володіє всіма тими якостями, які ви шукаєте в джазовому співаку і ще одним-двома, 
про існування яких ви й не підозрювали ... » [3].

Цей співак є виконавцем-баритоном, який має свою неповторну вокальну ма-
неру. Його тембр характеризується оксамитовим звучанням. Вокальна манера  пов’я-
зана з використанням синтезу джазу, фанку, r&b, блюзу і госпелу. У багатьох своїх 
виступах він демонструє однаково рівну силу голосу, м’якість та вправність у різній 
вокальній теситурі. Це відповідає основним вимогам, що висуваються перед естрад-
ними та джазовими вокалістами. Один з сучасних дослідників естрадного мистецтва 
І. Стулов відмічав, що вокалісти сьогодення повинні співати таким чином, щоб не 
було помітно переходу між регістрами. Це набагато важливіше, ніж вміння співати 
голосно, адже за рахунок технічного підсилення можна додати динаміки. «Ідеальним 
в сучасних умовах роботи зі звукопідсиленням є голос, що володіє м’якістю, гнучкі-
стю, рівністю і  стабільністю по всьому діапазону, при цьому не розвиває особливо 
сильної звучності. Тут неважко простежити аналогію з співочими задачами і ідеала-
ми часів belcanto і ранньої італійської опери» [2, с. 185]
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Співак має не лише неповторний вокал, але й створив цікавий візуальний образ, 
адже його добре впізнають за його знаменитою кепкою, яку він іменує «джазовою шля-
пою», що виступає  його головною сценічною «фішкою». Проте Грегорі Портер фактич-
но не здійснює жодних сценічних рухів. Статичність постави та надзвичайно помірна 
жестикуляціє є основою його виступів. Фактично кожна пісня, яку він виконує, позбав-
лена якоїсь театралізації, проте це не означає відсутності виразності у його виступах. 
Власне тим центром, на якому сконцентрована увага публіки, є саме вокал. А вже зав-
дяки співу він і передає усю повноту змісту, який наявний у творах. 

Завдяки тому, що він виконує чимало джазових творів, його манера демонструє 
генетичний зв’язок з джазовим інтонуванням, яке передбачає використання dirty tones. 
Цей принцип інтонування добре репрезентовано у статті О. Півницької. «Говорячи про 
способи джазового інтонування, необхідно відзначити специфічне інтонування деяких 
рівнів ладу, а саме III, V і VII, які, на відміну від темперованого ладу, трохи занижені 
і позначаються як dirty tones (брудні ноти). Даний лад, який має назва блюзового, з мі-
норною терцією, дещо заниженою квінтою і септімою, що не передбачає точної тем-
перації» [1, с.131]. Досить цікавим є те, що джазове інтонування співак використовує 
і при співі творів, які відносяться до поп-музики, адже в його інтерпретації вони пере-
творюються на джазову композицію. Особливо наочно це можна побачити на прикладі 
виконання Грегорі Портером пісні «It’s Probably Me» з репертуару британського співака 
Стінга. Для даної композиції характерне використання структури «питання-відповідь». 
В стильовому відношенні вона відноситься до напрямку джаз-рок.  В ній використо-
вуються короткі фрази, що перериваються невеликими паузами, причому мелодична 
лінія складається з таких реплік у заспіві. Вони постійно повторюються, проте кожного 
разу вони набувають дещо іншого забарвлення. Даний тип побудови продовжується до 
того моменту, коли не наступає поступове розширення мелодичних фраз у приспіві. 

У виконавській інтерпретації «It’s Probably Me» Портера в ній набагато більш роз-
ширені імпровізаційні розділи. Співак додає тривалі вокальні імпровізації, проте нама-
гається не порушувати структуру пісні. Він використовує більш широкий діапазон, ніж 
це було наявне у виконанні Стінга. В емоційно-образному відношенні дана пісня постає 
нейтрально-виваженою, проте наприкінці композиції наявний кульмінаційний розділ, 
який дозволяє продемонструвати вокальну майстерність співака. В ньому ж зона дина-
мічно більш насиченого звучання. Виконання Портера включає як фрази, що подаються 
інтонаційно точно, так і ті, що включають принцип dirty tones. Якщо у виконанні Стінга 
в даній композиції було наявно чимало фраз, що наче промовлялися, аніж проспівува-
лись, то Портер чинить навпаки. Кожний елемент мелодичної лінії видобувається з ви-
соким ступенем вокалізації, має насиченість у тембровому відношенні та є таким, що 
надає пісні нових сенсів.

Висновки. Грегорі Портер є вокалістом, що має високий рівень співацької підго-
товки і його манера співу може виступати в якості зразка для молоді. Його діяльність 
є різнобічною, адже включає вокальну, акторську та композиторську практику. 
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ПЕРФОРМАТИВНІСТЬ У МУЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ СЬОГОДЕННЯ

Мета: розглянути особливості мистецьких форм таких як перформанс та хепе-
нінг, що поступово стали одними з практик акціонізму, на прикладі діяльності гурту 
Blue Man Group.

Дискусії. В XX столітті виникає чимало нових мистецьких форм, які мають від-
верто епатажний та провокативний характер. Замість класичних мистецтв, які пе-
редбачали тривалий та виважений процес творчості, починають актуалізуватися такі 
форми, які пов’язані  зі спонтанністю, поривом, здивуванням та нерідко не пов’яза-
ні з намаганням представити готовий результат. Такі тенденції проявляються у та-
ких мистецьких формах, як перформанс та хепенінг.  Поступово вони стали одними 
з практик акціонізму, що продовжили своє існування, поєднавшись з різними видами 
мистецтва. В тому числі зараз існують музичні колективи, чиї виступи мають чимало 
ознак перформативних практик, а також музичних хепенінгів. Розглянемо дане пи-
тання на прикладі діяльності гурту Blue Man Group.

Насамперед варто визначитись, що таке акціонізм. О. Клековкін відзначає, 
що це - «загальний термін на позначення динамічних, процесуальних мистецьких 
дійств, у яких роль мистецького твору відведено елементарному жесту (гепенінг, пер-
форменс, флуксус, мистецтво процесу, мистецтво демонстрації, бодіарт, бум, енвай-
ромент тощо) – один із напрямів авангардного мистецтва» [1, с.85]. В акціонізмі вели-
ка роль надається саме візуальному началу, всі напрямки спрямовані на активізацію 
уваги публіки та на те, щоб шокувати її. Проте не всі ці напрямки мають відношення 
до музичної практики.  В ній, здебільшого можна казати про перформативні форми. 
Перформанс, як зазначає М. Мельник, «набуває ознак театралізовано-пластичного 
дійства з імпровізаційними та ігровими елементами» [2, с.91]. Тобто для перформан-
са важлива імпровізація, реакція публіки, яка стає своєрідним учасником, адже без 
неї дані практики фактично не можливі. 

Як же цей принцип реалізується у музичній культурі?  Насамперед  - це вклю-
чення візуального компонента, без якого суто музичне дійство буде нецілісним. Blue 
Man Group – це музичний колектив з Нью-Йорку, виступи яких надзвичайно яскраво 
оформлені. Основні три виконавця постають у вигляді інопланетян зі шкірою синього 
кольору – це Метт Голдман, Філ Стантон і Кріс Вінк. Дана ознака візуального характеру 
не є єдиною, що привертає увагу глядачів. Також досить вражаючим є використання 
не звичних інструментів, а тих, що сконструйовані з  труб з полівінілхлориду. Також 
вони можуть використовувати інші досить дивні музичні інструменти. Початок діяль-
ності гурту припадає на 1987 рік, проте найбільш  важливим для подальшого розвитку 
та популярності став тур Complex Rock Tour, який відбувся в 2003 році. Через три роки 
гурт облаштовує другий тур «How to Be a Megastar Tour 2.0.». 

Для даного колективу акцент на суто музичному шарі не є визначальним. Якщо 
ми кажемо про аудіо-рівень, то він буде мало вражати. Адже прослуховуючи музику, 
ми спочатку просто сприймаємо її,  а вже згодом починаємо аналізувати тип інстру-
ментарію, майстерність гри на ньому. Проте докорінним чином буде трансформува-
тись процес прослуховування, коли слухач буде налаштований на те, що інструмент 
є незвичним та досить неординарним. Гра на інструментах, що сконструйовані на тру-
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бах з ПВХ, вже сама по собі є феноменом, що буде привертати увагу. Причому спроби 
створювати подібні інструменти пов’язана не лише з діяльністю даного гурту - Blue 
Man Group. Вона притаманна і менш епатажним музикантам. Зокрема, басові флейти 
з ПВХ виробляв Йєллі Хогенхюс  - учитель у нідерландській музичній школі. «Музи-
кант вирішив створити флейту самостійно зі шматка ПВХ труби… Під час концерту, на 
якому він повинен був представити свій інструмент, його колеги запізнилися і чули 
флейти, але не бачили їх, в той час, як ті, хто сидів у залі, були шоковані і навіть поча-
ли сміятися від вигляду ПВХ флейт» [3, с.165]. На даному прикладі можна зазначити, 
що для Хогенхюса основною метою було створення дешевих інструментів, які б дали 
можливість  заповнити фінансову прогалину у бюджеті музичної школи. Проте епа-
тування публіки не було самоціллю. Аудіо сприйняття інструментів може справляти 
одне враження, проте спостереження за цим процесом на рівні й візуального начала, 
буде розкривати нові конотації. 

Коли ж мова йде про гурт Blue Man Group, то використання нетрадиційних ін-
струментів є ознакою індивідуального та неповторного стилю колективу, на рівні з їх 
візуальним образом. Перформативністю сповнений кожний рух, жест чи погляд учас-
ників гурту, які намагаються створити враження прибульців, які вперше бачать ін-
струмент, не знають з якого боку до нього підійти, але потім видобувають «нормаль-
ну» музику. В стильовому відношенні їх музика пов’язана з альтернативним роком та 
експериментальним роком, адже окрім виконавців на ПВХ є й інші додаткові учасни-
ки, які грають на ударних, бас-гітарі, гітарі, проте залишаються поза увагою аудиторії.  
Є навіть виступи учасників гурту, що грають на великому ксилофоні з ПВХ, незвичних 
ударних, які відбуваються разом Чиказьким Молодіжним симфонічним оркестром  
(Сhicago Youth Symphony Orchestra -CYSO), при цьому репертуар в даному випадку 
може включати навіть елементи класичної музики – уривки з оперети Ж. Оффенбаха 
«Орфей у пеклі», опери Р. Вагнера «Валькірія» з тетралогії «Перстень Нібелунгів» та ін-
ших серйозних академічних творів. Хоча учасники залучають комічний ефект у своїх 
виступах, жартівливо граючи на своїх диво-інструментах, проте вони є вправними 
музикантами. 

Висновки. Подібний рівень перформативних дійств відповідає запитам аудито-
рії та добре нею сприймається. «Безперечно, перформанс може і не вирізнятися ви-
сокою професійною майстерністю виконавства, проте він завжди розкриває засобами 
мистецтва ті теми, що хвилюють простих людей. Тому саме акціонізм, з усіма його 
видовищними формами, виокремлюється у цілісну мистецьку структуру, що розкри-
ває духовний світ суспільства, дає можливість людям пережити нові почуття, емоції 
та враження» [2, с.91].
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TINY DESK CONCERTS ЯК ФЕНОМЕН СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Мета: виявити специфіку проектів tiny desk concerts та можливості втілення да-
ної практики у вітчизняній культурі. 

Дискусії. Вокальна естрадна практика сьогодення представлена різними форма-
ми – від великих концертів, що включають виступи різних виконавців з використан-
ням фонограми, персональних шоу-програм єдиного співака, презентації відео-клі-
пів. Всі вони є такими, що сприймаються як традиційні та загальноприйняті. Разом 
з тим починають виникати й інші форми концертних виступів вокалістів, які здій-
снюються для невеликої аудиторії у камерній обстановці. Як правило вони виклада-
ються  згодом  у мережі інтернет, а ряд з них навіть одразу транслюються. Прикладом 
такої досить незвичної, але продуктивної концертної форми є Tiny Desk Concerts - це 
відеосерія концертів наживо, які проходять «за столом». Специфіка даних проектів та 
можливості втілення даної практики у вітчизняній культурі є питаннями, які досі не 
розглядались в українському музикознавстві. 

Tiny Desk Concerts проходять в рамках проекту NPR Music Національного публіч-
ного Радіо (National Public Radio) – американської приватної, публічної медіа-оргіна-
зації. Програма, в якій здійснюються ці концерти має назву «All Songs Considered», а її 
творцем та ведучим є Боб Бойлен. Історія даного проекту пов’язана з попередньою 
діяльністю Боба Бойлена. Поштовхом для організації концертів, які б проходили не 
на великій сцені, а прямо за столом, став коментар Стівена Томпсона (члена команди 
NPR Music), що жартома запросив музиканта Лору Гібсон виступити таким чином. Це 
було пов’язано з тим, що колись потрапивши на шоу  Лори Гібсон, її прихильники не 
могли нормально почути її через  величезний натовп. Сама назва програми пов’язана 
з назвою гурту, в якому грав Бойлен – «Tiny Desk Unit». 

Концерти Tiny Desk Concerts є своєрідною дуже камерною та інтимною виста-
вою. Власне виникає питання про те, чому ж виникає така форма? Насамперед, це 
потреба у різноманітті. Окрім цього, камерність концерту, який проводиться в неве-
ликій залі сходить до практики музикування у приватних помешканнях, невеликих 
залах, кабаре, які перманентно існували протягом століть. «Концерт, як відомо, форма 
«номерна» і внаслідок цього різноманітна. Така його специфіка, і в цьому він дотич-
ний  галереї, в якій, переходячи від картини до картини, глядач має можливість не 
тільки побачити різні жанри образотворчого мистецтва, а й пережити зміну вражень 
в залежності від просторової позиції твору» [1, с.28]. Тобто місце, в якому проходить 
концерт, також має чимале значення. Адже в даному випадку він звужує аудиторію, 
надаючи більшої інтимності, затишності для виконавця. Якщо мова йде про «спів за 
столом», як це практикується на Tiny Desk Concerts, то виконавці позбавлені потреби 
застосовувати складні сценічні рухи, вони можуть виступати без сценічних костюмів. 
Увага акцентується саме на вокально-інструментальному началі. 

Подібні виступи дозволяють по-справжньому розкрити вокальну майстерність 
виконавця. За рахунок співу наживо, а також того, що камерна зала примушує звер-
нутись до невеликого складу інструментального супроводу, проявляється справжня 
природа обдарованості вокаліста. Такі виступи дають можливість відкинути те на-
носне, що було б зайвим у невеликій залі. Разом з тим дуже добре прослуховується 
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інтонаційна точність, темброва фарба голосу, виразність, вміння імпровізувати. Все 
це допомагає створити неповторні музичні враження, які, до того ж, транслюються 
й набагато більшій аудиторії слухачів. 

Дослідники вказують, що комунікація не у концертній залі  має ряд позитивних 
аспектів й ряд обмежень. «Екранна комунікація - телевізійна або комп’ютерна, на 
радіо або в диску, дає, з одного боку, обмежене, а з іншого - збагачене уявлення кон-
церту... Безпосередні враження, одержувані в залі, дозволяють відчути всі просторо-
во-часові ефекти» [1, с. 37].  Спостерігаючи трансляцію концерту глядач слідує за дією 
очима режисера та оператора. Відкривається можливість побачити те, що глядач не 
міг би розгледіти у залі. Проте глядач не може самостійно формувати картину бачен-
ня виступу. 

В концертах Tiny Desk Concerts досить рідко виконавці використовують ударні, 
частіше легку перкусію. Надається перевага напівакустичним та акустичним гітарам. 
У виступах наявний бек-вокал, спів a capella, адже їх звучання добре вписується в ка-
мерну атмосферу. Концепція концертів полягає у тому, що часто в одному виступі 
поєднують різних співаків, інструменталістів, щоб вони виконували разом твори. 
Причому виступають як дуже відомі виконавці, так і молоді. Так на «сцені» Tiny Desk  
були представлені виступи культових виконавців та гуртів. Зокрема в концертах при-
ймали участь британський співак Стінг та ямайський регі-виконавець Шеггі (Shaggy), 
які разом виконали пісні «Englishman in New York», «Don’t Make Me Wait»,  «Shape of 
My Heart/Lucid Dreams». Гурт «Coldplay» виступав на цьому шоу. Надається чимало 
уваги джазовій музиці. Зокрема приймав участь  такий виконавець як Masego, який 
працює у напрямку джаз-ф`южн, нео-соул, фанк, Тош Міш – молодий британський 
виконавець, альтернативний r&b американський гурт «Moonchild», американський 
нео-соул  співак Ентоні Гамільтон та багато інших. Проте дані напрямки не є домі-
нантними. Адже такі концерти презентують виконавство і зовсім іншого ґатунку. Так 
були сольний виступ піаніста Джорджа Лі, який виконував класичну музику. Разом 
з цим, гостями студії були і гурт «Dirty Three», які чимало уваги надають перформан-
сам, імпровізаційності, епатажу на сцені. 

Також наявні виступи й інших виконавців, які не вкладаються в стандарти, які 
зазвичай презентуються на великих сценах. Досить цікаві експерименти впроваджує 
така виконавиця як  Крістіна Пато, яка хоча й мешкає у Нью-Йорку, проте народи-
лись у іспанському регіоні Галіція. Саме   на галицькій гайді грає Крістіна Пато. Цей 
інструмент нагадує за звучанням та типом конструкції волинку. Разом з Пато ви-
ступають також акордеоніст Віктор Пріето та перкусіоніст Шейн Шанахан, який ра-
зом з Пато були учасниками ансамблю «Silk Road Ensemble» відомого віолончеліста  
Йо-Йо Ма. 

Висновки. Практика влаштування камерних концертів дозволяє не лише 
по-новому поглянути на творчість вже відомих виконавців, але й відкрити для більш 
широкого загалу творчість тих, що раніше були мало відомими. Вона має значний 
потенціал та може бути такою, що була б доцільна і у вітчизняному просторі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Новые аудиовизуальные технологии / ответственный редактор К.Э.Разлогов. Мо-
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викладач-методист вищої категорії, 
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ПОНЯТТЯ РЕГІСТРІВ В СУЧАСНІЙ ВОКАЛЬНІЙ ТЕХНІЦІ

Мета: висвітлення основних проблем вокальної техніки та шляхів їх подолання, 
зосередження уваги на понятті «вокальний регістр».

Дискусії. Протягом століть вокальна педагогіка, не маючи можливості «зазир-
нути» всередину організму, будувалася і змушена була відштовхуватися виключно від 
слухових і вібраційних відчуттів, що виникають як у виконавця, так і у слухача. Іншого 
варіанту не було. 

В сучасних умовах вперше з’явилася можливість відштовхуватися від самої будо-
ви вокальних органів. Тепер педагог і учень не наосліп шукають тонкі матерії потріб-
ного відчуття, а точно знають, як і навіщо створюються той чи інший характер, фарба, 
якість звуку.

Коли приходять на заняття учні, то вони стикаються з новими можливостями 
і проблемами голосу і, в першу чергу, у використанні вокальних регістрів.

Не всім дано від природи легкий перехід з одного регістра на іншій і багато вирі-
шують для себе не напружуватися і шліфувати той реєстр, який дано їм у кращій мірі.

Кожен голос – унікальний, але в більшості випадків учень обирає собі кумира 
і всіляко прагне наслідувати йому за тембром, манерою співу голосних, динамікою, 
ставлячи на вершину оцінки його діапазон, в цей час позбуваючись своєї індивідуаль-
ності. Але природа людського голосу не безмежна, є обмеження в силі, діапазоні тощо.

Розвинений вокальний голос і відрізняється від мовного лише тим, що його пара-
метри знаходяться недалеко від точки з якої він був спочатку даний.

Тут ми і підходимо до питання про регістри. Зазвичай людина у промові, з емоці-
ями (особливо діти) використовує октаву. Вокаліст ж, індивідуально, на заняттях збіль-
шує свій діапазон. Педагог по слуху може відрізнити голос від регістрів:

1) Ненавчений – голос явно розділений на мовний і фальцетний.
2) Учень – відбувається поступове згладжування, вирівнювання регістрів, з одно-

часним отриманням контролю над структурами вокального апарату.
3) Навчений – в голосі відсутні явні переходи між регістрами. 
Керування голосом здійснюється за допомогою вокальної техніки. За останнє 

століття поняття регістрів значно розкрите. Його вивчення стосувалося, в основному, 
академічної манери виконання. 

Поняття «естрадний вокал» – було відсутнє. Однак з розширенням та урізнома-
нітненням репертуару змінилися і підходи щодо ви вокального виконавства. Сьогодні 
неправильною буде настанова, що це потрібно співати тільки в академічній або народ-
ній манері, як це було 50-60 років тому. З’явилося безліч вокальних стилів, їх змішання, 
що призвело до зміни вокально-виконавської техніки, однак розуміння вокального го-
лосу з точки зору залишається актуальним. Одних тільки мікстів у вокалі чимало.

У наш пострадянський простір інтегрувалися різноманітні стилі, що розширили 
поняття регістру. Наприклад, змішані регістри афроамериканських виконавців, скан-
динавських, стилі кантрі і багато інших типів регістрів і стилів. Рок і белтинг (вміння 
співати високі ноти залишаючись в грудному регістрі) тому підтвердження.

Такий спосіб звуковидобування досягається при сильній опорі і максимально 
піднятій гортані. Ми це чуємо при виконанні госпел-гімнів, мюзиклів.
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З’явилося поняття «чорний! і «білий» белтинг. Лайза Мінелі – приклад «білого» 
белтинга.

Згідно з висновками сучасних вчених звичні погляди на мікст і головний регістр 
переглядаються. Якщо раніше, і до цих пір, ми ділили голос на три тембрових регі-
стра, то зараз важко дати оцінку виконавцю за його реєстровою формою. Приклад 
тому – Іма Сумак, яка використовувала всю палітру регістрів: шумовий, грудний, го-
ловний і свистковий.

До шумового регістру відносяться шепіт, хропіння, кашель. Тут відсутня робо-
та голосового апарату. Навіть якщо складки вібрують, то створюють звукові хвилі, 
оскільки не стикаються один з одним.

На Заході шумовий не відноситься до регістрів, так як не має звуковидобування. 
Його називають штро-бас.

Не варто забувати, що існує різнотембровий звук всередині регістра. Варто наго-
лосити, що регістри відрізняються не тільки висотністю, але і тембральностью. Адже 
регістр – це послідовність звуків, вироблених подібним чином і що мають подібний 
тембр.

Слухаючи відомих виконавців можна відзначити значну різницю в звуці Уітні 
Х’юстон, Селін Діон, Лара Фабіан – коли вони співають високі ноти в повний голос, то 
роблять це по різному. Наприклад, у Селін Діон – чистий білий белтинг, у Лари Фабі-
ан – звук повний, більш округлий, ротове розкриття, у Уітні Х’юстон – гарне ротове 
розкриття, резонування, легко можна помітити, що м’яке піднебіння добре піднесе-
но. І що це означає? Інша вокальна школа? Інша техніка? Інший спосіб? Ні-просто 
різна фізіологія.

Між академічною постановкою голосу і сучасною, навіть із загальною технічною 
базою (постановка дихання і використання резонатору) існує принципова і суттєва 
різниця, так як вони є продуктом різних механізмів гортані, майже протилежними.

Перша – механізм вокального мускула (мускулус вокалис), друга-вступ у функ-
цію перстнещитовидного і перстнечерпального м’язів.

Італійський педагог бельканто Мелоді Кастелларі у своєму циклі «Співати віль-
но» пише: «Раджу шукати педагога з сучасного вокалу. Не здавайтеся, шукайте. На-
вчаючись навіть у прекрасного педагога по оперному або академічного вокалу, ви ри-
зикуєте втратити час, так як методи і пріоритети там абсолютно різні».

Висновки. У вокальному світі часто відбувається критика, розпалюються супе-
речки щодо способів опанування регістрами та манерою співу в цілому. Неможливо, 
звести в догму якусь техніку вокалу, як абсолютну і дієву для всіх. Факт залишається 
фактом-кожен з нас унікальний і має шукати свій шлях, не нав’язуючи його іншим.

Ольга Тринько,
народна артистка України,
старший викладач кафедри музичного мистецтва
ПВНЗ «Київський університет культури»
e-mail: olga_makarenko@ukr.net 

«EARTH, WIND AND FIRE»: СПЕЦИФІКА ВИКОНАВСЬКОЇ МАНЕРИ

Мета: проаналізувати музичну практику «Earth, Wind & Fire», виявити синтез 
напрямків фанк, соул, диско, рок у творчості гурту.

Дискусії. В практиці естрадного вокального виконавства можна виділити ряд 
колективів, які вплинули на розвиток естрадної музики сьогодення. Одним з культо-
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вих гуртів для американського музичного простору є «Earth, Wind & Fire». Саме цей 
гурт сформував основу, на якій виросло чимало сучасних співаків-солістів та колек-
тивів сьогодення. Їх музична практика була пов’язана  з синтезом різних напрямків, 
як-от фанк, соул, диско, рок. Дані напрямки широко використовуються в сучасному 
виконавстві, поєднуючись з іншими. 

Гурт було засновано в 1969 році у Чікаго. Творчим кредо представників колекти-
ву стало прагнення поєднувати стилі танцювальної музики. Причому високий рівень 
виконавства був пов’язаний з наявністю високопрофесійних вокалістів та інструмен-
талістів, що спільними зусиллями створювали шедеври. На чолі колективу був Мо-
ріс Уайт – він був автором більшості пісень гурту, головним вокалістом, керівником 
та продюсером. Через симптоми хвороби Паркінсона він полишив концертну діяль-
ність у 1994 році, проте продовжив опікуватися діяльністю колективу. Серед основних 
учасників колективу варто виділити його брата Вердіна Уайта, що є бас-гітаристом 
колективу. Філіп Бейлі – вокаліст та виконавець на перкусії. Ральф Джонсон є вокаліс-
том, ударником, грає на перкусії, фортепіано. Також протягом всього часу існування 
колективу досить істотно змінився інший склад колективу. З 1969 року по 2014 рік 
гурт випустив 29 альбомів. «Earth, Wind and Fire» отримали cім Grammy Awards (но-
мінувались на неї 17 раз), чотири American Music Awards. Також колектив увійшов 
у Songwriter’s Hall of Fame (Зал слави композиторів-пісенників), Rock and Roll Hall of 
Fame (Зал слави рок-н-ролу), Vocal Group Hall of Fame (Зал слави вокальних гуртів).

Якщо казати про ранній період творчості гурту, то в них більш наочно проявляв-
ся вплив рок-музики. Разом з тим, їх творчий підхід базувався на поєднанні традицій 
та новацій. Цей шлях можна вважати базовим для тих колективів, які претендують 
на визначну роль у розвитку культури сучасності. З традиційних рис можна вказати 
інтерес до джазової музики, жанру госпел. Для більшості вокалістів, що входили до 
колективу було характерне звернення до соул. Також в деяких композиціях гурту були 
наявні такі стилі, як фанк, ритм-енд-блюз, поп. Неординарним було вплетіння в су-
часні поп-композиції африканських ритмів. 

Для композицій даного колективу характерне використання досить розгалуже-
них інструментальних партій. В багатьох творах є наступні інструменти: електрогі-
тара, бас-гітара, клавішні, ударні, перкусія, труба, саксофон та тромбон. Надзвичайно 
важливо зазначити високий рівень майстерності виконавців, складність та вишука-
ність інструментальних партії. Часом вони наближуються звучанням до біг-бенду. 
Ймовірно аранжування представлене письмовою партитурою, адже наявна продума-
на та виважена драматургія композицій. Разом з цим увага до інструментального на-
чала не означала намагання писати суто інструментальні композиції. Для колективу 
характерне превалювання вокального начала. Причому ця вокальність присутня на 
різних рівнях. Насамперед, характерною ознакою колективу є наявність окрім го-
ловного соліста ще одного чи двох вокалістів, однак вони частіше не співають сольну 
партію, а доповнюють звучання головного соліста. Як правило вони співають ту саму 
мелодичну лінію – подвоюючи її, або на певний інтервал нижче чи вище, ніж соліст. 
Їх функція не може бути прирівняною до бек-вокалу, адже задля цього використо-
вуються інші учасники колективу, окрім виконавців на духових інструментів (саксо-
фон, труба, тромбон), які також підспівують, якщо у них немає в даний час інструмен-
тальної партії. Інструменталісти досить часто виконують тривалі соло, особливо коли 
мова йде про концерти наживо. Другий та третій вокалісти часто паралельно грають 
на перкусії, одночасно вони активно рухаються, створюючи неповторний драйв. 

Вокальна манера для учасників даного колективу зажди виступає на перший 
план. Г.П. Стулова в своїх роботах зазначає, що невід’ємною частиною звукоутворен-
ня є: вміння інтонувати, використовуючи внутрішній слух (подання) та  володіння ре-
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гістрами (рухливість голосу) [1, c. 45]. Учасники гурту майстерно володіють як першим 
показником, так і другим. Варто відзначити, що характерною особливістю є надзви-
чайне різноманіття палітри вокального звучання за рахунок включення різних штри-
хів, тембрів, прийомів звуковидобування. Для бек-вокалу та приспіву частим є звер-
нення до фальцету. Яскравим прикладом є композиція «Keep Your Head To The Sky», 
а також «Reasons», де вокальну партію у високому регістрі виконує Філіп Бейлі. Зокре-
ма Філіп Бейлі неодноразово звертався у концертних виступів до своєрідних змагань 
з саксофоном у високому регістрі, де учасники намагаються продемонструвати свою 
виключність. Даний дует наявний  у пісні «Reasons». В цій спокійній композиції немає 
дуже міцної фактури, навпаки, вона досить прозора. Після викладу мелодичної лінії 
вокалістом починається соло саксофону. Згодом воно змінюється вокалізацією імпро-
візаційного характеру соліста, яка поступово доповнюється саксофоном, він повто-
рює кожну лінію, осягаючи все більш високу теситуру – цей епізод стає кульмінацією 
пісні, яка й завершує її. 

Фактурне оформлення композицій колективу є досить складним та таким, що 
демонструє майстерність співаків та їх універсальність. Насамперед досить часто ви-
користовується принцип діалогу, коли головний співак веде мелодичну лінію, проте 
на кожну його репліку відповідає ціла вокальна група, здійснюючи це блок-акордами. 
Наприклад, подібний принцип наявний у пісні «After The Love Is Gone». Також у цій 
пісні ще одним з головних учасників діалогу постає саксофон, який не лише виконує 
віртуозне соло, а й «спілкується» з вокалістами. Вокальна партія у багатьох піснях пе-
редбачає також часте застосування техніки контрапунктів, які доповнюють фактуру.

Висновки. Можна зазначити, що творчість «Earth, Wind and Fire» стала зразком 
для наслідування для багатьох поколінь естрадних співаків. Багато їх композицій 
були визнані як музичні шедеври, що до того ж виконувались у індивідуальній та не-
повторній манері. Увага, як  до інструментального, так і вокального начал, синтез різ-
них стилів та вокальних прийомів допомогли учасникам колективу встановити новий 
високий стандарт професіоналізму.
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ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЦІННОСТІ  
МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ЕСТРАДИ 

Мета: здійснити функціональний аналіз музичного мистецтва у аксіологічному 
контексті.

Дискусії. Теоретичне осмислення проблеми цінності музичного мистецтва 
естради буде неповним без аналізу функціональних можливостей мистецтва як за-
собу духовної сфери особистості виконавця. Підставою для такого аналізу слугують 
загально-естетичні висновки про поліфункціональний вплив на особистість творів 
музичної естради. Узагальнюючи функціональний потенціал музичного мистецтва 
естради, сучасні дослідники уявляють систему його функцій таким чином:
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•	просвітницькі функції музичного мистецтва, які «несуть в собі певний рід 
знань про життя», а також гносеологічна й систематична функції, де перша містить 
знання, відомості, судження, теорії та ін., а друга – різний ступінь їх формалізації; 

•	комунікативні функції, що розглядаються більшістю вчених як «засіб спілку-
вання виконавця та його аудиторії, засіб спілкування між поколіннями і народами», 
«як канал передачі не тільки знань, а й почуттів», «як засіб духовного спілкування 
людей». Можна стверджувати, що справжній сенс даної групи функцій - перетвори-
ти музичну культуру на «суспільне надбання». До їх складу входять пропагандист-
ська (здатність поширювати ідеї), соціально-організуюча, агітаційна, ідеологічна, 
сугестивна та деякі інші за значенням; 

•	гедоністичні функції як «особливий душевний підйом, особлива насолода, не 
пов’язана з матеріальним субстартом, а лише духовна», як найбільш яскраве або 
особистісно-значуще для виконавців. Спираючись на положення О. Сохора, що ге-
доністична функція є системоутворюючим фактором, без якого інші «мертві і поли-
шені життя», доцільно підкреслити специфічні особливості музичного мистецтва 
на відміну від інших соціальних явищ. До цієї групи відносять: аксіологічну, інакше 
ціннісно-орієнтаційну, емоційну, естетичну, видовищну функції [1, с. 52]; 

•	функції виховного спрямування, тобто здатність музичного мистецтва «форму-
вати духовний світ людини, впливати на її розум, почуття і волю відповідно до тих 
чи інших суспільних ідеалів» [2, с. 46]. Виховні можливості музичного мистецтва 
відзначаються більшістю дослідників, які виділяють евристичну, пізнавальну, педа-
гогічну, творчу, компенсаторну, інакше – компенсаційні функції.

Представлений функціональний аналіз ціннісного ставлення до естрадної му-
зики показує, що даний процес є також і багаторівневим. Перший рівень – інформа-
ційний, коли, перш ніж висловити своє ставлення до естрадного твору, музикант от-
римує певний об’єм інформації, яку він повинен оцінити й обрати найбільш значи-
ме. Від обсягу якості, змісту, спрямованості відібраної ним інформації багато в чому 
залежить результативність рішення. 

Другий рівень – ціннісно-орієнтаційний, коли навіть володіючи великим і роз-
виненим апаратом оцінки та вибору відомостей, артист музичної естради ще пов-
ністю не висловлює свого ставлення до чогось, адже при цьому відіграє значення 
наявність потреби, інтересу, цілі виконавської діяльності, її мотивація. 

Третій рівень – нормативно-регулятивний, від якого залежить, наскільки фа-
хівець порівнює розумову діяльність з діючими у суспільстві й сприйнятими ним 
морально-естетичними нормами та критеріями оцінки, наскільки повно система 
норм і оцінок регулює творчу виконавську діяльність, без якої втрачається предмет-
на спрямованість і не здійснюється «вихід» з внутрішнього стану індивіда до сфери  
«практики». 

Четвертий рівень – предметно-практичний реалізується у виконавському про-
цесі.

Важливо відмітити, що саме у предметно-практичній площині найкраще роз-
кривається індивідуальний стиль, притаманний артистичному виконавцю, який 
є  обдарованою особистістю, що володіє багатою уявою, невичерпною на вигадки 
фантазією, де витончені реакції перетинаються зі стихійними душевними порива-
ми, а ретельно продумані прийоми несподівано змінюються енергією імпровізації, 
що б’є через край, створюючи стан натхнення, справжнього «осяяння». Подібні миті 
прориваються назовні, вишукуючи все те, що воістину і становить «ядро» творчої 
індивідуальності. Не зупиняючись на досягнутому, фахівець музичної естради, який 
працює над собою, поступово виробляє вміння бачити й оцінювати себе очима ін-
ших, співвіднести вже відомі властивості в сфері виконавства.
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Методологічну базу індивідуального стилю виконавства естрадного співака, яка 
пов’язана з фунціоналом цінності музичного мистецтва естради, становлять наступні 
принципи: 

•	принцип розвитку, який реалізує основні положення про розвиток здібностей 
під час формування індивідуального стилю фахівця; 

•	принцип системного підходу, цілісності психіки, детермінізму, єдності свідо-
мості та діяльності, процесів інтеріоризації та екстеорізації; 

•	принцип вольової регуляції діяльності, що передбачає активізацію пізнаваль-
ної, емоційно-духовної сфер виконавця, який забезпечує відображення суб’єктом 
зовнішніх умов і вимог до індивідуальної своєрідності; 

•	дидактичний принцип, що розкриває особливості особистісно-діяльнісного 
підходу в сучасному психолого-освітньому процесі, а також його специфіку в музич-
ному виконавстві; 

•	принцип герменевтики, згідно з яким об’єктом інтерпретації твору мистецтва 
як діяльнісного процесу освоєння твору є сама музика.

Висновки. Функціональний потенціал музичного мистецтва естради наступ-
ний: просвітницькі функції, комунікаційні функції, гедоністичні функції, функції 
виховного спрямування. Функціональний аналіз ціннісного ставлення до естрадної 
музики обґрунтовує багаторівневість цього процесу. Методологічну базу індивідуаль-
ного стилю виконавства естрадного співака, становлять принципи: розвитку, систем-
ного підходу, вольової регуляції, дидактичний, герменевтичний.
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СТИЛЬОВІ ВИМІРИ ТВОРЧОСТІ ЕРІКИ БАДУ 

Мета: проаналізувати стильові ознаки та розкрити творчості Е.Баду. 
Дискусії. В американському просторі присутній ряд виконавців, які не зважають 

на магістральні напрямки розвитку естрадно-джазового мистецтва, а воліють йти 
власним шляхом. Їх творчі принципи пов’язані з експериментуванням, яке нічим не 
обмежується. Причому щирість їх прагнень до самовираження, як правило, допомагає 
їм знайти свою слухацьку аудиторію. При цьому їм не доводиться йти на поступки зі 
своєю совістю. Однією з таких вокалісток є Еріка Баду. Ця співачка змогла створити 
власний неповторний виконавський стиль, який пов’язаний з вбиранням елементів 
інших стилів та їх адаптацією. Творчі принципи Еріки Баду пов’язані з роботою у та-
ких напрямках, як ритм-енд-блюз та нео-соул. Проте також вона приділяє увагу еле-
ментам, що відносяться до інших шарів музичної культури. 
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Еріка Баду народилась у родині театральної актриси, вона з самого дитинства при-
ймала участь у постановках, а також виступала на радіо у джем-сейшені з Роєм Харгроу-
вом у чотирнадцять років. У свідомому віці вона вирішила змінити написання свого 
імені з Erica на Erykah. Вона закінчила Washington High School for the Performing and 
Visual Arts, а також навчалась у Grambling State University, проте покинула навчання та 
розпочала викладати театральне мистецтво та танці дітям. В 1997 році вийшов її пер-
ший альбом - Baduizm, який був дуже добре сприйнятий критиками, а також висунутий 
на премію Греммі в категорії «Кращий альбом в стилі ритм-н-блюз», яку  вона й отри-
мала. Також сингл «On & On» переміг у категорії  «Накраще жіноче виконання в стилі 
ритм-н-блюз». Її другий альбом – «Mama’s Gun» вийшов у 2000 році, третій -  «World Wide 
Underground» в 2003-му році, через п’ять років четвертий  - «New Amerykah Part One (4th 
World War») (2008) та п’ятий «New Amerykah Part Two (The Return of The Ankh)» (2010), 
який на даний час є останнім. З кожним альбомом у співачки змінювався звук і стиль.

Основою її візуального образу у ранній період творчості стали великі тюрбани, 
устромлені вгору, що нагадували ті, які носять жінки різних народностей Африки. Влас-
не для Еріки Баду зв’язок з етнічним корінням є однією з провідних ознак творчості. 
Вона включає цілий ряд візуальних елементів – вже згаданий тюрбан, специфічні при-
краси (великі сережки для вух, сережки та кільця для носа, багатоярусні браслети, під-
віски), що нагадують  прикраси різних народностей Африки, різнокольорові балахони, 
дивовижне та шокуюче взуття. В останні роки вона більше експериментує з поєднанням 
різних елементів, що відносяться не лише до етнічної, а й до сучасної моди – це пла-
щі, капелюхи-циліндри та ряд інших предметів одягу. Окрім візуальних елементів, вона 
використовує стародавні етнічні африканські наспіви у своїх композиціях. Також Еріка 
Баду включає фрагменти госпелів, блюзів. «Еріка – головна жриця чорної музики: вогне-
дишний коктейль з блюзу, реггі та стародавніх наспівів її народу. Незважаючи на те, що 
саме для неї придумали новий жанр – неосоул, можна сказати, що Баду якраз створює 
до крайності антикварний соул – з незначними відхиленнями до скрипливого фанку і 
відбірного хіп-хопу» [2]. Її фірмовими ознаками стали нескінченні розспівування, роз-
гойдування з боку в бік, звернення не до зали, а до когось згори, часом надтріснутий 
тембр. Причому динаміка рідко коли виходить за межі піано, адже вона може донести до 
публіки зміст твору й не підвищуючи голос до форте. 

Її виступам притаманна вишукана елітарність, вона продовжує традиції чорношкі-
рих співачок минулого, причому не лише у специфіці вокалу, а й завдяки манері по-
ведінки на сцені. Оглядач журналу Vibe зазначав про те враження, яке справляє Еріка 
Баду та зазначав, що її вокальна манера може бути порівняною з видатними співачками 
минулого. «Такого ще не було. Ми звикли до того, що чорношкіра співачка - це гангста, 
яка трясе попою в кліпі і носить на шиї здоровенний ланцюг. А тут ми бачимо богиню, 
яка зійшла на землю: вона співає, як Елла Фітцджеральд, Біллі Холідей або Ніна Сімон - 
і звуть її Еріка Баду» [2].

Зміни, які відбувались між її альбомами, написаними у різні часові проміжки, 
пов’язані з трансформацією звучання голосу, балансу вокального та інструментально-
го начал. Якщо казати про перший альбом, створений після її роботи бек-вокалісткою 
у співака D’Angelo, то для нього притаманний досить камерний звук, де в інструменталь-
ній партії велика роль надається  басовій лінії, превалює грув, інші інструменти відхо-
дять на другий план. Замість гучних ударних є легка перкусія, стукіт по обідку малого 
барабана. Також використовуються клавішні інструменти. Вокальна ж партія є досить 
стриманою  та дещо «манірною».

Для другого альбому характерне поєднання груву, соул та фанку. Тут набагато мен-
ше фонового та елементів, що звучать «впівголоса». Музика альбому в повній мірі може 
бути віднесена до напрямку нео-соул.
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В третьому альбомі, який було заявлено як міні-альбом, чимала роль відводиться 
хіп-хопу. В записі альбому прийняв участь Ленні Кравітц, який акомпанував їй на гі-
тарі. Багато в чому цей альбом мав напівіпровізаційний характер, фактично він скла-
дається з різних джем-сесій, а також тривалих імпровізацій голосом, що сприяло пев-
ній критиці з боку публіки.

Четвертий альбом мав авангардний характер, постав таким, що має чимало екс-
периментальних звучань. Його дисонантність, відхід від тональності наближують до 
новацій у сфері академічної музики. Відхід від гармонічності звучання пов’язані з те-
матикою альбому, в якому йдеться про Четверту Світову війну, з`являються думки про 
апокаліпсис та розпад. Натомість п’ятий альбом знову повертає до більш ліричної те-
матики, концентрує увагу на любові та позитивних аспектах життя. «The Return of the 
Ankh» – це « альбом про любов, в одних тільки назвах композицій короткого треклісту 
цієї платівки слово «Love» читається три рази. Разом з тим, це набагато більш рівний 
і прісний запис, ніж попередні: тут мінімум психоделії, практично немає несподіва-
них ходів, для того, щоб подобатися вашим батькам є цитати з Стіві Вандера (Stevie 
Wonder), і протягає та сама стабільність, від якої Баду постійно намагалася йти» [1]. 

Висновки. Еріка Баду є провідною співачкою, в творчості якої наявна стильова 
еволюція. Попри те, що напрямок, в якому вона працює можна віднести до нео-соу-
лу, вона доповнює його елементами інших стильових напрямків – етнічної музики, 
хіп-хопу, авангарду. Також вона створила власну неповторну манеру співу, що вбирає 
традиції, які були у вокальній практиці минулого.
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МАЙКЛ БОЛТОН: СТИЛІСТИКА ТВОРЧОСТІ

Мета: ознайомити студентів з особливостями творчості М.Болтона, виявити ха-
рактерні стильові риси виконавства. 

Дискусії. XX століття стало часом, надзвичайно благодатним для розвитку 
поп-музики. В цей час виникло чимало виконавців та гуртів, які змогли у повній мірі 
проявити власну обдарованість та розвинути свої таланти. Одним з провідних спі-
ваків, що став своєрідним символом 80-90-х років є  Майкл Болтон. Цей співак був 
одним із «стовпів» американської поп-музики, що заклали підвалини сучасної во-
кальної практики. Стилістика творчості, як виконавської, так і композиторської, ста-
новить благодатне поле для мистецтвознавчих розвідок.

Майкл Болтон (від народження Майкл Болотін) працював у різних напрямках не-
академічної музики. «Неакадемічна музика – це концепт, що поєднує джаз, рок-, поп- 
та World Music. Цей напрямок передбачає наявність одного чи кількох виконавців, 
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які презентують власні твори чи інших композиторів, не пов’язаних з академічним 
напрямком» [2, с. 26]. Болтон охопив у своїй творчості і рок, і поп-напрямки. Якщо 
в ранній період він писав та виконував композиції у стилях рок-музики – хард-рок 
та хеві–метал, то у більш пізній період він проявив себе більше як поп-співак, основу 
виконавського рецептуру якого становили поп-рок-балади.  Саме в цей час він пише 
свій перший хіт. Досить часто він виступав як співавтор, з іншими композиторами. 
Співак записав  сімнадцять альбомів, зокрема три різдвяні, а також 35 синглів. З них 
вісім альбомів увійшло у топ 10 в Billboard чартах. Він  виграв шість American Music 
Awards, а також отримав дві нагороди Греммі. Перший з альбомів вийшов у 1975 році, 
коли він був у складі гурту «Blackjack». В його кар’єрі відбувалось значне зростання 
популярності, розвиток виконавської та композиторської діяльності. Проте в 90-ті 
роки відбувається ряд подій, що впливають на його рейтинги. Одним з чинників, який 
значно вплинув на розвиток кар’єри, стало звинувачення у плагіаті, висунуте гуртом 
«The Isley Brothers» стосовно пісні «Любов прекрасна річ». Попри тривалі судові про-
цеси, 25 квітня 1994 року в Лос-Анджелесі було оголошене рішення, за яким позов 
гурту мав бути визнаний правомірним. 

Як композитор він створив чимало пісень, що високо визнавались та оцінюва-
лись публікою. Здебільшого в його піснях використовується куплетна форма. Разом 
з тим, в залежності від стильового напрямку, до якого можна віднести пісню, в ній 
можуть зустрічатися бріджи, де соло може відводитись гітарі, якщо в композиції пре-
валює експресивність рок-звучання. Коли ж пісня відносяться до поп-балади, то в ній 
частіше наявні соло саксофону.  

Будучи композитором, він писав пісні не лише для себе, а й для інших виконав-
ців. Зокрема його композиції виконували Шер, Барбра Стрейзанд, гурт «Kiss». Вар-
то відзначити, що у тривалій виконавській діяльності Болтона було чимало виступів 
з провідними виконавцями, які відносяться до різних напрямків музичної культури. 
Він виступав з академічними співаками – Лучано Паваротті, Хосе Каррерасом, Рене 
Флемінг, з джазовими – Реєм Чарльзом, BB King, рок-виконавцями – Zucchero, кан-
трі-співаками – Вайнона Джадд, а також поп-співаками – Селін Діон та інші. Причому 
репертуар міг бути абсолютно різним. З Лучано Паваротті Майкл Болтон виконував 
«Nessun dorma» з опери «Турандот» Дж. Пуччіні в рамках концертів «Паваротті та дру-
зі», які впроваджував оперний співак. Відомі також виступи з російськими виконав-
цями. З Аїдою Гаріфулліною Майкл Болтон виконав пісню «The Prayer», а з Олексієм 
Чумаковим «Тут і там». Пісню «The Prayer» Болтон виконував також з Ларою Фабіан. 

У своїх сольних виступах співак також виконав чимало творів з репертуару ака-
демічних вокалістів. Майкл Болтон виконував романс Неморіно «Una furtiva lagrima» 
з опери «Любовний напій» Гаетано Доніцетті. Його виконавська манера відходить 
від естрадної, а досить сильно наближена до академічної. Виникає більш округлена 
артикуляція, притаманна академічному вокалу, яка змінюється естрадною манерою 
лише при видобуванні високих, у теситурному відношенні, звуків. Співак майстерно 
виконує усі пасажі, зберігаючи інтонаційну точність. Також Болтон співав романс Ка-
варадоссі «E lucean le stelle» з опери «Тоска» Дж. Пуччіні. Цей вокальний номер є до-
сить складним. Він органічно вплетений в контекст дії, тому спочатку в ньому на-
явно чимало декламаційних епізодів, проте поступове розгортання мелодичної лінії 
призводить до охоплення високого регістру. Співак виконує цей номер надзвичайно 
вправно, передаючи драматизм, основний емоційний стан та образність.

Його вокальна манера у неакадемічній музиці пов’язана з соулом. Так само дані 
риси притаманні ряду його композицій, в тому числі й «When a man loves a woman». 
«Вокальна партія демонструє риси соул-співу. Композиція починається з найвищої 
точки, після якої відбувається поступовий спад. Переважає відкрите артикулювання. 
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Вокальна партія складається з коротких реплік, на які «відповідає» інструментальний 
супровід. Увага акцентована на вербальному тексті, в якому послідовно викладено 
зміст. У кульмінаційних точках, що співпадають з моментами межі розділі форми, ви-
користано фальцет» [1, с.99]. Голос співака є надзвичайно потужним, він має широкий 
вокальний діапазон та глибокий, хрипкий вокальний тон.

Висновки. Майкл Болтон є одним з провідних музикантів XX століття, який 
впроваджує не лише активну виконавську, а й композиторську діяльність. Його тво-
ри користуються популярністю серед співаків. Основою його творчого методу є май-
стерне змалювання сфери лірики. Майкл Болтон став своєрідним символом жанру 
поп-рок-балади, який набув поширення в музичній культурі останньої третини мину-
лого століття. Його вокальна манера пов’язана зі стилістикою соул-музики. Для Бол-
тона-співака характерна універсальність, яка проявляється у здатності виконувати як 
академічні твори, так і неакадемічні, використовуючи різні вокальні техніки.
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