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Нижнього Подніпров’я (за експедиційними 
матеріалами с. Водяне Кам’янсько-
Дніпровського району Запорізької області) 336

Ткач  
Анна Андріївна

Стилізований фольклор у сучасному 
молодіжному середовищі 340
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Школьна  
Тетяна Степанівна

Фестиваль традиційної культури Черкаського 
краю «Живі мелодії села» 343

Шнуренко  
Тетяна Валентинівна

Традиційна українська сорочка  
як об’єкт дослідження  зарубіжних учених 346

Хачатрян  
Елеонора Аліковна

Фольклорна традиція сіл центральної 
Полтавщини у спогадах народної співачки 
Антоніни Ткаліч 349

Цапун  
Раїса Володимирівна

Звичаї та обряди, пов’язані з випіканням 
короваю, в с. Будичани Чуднівського району 
Житомирської області 354

СЕКЦІЯ: МУЗИКА У СУЧАСНОМУ СВІТІ 
SECTION: MUSIC IN THE MODERN WORLD 360

Белиця  
Роман Валерійович

Внесок творчих досягнень «JAZZ MESSENGERS» 
в світову джазову музику 360

Бондаренко  
Андрій Ігорович

Акустичні дослідження в сучасному  
музичному світі 362

Закус  
Ігор Миронович

Вокальний мелос регіонів України: сучасні 
траєкторії (на прикладі концертної програми 
«UKRAINIAN MUSICAL COLORS» творчого 
проекту «JAZZ KOLO») 365

Полтарєв  
Петро В’ячеславович
Frode Barth

Джаз-мануш та його вплив на формування 
ромського (циганського) джазу 369

Портнягін  
Антон Олександрович

Фанк у сучасному українському 
музичному просторі 372

Сліпченко  
Оксана Сергіївна

Бароко і джаз 375

Тормахова  
Вероніка Миколаївна

Характеристика творчості Ендрю Ллойда 
Уеббера 379

Черкашин  
Кирило Михайлович

Музика Tin Pan Alley: вплив на становлення 
традиційного та розвиток сучасного джазу 381
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МУЗИКА В ДІАЛОЗІ З СУЧАСНІСТЮ

Факультет музичного мистецтва Київського національного університету культури 
і мистецтв вже понад п’ятнадцять років проводить науково-практичну конференцію 
присвячену актуальним проблемам української музичної культури, мистецтва, освіти 
та виконавства. Цьогоріч у рамках співпраці з мистецькими та освітніми закладами 
України й зарубіжжя відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Музика 
в діалозі з сучасністю: освітні, мистецтвознавчі, культурологічні студії». Основними 
напрямами доповідей, що об’ємно та системно розкривають тему конференції, ста-
ли: теоретичні аспекти музичного мистецтва; історико-культурологічні дослідження 
музики; музична педагогіка та психологія, сучасні дослідження й практичні пошуки 
в галузі музичної освіти та комунікації; хорове мистецтво: традиції й сучасні пошуки; 
вокальне мистецтво у регіональному та світовому контексті; мелос народної традиції, 
динамічні модифікації фольклору в автохтонних, міграційних та імміграційних серед-
овищах, соціологічні дослідження фольклору; інструментальне мистецтво: народне, 
академічне, естрадно-джазове; кобзарське та бандурне мистецтво; музика у сучасному 
світі: акустичні пошуки, трансформації жанрів, синтез мистецтв.

Збірник наукових тез є вагомим результатом дослідницької праці відомих у ши-
роких колах українських та зарубіжних вчених, музикантів-практиків, а також пошу-
кувачів й студентів.

Дякую за участь у конференції, бажаю натхнення, невтомного творчого пошуку, 
нових ідей та їх реалізації!
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УКРАЇНСЬКА КОБЗА: ГІПОТЕЗИ ПОХОДЖЕННЯ  
ТА ТЮРКСЬКІ ОРГАНОЛОГІЧНІ ПРОТОТИПИ

Анотація
Актуальність. Тема взаємодії української культури з культурою тюркомовних 

народів, їх впливом на формування знакових національних музичних символів (а до них 
відноситься виконавство на кобзі та бандурі) актуально для України тому дослідження 
пов’язане з аналізом історичного аспекту етногенезу української кобзи. 

Мета – виявити культурний вплив тюркських народів на формування українського 
народного інструмента кобза в історичній динаміці.

Висновки. Виявлено, що українська музично-інструментальна культура розвива-
лася у певний період під впливом культури тюркських народів. Інструмент кобза зустрі-
чається серед різних народів як на Заході, так і на Сході, маючи як спільні, так і відмінні 
конструктивні особливості.

Ключові слова: кобза, тюркський вплив, східна культура, народні інструменти, 
традиція, еволюція, музична культура, історичні джерела.

Дискусії
Світові культурні процеси початку третього тисячоліття позначені глобаль-

ною інформатизацією культурно-мистецького простору, взаємовпливами різних 
національних культур і типів цивілізацій (за ментальними, релігійними, світогляд-
ними ознаками) та, водночас, до прагнення народів, етносів і невеликих етнічних 
груп уникнути асиміляції. Відомо, що традиційні основи народної культури сприя-
ють розвитку культури нації. В Україні відродження кобзарського виконавства від-
повідає критеріям загальносвітових цінностей, відтак осмислення цивілізаційних 
взаємовпливів культур, у т.ч. тюрксько-українських є на часі. Україна, в її сучасних  
географічних межах, протягом тривалого часу перебувала на перетині Східної та За-
хідної цивілізацій. Це обумовлює необхідність наукового осмислення формування 
музичної культури українського етосу під різноманітними впливами, у контексті на-
шої теми – тюркськими.

Одним з важливих аспектів дослідження розвитку кобзарства є історичні та лі-
тературні джерела, починаючи з Х століття (Ібн Руста, Ахмад Ібн-Фадлан), а також 
джерела XVI-XVII століть – роботи М. Дяковського, Б. Папроцького, С. Сарницького, 
М.  Коберницького, В.  Зиморовича містять поодинокі відомості про окремих пред-
ставників кобзарства, їх соціальне становище і виконавський репертуар. Східний 
вектор в українській культурі стосовно народних музичних інструментів був предме-
том зацікавлення учених кінця ХІХ початку ХХ століть – О. Фамінцина, Г. Хоткевича, 
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В. Радлова, Ф. Колесси, М. Лисенка, В. Пархоменка, та продовжує перебувати у сфері 
наукових інтересів сучасних дослідників – Л. Черкаського, В. Кушпета, С. Грици і ін. 

Ґрунтовне історичне і етноінструментознавче дослідження кобзи і бандури 
здійснив М. Прокопенко – «Кобза і бандура – проблеми історії та реконструкції». Це 
дослідження зберігалося в рукописному вигляді в приватних бібліотеках М. Давидо-
ва і Л. Черкаського та на сьогоднішній день не опубліковано. Автор був ознайомлена 
з частиною праці особисто Миколою Антоновичем Прокопенком. Сьогоднішня доля 
рукопису невідома. 

Методологія дослідження полягає в застосуванні історико-культурного, аналітич-
ного та етноінструментознавчого підходів. Це дозволяє проаналізувати вплив інстру-
ментальної культури Сходу на формування української інструментальної традиції. 

Наукова новизна роботи полягає в розширеному поданні тюркського впливу на 
еволюційні процеси музичної інструментальної культури України та виявленні взає-
мозв’язку з іноетнічними музичними культурами.

Український народний інструмент кобза є невід’ємною складовою не тільки 
української, а й світової музичної культури, оскільки об’єднує елементи музичних 
культур Сходу і Заходу. У літописних джерелах згадується, що вже в XIII-XV століт-
тях кобза з’явилася як тип лютнеподібного інструмента, у якого було багато елемен-
тів, притаманних струнно-щипковим музичним інструментам східних народів (кон-
струкція, стрій, способи і прийоми звуковидобування). Так, на Сході були добре відомі 
музичні інструменти, такі як: тар, саз, баглама, лютня піпа, біва, уд, сетар, сітар, аль-ут, 
кобуз та інші. Загальновідомо, що південь України, у її сучасних географічних межах, 
населяли тюркомовні народи: скіфи, сармати, печеніги, половці, хозари. Таке близьке 
географічне сусідство не могло не залишити свій особливий культурний слід. Відома 
українська етномузиколог С. Грица підкреслює взаємозв’язок південно-слов’янського 
світу з країнами Балкан, Кавказу та Азійського Сходу в декількох періодах – далекому 
ранньо-історичному періоді до ХІІ століття і періоді ХV-ХVІІІ століть, коли був змі-
нений хід розвитку української історії та культури, що відродило давній інтерес до 
сходу і сарматизму (Грица, 2007, с.20).

Автор кобзарського підручника, відомий кобзар і реконструктор історичних дум 
З. Штокалко, досліджуючи історію кобзи, прийшов до висновку: «Традиція струнних ін-
струментів в Україні сягає дуже давніх часів, вони прийшли туди, мабуть, разом з інши-
ми культурними, словесними, мистецькими, хліборобськими і промисловими елемен-
тами ще за часів перших поселенців Подніпров’я і Чорномор’я» (Штокалко, 1992, С. 3). 

Згадки про кобзу зустрічаємо в дослідженнях арабських вчених про слов’ян ще 
в Х столітті. Наприклад, Ібн Руста (застаріле Ібн Даста) в книзі «Книга дорогоцінних 
намист» пише, що в районі Куяби (Києва) обряд посіву супроводжується музикою на 
лютні, гуслях і сопілці. Арабський мандрівник і письменник Ахмад Ібн-Фадлан в пер-
шій чверті Х століття говорить про поховання руса, якому в могилу поклали кобзу. 
Кобза була п’ятиструнним інструментом без загнутого, як в лютні, грифа.

Досліджуючи етногенез української кобзи, в роботі «Школа реконструкції вико-
навської традиції: кобза, ліра, торбан, бандура» В. Кушпет зазначає, що період дав-
ньо-української історії з Х століття був традиційно відзначений інтенсивними вза-
ємостосунками зі степовими кочівниками. Звичайне протистояння, в тому числі 
і військове, осілого і кочового населення створило уявлення про постійну ворожнечу 
України зі Степом, однак, ті автори, які зуміли глибше вивчити проблему, побачи-
ли у відносинах зі степовими сусідами багато цікавого і незвичайного. В науковому 
дослідженні «Степовики нашого Півдня Х-ХІІІ століть» В. Пархоменко зазначає, що 
економічні та культурні зв’язки слов’янського населення степової частини України 
(уличів, тиверців, бродників) не було вороже ізольованим від тюркомовних сусідів. 
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Більш того, автор підкреслює зв’язки тюркомовних жителів цих територій з Візан-
тією, Кавказом і Сходом (Пархоменко, 1930). 

Вперше споріднене (спільнокореневе) зі словом «кобза» слово зустрічається 
в латино-персько-куманському словнику невідомого автора, датованому 1303 роком. 
Словник цей відомий як «Куманський кодекс» («Codex cumanicus»). У ньому слово 
«cobuxci» перекладається на латинську мову як sonator (виконавець). Вчений тюрко-
лог, академік В. Радлов (1837-1918  рр.) перекладає cobuxci як «кобузчик» – гравець 
на кобузі, кобзар. Відомий інструментознавець Л. Черкаський, аналізуючи історичні 
джерела, що стосуються тюркського походження української кобзи, робить висновок: 
«Якщо був гравець на кобузі – то був і кобуз, і якщо про нього йдеться в словнику 
1303 р., це означає, що вже в XII столітті цей інструмент був досить відомим» (Чер-
каський, 2003 С. 103-104). Відзначимо, що ці відомості стосуються Північного При-
чорномор’я, заселеного половцями і куманами.

М. Будаев у дослідженні «Західні тюрки в країнах Сходу» зазначає, що у військо-
вих мамлюків для натхнення воїнів було поширене читання віршів тюркскою мовою, 
що супроводжувалося грою на кобузі, співом епічних рецитацій перед битвою, у яких 
прославлялись народні герої (Будаев, 2002). З чого простежуються паралелі з україн-
ськими кобзарями, епічним жанром думою і народним інструментом кобзою. 

Дослідження О.  Фамінцина «Домра і споріднені їй музичні інструменти росій-
ського народу: балалайка - кобза - бандура - торбан - гітара» свідчить про існування 
схожих за назвою музичних інструментів у суміжних з українцями народів: сobuxi – 
у половців, kopus – у хорватів, kobyz – у татар, kopuz - у турків, kobzoz – в угорців, cobza – 
у румунів (Фамінцин, 1891). У 1874, у рефераті «Характеристика музичних особливос-
тей українських дум і пісень у виконанні кобзаря Вересая» М. Лисенко зазначив, що 
кобза, скоріше, походження найдавнішого, тому що вона схожа з інструментами схід-
них народів: «кримсько-татарська бзура схожа з українською кобзою» (Лисенко, 1978).

В. Луценко в книзі «Тюркський фактор в історії і етногенезі українців і їхніх пред-
ків» провів порівняльний аналіз тюркських запозичень в українській мові, які відсут-
ні в російській мові, що підтверджує думку про вплив тюркської мови на українську 
культуру. Всього на мовному рівні у нас є досить вагома тюркська спадщина – більше 
400 слів, серед яких: бабай, байда, баюра, кендюх, канчук, капшук, карий, кацап, килим, 
колиба, кульбаба, лелека, локшина, маджара, москаль, отара, патик, саксаган, тавро, та-
лалай, талан і ін. Навіть слова «козак» і «гетьман» – тюркського походження (Луценко). 

Л. Черкаський, характеризуючи наукову глибину праці М. Прокопенка, зазначає: 
«На думку М. Прокопенка, кобза могла бути запозиченою українцями від тюркських 
народів внаслідок багатовікових контактів: це і тривалі війни, і поселення татар у ре-
гіонах сучасної України» (Черкаський, 2003 С. 103). 

Починаючи з ХVI століття, літературні та іконописні джерела свідчать про побу-
тування на території України (в сучасних її географічних межах) струнно-щипкових 
музичних інструментів, об’єднаних єдиною назвою кобза, але відмінних за формою 
і конструкцією, кількістю струн та способам гри.

Ще одним важливим джерелом, що допомагає зорієнтуватися в будові, зовніш-
ньому вигляді, і шляхах еволюції кобзарських інструментів є традиційні в Україні 
народні картини «Козак-Мамай», на яких часто зображені кобзарські інструменти. 
Слово Мамай – тюркського походження. Це і ім’я відомого татарського завойовника, 
і узагальнена назва степових кочівників. Для українців Козак-Мамай – це уособлення 
героя. За малюнками кінця ХVII – початку XIX століття можна проаналізувати кон-
структивні особливості кобзи в зазначений період. Сьогодні велика колекція оригі-
нальних народних картин Козака-Мамая зберігається в Національному центрі народ-
ної культури «Музей Івана Гончара».
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Висновки
Дослідження пов’язане з аналізом історичного аспекту етногенезу української 

кобзи. Формування української музичної інструментальної культури проходило під 
впливом культури тюркських народів. Слово кобза протягом значного історичного 
часу було узагальненою назвою різних струнних інструментів багатьох народів і ет-
нічних груп: інструмент зустрічається у різних народів як Заходу, так і Сходу, маючи 
як загальні, так і різні конструктивні особливості. В Україні, в процесі еволюції, кобза 
втілила унікальні національно-характерні риси, які втілилися в конструкції, репер-
туарі (властивому українському епосу), виконавстві (кобзарі), більш того, інструмент 
кобза і виконавці на кобзі – кобзарі, стали втіленням боротьби за національну свобо-
ду, символом українського народу.
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ФОЛЬКЛОРИЗМ В КУЛЬТУРІ НОВОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ: 
СУТНІСТЬ, КАТЕГОРІЇ, ТЕНДЕНЦІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ

Анотація
Актуальність дослідження пояснюється тим, що фольклор здавна посідав особли-

ве місце у збереженні самосвідомості української нації, а також завжди виконував роль 
мистецького складника й ініціював найяскравіші символи, образи, виражальні прийоми. 
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Мета – аналіз місця і тенденцій народного мистецтва у культурі нового тисячо-
ліття, а також особливостей стилізації та характеру осмислення стародавніх моти-
вів у сучасному мистецтві. 

Висновки. Шляхом збереження традиційних мотивів народне мистецтво у  ХХІ 
столітті функціонує як сформована цілісна художня система, у якій зосередилися он-
тологічно-ціннісні та культурно-комунікативні складники. Особливістю творів влас-
не народного мистецтва є його функціонування як тексту із традиційною семантикою, 
що виконує історико-культурне та соціальне завдання «міжпоколінної» комунікації та 
культурної трансмісії. 

Ключові слова: фольклоризм, фольклор, народне мистецтво, культура ХХІ сто-
ліття.

Дискусії
Перші два десятиліття ХХІ століття, які вже стали історією, через занадто малу 

часову дистанцію ще тільки починають осмислюватись як початок чогось абсолютно 
нового в культурному поступі всього людства і безумовно нашої країни. Вже сьогодні 
зрозуміло, що цей період вирізняється «незагальним виразом обличчя», у ньому вже 
сконцентрувалися явища, події, тенденції мистецького життя, котрі багато в чому по-
стають імпульсом для подальшого розвитку і визначають ті процеси, що ми спосте-
рігаємо сьогодні. Цей період ми неодноразово у своїх дослідженнях характеризували 
як феномен нової чуттєвості культури «commencement de siècle» («початку століття») 
(Гуменюк, 2019, с. 43). Нове століття розпочинає відлік часу в просторі нового буття, 
яке змінює параметри мислення людини доби глобалізації.

На наших очах у безперервному процесі інтенсивної еволюції постає «нова 
мистецька якість» культурно-художнього універсуму України. У живому процесі ре-
ального побутування сучасної художньої культури, в тому числі й музичної, можна 
помітити домінантну висхідну лінію, що бере свій початок у минулому столітті. Ок-
реслюючи загальну картину розвитку української музичної культури у ХХ ст., І. Юд-
кін вказує: «Єднальним чинником різнеспрямованих стилістичних течій… стала ре-
троспективна художня рефлексія, особливості якої в Україні визначаються активною 
участю процесів фольклоризації» (Юдкін, 1996, с. 294). «Рух до джерел», «національна 
закоріненість», підкреслює О. Козаренко, постає найхарактернішою рисою творчості 
українських композиторів, причому не тільки на рівні «менталітету, світосприйняття, 
естетичних пріоритетів, а й на рівні конкретних мовних та інтонаційних компонен-
тів» (Козаренко, 2000, с. 226).

В Україні фольклор, який здавна відігравав особливу роль у збереженні самосві-
домості нації, постійно входив у професійне мистецтво як його складник, ініціював 
його найяскравіші символи, образи, виражальні прийоми. Поєднання народної стихії 
з професійним мистецтвом відбувається як за безпосередніх, прямих, так і опосеред-
кованих зв’язків митця з фольклором. У першому випадку спостерігається свідоме 
його використання. У другому – відбувається поза (-без, над-) свідоме його виявлення 
через суб’єктивне висловлювання творчої особистості, яка вихована в певних народ-
них традиціях і глибоко відчуває власні національні корені. 

Ідентичність кожного народу формується на ґрунті його автентичних духовних 
цінностей і досягнень його культурних і світоглядних пізнань, що відображаються 
у творах його колективної творчості. Вони демонструють життя та побут певного на-
роду, а також його міфи про себе, у яких зосереджується прагнення до свого розвитку 
й самостійного, незалежного існування, підтвердження своєї етнічної самобутності. 
Надбання творчого переживання народом своєї ідентичності, – народне мистецтво, 
мистецтвознавець М. Станкевич визначає як «специфічний духовно-предметний світ 
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людини, що сягає своїми витоками глибин тисячоліть» (Станкевич, 2007, с. 9), адже 
його визначальною рисою є саме збереження традиційних мотивів. Розвиваючись, 
народне мистецтво набуває нових рис, включає нові мотиви, але не менш важливим 
є те, що його еволюція проявляється й у мірі стилізації та характеру осмислення ста-
рих мотивів. Частина його символів дійшла до наших днів, однак, багато символічних 
смислів із плином часу були забуті. Образи, що пов’язані із давніми уявленнями про 
світ, могли або ж набути вужчого значення, або перетворитися на декоративний еле-
мент (яскравим прикладом цього можуть бути орнаментальні мотиви, знаки-обереги 
на побутових предметах).

Наперекір складнощам інтерпретації знаків і відтворення архетипових смислів, 
українська народна творчість, за словами видатного етнографа, дослідника музич-
ного фольклору, композитора, музикознавця і літературознавця Ф. Колесси, є «най-
сильнішим висловом» духовного життя народу, що показує його погляд в історичній 
перспективі на свій багатовіковий шлях духовного поступу, на якому також були і пе-
рехрестя культурних впливів, слід яких простежується у фольклорі» (Колесса, 1969, 
с. 19). Володимир Вернадський, всесвітньовідомий український мислитель, науковець 
і філософ-косміст також надавав значення вивченню традиційного мистецтва, у тво-
рах якого поєднується художнє та історико-соціальне, показується життя конкретно-
го народу в конкретну епоху, що дає змогу досліджувати та розуміти душу народу. 
За його словами, символічна художня творчість «виявляє нам Космос, що проходить 
крізь свідомість живої істоти…» (Пошивайло, 1999, с. 15).

Для розуміння смислів твору народного мистецтва семіотика як розділ етноесте-
тики пропонує розглядати його як систему структурних взаємодій, яку можна зобра-
зити в логічному ланцюзі: «знак – образ – текст – мета – знак» (Станкевич, 2007, с. 11).

Народне мистецтво – це сформована цілісна художня система, у якій зосереди-
лися онтологічно-ціннісні та культурно-комунікативні складники, що проявляються 
у сталих фольклорних символічних засобах різновидів художньої діяльності і втілю-
ють у певних символічних знаках матеріально-речові та ідеально-духовні аспекти 
життєдіяльності народу, вражають його об’єктивні та суб’єктивні реалії, ступінь його 
творчої реалізації, відтворюють міру пізнання та освоєння світу. У цьому контексті 
ми можемо говорити про те, що знак функціонує, якщо значення його пояснене та 
осмислене. За словами американського філософа Чарльза Пірса, функціонування зна-
ка можна відобразити у троїстій семіотичні й схемі « об’єкт – знак – інтерпретанта». 
Він писав, що знак «з одного боку співвідносний зі своїм об’єктом, а з іншого – зі сво-
єю інтерпретантою, так, щоби ставити інтерпретанту в таке відношення до об’єкта, 
яке відповідає його власному відношенню до цього об’єкта» (Pirs, (2000, с. 171). Знак 
постає як особлива креативна дійсність, яка є посередником між річчю як об’єктом 
знака і свідомістю як його інтерпретантою, тобто водночас й творцем їхньої природи.

Твір мистецтва постає як організована сукупність елементів мови, що творить 
художній текст. Особливістю творів власне народного мистецтва є його функціону-
вання як тексту із традиційною семантикою, що виконує історико-культурне та соці-
альне завдання «міжпоколінної» комунікації та культурної трансмісії. Тобто художній 
текст (відповідно до структурного розуміння тексту) є сукупністю етнокультурних, 
архетипальних кодів, символів, значень, що становлять знакову багатоманітність тра-
диційного мистецтва. 

Народна творчість створює самодостатню символічно-знакову систему, що ма-
ючи за основу архетипну інформацію, виявляє типи, які водночас поєднують у собі 
загальнолюдську основу та специфічні «індивідуальні» риси народу. Одним з архети-
пових образів, що звертається до визнаних у спільноті прикладів ідеального (священ-
ного) досвіду та стає поведінковим взірцем для наслідування, є герой. В українсько-
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му фольклорі героїка знайшла свій вияв у народному ліро-епічному жанрі – думах та 
в історичних піснях, в яких народ бачив себе у минулому крізь «ностальгічний флер 
ідеальності» у постійній боротьбі за свободу (Mалинська, 2002, с. 11). Звертаючись 
до давніх епічних зразків, ми бачимо поступову трансформацію епічних зразків че-
рез зміну історичних умов. Новою героїчною добою стали часи козацької вольниці, 
її боротьба проти нових ворогів (наприклад, серед тем дум – боротьба проти турків 
і татар, козацько-польська війна 1648–1657 рр.), що витворила новий ліро-епічний 
жанр – «козацька дума». На першому плані в ній – ідеальний образ козака-лицаря, 
героя-захисника й борця проти гноблення та поневолення народу. 

Можна виокремити такі категорії художньої репрезентації героя в українському 
фольклорі й зокрема в думі або історичній пісні: ім’я героя (уособлення індивідуаль-
ності героя протиставляється безособовому «чужому», найчастіше безіменному во-
рогу);  свобода героя (прагнення особистої свободи та свободи рідної землі, свідома 
героїчна дія заради цього як єдність інтересів героя і суспільства); смерть героя (біль-
шим злом, аніж смерть, для героя є неволя). 

Висновки
Окреслення своєрідності української культури спонукає до вивчення та осмис-

лення домінатного значення фольклорної першооснови. Заглиблення у свої джере-
ла, усвідомлення власних національних коренів – це живильний імпульс для творчої 
фантазії, який здатний цікаво, свіжо і плідно поєднуватись із будь-якими найновітні-
шими жанрами, стилями, тенденціями сучасного мистецтва. 

На підтвердження наших міркувань знову звернімося до думки видатного укра-
їнського культуролога, мистецтвознавця І. Юдкіна: «Так званий неоязичницький 
рух сьогодення гіпостазує і гіпертрофує фольклор… Насправді фольклор є не мумі-
єю, а живим процесом невпинного оновлення і творення, так само як і сама мова»  
(Юдкін,1996, с. 5).
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АТРИБУЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ІГРОВОГО ДОЗВІЛЛЯ 
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Анотація
Актуальність. Європейське ігрове дозвілля широко представлено у відділі музич-

них фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.
Мета – метою атрибуції цього пласту книжкових джерел є огляд зарубіжного та 

національного фольклору, музично-хореографічних композицій та відповідної музики. 
Окрім того, такі бібліографічні дослідження активізують процеси художньо-національ-
ної ідентичності та спрямовані на виявлення спорідненості у культурі різних країн.

Висновки. Отже, атрибуція джерел ігрового дозвілля є прикладом вираження на-
ціонального художньо-естетичного світогляду народу через засвоєння європейського 
фольклору, народних, бальних танців, ігрових сценок. Окрім того, вивчення європейських 
пісень та танців розширює мистецький світогляд особистості, реалізує художньо-наці-
ональну ідентичність. 

Ключові слова: ігрове дозвілля, художньо-національна ідентичність, етнос, символи- 
образи, спорідненість націй, міфологія, фольклорна спадщина.

Дискусії
Як зазначає Г. Лозко, «бажання дослідити та ознайомитися з етнічними культу-

рами інших народів є природним для кожного з нас, а різниця між національними 
культурами різних епосів полягає у процесі вибору-добору тих чи інших компонен-
тів. Запозичується від інших те, що зрозуміле, близьке ідейно, естетично й етично»  
(Лозко, 2001, с. 29). 

Загалом ігровий фольклор заснований на простих рухах та малюнках, підпоряд-
кованих ритмічній основі народної музики або співу, мають неповторну автентич-
ність та регіональну неповторність. Описуючи українські фольклорні джерела, до-
слідники зазначають різнобарвність народних приспівок, примовок, вигуків, сюжетні 
назви фігур як опорних сюжетних ознак з своєю неповторною полінаціональністю 
(Лозко, 2001, с. 80).

У старовинних німецьких та французьких народних іграх, що знаходяться у фо-
ндах НБУВ,  змодельована варіативність  ігрових завдань та варіанти застосування 
реквізитів, постановки та показу дитячої розваги. 

Оскільки європейське ігрове дозвілля (музично-хореографічні ігри, танці, доз-
віллєві обряди) є віддзеркаленням історії розвитку мистецької культури, то воно та-
кож є і відображенням календарних свят, ритуальних дійств. Ця тенденція яскраво 
прослідковується у вітчизняних циклах народної обрядовості, де є символізм-звер-
нення до Сонця-колеса в обрядовості літнього Купала, постійного діалогування, міц-
ний зв’язок з землеробською культурою. Аналіз мистецтвознавчих джерел дозволяє 
зробити припущення, що європейські танці, а саме: полька, полонез, мазурка, хоро-
води, гопак, козачок, веснянка, кадриль, лявониха, російські, українські, молдовські, 
угорські є базисом дослідження музично-ігрових джерел. 
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Яскраві збірники бальних танців вражають дорогим оздобленням та високою 
якістю як поліграфії, так і методичного супроводу, доречністю виконання певних 
танців під час балу. Адже книговидавці, що яскраво ілюстрували збірники хореогра-
фічних танців мають яскраві репродукції народних картин, листівок, демонструючи 
замальовки з музичних творів, опер, балетів. Висока якість була спрямована на від-
чуття національного колориту елементів народного танцю, надихала на відтворення 
специфіки, характеру того чи іншого народу. 

Читачі, шанувальники ігрового дозвілля, студенти ЗВО можуть ознайомитися 
з елементарними відомостями про танцювальне мистецтво, ритмічними вправами, 
основами класичного танцю, нескладними елементами історико-побутового, бально-
го й народного танців. З початку XX століття  у книгах, посібниках, підручниках цього 
бібліографічного розділу детально описано алгоритм виконання певних рухів. Харак-
терні для різних країн європейські танці (хороводи, кадриль, полонез, вальс-мазурка, 
краков’як, крижачок, лявониха, бульба, хора, метелиця, козачок, веснянка, полька, го-
пак, тропотянка, горлиця, аркан, чачак, словацький вербунок) не тільки знайомлять 
з характером та національним колоритом танцювальної культури, а й специфікою 
виконання рухів у ігрових замальовках. Таким чином, у процесі атрибуції ігрового 
дозвілля різних країн проявляється взаємовплив і збагачення танцювальних культур 
різних народів. 

Досліджуючи ігрове дозвілля, варто прослідкувати еволюційний вплив історич-
них, географічних та соціокультурних чинників тих народів, де вони з’явилися. На 
нашу думку саме вони багато в чому визначають лексичний матеріал різних європей-
ських національностей. Ідею впровадження  ігрового дозвілля в Україні започаткова-
но видатним хореографом В. Верховинцем і теоретично обґрунтовано ним у репер-
туарно-методичному посібнику «Весняночка». Спираючись на специфіку української 
ментальності, він розробив ефективну методику використання елементів музичного, 
драматичного та хореографічного мистецтв в освітньому процесі. В умовах сьогоден-
ня методика музично-хореографічного виховання є активно затребуваною в галузі 
дитячої хореографії. Її сутність полягає в органічному поєднанні вивчення елемен-
тів народних танців з музично-ігровим матеріалом хороводів, коломийок, рухових 
забав, нескладних танцювальних зразків (метелиць, польок, козачків). Популярні 
зразки західноєвропейської хореографії, зокрема історико-побутові її форми, такі як 
польські полонез, краков’як, мазурка, куяв’як створюють уявлення про історії виник-
нення бальної танцювальної культури у Польщі, її стилів, лексичних особливостей, 
пластичних прийомів, манери виконання. Разом з цим українські ігрові хороводи 
(наприклад, «Ой на горі льон», «Зів’ємо віночки», «Кривий танок») не можна уяви-
ти без спілкування виконавців між собою, історично доведено, що вони виконуються 
завжди спільно: у парі, підгрупою чи гуртом (Муха, 2004, с. 20). Ймовірно, що присутні 
в українських танцях  ігрові сюжети є їхньою невід’ємною частиною. 

Яскравою сторінкою є фольклористична діяльність композитора, диригента, пі-
аніста, педагога Миколи Лисенка (1842–1912), який став засновником української му-
зичної фольклористики, заклав підвалини, на яких так успішно розквітли фольклорні 
праці з ігрового дозвілля К. Квітки, Ф. Колесси, М. Грінченка та ін. Наукові розвідки 
М. Лисенка полягали у записах різних варіантів українських народних мелодій, пі-
сень сусідніх народів, танців, маршів, дум, виконуваних кобзарем Остапом Вересаєм  
(Василенко, 1972).

Багато прикладів народних ігор представлено у відділі музичних фондів НБУВ 
в книзі «Весняночка» актора, диригента, хореографа, композитора, етнолога, співака 
та педагога Василя Миколайовича Верховинця (1880 –1938). Його дитячі пісні, народ-
ні ігри різних жанрів – сезонно-обрядові, звичаєві, трудові, побутові, природознавчі 
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систематично зібрано як перлини народної майстерності. Всього ж фольклорознав-
цем записано близько 400 українських народних пісень та танців. У першому в Укра-
їні хореографічному дослідженні він надає методичні рекомендації з вивчення тан-
цювальних рухів та композицій на професійному рівні.

Як зазначає М. Загайкевич, «Василь Верховинець  був одним із активних діячів 
культури 1920-х років, він висунув теорію етнографічного балету, всіляко сприяючи 
науковим дослідженням, власною практикою перетворенню танцю фольклорного 
у танець артистичний» (Михайло Іванович Вериківський: погляд з 90-х років. 1997, 
с. 8). Згодом ця ідея була продовжена у першому українському балеті «Пан Каньов-
ський» Михайла Вериківського.

Аналіз репертуарних збірок дає підстави стверджувати, що зміст багатьох дитя-
чих танців («Мак», «Льон», «Горобець» та ін.) включає ігрові фрагменти і здебільшого 
побудовано на сюжетах українських казок тощо.

У відділі музичних фондів НБУВ зберігаються конволюти з дитячими хорово-
дами, побутовими і сюжетними народними танцями. Важливість атрибуції полягає 
в тому, що у роботі набуває вагомості вивчення регіональної автентичності ігрових 
традицій та обрядів, пошук першоджерел європейської ігрової культури. 

Розуміння архаїчних пластів традиційної культури слов’ян (окремого етносу 
або групи етносів) дозволяє осмислити її у повній мірі і різноманітності, простежи-
ти шляхи взаємодії народів, проаналізувати їх вияв у різних формах нематеріальної 
культурної спадщини. Модифікація художньо-образного мислення того чи іншого на-
роду детермінується, у свою чергу, рядом факторів: зміною економічних, історичних 
умов життя і взаємозв’язків з іншими народами, трансформацією соціального змісту 
і  національного характеру. У фольклорному танці завдяки пластичним знакам (ру-
хам), відповідно до системи образного мислення народу зашифрована інформація 
про реальну дійсність, про певний етносоціальний матеріал. 

Певно тому, що ігрове дозвілля слов’ян зростало на основі архаїчних культур, 
прадавній символіці, віруванні тотемістичного характеру, воно завжди мало свою сю-
жетність (Муха, 2004, с.55). 

Ігрове дозвілля в Європі є дієвим засобом збереження традиційної символіки 
та міфології, виступає історичним носієм спільних рис етнічної ментальності націй.  
Так, символ сонця відображався в таких українських танцях, як «Кроковеє колесо», 
«Подоляночка», «Мак», «А вже весна», «Вербовая дощечка»; в польському танці «Ксеб-
ка», білоруській «Падушечці». Обрядові колові танці виконуються в Югославії, Росії. 
В чеській народно-сценічній хореографії по колу танцюють масовий танець «Фазан», 
парні танці «Каламайка», «Майнска». Символ безкінечника є обов’язковим елементом 
у болгарському танці «Пистилчето», в українському «Кривому танці», «Шумі», «Равли-
ку», в білоруському танці «Речанька».

Українці водили хороводи, що символізували Дерево Життя – «Гільце», «Куст», 
«Марена», білоруси танцювали «Коркодон». Група ритуальних слов’янських образів 
репрезентує символи, які відбивають найдавніші міфологічні, і зокрема, тотемічні 
уявлення. Використання образів птахів і тварин як носіїв усталених символічних зна-
чень бачимо в пантомімно-ілюстративних українських хороводах «Заїнько», «Коз-
лик», «Голуб-голубочок», «Журавель» та ін. (Черепанова, 2008, с.110).

Висновки
У статті проаналізовано походження європейського ігрового дозвілля. Схарак-

теризовано окремі зразки європейських музично-хореографічних танців та ігор як 
дієвого засобу розвитку народного фольклору. Розглянуто різноманітність видів та 
жанрів ігрового дозвілля, спільні та відмінні риси. 
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Розкрито важливість розуміння історичного походження фольклорних джерел, 
як одного з ефективних чинників усвідомлення художньо-національної ідентичності. 
Проаналізовано шляхи втілення європейського ігрового дозвілля через світ міфології, 
вірувань та ментальних особливостей різних культур Європи. Окреслено сюжетність 
ігрового дозвілля через запозичення міфологічних образів-символів. Акцентовано 
роль на значенні діяльності видатних фольклорознавців для становлення вітчизня-
ної фольклористики. Проведено паралелі схожого та відмінного у ігровому дозвіллі 
європейських народів. 

Отже, атрибуція джерел ігрового дозвілля є прикладом вираження національ-
ного художньо-естетичного світогляду народу через засвоєння європейського фоль-
клору, народних, бальних танців, ігрових сценок. Окрім того, вивчення європейських 
пісень та танців розширює мистецький світогляд особистості, реалізує художньо- 
національну ідентичність.
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АФРИКАНСЬКА СПІЛЬНОТА
 У КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ ХХІ СТОЛІТТЯ

Анотація
Актуальність дослідження полягає у здійснені комплексного аналізу культур-

ної діяльності африканської спільноти в Україні на початку ХХІ століття. Автором 
статті розглянуто проблему збереження етнічної культури і національних традицій 
африканських народів в умовах проживання етноспільноти за межами етнічної бать-
ківщини.

Мета – виявити основні тенденції культурно-мистецької діяльності африканської 
етноспільноти в контексті процесів інтеграції в культурний простір України.  

Висновки. Аналіз етнокультурних процесів в Україні наприкінці ХХ – на початку 
ХХІ  ст. свідчить про те, що у складних умовах адаптації та  інтеграції в українське 
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суспільство представники африканських народів не тільки шанують і зберігають власну 
історію, культур, мову і традиції, а також вносять особистий вклад у розвиток україн-
ської національної культури, її популяризацію у світі.

Ключові слова: культура України ХХІ століття, культура африканських народів, 
культурна діяльність, етнічне мистецтво, етнічна спільнота, національні традиції, ху-
дожня творчість.

Дискусії
Присутність в Україні представників народів Африки стала доволі помітною 

наприкінці ХХ – на початку ХХІ сторіччя, хоча інформацію про них  не визначено 
у статистичних документах Всеукраїнського перепису населення України 2001 року. 
Найчастіше африканці потрапляли в Україну та інші країни пострадянського просто-
ру в якості студентів вищих навчальних закладів, курсантів військових училищ, ста-
жерів, завдяки підтримці КПРС країн некапіталістичної орієнтації. Після навчання 
більшість африканців поверталася додому, але невелика кількість з них залишилася 
і  активно увійшла в соціально-культурний простір України. Значну кількість пред-
ставників Африканського континенту в Україні становлять вихідці з Нігерії і Конго. 

Входження представників національних меншин в українське суспільство су-
проводжують процеси адаптації, інтеграції і акультурації. 

Культурна адаптація як процес входження людини або групи осіб до нового ет-
нокультурного середовища відбувається через прийняття системи цінностей та світо-
глядних орієнтирів носіїв етнічної культури, пристосування до іншої етноспільноти 
з дотриманням повністю чи частково загальноприйнятої соціальної поведінки у но-
вому соціумі. При тому суб’єкт соціально-культурного адаптації має зворотній вплив 
на нове середовище, формуючи характер такої взаємодії і «виявляючи ставлення дер-
жави та суспільства до тих, хто адаптується. Процес культурної адаптації притаман-
ний явищу зовнішньої міграції» (Міхєєв, 2001). 

Рівень входження суб’єктів певної групи до домінуючого суспільства визначає 
культурна інтеграція, яку розглядають з трьох позицій: а) як практичну взаємодію 
між культурними центрами, установами, творчими особистостями та споживачами 
культури; б) як взаємовизнану узгодженність між різними національними традиція-
ми та духовною спадщиною суспільства й новими досягненнями культури; в) як за-
тверджену єдину систему цінностей, обумовлену визнанням релігійних і культурних 
традицій етнічних груп і домінуючого суспільства.

Найприйнятнішим варіантом міжкультурної взаємодії у процесі міжнаціональ-
них відносин у суспільстві є акультурація, під час якої, з одного боку, «зберігається 
власна етнічна культура групи за допомогою сприйняття елементів іншої культури, 
а з іншого – існує рівнозначна для обох груп основа, на якій відбувається їх інтеграція 
в єдине суспільство» (Березінська, 2017). 

В історичному процесі акультурації національних меншин в Україні до проголо-
шення Україною незалежності переважав асиміляційний варіант, згідно з яким люди-
на повністю приймала цінності й норми іншої культури, поступово втрачаючи власні. 
Наприкінці ХХ ст. демократичні перетворення у державі сприяли відродженню наці-
онально-культурного руху. Саме в цей час було зареєстровано більшість громадських 
об’єднань етнічних спільнот. 

В умовах доволі складного процесу адаптації в новому етнічному та соціально- 
політичному середовищі, африканці шанують і зберігають власні традиції і культуру, 
об’єднуючись у громадські організації.

Інтереси представників африканських країн в Україні представляє громадська 
організація «Африканська Рада в Україні», створена 27 вересня 2010 р. у Києві.
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За участі членів африканської діаспори в Україні, громадських діячів, науковців 
і творчих колективів африканської спільноти відбуваються культурно-просвітниць-
кі заходи. З метою ознайомлення українців з історією і культурою народів Африки 
кафедра міжнародного регіонознавства Інституту міжнародних відносин Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка у 2012 р. заснувала проєкт «Афри-
канський семінар», який знайшов своє продовження в різних містах України (Афри-
канська рада в Україні, 2012).

ГО «Африканська Рада в Україні» виступила організатором проведення «Тиж-
ня африканської культури», який відбувся в столиці за сприяння Київської міської 
державної адміністрації 11 липня 2012 р. У програмі «Тижня африканської культури» 
відбулися фото-виставки на тему історії та культури народів Африки, пройшов показ 
африканських художніх і науково-пізнавальних фільмів, які відкрили для українців 
самобутню багатогранну культуру народів Африканського континенту.

В Національному художньому музеї України 4 вересня 2015 р. відбулася виставка 
відео-інсталяцій відомого митця з Південно-Африканської Республіки Вільяма Кен-
тріджа на тему опери Д. Шостаковича «Ніс» за повістю М. Гоголя. Анімаційні сюжети 
В. Кентріджа виконані за авторською сценографією до опери і дотримуються візу-
альної стилістики епохи радянського конструктивізму, відтворюючи ідею взаємодії 
особистості і політичного режиму. Виставку доповнили художні роботи українського 
авангардиста Анатолія Петрицького у формі портретів творчої інтелігенції та картин 
на сюжети воєнного періоду, написані у 1920-х роках. (Аrt Ukraine, 2015).

З 2006 року плідну культурно-просвітницьку діяльність проводить Центр істо-
рії, мови та культури Південно-Африканської Республіки (ПАР), який функціонує на 
базі історичного факультету Одеського національного університету ім. І. І. Мечніко-
ва. Метою роботи центру є ознайомлення українців з історією, культурою, традиція-
ми численних етносів Південної Африки, політикою і конституцією ПАР, а також для 
розвитку міжнародних обмінів та співпраці у сфері науки, економіки і культури. За 
роки діяльності відбулися зустрічі з послами ПАР в Україні, проведено тематичні ве-
чори, фото-виставки, продемонстровано фільми про історію, культуру і життя Афри-
канського континенту. 2014 рік в Україні було проголошено Роком видатного громад-
ського і політичного діяча, Президента Південно-Африканської Республіки (з 1994-
1999 рр.), Лауреата Нобелевської премії миру (1993 р.) Нельсона Мандели. Серед 
культурних заходів – численні тематичні вечори про життя і громадську діяльність 
Н. Мандели, демонстрація документального фільму заслуженої журналістки України 
Марини Жуковської «Серце, віддане людям», присвяченого пам’яті видатного полі-
тичного лідера африканських народів, а також виставки малюнків дітей ПАР «Ах, Аф-
рика» та фото-виставка А. Киричко «Дика Африка» (Центр історії, мови та культури 
Південно-Африканської Республіки, 2017).

У березні 2017 р. за підтримки ВГО «Африканська Рада в Україні»  та ГО «Україн-
ська Ініціатива» відбувся культурно-просвітницький захід «День Африки у місті Ічня». 
В урочистій частині виступили віце-консул Республіки Екваторіальна Гвінея в Украї-
ні, президент ГО «Африканська Рада в Україні» Діало Ісса Садіо, голова правління ГО 
«Українська Ініціатива» Юрій Косенко (Фото 1.)

Щорічно 16 листопада відзначається Міжнародний день толерантності. Учасни-
ками уроків толерантності «Ми – різні, ми – разом!» від ГО «Африканська Рада в Укра-
їні» стало понад 800 школярів 9 шкіл Києва у 2012 р. (Каміс-Ваврик, 2012).

Африканська рада в Україні виступила організатором екзотичного фестивалю 
«Мама Африка», що вперше відбувся на Чернігівщині у 2019 р. («Мама Африка», 2017). 
У рамках заходів було проведено численні зустрічі з лідерами африканських організа-
цій, відбулися виставки африканського традиційного одягу, виробів народно-ужитко-
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вого мистецтва, сувенірів (ритуальних дерев’яних масок, гребінців, статуеток людей 
і тварин). (Фото 2-4).

Етнічні африканці беруть активну участь у культурних процесах  в українському 
суспільстві. Серед них є відомі співаки, які зробили свій особистий внесок у розвиток 
національної культури і мистецтва України, такі як співачка україно-конголезького 
походження Гайтана (Гайтана-Лурдес Ессамі). Більшість пісень у репертуарі співачки 

Фото 1. Президент ГО «Африканська Рада в Україні» Діало Ісса Садіо та 
голова Асоціації етнічного мистецтва, заслужена артистка України Інеш 

Кдирова на урочистому заході до Дня Африки (Київ, 2019 р.).

Фото 3. Ритуальні кубки 
і африканські тканини.

Фото 4. Національна 
вишивка на фрагментах 

африканського одягу.

Фото 2. Африканські 
сувеніри в образі людей 

і тварин.



МУЗИКА В ДІАЛОЗІ З СУЧАСНІСТЮ: ОСВІТНІ, МИСТЕЦТВОЗНАВЧІ, КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ СТУДІЇ

СЕКЦІЯ: ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ

26

написані на українські вірші вітчизняних поетів. Гайтана створила свій власний стиль 
в естрадному мистецтві: виконання пісень українською мовою в манері «соул» з еле-
ментами джазу, блюзу, фанк- та фолк-музики. 

У 1990-х роках стали відомими в Україні солістки популярного шоу-гурту «Ка-
пучино» – Аделіна і Вікторія Батуї (на сьогодні Вікторія – актриса і телеведуча каналу 
М1), автор-виконавець музикант Мирослав Кувалдін із гурту «The ВЙО», який під час 
Євромайдану кілька тижнів підтримував дух українців піснями і власним прикладом 
патріотизму.

Прикладом культурної акультурації і інтеграції в українське суспільство можна 
назвати український музичний гурт «Чорнобривці», створений у грудні 2003 р. в Хар-
кові. Солістами гурту виступили вихідці з Ямайки: Стів Ді, Растаман Девіс та Івонн. До 
репертуару «Чорнобривців» увійшли українські народні пісні в оригінальній обробці 
у стилях регі, хіп-хоп: «Розпрягайте, хлопці, коней», «Їхали козаки», «Несе Галя воду», 
«Ти ж мене підманула», «Ой, чорна я, чорна, «Два дубки». Традиційні шлягери у вико-
нанні темношкірих артистів в українських національних костюмах мали величезний 
успіх. Серед пісень гурту «Чорнобривці» є оригінальні афро-латинські композиції анг-
лійською, французькою, мовами африканських етносів, кавер-версії популярних пісень 
Африка Симона, Боба Марлі, Шона Пола та інших всесвітньо відомих виконавців. Гурт 
«Чорнобривці» після вдалого дебюту в київському арт-клубі «44» став учасником попу-
лярних програм телеканалів «1+1», «Інтер», «M1», «Новий канал», «ТЕТ» та інші (Фото 5).

У 2005 р. «Чорнобривці» привернули увагу вітчизняних кінорежисерів і взяли 
участь в українському комедійному серіалі «Весела хата» Віктора Андрієнка (2005 р.), 
кінострічці режисера Оксани Байрак «Аврора» (2016 р.), присвяченій трагедії на Чор-
нобильській АЕС, телевізійній музичній комедії Сергія Чверкалюка «Місто чудес, або 
Новорічний дозор» (2011 р.) Влітку 2011 року успішно виступив на  Міжнародному 
фестивалі «Crimea Music Fest» на запрошення Алли Пугачової. На сучасному етапі 
гурт «Чорнобривці» готує нову сольну програму з власних композицій та українських 
народних пісень в оригінальній обробці.

Фото 5. Кароліна Егону і соліст гурту «Чорнобривці»  
на фестивалі «Мистецька палітра етнічних спільнот України» (Харків, 2018).
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Серед етнічних африканців багато талановитої молоді, яка тільки розпочинає 
творче життя. Серед них молода співачка, лауреат всеукраїнських конкурсів Кароліна 
Егону (Фото 2.), учасники популярного теле-шоу «Танці з зірками» – професійні хо-
реографи Максим Єжов (в парі з Лесею Нікітюк у сезоні 2018 р.), Аделіна Делі (в парі 
з репером Серьогою у 2019 р. та з Сергієм Мельником у 2020 р.), яка є також  учасни-
цею шоу-балету NK (Насті Каменських) («Аделина Дели – биография», 2020).

Незважаючи на досить складні процеси адаптації та асиміляції, етнічні афри-
канці в Україні шанують і зберігають власну культуру. Серед таких – співак, засновник 
і лідер рок-гурту «Le coeur» Діедонне Нгелека Касонго Лонгва Жувенал. Діедонне на-
родився в Республіці Конго в багатодітній родині (8 дітей), приїхав в Україну (м. Кро-
пивницький) у 2011 р. з метою навчатися в Державній авіаційній академії, але після 
двох років навчання зрозумів, що його справжнє покликання – це музика, і у 2013 р. 
вступив до Київської муніципальної академії музики ім. Р. М. Глієра. Саме в той час 
для нього розпочався період творчого розвитку: Діедонне Нгелека став учасником 
численних мистецьких проєктів і телевізійних програм, таких  як Лига Смеха, Congo 
Folk, Mystery Play, AfriKan, Ethnica+ та інших (Фото 6).

У 2014 році Д. Нгелека створив рок-гурт «Le coeur». Стиль групи поєднує сучасну 
електронну музику, європейський рок і фанк з елементами африканського фольклору. 
Діедонне Нгелека Касонго шанувальники гурту називають королем імпровізації, тому 
що кожна композиція має частину, яка створена для обмеженої алеаторики: виконав-
ці і соліст творять музику просто в момент виступу, зберігаючи під час імпровізації 
тональність та метро-ритмічний малюнок. Пісні виконуються різними мовами, зо-
крема французькою, англійською, українською, мовами африканського етносу – лін-
гала та суахілі (Кдирова, 2017). 

У 2019 році творчу кар’єру розпочав молодий співак із Демократичної Респу-
бліки Конго – Балакоста Армандо, який працює у стилях rap та R&B. Армандо співає 
французькою, англійською та українською мовами. Зараз відбувається період профе-
сійного становлення співака. Він знаходиться у пошуку власного іміджу, нових творів 
та однодумців-музикантів і менеджерів.  

Етнічні африканці беруть участь у популярних телешоу «Голос країни», «Україна 
має талант», «Танці з зірками», ведуть мистецькі гуртки, школи африканського танцю 
та гри на барабанах. 

Фото 6. Діедонне Нгелека Касонго – засновник і соліст  рок-гурту «Le coeur».
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У Києві початку ХХІ століття набуло популярності мистецтво африканського 
танцю. Відкрилися приватні студії та школи, серед них – школа африканських тан-
ців «FARETA», яку заснував уродженець Гвінеї – професійний перкусіоніст і хореограф 
Jampy.

Тривалий час Jampy проживав на Ямайці (Кінгстон), де професійно займався 
танцями, а в Україну приїхав у 2008 році і взяв активну участь в організації та прове-
денні мистецьких фестивалів. Крім етнічних африканських танців, у школі «FARETA» 
Jampy викладає хореографію в стилі «афро-джаз». 

У березні 2014 р. на базі кафедри сучасної хореографії Київського національного 
університету культури і мистецтв відбувся  екзотичний майстер-клас з народних аф-
риканських танців та афро-джазу. Захід провів засновник школи африканських тан-
ців «FARETA» хореограф Jampy. («Динаміка африканського танцю», 2014). 

Надзвичайної популярності в Україні набуло афро-бразильське бойове мисте-
цтво капоейра (порт. Capoeira) з елементами танцю, музики і акробатики, яке виникло 
у середовищі африканських рабів у XVII столітті в Бразилії. У Києві працюють понад 
20 років школи капоейри – «Senzala», «Expressão Paulista de Capoeira», «Capoeira Rabo 
de Arraira» і дві студії капоейри – «Cardao de ouro» та «Rabo de Arraia Capoeira». За-
сновниками виступили етнічні африканці та вітчизняні хореографи – шанувальники 
самобутньої культури народів Африки.

Релігійні традиції африканських народів мають спільні риси: віра в магічні 
сили і містичні перетворення. За уявленнями африканців, світ населений злими 
і добрими духами, з якими потрібно взаємодіяти в повсякденному житті, тому по-
бутові предмети (посуд, меблі, прикраси для волосся, гребінці тощо) мають спеці-
альні символи захисту від «лихого ока». Побутові та ритуальні речі африканського 
народу (статуетки, маски, гребні, барабани), що стали самобутніми зразками аф-
риканського мистецтва, використовують у хореографічних постановках художні 
колективи африканської етноспільноти. Наприклад, ритуальний танець «Заулі», 
присвячений задобрюванню духів, виконують у традиційних дерев’яних масках 
(Кдирова, 2021). 

Школу африканських традиційних та сучасних танців «Там-там Екзотик» у 2010 
році заснувала членкиня ГО «Африканська Рада в Україні», хореограф і перекладач 
Теодоріна Каміс-Ваврик. У школі вивчають традиційні танці африканського конти-
ненту, серед яких найбільшу популярність здобули: «Фанга» – танець-привітання для 
зустрічі гостей, танець «Дондуба» (відтворює професійні руки шахтарів під час добу-
вання коштовного каміння – танзаніта, алмазів), сучасний танець молоді в ритмах 
дискотек – «Домбуло», традиційний весільний обрядовий танок уродженців Сенега-
лу – «Балак» (Кдирова, 2021). (Фото 7).

У грудні 2017 р. в Національному академічному театрі опери та балету України 
ім. Т. Г. Шевченка за підтримки Міністерства культури України відбувся І Всеукраїн-
ський фестиваль національних культур. Етнокультурний форум став урочистою поді-
єю в полікультурному просторі країни. Координатором і режисером заходу виступи-
ла голова Асоціації діячів етнічного мистецтва, заступник голови Ради національних 
спільнот України, доцент Київського національного університету культури і  мис-
тецтв  – заслужена артистка України Інеш Кдирова (Кдирова, 2017). 

Мистецтво африканських народів представляли Діедонне Нгелека Касонго, ан-
самбль «Африкан» і танцівниця, засновниця школи африканських танців «Там-там 
Екзотик» Теодоріна Каміс-Ваврик. У супроводі ансамблю під акомпанемент бараба-
нів вона виконала традиційний африканський танець-привітання «Фанга», який 
символізує перемогу добрих духів, радість і гармонію життя (Кдирова, 2017). Саме 
такими яскравими і життєрадісними барвами наповнена культурна палітра народів 
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Африки, яку щиро дарують нам представники африканської діаспори в Україні  
(Кдирова, 2021).

  
Висновки

В Україні наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. активізувалася культурно-мис-
тецька діяльність національних меншин. В етнокультурних процесах взяли активну 
участь представники африканських народів, які, не зважаючи на складні умови соці-
ально-культурної адаптації у новому для них середовищі, гармонійно інтегрували-
ся в українське суспільство, об’єдналися у громадські організації з метою створення 
етнонаціонального культурного простору, в якому зберігають власну культуру, мову, 
народні традиції і звичаї.

Головним об’єднанням африканської діаспори є громадська організація «Афри-
канська Рада в Україні», яка з вересня 2010 р. проводить культурно-просвітницьку ро-
боту: організовує і проводить масові заходи з нагоди національних і релігійних свят, 
творчі вечори, зустрічі з громадськими діячами, концертні програми, лекції на теми 
історії і культури народів Африки. Серед основних завдань організації є ознайомлен-
ня українців з багатогранною культурою Африканського континенту, виховання толе-
рантності, взаємоповаги серед представників різних етносів в українському суспіль-
стві.  

Серед етнічних африканців багато талановитої молоді і вже відомих митців, які 
внесли свій особистий вклад у розвиток національної культури Українського наро-
ду. Основними тенденціями культурно-мистецької діяльності представників афри-
канської спільноти є звернення до національних традицій та інтерпретування пер-
шоджерел за допомогою модернізованих сценічних форм, креативного підходу до 
відтворення лексико-композиційних елементів і конструкцій мистецьких творів.

Перебуваючи далеко за межами етнічної батьківщини, представники африкан-
ської спільноти зберігають самобутню культуру, мову, шанують і дотримуються тра-
дицій і звичаїв народів Африки. 

Духовні надбання кожної етнічної спільноти збагачують культуру України і ви-
ступають дійовою основою гармонійних міжнаціональних відносин, національної 
єдності та плідної співпраці у всіх сферах суспільного життя.

Фото 7. Теодоріна Каміс-Ваврик та Ансамбль «Африкан»  
на Всеукраїнському фестивалі культур (Київ, 2017 р.)



МУЗИКА В ДІАЛОЗІ З СУЧАСНІСТЮ: ОСВІТНІ, МИСТЕЦТВОЗНАВЧІ, КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ СТУДІЇ

СЕКЦІЯ: ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ

30

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Аделина Дели - биография, информация, личная жизнь. (2020). https://stuki-druki.com/

authors/deli-adelina-tancovschica.php. 
Африканський Союз. (2019). Міністерство закордонних справ України. Відновлено 

з https://mfa.gov.ua/mizhnarodni-vidnosini/afrikanskij-soyuz. 
Березінська, О.В. (2017). Інтеграція як одна з основних тенденцій розвитку 

української культури: через історію до сучасності.   Культура України, 58,  
С. 241–249.

Громадська організація «Африканська Рада в Україні». (2012).  http://africancouncil.
edukit.kiev.ua/uk/.

«День Африки» в ІМВ: зустріч з представниками африканської громади України. (2019). 
Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка. Відновлено з http://www.iir.edu.ua/press_center/announcements/
africa_day/.

Динаміка африканського танцю. (2014). КНУКіМ. Відновлено з http://knukim.edu.ua/
dinamika-afrikanskogo-tantsyu/.

Каміс-Ваврик, Теодорина. (2012). ГО «Африканська рада в Україні», 
презентація підсумків проекту «Ми – різні, ми – разом!».  
Громадський Простір. Відновлено з https://youtu.be/ZkJVCu5MJHI.

Кдирова, І. О. (2017). Всеукраїнський фестиваль національних культур. Форум етнічних 
товариств України на сцені Національної Опери в Києві. Свято творчості і єдності 
відбулося! Національний діалог, 4, 3–5.

Кдирова, І. О. (2021). Культурно-мистецька діяльність етнічних спільнот Києва кінця 
ХХ – початку ХХІ ст. (Дис. канд. мистецтвознавства). Київський національний 
університет культури і мистецтв. Київ.

Культура міжетнічного спілкування та консолідація українського суспільства. 
(2001). Енциклопедія етнокультурознавства:  понят.-термінол. інструментарій, 
концептуал. підходи. Ч. 2. Культура і мистецтво в етнонаціональному вимірі. Кн. 1. 
Н-Я. Київ. 391–394.

Міхеєв, О. М. (2001). Адаптація.  Енциклопедія сучасної України. Відновлено з http://esu.
com.ua/search_articles.php?id=42642.

Необычный фестиваль «Мама Африка» прошел на Черниговщине. (2017). Громадське. 
Відновлено з https://youtu.be/4t98uqWhV44. 

У НХМУ «зустрінуться» художники з України та Африки. (2015). Art Ukraine. Відновлено 
https://artukraine.com.ua/n/u-nkhmu-zustrinutsya-khudozhniki-z-ukraini-ta-
afriki/.

Центр історії, мови та культури Південно-Африканської Республіки. (2017). Офіційний 
сайт Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Відновлено 
з http://onu.edu.ua/uk/culture/languages/africa. 

Шерьязданова, К.Г. (2016). Сов ре мен ные ин тегрaцион ные про цес сы. Алмaты: «Қaзaқ 
универ си те ті».

Чисельність та склад населення України за підсумками Всеукраїнського перепису 
населення 2001 року. (2019).  Державний комітет статистики України. 
Відновлено з http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/nationality 

Wehmeier, Sally. ( Ed.). (2000).  Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English 
Oxford: University Press.



31

MUSIC IN DIALOGUE WITH THE MODERNITY: STUDIOS OF EDUCATIONAL, ART HISTORY, CULTUROLOGICAL

SECTION: THEORY AND HISTORY OF MUSIC CULTURE 

Ластовецька-Соланська Зоряна Миколаївна
кандидат мистецтвознавства, доцент, 
доцент кафедри історії музики
Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка
ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-6606-9831
e-mail: zoriana0705@gmail.com
м. Львів, Україна

БРЕНДИНГ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЧНОЇ МУЗИКИ В СВІТОВОМУ 
СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ КОНТЕКСТІ: РЕАЛЬНІСТЬ ЧИ МРІЯ?

Анотація
Актуальність розвідки пов’язана як з процесом брендування українського музично-

го продукту в світовому соціокультурному контексті, так і з акцентуванням необхідно-
сті розробки спеціальної стратегії та цілеспрямованого підходу в означеному питанні. 

Мета – розглянути українську академічну музику, як колосальний потенційний 
бренд, що потребує більшої зовнішньої та внутрішньої популяризації та успішного брен-
дингу у світовій спільноті. 

Висновки. Останнім часом маркетингові поняття бренду та брендингу екстра-
полюються на різні сфери нематеріального виробництва, в тому числі, й на мистецькі 
надбання. Українська академічна музика, як національний культурний продукт, потребує 
створення власного бренду у сучасному цивілізаційному просторі за допомогою механіз-
мів брендування, запозичених із інших сфер. Значну роль у цьому процесі повинна належа-
ти внутрішній і зовнішній культурній політиці та інституту культурної дипломатії. 

Ключові слова: бренд, брендинг, українська академічна музика, маркетинг, куль-
турна політика, імідж, культурна дипломатія.

Дискусії
Українська академічна музика, в багатоманітності усіх її складових аспектів та 

різноманітності форм побутування, у сучасному соціокультурному просторі постає не 
лише як вагоме національне надбання з винятковими аксіологічними параметрами, 
а й може тлумачитись як «національний культурний продукт», який, відповідно до 
законів ринку, вимагає спеціальних підходів та дистрибуційної логістики. Очевидно, 
що в такому ракурсі доцільно застосовувати механізми та методи, запозичені з ко-
мерційно-маркетингової сфери.

Поняття бренду (з англ. brand – «клеймо», «тавро»), яке, попри давню ґенезу та 
тривале існування, лише нещодавно, завдяки теоретичному осмисленню західних 
вчених, «отримало прописку» в гуманітарній науковій думці. Причому, зі сфери мар-
кетингу поняття бренду поширилось й на інші сфери, які потребували увиразнення 
унікальності спеціальних рис і ознак предметів (або явищ), чи ж то їх вирізнення 
з-поміж інших артефактів.

Процес створення бренду, його позиціонування та поширення на ринку зумо-
вили появу поняття брендингу (англ. branding), яке, послуговуючись інструментами 
маркетингу та менеджменту, апелює, в першу чергу, до психології та емоційних по-
дразників потенційних споживачів продуктів означеної торгової марки.

Відомий сучасний британський вчений Саймон Ангольт (Simon Anholt), який за-
ймається розробкою бренд-іміджів держав та є піонером студій національного брен-
дингу, дефініював поняття брендингу країни як «систематичний процес узгодження 
дій, поведінки інвестицій, інновацій і комунікацій країни для реалізації стратегії кон-
курентної ідентичності. Бренд країни являє собою ту асоціативну модель, яку містить 
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свідомість індивіда (як мешканця цієї країни, так і громадянина іншої) та до якої він 
апелює, почувши назву країни» (Люльчак, Ліпенцев, Галущак, 2012).

Декотрі скептики можуть задати риторичне питання: яке відношення описані 
вище категорії можуть застосовуватись у царині музичного мистецтва, тим паче, його 
академічного спрямування? Яким чином процес «проєктування бренду» можна аплі-
кувати на «святая святих» – національну музичну культуру, яка, до того ж, у даному 
випадку тлумачиться далеким від естетики словом «продукт», яку наділене яскравою 
споживацькою конотацією?! 

Однак, як показує успішний досвід декотрих розвинених країн, процес творення 
брендів із предметів нематеріального характеру, за допомогою інструментів бренду-
вання, демонструє високі результативні показники на світовій соціокультурній спіль-
ності та слугує важливою імідже-формотворчою категорією в проєкції на ширший 
масштаб. 

Українська академічна музика, як один із національних культурних брендів, во-
лодіє величезними потенційними можливостями та здобутками. За допомогою тех-
нологій брендингу, яку включають різні етапи (аналіз аудиторії, планування, проєкту-
вання, просування, моніторинг, корекцію тощо) та способи реалізації, українська му-
зика, як «культурний продукт», на нинішньому етапі цивілізаційного розвитку може 
вийти із площини внутрішнього побутування, у міжкультурний світовий простір. 

Якщо перенести мету брендингу, яка полягає у створенні бренду, у царину укра-
їнської академічної музики, то виникає низка питань, серед яких: 

 – наскільки реально аплікувати стратегії брендингу в ділянці національного 
музичного мистецтва як своєрідної духовної концептосфери? 

 – що саме вважати та позиціонувати, як національний бренд – певний стиль, 
напрямок, школу, композиторську чи виконавську творчість, окремі твори тощо?

 – які саме надбання української академічної музики більш ефективно позиціо-
нувати як бренд, минулі, чи сучасні: Ad fontes («До джерел!») vs. status quo («теперішнє 
становище»)?

 – чи доцільне проведення спеціального соціологічного опитування серед ака-
демічних музикантів, що саме (чи кого саме) вони вважають національним музичним 
брендом?  

 – яким чином в уяві світової спільноти ідентифікувати найвідоміші українські 
музичні артефакти за їхнім національним походженням (йдеться, насамперед, про 
«Щедрик» М. Леонтовича, всесвітньовідомий як різдвяна колядка «Carol of the Bells», 
також творчість композиторів «Золотої доби» (за Б. Кудриком та ін.)? 

 – які інституції, чи фахівці могли б розробити елементи, механізми та етапи 
брендингу в ділянці української академічної музики: маркетологи, менеджери, по-
літики, чи музиканти? Які спеціалісти з перелічених покликані розробити стратегію 
керування національним музичним брендом у світовій спільноті? 

 – якщо одним із маркерів сьогодення вважати розробку іміджевих стратегій, то 
яким чином можна успішно корелювати імідж української держави, її національний 
«культурний продукт» (в тому числі, музичний) з розробкою поняття бренд-іміджу? 

Очевидно, відповіді на поставлені питання підказує навколишня соціокультурна 
дійсність та досвід інших країн, в яких постановка проблеми національного бренду 
та брендування у сфері мистецтва належить до ключових у культурній політиці, ви-
ступає важливою складовою загальнодержавної політики. Її головним інструментом 
тут виступає культурна дипломатія, яка, за посередництвом культурних дипломатів, 
яких респектує світова спільнота за їхні видатні досягнення у тій чи іншій мистець-
кій царині, провадить важливу місію в царині зовнішньої політики та збереженні на-
ціональної безпеки. Зокрема, американський дослідник Мілтон К. Каммінгс (Milton 
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К. Cummings) (1911 – 1973) поняття «культурної дипломатії» дефініював як «обмін іде-
ями, інформацією, цінностями, переконаннями та іншими аспектами культури з ме-
тою зміцнення взаєморозуміння» (Клименко, 2016).

Висновки
Як свідчить практика і демонструють реалії, на даному етапі в питанні розроб-

ки брендингу української академічної музики в світовому контексті виникає більше 
запитань, аніж відповідей. В будь якому випадку, постановка дослідницького вектору 
є перспективною та багатообіцяючою. 

Суголосні з позицією відомої сучасної української письменниці Оксани Забужко, 
яка під час виголошення доповіді «Вони питають, чи єсть у нас культура?» на конфе-
ренції з символічною назвою «Нова Україні в Новій Європі» сказала: «…Брендом кож-
ної країни – тим, який впливає на зарубіжну аудиторію найбільш безпосереднім та 
інтимним чином, на найбільш особистому, підсвідомому рівні, – є національна куль-
тура... «Культурні паспорти», байдуже, більші чи менші, має кожна «доросла» країна. 
Музика відіграє роль того емоційного «вітання», яке країна посилає світові, і за яким 
світ її з ентузіазмом впізнає і визнає… І що саме розумна політика експорту культури 
інтегрує країну в європейський інформаційний простір набагато швидше й дієвіше, 
ніж усі розмови за круглими столами» (Забужко, 2007).
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О ТЕАТРАЛЬНОЙ ЖИЗНИ БАКУ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА

Аннотация
Актуальность. В представленной статье характеризуются взаимосвязи ис-

кусств Азербайджана и Украины в начале ХХ века. Раскрываются некоторые актуаль-
ные аспекты взаимосвязей культуры Азербайджана и России, ибо, прежде всего, свиде-
тельствуют о гомогенности и целостности культур. 
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Цель – стремление показать конкретные факты функционирования украинских 
театральных трупп в Баку и органичное их восприятие слушательской аудиторией 
в Баку. 

Выводы. Представленный в статье материал демонстрирует востребованность 
изучения межнациональных культурных взаимосвязей, раскрывает интересные стра-
ницы истории театра Азербайджана и Украины. Данный материал аргументирован-
но показывает активность театрального искусства Украины и Азербайджана в начале 
ХХ века и характеризует определенные параметры просветительства, общие в своих 
гражданских и патриотических приоритетах. 

Ключевые слова: история, культура, театр, сцена, взаимосвязи, репертуар. 

Дискуссии 
Проблема взаимосвязей культур сегодня, в эпоху так называемого межцивили-

зационного общения, актуальны. Ведь если культурный диалог становится средством 
выживания мирового сообщества, то межкультурные контакты необходимо изучать 
на уровне национальных субъектов. 

Проиллюстрируем сказанное некоторыми фактами из истории музыкального 
театра в Баку. Начало ХХ века в Баку были богаты театральными постановкам, в том 
числе, гастрольными. Интерес публики и прессы вызвали гастроли украинских теа-
тральных трупп. Судя по отзывам прессы, артисты, входящие в состав трупп, отлича-
лись профессионализмом. Спектакли имели несомненный успех. 

В театральный сезон 1907 года Баку посетила украинская труппа под управле-
нием и режиссерством Льва Сабинина. 

«ТЕАТР-ЦИРК Бр.НИКИТИНЫХ
В понедельник, 17-го сентября 1907 г., представлена будет известная украинская 

оперетта-драма НИЧЬ ПИД ИВАНА КУПАЛА
в 5 действиях, с пением хорами, танцами и обрядами, соч. М.Старицкого.
В 5 действии будет исполнен ОБРЯД ПРАЗДНОВАНИЯ ИВАНА КУПАЛА:  

прыганье через костры и купанье идола.
Участвует вся труппа. Хор женский, мужской и танцоры.  

Г-жи: Сабинина, Сагайдачная, Карпинская и Гришина.
Г-да: Алыменок, Борисенко, Золотаренко, Коношенко и Дорошенко.

Более 50 №№ пения.
Начало обязательно в 8 ½ час. вечера.

Касса открыта ежедневно с 10 ч. утра и до окончания спектакля.  
Спектакли ежедневно и ни в коем случае не отменяются.

По воскресным и праздничным дням по 2 спектакля:  
днём и вечером.

Готовятся новые неигранные пьесы:
«ЮРКО ДОВБЫШ» и «КУМА МАРТА».

Новые декорации и обстановка.
Дирижёр А.Н.Алексеенко. Декоратор г.Офенгенд.  

Управляющий Д.Г.Ниппа.
Главный администратор Г.К.Левченко.

Ответ, распорядитель и режиссёр Лев Сабинин» ("В театральный сезон 1907 года", 1907).

Для бакинской публики труппа Л.Сабинина играла два премьерных спектакля – 
«Юрко Довбыш» и «Кума Марта». Премьера пьесы М.Старицкого «Юрко Довбыш» 
выдержала, по словам прессы, «выдающийся» успех. Быт и проблемы горцев Украины, 
обитающих в Буковине, а также горестная, но яркая судьба атамана «опричников» 
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Довбыша не оставила равнодушными зрителей Баку. Приведём отзыв прессы, напе-
чатанный на страницах газеты «Бакинец»:

«СЦЕНА
УКРАИНСКАЯ ТРУППА

В ряду пьес, исполненных за истекшую неделю труппой г. Сабинина, кроме пов-
торенной с громадным успехом пьесы «За волю и правду!», останавливает на себе 
внимание шедшая в первый раз в Баку пьеса М.Старицкого «ЮРКО ДОВБЫШ» из быта 
гуцулов. Гуцулы - это горцы украинского племени, обитающие в восточной части Кар-
пат, в Буковине. Сюжет пьесы взят из народной гуцульской песни, воспевающей по-
двиги и трагический конец народного героя, удалого атамана «опричников» – Довбы-
ша или Добуша.

«Юрко Довбыш» – пьеса обстановочная, написана яркими красками, изобилу-
ет эффектными и красивыми сценами. Поставленная весьма тщательно, пьеса имела 
у нас выдающийся успех и прошла при полном сборе. Не говоря уже о художественном 
исполнении главных ролей и народных сцен, считаем долгом отметить прекрасный 
балет (горские танцы) и хоры. Из последних заслуживает особого внимания гуцуль-
ская песня с коломенкой (народный танец) с красивой аранжировкой Лысенко (канон 
в октаве во 2-ом куплете и одноименный мажор в 3-м). Наконец, успеху спектакля 
немало способствовали красивые декорации, живописные гуцульские и польские ко-
стюмы, световые эффекты и пр.

Думаем, что «Юрко Довбыша» тоже не мешало бы повторить.
Л.К.» (1907)

Обратим внимание и на такой немаловажный факт. Анонс спектаклей данный в октя-
бре, особо подчёркивает доступность цен на спектакли:

« ЦИРК-ТЕАТР бр. НИКИТИНЫХ
В понедельник, 1 октября 1907 г.,

Днем-начало в 1 ½ ч.дня по значит, уменьш. ценам от 15 к.
до 1 р.60 к.

представл. будет известная пьеса более 100 №№ пения
«письни В лыцях»

В 3-х д. соч.Кропивницкого sollo хоры и танцы. Вечером предст. будет изв. пьеса из 
освобеждения Украины «СТЕПОВЫЙ ГИСТЬ» правды оборонец, в 5 д., соч. Б.Гринченко.

Начало в 8 ½ час. вечера.
Касса открыта ежедневно с 10 час. утра до окончания спектакля.

Завтра, 2 октября, дан будет первый общедоступный спектакль по уменьшенным 
ценам, представлена будет известная пьеса Карпенко-Карого «СУЕТА»

в 4 д. Дирижёр А.Н.Алексеенко, Декоратор г.Офенгенд. Управляющий Д.Г.Ниппа. 
Гл. администратор Г.КЛевченко. ответ распорядитель и режиссёр  

Лев Сабинин» Л.К. (1907)

Наслаждаться ярким зрелищем было возможно уже за 15 копеек, что делало спек-
такли общедоступными и усиливало приток малообеспеченных, но, вероятно, самых 
темпераментных и благодарных зрителей. На этот раз представлялись «Письни в льцях» 
М.Кропивницкого, «Степовый гисть» Б. Гринченко и «Суета» И. Карпенко-Карого.

Пресса того времени пристально следила за происходящим в театральном мире 
далеко за пределами страны. Трогательно смотрится сообщение о кончине выдаю-
щегося представителя театрального искусства Украины И.К.Тобилевича. В краткой 
заметке особенно подчёркивается роль этого человека в преобразовании националь-
ной драмы.
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СЦЕНА
И.К.ТОБИЛЕВИЧ КАРПЕНКО-КАРЫЙ

Телеграф принёс известие о кончине этого крупного украинского деятеля.
Старик, он был ещё в полном расцвете творческих сил, как преобразователь на-

циональной драмы, которую Карпенко-Карый вывел из тисков прежней слащавой ро-
мантики на широкий путь здорового идейного реализма. Кроме того, он сам являлся 
замечательным исполнителем характерно-комических ролей, конкурируя в данной 
области с М.Л.Кропивницким. Он старший брат и первый руководитель блестящих 
сценических талантов Саксаганского и Садовского.

Плеяда трех Тобилевичей высоко держала знамя родного искусства – начинать 
им пришлось в мрачную эпоху запретов и преследований против украинской куль-
туры вообще. Тем ответственнее и серьёзнее было тогда воспитательное значение те-
атра на Украине ("Плеяда трех Тобилевичей", 1907).

В 1908 году в Баку гастролировала украинская театральная труппа под управле-
нием режиссера А.Л.Суходольского. 

Они представляли в театре-цирке бр. Никитиных общедоступные спектакли. На 
суд зрителя выносились комические оперетты, водевили, драмы. Бесхитростные пье-
ски, передающие «житьё-бытьё глухих уголков прекрасной Украины со всеми её горе-
стями, радостями и особенностями», пользовались неизменным успехом у бакинской 
публики. Зрители с удовольствием шли на пьесы «Цылып», «Ничь пид Ивана Купа-
ла», «Царыцени черевички», «Тарас Бульба», «Наталка- Полтавка», «Хмара» и мн. др. 
Приведём газетные объявления, в которых получил отражение репертуарный список 
украинской труппы:

«ТЕАТР-ЦИРК бр. НИКИТИНЫХ
В понедельник, 20 октября, общедоступный спектакль по

уменьшенным ценам. Представлено будет
ЦЫЛЫП

Комическая оперетта в 5 действиях Янгука. Участвуют г-жи
Базарова, Донская, Пастухова и др., г.г. Суходольский, Шульгин,

Юркевич и др.
Начало ровно в 8 ½ вечера.

Во вторник, 21 октября днём, по сниженным ценам
«ЗА НЕМАН ИДУ» и «ШЕЛЬМЕНКО ДЕНЩИК».

Вечером по обыкновенным ценам
«НЕСЧАСТНЕ КОХАННЯ» и «КВИТКЫ УКРАЙНЫ».
В среду, 22 октября днём, «ПОШЛЫСЪ У ДУРНЫ».

Вечером Скоделевским комитетом по выдаче пособий воинам,
потерявшим способность к труду в войне с Японией, будет

устроен вечер.
Представлена будет

1) «СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАРКА»
2) Розыгрыш лотереи на 200 руб.

3) Синематограф
Готовится к постановке: 1) «МАРУСЯ БОГУСЛАВКА» и

большой балетный дивертисмент под управлением С.Н.Кеворкова;
2) «БОГДАН ХМЕЛЬНИЦКИЙ»

Ответственный распорядитель и режиссёр А.Л.Суходольский.
Директор Ф.П.Пастухов. Управляющий К.П.Сокол  

("ТЕАТР-ЦИРК бр. НИКИТИНЫХ", 1908).
______________
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«ТЕАТР-ЦИРК бр. НИКИТИНЫХ 
МАЛОРОССЫ

Товарищество Русско-малорусских артистов под управлением и 
режиссёрством АЛ.Суходольского

В понедельник 27 октября общедоступный спектакль по
уменьшенным ценам. Представлено будет

1. «НИЧЬ ПИД ИВАНА КУПАЛА»
2. «ЦАРЫЦЕНИ ЧЕРЕВИЧКИ» (второй акт)
Ответственный распорядитель и режиссёр

А.Л.СУХОДОЛЪСКИЙ
Дирижёр Ф.П.ПАСТУХОВ

Управляющий К.П.СОКОЛ» ("ТЕАТР-ЦИРК бр. НИКИТИНЫХ. МАЛОРОССЫ", 1908).

Примечательно, что и литературные критики не скупились на похвалу в адрес 
труппы. Под псевдонимом «доброжелатель» в газете «Бакинец» была опубликовано 
заметка, где особо была отмечена талантливая игра артистов товарищества, не устаю-
щих поражать зрителей выразительной и тёплой игрой.

«За последнюю неделю труппа малороссов дала целый ряд лучших пьес своего 
репертуара, как, например, «Степовый гисть», «Жидовка выхристка» и «Хмара».

На этой же неделе была поставлена «Наталка Полтавка» и «Шельменко денщик» – 
весёленькие, игровые вещицы, которые, появившись на заре малорусского театра, 
пока не потеряли ещё своей свежести и интереса, как пьесы оригинальные и колорит-
ные, бесхитростно передающие несложное житьё-бытьё глухих уголков прекрасной 
Украины, со всеми её горестями, радостями и особенностями. Говорить о талантливой 
игре таких исполнителей, как г-жи Дикова, Базарова, Донская, Тополя и др. и равно 
г.г. Оршинова, Суходольского, Лыморенко, Юркевича, Шульгина, Золотаренко и др. – 
значит повторяться.

Отметим лишь появление г-жи Боровка в более ответственных ролях, как, на-
пример, «Наталка Полтавка». Обладающую небольшим, но хорошим голосом, сце-
нической наружностью, естественностью жеста и теплотой игры, артистку эту жела-
тельно было бы видеть в более серьёзных и ответственных ролях. Судя по началу, она 
обещает многое.

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬ». 

Выводы
В статье получили аргументацию взаимосвязи культур Азербайджана и Украины. 

Были использованы архивные материалы, в частности, пресса 1907 и 1908 гг. Истори-
ческий подход к проблемам изучения взаимосвязей двух культур продемонстрировал 
общность мировоззренческих позиций. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «IOV WORLD»  
В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ ТРАДИЦІЙНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ У СВІТОВИЙ 

КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР

Анотація
Актуальність. Глобальні світові процеси, які відбуваються в наш час актуалізу-

ють відродження та збереження автентичних національних культур, зокрема України. 
Водночас відродження технологій та технік виконання народних майстрів, збереження 
традиційного народного музичного виконавства та їх інтеграції у світовий контекст, 
що є основним пріоритетом діяльності міжнародних організацій по захисту нематері-
альної та матеріальної культурної спадщини. 

Мета – презентація діяльності Міжнародної організації «IOV WORLD» в інтегра-
ційних процесах традиційної нематеріальної та матеріальної спадщини українців у сві-
товий культурний простір ХХІ століття. 

Висновки. Окреслено діяльність міжнародної організації «IOV WORLD» та перспек-
тиви подальших інтеграційних культурних процесів України шляхом залучення партне-
рів в рамках співпраці національної секції України  Міжнародної організації народного 
мистецтва «IOV WORLD» з UNESCO. 

Ключові слова: інтеграція культури, Міжнародна організація «IOV WORLD», сві-
товий культурний простір, традиційна спадщина.

Дискусії
Інтеграція традиційної нематеріальної спадщини України у світовий культурний 

простір ХХІ століття в контексті діяльності Міжнародної організації «IOV WORLD» має 
на меті глобальний процес відродження та збереження національної культури, нала-
годження міжкультурних, комунікаційних зв’язків. Досягнення науки у галузі етніч-
ного мистецтва нації, нові форми соціальної та громадської діяльності, що  швидко 
поширюються у сучасному світі, забезпечують його цілісність у культурному різнома-
нітті. 

Надзвичайно гостро питання збереження націо-
нальних культур постало ще в середині ХХ століття, коли 
почали виникати геополітичні об’єднання країн (ООН – 
Організація Об’єднаних Націй, 1945) та геоекономічні со-
юзи на кшталт ЄС (Європейський Союз, 1993) та інші. Але 
не дивлячись на толерантність діалогу культур країн, за-
лучених до даних процесів, мав місце вплив на їх етнічні 
традиції. Слід зазначити, що визначним формулюванням 
є «діалог», а не асимілятивні процеси, які відбувалися 
у 30-х роках ХХ століття у СРСР. 

У 1945 році з метою  співпраці членів-держав ООН 
у  галузі освіти, науки, культури, ліквідації неписьмен-
ності, підготовці національних кадрів, розвитку націо-
нальної культури, охороні пам’яток культури тощо, була 

Логотип Міжнародної 
організації (International 

Organization of Folk Art – IOV)
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створена міжнародна організація UNESCO. У 1979 році в Австрії розпочала діяльність 
Міжнародна організація народного мистецтва «IOV WORLD», з метою практичного 
збереження народних культурних ремесел світових етносів у всіх його формах.  На да-
ний час центром директорату організації «IOV WORLD» є Королівство Бахрейн (ОАЕ). 
Члени організації опікуються народною культурою як спеціалізованою областю до-
слідницької роботи через визначені національні секції країн-членів. 

Місія «IOV WORLD» сприяє зрозуміти світове культурне різноманіття усіх наро-
дів. Її діяльність відбувається у формі проведення семінарів, фестивалів, конферен-
цій та виставок, які є важливими елементами, що сприяють збереженню ідентичності 
культури кожного етносу та інтеграції національних надбань у світовий простір.

З 1998 року місія «IOV WORLD» спільно з UNESCO відповідає за координацію 
міжнародного співробітництва в галузі освіти, науки, культури і комунікації. Зміц-
нює зв’язки між націями і суспільствами, мобілізує широкий загал, щоб кожна дитина 
і громадянин мав доступ до якісної освіти, забезпечує основне право людини жити 
в культурному середовищі з багатою культурною різноманітністю і діалогом, де спад-
щина служить мостом між поколіннями і народами. 

Основні напрями діяльності:
 – Організація конференцій, наукових колоквіумів, семінарів, симпозіумів та ін-

ших зустрічей своїх членів і співробітників по тематиці народної творчості і народної 
культури: матеріальна і нематеріальна культурна спадщина.

 – Дослідження, документування та публікація інформації про всі аспекти на-
родного мистецтва і народної культури, як матеріальних, так і нематеріальних.

 – Організація заходів, в тому числі виставок, фестивалів, ярмарків ремесел 
і культурних обмінів для підвищення обізнаності та розуміння народного мистецтва 
і народної культури.

 – Створення комісій для підтримки роботи дослідників, науковців, викладачів 
і ентузіастів.

 – Створення програм для заохочення участі молоді і співробітництво з іншими 
компетентними і шанованими науково-педагогічними організаціями.

 У 2019 році в Україні створено національну секцію Міжнародної організації 
з народної творчості (International Organization of Folk Art – IOV) з метою подальших 
інтеграційних міжнаціональних зв’язків, голова – Алла Лішун (м. Луцьк). Організація 
також активно співпрацює з Інститутом мистецтвознавства, фольклористики та етно-
логії ім. М.Т. Рильського НАН України.

В рамках роботи Міжнародної спільноти «IOV WORLD» проводяться науково- 
практичні конференції, що спряють розвитку мистецької освіти в країнах-членах 
організації. В Україні на даних час співпраця мистецьких закладів освіти, де є про-
фільні фольклористичні колективи, з «IOV WORLD» надзвичайно актуальна. Адже, як 
зазначає Н. Цимбалюк: «Подальший розвиток системи культурно-мистецької освіти 
(в Україні авт.) передбачає збереження її самостійності під егідою Міністерства куль-
тури України, посилення системних зв’язків навчальних закладів усіх рівнів акреди-
тації з професійними творчими колективами та системою позашкільної освіти як ба-
зисом мистецької освіти та міжнародними організаціями» (Цимбалюк, 2013).

Того ж 2019 року організацією «IOV WORLD» була проведена науково-практична 
конференція за підтримки Польського відділення Міжнародної організації народного 
мистецтва (IOV / ЮНЕСКО), Школи педагогіки і мистецтва Університету Яна Коханов-
ського в м. Кельце, та Музею іграшок та ігор в м. Кельце. На конференції були пред-
ставлені міждисциплінарні міркування зосереджені на аналізі багаторівневих явищ, 
що входять в категорію «культурна спадщина». На конференції були представлені 
дослідження інститутиалізованими установами: Польська академія наук, Лодзький 
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університет, Університет Яна Кохановського в Кельце, Університет Марії Кюрі-Скло-
довської в Любліні, Університет Масарика в Брно, Курський державний університет, 
Університет Ополе, Університет Адама Міцкевича в Познань, Сілезький університет 
в  Катовіце, Ягеллонський університет у Кракові, Вармінсько-Мазурський універси-
тет в Ольштині, університет Стефана Кардинала Вишинського у Варшаві, Вроцлав-
ський університет, Державне вище професійне училище в Новому Тарзі, Державне 
вище професійне училище в Саноку і Краківське відділення Польського етнологічно-
го товариства. Музеї, які ведуть дослідницьку роботу, були представлені учасниками 
з Археологічного і етнографічного музею в Лодзі, Державного етнографічного музею 
у Варшаві і Музею під відкритим небом в Кельце. Серед інших активних учасників 
конференції були вчителі з України та зарубіжжя, які презентували національну куль-
турну спадщину на сесіях конференції. Чисельність доповідачів та ґрунтовне осмис-
лення національних традицій, представлених учасниками конференції, сприяла гли-
бокому обговоренню проблем культурної спадщини. 

Більшість з 42 доповідей, представлених на конференції, були зосереджені на 
центральній темі: відродженню загублених цінностей культури, пошук та їх збере-
ження. Статті стосувалися обраних областей історії культури, як аналізованих вче-
ними, так і переданих з покоління в покоління в процесі інкультурації. У кожній до-
повіді містилися непрямі або явні посилання на культурну традицію (яку розуміють 
кожен по-різному), яка визначала культуру другого десятиліття XXI століття. Роботи, 
присвячені проблемам сучасної культури, що грунтувалися на етнографічних матері-
алах XIX і XX століть. Оскільки дві протилежні тенденції змін в культурі, глобалізація 
і локалізація означають не тільки пошук ідентичності за допомогою позитивної оцін-
ки продуктів презентованих культур, але також підкреслюють «почуття близькості» 
в свідомості комунікуючих національних спільнот.

Висновки
По-перше, напрями діяльності організації «IOV WORLD» визначаються рядом  

історико-культурних процесів ХХ століття та суспільно-геополітичних, які відбува-
ються у ХХІ, що так чи інакше впливають та відображаються на етнічній культурі на-
родів, які до них залучені. 

По-друге, сновним завданням Міжнародної організації «IOV WORLD» є відро-
дження, збереження та презентація творів народного мистецтва різних світових куль-
тур в рамках проведення міжнародних форумів, конгресів, фестивалів-конкурсів для 
широкої міжнародної спільноти, здійснення детального аналізу та аудиту традицій-
них ремесел народів світу.

По-третє, інтеграція української традиційної культури у світовий простір у ХХІ 
столітті не означає уніфікації культурних канонів, а розглядається як спосіб сприй-
мання й усвідомлення світу, культурних генотипів, традицій в онтогенезі. 

Будь-яка нація завдяки діяльності Міжнародної організації «IOV WORLD» має 
можливість реалізовувати мистецькі проекти та інтегрувати власні традиції у гло-
бальну світову культурну систему.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Сайт International Organization of Folk Art - IOV https://www.iov.world/organizational-

charter/bylaws/ (дата звернення 24.03.2021).
Цимбалюк, Н. М. (2013). Інтеграція культурно-мистецької освіти у європейський 

культурний простір: основні показники та напрями розвитку. Актуальні проблеми 
соціології, психології, педагогіки. Вип. 4. С. 25-31. Режим доступу: http://nbuv.gov.
ua/UJRN/apspp_2013_4_6.



41

MUSIC IN DIALOGUE WITH THE MODERNITY: STUDIOS OF EDUCATIONAL, ART HISTORY, CULTUROLOGICAL

SECTION: THEORY AND HISTORY OF MUSIC CULTURE 

Тилик Ігор Володимирович
кандидат мистецтвознавства,
старший викладач кафедри музичного мистецтва
Київський національний університет культури і мистецтв
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2896-631X
e-mail: tilik1968@ukr.net
м. Київ, Україна

ДЕКІЛЬКА ШТРИХІВ ДО ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ: 
РОЗДУМИ І СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Анотація
Актуальність. Стрімке й непередбачуване сьогодення засвідчує, що людство боліс-

но й парадоксально-суперечливо вступає у нову цивілізаційну еру, долаючи цілу низку гло-
бальних викликів і потрясінь, з якими не стикалося впродовж багатьох століть. Втім, 
попри всі негаразди, 2021 рік безперечно увійде в історію України і всього цивілізованого 
світу, як рік знаменної дати – 150-річчя з дня народження Лесі Українки (1871–1913) – 
геніальної української поетеси, драматургині, мислительки, творчість якої, без пере-
більшення, багато в чому випередила свій час.  

Аналіз ґрунтовних праць сучасних дослідників, зокрема О.  Забужко, дає підстави 
стверджувати, що серед епохально-хрестоматійних постатей української культури, 
уособлених тріадою Т. Шевченко – І. Франко – Леся Українка, феномен Лесі Українки за-
ймає цілком осібне місце – виняткове за масштабом обдарування та оригінальністю 
мистецького світосприйняття. Це зумовлено, з одного боку, неймовірною полівектор-
ною ерудицією поетеси, а з іншого – виразною спрямованістю її творчих пошуків на пе-
реосмислення античної і середньовічної історії в контексті актуальних подій свого часу. 
Прагнення розкрити певні закономірності цього екзистенційно-хронотопічногого «кон-
трапункту», притаманного особистісній і творчій еволюції Лесі Українки й обумовлює 
актуальність даного дослідження. 

Мета – з’ясувати поки-що недостатньо висвітлених закономірностей, що про-
стежуються в житті і творчості Лесі Українки, які, зрещтою, спрогнозували основні 
етапи її особистісної еволюції та окреслили  екзистенційно-хронотопічні параметри її 
мистецького феномену. 

Висновки. Здійснений у дослідженні аналіз культурологічно-мистецтвознавчий 
аналіз низки біографічних фактів та культурно-історичних факторів переконує в тому 
творчість Лесі Українки адекватно проектується на життєві аспекти її власної долі 
і мистецької еволюції. Вказана обставина дає підстави розглядати творчу спадщину по-
етеси як складну й різнопланову контрапунктичну систему, усвідомлення якої потребує 
від читача і  дослідника  глибинної зосередженості та ерудиції. Результати дослідження 
засвідчують, що обраний напрямок наукових пошуків відкриває нові перспективи  в про-
цесі осмислення особистісного та творчого феномену Лесі Українки 

Ключові слова: життя і творчість Лесі Українки, контрапункт, екзистенційно-
хронотопічні закономірності, поезія, музика, українська культура.

Дискусії 
Навряд чи хтось стане заперечувати, що життя кожної людини розгортається за 

принципом своєрідного контрапункту, в якому неповторні співвідношення різних 
подій формують незбагненно складну «партитуру» людської долі. Починаючи від на-
родження і аж до останньої скорботної межі усі життєві перипетії апріорі детерміно-
вані багатьма факторами, які ми часом здатні збагнути, а в більшості випадків навіть 
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не помічаємо. Їх різнопланова взаємодія, віддзеркалена крізь спектр індивідуальних 
психофізичних властивостей і здібностей прогнозує ступінь відповідності, чи невід-
повідності певної особистості суспільним вимогам і стереотипам конкретного істо-
ричного періоду, в межах якого розгортається її життєвий і творчий шлях. 

Глибинну сутність окреслених закономірностей чудово характеризують віршо-
вані рядки нашої видатної сучасниці – геніальної поетеси Ліни Костенко: «…ще не 
було епохи для поетів, але були поети для епох», Ця бездоганна формула напрочуд 
точно визначає екзистенційно-хронотопічні параметри життя кожної непересічної 
особистості, для якої її покликання, її  талант є, у вищому розумінні, Божим Даром 
йОбітницею перед Творцем. Талант постає для митця тим «хрестом», тією «гірко-со-
лодкою» священною  ношею, яку він має з честю пронести крізь життя, долаючи усі 
труднощі й негаразди, нерозуміння сучасників й байдужу індиферентність суспіль-
ства. На цьому тернистому шляху не буває виключень. Не стало виключенням і страж-
денно-величне, хоча, водночас, по-своєму й  щасливе життя Лесі Українки. 

Як засвідчують історико-біографічні дослідження, багато з тих, хто мав нагоду 
спілкуватися з поетесою, не усвідомлювали епохальної значимості її таланту, вва-
жаючи її однією з інтелектуально розвинених шляхетних панянок з виразно еман-
сипованим прогресивним світоглядом, – безперечно талановитої і різнобічно обда-
рованої, – але не більше цього. Тож де-факто, оцінювали її мистецькі досягнення на 
рівні дуже популярних у той час українських поеток-письменниць і перекладачок (на 
кшталт Марка Вовчка, Дніпрової Чайки). До такої, вцілому позитивної, оцінки неод-
мінно примішувалося притаманне тогочасному патріархальному суспільству дещо 
упереджене ставлення до жіночої творчості, як до прояву моралізаторсько-педаго-
гічної рефлексії, якій в умовах усталених консервативних стереотипів не було якоїсь 
чітко визначеної соціальної й психологічно вмотивованої альтернативи. 

Опосередкованим підтвердженням цього є багатогранна літературна і громад-
ська діяльність матері  Лесі Українки – відомої письменниці Олени Пчілки. Неоцінен-
ною заслугою цієї талановитої й  напрочуд вольової і цілеспрямованої особистості, 
слід вважати те, що, опікуючись освітою і вихованням своєї доньки, саме вона разом 
із своїм братом – видатним вченим-публіцистом і громадським діячем Михайлом 
Драгомановим цілком свідомо окреслила національно спрямований вектор Лесиного 
світосприйняття, а отже, фактично, спрогнозувала цим екзистенційно-смислові па-
раметри її стражденного, але й водночас щасливого й творчо насиченого життя. 

Втім, попри це, взаємовідносини  матері і дочки аж ніяк не можна було б назвати 
безхмарними. Незважаючи на щиру любов Лесі Українки до своєї матері, вона не раз 
страждала від її занадто нав’язливої опіки, адже мати намагалася  регламентувати її 
життя до найменших дрібниць. І хоча Олена Пчілка усвідомлювала, що в особі Лесі на 
світ з’явився неймовірно потужний талант, навряд чи можна впевнено стверджувати, 
що вона осягнула, (принаймні за життя самої Лесі Українки) його феноменальну по-
лівекторність і семантичну багатогранність1. 

1 Цьому осягненню неабияк перешкоджала цілковита впевненість О. Пчілки у непересічній цінності власної лі-
тературної діяльності, а можливо, і певні ревнощі до геніальних творчих осяянь  рідної доньки. Принаймні, іноді 
здається, що лише цим тільки і можна пояснити жорсткі й, здебільшого невиправдані,  докори, а іноді й дії, котрі 
раз у раз простежуються у ставленні О. Пчілки до Лесі. Кульмінацією цих непростих стосунків двох видатних 
письменниць стали драматичні колізії, пов’язані спочатку з трагічним коханням Лесі Українки до С. Мержин-
ського, а згодом із одруженням Лесі і Климентія Квітки. І в тому, і в іншому випадку з боку матері поетеси був 
жорсткий і агресивний опір. І якщо у випадку з С. Мержинським, який хворів на відкриту форму туберкульозу їі 
позицію можна зрозуміти, – як вболівання матері за здоров’я і долю своєї рідної дочки, то у випадку з бажанням 
Лесі Українки одружитися з К. Квіткою – відверто негативне ставлення О. Пчілки до цієї перспективи видається 
не надто обґрунтованим, особливо якщо зважити, що наслідком цього конфлікту стала відмова Лесі Українки від 
використання родинних коштів, які на той час вкрай потрібні були їй на належне лікування, і оздоровлюючі закор-
донні подорожі, відсутність яких в останні роки  життя негативно позначилася на фізичному стані Лесі Українки, 
і, зрештою, наблизило фатальну розв’язку у трагічній долі поетеси. 
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Те ж саме можна сказати про багатьох тогочасних письменників і літературоз-
навців, які попри очевидну зацікавленість поетичними, а почасти й лінгвістичними, 
здібностями Лесі Українки, далеко не відразу збагнули усю глибину її обдарування. 
Це особливо відчутно простежується у ставленні до прозових і драматургічних творів 
поетеси. Навіть тоді, коли вона була вже достатньо відома, їй неодноразово дорікали, 
що в її мистецькому доробку буцім-то чимало творів суб’єктивно-індивідуалістично-
го спрямування, аж ніяк не пов’язаних з актуальними проблемами тогочасного укра-
їнського суспільства (Забужко, с. 580,  586). Неабиякий подив сучасників викликала 
також особлива зацікавленість Лесі Українки середньовіччям, античною історією та 
сюжетами, пов’язаними з давньогрецькою міфологією.  

У цьому хорі критиків, на щастя, були й поодинокі виключення. Зокрема геніаль-
ний Іван Франко, який не лише підтримав талановиту поетесу з Наддніпрянської 
України, але починаючи від першої опублікованої збірки Лесиних поезій заповзявся 
активно й послідовно популяризувати її творчість у тогочасній Галичині. Незважаючи 
на певні розбіжності у поглядах, котрі іноді простежуються у їхньому  листуванні та 
в окремих публіцистичних працях, все ж можна констатувати, що саме І. Франко вия-
вився тим непересічним митцем-інтелектуалом, який, завдячуючи унікальній еруди-
ції і креативній потужності власних творчих пошуків був здатний одягнути глибинні 
виміри Лесиного феномену. Саме він, один з небагатьох усвідомлював, що звертаю-
чись до античних сюжетів, Леся актуалізує правічний культурний код свого балкан-
сько-еллінського родоводу, проектуючи крізь нього, ніби крізь призму, давньогрецьку 
сюжетику на злободенні реалії українського життя багатогранність2.

Щойно вжите тут порівняння з оптичними феноменами аж ніяк не випадкове, 
особливо якщо згадати, що Лесин старший брат Михайло, з яким її від самого ди-
тинства поєднувала нерозривна родинна і духовна спорідненість (їх певний час іно-
ді навіть сприймали в родині чимось цілісним і нероздільним, називаючи жартома 
«мишелосієм») – був талановитим фізиком-теоретиком і педагогом (Забужко, Форум 
Леся-150). Після закінчення Тартуського (на той час Юрієвського) університету Ми-
хайло протягом декількох років провадив серію різноманітних експериментів у різ-
них напрямках тогочасних наукових досліджень, причому іноді абсолютно новацій-
них, зокрема у площині щойно зароджуваних тоді перспективних галузей – метео-
рології, сейсмографії, кристалографії (Михайло Косач; Форум Леся-150). Результати 
цих досліджень були згодом узагальнені ним в ґрунтовній дисертації на тему «Залом-
лення світла у прямовисному кристалічному середовищі» (там само). Спілкуючись із 
старшим, братом відвідуючи його під час подорожі до Прибалтики, Леся дізнавалася 
від нього про актуальні світові наукові відкриття і досягнення. Ці бесіди втамовували 
її, розвинуту ще в дитинстві, невтамовну жагу до осягнення різноманітних аспектів 
пізнання (починаючи від історії, музики, географії і закінчуючи фізикою, математи-
кою і астрономією), і водночас, фактологічно підживлювали неймовірно глибоку Ле-
сину ерудицію, відлуння якої ми повсякчас знаходимо на сторінках її творів. 

З огляду на наявні у творчості Лесі Українки різночасові культурно-історичні па-
ралелі, було б цілком доречно порівняти творчий феномен поетеси з чарівним криста-
лом у якому незбагненним чином переломилися усі екзистенціно-хронологічні моду-
си людського буття: Минуле – Сучасне – Майбутнє. Що ж вплинуло на формування 
цього магічного «кристалу»? На нашу думку, відповідь на це питання розкривають 

2 Якщо під цим ракурсом розглянути життя  Лесі Українки, відразу стає помітно, що певні із фактів її біографії 
ніби проектуються на сакральні  і міфологічні сюжети її творчості, починаючи від від одного з найперших знаме-
нитого Лесиних віршів  «Contra spem sperо»  («Без надії сподіваюсь») до парадоксально складних і розгорнутих 
релігійно-філософських концепцій поем «Одержима», «Кассандра». Ознаки такої інтерактивної проекції про-
стежуються також при детальному аналізі сюжетної архітектоніки  феєрії-казки «Лісова пісня», якій, як відомо, 
судилося стати одним з найвідоміших і найулюбленіших творів геніальної поетеси.
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три ключові віхи  (екзистенційно-смислові домінанти) життя поетеси, які де-факто 
спрогнозували неповторний контрапункт її долі.

Перша з них припала на знаковий, і водночас, трагічний для майбутньої пое-
теси день, коли вона – на той час десятирічна дівчинка, вирішила піти подивитися 
на освячення води на р. Стир на свято Богоявлення 19 (6) січня 1881 року. Саме тоді, 
як одностайно стверджують біографи, Леся, промочивши ноги в крижаній воді, дуже 
застудилася. Ця подія, зрештою, і стала тим наріжним каменем, з якого розпочався 
болісний відлік (як казала з гіркою іронією сама  поетеса) її «тридцятирічної війни» 
з тяжкою і невиліковною в ті часи хворобою – туберкульозом кісток. Незважаючи на 
весь негативний контекст цієї події, вказану трагічну пригоду, як і хворобу, нею спри-
чинену, як не парадоксально, є підстави вважати тим гірким і болючим стимулом, 
який впродовж десятиліть спонукав Лесю Українку до активної творчої реалізації, 
сформувавши поступово ті риси духовної незламності і мистецької самопожертви, 
які згодом так блискучо і різноманітно окреслилися в її творчості.

Наступною з окреслених віх Лесиного життя можна вважати відкриття пам’ят-
ника Івану Котляревському 30 серпня 1903 р. У зв’язку  з цією славної подією до Пол-
тави, на батьківщину видатного корифея з’їхалася з усієї України (як з Наддніпрян-
щини й так і з тодішньої підавстрійської Галичини), фактично, вся тогочасна еліта на-
ціонально свідомої української інтелігенції – видатні письменники науковці, митці, 
повний перелік прізвищ яких зайняв би мало не цілу сторінку. Ця подія, поза сумні-
вом, відіграла величезну роль в активізації національно-культурних українотворчих 
процесів ставши потужним каталізатором, а точніше (застосовуючи знову таки фі-
зичну термінологію), – «гальванізатором» усього культурного життя Соборної Украї-
ни першої третини ХХ ст. Живе спілкування з кращими тогочасними представниками 
української культури відкрило перед Лесею Українкою якісно нові горизонти, вивело 
її талант на нову мистецьку орбіту, з обріїв якої її творчість чи не вперше була осяг-
нута в свідомості сучасників, як неоціненна перлина загальнонаціонального масш-
табу і значення. Ймовірно, саме тоді свою значимість мистецької творчості вперше 
осягнула й сама поетеса, що насамперед відобразилося в її особистісній еволюції: 
з  колись тендітної і хворобливої дівчинки, юної шляхетної панянки остаточно ви-
кристалізувалася стражденно-велична, й водночас, духовно-незламна постать – живе 
уособлення унікальної Жінки-Лицаря, Жінки-Титана, в особі якої Україна отримала 
духовний ключ до розуміння своїх ніким ще до цього неосягнутих і незбагненних 
смислів і прадавніх енігм.

І, нарешті, третя, – скорботна  віха – якою став стражденний відхід Лесі Українки 
у вічність, який стався у Грузії, в м. Сурамі, у далеких горах Кавказу, тих самих, які 
колись так пророче і до болю ємко змалював Т. Шевченко. Саме в цих благословен-
них і древніх, як сама «Біблія», краях 1-го серпня 1913 р., після завершення стражден-
ного земного виміру життя розпочався новий віртуальний вимір буття Лесі Україн-
ки – вимір Пам’яті, Слави і небагненної Таїни  її творчості, яку кожне нове покоління 
розкриває для себе по-новому, під кутом зору нових історичних реалій і життєвих 
контрапунктів. Чи не тому твори Лесі Українки знаходять своїх читачів не лише на 
Батьківщині поетеси, а й далеко за межами України? Вони відомі в численних пере-
кладах різними мовами світу, а отже відлунюють в серцях представників різних на-
родів і культур. 

Тож, насамкінець, повертаючись до афористично влучної формули Ліни Костен-
ко, наведеної нами на початку даної публікації, можна впевнено констатувати, що 
«епоха Лесі Українки» лише розпочинається, і продовжиться, на наше глибоке пере-
конання, до того часу, поки існуватиме людство, а в душах людських священним вог-
нем Прометея поломенітиме Божественне прагнення до добра, краси і милосердя.  
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Висновки
Узагальнюючи викладені міркування і спостереження є підстави стверджувати, 

що творча постать Лесі Українки є напрочуд складним і всеохоплюючим феноменом. 
Відповідно до закономірностей поліфонічного контрапункту, творчість поетеси 
адекватно проектується на життєві аспекти її власної долі і мистецької еволюції. 
Внаслідок цього осмислення творчих задумів Лесі Українки потребує як від звичайного 
читача, так, тим більше, від  дослідника не лише налаштованості на усвідомлення 
закладених в творах поетеси думок і образів, але й високого ступеня загальної ерудиції. 
Це особливо стосується пізніх творів письменниці, у яких простежується синтез 
різних інтелектуальних та емоційно-образних евристично-когнітивних ареалів, що 
поліваріантно актуалізуються на перетині різних наукових напрямків та хронотопічних 
ареалів. Вказана обставина дає підстави розглядати творчість Лесі Українки як складну 
«квазі-поліфонічну» систему, в якій минуле, сучасне і майбутнє взаємодіють у складних 
контрапунктичних взаємодіях, проектуючись, водночас, на реальні ситуаційно-
подієві алгоритми життя поетеси. Дослідження вказаних взаємодій відкриває перед 
науковцями перспективи глибшого осягнення особистісного та творчого феномену Лесі 
Українки, а також з’ясування аспектів впливу її мистецької спадщини на формування 
поглядів та переконань різних поколінь українського суспільства.
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Додаток
У ролі своєрідного мистецького доповнення пропонуємо увазі читачів оригіналь-

ний поетичний твір автора даної публікації, створений ним в хвилини творчого ося-
яння напередодні ювілею Лесі Українки. Цей вірш було вперше оприлюднено автором 
у доповіді, присвяченій життю і творчості поетеси на Міжнародному інтернет-форумі 
з нагоди вшанування її ювілею, що відбувся в рамках наукової діяльності Музичного 
факультету КНУКіМ 24.02.2021. 

PER ASPERA AD ASTRA*
(панегірик-посвята з нагоди вшанування 150-літнього ювілею Лесі Українки)

Ігор Тилик
Вже півтора століття промайнуло,

Як спалахнула промениста Зірка.
Вона осяює майбутнє крізь минуле,

А її ймення – ЛЕСЯ УКРАЇНКА.
Вона з’явилась в світ, немов Комета,

Стражденні мандри розпочавши взимку.
Їй на Водохреще крізь зоряні тенета

У душу завітала Божа Іскра.
Тендітна дівчинка, шляхетна юна Панна

Така сумна й замріяна, водночас,
Хоч попрощалася із любим фортепіано,

Ніколи не впадала в сльози й розпач.
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Contra spem spero… – шепотіли губи
Contra spem spero! – стукав дощ у вікна.

 Рід Косачів звитяжної натури,
Її ж бо звати – ЛЕСЯ УКРАЇНКА!  

Вона натхненним словом Прометея,
Немов вогнем осяяла досвітнім,

Суворим ямбом, струнами Орфея
Борні і Віри розпалила Світоч.

То хто ж Вона?!! – Провидиця? Кассандра ?
– Чи Богом дана Лицар-Поетеса?

Життя її, немов болюча рана
Між Сціллою й Харибдою Прогресу.

Вона ж бо просто – ЛЕСЯ  УКРАЇНКА
…І всім усе до болю зрозуміло.
Летять роки, і їм немає ліку,
– А в небі пломеніє її Зірка...

Авторський коментар:
У щойно презентованому вірші автор свідомо окреслює поліваріантні біографічні 

проекції до різних подій життя і творчості Лесі Українки, доповнюючи їх образними 
асоціаціями з відомими творами поетеси. Саме цим, зокрема, зумовлено використання 
автором в значенні назви віршу поширеного латинського вислову «Рer aspera ad 
astra» («Крізь терни до зірок»). За своїм змістом і емоційним колоритом цей вираз 
опосередковано перегукується з назвою одного із найвідоміших віршів Лесі Українки – 
«Сontra spem sperо»: «Без надії сподіваюсь» (у точнішому перекладі, «Всупереч всьому 
сподіваюсь») – твору, що став своєрідною екзитенційно-філософською «декларацією» 
поетеси, програмним втіленням її життєвого кредо. В цьому контексті, вислів «Рer 
aspera ad astra», на думку автора, оптимально віддзеркалює бентежний дух Лесиного 
вільнолюбного темпераменту, апелюючи до часто вживаних поетесою, у тому числі 
у загаданому вірші «Сontra spem sperо», порівнянь із зорями й іншими астрономічними 
явищами («серпанками», «досвітніми вогнями»), які, вочевидь, викликали у поетеси 
щире й глибоке захоплення. З огляду на це, більш ніж симптоматичним видається 
той красномовний факт, що в 1971 році з нагоди урочистого вшанування 100-річчя 
від дня народження Лесі  Українки, одній із зірок (малій планеті із поясу астероїдів, 
розташованого між планетами Марсом і Юпітером)  було офіційно присвоєно ім’я 
«ЛЕСЯ».* 

* Астрономічна інформація про астероїд:
2616 Леся (2616 Lesya):астероїд головного поясу, відкритий 28 серпня 1970 року.
Названий на честь української поетеси, драматурга та літературного критика
 і перекладача Лесі Українки.
Тіссеранів параметр щодо Юпітера  – 3,692. 
 База даних малих космічних тіл      JPL: 2616 Леся (англ.).
 Процитовано 2014.05.11. Останнє спостереження 2014.04.01.
Список астероїдів (2601-2700):
2616 Леся — Об’ємне інтерактивне відображення орбітального руху (англ.)
Інформація про малі планети на сайті minorplanetcenter.net (англ.)
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ІГОР СТРАВІНСЬКИЙ: ЗВ’ЯЗОК З УКРАЇНОЮ

Анотація
Актуальність. Майже всі знають Ігоря Федоровича Стравінського як геніального 

російського композитора ХХ століття, але недостатньо розкритою є інформація про 
українське коріння композитора та його тісний зв’язок з Україною. 

Мета – висвітлення історичних відомостей про зв’язок Ігоря Стравінського з Укра-
їною та дослідження цікавих фактів біографії композитора.

Висновки. У дослідницькій роботі було виявлено та проакцентовано, що доля та 
творчість Ігоря Стравінського тісно переплітаються з Україною та відомими україн-
цями. Композитор мав великий вплив на становлення багатьох нині відомих українських 
композиторів, перш за все – членів «Київського музичного авангарду». 

Ключові слова: біографія, Ігор Стравінський, композиторська творчість, київський 
музичний авангард.

Дискусії
Постать геніального російського композитора Ігоря Стравінського є однією із 

найвідоміших, обговорюваних та скандальних в музичному світі ХХ століття. Його 
називали «грізним адептом музичного формалізму» та «людиною тисячі одного сти-
лю». Загальноприйнятою є думка, що І. Стравінський – цілковито російський компо-
зитор. 

Його справедливо вважають великим діячем російського мистецтва – недарма 
перший період його творчості так і називають «російським», і сюжети своїх перших 
балетів він почерпнув саме з російського фольклору. Його називають гордістю і сла-
вою музики Франції, адже світова слава прийшла до нього на французькій землі, де 
були створені багато найвідоміших творів І. Стравінського. Окрім того, він вважається 
одним з найяскравіших композиторів США – країни, громадянином якої він був дов-
ше, ніж громадянином будь-якої іншої країни. Саме там в результаті він знайшов свій 
рідний дім, щастя, спокій, впевненість і визнання.

Ігор Іванович Блажков – видатний український диригент, відновив історичну 
дійсність, яка свідчить про те, що життєвий шлях його починався в Україні, яка теж 
назавжди наклала відбиток у житті І. Стравінського. Він дуже цікавився постаттю Іго-
ря Стравінського і  віднайшов ряд документів, які підтвердили, що в Києві, на вулиці 
Лютеранській, 28 (раніше Анненській), в 1883 році проживав з батьками однорічний 
майбутній композитор і саме звідти в липні 1914 року Ігор Стравінській виїхав на-
завжди. Маестро Блажков докладав великих зусиль, щоб Київ пишався своєю причет-
ністю до музиканта, який багато в чому змінив хід історії світової культури.

Рід Стравінських відноситься до одного з найстаріших в Україні, який бере поча-
ток з 1500 року (сам композитор пишався їх прізвищем – Сулима-Стравінські), а мати 
майбутнього композитора належала до старовинного козацького роду Холодовських. 
Батько – відомий бас Федір Стравінський, який був солістом Маріїнського театру 
у Петербурзі. Проте, його дебют як оперного співака відбувся у 70-х роках ХIХ сто-
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ліття в Київській опері. І це лише невелика частина фактів, які пов’язують українські, 
в тому числі київські коріння композитора і його сім’ї. Саме цю історичну справедли-
вість і бажав зафіксувати Ігор Блажков.

Саме завдяки Ігорю Блажкову в Києві, на вулиці Лютеранській, був відкритий 
меморіальний барельєф генію світової музичної культури ХХ століття Ігорю Стравін-
ському. Дана історична подія відбулася завдяки грандіозному проекту прославлення 
видатних особистостей, які змінили світ, який заснували патріотично налаштовані 
меценати і столична влада. Першою фігурою цього проекту став саме Ігор Федорович 
Стравінський. 

С.Цалик зазначає, що Ігор Блажков хотів підкреслити ще два важливі моменти. 
Перший – особливі особисті взаємини зі І. Стравінським. В 1959-му студент Ігор Блаж-
ков наважився написати і підпільно передати лист «грізному адепту музичного фор-
малізму» Ігорю Стравінському, де висловив захоплення його музикою і розповів про 
утиски в своїй країні свободи творчості. Незабаром він отримав відповідь від свого 
кумира, з яким листувався до його смерті» (Цалик, 2010).

Те, що між композитором і диригентом до кінця життя І. Стравінського був тіс-
ний взаємозв’язок свідчить випадок, коли Ігор Стравінський прибув до Москви на свій 
80-річний ювілей. Адже першим питанням композитора було: «Де Блажков?» (Цалик, 
2010). Саме український диригент готував в Ленінграді концертну програму з його 
творів (відвідати Україну І. Стравінському, на жаль, не дозволили).

Другий момент – вплив творчості на українську музичну культуру, перш за все на 
відоме об’єднання «Київський музичний авангард». Треба згадати перш за все балет 
«Весна священна». Даний твір у 1913 році викликав культурний шок та надзвичайний 
резонанс у публіки того часу. А через майже 50 років його з благоговінням вперше слу-
хали студенти Київської консерваторії – так звані представники «київського музич-
ного авангарду, шестидесятники», а на той час студенти класу Бориса Лятошинського.

Слід відзначити, що балет «Весна священна» частково був написаний саме 
в Україні, на Волині. Стравінський відмічав: «После парижского сезона я вернулся… 
в наше имение Устилуг, чтобы полностью посвятить себя «Весне священной» (Стра-
винский, 2005). Саме там був маєток родини Стравінських (раніше Сулима-Стравін-
ських), в місці, яке було для композитора куточком творчості і повернення до витоків 
(маєток мав назву «Старая мыза»).

Він часто слухав лірників, кобзарів, співаків – і все це відбивалося в його музиці. 
Навіть в унікальній, приголомшливій музиці балету «Весна священна» можна знайти 
українські мотиви.

Окрім того, саме в місті Устилуг відбувся композиторський дебют І. Стравінсько-
го. Тут написані його перші твори – фантазія для оркестру «Феєрверк» і «Надгробна 
пісня». Проте, історія створення цих двох контрастних творів дуже трагічна. Як згаду-
вав сам І. Стравінський: «Приехав в Устилуг, наше имение в Волынской губернии, я тут 
же засел за работу с намерением послать ему [мова про його вчителя Римского-Кор-
сакова] эту вещь [«Феєрверк»] к предстоящей свадьбе его дочери. Окончив её через 
полтора месяца, я послал ему партитуру в деревню, где он проводил лето. Несколько 
дней спустя пришла телеграмма с известием о его кончине, а вскоре вернулась и моя 
бандероль, не доставленная за смертью адресата. Я немедленно же выехал к его род-
ным, чтобы присутствовать на похоронах… Когда я вернулся в деревню [Устилуг], 
у меня явилась мысль почтить память моего учителя. Я написал «Надгробную пес-
нь»… К несчастью, партитура этого произведения пропала в России во время револю-
ции» (Стравинский, 2005).

В Устилузі відбулась ще одна важлива в житті Ігоря Стравінського подія. Саме 
тут в жовтні 1905 року відбулись заручини з Катериною Носенко, з якою він позна-
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йомився ще десять років тому. Слід підкреслити, що знайомство з його майбутньою 
дружиною відбулось також в Україні – в селі Печіскі (нині - Хмельницька область). Ве-
сілля відбулося в січні 1906 року. Незабаром молодята переїхали в Устилуг, куди Ігор 
Федорович Стравінський перевіз і свій знаменитий рояль, там же він навчився грати 
на скрипці.

Влітку 1914 року Стравінський здійснив велику поїздку по Україні, відвідав Київ. 
Він не тільки милувався красою давнього міста, а й відвідав безліч  книжкових та нот-
них магазинів. Там йому вдалося придбати чимало збірок народних пісень і наспівів, 
що мали відношення до сюжетів, над якими він тоді працював. З Києва він прихопив 
з собою цілу колекцію подібних збірок. Не залишилися непоміченими і київські хра-
ми. За власним визнанням І. Стравінського, на деяких його творах позначилися впли-
ви спогадів про церковну музику в Києві і Полтаві.

Через два тижні після того, як маестро залишив Київ, почалася Перша світова 
війна. Композитор з дружиною і дітьми надовго оселився в Швейцарії. Більше в Укра-
їні йому побувати не довелося.

На Волині, в місті дитинства Ігоря Стравінського під назвою Устилуг, де знахо-
дився їх сімейний маєток, було відкрито перший в світі музей композитора, який був 
створений в 1990 році. Музей співіснує з дитячою школою мистецтв, де часто прово-
дять концерти.

З 1994 року на Волині існує традиція проведення фестивалю музики імені Іго-
ря Стравінського. Даний фестиваль був створений для популяризації кращих зразків 
світової та української музичної класики, та перш за все для популяризації творчості 
Ігоря Стравінського та вивчення його зв’язків з Україною. Щороку в день народження 
Ігоря Стравінського (17 червня) біля садиби-музею композитора в місті Устилуг про-
водиться гала-концерт, що є особливою традицією фестивалю.

Висновки
Отже, як ми бачимо, Україна є надзвичайно важливим місцем у житті та творчос-

ті Ігоря Стравінського. Саме тут він народився та знайшов відраду для своєї душі, своє 
«райське містечко», як називав свій маєток сам композитор. Проте, І. Стравінський ві-
діграв для України важливу роль, він був своєрідним провідником, через якого молоді 
українські композитори черпали знання та відомості про сучасну музику ХХ століття, 
що в результаті призвело до активного розвитку українського музичного мистецтва.
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УКРАИНСКИЙ СЛЕД  
В ХОРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Г. Р. ШИРМЫ

Аннотация
Актуальность данного материала заключается в том, что впервые будет проа-

нализирован «украинский след» в хоровой деятельности выдающегося белорусского ди-
рижера. В статье рассматривается творческое и профессиональное взаимодействие 
выдающегося белорусского хорового дирижера и этнографа Григория Романовича Ширмы 
с украинской культурой. 

Цель – разнопланово охарактеризовать творческие связи музыканта с известны-
ми певцами, хормейстерами и композиторами Украины.

Выводы. Взаимодействия Г. Р. Ширмы с украинской культурой носило тесный 
и плодотворный характер; осознание духовного единства и общность двух народов; про-
изведения украинских композиторов прочно входили в репертуар хоровой капеллы под 
руководством маэстро; интерес к музыкантские принципы и отношение к националь-
ному фольклору А. Кошица, К. Пигрова и И. Козловского; творческое наследие Г. Р. Ширмы 
активно изучается. 

Ключевые слова: Григорий Романович Ширма, хоровое искусство Беларуси, этно-
графическое творчество, белорусская народная песня, украинское музыкальное искус-
ство.

Дискуссии
Белорусская хоровая школа, включающая как профессиональное певческое твор-

чество, так и дирижерское образование возникла и активно развивалась в ХХ веке. На 
ее формирование и последующую эволюцию огромное влияние оказала деятельно-
сть таких выдающихся хормейстеров как В. В. Ровдо, А. П. Зеленкова, А. П. Когадеев, 
Л. Б. Ефимова, Г. И. Цитович, С. И. Дробыш, К. И. Поплавский М. П. Дриневский. Цен-
тральное место в истории хоровой культуры Беларуси принадлежит и Григорию Ро-
мановичу Ширме – художественному руководителю и главному дирижеру Государ-
ственной Академической хоровой капеллы, которая сегодня носит имя своего осно-
вателя, фольклористу и популяризатору белорусского народно-песенного творчества, 
общественному и музыкальному деятелю, публицисту, литературоведу, Народному 
артисту СССР и Беларуси, Лауреату Государственных премий БССР, Герою Социалис-
тического труда, кавалеру различных орденов и медалей.

На сегодняшний день достаточно много написано о жизни, фольклористическом 
творчестве и хоровой деятельности Рыгора Ширмы. Среди наиболее известных на-
учных работ, анализирующих феноменальную личность Р. Ширмы, следует назвать 
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диссертационное исследование В. Д. Литвинки «Г. Р. Ширма – фольклорист», статьи 
С. А. Киселева «Хранитель музыки народа (к 120-летию со дня рождения Г. Р. Шир-
мы)», Е. Днепровского «Красный псаломщик», В. В. Калацея «Рыгор Шырма – збіраль-
нік фальклору, тэаретык і метадолаг палявых даследванняў», документально-худо-
жественное издание А. В. Журова «Жыццё з песняй: Біяграфічны нарыс Р. Р. Шырмы; 
Дзённік», монографию И. Г. Нисневич «Григорий Романович Ширма. Очерк жизни 
и творчества» и книгу воспоминаний о дирижере «Песня на ўсё жыццё. Успаміны пра 
Р. Р. Шырму», составленную В. А. Сизко.

Рассматривая биографию, дирижерское и этнографическое творчество Рыгора 
Ширмы, его активную общественную деятельность, следует отметить то, что при до-
статочно большом объеме имеющейся сегодня информации о хормейстере, до сих 
пор существуют факты, не попавшие в поле зрения исследователей. Актуальность 
данной статьи заключается в том, что нами впервые будет проанализирован «украин-
ский след» в хоровой деятельности выдающегося белорусского музыканта и сдела-
на попытка разносторонне раскрыть его творческие взаимодействия с известными 
хормейстерами и композиторами Украины.

Масштаб личности Рыгора Ширмы и активная исполнительская деятельность его 
коллектива были просто невероятны. Биография мастера настолько насыщенна и ди-
намична, что достойна стать основой для прекрасного киносценария. Еще при жиз-
ни Григорий Романович стал легендой. Композиторы считали за честь как написать 
великому дирижеру новые хоровые произведения, так и предложить ему исполнить 
уже написанную ими музыку. Однако сам дирижер своей миссией и первостепенной 
задачей видел собирание и сохранение белорусского народно-песенного творчества 
и донесения его лучших образцов до слушателя. Он говоріл: «Песня патрабуе да сябе 
сур’ёзных адносін – шчырасці, вернасці. Яна далікатная і ранімая, як чалавечая душа. 
Вышэй і прыгажэй за народную песню, калі гэта сапраўдная народная жамчужына, 
а не падробка пад яе, няма і быць нічога не можа. І наогул, важна жыць на свеце сум-
ленна, цалкам аддаваць сябе справе, якой займаешся» (Рагойша, 2012, с. 18). 

Григорий Романович Ширма был пламенным патриотом Беларуси. Вся его жи-
знь была посвящена возрождению национального самосознания своего родного 
края путем пропаганды народной культуры белорусов, его языка, народно-песенно-
го фольклора. В своей социально-политической деятельности в довоенный период, 
живя в Вильнюсе и будучи одним из активистов общественной организации «Това-
рищество Белорусской Школы», Ширма выступал противником, как полонизации, 
так и  русификации всех сфер жизнедеятельности Беларуси, отстаивая равноправие 
и ценность каждой культуры, право белорусов на ее сохранение и развитие. Как вспо-
минал поэт Нил Гилевич в предисловии к книге Г. Р. Ширмы «Песня – душа народа»: 
«красивая и содержательная жизнь Рыгора Ширмы принадлежит, прежде всего, бе-
лорусской музыке, но его творческая деятельность охватывает и другие направления 
духовной культуры народа» (Шырма, 1993, с. 7). 

При этом Рыгор Ширма, как уроженец Брестского Полесья не мог конечно же 
не испытать влияния музыкальной культуры Украины, которая с детства окружала 
музыканта и любовь к которой он пронес на протяжении всей своей жизни. По воспо-
минаниям современников дирижера на всю жизнь сохранился у Григория Романови-
ча в манере говорить полесский говор. Он ощущал себя не просто белорусом, но гор-
дился тем, что он полешук. Кроме того, путешествуя по деревням Брестского Полесья, 
Рыгор Ширма отмечал общность украинских, белорусских и польских песен, которые 
ему приходилось слышать и записывать. При этом он был не только ярым противни-
ком негативного отношения ко всему белорусскому, но с огромным уважением отно-
сился к культуре славянских народов вообще и в частности к украинской. 
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Следует отметить еще тот факт, что будущий прославленный белорусский дири-
жер и этнограф воспитывался на произведениях великого Тараса Шевченки, воспри-
нимая его стихи в неразрывной связи с народно-песенным творчеством. Как вспо-
минал сам хормейстер: «в Западной Беларуси в начале ХХ века «Кобзарь» был на-
стольной книгой каждого учителя. Причем читали его на языке оригинала, поскольку 
перевод мог исказить лексику, неверно отразить ритмику или форму стиха. В «Кобза-
ре» в каждом слове есть музыка, каждая строка просится стать песней» (Кабржыцкая, 
2005, с. 14). Таким образом, пример бескорыстного служения Тараса Шевченки Украи-
не стал в детско-юношеские годы основой и для формирования национального са-
мосознания и мировоззрения Рыгора Ширмы, посвятившего всю свою последующую 
жизнь пропаганде белорусской культуры в разных уголках мира. Здесь же отметим, 
что много лет спустя белорусский хормейстер принимал участие в торжествах, свя-
занных со 150-летием со дня рождения Тараса Шевченко в 1964 году. Может где-то на 
родине Кобзаря и сегодня шумит дуб, посаженный Рыгором Ширмой. 

Своей любви и уважения к украинской музыкальной культуре и выдающимся 
ее представителям Григорий Романович Ширма никогда не скрывал. Он с гордостью 
высказывался об известных украинских певцах Борисе Гмыре, Дмитрии Гнатюке, 
Евгении Мирошниченко, Бэлле Руденко, Елизавете Чавдар. Будучи как-то одним из 
участников Дней литературы и искусства Украины в Минске в 1976 году, Григорий Ро-
манович искренне говорил участникам делегации: «Не думайте, что это пафосно. Это 
на самом деле так – целый поезд соловьев приехал к нам! Ведь соловьиная же Ваша 
республика! Разве можно быть спокойным, слушая украинские народные песни – ме-
лодичные, волшебные? А наблюдая за танцами с огневым темпераментом исполни-
телей?» (Песня на ўсё жыццё, 1983, с. 123).

В период «Хрущевской оттепели» белорусский дирижер с большим энтузиаз-
мом и радостью воспринял выход пластинки с записанными на ней украинскими 
колядками в исполнении Ивана Семеновича Козловского, считая это большой твор-
ческой победой в ситуации многолетних запретов на исполнение так называемого 
«религиозного фольклорного репертуара». Данное чиновниками послабление давало 
возможность музыкантам советского времени по новому взглянуть на народно-пе-
сенное богатство и начать активно использовать календарно-обрядовые песни в со-
чинениях и  исполнять их на концертах. Также как и Иван Семенович Козловский, 
Григорий Романович Ширма в обращении к фольклорным образцам, прежде всего, 
стремился к сохранению первородности в исполнении народных песен. Поэтому 
творческий подвиг выдающегося украинского певца, который очень бережно и ак-
куратно относился в интерпретации украинского фольклора и последствия, которые 
начались в музыкальном исполнительстве в результате данного шага, он воспринял 
как торжество правды и начало возрождения народного национального искусства. 

Глубоко искренне и сердечно относился Рыгор Ширма к творчеству украинских 
композиторов, произведения которых занимали значимое место в репертуаре его ка-
пеллы: Платону Майбороде, Игорю Шамо, Анатолию Кос-Анатольскому, Миколе Ко-
лессе, Виталию Кирейко, Михаилу Вериковскому, Серафиму Орфееву, Евгению Каза-
ку, Кириллу Стеценко, Станиславу Людкевичу. Особенно ценил он хоровые сочинения 
Миколы Леонтовича, Александра Кошица и Михаила Гайворонского. Интерпретировал 
партитуры данных авторов маэстро очень тонко и с большим художественным тактом. 
И в этом нет ничего удивительного, так как истоки народно-песенного творчества Бе-
ларуси и Украины имеют общую ладово-интонационную основу, ритмику, похожие 
принципы народного исполнительства и образную систему поэтического языка. 

Общаясь во время одной из встреч с композитором Виталием Кирейко, бело-
русский хормейстер искренне и с восхищением рассказывал своему собеседнику про 
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творчество и художественный талант композитора и дирижера Александра Кошица. 
Григорий Романович одним из первых оценил сохраненный в его произведениях им-
провизационный характер исполнения, подчеркивающий народную стихию, которая 
на слушателя производила неизгладимое впечатление. Вспоминал Ширма также мно-
голетнюю переписку с ним и про чудесные обработки, которые А. Кошиц делал по его 
просьбе. Следует отметить также тот интересный момент, что в книге «Песня – душа 
народа» среди фотографий людей, близких по духу Рыгору Ширме, размещен и пор-
трет этого украинского дирижера и композитора.

Не без помощи Александра Кошица Григорий Романович Ширма наладил твор-
ческие связи с Михаилом Орестом Гайворонским, который для хора белорусского 
дирижера создал около двадцати обработок народных песен и несколько авторских 
партитур на слова Я. Колоса и М. Танка. Украинскому композитору была близка идея 
возрождения Беларуси как нации, потому он считал своим долгом помочь Рыгору 
Ширме, внеся тем самым свою лепту в дело культурного единения двух славянских 
народов. О высоких художественных качествах созданных М. О. Гайворонским хоров 
свидетельствует тот факт, что они были включены впоследствии в двухтомник об-
работок белорусских народных песен, который составил Ширма, и до сих пор входят 
в репертуар как профессиональных, так и любительских певческих коллективов Бе-
ларуси. 

Высоко ценил Григорий Романович Ширма и хоровое исполнительское искус-
ство Украины. Теплые воспоминания о белорусском хормейстере, например, оста-
лись у педагогов хоровой кафедры Одесской консерватории. На встрече в 1953 году 
Рыгор Ширма вместе с Константином Пигровым, Борисов Ляхницким, Дмитрием За-
грецким, Василием Шипом и Серафимом Орфеевым обсуждали многие вопросы хо-
ровой культуры двух республик. В конце дружеской беседы состоялся обмен нотными 
сборниками. Между Григорием Романовичем Ширмой и Серафимом Дмитриевичем 
Орфеевым был налажен творческий контакт, результатом которого стало появление 
более тридцати обработок белорусских народных песен, которые вошли в репертуар 
как белорусских, так и украинских хоров, благодаря чему стала возможной более ши-
рокая популяризация народного творчества Беларуси далеко за ее пределами. Осо-
бенно сблизился Рыгор Ширма с профессором Константином Пигровым. Было много 
общего в том, как оба хормейстера работали с хором, и что лежало в методической 
основе их дирижерского труда. Принципы хоровой школы Р. Ширмы и К. Пигрова на 
тот момент были признаны лучшими как в Беларуси, так и в Украине. 

Близким другом для Григория Романовича Ширмы был и выдающийся украин-
ский хоровой дирижер Григорий Веревка. Про украинского коллегу в своих воспоми-
наниях Рыгор Ширма писал: «Лично с Григорием Гуриевичем познакомились мы уже 
после, когда молодой Украинский народный хор выступал с концертами в Минске. 
Это был праздник песни, единение братних сердец. Как много мы говорили о бли-
зости украинского и белорусского народов, про общность источников их духовной 
культуры, похожесть человеческих характеров. Потом мы ездили на гастроли в Киев 
и снова вечерами после концертов долго обменивались мыслями с Веревкой, который 
был горячим поклонником нашего хора. Он подарил нам много своих обработок на-
родных песен, исполненных им, которые прочно вошли в репертуар Белорусского 
хора. Мы полюбили его, ощутив в нем и брата, и друга» (Песня на ўсё жыццё, 1983, 
с. 123). Данное воспоминание – это наивысшая оценка Рыгором Ширмой творчества 
коллеги и друга из Украины, а также яркое свидетельство совместной работы двух ди-
рижеров на ниве народного хорового искусства. 

Когда не стало Григория Романовича Ширмы, на это печальное событие отклик-
нулись многие известные деятели искусств не только в Беларуси, но и далеко за ее 
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пределами. Артисты хоровой капеллы, которой руководил Рыгор Ширма, вернувшись 
с гастролей в Минск сразу, не заезжая к себе домой, всем составом просто с вокза-
ла приехали проститься с Дядькой Рыгором. Украинские музыканты и литераторы 
тоже не остались в стороне, почтив память великого дирижера, приняв участие в соз-
дании сборника воспоминаний о белорусском хормейстере. Композиторы Виталий 
Кирейко, Анатолий Кос-Анатольский, Микола Колесса, музыковед Андрей Гуменюк, 
хоровой дирижер Борис Ляхницкий, писатель Олекса Ющенко с большой теплотой 
и  искренностью поделились своими впечатлениями о знакомстве с Рыгорам Шир-
мой. В их отзывах видно глубокое уважение к личности Григория Романовича и его 
жизненным принципам, которые, как писал белорусский писатель Федор Янковский, 
были направлены на «Служение человеку, народу, родной белорусской земле» (Песня 
на ўсё жыццё, 1983, с. 120). 

За свою жизнь Рыгор Ширма записал около пяти тысяч песен, мелодии которых 
впоследствии были опубликованы в четырех томах. Кроме того давно хрестома-
тийными для хормейстеров Беларуси стали два тома «Белорусские народные песни» 
в обработках для хора, куда вошло двести семнадцать хоровых транскрипций, сделан-
ных по предложению Григория Романовича белорусскими, русскими, украинскими, 
литовскими и польскими композиторами. Данный хоровой двухтомник, составлен-
ный Ширмой и опубликованный в 1971 и 1973 годах в Минске издательством «Бе-
ларусь» и сегодня пользуется у дирижеров Беларуси спросом, хотя данное издание 
давно стало раритетным. Здесь же нелишним будет вспомнить тот факт, что Академи-
ческим хором Национальной Белтелерадиокомпании РБ под управлением профессо-
ра В. В. Ровдо в свое время были сделаны аудиозаписи всех обработок, содержащихся 
в данной антологии, за что дирижер получил Государственную премию Беларуси. 

Завершить данный материал нам хотелось бы словами самого Рыгора Ширмы 
о белорусской песне, которые он написал на титульном листе одного из томов собран-
ных им народных песен, подарив их профессору Московской консерватории Василию 
Федоровичу Балашову: «Няхай наша сяляначка выходзіць на прастор. З ёй я ішоў па 
жыцці, яна была маім самым вялікім шчасцем. Тым, што я сабраў гэтыя песні, я дару 
радасць усім» (Песня на ўсё жыццё, 1983, с. 181).

Выводы
1). Взаимодействия Г. Р. Ширмы с украинской культурой носило тесный и плодо-

творный характер; 2). Белорусский хоровой дирижер с большим уважением относился 
к народно-песенному творчеству Украины и профессиональному музыкальному ис-
кусству данного края, сознавая духовное единство и общность двух народов; 3). Про-
изведения украинских композиторов прочно входили в репертуар хоровой капеллы 
под руководством маэстро; 4). Наиболее близки Рыгору Ширме были музыкантские 
принципы и отношение к национальному фольклору А. Кошица, К. Пигрова и И. Коз-
ловского; 5). Оставшееся творческое наследие Г. Р. Ширмы после кончины выдающе-
гося белорусского мастера активно изучается и пользуется спросом у хоровых дири-
жеров Беларуси. Наиболее ценным является двухтомник, составленный хормейсте-
ром «Белорусские народные песни» в обработках для хора, куда включены и тран-
скрипции-шедевры М. Гайворонского, А. Кошыца, С. Орфеева, М. Колессы и других 
украинских композиторов. 
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Аннотация
Актуальность. Статья посвящена открытию первой в мире консерватории 

мусульманского востока в Азербайджане. Консерватория по замыслу Уз. Гаджибейли 
должна была стать тем базисом, который был призван обеспечить развитие новой 
Азербайджанской музыкальной культуры. Именно Консерватория должна была предо-
пределить всё последующее развитие азербайджанской музыки, связанной с компози-
торским, исполнительским и образовательными процессами в стране.

Цель – заключается в обозначении исторической роли Уз. Гаджибейли, дерзнув-
шего в разграбленной и истерзанной стране выступить с идеей об открытии консер-
ватории в Баку. Действительность не только подтвердила значимость этого факта 
истории, но и обессмертила имя Уз. Гаджибейли как основоположника Азербайджан-
ской классической музыки.

Выводы. В статье зримо предоставлена та роль, что была отведена самой 
историей для Узеира Гаджибейли. Основоположник Азербайджанской классической 
музыки ХХ века, оказался не только волевой, но и убежденной в своей исторической 
правоте личностью. На протяжении всего творческого пути, он сталкивался с раз-
ного рода препонами, но вышел победителем в схватке со всеми своими противника-
ми.

Ключевые слова: консерватория, европейская и восточная музыка, идея.

Дискуссии
Говоря об азербайджанском музыкальном искусстве XX века, мы прежде всего 

представляем себе тот далёкий от однозначности исторический путь, связанный как 
с рядом ярких и знаменательных достижений, так и чередой неизменно возникаю-
щих на новом пути определённых трудностей.

Хорошо известно, что рождение новой культуры, как и развитие её отдельных 
сфер, само по себе не происходит. Становление всех сфер культуры, как и их дальней-
шее развитие, разумеется, происходит не само по себе, а непосредственно связано 
с общим развитием страны и зависит от уровня развития и возможностей культуры 
в стране. Вполне понятно и этот момент хотелось бы особо подчеркнуть, что в любом 
обществе, в культуре каждого государства наиболее важной предстаёт та сфера, в ко-
торой есть особая потребность, присутствует общественный спрос.
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В то же время в истории культуры известны такие художники, которые судьбо-
носную проблему взваливают непосредственно на себя. В истории Азербайджанской 
культуры таким уникальным художником предстаёт Узеир Гаджибейли. Основопо-
ложник Азербайджанской профессиональной музыки не только взвалил на себя эту 
историческую миссию, но и с успехом воплотил её в своём творчестве.

Знаменательный и подвижнический творческий путь, пройденный Уз. Гаджи-
бейли, неразрывно связан с историей азербайджанского музыкального искусства I-ой 
половины XX века. Несомненно, обращаясь к прошлому национальной культуры не-
обходимо подчеркнуть бережный и внимательный подход, ибо речь идет о крайне 
сложной и противоречивой эпохе, полной трагизма и потрясений, тирании и диктата. 
Именно в это историческое время Уз. Гаджибейли заявляет о новых тенденциях в раз-
витии азербайджанского музыкального искусства.

В конце апреля 1920г., как известно, была Азербайджанская Демократическая 
Республика и уже в июне того же года Узеирбек обращается к правительству с предло-
жением об открытии консерватории в Баку. Несомненно, это был весьма смелый и не-
ожиданный шаг, но за ним стоял великий музыкант, для которого служение музыке 
было превыше всего.

Величие Уз. Гаджибейли было связано с его глубоким и свободным сознанием. 
Когда говорим о создании новой музыкальной культуры в Азербайджане, он подразу-
мевал её всестороннее развитие, связанное с профессиональным образованием, фор-
мированием композиторских и исполнительских творческих сил. Говоря о музыкаль-
ном исполнительстве, мы затрагиваем весьма важную и требующую своего незамед-
лительного разрешения проблему как музыкальное образование. Мудрость и даль-
новидность Уз. Гаджибейли была заключена в том, что разрешением всех важных 
и сложных проблем, связанных с азербайджанской музыкой, композитор занимался 
непосредственно сам и не откладывал их разрешение в долгий ящик.

Хочется подчеркнуть, что идея открытия консерватории для многих совре-
менников Узеирбека показалась неуместной и далёкой от реальности. Несомненно, 
успешная борьба за консерваторию была обеспечена весьма удачным стратегическим 
планом. В связи с этим нам хотелось бы процитировать во многом знаменательные 
слова ректора БМА им. Уз. Гаджибейли, Ф. Бадалбейли: «Сегодня, говоря о музыкаль-
ном образовании в Азербайджане, лично я не только чувствую всю меру своей ответ-
ственности, но и в то же время понимаю значение той начатой Узеирбеком работы 
и считаю за честь её продолжения сегодня».

Путь, пройденный Уз. Гаджибейли, как известно, был вовсе не из лёгких, ибо на 
протяжении всей своей жизни и деятельности великий музыкант сталкивался со мно-
гими трудностями. Не взирая на возникающие время от время проблемы, его воспри-
ятие, понимание долга, сильная воля и любовь к Родине неизменно помогали ему 
в достижении намеченных замыслов.

Узеирбек был истинным патриотом и это начало неизменно озаряло всю его жи-
знь и творческую деятельность.

Открытием консерватории (1921) следует рассматривать как большое и важное 
достижение в деятельности Узеирбека. Нельзя забывать, что он был инициатором от-
крытия Консерватории, которая вошла в историю, как первая консерватория мусуль-
манского Востока. Вся последующая деятельность Узеирбека, вплоть до конца 40-х 
годов, всецело была связана с его любимым детищем.

Следует признать, что открытие консерватории было сопряжено с большими 
трудностями. Тяжелое экономическое положение страны, отсутствие здания для учеб-
ного заведения, музыкальных инструментов, наконец, преподавательского коллекти-
ва – всё это как нельзя полно и зримо воспроизводило сложившуюся панораму эпохи.
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Невзирая на всё это, Узеирбек вёл последовательную и беспощадную борьбу 
с  противниками консерватории и продвигался по пути воплощения своей мечты. 
В подтверждение сказанного приведём цитату музыковеда У. Имановой, подчёрки-
вающей следующее: «Идея открытия консерватории предельно ярко и убедительно 
обнажила прозорливую историческую дальновидность великого музыканта. Консер-
ватория стала воплощением и обобщением тенденций слияния азербайджанских 
и европейских музыкальных традиций» (Иманова, с.15).

В начале 20-х годов прошлого столетия Уз. Гаджибейли, выступивший с идеей 
открытия консерватории, взвалил на свои плечи не просто важную и судьбоносную 
ноту. Объявив о необходимости и путях музыкального образования в Азербайджа-
не, он тем самым обозначил направление, по которому должно идти развитие азер-
байджанского музыкального искусства. Впервые об этом Узеирбек открыто заявил, 
выступая с докладом «о восточной музыке» в бакинской музыкальной секции, где 
подчёркивается следующее положение: «Если мы говорим о реальном развитии во-
сточной музыки, то его можно себе представить только в синтезе с теоретическими 
традициями европейской музыки» (Гаджибейли, «Музыкальное образование в Азер-
байджане», с. 158).

Для достижения этого положения в докладе приводятся и практические реко-
мендации.

В 1923 году в журнале «Просвещение и культура (декабрь, № 12) Уз. Гаджибей-
ли выступает со статьёй «Азербайджанское музыкальное образование, где говорится 
о проблемах музыкального образование, путях их преодоления и непосредственно-
го освещения вопросов, связанных с изучением европейской музыки. Таким обра-
зом, весь смысл этой статьи сводится к тому, что каждый, кто связывает свою жизнь 
с музыкой, должен быть широко образованным и глубоко мыслящим специалистом. 
Стать настоящим профессионалом означает быть высоко образованным человеком, 
усвоившим традиции европейской музыки. Речь в статье идёт не просто о знакомстве 
с европейской музыкой, а о глубоком усвоении и использовании норм и закономер-
ностей европейской музыки.

Конец этой статьи особо примечателен: «Это не предложение, следует поторо-
питься с воплощением этой идеи в жизнь» (там же).

На протяжении всей своей творческой деятельности Уз. Гаджибейли последова-
тельно шёл по пути воплощением сближение традиций азербайджанской и европей-
ской музыки. 

Естественно, что впервые эта идея нашла своё воплощение в его музыке. Вместе 
с тем в каждой своей публикации (статья, доклад и т.д.) или выступлением он высту-
пает как истинный просветитель, мудрый учёный, представляющий музыкальное 
будущее своей страны. Именно благодаря Узеирбеку в азербайджанской системе 
музыкального образования произошли те позитивные изменения, связанные со 
слиянием традиций восточной и европейской музыкальных культур и способствую-
щие формированию как композиторских, так и исполнительских школ в Азербай-
джане.

Выводы
Представленная статья освещает деятельность основоположника азербайджан-

ской профессиональной музыки Узеира Гаджибейли, связанную с открытием Консер-
ватории в Баку. Вскоре после падения Азербайджанской Демократической Республи-
ки, выдающийся просветитель обращается с просьбой об открытии консерватории 
в Баку, которой суждено было стать первым учебным заведением тюркского рода на 
всём мусульманском Востоке.
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ВАДИМ ГНЄДАШ – КОРИФЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ ДИРИГЕНТСЬКОЇ ШКОЛИ 
(З НАГОДИ 90-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)

Анотація
Актуальність. Завершуючи першу чверть ХХІ ст. є всі підстави стверджувати, 

що Україна по справжньому може пишатися видатними митцями в галузі музичного 
виконавства. До когорти таких славетних імен ми по праву можемо віднести ім’я на-
родного артиста України, професора НМАУ ім. П.І. Чайковського Вадима Борисовича 
Гнєдаша. Звернення до постаті митця, його творчого, педагогічного внеску у розвиток 
сучасного диригентського мистецтва та музичної культури України в цілому є своєчас-
ним і актуальним.

Мета – висвітлити творчу постать корифея української диригентської школи Ва-
дима Гнєдаша, проаналізувати його педагогічні принципи.

Висновки. Активна творча та концертна діяльність В. Гнєдаша розпочалася по 
завершенню консерваторії у Донецькій філармонії, пізніше митець працює з оркестром 
Держтелерадіо компанії України, створює унікальні записи, збагачуючи золотий фонд 
українського радіо (майже на тисячу записів). Водночас маестро здійснює педагогічну ді-
яльність. За більш ніж пів віковий досвід педагогічної роботи він виховав ціле покоління 
талановитих диригентів.

Ключові слова: Вадим Гнєдаш, диригентське мистецтво, творча діяльність, кон-
цертна діяльність, музична культура України. 

Дискусії
Нові імена, які звучать сьогодні в інструментальному чи вокальному мисте-

цтві широко заповнюють інформаційний простір не лише України, але й далеко за 
її межами. Диригентське виконавство не стало винятком в цьому питанні. Молоді 
представники цього виду діяльності продовжують яскраві традиції своїх попередни-
ків працюючи з кращими колективами України та Європи. Серед них: К. Карабиць 
(головний диригент Німецького національного театру і Державної капели міста 
Веймар), О. Линів (головна диригентка Опери та філармонічного центру міста Грац, 
головна диригентка Молодіжного симфонічного оркестру України / YSOU), Д. Моро-
зов (головний диригент Харківського Національного театру опери і балету ім. М. Ли-
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сенка), П.  Багінський (диригент Харківського Національного театру опери і балету 
ім. М. Лисенка), Б. Пліш (головний хормейстер Національного академічного театру 
опери та балету України ім.  Т.Г.  Шевченка, диригент ансамблю класичної музики 
ім.  Б.  Лятошинського), В.  Олійник (диригент Національного академічного театру 
опери та балету України ім. Т.Г. Шевченка), І. Ярошенко (головний хормейстер Ки-
ївського Національного академічного театру оперети, диригент), С. Голубнічий (ди-
ригент Київського муніципального академічного театру для дітей та юнацтва, ди-
ригент Оперної студії при НМАУ ім. П.І. Чайковського), Д. Османов (диригент Київ-
ського муніципального академічного театру для дітей та юнацтва), І. Чередниченко  
(головний диригент Львівського Національного академічного театру опери та балету 
ім. С. Крушельницької), В. Ковальчук (диригент Одеського Національного академіч-
ного театру опери та балету ) та ін.

Безумовно, поява нових імен в ХХІ ст. на орбіті музичного мистецтва на пряму 
пов’язана з педагогічною діяльністю їх наставників, славетних педагогів-практиків, 
чиї імена сьогодні звучать поряд з найкращими представниками європейських мис-
тецьких шкіл. 

До когорти таких славетних імен ми по праву можемо віднести ім’я народного 
артиста України, професора НМАУ ім. П.І. Чайковського Вадима Борисовича Гнєдаша, 
якому 21 липня виповниться 90 років.

Ґрунтовні знання в галузі диригентського мистецтва В.  Гнєдаш отримав в сті-
нах Київської Державної консерваторії ім. П.І. Чайковського в класі Заслуженого діяча 
мистецтв Української та Таджикської РСР професора О.І. Клімова, куди він вступив 
після закінчення з відзнакою Житомирського музичного училища в 1950 році.

Маестро Клімов на той час обіймав посади директора консерваторії та директора 
оперної студії при консерваторії, а також завідувача кафедри симфонічного диригу-
вання. Поєднуючи симфонічний та оперний напрямки згодом йому вдалося створити 
єдину кафедру оперно-симфонічного диригування. Серед видатних диригентів, які 
працювали в цей час на кафедрі були професори Н. Рахлін, В. Пірадов, В. Тольба, М. Ка-
нерштейн, А. Картацці, Я. Карасик. Саме в оточенні цих видатних митці формувалося 
професійне ставлення до диригентської діяльності молодого студента В. Гнєдаша.

Ази оперного мистецтва він здобував працюючи асистентом у відомого укра-
їнського диригента Веніаміна Тольби – «музичною совістю Києва», як його називав 
видатний театральний критик Ю. Станішевський («Веніамін Тольба: потрет диригент 
у спогадах сучасників», 2009, с. 3). З нами, студентами свого класу, професор Гнєдаш 
час від часу ділився спогадами: як ретельно і детально добирав штрихи для оркес-
трових партій Тольба, і як самовіддано він працював з вокалістами. Під таким чітким 
керівництвом молодий диригент Гнєдаш опанував тоді опери «Травіата» Дж. Верді та 
«Євгеній Онєгін»  П.І. Чайковського.

По завершенню консерваторії В. Гнєдаш приймає пропозицію симфонічного ор-
кестру Сталинської (нині Донецької) філармонії і очолює його з 1956 по 1961 роки.

За період роботи в Донецькій філармонії В. Гнєдаш опанував весь класичний ре-
пертуар, виступав разом з такими видатними музикантами як Е. Гілельс, Л. Оборін, 
Д. Шафран, Б. Гольштейн, В. Клімов, Л. Коган та ін.

Свою першу програму маестро В. Гнєдаш пам’ятає і зараз: П.І. Чайковський сим-
фонія № 5; Л. Бетховен концерт для скрипки з оркестром (соліст Б. Гольштейн) і сим-
фонічна поема «Щорс» О. Свєшнікова.

Вдосконалення диригентської майстерності митця відбувалося на кращих зраз-
ках світової класики, які були цілком під силу донецькому колективу. Так, в сезоні 
1957-58 років оркестр провів цикл концертів з творів П. І. Чайковського. В третьому 
концерті цього циклу під орудою маестро були виконані Симфонія № 6; Концерт для 
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скрипки з оркестром (соліст – лауреат Міжнародного конкурсу Валентин Жук) та увер-
тюра-фантазія «Гамлет» [мал.1]. 

Шануванню ювілейних дат був присвячений цикл концертів оркестру в сезоні 
1958-59 років. До 125-річчя з дня народження російського композитора О. Бородіна 
були виконані Друга симфонія «Богатирська» композитора та найкращі фрагменти 
його опери «Князь Ігор» [мал.2].

Збережена програмка ще одного з концертів в Сталинській державній філармо-
нії від 13 травня 1959 року, в якій під керуванням Вадима Гнєдаша оркестр філармонії 
виконав Симфонію № 1 Я. Сібеліуса та Концерт для скрипки з оркестром Ф. Мендель-
сона (соліст – лауреат міжнародних конкурсів Марк Комісаров) [мал.3].

Поряд із світовими класиками маестро включав в програму концертів твори су-
часних маловідомих, але талановитих композиторів, що сприяло популяризації но-
вих імен, пропаганді яскравих творів, збагачувало слухацький досвід аудиторії і вихо-
вувало її смак. Так, в концерті 25 січня 1959 року прозвучали Симфонія № 2 П.І. Чай-
ковського, симфонічна балада «Гражина» Б. Лятошинського і Концерт для фортепіано 
Г. Галиніна (Солістка – Лауреат Міжнародного конкурсу ім. Шопена Л. Сосіна) [мал.4].

Дружні стосунки з колективом Донецької філармонії не припинялися і під час 
активної роботи диригента в Києві. 29 квітня 1983 року він був запрошений для про-
ведення авторського концерту видатного композитора, Народного артиста Грузин-
ської РСР Гіі Канчелі. В концерті прозвучали п’ята та шоста симфонії автора [мал.5]. 
А 12 квітня 1986 року маестро Гнєдаш дарував  донецькій публіці свою інтерпрета-
цію Увертюри до опери «Вельгельм Тель» Дж. Россіні, фрагментів музики до драми 
«Тамос, цар Єгипетський» В.А. Моцарта, Першого концерту для гітари Х. Родрига та 
концерта для гітари з оркестром Я. Лапинського. Соло на гітарі в той вечір виконував 
Валерій Петренко [мал.6].

В 1959 році В. Гнєдаш бере участь у другому національному конкурсі молодих 
диригентів, де разом з Г. Проваторовим посів почесне друге місце. А вже в 1960 році 
за плідну творчу роботу в Донецькій філармонії він отримує почесне звання Заслуже-
ного артиста України.

Новий творчий етап в житті маестро розпочинається в 1961 році, коли він отри-
мує запрошення від Державного комітету Ради міністрів УРСР по телебаченню і раді-
омовленню очолити симфонічний оркестр Держтелерадіо компанії України. 

Працюючи з цим славетним колективом 28 років поспіль маестро поповнив 
і збагатив золотий фонд українського радіо майже на тисячу записів. До цього перелі-
ку входили як найкращі зразки світової класики, так і твори сучасних композиторів. 
Значний відсоток цих записів належить творам саме українських композиторів, адже 
оркестр підтримував тісні зв’язки із Спілкою композиторів України і в більшості ви-
падків був першим виконавцем нових творів українських авторів.

З перших кроків своєї роботи В. Гнєдаш свої зусилля спрямовував на виховання 
справжнього віртуозного колективу. Виховання колективу – це складний процес під 
час якого, на думку маестро «потрібно докласти максимум сил і не один рік плідної 
праці» (Козак, 1983). Завдяки найретельнішому добору кадрів, постійному їх вико-
навсько-технічному удосконаленню, розумінню терміну «відчуття партнера» під час 
гри в ансамблі, відчуттю перспективи зросту кожного оркестранта та груп в цілому 
маестро через певний час отримав, як результат, високопрофесійний, злагоджений 
колектив, якому під силу музика різних стилів та напрямків.

У статті «Оркестр та його керівник» А. Стельмашенко дає наступну оцінку сим-
фонічному оркестру держтелерадіо компанії під орудою маестро: «Стилістична палі-
тра колективу стала широкою і об’ємною. Вміння знаходити кожний раз індивідуаль-
не образне рішення задуму композитора досягло істинної майстерності. Прекрасно 
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граючи музику Бетховена і Шуберта, Лисенка і Чайковського, Шостаковича і Щедрина, 
оркестр однаково переконливо виконує твори сучасних композиторів України. Великі 
програми із зовсім нових творів готуються ним, як правило, в найкоротші терміни 
і незмінно на високому художньому рівні» (Стельмашенко, 1977).

Паралельно з творчою роботою в оркестрі Вадим Гнєдаш передавав свій досвід 
майбутнім диригентам у стінах рідної альма-матер. Перші педагогічні кроки він зро-
бив зразу після закінчення консерваторії, а вже з 1969 року і по сьогоднішній день 
працює на  кафедрі оперно-симфонічного диригування.  

З 1994 по 2007 роки В. Гнєдаш обіймав посаду професора Київського Національ-
ного університету культури і мистецтв. А з 1994 по 1997 роки був завідувачем кафедри 
українського народно-інструментального виконавства КНУКіМ. В класі професора 
учні засвоюють основні принципи володіння професією. Ці ґрунтовні, базові знання 
і навички стають тим міцним фундаментом, на якому можна будувати всю подальшу 
діяльність у найрізноманітніших сферах, пов’язаних з управлінням оркестром. Осо-
бливу увагу професор В. Гнєдаш приділяє: 

 – ретельному вивченню партитури з аналізом всіх її складових (форми, елемен-
тів фактури, засобів музичної виразності, прийомів гри тощо);

 – звільненню м’язового апарату з метою досягнення свободи рухів диригента;
 – тренуванню слухової уваги, як невід’ємної складової успішної роботи диригента;
 – чіткості формулювання думки диригента під час спілкування з оркестром.

За більш ніж пів віковий досвід педагогічної роботи він виховав ціле покоління 
талановитих диригентів. Серед них: народні артисти України (С. Литвиненко, В. Здо-
ренко, В. Самофалов, А. Кульбаба, В. Редя); заслужені діячі мистецтв України (С. Лео-
нов, Й. Франц, В. Зубицький, В. Рунчак, С. Дідок, Д. Морозов, В. Перевозніков); заслу-
жені артисти України (В. Агафонов, В. Скакун); кандидат мистецтвознавства В. Дейне-
га; диригенти провідних колективів України (А. Грищишин, В. Варакута, А. Сурженко, 
І. Каждан, В. Врублевський, Т. Калініченко) та ін.

Висновки
Активна творча та концертна діяльність В. Гнєдаша розпочалася по завершенню 

консерваторії у Донецькій філармонії, пізніше митець працює з оркестром Держтеле-
радіо компанії України, створює унікальні записи, збагачуючи золотий фонд україн-
ського радіо. Водночас маестро здійснює педагогічну діяльність. За більш ніж пів ві-
ковий досвід педагогічної роботи він виховав ціле покоління талановитих диригентів.

Безумовно, за таку самовіддану багаторічну працю в галузі диригентського мис-
тецтва ми в праві вже за життя називати маестро Вадима Гнєдаша корифеєм україн-
ської диригентської школи. 

(мал. 1) (мал. 2)
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ОСОБЛИВОСТІ ГАРМОНІЧНОГО МИСЛЕННЯ Т. МОНКА

Анотація
Актуальність. В дослідженні вперше в українському мистецтвознавстві виявлені 

характерні особливості гармонічного мислення Т. Монка, який є засновником музичного 
стилю bebop, що уособлює в собі початок нової епохи в розвитку джазової музики – ери 
Modern Jazz. 

Мета – дослідити основні компоненти гармонічної мови Т. Монка та виявити їх 
проявлення в контексті провідних характеристик ери Modern Jazz. 

(мал. 3) (мал. 4)

(мал.5) (мал.6)
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Висновки. Новаторство Т. Монка в аспекті гармонічної мови музичного стилю 
bebop полягає в переосмисленні консонансності звукового забарвлення акордового музич-
ного матеріалу. Це стосується як акордових послідовностей, так і акустичного акор-
дового звучання. Саме в новаторських рисах, які були внесені легендарним піаністом до 
музичної мови джазової гармонії, що знайшли свій подальший розвиток в контексті су-
часного джазу, і полягає фундаментальність його вкладу в еволюційні процеси світової 
джазової музики.

Ключові слова: музичний стиль bebop, Т. Монк, виконавський стиль, еволюція, тра-
диційний джаз, ера Modern Jazz.

Дискусії
Телоніус Монк – всесвітньо відомий джазовий піаніст, композитор, засновник 

реформаторського музичного стилю bebop, легенда світового джазу. Серед джазових 
музикантів важко знайти когось ще, хто би був володарем настільки неповторного та 
оригінального виконавського стилю. Існує певна кількість дослідників, які визнача-
ють саме Телоніуса як головного новатора перехідної епохи джазової музики. П. Кор-
нєв зі всієї плеяди джазових музикантів 1940-х років виносить саме Т. Монка як пред-
ставника другої категорії – «новатори» – в представленому ним циклі розвитку та ста-
новлення музичних явищ ХХ ст. (Корнєв, 2012, с.106). Ф. Шак вказує саме на Т. Монка 
як на митця, який є уособленням новітніх тенденцій ери сучасного джазу (Шак, 2011, 
с. 22). В. Сиров визначає Т. Монка як еталон джазової традиції та пише, що «не буде 
перебільшенням сказати, що сучасний джаз, принаймні фортепіанний, розвивається 
під знаком його музики», тим самим відмічаючи значимість саме зазначеного ви-
конавця в процесах становлення сучасної джазової музичної культури (Сиров, 2016, 
с.45). Крім того, автор наводить ряд композицій сучасного джазу, в яких відображена 
аура та музичне мислення виконавця, серед яких низка творів у виконанні Ч. Корії 
(«Monk’s Mood» (Настрій Монка), «Blue Monk», альбом «Solo Piano. Portraits» (Сольне 
фортепіано. Портрети)), композиція К. Баррона та Д. Холланда («The Only One» (Єди-
ний)), Д. Морана (альбом «TEN» (Десять)), Р. Блейка (альбом «Еpistrophy» (Епістрофія)), 
що вказує на широту спектра впливу Т. Монка на розвиток сучасної джазової музики.

Маючи намір виявити наявність новаторських елементів, що призвели до еволю-
ційних процесів у джазовій музиці, а також дослідити вплив вказаних психологічних 
характеристик на музичну мову Т. Монка, звернемося до аналізу провідних характе-
ристик його виконавського стилю у музикознавчому ракурсі. Однією з найголовніших 
новаторських рис виконавського стилю Т. Монка було його відношення до гармонії. 
Причому подібне відношення розповсюджувалося як на гармонію в широкому розу-
мінні – гармонічні відносини в акордовій схемі твору, та і в більш вузькому – акустич-
не акордове звучання. Зупинимося більш детально на першому аспекті – насиченість 
гармонічної фактури. Аналізуючи твори зазначеного виконавця, зокрема «Ask Me 
Now» (Спитай мене зараз), «Bemsha Swing» (Бамша свінг), (Зоря з Нелліс), «Crepuscule 
With Nellis» (Зоря з Нелліс), «Reflection» (Відображення), ми можемо відмітити, що че-
рез гармонічну насиченість у творчості Т. Монка відбувається зменшення одиниці 
гармонічної зміни, яку для його виконавського стилю можна визначити як половин-
ну тривалість. Це наполовину менше за одиницю гармонічної зміни в традиційному 
джазі, яка дорівнює цілій тривалості або, як правило, одному такту.

Говорячи про другий аспект гармонічного новаторства Т. Монка, необхідно зазна-
чити, що справнім новаторством було внесення Т. Монком в арсенал джазової гармонії 
елементів, які стали початком проникнення в музичну мову джазу кластерів. Природа 
появи кластерів у джазовій музиці насамперед походить від процесу проникнення 
лінеарності в акордове мислення джазу. Інакше кажучи, джазовий кластер – це звуки 
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ладу, що виконуються в гармонічному вигляді3. Крім того, окремий вплив на проник-
нення кластерів у джазову музику надав розвиток використання в гармонії акордових 
надбудов, який набув чималого розповсюдження в музиці стилю bebop. Якщо про-
аналізувати звуки будь-якого кластеру, то кожен з його тонів можна трактувати як 
діатонічний або альтерований акордовий тон або надбудову. Виходячи з вищезазна-
ченого твердження, ми можемо трактувати такий кластер як акорд C без квінтового 
тону, з доданим розщепленим тоном нони та підвищеним тоном ундецими (C-5b9#9#11). 
В разі, якщо проаналізувати цей кластер із ладової точки зору, то він побудований 
по звуках зменшеного ладу напівтон-тон. Безумовно, в джазовій музиці, подібно до 
класичної музики, кластери можуть бути трактовані також і як розширення спектра 
засобів виразності колористичного гармонічного забарвлення. Необхідно відмітити, 
що при подальшому розвитку джазової гармонії в музичному напрямку free jazz клас-
тери використовувалися саме задля цього. Але, враховуючи той факт, що в часи пану-
вання стилю bebop музичний матеріал обов’язково спирався на гармонічний каркас, 
припущення щодо трактування причини появи акордових кластерів через поєднання 
вертикальності та лінеарності мислення акорду є вельми ймовірним. Крім того, ще 
одним аргументом, що надає перевагу подібному припущенню, є те, що кластери, що 
використовує Т. Монк, виконуються на зазначену гармонію та можуть бути проана-
лізовані відносно неї, що ми продемонструємо нижче. Творчість Т. Монка надає нам 
можливість прослідкувати процес розвитку проникнення кластерів у музичну мову 
джазу. Початком подібної асиміляції стало введення Т. Монком оригінального роз-
ташування акордових звуків, а саме використання в складі акорду інтервалу малої 
секунди. Оскільки однією з головних характеристик музичних кластерів є тісне розта-
шування тонів акорду, ми можемо стверджувати, що саме в творчості Монка бере свій 
початок тенденція до використання кластерів у джазовій музиці. Наприклад, у творі 
«Blue Monk» у третьому такті першого квадрата імпровізації він використовує цілком 
традиційний акорд для гармонії джазу – Bb13. Але Т. Монк виконує його в незвичай-
ному для традиційного джазу розташуванні. Йдеться про інтервальну відстань, на 
якій знаходяться септовий тон акорду та акордова надбудова 13. Вона дорівнює малій 
секунді або півтону, що призводить до вкрай дисонансного звукового забарвлення. 
Якщо звернутися до попередників Т. Монка, наприклад А. Тейтума, то при викорис-
танні подібної гармонії, звуки акорду виконувалися таким чином, що септовий тон та 
акордова надбудова 13 знаходилися на відстані великої септими (джазовий стандарт 
«Blue Moon» у викладенні А. Тейтума т. 4 – акорд C13, т. 12 – акорд C13). В будь-якому 
випадку створювалося дисонансне звукове забарвлення, але його ступінь при присут-
ності в побудові акорду малої секунди є об’єктивно більшим. Ще одним прикладом 
подібного явища є розташування звуків акорду, що використані в шостому квадраті 
твору «Fictional» (Вигадані) в т. 8–10 на гармонію Bb13 та F13. Подібно до вищезазначе-
ного прикладу, септовий тон та акордова надбудова 13 у цих акордах знаходяться на 
відстані малої секунди. В т. 11 цього ж твору виконавцем застосований більш розшире-
ний кластер, що складається з трьох звуків – Bb, C та D, які є першими трьома звуками 
ладу основної тональності Bb. Необхідно відмітити, що в цьому випадку спочатку ви-
конуються два верхні звуки співзвуччя, а потім один. Але, незважаючи на те, що звуки 
не виконуються одночасно, орієнтуючись на звукове забарвлення, можна відмітити 
тенденцію до використання кластеру. Примітність цього факту полягає в тому, що на 
його прикладі ми можемо побачити та почути, як через застосування характерних 
елементів сучасної джазової музики, в рамках джазового стандарту, який відноситься 
до класики традиційної джазової музики, відбувається трансформація його стильової 

3 Враховуючи, що спектр ладів, на яких базується джазова музика, відносно класичної музики є 
значно розширеним, припущення того, що складові кластеру є звуками ладу є безумовно допустимим.
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приналежності. Оскільки використання кластерів є характерною рисою гармонії free 
jazz та саме в творчості Т. Монка цей акордовий прийом почав розповсюджуватися 
в джазовій музиці, ми можемо стверджувати, що саме в рамках виконавського стилю 
Т. Монка відбувся значний поштовх до трансформації музичної гармонії в сучасному 
джазі.

Незаперечним фактом є те, що використання структурних елементів музичних 
кластерів веде до превалювання дисонансного забарвлення в гармонії Т. Монка. Але 
окрім інтервалу малої секунди, характерним для гармонії Т. Монка є застосування 
тритону. Саме цей інтервал займає центральне місце серед елементів музичної мови 
Т. Монка. Подібний факт відмічає і С. Дево: «Гармонічна мова Монка була зосередже-
на навколо тритону: це проявлялося в його любові до збільшених акордів, цілотоно-
вих гам та ганебної «зниженої квінти» (Дево, 1999, с.24). Вкажемо дві причини, через 
які цей інтервал з’являється в музичному матеріалі виконавця. Першою причиною 
є внесення акордових альтерацій до складу септакордів, що мають у своєму складі 
мажорний або мінорний тризвук. Найпоширенішою альтерацією є зниження квін-
тового акорду. Наприклад, у гармонічній цифровці джазового стандарту «Off Minor» 
в т. 6 застосований акорд Bb7

b5. Враховуючи, що його основною тональністю є Gm, на 
ІІІ ступені діатонічно знаходиться великий мажорний септакорд, тоді як Т. Монк ви-
користовує його альтерований варіант. Однак, альтерація є не єдиною причиною поя-
ви тритону в акордовій фактурі Т. Монка. Аналізуючи його творчість, помітно, що він 
акцентує увагу на цьому інтервалі навіть без застосування альтерації. Відбувається це 
за рахунок виділення в музичній фактурі акордових голосів, інтервальна відстань між 
якими дорівнює тритону. Прояви подібного явища ми бачимо в першому квадраті 
імпровізації на джазовий стандарт «Blue Monk» в т. 9–11, де виконавець виділяє дво-
голосним викладенням терцієвий та септовий акордові тони в гармонії F7 (звуки A, 
Eb) та Bb7 (звуки D, Ab). Крім того, в т. 9–10 Т. Монк додає до тритону додатковий звук, 
який створює інтервал малої секунди, що значним чином підвищує ступінь дисонан-
сного забарвлення. Зауважимо, що вказана ознака прямо пов’язана із психологічни-
ми особливостями Т. Монка, для яких характерне відчуття внутрішнього конфлікту 
із зовнішнім середовищем, що, в свою чергу, бере початок від інтровертності його 
психологічного складу.

Необхідно відмітити, що оскільки для гармонічного мислення Т. Монка є харак-
терною орієнтація передусім на колористичні зіставлення гармонії, в рамках його 
творчості відбувається процес розхитуванню стійкості тонального центру твору. Як 
приклад наведемо тему джазового стандарту «Epistrophy», в якому частина А побу-
дована на постійному застосуванні прийому акордової заміни, де акорд D7 в т. 1–4, 
13–16, 29–32 може бути класифікований як тритонова заміна акорду Ab7 та акорд Е7 
в т. 5–12 як тритонова заміна акорду Bb7. Подібне припущення є вірним, якщо акорд, 
який замінюється, ймовірно є носієм домінантової функції. Але при проведенні слу-
хового аналізу стає очевидним, що і акорд D7, і акорд Е7 відтворюють не домінанто-
ву, а тонічну функцію. Тому ці заміни мають бути класифіковані як напівтонові. Тоді 
як тритонову акордову заміну, що несе в собі домінантовість, можна характеризува-
ти як закріплення тонального центру, напівтонова заміна, як правило є носієм такої 
ж функції, що і попередній або наступний акорд. У цьому випадку мова йде про тоніч-
ну функцію. Тому абсолютний тональний устой або тонічна функція через постійне 
повторення звуків, що знаходяться поруч, губить свої чіткі обриси та таким чином 
втрачає свою стійкість. Тобто такий різновид акордової заміни створює не динаміч-
ність гармонічного розвитку, а додає колористичного забарвлення гармонічній струк-
турі твору. Зазначимо, що подібні принципи в майбутньому знайшли відображення 
в музичному стилі cool jazz. Принцип колористичного зіставлення акордів у творчості 
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Т. Монка поширюється не лише на використання прийому акордової заміни. Подібне 
явище ми можемо спостерігати в наповненні гармонічної фактури виконавця пара-
лельним акордовим рухом. Наприклад, у темі джазового стандарту «Crepuscule With 
Nellis» наступні послідовності акордів в т. 18 Bm7 та Bbm7, в т. 21 – Bbm, Cm, Bbm, в т. 31–
32 Bbmaj7, Abmaj7, Bbmaj7 ми можемо характеризувати як паралельний рух акордів. 
Гармонічна структура композиції «Theloniuos» (Телоніус) побудована, спираючись на 
вищезазначений прийом, акордове цифрування якої в т. 1–5, 9–13, 25–29 представ-
ляє собою низхідний паралельний акордовий рух малих мажорних септакордів по на-
ступних звуках: Bb, Ab, Gb, F, E, Eb, D, Db, C. Незважаючи на те, що подібний прийом 
не був новим для музичної мови джазу4, в контексті гармонічного розвитку нового 
музичного стилю паралельний акордовий рух має інше призначення. Якщо раніше 
він застосовувався задля з’єднання акордів у рамках виконавського стилю Т. Монка, 
він призначений для розширення палітри акустичного звучання гармонії.

Висновки
Новаторство Т. Монка в аспекті гармонічної мови музичного стилю bebop поля-

гає в переосмисленні консонансності звукового забарвлення акордового музичного 
матеріалу. Це стосується як акордових послідовностей, так і акустичного акордово-
го звучання. Саме в новаторських рисах, які були внесені легендарним піаністом до 
музичної мови джазової гармонії, що знайшли свій подальший розвиток в контексті 
сучасного джазу, і полягає фундаментальність його вкладу в еволюційні процеси сві-
тової джазової музики.

Важливим фактором є те, що зазначені особливості гармонічного мислення 
Т. Монка у подальшому склали базу для формування саунду, який став притаманним 
для джазової музики епохи сучасного джазу. Крім того, зауважимо, що виконавський 
стиль Т. Монка головним чином сфокусований навколо гармонії. На відміну від Д. Гіл-
леспі, виконавський стиль якого, окрім гармонії, був спрямований додатково й на 
віртуозності виконання, Т. Монк зосереджував увагу тільки на створенні гармонічної 
структури. Саме в новаторських рисах, які були внесені легендарним піаністом до му-
зичної мови джазової гармонії, що знайшли свій подальший розвиток у стилях та на-
прямках сучасного джазу – зокрема cool jazz та free jazz, – і полягає фундаментальність 
його вкладу в еволюційні процеси світової джазової музики.
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ПРОЯВЛЕННЯ ХАРАКТЕРНИХ ОЗНАК БЛЮЗУ  
В РАМКАХ МУЗИЧНОГО СТИЛЮ RHYTHM&BLUES

Анотація
Актуальність. В результаті проведеного дослідження, вперше в українському 

музикознавстві виділені, описані та конкретизовані основні ознаки музичного стилю 
rhythm&blues в аспекті проявлення характеристик блюзової музики. 

Мета – дослідити та визначити проявлення характерних ознак блюзу в рамках 
музичного стилю rhythm&blues. 

Висновки. В контексті музичного стилю rhythm&blues відбулося яскраве втілення 
основних характеристик блюзу, але в іншому трактуванні, що бере початок від належ-
ності досліджуваних явищ музичної культури до різних жанрових груп.

Ключові слова: блюз, музичний стиль rhythm&blues, музичний жанр, музичний 
стиль, музична форма.

Дискусії
Rhythm&blues представляє собою музичний стиль, що набув розвитку в 50-х рр. 

ХХ ст.5 Про спорідненість зазначеного музичного стилю та блюзу писала численна 
кількість дослідників неакадемічної музики ХХ ст. Зокрема, Р. Шукер визначає його як 
перехідний етап саме від традиційного блюзу, пишучи, що rhythm&blues – це «важли-
вий міст між блюзом та soul» (Шукер, 2005, с.230).

Звертаючись до питання спільності rhythm&blues та блюзу як музичного жанру, 
необхідно зазначити, що композиції, написані в музичному стилі rhythm&blues, на-
лежать до розважального жанру музичного мистецтва. У рамках жанрових витоків 
творчого надбання зазначеного музичного стилю немає жодного супротиву навколи-
шній дійсності або будь-якого натяку на боротьбу та протест. Проводячи паралель між 
музичним стилем bebop та авангардною музикою, О. Козлов пише: «Бібоп, а згодом 
атональний авангард Орнета Коулмена, стали засобом постановки багатьох негри-
тянських проблем і виразом здивування, гіркоти і навіть озлобленості післявоєнного 
чорного покоління. Нічого цього не було в ритм-енд-блюзі. Він скоріше уводив від 
проблем, допомагав забути про них. Його головним завданням стали нехитра розвага, 
зняття напруги після важкої роботи у жителів негритянських гетто у великих амери-
канських містах» (Козлов, 2001, с. 4). Тому, розглядаючи зазначений аспект проблеми, 
ми можемо зазначити, що ці два явища неакадемічної музики ХХ ст. за своїми озна-
ками є абсолютно протилежними. Водночас необхідно зауважити, що аспект расової 
нерівності відігравав певну роль у рамках вказаного явища музичної культури. Од-
нак він у цьому разі проявлений в іншому ракурсі. Наслідок вказаної ознаки полягає 
у походженні жанрової характеристики розважальності від джазового музичного на-
пряму, який є явищем, для якого характерна квінтесенція ознак як африканської, так 
і європейської культур. Тому ми можемо зауважити, що в рамках музичного стилю 

5 Під терміном музичний стиль rhythm&blues ми розуміємо урбанізовану форму блюзу, що у 30–40-х рр.  
ХХ ст. створила пласт неакадемічної музики ХХ ст., який стилістично базується на характеристиках 
блюзу, але представляє їх в новому трактуванні.
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rhythm&blues феномен маргінальності, який притаманний блюзу, не відіграє провід-
ної ролі через насамперед прояв у рамках зазначеного явища ознак впливу джазової 
музики, для якої не властива маргінальність6.

Водночас ми можемо зауважити, що музичний стиль rhythm&blues став найяскра-
вішими представником стилістичних рис блюзу. Торкаючись питання спільності 
принципів мелодичної організації музичного стилю rhythm&blues та блюзу, необ-
хідно відмітити абсолютне походження зазначеного процесу першого явища світо-
вої музичної культури від другого. Подібну спорідненість мелодики блюзу та музич-
ного стилю rhythm&blues визначає і Д. Аберсольд, вказуючи наступне: «Виконавці  
ритм-н-блюзу завжди користуються блюзовим ладом» (Аберсольд, 2000, с. 31). Насам-
перед мова йде про спирання мелодичного матеріалу на діатоніку блюзового ладу. 
Яскравим прикладом застосування зазначених принципів є композиція гурту Joe 
Liggins and His Honeydrippers (Джо Ліггінс та його медоноші) «Pink Champane» (Роже-
ве шампанське) (1950), головний мелодичний матеріал якої базується і в першому, 
і в другому квадраті, на звуках мінорного блюзового ладу в той час основний лад ком-
позиції відповідає мажору. Зазначене явище акустично відтворює звучання розще-
пленого терцієвого тону, що безумовно асоціюється з характерним блюзовим саун-
дом. Необхідно зазначити, що подібне спирання на мінорну діатоніку є постійним 
протягом викладення музичного матеріалу, незалежно від гармонії, яка використову-
ється, що відповідає лінеарному музичному мисленню, яке є також характерним для 
блюзової музики.

Також необхідно зазначити, що головною спільною характеристикою блюзу та 
зазначеного музичного стилю є спирання побудови мелодичного матеріалу на прин-
цип повторюваності та, як наслідок, широке використання в музичній фактурі ін-
струментальних рифів. Крім того, необхідно вказати, що в рамках музичного стилю 
rhythm&blues є часто застосованим традиційний для блюзової музики мелодичний 
зворот, що визначається як turnaround (торнераунд). Також зазначимо, що на високий 
ступінь прояву блюзового фонізму в контексті музичного стилю rhythm&blues впливає 
широке використання виконавських засобів, що є характерними для блюзової музи-
ки. А саме: застосування блюзового вокального інтонування з використанням ступе-
нів ладу блюзової діатоніки та «плаваючих тонів»; використання технічного прийому 
slide, що яскравим чином відтворює звучання «блюзових тонів» у рамках блюзової 
діатоніки, тощо. Також у рамках вказаного стилю широко розповсюджений прийом 
перекличок, який відбувається в різноманітних комбінаціях: вокаліст та бек-вокал, 
вокал та інструмент тощо.

Вплив принципів блюзової організації музичного матеріалу в аспекті гармонії 
музичного стилю rhythm&blues простежується насамперед у використанні головних 
гармонічних послідовностей блюзової музики. Безумовно, мова йде про акордову 
послідовність, що характерна для музичної форми 12-тактового блюзового квадрата. 
Причому, на відміну від джазової музики, в рамках музичного стилю rhythm&blues 
застосовується зазначена гармонія в своєму первинному різновиді, без використання 
акордових замін, прийомів гармонічних зрушень та затримувань тощо. Однак необ-
хідно зауважити, що, враховуючи той факт, що мелодика зазначеного стилю пере-
важно спирається на розширену блюзову діатоніку, різновид акордів, що використо-
вуються в рамках зазначеної акордової послідовності, також є розширеним. Мова 
йде про різновид акорду, що використовується на І ступені ладу. Як відомо, найбільш 
яскравою характеристикою блюзу є використання на зазначеному ступені малого ма-
жорного септакорду. У рамках музичного стилю rhythm&blues ми можемо говорити 
також і про характерність використання іншого різновиду акорду, що більшою мірою 

6 Йдеться про традиційний джаз.



69

MUSIC IN DIALOGUE WITH THE MODERNITY: STUDIOS OF EDUCATIONAL, ART HISTORY, CULTUROLOGICAL

SECTION: THEORY AND HISTORY OF MUSIC ART 

походить від мажорного різновиду блюзового ладу, а саме мажорного тризвуку з до-
даванням секстового тону.

На нашу думку, зазначене явище походить від образно-змістовного навантажен-
ня музики зазначеного музичного стилю. Як було зазначено вище, належність тво-
рів музичного стилю rhythm&blues до розважального мистецтва певним чином мала 
вплив на формування його системи засобів музичної виразності. Необхідно відміти-
ти, що розважальний вектор визначив певні закони побудови музичного матеріалу. 
Зокрема, спирання мелодики на діатоніку мажорного блюзового ладу. Цей аспект 
головним чином вплинув на різновид акорду, що використовується в першому такті 
12-тактового блюзового квадрата в контексті музичного стилю rhythm&blues. Як ві-
домо, така акордова послідовність не є первинно характерною для блюзової музики 
через неяскравість вираження ладового нахилу у блюзових композиціях. Але в про-
цесі інтеграції блюзу в музичні стилі та напрями світової музичної культури через 
набування нових запозичених від них елементів зазначене явище також можна ха-
рактеризувати як характерну акордову послідовність саме блюзової музики. Як відо-
мо, вищезазначений різновид мінорного блюзового квадрата первинно отримав роз-
виток у рамках джазової музики постбопового періоду. Мінорний блюзовий квадрат 
у рамках музичного стилю rhythm&blues різниться від мінорного блюзового квадрата, 
що характерний для джазової музики ладовим нахилом акорду IV ступеня: в джазо-
вій музиці як правило використовується тризвук мінорного нахилу, тоді як у музич-
них стилях принципи організації музичного матеріалу яких здебільшого походять від 
блюзу, зокрема в музичному стилі rhythm&blues використовується акорд мажорного 
нахилу. Причина цього у взаємозв’язку мелодики та гармонії будь-якого музичного 
стилю. В цьому разі в рамках музичного стилю rhythm&blues причина полягає в спи-
ранні мелодики зазначеного стилю не на семиступеневий лад, як у джазовій музиці 
ери Modern Jazz, а на звуковий склад розширеної блюзової діатоніки.

Єдиною різницею в стилістичних ознаках зазначених явищ неакадемічної му-
зики ХХ ст. є основоположна позиція ритмічного початку в рамках музичного стилю 
rhythm&blues, який у самому блюзі, в традиційному його розумінні, провідної ролі 
не відіграє. Але, враховуючи той факт, що джазова музика, від якої музичний стиль 
rhythm&blues набув вищезазначену характеристику, в ті часи набула неабиякого роз-
витку та популярності, подібне явище має справді природні причини. Крім того, пев-
ним каталізатором стала розповсюдженість у той час джазового музичного стилю 
bebop, що на противагу вимагало появи якогось музичного явища, яке буде більш до-
ступним та легким для сприйняття. А ритм, як відомо, відіграє велику роль у процесі 
сприйняття музичного матеріалу слухачем. Виділяючи інший аспект причини відбу-
вання зазначеного процесу інтеграції домінування ритмічного початку в рамках му-
зичного стилю rhythm&blues, можна навести вислів М. Роуча, який наводить Д. Сан-
торо: під час створення будь-яких справді нових музичних явищ, таких як «bebop, 
rhythm&blues, рок або реп», головні зміни стосуються іншого трактування ролі саме 
ритмічного початку, якому, як правило, відводиться більш значне положення серед 
характеристик музичного стилю (Санторо, 2004, с.47).

Щодо впливу блюзового формоутворення на музичний стиль rhythm&blues, ми 
можемо відмітити, що, як було вже вказано при розгляді питання впливу блюзової 
гармонії, зазначені принципи поширилися в рамках зазначеного явища неакаде-
мічної музики ХХ ст. Спираючись на проведений аналіз музичної спадщини стилю 
rhythm&blues, ми можемо зробити висновок про справді основоположне місце музич-
ної форми 12-тактового блюзового квадрата в контексті обговорюваного музичного 
стилю. Причому необхідно зазначити, що найбільшого поширення зазнали її основні 
різновиди, а саме архаїчний та класичний блюзові квадрати. Зауважимо, що в цьо-
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му разі визначальний аспект відіграє використання в складі зазначених різнови-
дів 12-тактового блюзового квадрата блюзової каденції, що якнайбільше відтворює 
принципи блюзового формоутворення в контексті музичного стилю rhythm&blues.

Висновки
Таким чином, ми можемо зауважити, що музичний стиль rhythm&blues є яскра-

вим уособленням стилістичних рис блюзу. Подібне твердження походить від широко-
го застосування в рамках вказаного музичного стилю наступних характеристик блю-
зу, а саме: спирання мелодичного матеріалу на діатоніку блюзового ладу, спирання 
побудови мелодичного матеріалу на принцип повторюваності, широке використан-
ня в  музичній фактурі інструментальних рифів, застосування блюзового вокально-
го інтонування, використання технічного прийому slide, розповсюдження прийому 
перекличок, використанні головних гармонічних послідовностей блюзової музики 
в своєму первинному різновиді, основоположна роль музичної форми 12-тактово-
го блюзового квадрату. Але важливим аспектом є те, що в рамках зазначеного стилю 
вони реалізовані в іншому трактуванні, що бере початок від особливостей жанрових 
характеристик явищ, що досліджується.
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ЗОЛОТИЙ ПЕРЕТИН В ТВОРЧОСТІ С. ПАВЛЮЧЕНКА  
ЯК ХАРАКТЕРНА ОЗНАКА МИСТЕЦЬКОЇ ДОВЕРШЕНОСТІ

Анотація
Актуальність. Неабияке значення в площині мистецьких уподобань сучасного укра-

їнського суспільства посідає народна пісня. Це визначає необхідність дослідження різних 
аспектів розвитку народного хорового мистецтва в проекції на актуальні запити сучасно- 
вітчизняного середовища. 

Мета – цікавість до народної пісенної спадщини ставить перед дослідниками цьо-
го пласту національної культури нові запитання та виклики, як от – дослідження, ви-
вчення глибин історії української народної пісні, а також засвоєння досвіду попередніх 
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поколінь в контексті творчого самовираження. З огляду на це особливого значення для 
суспільства набувають життєвий шлях та творча спадщина таких особистостей, 
як: Г. Верьовка, А. Авдієвський, А. Пашкевич, І. Сльота, Л. Ященко. До цієї плеяди мит-
ців можна віднести й постать С. Павлюченка, який успішно реалізував творчі традиції 
Г. Верьовки в українському народному хорі КНУКіМ.

Висновки. В науковій роботі розглянуто феномен золотого перетину в творчості 
видатних митців архітектури, живопису, хореографічного мистецтва, поезії. Окреме 
місце в роботі посідає постать С. Павлюченка, художнього керівника та головного дири-
гента українського народного хору КНУКіМ. 

Ключові слова: золотий перетин, С. Павлюченко, народний хор, обробка.

Дискусії
Проаналізувавши твори для студентського народного хору КНУКіМ в обробці та 

аранжуванні С. Павлюченка, що увійшли до тритомного видання «Співає український 
народний хор Київського Національного університету культури і мистецтв» ми ви-
явили не одноразове застосування митцем феномену золотого перетину.

Загальновідомо, що золотий перетин – це форма, яка слугує появі відчуття гар-
монії, цілісності та довершеності. Термін «золотого перетину» став основним естетич-
ним мірилом епохи Ренесансу дякуючи одному з найвпливовіших її діячів – Леонардо 
да Вінчі. Відкриття даного феномену, на нашу думку, є цілком закономірним, адже 
людство одвічно знаходиться в активному пошуці збалансованості форм, довершено-
сті та гармонії в природі. Так, Леонардо да Вінчі, дослідивши тіло людини, знайшов 
наступну закономірність: на малюнках стереометричного тіла, розташованого пра-
вильним п’ятикутником, кожен з отриманих прямокутників виявляє співвідношення 
сторін за феноменом золотої пропорції.

Загальновідомо, що архітектор Франческо Бартоломео Растреллі неодноразово 
застосовував золотий перетин в своїх роботах. Зазначимо, що в архітектурі Андрі-
ївської церкви в Києві, яка збудована за проектом архітектора, чітко простежується 
золотий перетин в чітких пропорціях та гармонії форм

Прискіпливе око помітить золотий перетин і на знаменитій картині І.  Рєпіна 
«Запорожці пишуть листа турецькому султану». Торкаючись образотворчого мисте-
цтва в цілому зазначимо наступне: «Наявність у картині яскравих вертикалей і гори-
зонталей, що ділять її за принципом золотого перетину, надає зображенню характеру 
врівноваженість і спокій…» (Григорчук, 2017).

Золотий перетин знайшов своє відображення і в мистецтві поезії. Творчість 
таких відомих українських поетів, як Т. Шевченко, О. Олесь, Л. Костенко є яскравим 
прикладом гармонійної побудови віршів. Загальновідомо, що всі вірші мають свою 
структуру та мелодійність. А моменти найвищої емоційної напруги надають віршам 
певної форми. Наприклад, у віршах на сто рядків точку золотого перетину можна від-
найти на шістдесят другому рядку. Проілюструємо це на прикладі вірша Т. Шевченка 
«І мертвим, і живим, і ненародженим». Так, вірш має 261 рядок, де: «… золотий пере-
тин припадає на 161 рядок: «Раби, подножки, грязь Москви» (там само).

Зазначимо, що золотий перетин виявляється не тільки в анатомії людського тіла, 
але й в різних видах мистецтв, зокрема в хореографічному. Так, аналізуючи часову 
тривалість жартівливого танцю «Повзунець» (хореографія П. Вірського) (Ансамбль 
П. Вирского. 2017), ми знаходимо співпадіння точки золотого перетину (≈1,62) з по-
чатком пантоміми, що умовно розподіляє хореографічне полотно на більшу та слі-
дуючу за нею меншу частину танцю. В свою чергу менша частина є підтвердженням 
свідомого чи інтуїтивного застосування П. Вірським феномену золотого перетину 
в танці, адже в цій частині ми знаходимо друге застосування золотого перетину в цьо-
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му хореографічному номері. Це підтверджує кульмінація хореографічного твору на 
256 секунді.

Золотий перетин в музиці прослідковується при співставленні частин музично-
го твору за тематичним контрастом, інтонаційними співзвуччями, тощо. Виявилось, 
що чим вищий ступінь талановитості композитора, тим більше простежується в його 
творчості ступінь симетрії. По суті золотий перетин є прямою ознакою обдарованості. 
Зазначимо, що золоту пропорцію виявлено у всіх двадцяти семи етюдах Ф. Шопена. 
Крім цього важливим є той факт, що й частини етюдів, які поділені в часовому вимірі 
за золотою пропорцією всередині, як правило, також поділені у такому ж співвідно-
шенні. Зазначимо, що музикознавець Е. Розенов свого часу звернув особливу увагу 
на Fantasia-Impromtu Ф. Шопена. Загальновідомо, що композитор написав цей твір 
експромтом. В свою чергу це засвідчує, що золотий перетин застосовувався автором 
на інтуїтивному рівні, без використання математичних розрахунків. Втім, наявність 
в музичному творі золотої пропорції Е. Розеновим було доведено на рівні найдрібні-
ших музичних формоутворень (Арановский, 2007). Це дає нам підстави стверджувати, 
що Ф. Шопен міг відчувати точки золотого перетину на інтуїтивному рівні.

Повертаючись до вище зазначеного тритомного видання «Співає український 
народний хор Київського національного університету культури і мистецтв», куди 
увійшли обробки та аранжування зроблені С. Павлюченком слід зазначити, що ця 
фундаментальна праця є творчим наслідцям митця на посаді художнього керівника 
та головного диригента українського народного студентського хору КНУКіМ. Є доко-
наним фактом те, що творчий колектив являється: « … провідним навчально-концерт-
ним колективом в Україні, що пропагує народнопісенні традиції, володіє мистецтвом 
глибокого й проникливого співу» («Павлюченко Станіслав Євстигнійович», 2012, с.10).

Детальний аналіз обробок та аранжувань, що увійшли до тритомного видання за-
свідчив, що Станіслав Павлюченко, як і видатні Ф. Шопен, Т. Шевченко, І. Рєпін, Ф. Ра-
стреллі, П. Вірський, Леонардо да Вінчі відчував потяг до універсальної гармонійної 
форми. Як приклад наведемо обробку С. Павлюченка на вірші Д. Павличка, музика 
О. Білаша «Лелеченьки» (з музики до кінофільму «Сон»). В обробці феномен золотої 
пропорції зустрічається двічі. Перший раз ми бачимо її в хоровому вступі, що склада-
ється з тринадцяти тактів. Точка золотого перетину припадає на восьмий такт вступу, 
де ми спостерігаємо емоційний спалах. Другий, основний прояв золотого перетину 
в обробці зустрічається в третьому куплеті де після точки найвищого емоційного на-
вантаження слідує хорове піано. Зазначимо, що в часовому вимірі обробка простяга-
ється на шість хвилин. Відповідно, провівши певні математичні розрахунки ми вихо-
димо на четверту хвилину десяту секунду. Така форма твору цілком виправдана, адже 
розвиток драматургії у віршах, де саме в третьому куплеті Д. Павличко здіймає завісу 
над містичною постаттю особи, від якої йде мова, вимагає нових художньо-музичних 
образів, як відповідь на нову художню рису містичної постаті. А саме: «Несіть мене, 
лелеченьки, мертвого додому…».

Висновки
З огляду на вище викладений матеріал зазначимо, що мистецька спадщина Ста-

ніслава Євстигнійовича Павлюченка вимагає до себе ретельної та прискіпливої уваги. 
Ми впевнені, що подальший аналіз обробок та аранжувань митця збагатить дослід-
ників його насліддя розумінням алгоритмів побудови обробок та аранжувань націо-
нальної народної хорової культури за найдовершенішою формою золотого перетину.

Разом з тим аналіз творчості митця саме під таким кутом сприятиме якнайш-
видшому визнанню геніальності С. Павлюченка на підставі ознак творчої спорідне-
ності з видатними митцями.
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Результати, отримані в процесі аналізу мистецької діяльності видатних митців, 
можуть бути використані керівниками студентських та професійних хорових колек-
тивів, а також в творчості самодіяльних хорових колективів.
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ПОШИРЕННЯ БАГАТОГОЛОСНОЇ МУЗИКИ В ЕПОХУ РЕНЕСАНСУ

Анотація
Актуальність. В період Ренесансу багатоголосний спів органічно увійшов в укра-

їнську духовну музику і став невід’ємним складовим елементом національної культури. 
Сьогодні партесні твори досліджуються музикознавцями, публікуються та виконують-
ся в концертних залах. Актуальність цієї публікації пов’язана зі зростаючою увагою до 
української музичної культури в період Ренесансу. 

Мета – визначення впливу реформаційних течій на українську музичну культуру 
та розробка періодизації поширення багатоголосної музики та запровадження ліній-
ної нотації. Наукова новизна полягає у визначенні характерних особливостей розвитку 
української музичної культури в епоху Ренесансу та розробці періодизації поширення ба-
гатоголосної музики та запровадження лінійної нотації в Україні. 

Висновки. В процесі дослідження впливу реформаційних течій та діяльності ка-
толицьких навчальних закладів визначено витоки багатоголосної музики. Розроблено 
періодизацію поширення багатоголосної музики на українських теренах. Встановлено, 
що європейська багатоголосна музика проникає на українські землі разом із поширенням 
католицької віри та реформаційних течій.

Ключові слова: реформаційні течії, музичні капели, багатоголосна музика, лінійна 
нотація.

Дискусії
Серед українських істориків та мистецтвознавців, які займалися і продовжують 

займатися дослідженням православного літургійного співу, побутує усталена думка, 
що запровадження багатоголосного співу в Україні розпочали церковні братства за 
підтримки Східних патріархів для протидії католицькій вірі та різноманітним про-
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тестантським течіям. Стосовно запровадження лінійної нотації в Україні існує дві гі-
потези. Так, О. Я. Шреєр-Ткаченко, М. В. Бражніков, О. С. Цалай-Якименко та ін. вва-
жають, що введення нової лінійної нотації було пов’язано із запровадженням бага-
тоголосного співу. Згідно цієї гіпотези лінійна нотація спочатку використовувалася 
півчими для партесного співу, а вже потім побачивши певні переваги, її застосува-
ли для перепису монодійних піснеспівів (Бражников, 1979; Цалай-Якименко, 2001;  
Шреєр-Ткаченко, 1980).

Інша гіпотеза знайшла своє відображення в працях М. Ф. Фіндейзена, Д. В. Разу-
мовського, Д. С. Шабаліна. Так, М. Ф. Фіндейзен відзначав, що деякі знаки київського 
лінійного нотопису, як і зовнішнє зображення нот, були схожі з невмами (Финдейзен, 
1928). Дослідник Д. С. Шабалін, стверджує, що київська квадратна нотація створена 
в Києві, ймовірно, в другій половині XV – на початку XVI ст., за допомогою накладен-
ня стовпових невм на нотолінійний стан (Шабалин, 2003). Д. В. Разумовський також 
зазначав, що київська нотація в першій половині XVIІ ст. мала свої характерні особли-
вості, які були невідомі західноєвропейській музичній культурі (Разумовский, 1867). 
Ми погоджуємося з твердженнями Д.  В.  Разумовського та Д.  С.  Шабаліна, що київ-
ська нотація, яка використовувалася для запису богослужбових піснеспівів мала свої 
характерні особливості в графічному зображенні нотних знаків (Разумовский, 1867; 
Шабалин, 2003). Адже, в кожній західноєвропейській країні, на початковому етапі 
засвоєння, лінійний нотопис мав свої характерні особливості. Відповідно, в слов’ян-
ських країнах таких як Чехія і Україна, мав місце перехідний період від невменного 
нотопису до лінійного. Цей період характеризується збереженням певних невменних 
знаків на лінійному нотному стані. В подальшому відбувається поступова уніфікація 
музичної нотації у всіх країнах Європи.

В процесі дослідження питань поширення багатоголосного співу в Україні та за-
провадження київської квадратної нотації у нас сформувалася власна гіпотеза, яка 
має відповідні документальні підтвердження. Потрібно зазначити, що процесу за-
провадження багатоголосного співу в богослужінні передував період ознайомлення 
і засвоєння. Саме в період заснування католицьких та протестантських шкіл та цер-
ков а також поширення реформаційних течій відбувається ознайомлення українців 
з багатоголосним співом та хоральною і мензуральною нотаціями.

Першою реформаційною течією, яка мала вплив на українську культуру та освіту 
був гуситський рух. Одним із головних завдань чеських реформаторів було бажання 
відродити в церковному житті практики ранніх християн. Це привело їх до зближен-
ня з православним християнським Сходом, де на їхню думку, все ще переважало пер-
вісне християнське життя. Ознайомлення українців з європейською музичною куль-
турою, яка була проникнута ідеями реформації, почалося саме з чеських пісень під 
час гуситських війн, в яких вони епізодично брали участь. Гуситські пісні не втратили 
своєї популярності і в XVI ст., вони продовжували створюватися «чеськими братами». 
Це були представники християнського протестантського руху, який виник в Чехії піс-
ля поразки таборитів. Чеські духовні гімни спиралися на церковні лади, проте на від-
міну від католицької літургійної музики тих часів, виконувались чеською мовою і без 
інструментального супроводу (Бэлза, 1972).

З ідеями чеської реформації та європейською музичною культурою українці та-
кож знайомилися під час навчання в європейських університетах. В період чеської 
революції молодь із західноукраїнських земель навчалася у Празькому університеті. 
Згідно історичної пам’ятки Університету Карла-Фердінанда з 1401 по 1408  рр. сту-
пінь бакалавра на філософському факультеті в Празі отримали українські студенти: 
Christophorus de Lytwania, Mathias Wylna, Ioan de Lemberg та ін. («Monumenta historica 
universitatis Carolo-Ferdinande Pragensis»).
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Після того, як у 1480 р. в Трансільванії починається активна діяльність інквізи-
ції проти єретичних рухів (саме гуситів), громади «Братської Єдноти» змушені були 
емігрували через Молдавію на Поділля. Про осідання на цій території чеських громад 
свідчать дані з історичної топографії Кам’янця-Подільського, зібрані ще наприкінці 
XIX ст. подільським краєзнавцем Юрієм Сіцінським. Велика громада «чеських братів» 
в 1490–1500-х рр. осіла в місті Смотричі поблизу Кам’янця-Подільського (Сіцінський, 
1994, С. 45-60). Чеські брати пропагували реформаційні ідеї і на Закарпатті, розпов-
сюджуючи чеську духовну літературу в школах. Перші переклади Святого Письма 
з’являються в цьому регіоні за посередництва чеських братів, які привозили сюди 
копії «Шекейського Псалтиря» (1550 р.), «Євангеліє» (1574 р.), «Діяння апостолів» та 
«Кралицьку Біблію» (Петровъ, 1906).

В чеському хоровому нотописі прослідковується його подібність з київською ква-
дратною нотацією. Чеський оригінальний тип нотації nota choralis – ромбіка (празь-
ка нотація) сформувався від поєднання давнього чеського невменного, nota romana 
quadrata (Франція) і nota gotica (Німеччина) (Černušák, 1974). Ця нотація, як і будь-яка 
латинська, цього періоду, використовувала в церковній практиці чотирьохлінійний 
нотний стан з ключами f-c та c-g, Цим нотописом написані чеські музичні рукопи-
си: Антифонарій королеви Єлизавети Рейчки (початок XІV ст.), Антифонарії з жіно-
чого монастиря бенедиктинців при св. Георгія в Празькому Граді (20-ті роки XІV ст.), 
Седлецький антифонарій (приблизно в 1240 р.), Антифонарій Арношт Пардубіцький 
(1364 р.) тощо.

Важливим фактом є те, що вже на початку XІV ст. в Чеському королівстві були 
знайомі з хоральною та мензуральною нотаціями, а поліфонічні вокальні жанри по-
чали розвиватися з другої половини XV ст. Відповідно, можемо зазначити, що саме 
«чеські брати» стали одними із перших, хто познайомив українців з багатоголосним 
співом та хоральною і мензуральною нотаціями. Адже, саме чеський реформаційний 
рух першим проникає на українські терени.

Першими популяризаторами багатоголосної музики була українська заможна 
шляхта Великого князівства Литовського, яка захоплювалася реформаційними іде-
ями починаючи з XVI ст. В більшості випадків захоплення ідеями Реформації відбу-
валося під час їхнього навчання в європейських університетах. Збереглися докумен-
тальні матеріали, які засвідчують, що заможні українські шляхтичі запрошували іно-
земних вчених та музикантів до своїх маєтків, будували церкви, в яких виконувалися 
багатоголосні твори, засновували друкарні, де на їхній кошт видавалася різноманітна 
полемічна література та богослужбові нотні книги.

Завдяки старанням князя Миколи Христофора Радзивілла на прізвисько «Чор-
ний» (1515–1565 рр.), який був канцлером Великого князівства Литовського, кальві-
нізм став панівним серед магнатів та шляхти князівства. Радзивілли були в родинних 
стосунках з Вишневецькими, Острозькими, Потоцькими, Сапєгами, Слуцькими. Вони 
мали дружні та родинні стосунки з можновладними будинками курфюрстів прусських, 
баварських, герцогів курляндських, князів молдавських, магнатів угорських, королів 
польських. За прикладом Миколи Радзивілла «Чорного» та Миколи Радзивілла «Рудо-
го» та під їхнім впливом прийняли кальвінізм православні шляхетні роди Ходкевичей, 
Сапег, Горський, кн. Вишневецьких, Глібовичів (Ан Янович Глібович, Микола Янович 
Глібович), Полубенских, Дорогостайських (Микола Дорогостайський, його сини Кши-
штоф і Петро та онук Владислав), Тишкевичів (Василій, Петро), Зборжаських та багато 
інших знатних прізвищ і дрібної шляхти. Одні це робили за спорідненими або друж-
німи зв’язкам з Радзівіллами, інші через бажання догодити і мати їхню прихильність.

Князь Микола Радзивілл «Чорний» був великим шанувальником європейсько-
го музичного мистецтва. Його оркестр і хор у Вільні справив велике враження на 
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англійського посла сера Джерома Горзея, коли він слухав його в 1583 р. Князь Радзи-
вілл «Чорний» був опікуном Вацлава з Шамотул, він призначив його керівником свого 
хору в Несвіжі, де придворним музикантом працював композитор Кипріан Базилик.

В палаці Великого князя Литовського, польського короля Стефана Баторія в місті 
Гродно працювали відомі виконавці і композитори: Войцех Длугорай, Френсіс Мафон 
та ін. Королівський оркестр складався з 40 музикантів, і згідно зі складеним інвента-
рем в 1586 р. серед музичних інструментів були скрипки, клавесин, шалмеї, піщалки, 
кларнети, пузони тощо. Керівником капели (старшим музикантом) був відомий ком-
позитор Кшиштоф Клабон (Дадзіёмава, 2015).

Тікаючи від переслідувань католицької інквізиції в Європі прихильники кальві-
нізму отримали захист та підтримку від князя Христофора Миколая Радзивілла на 
прізвисько «Перун» (1547–1603  рр.) сина Миколи Радзивілла «Рудого». Він був рев-
ним кальвіністом і прихильником протестантської церкви, відстоював позиції про-
тестантів під час контрреформації. При його дворі перебували видатні мислителі, 
поети, музиканти, зокрема, поет і перекладач прибічник кальвінізму Андрій Римша, 
поет-кальвініст Еліаш Пелгжимовський, поет-кальвініст і перекладач Соломон Рисін-
ський та кальвіністський теолог і письменник Андрій Волан. Князь Христофор Радзи-
вілл Перун відкрив у Бересті друкарню, в якій 1563 р. була видана польською мовою 
Радзивіллівська Біблія (Lulewicz, 1987).

Один з укладачів Литовського статуту Остафій Богданович Волович (бл. 1520–
1587 рр.) – підканцлер та великий канцлер литовський був меценатом реформацій-
ного руху на землях Великого князівства Литовського. З православ’я він перейшов до 
протестантства і став прихильником кальвінізму. Пізніше зблизився з аріанами і ак-
тивно підтримував перекладача і друкаря Василя Тяпинського, протестантського тео-
лога і письменника Якуба з Калинівки та філософа і письменника Симона Будного. На 
кошти О. Б. Воловича була заснована друкарня в Несвіжі. Завдяки його фінансовій під-
тримці видано «Оправдание грешного человека перед Богом». Стараннями О. Б. Воло-
вича і на його кошти було зроблено переклад твору швейцарського теолога-кальвініста 
Генріха Буллінгера «Про істинне прийняття тіла і крові Ісуса Христа» (Бачище, 2016).

Потрібно зазначити, що власність кожного із українських магнатів складала де-
сятки міст та сотні сіл і за територією були величезними. Ці маєтності охоплювали 
практично всю територію українських земель за виключенням південних, де була по-
ширена займанщина серед українського козацтва. Так, княжі землі тільки десяти ро-
дин становили наприкінці XVI початку XVIІ ст. понад 55% поземельного фонду Украї-
ни (Яковенко, 1993, с. 125). Це свідчить про те, що протестантські впливи охоплювали 
велику кількість українських міст і сіл, а не тільки палаци магнатів. Парафії та церкви 
були зайняті священиками тієї релігійної конфесії, яку підтримував власник маєтку. 
Така ситуація була характерна не тільки для Речі Посполитої та Чеського королівства, 
а і для інших європейських держав. Діяла протестантська форма правового принци-
пу – «Чия земля, того і релігія» (лат. Cuius regio, eius religio) закріплену на Священній 
Римській Асамблеї в Аугсбурзі в 1555 р. (Böckenförde, 1967).

Шляхетські роди, маючи маєтки на українських теренах, засновували музичні 
капели, відкривали протестантські школи, в яких вчили церковному співу, будували 
церкви, де виконувалися багатоголосні духовні твори. В їхніх резиденціях та маєтках 
працювало багато відомих слов’янських композиторів та виконавців: Кипріан Бази-
лик, Вацлав з Шамотул, Микола Гомулка, богослов і композитор Ян Брант, лютнист 
і композитор Войцех Длугорай, співак, лютнист і композитор Кшиштоф Клабон та ін. 
Крім того, заможна шляхта запрошувала італійських музикантів таких, як Луку Ма-
ренціо та Діамеда Като (Morawska, 1998, s. 66-72), композитора Джованні Батіста Ка-
чолу та органіста Антонія (Франтишек) Мафона (Przybyszewska-Jarminska, 2002, s. 84), 
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В період Ренесансу церковне і світське музичні мистецтва були тісно пов’язані між 
собою. Композитори робили аранжування популярних світських пісень для викори-
стання їх в богослужінні, а також використовували церковні піснепіви зі світськими 
текстами. Багато композиторів працювали як в культових, так і світських жанрах, се-
ред них Кипріан Базилік, Вацлав з Шамотул, Криштоф Клабон та ін. Вони були автора-
ми інструментальних творів, світських пісень та псалмів для церковного хору.

Засвоєння лінійної нотації українськими православними музикантами відбува-
ється в музичних капелах, організованих магнатами та заможною шляхтою. Відповід-
но, виконуючи світську інструментальну музику вони засвоїли європейську світську 
п’ятилінійну нотацію. Цим можна пояснити, що в подальшому і церковні братства 
віддали перевагу п’ятилінійній нотації, яка вже була засвоєна українськими музикан-
тами та вважалася більш досконалою, а не чотирьохлінійну, якою записувались като-
лицькі та протестантські духовні твори.

Наша гіпотеза стосовного того, що спочатку відбулося поширення західноєвро-
пейської багатоголосної музики, а вже потім формується київська лінійна нотація 
співпадає з позицією О. C. Цалай-Якименко. Вона стверджує, що «у києво-братський 
період було усвідомлено факт народження нової загальнонаціональної культури хо-
рового співу, яку почали називати київською, то у києво-могилянський період відбу-
лося усвідомлення системності цієї культури та конкретних її автономних складни-
ків: це «київська нота» (Цалай-Якименко, 1988).

Відповідно до опрацьованого матеріалу пропонуємо періодизацію поширення 
багатоголосної музики на українських теренах:

•	 перший період з XV до XVІ ст. – ознайомлення українців із західноєвропей-
ським багатоголосною музикою завдяки поширенню католицької віри, реформацій-
них течій та під час навчання в європейських навчальних закладах;

•	 другий період з початку і до середини XVІ ст. – засвоєння українськими музи-
кантами багатоголосної музики під час навчання та роботи в капелах магнатів Вели-
кого князівства Литовського і Королівства Польського;

•	 третій період з другої половини XVІ до початку XVIІ ст. – запровадження світ-
ської інструментальної музики та церковного партесного співу в маєтках української 
шляхти, яка стала захоплюватися реформаційними ідеями переходячи в різноманітні 
протестантські конфесії;

•	 четвертий період розпочався наприкінці XVI і тривав до XVІІI ст. – українські 
церковні братства запроваджують партесний спів в православному богослужінні.

Дана періодизація не має чітко визначених дат, так як українські етнічні землі 
з XV і до XVІІI ст. входили до складу різних держав. Відповідно це впливало на по-
ширення європейської багатоголосної музики в українському суспільстві. Наприклад, 
українська молодь із західних земель набагато раніше мала можливість навчатися 
в європейських університетах за своїх одноліток із центральних і східних земель. На-
вчаючись в університетах Європи вони також знайомились із світською та культовою 
музичною культурою, яка була багатоголосною і записувалася мензуральною та хо-
ральною нотаціями.

Висновки
В процесі дослідження впливу реформаційних течій та діяльності католицьких 

навчальних закладів на українських теренах визначено витоки багатоголосної му-
зики. Розроблено періодизацію поширення багатоголосної музики на українських 
теренах. Встановлено, що європейська багатоголосна музика проникає на українські 
землі разом із поширенням католицької віри та реформаційних течій. Першими по-
пуляризаторами багатоголосної музики була українська заможна шляхта, яка захо-
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плювалася реформаційними ідеями починаючи з XVI ст. В маєтках української шлях-
ти організовувалися музичні капели, які виконували світські інструментальні та цер-
ковні багатоголосні твори. І тільки наприкінці XVI ст. церковні братства за підтримки 
Східних патріархів розпочали запроваджувати багатоголосний спів в православному 
богослужінні. Це був заключний етап в поширенні багатоголосної музики в україн-
ському суспільстві.
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ЩОДО ЦІННОСТІ МУЗИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
У РОЗВИТКУ МАТЕМАТИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ

Анотація
Актуальність. Авторами звернено увагу на те, що знання основ музики скла-

дають фундамент логічно точного мислення, зокрема математичного. Наголошено 
на тому, що музика як засіб навчання математики покращує інтелект і готовність 
дітей до здійснення освітньої діяльності. Метою тез є висвітлення важливості музич-
них занять у формуванні просторово-часових уявлень дітей як однієї із складових ма-
тематичних здібностей. На основі аналізу результатів досліджень науковців зроблено 
висновок, що значно кращі результати у вирішенні математичних задач, пов’язаних із 
просторово-часовою орієнтацію, демонструють ті учні, які залучені до вивчення му-
зики. 

Мета – висвітлення важливості музичних занять у формуванні просторово-часо-
вих уявлень дітей як однієї із складових математичних здібностей.

Висновки. Музичні і математичні операції схожі і змістовно, і психологічно. Ви-
користання елементів музичних занять на уроках математики сприяє розвитку когні-
тивних здібностей, афективних і психомоторних навичок, а також покращує інтелект 
і готовність до освітньої діяльності. Зокрема, заняття музикою сприяють формуванню 
просторово-часових уявлень, що у свою чергу розвиває математичні здібності дітей. 

Ключові слова: готовність до освітньої діяльності, музика як засіб навчання ді-
тей математики, просторово-часові уявлення.

Дискусії
Музика і математика є двома полюсами людської культури. Слухаючи музику, 

людина занурюється в чарівний світ звуків, розв’язуючи задачі – потрапляє в суворий 
простір чисел, при цьому майже не замислюючись над тим, що світ звуків і простір 
чисел здавна сусідують один з одним.
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Знання основ музики складають фундамент логічно точного мислення, на зразок 
математичного. Ще в Стародавній Греції математику і музику називали рідними се-
страми, а з часів Піфагора музика поряд з арифметикою, геометрією та астрономією 
входила до числа обов’язкових досліджуваних наук. Давні філософи дійшли висновку, 
що музика є математичною, а математика – музичною. Адже, й в музиці, й в матема-
тиці панує ідея числа і відношення. Не існує такої галузі музики, де б числа не були 
би кінцевим способом опису художнього процесу: в ладах є певне число ступенів, які 
характеризуються певними залежностями і пропорційними відношеннями; ритм ді-
лить час на одиниці та встановлює між ними числові зв’язки; в основі музичної фор-
ми задекларовані ідеї подібності та відмінності, тотожності і контрасту, які суміжні 
з поняттями нескінченості, симетрії та формують квазігеометричні музичні поняття. 
У музиці краса і гармонія «ведуть» за собою творчу думку так само, як у математиці. 
У математиці тільки те вірно, що є прекрасним.

Тому, піклуючись про розвиток у дітей творчих навичок та вмінь самостійної 
реалізації власних намірів, математичних здібностей, здатностей до інтуїтивного 
розуміння просторово-часових і трансформаційних закономірностей, важливо згада-
ти про музичні заняття, які створюють прекрасне підґрунтя для зростаючого мозку, 
дозволяють створити фундамент, як для здійснення творчості, так і для опанування 
математики – «цариці всіх наук».

Метою даних тез є висвітлення важливості музичних занять у формуванні про-
сторово-часових уявлень дітей як однієї із складових математичних здібностей.

Дослідження нейропсихологами функцій мозку показали, що музика активує 
потік нервових імпульсів у мозолисте тіло, а також допомагає в організації мережі 
мозкових волокон, що з’єднують ліву і праву півкулі. Учені наголошують, що коли 
обидві півкулі мозку є активними, різні психічні функції стають узгодженими, а таке 
вирівнювання функцій мозку підвищують готовність людини до освітньої діяльності 
(Djohan, 2003; Hallam, 2015).

Це підтверджується результатами чималої кількості досліджень, які показують, 
що: 

 – музичні заняття значно підвищили успішність із вивчення математики серед 
учнів середніх класів (Omari, Alhersh, Aldalalah ect., 2010); 

 – залучення дітей до вивчення музики сприяло розвитку математичного 
і лінгвістичного мислення (Santos-Luiz, 2007); 

 – музика допомагала у формуванні інтересу до занять математикою та матема-
тичної грамотності (Djohan, 2003);

 – використання класичної, романтичної та барокової музики під час навчання 
підлітків математики спряло розвитку в них інтелекту (Karlimah dan Resa Respati, 2016).

Музичні психологи встановили, що деякі форми музичної діяльності покращу-
ють інтелектуальні здібності, продуктивність навчання, а також сприяють формуван-
ню просторово-часового мислення та уявлення (S. Hallam, F. Rauscher, E. Schellenberg). 
Зокрема вчені дійшли висновку, що рівень сформованості просторово-часового уяв-
лення поліпшується завдяки використанню на заняттях математики музично-рит-
мічних вправ. 

Результати деяких досліджень (Gardiner, Fox, Knowles, & Jeffrey, 1996), зокрема, 
показали, що використання протягом семи місяців елементів музичних занять під 
час вивчення математики сприяло тому, що діти отримали більш високі бали за стан-
дартними математичними тестами, ніж ті учні, котрі займалися за звичайною освіт-
ньою програмою. Вчені дійшли висновку, що навчання гри на музичних інструмен-
тах, співу, диригування, слухання класичної музики сприяє формуванню часово-про-
сторових уявлень.
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Просторово-часові уявлення є здатністю створювати мисленнєві образи за від-
сутністю фізичної моделі. Дані уявлення є складовими математичних здібностей, що 
допомагають охарактеризувати властивості предметів (положення, форму, величини 
об’єктів тощо), скласти з частин ціле, знайти відмінності і схожості, враховуючи різні 
ознаки; вони дають змогу залучитися до розробки шаблонів, що можуть змінюватися 
у просторі і часі, а також до візуалізації проблем і потенціалу розв’язування задач. 
Формування і розвиток просторово-часових уявлень вважається сильним предикто-
ром успішності з вивчення математики.

Під час використання елементів музичних занять на уроках математики діти мо-
жуть дійти висновку, що числа, як і музичні твори, теж мають певний ритмічний малю-
нок. Наприклад, у чисел, кратних 3 (трьом), є такий характерний ритм: якщо почати ра-
хувати від 0 і, збільшуючи кожного разу на 1, почати акцентувати всі числа, що діляться 
на 3 – виходить красивий, правильний, рівномірний ритм, який звучить, як музичний 
розмір 3/4, що відповідає вальсу. Якщо порахувати числа, кратні 2 (двом), то виникає 
ритм, який звучить, як музичний розмір 2/4. Таким чином, можна дійти висновку, що 
числа мають певні просторово-часові характеристики і мають ритмічні властивості. 

Просторово-часові уявлення формуються успішно, якщо під час вивчення дробо-
вих чисел вивчати нотні тривалості. Всі діти знають, що існують короткі і довгі за зву-
чанням звуки. Звуки можна зафіксувати певними нотними знаками. У цілій (довгій) 
ноті – 2 половинних, 4 четвертних, 8 восьмих, 16 шістнадцятих і т.д. Виявляється, що 
тривалості виникають у такий же спосіб, як і дроби – під час ділення цілої на рівні 
долі. Тому тривалість можна порахувати так само, як і дробові числа: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 
і т.д. Діти можуть дійти висновку, що назва тривалостей служить одночасно і назвами 
чисел. Отже, поняття «частина-ціле», необхідне для розуміння звичайних, десяткових 
дробів і відсотків, пов’язане із розумінням ритму. 

Під час музикування дитина постійно подумки розбиває ритм на рівні складо-
ві, контролює його, щоб правильно відображати ритмічний малюнок, що складається 
з різних тривалостей. Тут слід наголосити, що контекст різний, але структура завдан-
ня, по суті така ж, як і у будь-якої математичної задачі, що використовує поняття  
«частини-цілого».

Висновки
Отже, музичні і математичні операції схожі і змістовно, і психологічно. Вико-

ристання елементів музичних занять на уроках математики сприяє розвитку когні-
тивних здібностей, афективних і психомоторних навичок, а також покращує інтелект 
і готовність до освітньої діяльності. Зокрема, заняття музикою сприяють формуван-
ню просторово-часових уявлень, що у свою чергу розвиває математичні здібності ді-
тей. Аналіз досліджень науковців показує, що значно кращі результати у вирішенні 
математичних задач, пов’язаних із просторово-часовою орієнтацію, демонструють ті 
учні, які залучені до вивчення музики. 
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МЕТОД ГЕЙМІФІКАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МУЗИЧНО-ТЕОРЕТИЧНИХ 
ДИСЦИПЛІН: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Анотація
Актуальність. Серед технологій та методів, котрі впливають на освітні тран-

сформації сьогодення – персоналізація, дистанційне навчання, гейміфікація. Значно збіль-
шилася кількість спеціальних геймінгових програм, а, відтак, і необхідність вивчення їх 
ефективності та можливості використання у навчальному процесі. 

Мета – проаналізувати ефективність застосування методу гейміфікації та спеці-
альних геймінгових програм з у процесі вивчення музично-теоретичних дисциплін. 

Висновки. Стрімка технологізація, відкриває широкий спектр творчих можливо-
стей та перспектив розвитку музичного мистецтва, музичної освіти, однак, карди-
нально змінює вектор еволюції галузі. Застосування методу гейміфікації, спеціальних 
програм у навчальному процесі робить його динамічнішим, мотивує студентів та, при 
вірному застосуванні, є ефективним. 

Використання на самостійних заняттях з музично-теоретичних дисциплін спе-
ціальних програм, зокрема Trubadur, позитивно позначається на розвитку спеціальних 
компетентностей. 

Ключові слова: метод гейміфікації, музично-теоретичні дисципліни, мистецька 
освіта, музичний слух.

Дискусії
Прогрес у галузі цифрових технологій значно вплинув на розвиток музичного 

мистецтва в усіх процесах: творення, відтворення, сприйняття, навчання тощо. Озна-
чені процеси забезпечені значним масивом спеціально розробленого програмного 
забезпечення, наприклад: музичні конструктори, програми для композиції та набору 
нотного тексту; програми для запису та корекції звука, для якісного прослуховування 
цілого твору або його фрагментів; навчальні програми, що застосовуються в інститу-
ційній освіті, як доповнюючий елемент, та при неінституційному навчанні, як засіб 
самостійного опанування теорії і практики музикування; інші програми та технічні 
засоби, без яких уявити сучасне мистецтво вкрай важко.
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Зосередимо увагу на проблемі застосування спеціальних геймінгових про-
грам з  розвитку музичного слуху та тестових програм, що дозволяють виявити рі-
вень сформованості практичних умінь та накопичення музично-теоретичних знань  
студентів-музикантів, проаналізуємо доцільність їх використання.

В останнє десятиліття спостерігаємо інтенсивне реформування усіх рівнів му-
зичної освіти. Переосмислення освітніх технологій, оновлення освітніх програм не-
минуче приводить до модифікації підходів у навчанні, до деякої зміни змісту нав-
чання. Актуалізується необхідність у досить короткі терміни максимально якісно 
сформувати загальні та спеціальні компетентності учнів/студентів, що забезпечить 
можливість подальшого успішного навчання/працевлаштування випускників. Серед 
основних технологій та методів, котрі значно впливають на освітні трансформації – 
персоналізація, дистанційна форма навчання, гейміфікація (у т.ч. різновиди онлайн 
тестування, інтерактивні підручники, навчальні ігри, відео-уроки з елементами муль-
типлікації та спеціалізовані програми, наприклад ігрові програми для розвитку му-
зичного слуху (розвивальні тренажери) і ін.). 

За своєю сутністю ігровий метод не новий, однак за засобами реалізації сучасний 
та актуальний. Розглянемо деякі теоретичні позиції. Як відомо, гейміфікація – це за-
стосування ігрових елементів, механізмів у серйозному контексті, в освіті – це засто-
сування гри як освітнього методу, форми та засобу організації навчального процесу, 
як провідного мотиваційного чинника. Отже, в основі гейміфікації – гра. Феномен гри 
впродовж тривалого часу активно досліджувався у різних галузях наукового пізнання, 
зокрема у філософії (Д.Віко), історії й культурології (Й. Хейзінга), психології (Д. Елько-
нін). Окремо слід зазначити вагому пошуково-дослідницьку діяльність, здійснювану 
у галузі педагогічної науки. Дослідники Г. Цихмерман та К. Каннінгем провели експе-
римент, у якому було здійснено порівняльний аналіз ефективність запам’ятовування 
навчального матеріалу двома групами: в одній групі було запропоновано текстовий 
виклад матеріалу, у іншій – геймінговий. По завершенню експерименту результат за-
своєння матеріалу виявився однаковим для обох груп, однак, проведений через пев-
ний час зріз залишкових знань виявив, що результати запам’ятовування вищі у осіб, 
які проходили навчання у ігровій формі (Zichermann, Cunningbam, 2011). Гейміфікація 
у навчальному процесі, на думку С. Переяславської та О. Смагіної, це «інтеграція еле-
ментів гри та ігрового мислення в діяльності, відмінній від гри» (Переяславська, Сма-
гіна, 2019, с. 251). Досліджуваний метод може бути застосований з навчальною та роз-
вивальною метою, із використанням технічних засобів або без їх використання, що од-
наково сприяє пізнавальній активності, формуванню стійкого інтересу, ініціативності 
та мотивації до навчання. Однак, не дивлячись на застосування методів стимулювання 
навчальної діяльності, у освітньому процесі спостерігається тенденція до прокрасти-
нації у самостійній роботі студентів, і саме тому гейміфікація, як багатофункційний 
інструмент, дозволяє підвищити продуктивність та ефективність навчання. 

Аналіз впливу гри на мозок людини виявив, що у процесі ігрової діяльності підви-
щується рівень гормонів ендорфіну, дофаміну та інших нейромодераторів, у наслідок 
чого покращується психофізіологічний стан, зменшується відчуття стомленості, акти-
візуються мисленнєві процеси. Опиняючись у віртуальній реальності, людина, у більшій 
мірі, здатна розкривати особистісний потенціал, долати психологічні труднощі. Маючи 
психологічне підґрунтя – «виклик-мотивація-винагорода» – гейміфікація укорінюється 
у сучасній соціокультурній свідомості як тренд. За визначенням Г. Цихмермана, сучасна 
людина прагне отримати більше морального задоволення від будь-якого отриманого 
досвіду, більше того, молоде покоління залежне від гри сильніше, ніж попередні поко-
ління, і про це необхідно пам’ятати. У проведеному дослідженні впливу ігор на мозок, 
здійсненому Н. Лаззаро, виявлено чотири основних емоційних фактори – ігрові реак-
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ції: - задоволення від виконання складного завдання у процесі гри (виклик, фрустрація, 
полегшення); - легке проходження гри, отримання результату без зусиль (допитливість, 
здивування, несподіваність); - гра з реальними людьми (соціальна), суперництво (роз-
вага, конкуренція); - радість від реальної винагороди (концентрація, релаксація). Саме 
соціальна гра, комунікація з реальними людьми є, на думку дослідниці (Н. Лаззаро) 
найбільш перспективною. Отже, інноваційні дослідження у галузі педагогіки та психо-
логії слугують теоретичним підґрунтям для застосування методу гейміфікації із впро-
вадженням технічних засобів (апаратура, інтерактивні підручники, спеціальні програ-
ми, планшети і ін.) у навчальний процес мистецьких закладів освіти. 

Блок музично-теоретичних дисциплін, як складова освітньої програми, доволі 
складний у структурі підготовки музикантів та потребує особливої уваги від усіх учас-
ників навчального процесу. Зазначимо, що ця проблема однакова для всіх освітніх 
музичних закладів світу. В Україні, у музичних школах, коледжах та ЗВО гейміфікація 
з використанням технічних засобів до недавна не набула достатнього поширення, од-
нак у минулому та поточному навчальних роках, з ряду об’єктивних причин, активі-
зувалося використання тестових платформ, (наприклад Kahoot, Quiz і ін., що мають 
різні варіанти проведення тестів у ігровій формі, з визначенням переможців і т.д.), 
пов’язаних як з визначенням та оцінюванням знань учнів/студентів, так і з контролем 
за їх самостійною роботою. Викладачі музично-теоретичних дисциплін створюють 
інтерактивні підручники, відео-уроки з ігровими елементами, використовують спе-
ціальні тренажери з розвитку музичного слуху тощо.

Упродовж тривалого часу на заняттях з музично-теоретичних дисциплін застосо-
вувалися мультимедійні програми, які умовно поділяють (за Резеткіною Т.) на: тема-
тичні (за творами чи авторами, розроблені у ігровій формі), інформативні (енцикло-
педії музики), навчально-ігрові (знання здобуваються у ігровій формі) і ін. Сьогодні 
процес запровадження сучасних технологій та мультимедіа значно урізноманітнився.

Цікавим у даному контексті є досвід викладання музичних дисциплін, запрова-
джений у Європейських країнах. Зокрема, іспанський дослідник та педагог Д. Молеро 
Марін (Molero, 2018) вивчає можливості програми HoloMusic XP та пропонує навчаль-
ний процес підготовки музикантів проводити у «змішаній реальності» (у реальному 
та віртуальному просторах) із застосуванням сучасних технологій та гейміфікації. 
Дослідник доводить ефективність застосовування спеціального пристрою Microsoft 
HoloLens, що дозволяє візуалізувати музичні твори, окремі звуки та співзвуччя, які 
до цього часу вважалися абстрактними. Таким чином, музику можна побачити та 
зрозуміти її з позиції простору. Microsoft HoloLens – це пристрій, схожий на окуляри, 
здатний проеціювати зображення на сітківку ока, забезпечуючи, таким чином, відо-
браження голограм, що створює ілюзію візуалізації звука у навколишньому середо-
вищі. Пристрій діє завдяки програмі HoloMusic XP, мультимедійному інструменту, що 
допомагає студентам вивчати музику.

Групою вчених (М. Песек, З. Вуко, П. Савіл, А. Кавічі, М. Марольт) було запропо-
новано активне застосування комп’ютерів та мобільних пристроїв зі спеціальними 
програмами у самостійній практиці студентів для розвитку музичного слуху (Pesek, 
Suhadolnik, Šavli, Marolt, 2020). Дослідники впровадили у навчальний процес консер-
ваторії (Словенія) тренажер для слуху – гейміфіковану програму з відкритим кодом – 
Trubadur. Її перевага серед аналогічних програм у тому, що викладач може слідкувати 
за виконанням самостійної роботи студента, оцінювати результативність, формувати 
завдання для кожного студента індивідуально, коригуючи їх залежно від динаміки за-
своєння матеріалу. Ця програма має адаптивний інтерфейс та може бути використана 
на різних мобільних пристроях, а також може існувати як додаткова до основної плат-
форми, наприклад, до Moodle. Програму Trubadur було розроблено у  співпраці з  ви-
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кладачами музично-теоретичних дисциплін та зі студентами консерваторії. У процесі 
апробації та перед запуском програми у навчальний процес, було проведено опитуван-
ня, уточнення навчальних потреб та технічної зручності роботи з мобільними пристро-
ями та ПК, що позитивно позначилося на якості програми. Основна спрямованість про-
грами Trubadur – розвиток музичного слуху та почуття ритму у студентів-музикантів.

Напрацювання світового досвіду із застосування сучасних технологій, методу 
гейміфікації та, зокрема, геймінгових програм активно впроваджується у навчаль-
ний процес українських мистецьких ЗВО, при розробці авторських методик музич-
но-теоретичних дисциплін. Серед переваг застосування геймінгових програм під час 
самостійних занять – доступність у використанні, фіксація тривалості та результатів 
самостійної роботи з теорії музики, сольфеджіо, гармонії, практикумів і ін. 

Висновки
Отже, стрімка технологізація, відкриває широкий спектр творчих можливостей 

та перспектив розвитку музичного мистецтва, музичної освіти, однак, кардинально 
змінює вектор еволюції галузі. 

Застосування методу гейміфікації, спеціальних програм у навчальному процесі 
робить його динамічнішим, мотивує студентів та, при вірному застосуванні, є ефек-
тивним. Зазначимо, що застосування методу гейміфікації потребує набуття викла-
дачами додаткових компетентностей та стає своєрідним викликом для тих, хто звик 
працювати за традиційними методиками. 

Використання на самостійних заняттях з музично-теоретичних дисциплін спе-
ціальних програм, зокрема Trubadur, ефективно впливає на розвиток спеціальних 
компетентностей. Прогнозуємо, що у подальшій освітній практиці цікавість до геймі-
фікації буде зростати, збільшуватиметься кількість спеціальних програм, а, відтак, 
і необхідність вивчення їх ефективності та можливості використання у навчальному 
процесі мистецьких ЗВО. 
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Аннотация
Актуальность. В нынешнее время стал актуальным вопрос по международному 

обмену опытом среди студентов искусствоведческих высших заведений в контексте 
международной академической мобильности. 

Цель – донести обществу принципы строения системы высшего музыкального об-
разования на примере Государственной консерватории при Университете Чукурова.

Выводы. Государственная консерватория Чукуровского университета – лидер 
в Турции в области образования и профессиональной подготовки инструменталистов 
музыкантов-практиков. Она была создана в 1989 году как современный отдел испол-
нительского искусства, музыкальный факультет, состоящий из двух основных секций. 
Консерватория в системе музыкального образования Турции имеет свои особенности 
в организации учебного процесса и быта студентов. В системе Университета Чукурова 
имеются центры культуры и искусств, принадлежащие Студенческому совету и студен-
ческим клубам, что дает возможность учащимся демонстрировать свое творчество.

Ключевые слова: высшее музыкальное образование, система музыкального образо-
вания Турции, Университет Чукурова, консерватория.

Дискуссии
Государственная консерватория Чукуровского университета в области образова-

ния и профессиональной подготовки, которая основана в 1989 году, – это современ-
ный, разносторонний, дальновидный отдел музыкального исполнительского искус-
ства.

Преподаватели, работающие музыкальном факультете имеют высокую квали-
фикацию, кафедры ставят своей целью обучение артистов по направлениям – вокаль-
ное и инструментальное исполнительство. Основные секции: струнные инструменты 
(скрипка, виолончель, виолончель, контрабас), духовые и ударные инструменты 
(флейта, гобой, кларнет, фагот, труба, тромбон и перкуссия), композиция, дирижиро-
вание, театрально-оперное пение. Отделение исполнительских искусств предлагает 
обучение оперному пению, театральному актёрскому мастерству и балету. 

Наши аспиранты работают солистами и хористами в Государственной опере 
и балете, имеют право участвовать в престижных конкурсах и успешно представлять 
нашу школу. Общая продолжительность обучения в главном художественном отде-
лении театрального искусства составляет 4 года, и наши выпускники активно про-
должают свою художественную жизнь в государственных театрах, городских театрах 
и многих частных театрах. Многие выпускники добились значительных достижений 
в сфере телевидения и кинематографии, многие из них также выступают в качестве 
ученых на пути к привлечению новых талантливых театральных артистов к нашей 
профессии. Балет является основной отраслью искусств, 1-й уровень начального об-
разования – вечернее обучение с 5-го класса он включает в себя программу очного 
обучения, которая позволит студентам, выбравшим профессию в этой области, стать 
профессионалами. Квалифицированные балетные артисты в системе международно-
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го образования, действуя в рамках Департамента музыки и исполнительского искус-
ства, работают неполный рабочий день. Цель нашей учебной программы в том чтобы 
дети с раннего возраста симпатизировали музыке и танцам, занятию физической 
культурой, что поддерживает их развитие и самовыражение и творческое мышле-
ние, музыкальное развитие. В учреждениях, где наша школа работает по контракту 
в программах обмена Эрасмуса и Фараби, многие из наших студентов имеют пра-
во на образование и могут продолжать свое образование за границей в течение двух 
семестров или даже иногда завершить все свое оставшееся образование в престиж-
ных музыкальных школах за рубежом. В нашей консерватории работают 79 учителей, 
в том числе 2 профессора, 4 доцента, 1 младший научный сотрудник, 7 старших учи-
телей, 25 учителей, 31 учитель неполный рабочий день и 8 преподавателей.

Кампус Университета Чукурова в Балджалы, который был основан на восточном 
побережье Сейханского озера, является естественной территорией парка. Универси-
тет, расположен всего в 10 км от центра города, является одним из крупнейших уни-
верситетов нашей страны благодаря своей современной структуре и удобствам, удов-
летворяющим все требования студентов и персонала. Этот университет был основан 
в 1973 году, занял первое место среди 500 университетов мира. 

Культурные и художественные объекты. В Университете Чукурова помимо обра-
зовательных и научных исследований, важное значение имеют социально-культур-
ные мероприятия. В этом контексте проводятся различные культурные мероприятия, 
такие как конференции, семинары, дискуссионные форумы, симпозиумы, выставки, 
театральные спектакли и концерты. Отделение изящных искусств при ректорате Уни-
верситета и Центр культуры и искусства, которые осуществляют свою деятельность 
под руководством управления здравоохранения, культуры и спорта, помогают сту-
дентам получать пользу от их свободного времени в областях, представляющих для 
них интерес; вести их в новые области и создавать для них возможности для отдыха 
и развлечений. Студенты, подавшие заявления в Центр изящных искусств, культуры 
и искусства, обучаются в различных художественных отделениях экспертами и опыт-
ными преподавателями и получают возможность развивать свои навыки. Студенты 
имеют возможность выражать свое мнение на организуемых ими мероприятиях в об-
щинах, членами которых они являются, и делиться своими навыками со своими дру-
зьями в университете. Это программы, по которым студенты могли бы пройти кур-
сы в период обучения, если они того пожелают: турецкая народная музыка, турецкая 
арт-музыка, баглама (инструмент с тремя двойными струнами), фольклор, турецкие 
народные танцы, духовые инструменты, тамбура, уд, цитер, пианино, поп-гитара, 
классическая гитара, вокальное обучение, живопись, декоративное искусство, исто-
рия искусства, кожаные изделия, фотография, театр и кино. Кроме того, в здании Цен-
тра культуры и искусства имеются рабочие комнаты, принадлежащие Студенческому 
совету и студенческим клубам, и студенты могут демонстрировать свое творчество.

Спорт и здоровье. В Университете Чукурова есть спортивные залы, в которых 
можно заниматься всеми видами спорта, крытый плавательный бассейн, футболь-
ные поля, теннисные корты, волейбол под открытым небом и баскетбольные поля, 
которые принимают в качестве принципа, что студенты здоровы как физически, так 
и духовно. 

Спортивный и выставочный зал Сакып Сабанджи площадью 5600 сантаров, те-
лескопические трибуны вместимостью 3500 человек расположен в университете. Зал 
был построен надлежащим образом для концерта и различных организаций, которые 
будут проводиться помимо спортивных соревнований. Крытый плавательный бас-
сейн Оздемир Сабанджи, расположенный в кампусе Балджалы и построенный Фон-
дом Хаджи Омер Сабанджи (VAKSA) является одним из самых современных объектов.
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Выводы
Государственная консерватория Чукуровского университета – лидер в Тур-

ции в  области образования и профессиональной подготовки инструменталистов 
музыкантов-практиков. Она была создана в 1989 году как современный отдел испол-
нительского искусства, музыкальный факультет, состоящий из двух основных секций. 
Консерватория в системе музыкального образования Турции имеет свои особенности 
в организации учебного процесса и быта студентов. В системе Университета Чукурова 
имеются центры культуры и искусств, принадлежащие Студенческому совету и сту-
денческим клубам, что дает возможность учащимся демонстрировать свое творче-
ство.
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АКАДЕМІЧНИЙ КОНЦЕРТ ЯК ФЕНОМЕН 
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МУЗИКАНТІВ

Анотація
Актуальність. Системоутворювальна й конститутивна функції академічного 

концерту в системі оцінювання навчальних досягнень майбутніх музикантів можуть 
бути доповнені, якщо його осмислити інструментом для визначення підготовленості 
музиканта до входження не тільки в традиційні, але й модерні та екзотичні виконавські 
практики. 

Мета – описати академічний концерт як феномен професійної підготовки май-
бутніх музикантів у контексті їхньої підготовленості до виконавської діяльності в сут-
тєво оновленій мистецькій реальності. 

Висновки. Внутрішній і зовнішній формати академічного концерту потребують 
доповнень, таких, як візуалізація композиторського задуму чи виконавської інтерпре-
тації на основі мультимедійних технологій, входження в Інтернет-простір, художньо- 
естетичний супровід академічного концерту (від анонсування, реклами, просування в Ін-
тернеті – до онлайн-перегляду).

Ключові слова: вища освіта, професійна підготовка, професійна підготовка музи-
кантів, академічний концерт.

Дискусії
Професійна підготовка майбутніх музикантів – це започаткований, як правило, 

в ранньому дитинстві процес навчання музики, який під дією комплексу чинників 
перетворюється в ранню професіоналізацію, а пізніше – цілеспрямоване здобуття 
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кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або спеціальністю. Майбутні фа-
хівці в анамнезі мають щонайменше три епізоди переживання відбору за критерієм 
професійної придатності: на допочатковому (підготовчому), початковому, бакалавр-
ському освітніх рівнях. 

А втім, найгостріша проблема професійної підготовки музикантів полягає в тому, 
що результати потрійного відбору не оберігають від профнепридатності. З цієї при-
чини відбір виявляє себе не тільки ситуативно у жорстокій конкурентній концертно- 
конкурсній діяльності, нерегламентованій навчальними планами, проте наявній 
з ініціативи викладача, учня/студента чи його батьків. Він постійно присутній у фор-
маті оцінювання навчальних досягнень – академічному концерті (далі – АК), який на 
бакалаврському освітньому рівні хоч і буде названий іспитом, проте в досвіді і викла-
дачів і студентів залишиться тим самим «академом». 

Насправді, високий рівень значущості АК для підготовки музикантів не викли-
кає сумніву через його системоутворювальні й конститувні функції для формуван-
ня виконавської культури та концертного досвіду. І зрозуміти роль АК в професійній 
підготовці музиканта – це не виявити в ній музично-педагогічні традиції-новації чи 
міру їхнього співвідношення в педагогічному процесі. Важливо збагнути, в який спо-
сіб розв’язати суперечності між музично-професійними тенденціями світового й на-
ціонального рівнів та усталеними уявленнями про функції й критерії ефективності 
АК, як синхронізувати оновлену художню практику з педагогічним процесом загалом 
та АК зокрема. Іншими словами – як відтворити в ЗВО культуротворчий простір, пе-
ренасичений ідеями, трендами, пошуками й знахідками, і в який спосіб підвищити 
ефективність АК як інструменту підготовки музиканта до входження в нього.

Підготовка фахівця віддзеркалює особливості майбутньої професійної діяльно-
сті. Суперечності цього процесу очевидні: мисленнєві схеми викладачів як тих, хто 
визначає, контролює, коригує і оцінює всі його параметри сформовані минулими 
й сучасними вимогами щодо професійної діяльності. Майбутні вимоги будуть опано-
вані студентами самостійно й оцінені вже колегами й споживачами продуктів їхньої 
творчої діяльності.

Для того, аби підготувати майбутніх музикантів до самостійного опанування по-
стійно змінюваними форматом і контентом художньо-творчих практик професійну 
підготовку намагаються оновлювати відповідно до соціокультурних явищ і процесів, 
культурних подій, які формують ринок праці музикантів.

В загальній панорамі професійної підготовки майбутніх музикантів АК є іс-
тотним елементом системи контролю навчальних досягнень студентів загалом 
та ключовим – у виконавській майстерності. Теорія і практика АК зумовлена його 
сприйняттям як непересічного явища, яке стає підведенням підсумку й відліком 
нового етапу професійної підготовки. Це смислове навантаження можна вважати 
першоджерелом усіх інших значень і смислів, які хоча й відрізняються за смислови-
ми навантаженнями й функціями, а втім близькі в тому, що за своєю суттю є не суто 
концертом і не суто іспитом, а тим, міру першого чи другого збільшено в певному 
ЗВО.

Критерії його оцінювання й динаміка досягнень чітко визначені й можуть бути 
проаналізовані в змісті методичної характеристики виступу, який обов’язково фіксує 
зауваження, пропозиції, вноситься в книгу протоколів контрольних заходів за весь 
період навчальної діяльності студента. 

Як культурно-історичний феномен АК на теренах вітчизняної культурної реаль-
ності заснований і усталений:

(а) ідейно-політичними цілями з призначенням протистояти «упадницькій» 
культурі буржуазного суспільства;
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(б) теоретико-методологічними положеннями про роль мистецтва у формуванні 
світогляду й виховання молоді «в дусі комуністичних інстинктів, комуністичних на-
вичок, комуністичних рефлексів» (Луначарский, 1976); 

(в) поняттям про естетичний ідеал як сплетіння ідейно-політичних уявлень та 
ідеологічних спрямувань художньо-мистецької діяльності.

Сформований як одиниця в системі професійної підготовки музикантів ще за 
доби радянських уявлень про місію мистецтва, АК як ідеологічний продукт перетво-
рився на метод й форму контролю якості професійної підготовки. 

За цей відтинок часу відбулися зміни в політичному, економічному, соціокуль-
турному планах, які уможливили не тільки переосмислення АК у культурно-історич-
ному його значенні й цінності, але й індустріально-технологічному, інформаційно- 
комунікаційному, художньо-естетичному контекстах.

Найголовніші причини, які спонукають до переосмислення феномену АК, обумов-
лені появою принципово нових характеристик виконавства. Індустріально-техноло-
гічний процес в купі з інформаційно-комунікаційними можливостями Інтернет-тех-
нологій трансформували всі сторони виконавства як художньо-естетичної діяльності. 
Тепер публіка може бути як присутньою при акті виконавства, так і дистанціюватись від 
нього. А в промислових масштабах усталюють саме останню потребу споживачів мис-
тецтва, що все більше віддаляє продукт виконавства від процесу виконання, а процес 
сприймання виконання – від музиканта. Через це споживання продукту виконавства 
музичного твору втратило публічний характер. Що ж стосується академічного концерт-
ного виконання, то воно так само відокремлено від споживання музичного репертуару.

Осмислення нової реальності втілено і в неоестетичних підходах до оцінювання 
продуктів мистецтва, як, зокрема, через атмосферу (Г. Бене), ін. Тому готовність май-
бутнього музиканта до розв’язання завдань різної складності у професійній діяльно-
сті в контексті світових тенденцій виконавства потребує врахування:

(а) еволюційних змін у мірі академічності репертуару при його визнанні акаде-
мічним (від цілком класичного – до класичного сучасного; від цілком академічного – 
до неакадемічної інтерпретації академічного; ін.);

(б) появи принципово нових характеристик виконавства, а саме: дистанціюван-
ня виконавця від публіки, продукту виконавства – від процесу виконання, а процесу 
сприймання виконання – утрати публічного характеру. 

Феномен АК класифікує виконавські стилі, манери, прийоми на ті, що можуть 
бути оприлюднені в статусі демонстрації підготовленості студента до виконавства 
й ті, що не є такими. А втім, сучасний культурний ландшафт сповнений традиційни-
ми, модерними й екзотичними практиками, не диференційованими принципово на 
те, що може бути оприлюднено й те, що залишається прихованим. 

Для успішного входження до нього майбутні фахівці змушені опанувати сього-
часні тренди самотужки. На наше питання про модерні й екзотичні практики, які опа-
новують студенти, отримали відповіді: «там», «десь», «де-небудь», «деінде», але поза 
межами педагогічного процесу й кордонами Alma Mater. А про те, щоби такі практики 
були оцінені як навчальні досягнення, сьогодні мова серед педагогів навіть і не йде.

Професійна підготовка не може бути обмежена вже існуючими усталеними  
художньо-мистецькими практиками. Думаємо, що на часі порушити питання про су-
часний культурний ландшафт в світовому, європейському, національному, регіональ-
ному просторах як дієвий трансформувальний чинник професійної підготовки мит-
ців загалом та музично-педагогічної підготовки фахівців, зокрема. 

При цьому, з однієї сторони, усталені пласти педагогічного досвіду варто не ви-
тісняти на периферію педагогічної підготовки, оскільки вони довели свою ефектив-
ність. Якщо функції АК як охоронця, захисника й продовжувача найкращих вітчиз-
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няних традицій академічного концертного виконання зберегти, то стають потребою 
додаткові заходи контролювання підготовки студентів. Маємо на увазі концертне 
виконання, наприклад, з імпровізаціями, власними парафразами, неакадемічною ін-
терпретацією академічного змісту й форми, ін. Є сенс у додаванні до АК в його уста-
леному вигляді інших форматів виконавства, адекватних новітнім художньо-культур-
ним, культурно-мистецьким і культурно-просвітницьким практикам.

Тоді АК потребує не тільки концертного виконавства, але й паралельної роботи 
з візуалізації продукту на основі мультимедійних технологій останнього покоління, 
використання Інтернет-простору, художньо-естетичного супроводу заходу (від анон-
сування, реклами, просування в Інтернеті – до онлайн-перегляду).

Загалом для підвищення ефективності АК необхідно збільшити взаємодію двох 
складників професійної підготовки: вдосконалювати зміст усіх навчальних дисци-
плін за рахунок насичення їх найновішими мистецькими фактами й явищами та за-
проваджувати інноваційні проєкти, наприклад, з галузі креативних індустрій. Свою 
роль в цьому відіграють навчальні дисципліни «Естетика», «Психологія творчої діяль-
ності», «Музична педагогіка», «Педагогіка вищої школи» та ін. 

Висновки
Синхронізований з новими трендами в світовому культурному просторі відгук 

з боку педагогічного загалу на нові художні практики повинен позначитись на мето-
дах і формах оцінювання навчальних досягнень студентів.

Професійна підготовка музикантів в такому контексті – це оцінювання підготов-
леності до входження в академічні, модерні й екзотичні практики, які наявні в світо-
вому, європейському, національному, регіональному просторах. 

Внутрішній і зовнішній формати АК, зумовлені холістичним підходом до профе-
сійної підготовки музикантів, потребують доповнень, таких, як візуалізація компо-
зиторського задуму чи виконавської інтерпретації на основі мультимедійних техно-
логій, входження в Інтернет-простір під час АК, художньо-естетичного супроводу АК 
(від анонсування, реклами, просування в Інтернеті – до онлайн-перегляду).

Опорою в цьому можуть стати навчальні дисципліни «Естетика», «Психологія 
творчої діяльності», «Музична педагогіка», «Педагогіка вищої школи» та ін., доповне-
ні аналізом новітніх трендів у мистецтві.
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МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ  
ЗАСОБАМИ ВОКАЛЬНОГО ВИКОНАВСТВА

Анотація
Актуальність. Музичне виховання у школі – важлива ланка розвитку особистості 

учнів, підвищення загальної музичної культури дітей, розширення їх музичного кругозору. 
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Цьому сприяє ознайомлення учнів не тільки з піснями, які вони співають, але й з іншими 
музичними творами, іноді непосильними для дитячого виконання, але доступними для їх 
сприйняття. У прoцесі бaгaтoгрaннoгo музикувaння знaчнe місце відвoдиться вoкaль-
ній діяльності, якa стимулює aктивнiсть учнiв. Нaвчити дітей сприймати та розуміти 
музичне мистецтво-одне із важливих завдань, які вирішує урок музики. Ця актуальна 
проблема протягом багатьох років.

Мета – охарактеризувати особливості музичного виховання молодших підлітків 
у загальноосвітній школі, окреслити принципи добору пісенного репертуару. 

Висновки. Репертуaр пoвинен пoдoбaтись, a тaкoж викликaти інтерес тa бaжaн-
ня вивчaти йoгo. Чим більше пісня пoдoбaється дітям, тим oхoчіше й швидшe вoни бу-
дуть її рoзучувaти, тим легше будуть перебoрювaти всі труднoщі, йти цілеспрямoвaнo 
дo своєї мети. Пісні пoвинні oбoв’язковo відпoвідaти вікoвим oсoбливoстям як зa змістoм 
і фoрмою, тaк і за мoжливoстями пoдолaння вoкaльних труднoщів. 

Ключові слова: музичне виховання, вокальна діяльність, пісенний репертуар, твор-
чий процес.

Дискусії
Успіх навчання співу зaлeжить вiд вдaлoгo продуманого рeпeртyaрy. Рeпeртyaр 

мaє фoрмyвaти мoрaльнi тa eстeтичнi цiннoстi, музично-естетичне виховання. 
Якщo школярі з сaмoго пoчaткy рoбoти мaтимуть спрaву з цікавими, доступними, 
висoкoхyдoжнiми твoрaми -мета досягнута. Чeрeз пiснi yчнi пiзнaють пoчyття й дyм-
ки людeй, пeрeд ними рoзкривaється кaртинa нaвкoлишньoгo життя. Пoтрiбнo вчи-
ти спiвaти пiснi, якi мaлюють кaртини з життя дiтeй, прирoди, гeрoїв та їх пoдвиги. 
Пoряд з вeсeлими, бaдьoрими пiснями пoтрiбнo спiвaти лaскaвi, нiжнi, жaртiвливi.

В молодшому підлітковому віці всe пoбaчeнe i пoчyтe cприймaється eмoцiйнo, 
тoмy вaжливo нe втрaтити мoмeнт i дaти мoжливiсть дитинi бiльше слyхaти i сaмiй 
викoнyвaти пiснi. Пісенний репертуар повинен бути різноманітним. Це важливо тому, 
що ми виховуємо людину різносторонню, яка чуйно відгукується на всі явища життя 
й повинна вміти сприймати сум і веселощі, ніжність і героїчне піднесення. 

Репертуар має бути доступним,щоб мати в вихoвний вплив.Пoсильним для 
дaнoгo вiкy зa змiстoм i фoрмою, вiдпoвiдaти вимoгaм чaсy, a гoлoвнe, вiдпoвiдaти 
вiкoвим oсoбливoстям дiтей як зa змiстoм, тaк i зa мoжливoстями пoдoлaння вoкaль-
них труднoщів з урaхувaнням гoлoсoвoгo нaвaнтaжeння тa зaгaльнoгo дiaпазoну.

Репертуар, який буде вивчатися активно і свідомо має серйозний і глибокий 
вплив на вихoвaння і нaвчaння мoлoдших підлітків (Мішедченко, 2005, с.123). Ба-
жанo, щoб пiснi, які спiвaють мoлодші підлітки, пoдобaлись їм. Це вихoвує любoв дo 
музики тa співу. Пісня, якa пoдoбaється дітям, викoнується iз пiднесенням тa зaхo-
пленням.

Як зaзнaчaє Л.Сбитнeвa, нe будь-якa пiсня, щo пoдoбaється мoлoдшим пiдлiткaм, 
пiдхoдить для вивчeння в шкoлi. Дoслiдник ввaжaє, щo нa смaк мoлoдших пiдлiткiв 
пoклaдатися нe мoжна, хoрoший смaк є рeзyльтaтoм вeликoї прaцi нaд зaгaльним 
рoзвиткoм дiтeй, нaд пiдвищeнням їх культурнoгo рiвня.

Смaк дo висoкохудoжньoї мyзики прищeплюється мoлoдшим пiдлiткaм прoтягoм 
тривaлoгo чaсу. Oтжe, yчитель прaгнe рoзyчyвaти з мoлoдшими пiдлiткaми тaкi пiснi, 
якi їм пoдoбaються, aле при цьoму вiн врaхoвyє тi хyдoжнi й пeдaгoгiчнi зaвдaння, щo 
їх стaвить пeрeд сoбoю шкoлa. (Сбитнева, 2005, с.41)

Слiд включaти дo репертуару твoри рiзнi зa жaнрaми тa хaрaктeрoм, якi вимaгa-
ють вiд дiтeй-викoнaвцiв умiлoгo викoристaння рiзних зaсoбiв вирaзнoстi, щo впли-
ває нa зaгaльну культуру викoнaння i рoзвивaє їх у худoжньoму вiднoшеннi, сприяє 
нaбуттю неoбхiдних спiвoчих нaвичoк.
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Вчитель який вихoвyює спiвaкiв, рoзвивaючи їх слyхoвi й гoлoсoвi здiбнoстi, 
пoвинeн привчaти дiтeй вслyхaтися y звyчaння, рoзрiзняти якiснe викoнaння, вмiти 
знaхoдити пoмилки, пoв’язaнi з нeпрaвильним звyкoyтвoрeнням. Педагог завжди по-
винен пам’ятати, що голосовий апарат дітей дуже вразливий. Голос молодших підлітків 
ніжний, невеликий за силою, надмірне його напруження може призвести до хрипоти.

Як зазначає Л. Сбитнева, співацький голос можна практично виховати у всіх 
дітей, виключаючи патологічні випадки. Правильний співацький розвиток з ураху-
ванням вікових особливостей та закономірностей розвитку дитячого голосу сприяє 
розвитку здорового голосового апарату. Успіх роботи вчителя в вирішенні завдань за-
гального музичного розвитку залежить від того, наскільки глибоко вчитель усвідом-
лює виховне значення співу та володіє методами співацького розвитку (Сбитнева, 
2005, с.171).

Молодший підлітковий вік складний і суперечливий, як його характеризує пе-
дагогіка. Він пов’язаний з інтенсивним і нерівномірним фізичним зростанням, з пе-
ріодом статевого дозрівання, різким посиленням діяльності ендокринної системи, 
збільшенням кори головного мозку.

Все це є фізіологічною основою досить різних змін у психіці молодшого підлітка, 
у якого ще залишаються деякі риси, характерні для дитини, але разом з тим багато 
що наближає його до дорослої людини. Значно розвивається абстрактне мислення, 
пам’ять, ширшим стало коло інтересів, збільшується почуття самостійності, іноді на-
віть самовпевненість, схильність до різних змін у настроях, надмірна збудженість, об-
разливість.

Як зазначає О.Раввінов, молодших підлітків приваблює романтика, розвиваєть-
ся потяг до героїчних вчинків, збільшується інтерес до внутрішнього життя (як свого 
власного, так і інших людей), поглиблюється, усвідомлюється почуття дружби (Равві-
нов, 1971, с. 124).

Від цих особливостей залежать і репертуарні інтереси молодших підлітків. Ра-
зом з потягом до більш швидкої музики - танцювальної, життєрадісної, гумористич-
ної, героїчної – все більшу увагу привертає до себе музика лірична, з яскравою ме-
лодикою, емоційно насичені драматичні пісні, в яких розвивається внутрішній світ 
людини.

В піснях високої художньої якості текст завжди змістовний, реалістичний, обра-
зний. Він може бути сюжетним, коли узагальнення подається через індивідуалізацію 
образу, може бути узагальненим. Молодші підлітки можуть сприймати тексти остан-
нього типу значно краще, ніж сприймають молодші школярі, у яких лише формується 
здатність до узагальнень.

Одне з основних завдань загальноосвітньої школи – вчити дітей сприймати мис-
тецтво як невід’ємну частину їхньої духовності, тобто здатність до активного засвоєн-
ня й відтворення світу художніх цінностей. Адже в сучасних умовах зрив між наявною 
художньою культурою учнів й справжніми цінностями мистецтва дедалі збільшується 
й загрожує відчуженням від його світової скарбниці.

Розучування пісні займає на уроці музики центральне місце. Під час звучання 
пісні відбувається основне навчання дітей співу.

Спів – це виконавська діяльність, яка сприяє розвитку співочої культури школя-
рів, їх загальному та музичному розвитку. Спів – це найбільш доступна виконавська 
діяльність школярів. Правильний співочий розвиток з урахуванням вікових особли-
востей сприяє розвитку здорового голосового апарату.

Музичний матеріал для співу, який бере вчитель на заняттях повинен бути – не-
складний, обмежений по діапазону, але яскравий і образний. Інтерес до пісні, що ви-
кликає у дітей бажання її вивчити, є однією з важливих умов успішного розучування.
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Перш ніж говорити про етапи вивчення пісні, слід наголосити, що вчитель по-
винен сам бути захоплений піснею, відчути ідейну спрямованість твору, його зміст, 
засоби поетичної й музичної виразності. Він проводить підготовчу роботу: сам вслу-
хається в пісню, засвоює текст, мелодію, аналізує засоби музичної виразності, визна-
чає важкі місця, намічає послідовність у роботі, прийоми, які буде використовувати 
при розучуванні пісні. Учитель продумує зміст і характер короткої бесіди, підбирає 
ілюстративний матеріал (репродукції картин, літературний текст).

Велику роль у розучуванні пісні відіграє дидактичний принцип свідомості й ак-
тивності. Свідома й активна робота над технічними засобами художнього виконання 
пісні є обов’язковою.

Процес розучування пісні умовно можна поділити на 4 етапи:
• ознайомлення з піснею;
• засвоєння музичного й літературного тексту;
• робота над технікою художнього виконання;
• завершальна художня обробка.
Увесь процес вивчення пісні повинен бути цікавим для дітей, емоційно насиче-

ним.
Як зазначає Ю.Юцевич, учитель повинен пам’ятати про збереження голосу ді-

тей. Він має роз’яснювати учням, що розвиток їх голосів цілком залежить від:cтану 
їхнього здоров’я. Тому кожен учень мусить стежити за собою, а також суворо дотри-
муватися певного режиму праці, підготовки до занять, відпочинку, харчування тощо. 
Ранкова зарядка, легкі види спорту й пластичні вправи зміцнюють і розвивають здо-
ров’я дітей, роблять їх витривалими й малосприйнятливими до різних захворювань 
(Юцевич, 1998, с.160).

На уроці спів ні в якому разі не має перевтомлювати учнів. Навпаки, він має ви-
кликати почуття насолоди та приємного загального збудження. Правильний спів – це 
вже охорона голосу.

Учитель слідкує, щоб учні співали з розправленими плечима. Для вільного зву-
чання краще співати стоячи. Дихання слід брати легко, вільно, без напруження. Вдих 
має бути глибоким, а видих – поступовий і економний, щоб його вистачило на фразу. 
Приміщення, в якому співають діти, має бути чистим, добре провітреним.

Навчати високого, благородного мистецтва співу має той, хто досконало знає його, 
має творчий досвід і жадає передати його молоді. Вокальна робота – справа складна 
й відповідальна, і від того, як педагог навчить своїх учнів, буде залежати їх творче життя.

Висновки
Вокальне мистецтво представляє кращі естетичні, художні, духовні, надбання 

світової культури, є унікальним і специфічним способом пізнання, а також популяр-
ним та доступним видом виконавства, має високий рейтинг серед учнівської молоді. 
Репертуар повинен подобатись, а також викликати інтерес та бажання вивчати його. 
Чим більше пісня подобається дітям, тим охочіше й швидше вони будуть її розучува-
ти, тим легше будуть переборювати всі труднощі, йти цілеспрямовано до своєї мети. 
Пісні повинні обов’язково відповідати віковим особливостям як за змістом і формою, 
так і за можливостями подолання вокальних труднощів.
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Анотація
Актуальність. Пандемія та зумовлений нею дистанційний режим навчання незво-

ротньо змінили освітній простір, змусивши учасників освітнього процесу в екстреному 
режимі опанувати необхідні для дистанційної взаємодії цифрові інструменти. Володіння 
зазначеними інструментами за короткий час стало однією з провідних компетентно-
стей педагога, яка наразі вже не обмежується здатністю відбирати, опановувати та 
використовувати необхідні для організації навчального процесу цифрові інструменти, 
а засвідчує тенденцію до створення адаптованих екосистем цифрових інструментів для 
підтримки студентів у процесі дистанційного навчання. 

Мета – узагальнення досвіду використання цифрових інструментів для забезпе-
чення дистанційного навчання студентів-музикантів та висвітлення особливостей ви-
користання базових з них – сервісів відеоконференцій та навчальних платформ – в діяль-
ності музиканта-педагога

Висновки. Здійснений нами аналіз сервісів відеоконференцій та навчальних плат-
форм є загальним оглядом окресленої проблематики, адже стрімкий розвиток ІТ-інду-
стрії має наслідком щоденне оновлення ЦІ, у тому числі у галузі дистанційної музично- 
педагогічної діяльності.

Ключові слова: музика, студент, дистанційне навчання, цифрові інструменти.

Дискусії
Затребувані сьогоденням уміння створювати власний освітній простір, адаптую-

чи персональну методику навчання до вимог здобувачів освіти та умов дистанційного 
навчання, отримує нові ракурси в середовищі мистецької освіти, зокрема у галузі нав-
чання музики. Для успішної професійної діяльності в умовах сьогодення музикант- 
педагог змушений не лише безперервно здійснювати моніторінг нових цифро-
вих технологій, оцінювати їх потенціал щодо вирішення специфічних музично- 
педагогічних завдань, а й творчо адаптувати існуючі інструменти до своєї діяльності, 
знаходячи відповідні функції, режими тощо. Зважаючи на зазначене не перестає бути 
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актуальним узагальнення та обмін досвідом використання цифрових інструментів та 
їх адаптації до специфічних умов музично-педагогічного процесу на кожному етапі 
розвитку дистанційних технологій в освіті.

Не нова для педагогічної науки тема дистанційного навчання отримала в умо-
вах пандемії підвищений інтерес і поглиблену теоретичну та практичну розробку. 
В  працях Г. Козлакової, П. Стефаненко, Ю. Пасічника, М. Танась, В. Дятлова, К. Кор-
сак, П. Дмитренко, В. Олійника, О. Собаєвої, Е. Скибицького, П. Таланчука, В. Шейко, 
Р. Паллоффа, К. Прет, Х. Шіа-Шульца, Дж. Фогері та інших висвітлені організаційно- 
педагогічні основи дистанційної освіти та перспективи дистанційного навчання у за-
кладах вищої освіти України й за кордоном та конкретних питань створення дис-
танційних курсів та використання мультимедіа при викладанні різних дисциплін, 
в тому числі і музики. Серед методичних матеріалів, що допомагають організувати 
дистанційну роботу викладача, слід відзначити доробки П. Лотоцької та О. Пасічник 
(Лотоцька, Пасічник, 2020). У запропонованих авторами методичних рекомендаціях 
надані чіткі поради щодо критеріїв відбору цифрових інструментів (ЦІ).

При достатній висвітленності загальних питань організації дистанційного нав-
чання постійний розвиток світу цифрових технологій робить проблему відбору циф-
рових інструментів для організації навчальної дистанційної взаємодії невичерпною, 
такою, що завжди матиме невисвітлені аспекти, що з’явилися в результаті стрімкого 
розвитку ІТ-індустрії та творчого пошуку викладачів для вдосконалення навчального 
процесу.

Отже маємо на меті узагальнення досвіду використання цифрових інструмен-
тів для забезпечення дистанційного навчання студентів-музикантів та висвітлення 
особливостей використання базових з них – сервісів відеоконференцій та навчальних 
платформ – в діяльності музиканта-педагога

Групи інструментів. Відбір цифрових інструментів для дистанційного навчання 
музикантів має базуватися на загальних критеріях: відповідність поставленим ме-
тодичним цілям, універсальність, зрозумілість інтерфейсу, доступність програмних 
засобів та інформаційна безпека (Лотоцька, Пасічник, 2020, с. 19). Запропонований 
алгоритм добору цифрових інструментів змушує, в першу чергу, оцінити їх відповід-
ність специфічним потребам галузі музичної педагогіки. Очевидним є той факт, що 
найбільш специфічними є вимоги до організації дистанційного навчального процесу 
в класах спецінструменту, вокалу, диригування та творчого колективу (хори, ансамблі, 
оркестри тощо). Класи, що мають порівняно з іншими дисциплінами найменші від-
мінності у необхідному для їх забезпечення пакеті цифрових інструментів, - це класи 
історії музики, музичної літератури та теорії музики. Проміжне положення в шкалі 
специфіки використання ЦІ посідають такі музично-теоретичні дисципліни, як: соль-
феджіо, гармонія та поліфонія.

Також очевидним є той факт, що у порівнянні з іншими галузями знання для 
музичної педагогіки деякі цифрові інструменти набувають підвищеної значущості. 
Отже сервіси відеозвязку й сервіси для створення та обробки відео- та аудіоматеріалу 
набувають в галузі навчання музики більшої значущості у порівнянні з сервісами для 
створення презентацій, створення та редагування візуальних матеріалів, організації 
вікторин тощо. 

Узагальнюючи досвід дистанційної роботи музиканта-педагога, можна зробити 
висновок, що базовими інструментами дистанційного навчання студентів-музикан-
тів є сервіси організації відеозв’язку, відео та аудіоредактори.

На сьогоднішній день організація дистанційного навчання в галузі музичного 
мистецтва здійснюється у синхронному та асинхронному режимах, що забезпечують 
найкращий результат, доповнюючи один одний. Основним цифровим інструментом 
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для організації дистанційного навчання у синхронному форматі є сервіси відеокон-
ференцій, які, щоправда, не одразу увійшли в користування та здобули прихильність 
музикантів-педагогів. Слід зазначити, що процес вибору сервісу для організації син-
хронної взаємодії найчастіше відбувається спонтанно, адже суттєвих переваг щодо 
організації музичної взаємодії не має жоден. Об’єктивні причини, як-то: затримка 
поширення сигналу через мережу інтернет при синхронному форматі дистанційно-
го навчання, унеможливлюють цілий ряд навчальної діяльності, що потребує одно-
часної звукової активності. Отже, незалежно від обраного сервісу, робота музичних 
вокальних та інструментальних ансамблів, хорових колективів та оркестрів, а також 
робота в класі диригування великою мірою ведеться в скороченому режимі. Разом 
з тим, за даними досліджень, серед наявних сервісів відеоконференцій безумовним 
лідером є Zoom.

З точки зору доцільності використання зазначеної платформи у музично-
му класі слід відзначити функцію High-Fidelity Music Mode, яка було розроблена 
в результаті співпраці Zoom з рядом музичних шкіл (включаючи Yale, Peabody, the 
Bienen School of Music at Northwestern University, the San Francisco Conservatory, the 
University of North Texas College of Music, and the University of Southern California’s 
Thornton School of Music та ін.) спеціально для забезпечення використання сервісу 
для якісних дистанційних занять музикою. За звичайних налаштувань платформа 
Zoom чудово прибирає фоновий шум для того, щоб під час відеозустрічі сторонні 
шуми не перекривали голос спікера. Зазначена функція, що використовується біль-
шістю сервісів відеоконференцій, тим не менше, спотворює якість звуку інструмен-
ту під час уроку онлайн. Тому у вересні 2020 р. Zoom запропонував своїм користу-
вачам опцію, що вимикає зменшення луни та подальшу обробку звуку, одночасно 
підвищуючи якість звукового кодека до 48Khz, 96Kbps моно / 192kbps стерео для 
професійної передачі звуку (High-Fidelity, Professional-Grade Audio on Zoom). Для 
використання функції необхідно перейти у налаштування аудіо (Advanced Audio) 
та активувати High-Fidelity Music Mode. Слід зазначити, що для забезпечення цієї 
функції рекомендовано використовувати провідний інтернет. Функція реалізову-
ється через послугу VoIP від Zoom, яка використовує широкосмуговий звук вищої 
чіткості (голос HD) замість вузькосмугового звуку, що використовується більшістю 
ліній PSTN, що може приглушити звук.

Специфічні потреби музикантів щодо звуку в синхронному режимі дистанцій-
ного навчання та інших зручностей, пов’язаних з поширенням нотного тексту та ін-
ших візуальних матеріалів під час дистанційної взаємодії, не залишилися поза ува-
гою інших розробників сервісів відеозвязку. В якості прикладу можна навести сервіс 
відеозвязку Rock Out Loud Live: Virtual Music Lesson Portal. Окрім стандартних функ-
цій сервісу відеоконференцій платформа запропонувала користувачам ряд класів 
(фортепіано, гітара, бас-гітара, укулеле, ударні інструменти), що містять функції для 
полегшення роботи викладача. Серед зазначених функцій: можливість швидкого по-
ширення нотного тексту на екран та швидкий доступ до нотних ресурсів Платформи. 
В залежності від обраного класу викладач отримує можливість швидко виводити на 
екран візуальне зображення акордів фортепіано, табулатурні діаграми акордів для 
гітари чи укулеле, схеми ритмів для ударних тощо. В ході уроку, в залежності від об-
раного пакту, Платформа дозволяє переключатися поміж класами, використовуючи 
демонстрацію візуальних матеріалів різних інструментів.

Не зважаючи на обмеженість безкоштовних функцій подібних сервісів для дис-
танційної навчальної взаємодії, знайомство з ними може бути корисним з точки зору 
використання ідей та адаптації зазначених інструментів до специфічних потреб дис-
танційної взаємодії. Саме з метою вдосконалення процесу використання ЦІ варто по-
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знайомитися із запропонованими навчальними платформами, що розроблені спеці-
ально для музикантів-педагогів

Будь-яка навчальна платформа та ефективність її використання під час впро-
вадження та активного розвитку дистанційного навчання, передбачає можливість 
роботи з навчальним контентом, управління освітнім процесом, відстеження і кон-
троль досягнутих результатів, аналітику навчання, організацію ефективної взаємодії 
між користувачами та можливість формування індивідуальної навчально-освітньої 
траєкторії здобувача освіти (Бойченко, 2020, с. 46). Вибір навчальної платформи по-
винен бути спільним рішенням педагогічного колективу, але як показує практика, 
особливості дистанційної роботи в галузі навчання музики та специфічні потреби 
музикантів-педагогів ускладнюють вибір такої платформи. 

Серед лідерів навчальних платформ можна назвати Google Classroom, однак за-
значена платформа більшою мірою підходить для музично-теоретичних дисциплін 
і потребує адаптації для класів спецінструменту. Безперечною перевагою платформи 
є її безкоштовність. У свою чергу, в комерційному сегменті здійснено спроби враху-
вання специфічних потреб навчального процесу студентів-музикантів. До таких рі-
шень можна віднести платформи Tonara та Musico. Не зважаючи на такий суттєвий 
недолік зазначених платформ, як відсутність україномовного інтерфейсу, їх аналіз 
може бути корисним з точки зору стратегії організації навчального середовища з ви-
користанням доступних безкоштовних інструментів. 

Платформи Tonara Studio та Musico допомагають викладачу мотивувати учнів до 
самостійної роботи та дозволяють контролювати їх заняття й підтримувати цю моти-
вацію між уроками. Навчальний простір на Платформах організований таким чином, 
що кожен учень має власний клас, можливість комунікувати з викладачем, а також 
мати комунікацію з класом викладача, брати участь у змаганнях тощо. У свою чергу 
аккаунт викладача дозволяє легко переходити між класами учнів, формувати завдан-
ня у вигляді відео, звукових та текстових повідомлень та перевіряти виконану роботу, 
надіслану у вигляді аудіозаписів.

Однією з конкурентних переваг платформи Tonara, заявленої розробниками, 
є запатентована технологія Tonara, що надає викладачу можливість створювати ме-
дійні завдання на порівняння аудіозаписів. Зазначена функція дозволяє створити 
зразковий аудіозапис та порівняти його з аудіозаписом учня з подальшим аналізом 
та наданням рекомендацій щодо подальшої роботи над фрагментом.

Висновки
Об’єм нашого дослідження не дозволяє ґрунтовно висвітлити особливості вико-

ристання цифрових інструментів (ЦІ) в організації онлайн-взаємодії при викладанні 
музичних дисциплін. Здійснений нами аналіз сервісів відеоконференцій та навчаль-
них платформ є лише загальним оглядом окресленої проблематики, адже стрімкий 
розвиток ІТ-індустрії має наслідком щоденне оновлення ЦІ, у тому числі у галузі дис-
танційної музично-педагогічної діяльності.
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МЕТРО-РИТМИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НА ХОРОВЫХ ЗАНЯТИЯХ  
В ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛАХ 

(НА ПРИМЕРЕ 1-ГО КЛАССА)

Аннотация
Актуальность. С целью организации выразительного исполнения произведения 

и  создания ярких художественных образов необходимо правильное развития метро  – 
ритмических способностей, которые в дальнейшим способствуют пониманию и усвое-
нию изучаемого музыкального материала у учащихся 1-го класса детских музыкальных 
школ.

Цель – развитие метро – ритмических способностей у учащихся 1-го класса дет-
ских музыкальных школ.

Выводы. Используя различные игровые методы, можно достигнуть наилучших 
результатов развития не только музыкальных способностей, но и развить у учащих-
ся младших классов такие общие способности как: дисциплинированность; коммуника-
тивные способности; память; логическое мышление; способность ориентироваться во 
времени и пространстве; координация движений; творческая инициатива. 

Ключевые слова: учащиеся, метр, ритм, музыка, школа.

Дискусии
С целью развития метро-ритмических способностей на хоровых занятиях у уча-

щихся детских музыкальных школ, была разработана репертуарная программа мето-
дическим кабинетом при Министерстве Культуре Азербайджана. В данной програм-
ме были собраны тематические произведения, подходящие для учащихся младших 
классов. Опираясь на данный учебный план следует выделить следующую таблицу.

Песни на размеры
Размер 2/4 Размер 3/4 Размер 3/8 Размер 4/4 Размер 6/8 Всего

6 4 2 3 11 26

Исходя из представленной выше таблицы видно, что здесь были затронуты все-
возможные размеры доступные для детского восприятия и исполнения.  Обычно при 
использовании стандартного метода разучивания музыкального материала (разучи-
вания только вокальной линии) выбранного для учащихся хорового класса, педагог 
впоследствии сталкивается с различными сложностями развития метро - ритмиче-
ских навыков. При разучивании музыкального материала однозначно не следует 
делать упор только на пение мелодии, так как без выделения ритмического рисунка 
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невозможно выстроить звуковую пирамиду и правильно исполнить задумку автора. 
В связи с этим, при музицировании и передаче ее ритмической основы для развития 
музыкальных способностей следует использовать всевозможные методы преподава-
ния. 

В соотношении с другими предметами хоровые занятия в музыкальных школах 
вызывают особый интерес, так как данный урок аналогичен с развивающими заняти-
ями, проводимыми в детском саду (урок – игра). У детей ассоциативно проявляется 
схожесть искусства с играми, которые передают радостное эмоциональное состояние, 
яркую образность, моторную активность. Песни, передающие образы различных ге-
роев фиксируются в детском сознании надолго и в связи с этим хоровые занятия же-
лательно проводить интересно и занимательно (особенно для детей младшего воз-
раста), поскольку они являются незаменимым звеном для эстетического и эмоцио-
нального развития подрастающего поколения.

Желательно здесь применять различных формы ритмических игр, где возмож-
но пользоваться не только руками, но и ногами, делая различные движения, а также 
с помощью которых можно хлопать и топать. Жестикуляция руками, хлопки, взмахи 
и жесты под звучащие мотивы, не должны заходить за пределы умеренной динами-
ки и препятствовать концентрации учащегося. Данный процесс можно сформировать 
в комплексный подход с упражнениями со стороны хормейстера. Их последователь-
ность следующая: ознакомление, проведения беседы, вопросы на заданные объяс-
нения, пояснение, указания, исполнение и надлежащие замечания с исправлением 
ошибок. 

В данном подходе педагог также может использовать элементы «логоритми-
ки» – это одна из технологий детской коррекционной программы, которая благодаря 
определенным приемам соединяет движения, слова и музыку. Логопед на занятиях 
прорабатывает с детьми не только речь, но одновременно артикуляционную, общую 
и мелкую моторику. У детей без серьезных усилий быстро развиваются речь, двига-
тельные навыки, способности к преодолению трудностей, творческое начало.7

Начиная с первых уроков, учащихся также следует приучать к восприятию ди-
рижёрских взмахов, которые необходимо вводить параллельно с упражнениями на 
хлопки и притопы. В данном процессе все должны принимать активное участия, для 
того, чтобы в последствии каждый из них мог взять на себя роль ведущего превращая 
урок в некую развивающую игру звуков. Поочередно передовая ученикам роль «ма-
ленького дирижера», у учащихся, также, развиваются лидерские качества и умения 
руководить группой, где им приходится четко показывать начало и конец мелодии, 
соблюдая заданный темп и ритм и характер произведения.

Д. Огороднов в своем пособии «Музыкально - певческое воспитание детей в об-
щеобразовательной школе» четко выделяет проблему, о которой часто забывают пе-
дагоги, приступая к творческой работе: «Главное внимание в работе учителей, обыч-
но, направлено на преодоление трудностей интонирования звуковысотных отноше-
ний. Метроритму уделяется мало внимания и впоследствии ослабевает навык чтения 
нот» (Огороднов, 1989).

Самым простым способом работы над метром, является просчитывание вслух 
долей изучаемого метра и для этого, в обязательном порядке, следует приучать уча-
щихся петь мелодию по партии (выписанную хормейстером заранее), и только по-
сле следует переходить на мысленное восприятие и усвоение. Не стоит забывать, что 
зрительная память, также, является хорошим помощником для быстрого осознания 
и запоминания ритмического рисунка произведения. 

7 https://detskiy-medcentr-spb.ru/doctor/detskij-logoped/zabolevaniya-logoped/1606-logoritmika-dlya-
detej-metod-sredstva-i-razvitie-rechi
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После освоения простого счёта с выделением первой доли, которая является 
сильной в такте, следует плавно переходить на более сложный, и даже смешанный 
ритм. Это говорит о том, что такие шаги как, «Раз», «Два» или «Раз», «Два», «Три» мо-
гут стать основой, которая является движущим и организующим моментом в работе 
над метром. Выбрав произведение на простые размеры, следует прослушать выбран-
ную песню от начала до конца и для облегчения восприятия, и запоминания мелодии, 
и ритма следует обратиться к процессу познания определённым структурным деле-
ниям на цезуру, мотив, фразы, периоды и предложения. Основная суть – это располо-
жение акцента в мотиве, где на протяжении одной мелодии возможны и изменения, 
а музыкальная фраза – это короткие построения, составленные из небольших моти-
вов, которые создают своеобразную ритмическую пульсацию. Здесь, также, следует 
прибегнуть к так называемым играм с хлопками и стуками рук, и ног. В качестве при-
мера можно привести песню Саида Рустамова «Saat» («Часы»)

В этом музыкальном номере для передачи образа часов композитор использует 
восьмые и шестнадцатые длительности нот, которые четко передают задуманный об-
раз. Желательно начинать ритмическое воспитание не с фраз или небольших частей, 
а с прослушивания всего произведения. Познание нового материала, желательно изу-
чать прислушиваясь к его темпу и вникнуть в его основной характер движения. 

Учащиеся исполняют услышанную мелодию, а после пение сопровождается про-
стукиванием и прохлопыванием заданного ритма. Осознав поставленную задачу, 
учащиеся с легкостью передают равномерно движущаяся пульсацию, являющийся 
основой ритмической работы. Умение слышать и чувствовать эту пульсацию, которая 
также может сопровождаться текстом и ритмическими последовательностями необ-
ходимо изначально воспитываться у учащихся.

Для учащихся младших классов хормейстеры очень часто обращаются к произве-
дениям образного характера, переходя к вопросам методики метроритмического воспи-
тания. Они, также, учитывают психологическую эмоциональность детей, на основе ко-
торой возможно построить осознанную совместную творческую работу, что и является 
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основной задачей музыкальной педагогики. Е. В. Назайкинский рассматривает воспри-
ятие музыки, как акустическое восприятие, где музыка воспринимается как звуковые 
сигналы, как нечто слышимое и действующее на органы слуха (Назайкинский, 1972).

На начальном этапе возможно введение ритмической игры «Эхо» или «Педагог 
и ученик», «Игра – импровизация», «Вопрос – ответ», «Быстро – медленно». Хормей-
стер прохлопывает определенную ритмическую последовательность, которую уча-
щиеся должны в точности повторить, темп следует дать медленный с последующими 
модификациями и ускорением.

Заданные ритмические игры развивают точность слухового восприятия, быструю 
реакцию, память и чувство ощущения формы и ритма произведения.  Для усовершен-
ствования ритмического чувства у учащихся, также следует комбинировать музыкаль-
ные темпы «аllegro» и «andante». Также правила игры проводятся в действие, где во-
зможно сочетать хлопки с шагами, притопами и постукаванием, а также можно исполь-
зовать и другие звучащие жесты, предметы и ударные музыкальные инструменты.

Для повышения интереса и раскрытия своих возможностей следует периодиче-
ски менять правила игры. Желательно в таких упражнениях выделять «роль ведущего», 
используя разнообразные ритмические импровизации, где сольную партию следует 
поручать то одному, то другому ученику, тем самым дети проявляют больше интереса 
к коллективной игре и уроку. Придавая занятиям форму, близкую к игре, легче все-
го проводить также и уроки ритмики. В течении такого ритмического процесса у уча-
щихся вырабатывается навык слушать музыку, и с легкостью выполнять даже сложные 
ритмические рисунки. Именно такой процесс оказывает благотворное влияние на раз-
витии у детей мелодического слуха, ладового чувства и ритмической четкости.

Следует также привести пример на произведения композитора Саида Рустамова 
«Qızıl payız» («Золотая осень»)
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В данном примере композитор использует размер 3/4 и медленный темп 
«Andante», ярко передающий образ золотой осени, учащиеся четко осознают разли-
чие темпов от быстрого «Allegro» и спокойного «Andante». Используя в репертуаре 
произведения с различными темпами, хормейстер периодически вносит изменения 
в метро – ритмические упражнения, и в данном примере он включает не только пра-
вую, но и левую ногу для простукивания заданного ритма. 

Используя данную игровую методику при изучении хорового репертуара уча-
щиеся младших классов достигают лучших результатов познания и развития метро – 
ритмических способностей, которые в последствии помогают ученикам быстро и эф-
фективно познавать более сложные ритмические рисунки. 

Выводы
Используя различные игровые методы, можно достигнуть наилучших результа-

тов развития не только музыкальных способностей, но и развить у учащихся млад-
ших классов такие общие способности как: дисциплинированность; коммуникатив-
ные способности; память; логическое мышление; способность ориентироваться во 
времени и пространстве; координация движений; творческая инициатива. 
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КОРЕКЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ ОРФ – ПЕДАГОГІКИ

Анотація
Актуальність. Нині, науковцями та практиками тривають пошуки шляхів за-

безпечення ефективної організації процесу музичного навчання, виховання та надання 
якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами з урахуванням найкращого сві-
тового досвіду.

Мета – розкрити основні напрями корекційно–розвиткової роботи з дітьми, які 
мають особливі освітні потреби засобами музично-педагогічної системи Карла Орфа. 
Зазначити основні види діяльності. Зокрема, розкрити структурні елементи Орф –уро-
ку та впровадження даної методики в освітній процес дітей з порушеннями інтелекту-
ального розвитку.

Висновки. Організація творчого середовища, при якому діти з порушеннями інте-
лектуального розвитку зможуть розкрити свої таланти, продемонструвати свої вмін-
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ня, відчути задоволення від процесу навчання здійснюється у триєдності музики, руху та 
слова. Таке поєднання трьох видів мистецтв в єдине ціле було запропоновано та втілено 
в життя видатним німецьким композитором, педагогом - новатором XX ст. Карлом 
Орфом.

Ключові слова: музично-педагогічна система Карла Орфа, Орф-урок, «елементар-
не музикування», шумовий оркестр, корекційно-розвиткова робота, діти з порушеннями 
інтелектуального розвитку.

Дискусії
Контингент дітей з інтелектуальними порушеннями дедалі збільшується та стає 

складніший. У більшості дітей, як правило, є важкі мовленнєві порушення, рухові, 
просторові, моторні, психічні порушення, різноманітні розлади емоційно-вольової 
сфери, які проявляються у вигляді підвищеної емоційної збудливості, дратівливості, 
рухової розгальмованості; у інших – розлади проявляються у вигляді загальмованості, 
сором’язливості. Часто спостерігаються порушення особистісного розвитку – знижена 
мотивація до діяльності, страхи, пов’язані із спілкуванням, прагнення до обмеження 
соціальних контактів. Останнім часом у деяких дітей з інтелектуальною недостатні-
стю спостерігається відсутність мовлення взагалі, і у зв’язку з цим у них виникають 
труднощі в розумінні елементарних словесних інструкцій, що і ускладнює процес ко-
мунікації з оточуючими. 

Отже, включення у навчально - виховний процес «Орф – методу» з особливими 
дітьми дозволяє в значній мірі оптимізувати процес емоційного впливу на дитину. Це 
позитивно позначається на процесі корекції психофізичних недоліків.

Орф-педагогіка – (часто називається Орф – Шульверк, OrffSchulwerk – «навчати 
в дії») – це практичний спосіб навчання та виховання через мистецтво і творчість, 
який полягає у єдності та взаємозв’язку музики, руху та слова.

Композитор Орф вбачав своєю творчою задачею розвинути в людині людяність, 
гідність, чесність, сміливість та через засоби музичної виразності об’єднати людей 
незалежно від того, якої вони національності .

Як педагог – реформатор він вважав найсильнішими засобами впливу синтетич-
ні засоби: використання слова, співу, жесту, танцювально – ритмічних рухів у супро-
воді музичних інструментів. 

Система дитячого музичного виховання К. Орфа бере свої витоки з дохристиян-
ського та християнського фольклору. У давнину люди ще не мали уявлення про склад-
ні музичні форми, не знали про засоби музичної виразності, не знали, але відчували 
силу слова, звуку, ритму, руху, як щось необхідне у повсякденному житті. Використан-
ня цих трьох складових відбувалося на простому елементарному рівні: промовляння 
різних заклинань близьких до співу та ритуальні танці у супроводі ритмічних ударів.

За словами педагога, музичне виховання дітей має відбуватися на простому, 
зрозумілому для дитини рівні. Він стверджував, що потрібно допомогти кожній дити-
ні опанувати основи музики, оскільки не кожна дитина має від народження музичні 
задатки. Починати музично-виховну роботу потрібно із найпростішого, елементар-
ного: елементарна музика, елементарні музичні інструменти, елементарні словесні 
та рухові форми. Елементарний тобто первозданний. К. Орф називав свою систему 
«Елементарне музикування». 

Карл Орф видав посібник з музичного виховання дітей – «Шульверк» (в пере-
кладі – навчання в дії). На думку педагога музичне виховання дітей має відбуватися 
в русі, а не статично. 

До посібника увійшли прості за змістом фольклорні п’єси: для співу, гри на про-
стих «орфовських» інструментах, ритмо-мовні вправи. Ці п’єси є своєрідним зразком 
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для музикування. Можна сказати – це моделі, на які мають орієнтуватись педагоги 
та діти. Вони слугують для стимулювання творчості у дітей, як у здібних, так і у менш 
здібних. Головним у роботі є колективне музикування дітей у ролі активного учасни-
ка. Під час уроку діти повинні відчувати внутрішній комфорт та емоційне піднесення, 
які спонукають їх активно діяти.

Основною метою дитячого музикування є розвиток у дитини творчого початку. 
Навчити відчувати музику – це є підґрунтя до дитячої імпровізації, із найпростішого 
матеріалу та найпростіших форм створювати художньо прекрасне.

У «Шульверці» Орф велику роль відводить ритму та музично-ритмічному вихо-
ванню на основі руху та гри на елементарних музичних інструментах. Головним чи-
ном митець спирається на мовлення, музичну декламацію та співи. 

Використовуючи Орф-підхід у роботі із дітьми з порушеннями інтелектуального 
розвитку ми даємо змогу дитині розвивати та розкривати свої мовленнєві, музичні, 
танцювальні здібності. Поруч із цим йде розвиток та корекція форм поведінки, ува-
ги, зосередженості, терпіння, самостійності, включення до колективу, що є важливим 
для кожного виду ігор. Для дітей з особливими потребами Орф-урок – це не тільки 
задоволення і радість. Він спонукає дитину логічно діяти; дає можливість емоційно 
налагоджувати контакти з однолітками.

Для дітей із порушеннями інтелектуального розвитку музика слугує організую-
чим фактором. Діти активно реагують на ритмічні вібрації, які спонукають дитину ак-
тивно діяти. Колективне музикування стає провідником у спілкуванні для тих дітей, 
які мають значні мовленнєві порушення, або які взагалі немовленнєві. Під час таких 
занять діти отримують радість та задоволення від процесу навчання.

Нейропсихологи вважають, що музичну активність слід визнати одним із дієвих 
тренувань клітин головного мозку та розвитком зв’язків між ними, оскільки вся кора 
головного мозку активна під час виконання музики і це означає, що активна уся лю-
дина. 

Виходячи з того, що музику можна назвати однією із рушійних сил, яка стимулює 
роботу мозку людини та має терапевтичні можливості, то доречним буде використан-
ня Орф-методу в роботі з дітьми з інтелектуальними порушеннями саме як корек-
ційного методу. Орф-підхід дозволяє здійснювати основні корекційно-розвиткові 
завдання актуальні для дітей з порушеннями інтелекту:

•	 вдосконалення рухів і сенсомоторного розвитку: довільності, координації ру-
хів, орієнтування в просторі, розвиток дрібної моторики, вміння розслабляти тіло під 
релаксуючу музику, уміння переключатися з одного виду руху на інший.

•	 корекція окремих сторін психічної діяльності: сприймання, уваги, уявлень, 
відчуттів, розвиток рухової пам’яті, розвиток просторових уявлень і орієнтації, роз-
виток слухової уваги.

•	 корекція порушень в розвитку емоційно – особистісної сфери: розвиток ініці-
ативності, прагнення доводити розпочату вправу до кінця, формування вміння дола-
ти труднощі, виховання самостійності у прийнятті рішень, формування адекватності 
почуттів.

•	 корекція мовних порушень: формування правильного діафрагматичного ди-
хання, зміцнення дихальної мускулатури, голосових зв’язок, розвиток голосу, просо-
дичної сторони голосу, розвиток фонематичного слуху, розвиток артикуляційної мо-
торики, розвиток почуття ритму.

Використовувати цю практику в роботі з дітьми можна, головним чином, на уро-
ках музики та ритміки, а також, як окремий її елемент, під час проведення фізкультхви-
линок, під час проведення «Ранкового кола» (при вивчені назв місяців, пір року, днів 
тижня тощо), на уроках читання, розвитку мовлення при вивчені чистомовок, лічилок, 
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невеликих віршів та при інсценуванні казок (проспівувати, декламувати під «звучні 
жести» (bodypercussion), а також у супроводі дитячих ударно – шумових інструментів).

У своїй системі дитячого музичного виховання Орф відштовхується від усього 
простого, елементарного. Це стосується і музичних інструментів. Інструменти для ди-
тячого музикування мають бути простими та технічно зручними. При цьому вони ма-
ють приваблювати дітей своїм естетичним звучанням. Перш за все – це такі інструмен-
ти, які утворюють шум, стукіт, брязкання. Звідси і з’являється назва – шумовий оркестр.

Музичні інструменти із самого початку роботи із дітьми використовуються ра-
зом зі співом ( виразником мелодійних компонентів). Перші інструменти, які вво-
дяться в роботу є так звані природні інструменти (часто вживають термін « звучні же-
сти»). Природні інструменти – це руки і ноги. За допомогою рук, ніг, можна утворюва-
ти певні звуки: плескати у долоні, тупотіти ногами, клацати пальцями, шльопати по 
стегнах або по грудній кістці. Пізніше інструментарій розширюють і в роботу вводять 
маленькі ударно-шумові інструменти: трищітки, дерев’яні палички (клавеси), мара-
каси, кастаньєти, барабани, бубни, бубенці, коробочку, тарілочки, трикутник тощо. 
До цих інструментів додаються ударні, які мають певну звукову висоту: маленькі ли-
таври, глокеншпілі, ксилофони, металофони, звуковисотні дзвіночки тощо. Також до 
складу можуть входити струнні інструменти та духові: гуслі, калімба, блок- флейти, 
пташки – свистульки. тощо.

Гру на музичних інструментах використовують не тільки як супровід до співу, 
але і в озвучуванні віршів, народних казок та у музично – рухових вправах.

До системи музичного виховання входять наступні елементи:
Мовні вправи – розвивають почуття ритму, формують дикцію та артикуляцію; 

допомагають ознайомити дитину із світом динамічних відтінків та темпового різно-
маніття.

Гра на музичних інструментах – це удосконалення набутих навичок у роботі із 
мовними вправами. Формування колективного ансамблевого звучання; розвиток 
слухової уваги та пам’яті.

Поетичне музикування –допомагає усвідомити зв’язок музики та слова, навчає 
виразно та емоційно декламувати вірші.

Музично-рухові вправи – завдяки таким вправам діти сприймають різнобарв-
ний світ музики тілесно. Діти зображують характер та настрій музики через елемен-
тарні рухи. За допомогою руху діти вчаться усвідомлювати музичний світ.

Елементарний музичний театр – це об’єднання всіх видів діяльності у єдине ціле 
в образотворчій грі. Це найвища форма творчості.

Важливе місце в Орф-уроці посідає музичний матеріал. Музичне середовище 
для творчості повинно відповідати вимогам свободи, простоти, відкритості та різ-
номаніття. Тому основу творчого музикування становить фольклор – національний 
і фольклор народів світу. Джерело для творчості слід шукати, насамперед, у пісенних 
зразках з яскраво вираженим ігровим початком: спонтанним розігруванням сюже-
ту, танцями, жартами. Ці фольклорні жанри загальновідомі: лічилки, дражнилки, за-
клички, забавлянки, пестушки, примовки, ігрові пісенні приспіви, хороводи, а також 
багатий розділ давніх календарних пісень, що дійшли до нас з дохристиянських часів.

Навчання дітей з інтелектуальними порушеннями повинно бути не тільки лег-
ким та приємним, але й і цікавим. Потрібно заохотити кожну дитину взяти участь 
у  грі: похвалити, допомогти, підтримати. Усі учні повинні бути залучені до танцю, 
пісні, гри, казки. Привчати більш сильніших учнів, допомагати слабкішим учням. Та-
ким чином створювати ситуацію успіху для всіх. Під час процесу як діти, так і вчитель, 
повинні отримувати задоволення. Важливо, коли вчитель також бере участь у грі або 
виставі на рівні із дітьми.
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Висновки
Тож, взявши до уваги вище викладене, можна сказати, що серед допоміжних за-

собів спілкування найдієвішим і організуючим є музика. Також музика є одним з най-
більш привабливих видів діяльності для дітей з особливими освітніми потребами, так 
як має великий емоційний вплив і сприяє розвитку естетичних почуттів. Пріоритет-
ним направленням в роботі із дітьми з порушенням інтелекту є корекція недоліків 
фізичного та психічного розвитку, тому корекція порушених функцій через музику 
допомагає долучити дитину до різних видів діяльності, формувати увагу, інтерес до 
музики, розвивати музичні здібності. 

Отже, включення Орф-підходу у навчально-виховний процес помітно збагатить 
позитивними емоціями дитину, як у самостійній діяльності так і у освітній діяльності.
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МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ  
З «ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВОГО ПРАКТИКУМУ» В РАМКАХ КУРСУ  

«МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН» 

Анотація
Актуальність. Підвищення ефективності практичної диригентсько-хормейстер-

ської підготовки студентів у музичних вишах освіти питання, яке знаходиться у полі 
зору багатьох дослідників. З огляду на це, в представлених тезах актуалізовано основні 
теоретико-методичні основи викладання дисципліни «Диригентсько-хоровий практи-
кум» в контексті курсу «Методика викладання фахових дисциплін». 

Мета – розкриття методичних основ проведення «Диригентсько-хорового прак-
тикуму» в контексті дисципліни «Методика викладання фахових дисциплін», визначення 
змісту, етапів і методів навчання.

Висновки. Обґрунтовано сутність і структуру названої дисципліни, розглядають-
ся зміст і стадії навчально-виховного процесу, який полягає в єдності та взаємозв’язку 
теоретичної підготовки студентів і вироблення практичних навичок роботи з хором. 
Окреслено і визначено етапи, методи та прийоми навчання в процесі проведення ди-
ригентсько-хорового практикуму, спрямовані на формування фундаментальних знань 
з теорії і методики практичної роботи з хором, інтеграцію знань та навичок з диригу-
вання та їх вдосконалення в процесі керівництва хоровим колективом.

Ключові слова: предмет курсу «Диригентсько-хоровий практикум», навчальний 
репертуар, специфіка та етапи навчання, форми і методи навчання, методика викла-
дання.



МУЗИКА В ДІАЛОЗІ З СУЧАСНІСТЮ: ОСВІТНІ, МИСТЕЦТВОЗНАВЧІ, КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ СТУДІЇ

СЕКЦІЯ: МУЗИЧНА ПЕДАГОГІКА ТА ПСИХОЛОГІЯ 

108

Дискусії
«Диригентсько-хоровий практикум» – важлива, профілююча дисципліна, в про-

цесі опанування якої формуються основні фахові компетентності майбутніх фахівців. 
Означена дисципліна є однією із центральних дисциплін диригентсько-хорового ци-
клу, дисципліною наскрізного навчально-виховного процесу, в якому активно реалі-
зується одна із найважливіших і обов’язкових вимог до будь-якого освітнього проце-
су – взаємозв’язок хорової теорії з практикою вокально-хорового виконавства. Метою 
дисципліни є навчання та виховання практичної спроможності диригентів-хормей-
стерів до самостійної хормейстерської діяльності.

Як відомо, специфікою та основою музичного навчання і виховання виступає му-
зично-педагогічний навчальний репертуар. Обрані твори для роботи з хором мають 
відповідати рівню професійно-виконавської підготовки як хорового колективу, так 
і  студента-диригента. Вони повинні відзначатися повноцінним художньо-естетич-
ним рівнем, глибиною художнього змісту, відповідати навчальним вимогам робочої 
програми курсу, бути посильними і доступними як хористам, так і студенту-хормей-
стеру. 

Успішне проведення занять із диригентсько-хорової практики передбачає по-
етапність у своєму вирішенні, а саме: підготовчий етап (самостійна робота студента 
над вивченням хорового твору, власне етап осмислення музики та її інтерпретація) та 
практичний (розучування хорового твору з хором, в процесі якого формуються важ-
ливі та необхідні професійні компетентності майбутнього фахівця).

З огляду на це, після вибору хорового твору для розучування з хором, студент 
розпочинає роботу над ретельним його вивченням. Роль викладача, який веде дану 
дисципліну, полягає у спрямуванні уваги студента перш за все, на окреслення ідейно- 
художньої концепції хорового твору. Для цього студент має ретельно ознайомитись 
з партитурою обраного хорового твору, граючи її на фортепіано; детально проана-
лізувати і виявити особливості фактури (склад хору, тип фактури, роль хорових пар-
тій, їх діапазон і теситуру, особливості мелодичної та гармонічної мови); визначити 
форму твору, ладо-тональний план, прийоми хорового викладу, особливості строю, 
ритму, ансамблю, дикції; визначити особливості диригування та виконання (окрес-
лення основних диригентських засобів, пов’язаних з агогікою, динамікою, артикуля-
цією); скласти план репетиційної роботи з хором з позначенням часу, відведеного на 
кожний вид роботи. Крім того, студент зобов’язаний знати специфіку та особливості 
стилю авторів хорового твору та характеристику епохи, історію створення твору. Ре-
тельний збір різного роду інформації допоможе студенту краще усвідомити і глибше 
зануритись у музичну палітру хорового твору і на цій основі вибудувати художньо-ви-
конавське відтворення хорової партитури.

При розв’язанні цих завдань студенту рекомендується використовувати такі на-
вчальні засоби, як пошук потрібної інформації, фортепіано, власний голос, внутріш-
ній слух, аудіо- чи відео- прослуховування тощо. Для прикладу, опрацювання хорового 
твору може проводитись за такою схемою: знайомство з епохою, життям і творчістю 
композитора та автора слів; здійснення цілісного аналізу музичного та літературно-
го текстів; аналіз фактури, музичної мови та стилістичних ознак твору, тематичної 
побудови; аналіз вокально-хорових особливостей партитури та хорової «оркестров-
ки» в цілому; спів партій, акордів, розкладених по вертикалі, окремих мотивів, фраз, 
мелодичних зворотів; визначення ролі супроводу (якщо він є); вміння професійно, 
«по-хоровому» грати хорову партитуру твору; розробка репетиційного плану роботи 
з хором, власне диригентської і виконавської експозиції хорового твору.

Найбільш ефективним шляхом вивчення хорової партитури є програвання її на 
фортепіано, спочатку всього твору, потім фрагментів, які потребують посиленої уваги 
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до вивчення складних місць у партитурі. Грати слід максимально виразно із дотриму-
ванням авторських позначок, наближуючи звучання інструмента до хорового співу, 
з музичним фразуванням та нюансуванням, з орієнтацією на відповідність звуково-
му ідеалу, сформованого внутрішнім слухом студента. Дуже важливим у самостійно-
му вивченні студентом хорового твору є вміння інтонаційно чисто, в характері твору 
відтворювати голосові партії, вільно переходити з однієї партії на іншу, вертикально 
проспівувати складні місця, кадансові звороти. Все це, і спів партій, і гра партитури 
на фортепіано, і одночасний спів і гра на інструменті – необхідні навички, які здобу-
ває студент протягом курсу навчання та знадобляться в майбутній хормейстерській 
роботі.

Важливе місце в підготовчій роботі студента займає літературно-музичний,  
вокально-хоровий та диригентсько-виконавський розбір хорового твору з урахуван-
ням музично-стильових особливостей композитора, його хорового письма, про що 
згадувалось вище. Основну увагу слід приділити ретельному аналізу самого твору, 
перш за все, виявленню його специфічних вокально-фактурних особливостей, визна-
ченню різного роду труднощів (інтонаційних, метроритмічних, темпових, дикційних, 
ансамблевих та ін.) та розробці диригентсько-виконавського плану.

Наступним етапом у проведенні занять з диригентсько-хорового практикуму 
є робота над хоровим твором з хоровим колективом, а саме: опанування методикою 
роботи з хором – власне практична вокально-хорова робота над хоровим твором, 
який вивчається. Цей етап роботи і є предметом дисципліни «Диригентсько-хоровий 
практикум», в процесі якого актуалізується проблема практичної підготовки та фор-
муються вміння та навички майбутніх диригентів-хормейстерів – володіння прин-
ципами відбору репертуару, методикою роботи з хором, уміння задавати тон, вико-
ристовуючи камертон, точно задавати тональність співом, диригуванням передавати 
характер твору, володіти мімікою, використовувати інструмент тощо. (Дмитревский, 
2007; Мархлевський, 1986; Самарин, 2000). 

Як відомо, методика роботи з хором у свою чергу передбачає 3-и етапи чи фази 
роботи, які тісно взаємопов’язані між собою і складають одне єдине ціле. Це – почат-
кова або ескізна фаза (Єгоров, 1961) – коротке знайомство хору з обраним хоровим 
твором та його авторами; демонстрація хорового твору з окремими поясненнями 
музичного матеріалу, звернення уваги хористів на складні для виконання місця, до 
порівнянь, асоціацій, викликаних звучанням музики. На цьому етапі студент має за-
стосовувати наочні методи навчання в поєднанні зі словесними. Він може користати-
ся частковими поясненнями, аналогіями, співставленнями для того, щоб допомогти 
хористам сприйняти та усвідомити твір, краще зрозуміти, налаштуватись на його ро-
зучування. 

Наступний етап роботи можна назвати технологічним, що полягає в технічному 
освоєнні твору (Чесноков, 2015) – проспівування з нот частини чи всього хорового 
твору всім складом, спочатку сольфеджіо або на окремий звук чи склад, а потім із тек-
стом; вокально-хорову роботу із хоровими партіями, групами чи окремими голосами, 
обов’язково з початковою художньою виразністю виконання. В процесі такої роботи 
шліфується мелодичний і гармонічний стрій, створюється ансамблеве звучання, ди-
наміка, ритм, відпрацьовується дикція і накреслюються перші контури інтерпретації 
хорового твору. На цьому етапі застосовуються практичні методи та прийоми музич-
ного навчання проводиться копітка, детальна і трудомістка робота з вивчення хоро-
вої партитури, відпрацьовуються всі елементи хорової звучності. 

Третій, заключний етап можна назвати художньою фазою розучування хорово-
го твору, процесом створення художнього образу. Він є самим напруженим і відпо-
відальним, в якому розкривається майстерність диригента-хормейстера, його «ро-
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зум і душа» – чітка емоційна вимова слів, яскраві нюанси, фразування і вірний темп, 
відповідний до змісту твору, художнє відточення твору (Чесноков, 2015). Це етап, де 
акумулюються і застосовуються всі методи та прийоми роботи з хором і можуть пов-
торюватись ті, що використовувались на попередніх етапах. І, наостанок, завершене 
виконання твору як результат проведеної роботи студентом. Демонстрація результа-
ту дає можливість студенту показати себе, розкрити свій виконавський задум, створи-
ти індивідуальну виконавську форму та стиль.

Підготовча робота студента здебільшого проводиться студентом самостійно 
під професійним керівництвом викладача з фаху, який курує його підготовку. Бажа-
но проводити цю роботу з максимальним урахуванням умов виконавського колек-
тиву, його можливостями. Вибір хорового твору диктується методичними завдан-
нями робочої програми курсу, враховуючи творчі здібності і підготовку студента та 
рівнем виконавської майстерності навчального хору. Для успішної роботи студент 
з викладачем складає письмовий план як підготовчої, так і роботи з хоровим колек-
тивом. В залежності від виконання студентом запланованої роботи викладач з фаху 
та керівник диригентсько-хорового практикуму можуть змінити запропонований 
план роботи з хором у бік його розширення, більшого заглиблення чи, навпаки, ско-
рочення та стиснення. Однак, основні заплановані види роботи мають бути збере-
жені.

Студент повинен всебічно та ґрунтовно підготуватись до проведення практичної 
роботи з хором і досконально знати обраний для роботи твір. Хористи мають відчу-
вати перевагу свого товариша у конкретному знанні ним твору, що розучується. Від-
чувши це, вони з готовністю будуть виконувати його вимоги та настанови. Студент, 
у свою чергу, впевнений в своїй попередній підготовці, повинен сміливо та впевнено 
показувати прийоми подолання труднощів, які зустрічаються в процесі роботи над 
твором. Викладач диригентсько-хорової практики має всіляко допомагати студентові 
вирівнювати стрій, якість звучання, ансамблеву злагодженість, при цьому, до трак-
товки і манери диригування студента ставитись обережно.

На заняттях диригентсько-хорового практикуму студент поступово набу-
ває диригентської вправності, впевненості щодо спеціальних технічних навичок 
(вміння чути і виправляти неточності в інтонаційному, ритмічному, ансамблевому, 
дикційному та динамічному планах). Тут студент одержує ту навчальну професійну 
«закалку», без якої неможлива подальша хормейстерська діяльність майбутнього 
фахівця. 

Крім того, студент, набуває досвіду професійного спілкування з хоровим колек-
тивом, вміння правильно та точно викладати свої думки, домагатись виконання по-
ставлених вимог. Саме настирливе виконання пред’явлених хористам хормейтерських 
вимог є основною професійною формою спілкування з хором. Студент має дотриму-
ватись толерантності у висловах, не допускати грубості у зверненні, непрофесійних, 
непродуманих зауважень, грубих порівнянь, викриків. Така поведінка не допустима 
і, перш за все, знижує авторитет студента. Безвідповідальні розмови і зверхній тон 
у спілкуванні з хористами мають різко присікатись викладачем і можуть призвести 
до відсторонення студента від практичних занять. Взагалі, варто відзначити, що про-
фесійне спілкування в роботі з хором набувається лише після довгої і складної спіль-
ної роботи диригента з колективом, тоді поступово виробляється та професійна мова 
і та форма звернення, які найбільш продуктивні для творчого контакту з колективом 
виконавців. Але звертати увагу на це та виховувати студентів потрібно ще у стінах 
навчального закладу.

Кожне практичне заняття має бути для студента певною мірою щаблем, який 
підвищує та професіоналізує його фахову кваліфікацію. Викладач практикуму пильно 
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стежить за процесом практичного навчання студентів, контролює виконання плану 
занять, спостерігає за якістю його виконання, консультує, здійснює методичну допо-
могу у вирішенні практичних завдань. Якщо викладач позначає якісь помилки чи ви-
падкові неточності, яких допустився студент, він зобов’язаний терміново втрутитись 
і зробити відповідні роз’яснення. Помітивши допущені в ході роботи помилки інто-
наційного, ритмічного чи виконавського характеру, викладач має зупинити заняття, 
ретельно з’ясувати характер і причини помилок і допомогти практично їх вирішити. 
Якщо студент прийшов на заняття не підготовленим або проводить заняття недба-
ло, кволо, не професійно, від чого заняття втрачає свій практичний і художній сенс, 
викладач повинен негайно зупинити навчальний процес і відсторонити студента від 
подальшого проведення даного заняття.

Кожне практичне заняття студента, його результати оцінюються викладачем 
і обговорюється зі студентом, аналізується виконання плану, якість проведення за-
няття, виявляються допущені помилки, визначаються шляхи та способи їх усунення. 
Одночасно варто вказати на позитивні сторони проведеної студентом роботи і намі-
тити завдання і способи подальшого підвищення її професійно-виконавського рів-
ня. Важливим фактором хормейстерської підготовки є впровадження в навчальний 
процес курсу інноваційних технологій та засобів навчання (відеозаписи, вебінари, 
навчальні інтернет-платформи, майстеркласи тощо). Використання таких інновацій 
надає можливість контролювати, спільно аналізувати різні можливі види хормейс-
терської діяльності, як аудиторної так і самостійної, сформувати у студентів усвідом-
лену фахову позицію та мотивацію до навчання.

Висновки
Поданий науково-методичний матеріал в контексті дисципліни «Методика ви-

кладання фахових дисциплін» бачиться важливим і потрібним як в концептуальному, 
так і дидактичному планах. Проведення диригентсько-хорового практикуму перед-
бачає усвідомлене засвоєння студентом диригентсько-хормейстерських навичок, за-
безпечує актуалізацію його інтелектуальної та емоційно-вольової сфери для успіш-
ного застосування у своїй майбутній хоровій діяльності. Навчально-методичний 
процес практикуму характеризується як цілісний навчально-творчий процес, в якому 
формуються всі види хормейстерської діяльності, починаючи з вибору хорового тво-
ру, його підготовчої і практичної роботи й закінчуючи завершальним показом своїх 
результатів. 

Представлений матеріал не закриває всіх питань означеної проблеми і потре-
бує подальшого вивчення і розробки вітчизняної методичної системи у галузі фа-
хової підготовки диригентів-хормейстерів, спрямованої на інтеграцію педагогічно-
го досвіду із використанням інноваційних технологій і сучасних засобів музичного 
навчання.
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Анотація
Актуальність. За вимогою часу та, враховуючи сучасні реалії, пов’язані з поширен-

ням коронавірусної хвороби, все більшої актуальності набуває проблема застосування 
технологій дистанційного навчання в освітньому процесі. У статті обґрунтовано ак-
туальність використання дистанційних сервісів у загальній середній освіті; викладено 
основні положення інструкції роботи з Google Classroom та Google Meet; схарактеризо-
вано етапи створення та змістове наповнення особистого курсу в Google Classroom для 
учнів загальноосвітньої школи; зроблено відповідні висновки.

Мета – висвітлення особливостей використання веб-сервісу Google Classroom 
у професійній діяльності вчителя музичного мистецтва. 

Висновки. навички створення, налаштування дизайну, змістовного наповнення 
та ведення Google Classroom є дуже важливими для сучасного вчителя музичного мисте-
цтва. Вони допомагають дистанційно організувати, контролювати та оцінювати про-
цес музичного навчання, виховання та розвитку здобувачів загальної середньої освіти.

Ключові слова: дистанційне навчання, Google Classroom, Google Meet, музичне нав-
чання, музичний розвиток.

Дискусії
Як зазначено у Законі України «Про внесення змін до деяких законодавчих ак-

тів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних  
гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної  хвороби (COVID-19)», Постанові 
Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поши-
ренню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV», Наказі Міністерства освіти і науки України від 16 березня 
2020 року № 406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу 
СOVID-19», Листі Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2020 року №1/9-
173 «Щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під 
час карантину» та Листі Міністерства освіти і науки України від 05 серпня 2020 року 
№ 1/9-420 «Щодо організації роботи закладів загальної середньої освіти у 2020/2021 
навчальному році», закладам загальної середньої освіти незалежно від форм власно-
сті у період карантину рекомендується організувати освітній процес із застосуванням 
технологій дистанційного навчання.

Незважаючи на раптовість та непередбачуваність подій, пов’язаних з поширен-
ням коронавірусу COVID-19, вчителю музичного мистецтва необхідно бути готовим 
до роботи в нових умовах. Його діяльність повинна бути спрямована на здійснення 
віддаленого супроводу процесу музичного навчання, виховання та розвитку здобу-
вачів освіти, виконання календарно-тематичних планів, ущільнення відповідного 
матеріалу (за потреби) з організацією повторення деяких тем на початку очного нав-
чання (Шуляр, 2020, с. 73).



113

MUSIC IN DIALOGUE WITH THE MODERNITY: STUDIOS OF EDUCATIONAL, ART HISTORY, CULTUROLOGICAL

SECTION: MUSIC PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY 

Одним із засобів дистанційного навчання є Google Classroom. Як зазначено 
у посібнику МОН «Організація дистанційного навчання в школі», платформа Google 
Classroom – це сервіс, який дозволяє організувати навчання онлайн, використовую-
чи текстову, графічну та відеоінформацію. За допомогою Google Classroom вчитель 
може надавати навчальний матеріал, створювати різного роду завдання, опитувати 
учнів (в тому числі і у формі тестування), систематизувати, контролювати та оціню-
вати навчальну діяльність, коментувати, переглядати результати виконання завдань, 
застосовувати різноманітні форми оцінювання, організовувати спілкування з учнями 
в режимі реального часу (Лотоцька, Пасічник, 2020, с. 23).

Покрокова інструкція роботи з Google Classroom розміщена на сайті підтримки 
Google: https://support.google.com/edu/classroom 

Меню «Викладачам: початок роботи з Google Classroom» містить інформацію 
щодо того, як увійти в Google Classroom, змінити налаштування, користуватися Google 
Classroom на мобільному пристрої. Є можливість запропонувати поліпшення або за-
лишити відгук.

Меню «Учням: як приєднуватися до курсів і впорядковувати їх» містить докладні 
відомості про те, як приєднатися до курсу як учень, приєднатися до Відеозустрічі для 
учнів, переглянути інформацію про курс, покинути курс, подивитися курс в архіві. 
Ілюструє сеанси підгруп в Google Meet, пошук та усунення несправностей (для учнів).

Меню «Учням: як здавати і відстежувати завдання» містить інформацію про те, 
як здати виконане завдання, додати в роботу позначки і малюнки, подивитися список 
завдань на курсі, переглядати терміни виконання завдань і заходів в календарі, відпо-
вісти на питання, працювати з особистими копіями документів, відкрити свою папку 
на Google Диску, додати вебсторінку до завдання, подивитися критерії оцінки завдан-
ня, перевірити свою роботу на унікальність, подивитися загальну оцінку за курс.

Меню «Учням: як підтримувати зв’язок з викладачем та іншими учнями» дає 
роз’яснення щодо того, як публікувати записи в стрічці курсу, згадати користувача 
в  стрічці курсу, відправити електронний лист викладачеві або учню та відправити 
сторінку викладачеві.

Меню «Викладачам: як створювати та організовувати курси, а також приєднува-
тися до них» містить інформацію щодо того, як створити курс, скопіювати курс, вико-
ристати запис повторно, запросити учнів на курс, додати до курсу запрошеного викла-
дача, почати Відеозустріч викладачеві, архівувати та видаляти курси, приєднатися до 
курсу або покинути його в якості запрошеного викладача, видалити з курсу учня або 
запрошеного викладача, додавати матеріали на вкладку «Завдання», управляти відо-
мостями про курс і його налаштуваннями, налаштувати дозвіл на публікацію для уч-
нів, працювати з календарями курсу, передати право власності на курс, використову-
вати функцію вибору учня, усунути недоліки (стаття для викладачів). Цей пункт меню 
містить інформацію щодо сеансів підгруп в Google Meet та систематизації карток курсу.

Меню «Викладачам: як створювати, відстежувати та оцінювати завдання» 
містить докладні відомості про те, як створити завдання, створити критерії оцінки 
для завдання або використовувати існуючі, додавати теми на сторінку «Завдання», 
експортувати оцінки в систему інформації про учнів, усунути недоліки при експорті 
оцінок в систему інформації про учнів, створити завдання з тестом,  додати запитання, 
ділитися вебсторінками в завданнях і записах, написати коментар до завдання, оці-
нювати завдання за критеріями, налаштувати систему виставлення оцінок, додавати 
до записів категорії оцінок, оцінити і повернути завдання, оцінити відповіді на запи-
тання і відправити оцінки учням, переглянути всі роботи учнів, включити звіти про 
унікальність, працювати зі звітом про унікальність, створити звіт про унікальність. 
Меню «Викладачам: як створювати, відстежувати та оцінювати завдання» пояснює 
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алгоритм додавання малюнків і позначок в роботи учнів, ілюструє те, як відбувається 
обмін прикріпленими файлами в Classroom та як працює перевірка на унікальність. 

Меню «Викладачам: як підтримувати зв’язок з учнями і їхніми представниками» 
містить інформацію про те, як відправляти листи викладачам, учням або законним 
представникам, публікувати оголошення для учнів, відправити вебсторінку учням, 
написати лист учням з однаковим статусом виконання завдання, налаштувати роз-
силку для законних представників учнів.

Вбудованим продуктом Google в Classroom є Google Meet. Покрокова інструкція 
роботи з Google Meet розміщена на сайті підтримки Google: https://support.google.com.

Меню «Як починати відеозустрічі та приєднуватися до них» дає роз’яснення щодо 
того, як приєднатися до зустрічі, додати або вилучити учасників відеодзвінка в Google 
Meet, почати або запланувати відеозустріч Google Meet, перевірити свій фон і звук 
перед відеодзвінком, де можна використовувати телефон під час відеозустрічі Meet 
(Google Meet Довідка, 2020).

Меню «Під час зустрічі» містить інформацію про те, як вибрати макет зустрічі 
в Google Meet, закріпляти учасників у Google Meet і вимикати їхні мікрофони, вико-
ристовувати субтитри під час відеодзвінка, переглянути дані відеодзвінка та вкладені 
файли, надсилати повідомлення чату учасникам відеодзвінка, проводити презентації 
під час відеодзвінків, записати відеозустріч, використовувати телефон для передачі 
звуку під час відеозустрічі, відфільтрувати шум під час відеодзвінка в Google Meet, 
змінити фон у Google Meet, використовувати дошку для конференцій у Google Meet, 
використовувати сеанси підгруп у Google Meet, ставити запитання учасникам зустрі-
чей у Google Meet, підняти руку в Google Meet, проводити опитування в Google Meet, 
організувати пряму трансляцію відеозустрічі (Google Meet Довідка, 2020).

Меню «Налаштування» містить докладні відомості про те, як дозволити спові-
щення від Meet і Chat, користуватися комбінаціями клавіш у Google Workspace, на-
лаштування Google Meet застосовуються до подій, створених у календарях Google ін-
ших користувачів або перенесених у них, змінити налаштування відео та звуку на 
комп’ютері, змінити камери мобільного пристрою або аудіопристрою, який вико-
ристовується в Meet (Google Meet Довідка, 2020).

На заняттях з інформаційних технологій та у позааудиторній науково-дослідній ро-
боті ми мали змогу працювати над створенням та наповненням власного Google класу. 
На основі вивчених джерел інформації, та, переймаючи досвід майбутніх колег – вчите-
лів музичного мистецтва, нами було створено курс, орієнтований на учнів 3 класу ЗЗСО.

У класі було розміщено запис-привітання для учнів, коротку інформацію про 
курс, тематичне зображення. Із деяких записів ви можете дізнатися про наші успіхи 
у підготовці та проведенні уроків музичного мистецтва, а також про головне у світі 
української та зарубіжної музичної педагогіки. 

До нашого класу увійшли такі завдання: прослухати фрагмент музичного твору 
та дати відповіді на запитання; розучити розспівку, використовуючи відео; проспіва-
ти пісню під супровід караоке; виконати музично-ритмічну вправу; «зіграти» на уяв-
них музичних інструментах під музику; виконати руханку з елементами хореографії. 
Також до класу увійшли завдання з тестами для третьокласників. 

Щоб детальніше розібратись із можливостями Google Classroom ми додавали 
матеріал такого типу: конспекти уроків, презентаційний матеріал, підручник з му-
зичного мистецтва, методичні посібники, робочий зошит, інші навчальні матеріали; 
домашні та творчі завдання, рекомендації для батьків щодо розвитку музичних зді-
бностей дітей, музичні тренажери тощо. 

За рекомендацією А. Ширко (Буренко, Волошина, Воробйова та ін. 2020, с.75-77) 
в якості матеріалів ми додали також Інтернет-сайти, авторські сайти/блоги вчителів, 
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відеоролики, графіку, Youtube канали; сайти, присвячені класичній музиці; енцикло-
педії, біографії сучасних зірок естради, сайти сучасних естрадних виконавців; готові 
фонограми, класичні твори, нотні бібліотеки, інтерактивні подорожі і виставки тощо.

Щоб забезпечити залучення учнів до позакласної та позашкільної діяльності 
нами було додано сценарії свят та розробки позакласних заходів, розроблено запро-
шення на онлайн-свята та відеозустрічі. Також ми мали змогу ставити запитання ау-
диторії: з короткими відповідями та з варіантами відповідей. 

Висновки
Отже, навички створення, налаштування дизайну, змістовного наповнення та ве-

дення Google Classroom є дуже важливими для сучасного вчителя музичного мисте-
цтва. Вони допомагають дистанційно організувати, контролювати та оцінювати про-
цес музичного навчання, виховання та розвитку здобувачів загальної середньої освіти.
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СПЕЦИФІКА РОБОТИ НАД ХОРОВОЮ МІНІАТЮРОЮ A CAPPELLA ТА ТВОРАМИ 
З СУПРОВОДОМ В АКАДЕМІЧНОМУ ХОРІ

Анотація
Актуальність. У підготовці майбутніх професіоналів – хормейстерів особливого 

значення набуває вивчення основ курсу «Методика роботи з академічним хором» – од-
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нієї з основних професійно-спрямованих дисциплін вокально-хорового вибіркового циклу. 
Зумовлено це тим, що майбутній керівник / артист хорового колективу має володіти 
певним багажем знань, вмінь і навичок, серед яких: здатність до застосування у профе-
сійній діяльності фахових знань, що забезпечують розуміння сутності хорового мисте-
цтва, культурно-історичних закономірностей його розвитку; здатність здійснювати 
музикознавчий аналіз, розуміти художню й естетичну цінність хорових творів, їхній 
культурний та історичний контекст тощо. Розглянемо специфіку роботи над хоровою 
мініатюрою a cappella та творами з супроводом в академічному хорі як один з профе-
сійно-практичних аспектів підготовки хормейстерів у закладах вищої освіти України 
загалом і у КНУКіМ – зокрема.

Мета – визначити специфіку роботи над хоровою мініатюрою a cappella та тво-
рами з супроводом в академічному хорі у підготовці майбутніх професіоналів – хормей-
стерів.

Висновки. Окреслюються характерні ознаки хорової мініатюри, аналізується зна-
чення літературного тексту (поетичної мініатюри), як першооснови художнього обра-
зу, розглядаються музичні форми та принципи структурної побудови, властиві хоровій 
мініатюрі. Визначаються принципи роботи з хоровою мініатюрою та основні жанри 
хорових творів з супроводом, їх тематика, загальні типи драматургії, сюжетні лінії, 
характеризується специфіка структурної побудови багаточастинної, циклічної форми 
(кількість частин, їх місце і значення в загальній композиції твору), а також принципи 
роботи з хоровими творами великої форми з супроводом.

Ключові слова: академічний хор, хорова мініатюра, велика форма.

Дискусії
У науковій та навчально-методичній літературі відомих українських музи-

кознавців можна прослідкувати розвиток української хорової музики різних сто-
літь. Це роботи Л. Архимович, О. Бенч, Н. Горюхіної, А. Іваницького, В. Золочевс-
кого, С. Гриці, Н. Королюк, І. Ляшенка, А. Лащенка, Л. Пархоменко, О. Правдюка, 
Л. Ященка тощо. Л. Пархоменко (Пархоменко, 1979, с. 27–29) диференціює жан-
рову систему сучасної української хорової музики відповідно до функціональної 
природи творів, характеру образно-емоційної сфери, способів образної типізації 
й  розвитку, композиційних особливостей музичного й поетичного компонентів, 
характеру їхнього співвідношення і структури твору. До галузі жанрів, визначених 
на основі подібної класифікації, увійшов жанр хорової п’єси, під яким розуміється 
«великий і різноманітний за образністю, жанровими прикметами і конструкціями 
доробок оригінальних творів, що постає як правомірна аналогія до фортепіанної, 
скрипкової та іншої інструментальної мініатюри невеликих форм, стосовно яких 
вживається термін “п’єса”. Хорова п’єса – це невеликий твір для хору, який має пев-
ну жанрову основу та різноманітну тематику» (там само). Л. Пархоменко уточнює, 
що визначення “хорова п’єса” є більше об’ємним, ніж термін “хорова мініатюра”, 
оскільки воно може містити значно ширше коло творів – не лише невеликі мініа-
тюри, але й більш розгорнуті хори. 

Отже, мініатюра – один з найважливіших компонентів жанрової різноманіт-
ності основних видів художньої творчості (живопису, літератури, поезії, хорео-
графії, театру). При всіх відмінностях у системі засобів вираження, які характер-
ні для різних видів мистецтва, мініатюрі властивий ряд ознак, які виділяють її 
з жанрової палітри художньої творчості. Мініатюра – це твір, що відрізняється 
від інших невеликими розмірами й тонкістю художніх прийомів. Серед існуючих 
жанрів мініатюра є найменшою, вона фокусує в собі систему малих форм у мис-
тецтві. 
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У сфері живопису, музики, літератури мініатюра є жанром, який є пов’язаним 
зі специфічними принципами художньої організації, які поєднують жанрові різно-
види мініатюри в цілісний феномен, що характеризується значною концентрацією 
змісту, стислістю, психологічним навантаженням на кожну деталь, нюанс, елемент, 
що приводить до лаконізму художньої композиції. Своє найбільш яскраве втілен-
ня жанр музичної мініатюри знаходить в епохи, пов’язані з підвищеною увагою до 
особистісного, індивідуального. Музичний романтизм зробив лірику універсальною 
основою музичної творчості.

Жанр хорової мініатюри набув свого розвитку в українській та російській му-
зичній культурі, для якої хоровий спів впродовж багатьох століть (практично до по-
чатку ХIХ століття) був притаманним в більшому ступені, ніж в інструментальному 
виконавстві. Хорова мініатюра, на відміну від своїх інструментальних аналогів, має 
свої специфічні особливості і являє собою жанр професійної музичної культури, 
що виник на основі малих форм, є прилаштованим для хорового складу виконавців 
і може бути призначеним для церковного та світського виконання.

«До жанру хорової мініатюри відносяться невеликі хорові твори ліричного 
характеру, як правило, без супроводу, написані в простих формах (період, проста 
дво- або тричастинна, строфічна). У хоровій практиці мініатюра найбільш харак-
терна для творів а сарреllа. <...> Хоровій мініатюрі як жанру – навіть при значущості 
змісту – у певній мірі властива деяка камерність, “акварельність” музичних барв» 
(Левандо, 1974, с. 92).

Історія становлення та розвитку жанру хорової мініатюри в українській му-
зиці має періоди підйомів і спадів. Хорова мініатюра, як невеликий за своїми об-
сягами твір, що є призначеним для чотириголосного хору, з’являється в другій по-
ловини ХVIII століття у творчому доробку відомих композиторів Д. Бортнянського, 
М. Березовського (причастні вірші для виконання на богослужінні під час обряду 
причастя), А. Веделя. Прагнення до класичної чіткості, пропорційності форми, ви-
віреності деталей композиції, поглиблення ліричної сфери й усвідомлення індиві-
дуального начала в творчо-виконавському процесі, більшого тяжіння до ролі й зна-
чення світського початку в духовній музиці приводять композиторів до мініатюри 
як до жанру духовної музики, в якому концентрується лірична сфера образів і по-
чуттів.

Протягом ХIХ століття в українській музиці, яка переживала в той час період 
російської експансії, спостерігається той факт, коли в жанрі хорової мініатюри не 
з’являється багато значних творів. Лише наприкінці ХIХ століття починається новий 
етап розвитку жанру мініатюри, цей процес пов’язаний з творчістю відомих укра-
їнських композиторів: М. Лисенка, М. Леонтовича, К. Стеценка, Я. Степового, П. Со-
кальського, С. Людкевича, О. Кошиця та ін. З цього часу хорова мініатюра активно 
використовується у жанровій системі української хорової музики. В ній розкрива-
ється сфера духовного життя особистості, поглиблюється лірико-психологічна обра-
зність, переосмислюються і затверджуються народнопісенні традиції, фольклорна 
тематика.

Закладені традиції жанру хорової мініатюри знайшли своє продовження у во-
кально-хоровій музиці середини – другої половини ХХ століття. Сучасні українські 
композитори, звертаючись до жанру хорової мініатюри, продовжують традиції сво-
їх попередників. Опора на традиції впливає на зміст та образно-емоційну сферу су-
часних хорових мініатюр. До того ж, корінні зміни в галузі музичної стилістики, 
у  порівнянні із творчістю композиторів попередніх століть, привели до істотного 
відновлення музичної мови й засобів музичної виразності, композиторської техні-
ки.
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Таким чином, хорова мініатюра вписалася в контекст української музики, яка 
протягом тривалого часу розвивалася переважно в хоровій сфері і набула в ній 
різнобічного перетворення. Характерними ознаками хорової мініатюри є: відто-
ченість форми, афористичність художнього образу, лірична змістовність, пейзаж-
ність, народна жанрова основа. Безперечним є важливе значення літературного 
тексту (поетичної мініатюри) як першооснови художнього образу хорової міні-
атюри. Музичними формами, властивими хоровій мініатюрі, є: період, куплет-
ні, куплетно-варіаційні, двочастинні і тричастинні (репризні, іноді контрастні),  
рондо.

До методики поетапного аналізу хорової мініатюри віднесемо деталізацію ана-
лізу та технічних завдань, тобто: детальний аналіз літературного тексту, його зв’яз-
ку із засобами музичної виразності; виявлення жанрової першооснови (пісенно-ро-
мансова, пісенно-танцювальна, кант, гімн, колискова); звернення уваги на деталі 
структурної побудови (мотив, фраза, речення); детальний аналіз мелодичної лінії, 
гармонії (кадансів), типу фактури; виявлення основних засобів музичної виразності 
як носіїв художнього образу.

Які ж існують методичні закономірності роботи над творами з супроводом? 
Для опрацювання даного аспекту теми необхідно: визначення тематики, загального 
типу драматургії, сюжетної лінії, суспільно-історичного процесу в певну епоху, що 
відобразились у певному творі. Специфіка структурної побудови багаточастинної, 
циклічної форми (кількість частин, їх місце і значення в загальній композиції тво-
ру) передбачає застосування методики виявлення стилістичних особливостей тво-
ру: сукупності та елементів музичної мови, впливу композиційних принципів на 
виражальні засоби, визначення напрямів їх розвитку і взаємозв’язків у фактурно-
му складі (що характеризує стиль), а також основ фонетики латинської мови (якщо 
мова йде про такі жанри, як: меса, ораторія та ін.).

Методика аналізу хорового твору «великої форми» з супроводом передбачає: 
осмислене опрацювання хорової партитури та її складових; аналіз музичного ви-
кладу твору, художньо-образного змісту, композиторського стилю письма; визна-
чення складу оркестру, аналіз викладу симфонічної партитури, оркестрової факту-
ри; аналіз нотного тексту окремих оркестрових груп, технічних засобів виразності; 
визначення способів викладу тематизму у фактурній залежності горизонтального 
та вертикального зрізів партитури: синтез поліфонічного і гармонічного мислен-
ня композитора. Чергування частин поліфонічного фактурного викладу з хоралами; 
осмислення штрихів у хоровому й оркестровому викладах та їх співставлення; вияв-
лення констант виражальних засобів, пріоритетів тих чи інших виконавських груп, 
охоплюючи при цьому в цілому хорову та інструментальну фактури як єдину орга-
нічну музичну тканину; аналіз динамічного напруження оркестрового та хорового 
звучання, широкого спектру засобів музичної виразності: хорали, поліфонічні хори, 
ансамблі, речитативи різних типів, інструментальні номери; осмислення технології 
проведення основного тематичного матеріалу у поліфонічних та мішаних фактурах 
як у горизонтальних, так і вертикальних вимірах, визначення інтонаційної індиві-
дуалізації тематичного ядра; визначення метроритмічного пульсу в хорі з ведучою 
ритмічною лінією в оркестрі; налагодження контакту з концертмейстером хору як 
узгодженість дій диригента у творчому процесі.

Висновки
Висвітлюючи актуальні аспекти сучасного підходу до змісту, форм навчання 

та методики роботи з академічним хором, ми зупинилися на питаннях специфіки 
роботи над хоровою мініатюрою a cappella та творами з супроводом в академічному 
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хорі як одному з професійно-практичних аспектів підготовки майбутніх хормейсте-
рів – професіоналів; представили авторські методики фактурно-хорового аналізу 
названих музичних жанрів. Стислість об’єму нашої розвідки не дозволила детально 
висвітлити фахову проблематику, яка, безперечно, буде у подальшому розглянута 
у наступних авторських дослідженнях.
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ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 
В МУЗЫКАЛЬНОМ (ХУДОЖЕСТВЕННОМ) ВОСПИТАНИИ

Аннотация
Актуальность. Одним из главных процессов, составляющий целостный педаго-

гический процесс, является процесс обучения (учебный процесс). В последние годы уси-
лился интерес к теории оптимизации образовательных процессов в связи с широким 
применением технологий в обучении, а также значительными финансовыми затрата-
ми, необходимыми для получения высококачественного образования. Таким образом, 
актуальная задача для методистов, социологов, экономистов и валеологов – правиль-
но спланированное и организованное преподавание.

Цель – изучение деятельности учителей по организации усвоения учебного ма-
териала, обучение – как деятельность учащихся по усвоению предлагаемых им зна-
ний. 

Выводы. Главная цель художественного образования – подготовка личности к са-
моразвитию, самосовершенствованию, к творчеству в различных сферах жизни. Цель 
начальной школы в целом, и обучения музыке в частности – запуск механизмов само-
познания, самовыражения, самореализации в учебной деятельности, обучения ребёнка 
жизни в согласии с собой, природой и обществом. В понятии обучения нашли отраже-
ние и управляющая деятельность учителя по формированию у учащихся способов по-
знавательной деятельности и совместная деятельность учителя и учащихся.

Ключевые слова: учитель, ученик, музыкальное воспитание, музыка, методоло-
гия, принципы и основные направления обучения музыки.
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Дискуссии
В музыкальном воспитании отмечаем два уровня: теоретический и практиче-

ский. Теоретический уровень включает обучение, усвоение знаний, формирование 
исполнительских умений и навыков.

В результате непосредственного общения с музыкой и с помощью упражнений 
формируются представления, понятия, категории, суждения, способности воспро-
изведения и исполнения, формируется теоретическая культура, умение использо-
вать музыкальный язык и разбираться в содержании музыки.

К практическому уровню относится отношение к музыкально-эстетическим 
ценностям, которые конкретизируются в эстетичном идеале, чувственности, в пе-
реживании эстетических эмоций, в духовном наслаждении прекрасным в искусстве, 
а также в способности воспринимать, исполнять и создавать музыкальные ценно-
сти. Название «музыкальное воспитание», утвержденное во многих странах, яв-
ляется наиболее соответственным и комплексным. Оно предполагает перестановку 
акцента от теории и нотной грамоты, навыков сольфеджирования и пения к позна-
нию, чувствованию и переживанию музыки как «явление художественное, эмоцио-
нально-психологическое и духовное».

В качестве школьного предмета, музыкальное воспитание, в конечном ито-
ге, должно внести существенный вклад в общий процесс формирования духовной 
культуры учащихся. Понятие «музыкальное воспитание» рассматривается как по-
стоянный процесс духовного самосовершенствования личности через многообра-
зие форм общения с искусством, как особая область освоения деятельности, в кото-
рой человек видит себя как неотъемлемый компонент. Воздействия через музыку 
на духовный мир учащихся, прежде всего на их нравственность – главная задача 
музыкального воспитания.

Захлестнуло нас бедами и заботами о хлебе насущном, закружило в хороводе 
однообразных дней и часто не поднять головы. Где выход? В прекрасном. В искус-
стве, огонек которого теплится даже в самые ненастные дни. Искусство – часть жи-
зни человека, его душа. 

Задача гармонического развития личности конкретизируется с учетом специ-
фики предмета и возможности музыки в формировании личности.

Постоянное накопление нравственно-эстетических ценностей осуществляет-
ся только на основе систематизированных программ, содержащих идейно-художе-
ственное достоинство. Требования углубленного идейно-художественного воспита-
ния детей и совершенствование методов преподавания в полной мере относится 
и к музыкальным дисциплинам. Предлагаемые компоненты комплексного подхода 
к формированию программ музыкального воспитания в школе – основаны на реше-
нии теоретических и практических задач.

Цели школы и обучения музыке в частности:
•	 Формирование теоретического сознания и мышления.
•	 Запуск механизмов самопознания, самовыражения, самореализации в учеб-

ном процессе.
•	 Облагораживание души и сердца ребёнка.
•	 Развитие и становление познавательных сил ребёнка.
•	 Обеспечение условий для расширенного и углублённого объёма знаний 

и умений.
•	 Воспроизведение в учебной деятельности детей логики научного позна-

ния.
Особенностью содержания предмета является постижение красоты всего окру-

жающего мира – музыка, изобразительное искусство, балет, театр.
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Задачи, стоящие в области воспитательной работы, требуют постоянного со-
вершенствования системы образования в учебных заведениях, повышения нрав-
ственного воспитания учащихся, овладения ими профессиональным мастерством 
и приобщения к лучшим достижениям мировой культуры.

Требования углублённого идейно-художественного воспитания детей и совер-
шенствование методов преподавания в полной мере относятся и к музыкальным 
дисциплинам.

Задача сложная, жизнь изменяется. Каждый год в первый класс приходят со-
вершенно иные дети, иное поколение: удивляются всё меньше, восхищаются редко.

Как разбудить в детях интерес к себе? Поэтому, наряду со специфическим 
учебным материалом, широко используется ассоциативный ряд: образцы художе-
ственной литературы, живописи, скульптуры, примеры аудио-визуального искус-
ства.

Многообразие художественных примеров, используемых на занятиях по музыке, 
должны способствовать умению учащихся использовать выразительно-смысловую 
роль мелодики, гармонии, ритма при исполнении произведений разных народов, 
что способствуют развитию художественной многосторонности учащегося, умению 
его проникать в замысел композитора и находить соответствующие этому оттенки 
музыкальной интерпретации.

По мнению А. Островского средствами подобной организации слуха являют-
ся: воспитание у учащихся чёткой, точной ориентации в ладовых связях мелодии, 
гармонического сопровождения, в соотношении голосов полифонической музыки, 
развитие чувства ритма, обучение живому и осмысленному воспитанию и интони-
рованию музыкальной фразы, периода, формы в целом, тренировка памяти, акти-
визация внутреннего слуха, воспитание и развитие чувства стиля и музыкального 
вкуса.

Выводы
Под музыкальным образованием в личностно-ориентированной современной 

технологии обучения следует понимать духовное становление человека, обретение 
им себя как неповторимой индивидуальности, готовой к интеграции в националь-
ную и глобальную мировую культуру.

Главной целью художественного образования – подготовка личности к само-
развитию, самосовершенствованию, к творчеству в различных сферах жизни. Цель 
начальной школы в целом, и обучения музыке в частности – запуск механизмов са-
мопознания, самовыражения, самореализации в учебной деятельности, обучения 
ребёнка жизни в согласии с собой, природой и обществом.

Учебный курс представляет собой педагогическую систему интегрального типа 
на основе дидактических принципов обучения, что способствует самостоятельно-
сти мышления, воспитанию творческой инициативы, осознанию красоты и важно-
сти предметной деятельности.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРАТИВНОГО ПІДХОДУ ДО УСВІДОМЛЕННЯ
ХУДОЖНІХ ОБРАЗІВ МУЗИКИ

Анотація
Актуальність дослідження полягає в тому, що модернізація змісту музичного нав-

чання передбачає застосування нових форм впливу художніх цінностей на цілісний роз-
виток особистості. Тому тільки впровадження інтегративного підходу в процес музич-
ного навчання забезпечує всебічний розвиток особистості, розкриває цілісну художню 
картину світу і таким чином впливає на формування світогляду людини

Мета – впровадження інтегративного підходу до усвідомлення художніх образів 
музики як необхідної частини навчально-виховного процесу з урахуванням сучасних реа-
лій та вимог освітніх стандартів.

Висновки. Таким чином, були зроблені висновки, що впровадження інтегративного 
підходу до усвідомлення художніх образів музики передбачає використання педагогічних 
методів роботи (порівняння виражальних засобів художніх образів відповідно до різних 
видів мистецтва; проведення паралелей емоційно-образних образів; художньої аналогії; 
метод «візуалізації» музичного образу) на основі теоретичного та емпіричного рівнів 
інтеграції. 

Ключові слова: інтегративний підхід, інтеграція, художні образи музики, педаго-
гічні методи.

Дискусії
Удосконалення змісту музичного навчання на основі сучасних змін передбачає 

використання нових форм впливу художніх цінностей для цілісного становлення осо-
бистості. Усі види мистецтва, зокрема й музика, здійснюють вплив на людину за до-
помогою художніх образів.

Крім того, розвиток художньої культури молоді має включати відродження куль-
турно-творчого завдання вищої школи, поєднання змісту, форм, засобів і методів 
освіти. У наш час важливого значення набуває інтеграція – поєднання культури й осві-
ти в одне ціле. Важливими завданнями цього інтегративного процесу є формування 
базової культури, виховання здатності до сприйняття творів мистецтва, розвиток ви-
соких культурних потреб та інтересу до вдосконалення культури спілкування, визна-
чення свого місця в діалозі культур, а також розвиток культурного самопізнання. 

За інтегративного підходу виникає педагогічна необхідність пошуку різноманіт-
них форм та методів мистецької діяльності, за допомогою яких відбувається вихо-
вання творчого потенціалу, забезпечується високий рівень інформованості та спеці-
альної підготовки, яка базується на розвитку національної самосвідомості, моральної 
культури й естетичного смаку (Марцева, 2018, с. 96). 

Необхідно зазначити, що інтеграція як процес створення цілісної картини світу 
в наш час набуває статусу одного з головних методологічних принципів мистецької 
освіти.
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Реалізація інтегративного підходу до мистецького навчання забезпечується пе-
дагогічним потенціалом художньої інтеграції і визначеною метою – формування ці-
лісного усвідомлення художніх образів музики.

Саме художній образ музичного твору є найбільш чуттєвим і опосередкованим, 
він викликає індивідуальні реакції, які обумовлюють поліваріантність сприйняття. 
Таким чином, усвідомлення музичних образів потребує індивідуального відчуття ра-
зом із осягненням об’єктивних закономірностей розвитку мистецтва.

Цілісне усвідомлення художніх образів музики не може здійснюватися без упро-
вадження інтегративного підходу в навчально-виховний процес майбутніх фахівців 
музичного мистецтва. 

Проблеми інтеграції музичного виховання, синтезу мистецтв, міжпредметних 
зв’язків, інтегрованих курсів у вищій школі вивчали такі вчені, як: Л. Архімович, Р. Ар-
цишевський, І. Бех, Н. Бібік, О. Волков, Л. Масол, О. Отич, О. Рудницька.

Аналізуючи наукові погляди вчених, необхідно зазначити, що більшість із них 
вказує на перспективи впровадження інтегративного підходу, який зумовлює вдоско-
налення мистецько-культурологічної освіти, оскільки сьогодні відбуваються значні 
зміни, а саме: міждисциплінарний зміст освітньої сфери узгоджується з інноваційни-
ми технологіями особистісно-розвивального спрямування, триває активний пошук 
нових підходів щодо художнього навчання й виховання майбутніх фахівців засобами 
мистецтва, тому що саме мистецтво спрямоване на задоволення художніх потреб лю-
дини, зокрема інтелектуальних, емоційних та моральних потреб.

Дослідник Л.  Масол зазначає, що інтегративний підхід дає можливість вияви-
ти ставлення студента до навколишньої дійсності, визначає створення оптимальних 
умов розвитку та самореалізації студента за допомогою формування цілісних знань 
(Масол, Гайдамака, Колотило, 2019).

Впровадження інтегративного підходу з метою здобуття музичних знань потре-
бує реалізації методичних прийомів та форм роботи, які сприятимуть цілісному, гли-
бокому засвоєнню музичних знань, практичних умінь і навичок діяльності в худож-
ній сфері, активізації емоційної та інтелектуальної сфери на заняттях (там само).

Визначено, що мистецька освіта базується на інтегративних підходах і поклика-
на розширити духовний розвиток особистості, навчити її переживати з усім світом 
за допомогою глибокого розуміння та індивідуального стилю переживання мистецтв 
через художню творчість, що передбачає використання цілого комплексу мистецько- 
виражальних засобів.

З метою обґрунтування актуальності впровадження інтегративного підходу до 
усвідомлення майбутніми фахівцями художніх образів музики з погляду психології 
важливою є теорія функційних зв’язків між пізнавальними процесами, запропоно-
вана психологом Б. Ананьєвим. Згідно з цією теорією цілісність структури інтелек-
ту задається процесами когнітивної диференціації та інтеграції. Крім того, вчений 
зробив висновок, що інтелектуальний розвиток характеризується тенденцією до 
збільшення кількості й обсягу кореляційних зв’язків між різними ознаками однієї 
пізнавальної функції і між пізнавальними функціями різного рівня, отже, це свід-
чить про прояв ефекту інтеграції різних форм інтелектуальної активності, а крите-
рій розвитку інтелекту розглядається через міру інтегративності (Плачинда, 2016, 
с. 190).

Усвідомлення студентами значення музичного образу має психологічні переду-
мови, що характеризуються властивостями мислення, а саме: поєднання чуттєвих, 
образно-уявних, раціонально-логічних, творчо-інтуїтивних аспектів пізнання та його 
здатності зіставляти близькі та досить далекі предмети і явища, встановлювати їхні 
спільні й відмінні риси, проводити між ними паралелі, синтезувати й узагальнювати 
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отримані знання та набувати досвіду, що відображається у свідомості цілісної худож-
ньої картини світу.

У наш час науковці визначають такі види інтеграції в освітніх інтеграційних 
процесах: предметно-образні, понятійні, світоглядні.

Отже, предметно-образна інтеграція характеризується спорідненістю знань, те-
матики у змісті декількох навчальних предметів, на основі цього визначаються спіль-
ні риси та закономірності.

Понятійна інтеграція обґрунтовується як відповідна можливість оперувати по-
няттями, переносити їх в іншу площину вивчення предмета та розглядати під іншим 
кутом зору.

Світоглядна модель характеризується взаємозалежністю спільних головних ідей, 
що поширюються на різні навчальні дисципліни, та є підставою для проблемної інте-
грації, коли знання інтегруються в єдиний блок.

Відповідно до теоретичного рівня інтеграції як необхідної логічної основи усві-
домлення художнього образу музики відбувається узагальнення й систематизація 
знань про художню картину світу. На цьому рівні студенти усвідомлюють значення 
терміна «художній образ», його змістовне наповнення, форму, семантику музичної 
мови, компонентів розкриття та відображення різноманітності навколишньої дійс-
ності засобами мистецтва, що потребує порівняльного аналізу засобів художнього 
осмислення навколишньої дійсності в різних видах мистецтва, проведення художніх 
паралелей між художніми образами, близькими за тематикою, жанровою і структур-
ною композицією (Бродський, Шевченко, 2014).

На наш погляд, важливим є порівняння виражальних засобів музики в розкритті 
художнього образу та інших видів мистецтв, оскільки заглиблення у світ образу зумов-
лює порівняння мелодії з малюнком у живописі, гармонії – з фарбами та кольором. 
Асоціативні спорідненості художньої мови різних видів мистецтва забезпечуються 
проведенням художніх паралелей: інтонаційність музичного образу зіставляється 
з  пластикою хореографії; ладові коливання, тембральність музики співвідносяться 
з динамікою конструктивних елементів живопису, нюансами світла та кольору.

Окреслені порівняння, аналогії, художні паралелі концентрують увагу майбут-
ніх фахівців музики на значенні змістовного наповнення художнього образу, спри-
яють отриманню досвіду щодо їхнього естетичного сприймання, оцінювання, усві-
домлення.

Аналізуючи емпіричний рівень інтеграції, необхідно підкреслити, що саме си-
нестезійність є головною ознакою, тому що актуалізує досвід особистісно-чуттєвих 
мистецьких вражень, сприяє неповторності конкретно-чуттєвого, індивідуального 
усвідомлення художніх образів, забезпечує емоційну насиченість відтворення музич-
ного образу. Синестезійність сприяє кращому розумінню різноплановості музичного 
образу, визначенню невисловленого його художнього наповнення (Плачинда, 2016).

Підкреслимо, що переведення музичної мови художнього образу на інші худож-
ньо-виражальні засоби мистецтв зумовлює прояв співвідчуття, що сприяє кращому 
усвідомленню значення образу за допомогою чуттєвого порівняння різних характе-
ристик. Усе це забезпечує індивідуальне та неповторне розуміння музичного образу.

Таким чином, емпіричний рівень інтеграції допомагає проникненню в глибинне 
значення музичного образу, у його «духовне» розуміння.

Висновки
Отже, вважаємо, що забезпечення досліджуваних рівнів інтеграції відбуваєть-

ся за допомогою впровадження таких педагогічних методів: здійснення порівняння 
виражальних засобів художніх образів відповідно до різних видів мистецтва; прове-
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дення паралелей емоційно-образних образів; художньої аналогії; метод синестезії; 
«візуалізації» музичного образу; системних асоціацій.

На основі проведеного дослідження доходимо висновку, що усвідомлення май-
бутніми фахівцями художніх образів музики сприяє більш глибокому осягненню та 
відтворенню у практичній сфері художнього змісту музики, розумінню її музичних 
образів. Впровадження інтегративного підходу до усвідомлення художніх образів му-
зики передбачає застосування відповідних педагогічних методів роботи на основі те-
оретичного та емпіричного рівнів інтеграції. 
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СИСТЕМА МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ  
В МУКАЧІВСЬКІЙ ХОРОВІЙ ШКОЛІ ХЛОПЧИКІВ ТА ЮНАКІВ

Анотація
Актуальність. Хорове виконавство, у тому числі його дитячий інваріант складає 

основу вітчизняної музичної культури. В останній чверті ХХ ст. виокремився у само-
стійний вид навчальної і виконавської діяльності хор хлопчиків та юнаків, як заклад по-
чаткової спеціалізованої музичної освіти та як творча лабораторія для підготовки хо-
рових кадрів провідних колективів України. Водночас, дитячі хлоп’ячі хори стали унікаль-
ними концертними одиницями, здатними репрезентувати різноманітний у жанровому 
й стильовому відношенні репертуар. Успішний досвід реалізації цих функцій представляє 
Мукачівська хорова школа хлопчиків та юнаків. 

Мета – дослідити особливості функціонування хору в контексті музичного життя 
Закарпатського регіону, проаналізувати організаційні і методичні умови діяльності за-
кладу, формуванню репертуарної скарбниці хору. 

Висновки. Cеред педагогічних умов, що сприяють успішній реалізації музично-есте-
тичного виховання хлопчиків виділимо: реалізацію індивідуального підходу та врахування 
вікових особливостей учнів в процесі вокально-хорової роботи, розвиток стійкої моти-
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вації до творчої виконавської діяльності, формування інтересу до цінностей вітчизняної 
музичної культури.

Ключові слова: хор хлопчиків та юнаків, освітня програма, В.Волонтир, музично- 
естетичне виховання.

Дискусії
Музично-естетичне виховання є невід’ємним компонентом духовного зростан-

ня підростаючого покоління, адже воно має на меті збагатити світогляд дитини, 
сформувати музичний смак і емоційну чутливість до прекрасного, розвинути твор-
чі здібності тощо. Для успішного вирішення даних завдань необхідно організувати 
особливий освітній простір, котрий забезпечить і ціннісну, і когнітивну, і мотива-
ційну, і комунікативну потреби обдарованої дитини. Здебільшого, такі функції ви-
конує дитяча музична школа чи школа мистецтв, що складають досить численну ме-
режу закладів початкової спеціалізованої мистецької освіти. Особливе місце серед 
таких шкіл в Закарпатській області посідає Мукачівська хорова школа хлопчиків та 
юнаків.  

Історія даного навчального закладу бере свій початок з хорової студії, ініційо-
ваної у 1983 р. В. І. Волонтиром – заслуженим діячем мистецтв України, членом На-
ціональної спілки композиторів України, лауреатом премій ім. В. Косенка та Д. За-
дора. 

У творчій діяльності В.І. Волонтира успішно реалізовані різні амплуа: компози-
тора, хорового диригента, педагога. Творча спадщина митця налічує більше півсотні 
вокальних, хорових, камерно-інструментальних творів, близько 100 обробок народ-
них пісень. Варто зазначити, що музика композитора з успіхом виконується в Україні 
і за кордоном. Зокрема, авторські концерти В.Волонтира відбулися в Закарпатській фі-
лармонії (1999), Національній музичній академії України (2003), Львівській обласній 
філармонії (2004), Національній філармонії України (2006). Серед виконавців творів 
В. Волонтира – Національний ансамбль солістів «Київська камерата», Київська дер-
жавна чоловіча хорова капела імені Л. Ревуцького, хор студентів Національної музич-
ної академії ім.П.І,Чайковського, камерний хор «Кредо», муніципальний камерний 
хор «Хрещатик» (м. Київ), Львівський муніципальний хор «Гомін», камерний оркестр 
Львівської державної хорової капели «Трембіта», камерний хор Дніпропетровської 
філармонії, мішаний хор «Верховина» і Український чоловічий хор м. Едмонтон (Ка-
нада), хорова капела хлопчиків (м. Грац, Австрія), народна українська хорова капела 
м.  Москви (Росія), численні дитячі хори. Проте, магістральною лінією композитор-
ської діяльності В.Волонтира є поповнення репертуару Мукачівського хору хлопчиків 
та юнаків. Основні зразки дитячої хорової творчості опубліковані автором у посібни-
ку «Співає дитячий хор» (Волонтир, 2016б).

Талановитий диригент, переконаний у силі визначального впливу хорового ви-
конавства на творчий світ дитячої особистості, реалізував сміливу ідею – залучити до 
колективу хлопчиків молодшого і старшого шкільного віку, і тим самим надати дітям 
можливість для самовиявлення та самоствердження, розширення досвіду естетичних 
і життєвих відносин. В успіхові даної справи ніхто не сумнівався, адже традиційно 
хорова діяльність є найбільш доступним, емоційним видом дитячої творчості, яка 
здійснює величезний вплив на духовний світ дитини. Через шість років студія пере-
росла у міську експериментальну хорову школу хлопчиків та юнаків, а в 1991 р. набула 
статусу державного мистецького навчального закладу.

Роки становлення і підвищення статусу хорової школи – це період напруженої 
творчої, методичної й організаторської праці, пошуків найефективніших програм 
і методик навчання, вивчення досвіду зарубіжних і вітчизняних колег. І в результа-
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ті – авторський навчальний план і програми В.І.Волонтира, що передбачають форму-
вання вокально-хорових навичок, розвиток музичних здібностей, глибоке пізнання 
музичного мистецтва. 

Мукачівська хорова школа працює за 8-річним та 11-річним навчальними пла-
нами. «Структура навчального процесу дає можливість кращим випусникам першої 
ланки музичної освіти (1-8 класи), в навчальний план якої входять хор, сольфеджіо, 
введення в історію мистецтв, музична література, фортепіано, продовжити навчан-
ня в 9-11 класах, де вивчаються предмети…теорія музики, гармонія, аналіз музичних 
форм, диригування, вокал та ін.» (Волонтир, 2016а, с.56).

Навчальний план і освітні програми створені на основі багаторічного досвіду 
роботи з даним континтентом учнів. Вони доводять вірність підходів щодо організа-
ції навчального процесу, про що свідчать високі результати успішності, щорічні пере-
моги на обласних музично-теоретичних олімпіадах, міжнародних конкурсах хорово-
го мистецтва. Колектив має високу професійну репутацію, підтверджену перемогами 
на численних престижних конкурсах і фестивалях. Колектив репрезентував хорове 
мистецтво України в 20 країнах Європи: Австрії, Бельгії, Голландії, Естонії, Іспанії, 
Італії, Латвії, Литві, Німеччині, Польщі, Португалії, Росії, Румунії, Сербії, Словаччині, 
Словенії, Угорщині, Франції, Чехії, Хорватії. «Вважаю, що В. Волонтир створив у Му-
качеві хор хлопчиків майбутнього... Чисте дзвінке звучання хору, добре продуманий 
репертуар, відмінна організація творчого процесу звертають на себе увагу з першого 
кроку маленьких співаків», – зазначав М. Кречко («Волонтир Володимир Ілліч»). 

Контингент учнів школи у поточному навчальному році складають 104 хлопчики, 
які навчаються під керівництвом 14 викладачів. Ініціатива педагогів спрямована на 
розвиток індивідуальних творчих здібностей кожного учня, на вдосконалення освіт-
ніх і виховних технологій музично-естетичного виховання. Щорічно розробляються 
й обговорюються програми навчальних дисицплін, методичні доповіді, проводять-
ся відкриті уроки й семінари, хорові фестивалі, що дозволяє колективу школи бути 
в авангарді нових проєктів, активно співпрацювати й обмінюватись досвідом з ко-
легами, брати участь в інноваційних проєктах освітнього й виконавського напрямів.

У школі функціонують три відділи: хоровий, загального і спеціального фортепі-
ано. Основою навчального плану закладу є цикл дисциплін вокально-хорової підго-
товки, для якого відведено щотижнево по 3 год. у першому, по 4 – у молодших та по 
6 год. у старших класах. Відтак, заняття хоркласу організовані відповідно до вікових 
особливостей учнів: хор першокласників, хор учнів молодших класів (2-4 класи), хор 
хлопчиків (5-8 класи) і хор хлопчиків та юнаків.

Також учні вивчають курси сольфеджіо і музичної літератури (з 4 класу), опа-
новують гру на фортепіано. До 9 класу вступають ті юнаки, що прагнуть здобути фах 
музиканта у закладах вищої освіти. Здебільшого, це 25% від загальної кількості учнів 
школи. Навчальний план для цієї категорії учнів передбачає індивідуальні заняття 
з  постановки голосу чи диригування (за вибором), групові заняття зтеорії музики, 
гармонії, аналізу музичних форм.

Найголовнішим чинником музично-естетичного розвитку учнів є репертуар хо-
рових колективів. Він вражає широкою стильовою панорамою, жанровою різноманіт-
ністю, потребує відмінного володіння вокальною технікою Його складають: україн-
ська хорова класика (хорові концерти й Літургії Д.Бортнянського, А.Веделя, М.Лисен-
ка, К.Стеценка, О.Кошиця, хорові обробки М.Лентовича), західно-європейська класи-
ка (фрагменти з ораторій, мес, кантати Й.Баха, Г.Генделя, В.Моцарта, Дж.Перголезі, 
Д.Палестрини, Ф.Шуберта, Й.Брамса, А.Брукнера), твори сучасних українських та за-
рубіжних композиторів, хорові обробки українських народних пісень (у т.ч. закарпат-
ського регіону).
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Отже, тісний взаємозв’язок хорових занять, теоретичної підготовки, опануван-
ня музичним інструментом з концертною діяльністю дозволило створити доступну 
і ефективну систему музично-естетичного виховання дітей.

Мукачівська хорова школа хлопчиків та юнаків давно переросла «рамки» дитя-
чого навчального закладу. Це – повноцінний концертний колектив, без якого не мож-
на уявити собі державні урочистості, музичні фестивалі, авторські концерти, релігійні 
свята. Свідченням цього є численні відзнаки колективу. Зокрема, Мукачівський хор 
хлопчиків та юнаків – лауреат премії ім. Д.Задора (1997 р., 2020 р.), лауреат багатьох 
українських і міжнародних конкурсів та фестивалів, серед яких: міжнародний фес-
тиваль хорів хлопчиків (Солнок, Угорщина, 1990, 1995 рр.), 44 і 46 Європейський мо-
лодіжний музичний фестиваль (Нірпельт, Бельгія, 1996, 1998рр.), міжнародний дитя-
чо-юнацький хоровий фестиваль (Київ,1997,2003,2005 рр.), 8 міжнародний музичний 
молодіжний фестиваль «Gaja-2000» (Португалія, 2000р.), міжнародний молодіжний 
музичний фестиваль «Summa Cum Laude» (Відень, Австрія, 2007 р.), 37 міжнародний 
конгрес «Pueri Cantores» (Гранада, Іспанія, 2012 р.), 24 міжнародний музичний мо-
лодіжний фестиваль «Eurochestries» (Charente-Maritime, Франція, 2013р.), міжнарод-
ний музичний молодіжний фестиваль «Шенгенський Меридіан» (Кошиці, Словаччи-
на, 2012, 2015 рр.), 12 Європейський молодіжний хоровий фестиваль (Італія 2016 р.), 
66 Байройтський молодіжний мистецький фестиваль (Німеччина 2016 р.), 26 фести-
валь духовної пісні (Снина, Словаччина 2016 р.), Ювілейні авторські концерти В. Во-
лонтира в Ужгороді, Львові, Києві, Мукачеві (2016 р.), Різдвяні концерти Собранці 
(Словаччина 2017 р.), Адвент концерти Штекне, Прага, Плзен (Чехія 2017 р.). 

Яскравим свідченням високого рівня хорової школи є її випускники, що гідно 
продовжують музичні традиції нашого краю і є гордістю педагогів. Серед них: двоє 
членів Національної спілки композиторів України – Віктор Янцо і Роман Меденці, Ко-
валь Василь – головний хормейстер Львівського Національного оперного театру, Пліш 
Богдан – хормейстер Національної опери України, керівник Київського камерного 
хору «Кредо», Яцкулинець Тиберій – хормейстер ансамблю пісні і танцю Збройних 
сил України, Тазінгер Андрій – хормейстер Ужгородського камерного хору «Cantus», 
Олександр Садварі – заслужений артист України, соліст Закарпатської обласної філар-
монії («Хор хлопчиків та юнаків Мукачівської хорової школи»).

Висновки
Отже, в Мукачівській хоровій школі розроблена педагогічна модель музично- 

естетичного розвитку хлопчиків за такими педагогічними принципами:
 – розкриття естетичної цінності музики;
 – визнання унікальних можливостей музики в естетичному, моральному й інте-

лектуальному розвиткові дитини; 
 – виявлення різноманітних зв’язків музики з духовною сферою життя людини;
 – використання міжпредметних зв’язків і надання можливості учням творчого 

самовираження через концертно-виконавську діяльність;
 – визнання самоцінності особистості дитини в її спілкуванні з мистецтвом;
 – вивчення музичного мистецтва в загальноісторичному контексті та у взаємо-

зв’язках з іншими видами мистецтв;
 – принцип наскрізності і варіативності програм для усіх хорових колективів 

школи із врахуванням вікових можливостей учнів та мутаційного періоду;
 – періодична зміна складу концертного хору;
 – широка репертуарна палітра колективу. 

Основною метою діяльності школи є виховання творчої особистості через синтез 
музично-естетичного і духовного виховання. Результат навчання виявляється у роз-
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витку стійкої мотивації то творчої та виконавської діяльності, формуванні інтересу 
до цінностей хорової музичної культури, сформованості естетичного смаку, активі-
зації колективістської спрямованості творчої діяльності. Понад 30 років історії Мука-
чівської хорової школи хлопчиків та юнаків – це незвичне, цікаве, творче дитинство 
кількох поколінь обдарованих дітей, це школа майстерності, професіоналізму, друж-
би та відповідального ставлення до творчої справи. Випускники школи всіх поколінь 
підтримують дружні стосунки з улюбленим колективом, відгукуються на його творчі 
ідеї і допомагають хору через участь у концертах. Загалом хор є символом непоруш-
ності традицій вітчизняної хорової культури, єдності демократичного й елітарного 
мистецтва, гідним прикладом для наслідування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Волонтир Володимир Ілліч. Сайт Національної спілки композиторів України. URL: 

https://composersukraine.org/index.php?id=485 (дата звернення 10.04.2021)
Волонтир, В. (2016а). Мукачівська хорова школа хлопчиків та юнаків. Професійна 

музична культура Закарпаття: етапи становлення. Вип. 3. С. 55-58.Ужгород: 
Карпати. 

Волонтир, В. (2016б). Співає дитячий хор: навч. посіб.-практикум. Ужгород : Карпати. 
108 с.

Хор хлопчиків та юнаків Мукачівської хорової школи /з нагоди 30- річчя створення 
колективу. URL: http://varosh.com.ua/all/post/novinyshow/mukachivskoi-horovoi-
shkolihlopchikiv-ta-yunakiv-vidsvyatkuvala-3richchya-z-chasuzasnuvannya#.
VhXP9CZwvIU (дата звернення 08.04.2021)

Собко Олена Василівна 
викладач-методист вищої категорії,
завідувач вокальним відділом
Школа джазового та естрадного мистецтва
e-mail: elenasobko59@ukr.net
м.Київ, Україна 

ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТИПОВОЇ ПРОГРАМИ «СОЛЬНИЙ СПІВ» 
(ЕСТРАДНИЙ, ДЖАЗОВИЙ) СЕРЕДНЬОГО (БАЗОВОГО) ПІДРІВНЯ ПОЧАТКОВОЇ 

МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ: ТРАДИЦІЇ ТА ВИКЛИКИ ЧАСУ

Анотація
Актуальність. Мистецька освіта перебуває сьогодні на етапі пошуку нових підхо-

дів та методів у навчанні. Державним науково-методичним центром змісту культур-
но-мистецької освіти та об’єднаними робочими групами до складу яких входять провідні 
фахівці, викладачі-методисти спеціалізованих мистецьких навчальних закладів розро-
бляються типові навчальні програми за профілем та декількома рівнями початкової 
мистецької освіти (елементарний, середній (базовий) тощо), де визначаються мета 
і завдання, подається перелік ключових компетентностей, рекомендуються види, форми 
занять, що сприяють ефективній підготовці учнів за обраним фахом. Створення типо-
вої програми з дисципліни «Сольний спів» (естрадний, джазовий) в сучасній мистецькій 
освіті України викликане вимогами часу. 

Мета – обґрунтувати необхідність створення типової програми з дисципліни 
«Сольний спів» (естрадний, джазовий) середнього (базового) рівня, виявити пріоритетні 
напрями її розвитку. 
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Висновки. Особлива увага до розробки типової програми «Сольний спів» (естрад-
ний, джазовий) зумовлена вимогами сьогодення та необхідністю оновлення норматив-
ного забезпечення навчального процесу мистецьких шкіл з урахуванням українського та 
зарубіжного педагогічного досвіду, традиційних та сучасних підходів до навчання.

Ключові слова: сольний спів, початкова мистецька освіта, типова програма, ком-
петентнісний підхід.

Дискусії
Серед різноманіття напрямів, стилів, жанрів, манер вокального виконавства 

саме естрадний спів у сучасному світі є найбільш популярним і затребуваним. При 
загальносовітніх школах створюються гуртки, де навчають співу саме у естрадній ма-
нері та, відповідно, матеріалом є сучасний страдний репертуар, відкриваються класи 
естрадного співу у музичних школах, далі учні можуть продовжувати навчання у ви-
щих мистецьких навчальних закладах на естрадних, естрадно-джазових відділеннях. 
Основною метою створення класів естрадно-джазового вокалу в музичній школі є не 
тільки задоволення творчих потреб дітей, а й формування музичного смаку, долучен-
ня їх до кращих зразків спадщини естрадного та джазового мистецтва української та 
зарубіжної музичної культури. Однак така тенденція була не завжди. 

Ретроспективний погляд на вокальну підготовку в Україні засвідчує, що дитя-
че інструментальне виконавство розвивалося активно, а спеціальних класів з вокалу 
у музичних школах відкрито не було. Відповідно не існувало і типових, робочих про-
грам з дисципліни «Вокал» на відміну від великої кількості програм гри на музичних 
інструментах. Однією з можливостей розвитку вокальних здібностей було відвідуван-
ня хору. Так, учні, котрі навчалися у музичній школі за спеціалізацією «фортепіано», 
мали можливість відвідувати хор. Спів у хорі позитивно позначався як на загальному 
музичному розвитку учнів, так і на суто вокальному, зокрема, розвивалося вокальне 
дихання. Разом з цим, вокальна манера співу у хорі передбачає дотримання важливих 
критеріїв саме хорового співу і не завжди сприяє розвитку індивідуальних здібностей 
вокально обдарованих дітей. 

У сучасних умовах дисципліна «Сольний спів» виокремилася у самостійну, яка 
останніми роками ще й розділилася за видами – академічний спів, народний спів, 
естрадний спів, джазовий спів. Дисципліна увійшла до плану навчальної роботи му-
зичних шкіл, а, як відомо, навчання та виховання учнів вимагає від освітніх закладів 
чіткої організації та нормативного забезпечення навчального процесу, тому гостро 
постала проблема розробки відповідних програм. Отже, необхідність створення ти-
пової програми «Сольний спів» (естрадний, джазовий) середнього (базового) рівня 
мистецької освіти виникла не випадково.

Школа джазового та естрадного мистецтва (м. Київ) другий рік поспіль входить 
до реалізації проекту з написання нових навчальних базових програм. Особистий пе-
дагогічний досвід автора статті дозволяє стверджувати, що як учням, так і педагогам 
потрібна творча програма із загальними завданнями та рекомендаціями, що спри-
ятиме ефективності навчального процесу, оптимізуватиме роботу викладачів, дасть 
чітке розуміння цілей навчання, дозволить забезпечити безперервність музичної 
освіти (початкова, середня, вища). Наша багаторічна практика роботи у ШДЕМ, сфор-
мована авторська методика навчання співу, підготовка випускників школи до вступу 
у вищі мистецькі навчальні заклади України та Європи, отримання учнями класу на-
город на престижних конкурсах (понад 200 конкурсів та фестивалів), участь у вокаль-
них конкурсах у якості голови, члена журі дозволяє, окрім основного нормативного 
змісту, пропонувати наступні ключові позиції програми «Сольний спів» (естрадний, 
джазовий) середнього (базового) рівня:
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•	 особистісно-орієнтована технологія навчання;
•	 якісне поєднання традиційної та сучасної методик викладання сольного спі-

ву, що ґрунтується як на здобутках українського, так і зарубіжного вокально-педаго-
гічного досвіду;

•	 орієнтація на засвоєння учнями сучасної вокальної техніки, вокальних при-
йомів, розуміння сучасних музичних стилів та напрямів;

•	 спрямованість на роботу з учнями над опануванням стилів естрадно-джазо-
вого пісенного виконавства;

•	 вироблення навичок роботи з технічними засобами (мікрофони – сценічні, 
студійні; монітори і ін.);

•	 розвиток артистичних навиків, сценічної культури учнів (естрадні виконавці 
беруть участь в яскравих, видовищних програмах, тому особливого значення набуває 
сценічне оформлення виконуваного репертуару за допомогою пластики, танцю, сце-
нічного руху, костюму, артистизму виконання тощо);

•	 сприяння розуміння учнями проблем музичної орфоепії. 
При розробці програми пріоритетними стали принципи науковості, об’єктив-

ності, системності, чітке розуміння закономірностей навчання та виховання, праг-
нення оптимізації навчального процесу, компетентнісний підхід тощо. Означене 
дозволило окреслити змістове наповнення та прогнозувати результати навчання 
за такими модулями: формування елементарних співацьких навичок; робота з го-
лосом у примарній зоні, розвиток координації між слухом та голосом, відтворення 
нотного тексту; розвиток навичок звуковидобування та звуковедення; робота над 
музичним твором, художнім образом, виражальними засобами. У реалізації типової 
програми, тобто при розробці на її основі робочих програм, окрім загально-при-
йнятих до вокальної підготовки вимог, рекомендуємо звернути увагу на такі важли-
ві моменти як: необхідність розуміння учнями ролі вокальних прийомів у передачі 
художньо-образного змісту твору, усвідомлене та узгоджене застосування засобів 
музичної виразності; володіння на належному рівні вокальним диханням, атакою 
звуку, дикцією та артикуляцією; навички інтонування на основі постійного слу-
хового контролю; розвиток діапазону учня на основі вивчення вокалізів та скетів 
з поступовим ускладненням музичного матеріалу; вірна вимова текстів пісень іно-
земною мовою при виконанні творів естрадної та джазової музики; розуміння му-
зичної архітектоніки, форми, зокрема, джазового стандарту; робота зі спеціальною 
апаратурою.

Слід зазначити, що оновлене нормативне забезпечення навчального процесу 
(типова, а пізніше робочі програми) сприятиме ефективності роботи не лише викла-
дачів по класу вокалу з достатнім методичним досвідом, але й для молодих педаго-
гів. Опора на програму дасть можливість грамотно вести учнів, диференціювати під-
хід до навчання на особистісно-орієнтованій основі, розуміти фізіологічні та вікові 
особливості дітей, використовувати міжпредметні зв’язки (теорія, історія музики, 
фортепіано).

Висновки
Особлива увага до розробки типової програми «Сольний спів» (естрадний, джа-

зовий) зумовлена вимогами сьогодення та необхідністю оновлення нормативного за-
безпечення навчального процесу мистецьких шкіл з урахуванням українського та за-
рубіжного педагогічного досвіду, традиційних та сучасних підходів до навчання. Опа-
нування учнями програми буде спонукою до творчої самореалізації, до подальшого 
професійного зростання (продовження навчання, здобуття фахової освіти з сольного 
співу (естрадного, джазового).
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МУЗИКОТЕРАПІЯ ЯК СУЧАСНИЙ МЕТОД ЛІКУВАННЯ

Анотація 
Актуальність. Людство звикло сприймати музику як вид мистецтва, універсальну 

мову, яка не потребує перекладу і здатна об’єднати весь світ. Я поставила собі за мету 
довести значущість і важливість музики як науки, своєрідного методу профілактики, 
реабілітації та лікування, що стає дедалі прогресивнішим та перспективнішим. Ця нау-
ково-дослідна робота послугує викликом сучасній медицині і поштовхом для поступового 
впровадження цього методу лікування в Україні. 

Мета – дослідити витоки музикотерапії, етапи її розвитку та становлення, по-
чинаючи зі стародавніх часів і по сьогоднішній день; довести, що музика має лікувальні 
можливості.

Висновки. Музикотерапію можна вважати інтегративною дисципліною, що за-
родилась в епоху Античності і розвивається по сьогоднішній день на рівні таких наук, 
як нейрофізіологія, психологія, рефлексологія, музикознавство тощо. Вона поєднує в собі 
основи медичної науки, характеризується як новий метод лікування у психотерапії та 
сприяє процесу особистісного розвитку людини у соціумі; ставить на меті відновлення 
функцій організму шляхом досягнення вищого рівня інтрапсихічної чи інтерсуб’єктивної 
консолідації. Здатність музики до лікування стала фундаментальною основою діяльно-
сті Інститутів музичної терапії провідних країн світу. Немає сумнівів, що наша епоха 
послугує стимулом для України у застосуванні музичної терапії в медицині, психіатрії 
і педагогіці як методу, що має великі психотерапевтичні, цілющі і виховні властивості.

Ключові слова: музикотерапія, психотерапевтичний метод, вокалотерапія.

Дискусії
Здавна було відомо про цілющі властивості музики, що здатні впливати як на 

фізіологічний, так і на духовний стан людини. Початок наукової фази відносять до 
медичної науки Давньої Греції, Давнього Єгипту, Китаю, Риму та Індії (Львов, 2019). 
Основоположниками теорії властивостей музики впливати на людський мозок і тіло 
стали Піфагор, Платон і Аристотель.

Піфагор задля пояснення гармонії, що існує в музиці і внутрішньому світі лю-
дини, застосовував математичні терміни, тому, як результат, будь-яке гармонічне чи 
музичне порушення вважалося психічним захворюванням. У цьому випадку музика 
слугувала «відновлюючим еліксиром» для втраченої гармонії.

Платон вірував у святобоже походження музики, вважав, ніби то вона здатна 
вливати на емоційний стан богів. У своїй праці «Республіка» учень Сократа і, як вия-
вилось, майбутній учитель Аристотеля зробив акцент на значущості музики в освіті, 
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обґрунтовуючи таким способом свої думки стосовно виконання однієї мелодії, мето-
дом відкидання іншої.

Аристотель підкреслював вплив музики на людське буття. Філософ наполягав на 
тому, що музика має здатність створювати різні душевні стани.

Отже, вже стає зрозуміло, що музикотерапія бере свій початок у часи Античності, 
коли людство використовувало звук, вібрацію, ритм, образ, як техніку лікування, на-
віть не здогадуючись про цілющі властивості музики. Ритмічні удари по каменю або 
по колоді, поступове прискорення або сповільнення темпу викликали у людей поміт-
ні тілесно-рухові реакції. Так званий інстинкт самозбереження стародавньої людини 
був спробою позбутися небезпечних хвороб і призвів до застосування музики як лі-
кувального засобу, бо та є своєрідним архетипом ритму і звуку, що властиві людській 
істоті як частинці природи.

Відомий турко-перський психолог і музикант-теоретик Аль Фарабі доводив, що 
музика, проходячи через душу, може вилікувати тіло, тому у своєму трактаті «Зна-
чення інтелекту» він обговорював терапевтичні ефекти впливу музики на душу. А се-
редньовічний персидський вчений, філософ і лікар Авіценна присвятив цілий розділ 
у своїй «Книзі зцілення» зв’язку музики і пульсу. 

У Китаї за давніми традиціями даоської медицини використовується метод во-
кального вібромасажу, який полягає в оспівуванні окремих голосних звуків з метою 
оздоровлення певних органів і систем організму, а у Стародавній Греції – в ритуаль-
ному співі, де хворих людей примушували співати по декілька годин на день. Особли-
ва увага приділялась колисковим пісням. 

В епоху Античності музикотерапія розглядалась як цілющий засіб від різних за-
хворювань. Потім, в період Відродження, починають використовувати її лише при не-
рвових розладах у лікуванні меланхолії та істерії. У XVII – XVIII століттях вчення про 
лікувальний вплив музики отримало нову назву – «Latromusica». 

Інтерес до музикотерапії як науки почав зростати лише у другій половині XIX сто-
ліття: робляться спроби осмислити вплив музики на медичній практиці. Прослухову-
вання музики в практику психіатричних клінік було введено на початку XIX століття 
французьким психіатром Домініком Еськиролем.

Видатний радянський психіатр і невропатолог Володимир Бехтєрєв, що вважа-
ється основоположником рефлексології і патопсихологічного напряму в Росії, поста-
вив собі на меті дослідити терапевтичні властивості музики, тому в 1913 заснував 
«Товариство для лікувально-виховного значення музики і її гігієни». Психолог ствер-
джував, що музика має здатність оволодівати почуттями людини, її настроєм. Ака-
демік обумовлював позитивний вплив музичних звуків на дихання та гемодинаміку, 
вважав, що музика здатна усунути втому і додати фізичної бадьорості людському ор-
ганізму. 

Професор, радянський лікар-дослідник, фахівець в області реабілітації, музико-
терапії і медичної робототехніки Сергій Ваганович Шушарджан класифікує музич-
но-терапевтичний вплив у відповідності до сучасних технологій за двома видами: 
клінічний та експериментальний (Шушарджан, 1998).

Якщо опиратися на класифікації вченого, то можна зрозуміти: головна мета клі-
нічної музикотерапії полягає у використанні різних розроблених методів і технологій 
в цілях профілактики та лікування.

 Клінічну музикотерапію можна умовно поділити на 3 основні напрями: рецеп-
тивна, активна та інтегративна (комплексна). 

1. Рецептивна (пасивна) музикотерапія ґрунтується на здатності музики, яку слу-
хатиме людина, поглибити самоспостереження та самосприйняття. Їй характерне 
проведення пацієнтом музично-терапевтичного сеансу за певною методикою, май-
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же не сприяючи цьому процесу. Для інтенсифікації внутрішніх ресурсів застосовують 
музику, яка асоціюється з певними життєвими (біографічними) подіями пацієнта. Це 
свідчить про те, що вплив музики на людину залежить безпосередньо від її музичних 
вподобань та індивідуального сприйняття, на формування яких впливають такі фак-
тори: обставини, знаходиться людина під час сеансу, вік, статус та ін.

На такого роду сеансах терапевт намагається репродукувати музику за допомо-
гою технічних звуковідтворюючих засобів, оскільки це перешкоджає кількості пов-
торень, що відповідають оригіналу. Рецептивний вид музичної терапії існує в трьох 
формах: комунікативній, реактивній та регулятивній, і умовно поділяється на два на-
прями: 

1) музикопсихотерапія, завданням якої є нормалізація психоемоційного стану 
пацієнта;

2) музикосоматотерапія, що лікує способом безпосереднього контактного впли-
ву на тіло людини. Тут також розрізняють динамічну МТ, яка сприяє емоційній інтен-
сифікації пацієнта і регулятивну МТ, яка спрямована на визивність афективно-дина-
мічних реакцій, що викликають катарсис, іншою мовою - духовне очищення.

2. Активна музикотерапія – осягається шляхом власної музичної діяльності, 
відтворення музичного художнього образу, уяви людини після його сприйняття, за-
гальної мелодійної імпровізації голосом і музичними інструментами. За допомогою 
шумових інструментів людина матиме змогу виразити свої почуття, викликані музи-
кою, натомість інструментальні звуки послугують чинником відтворення діалогового 
спілкування.

Активна МТ поділяється на два напрями:
1) лікувально-педагогічний – застосування музичного методу у роботі з дітьми, 

у яких виявлено порушення психологічного розвитку, а також дітьми з вадами слуху 
та мови; 

2) методика аналітичної музикотерапії, що застосовується при значних проявах 
психоневрозу та функціонального порушення.

3. Інтегративна (комплексна) МТ є модерним напрямом у музикотерапії, що 
з’явився на перетині ряду таких наук як нейрофізіологія, психологія, музикознавство 
тощо. Комплексна МТ зосереджена на коригуванні певних психофізіологічних пору-
шень і підвищенні резервних потенцій цілісного організму. В її основі лежить напрям 
«вокалотерапія», що характеризується способом лікування співом, що призводить до 
виникнення в організмі людини фонаційних вібрацій, які в науці називають оздоро-
вчими фізіологічними реакціями.

Доктор і емерит у галузі музикотерапії Джозеф Морено вирішив використову-
вати музику у своїй широкій науково-дослідницькій діяльності стосовно кола питань 
тематики музичних традицій та лікування. Презентуючи авторські навчальні заходи у 
57 країнах світу та об’єднавши музичну терапію з психодрамою, у 2001 році професор 
був удостоєний Національної премії у галузі науки та публікацій Американської Му-
зикотерапевтичної Асоціації («Workshops on music in group therapy & psychodrama»).

Взявши до уваги усе вищезазначене, можна сміливо стверджувати про дійсність 
існування музично-терапевтичного методу лікування. Історії про цілющі властиво-
сті музики всесвітньо відомих музикантів - зовсім не міфи. Моцарт та Гендель на-
писали «Heilmusik» (дослівно з німецької – «цілюща музика») для людей, які страж-
дали від хронічного головного болю. У сучасній психології навіть з’явилася наукова 
гіпотеза «ефект Моцарта», що описує поліпшення когнітивної діяльності людини під 
впливом музики Моцарта або класичної музики загалом. До речі, ця гіпотеза стала 
однією з методик сучасного музикотерапевта Степана Недериці (молд./рум.  Ştefan 
Nederiţe Ште́фан Недери́це) і носить назву «ефект Моцарта для новонароджених». Він 
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також відомий своєю оригінальною ідеєю поєднання класичної музики і звуків при-
роди (спів пташок, дельфінотерапія). Так само стосовно творчості Баха та його зна-
менитих «Варіацій Ґольдберґа» - композитор їх написав спеціально для нічного му-
зикування в спальні дипломата Германа Карла фон Кейзерлінґа, який страждав від 
безсоння. Сьогодні ці варіації й досі активно використовують у музичній терапії («Як 
працює психотерапевтичний метод»).

Висновки
Можна говорити з впевненістю, що і надалі велика кількість науковців і вчених 

будуть досліджувати і спростовувати теорію музикотерапії, історію виникнення так 
званих «ліків для душі», намагатимуться віднайти ще якісь факти зародження цього 
терміну і його безпосереднього впливу на організм людини. Гадаю, що можу наполя-
гати на тому, що музика – універсальний вид мистецтва та науки, адже, як ми бачи-
мо, слугує не тільки мовою, для якої не існує язикових бар’єрів, створюється не лише 
для розваг та підняття настрою, передачі емоцій, а є корисною для психологічного 
здоров’я людини. У цій статті я намагалася відібрати найбільш точну інформацію 
щодо витоків музичної терапії та прогресивного розвитку цього методу лікування 
з давнини і по сьогоднішній день, - і от що ми маємо: музикотерапію можна вважа-
ти інтегративною дисципліною, що зародилась в епоху Античності і розвивається по 
сьогоднішній день на рівні таких наук, як нейрофізіологія, психологія, рефлексологія, 
музикознавство тощо. Вона поєднує в собі основи медичної науки та характеризуєть-
ся як новий метод лікування у психотерапії і сприяє процесу особистісного розвитку 
людини у соціумі, ставить на меті відновлення функцій організму шляхом досягнен-
ня вищого рівня інтрапсихічної чи інтерсуб’єктивної консолідації. Здатність музики 
до лікування стала фундаментальною основою діяльності Інститутів музичної терапії 
провідних країн світу. Немає сумнівів, що наша епоха послугує стимулом для України 
у застосуванні музичної терапії в медицині, психіатрії і педагогіці, адже значення 
музики як методу, що має вражаючі психотерапевтичні, цілющі і виховні властивості, 
не оцінено на належному рівні.
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ІВАНА ПАВЛЕНКА – ФУНДАМЕНТАЛЬНА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПРАЦЯ

Анотація
Актуальність дослідження полягає у тому, що народна пісенна творчість зі змі-

ною умов її вжитку у побуті та виходом на сценічні підмостки безперервно змінює свої 
форми, синтезується з найрізноманітнішими стилями. Однак у тотальному захопленні 
трансформаційними процесами криється очевидна небезпека: загроза втрати етнічно-
го контексту співочої традиції.

Мета – аналіз «Хрестоматії з українського народнопісенного виконавства» 
І. Я. Павленка як комплексної наукової праці, де розглядаються сутність народної мане-
ри співу, традиції гуртового співу, різноманітні вокальні стилі, вказуються шляхи збе-
реження фольклорної першооснови, а також пропонуються методи формування народ-
нопісенного виконавства на основі одного зонального стилю – фольклорного матеріалу 
Наддніпрянщини.

Висновки. Хрестоматія І. Я. Павленка – крок до більш глибокого осмислення понять 
фольклору та фольклоризму, а «єдиний шлях у розв’язанні проблеми поєднання фольклор-
ної традиції із сучасним виконавством є досконале вивчення всього комплексу художніх 
засобів народної творчості» (Павленко,2013, с. 17).

Ключові слова: І. Я. Павленко, хрестоматія, фольклор, манера співу, український 
народний спів, українські народні хори, вокальне виховання.

Дискусії
Українська народна пісенна творчість є одним із найвиразніших чинників наці-

ональної самобутності. Однак зі зміною умов ужитку народної пісні у побуті та вихо-
дом на сценічні підмостки, безперервно змінюються її форми, відбувається синтез із 
найрізноманітнішими стилями. Сьогодні українська народна пісня «завдяки різно-
манітності видів, жанрів і стилів мистецтва є явищем надзвичайно багатоликим» (Ан-
дрійчук, 2020, с. 72). Це несе в собі загрозу повної втрати етнічного контексту співочої 
традиції.

З огляду на це гостро постає питання аналізу та осмислення поняття фолькло-
ризму, а також необхідність розробки методики викладання фахових дисциплін для 
студентів відповідних спеціалізацій задля збереження першооснови – традиційного 
етнічного співу. Маємо констатувати, що окремі історичні, культурологічні, педаго-
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гічні та виконавські аспекти цієї проблематики вже стали предметом численних до-
сліджень мистецтвознавців, культурологів, педагогів-методистів, магістрів і студен-
тів. Однак «Хрестоматія з українського народнопісенного виконавства: навчальний 
посібник для студентів музично-фольклористичних і філологічних спеціальностей» 
І. Я. Павленка (Київ : ВПЦ «Київський університет», 2013) з-поміж інших праць виріз-
няється всеохопністю, про що свідчать назви розділів: «Український народний спів: 
традиція і сучасність» (І), «Методологія вокального виховання: базові методи фор-
мування сучасного народнопісенного виконавства» (ІІ), «Українські народні пісні 
Наддніпрянщини» (ІІІ).

Як одноосібному авторові хрестоматії вдалося охопити такий тематичний ма-
сив? Відповідь криється в широті професійних інтересів Івана Якимовича Павленка: 
хоровий диригент академічного спрямування (закінчив Київську консерваторію по 
класу М. А. Берденникова, багаторічний очільник академічної народної студентської 
хорової капели «Дніпро» та хору ветеранів «Славутич» Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка), диригент народного хору (працював пліч-о-пліч 
із видатним народно-хоровим майстром С. Є. Павлюченком у Київському національ-
ному університеті культури і мистецтв), професор, методист, збирач та дослідник му-
зичного фольклору, організатор і керівник фольклористичного ансамблю «Роксола-
нія» Шевченкового університету. З очолюваними колективами концертував по Укра-
їні, в півтора десятках європейських країн, Японії. Один із перших запроваджував 
народнопісенне мистецтво у вищій школі – автор навчальних програм «Вокальний 
ансамбль», «Диригентсько-хоровий практикум і методика роботи з народним хо-
ром», «Історія і теорія народнопісенного виконавства», «Комплексний аналіз народ-
ної пісні», «Методика роботи з фольклорним ансамблем», «Транскрипція народної 
музики», «Українське народне багатоголосся та обробка народної пісні», численних 
наукових статей, автор-упорядник пісенної збірки «Із пісенних джерел Наддніпрян-
щини» (2006), навчального посібника «Пісенна традиція села Лука» (2009).

Рецензована хрестоматія – вінець багаторічної наукової і практичної діяльності 
митця. Це органічний, чітко структурований комплекс історико-теоретичних аспек-
тів, методології вокального виховання та нотного матеріалу, що є ключем до цілісно-
го усвідомлення народнопісенного процесу.

У І розділі розглядається українське народнопісенне виконавство з часу його по-
яви, «коли фольклор поступово переходив із форми усної у писемно зафіксовану (пи-
семний фольклоризм у різних градаціях)» (Бенч-Шокало, 2003, с. 82).

Цінність цього розділу полягає у чіткій класифікації фольклоризму: стисло, вод-
ночас містко тут дається визначення академічного вокального стилю та різновидно-
стей народного: традиційного (автентичного) і стилізованого. Безпосередньо у харак-
теристиці народних співочих стилів І. Я. Павленко спирається на концепцію А. І. Іва-
ницького про їх поділ на територіальні, соціальні та індивідуальні (Іваницький, 2004, 
с.  272-273). Автор зазначає, що природний феномен українського багатоголосся зу-
мовлюється, передусім, його усною практикою та імпровізаційністю. Так, гетерофонія 
формувалася в результаті спільного виконання одноголосої мелодії співаками різних 
вікових груп (наприклад, чоловіками і хлопчиками), кожна з яких намагалася співа-
ти її у зручнішому для себе регістрі, завдяки чому утворювалося октавне дублювання 
або квінтове двоголосся). Також він класифікує вокальні ансамблі – за організацій-
но-структурними, стильовими, регіональними і місцевими особливостями, поділяючи 
їх на фольклорні (автентичні), які є носіями місцевих співочих традицій та вторинні, 
що реконструюють виконання пісенного фольклору. Останні, у свою чергу, підрозділяє 
на науково-етнографічні, професійні, дитячі та аматорські. Українські народні хори, 
надзвичайно поширену форму виконавства, автор пропонує розділяти на 4 категорії:
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1. Фольклорно-етнографічного спрямування, які мають традиційні ознаки 
співочої культури і невеликий кількісний склад.

2. Наближені до регіональної народної вокальної культури широкого кількісно-
го формату.

3. Уніфіковані, які за своїми виконавськими особливостями близькі до акаде-
мічного виконавського стилю.

4. Ансамблі пісні і танцю, в яких широко використовується синтез мистецтв: хо-
ровий і сольний спів, хореографія, малі театральні форми, розвинутий інструмента-
рій тощо.

Не лишилися поза увагою І. Я. Павленка і вторинний фольклор, вокально-інстру-
ментальні ансамблі, етнохореографічний жанр, колективи мішаного типу. Водночас 
автор зауважує: «[…] у народнопісенній практиці (традиційній і сучасній) побутує без-
ліч проміжкових форм виконавства, вокальних стилів, манер співу, визначення осо-
бливостей, яких потребує значного досвіду і фольклористичної практики» (Павленко, 
2013, с. 9).

У ІІ розділі знайшли своє тлумачення дефініції «музичний слух», «зонність інто-
нування», «слух» (інтонаційний, тембровий, гармонічний, вокальний, комплексний) 
та інші базові поняття вокального виконавства. Стверджується, що науково-методич-
на база є спільною для усіх напрямків виховання виконавців народних пісень. Автор 
контурно артикулює вельми складні для опису питання практики вокального вихо-
вання: співацьке налаштування, дихання та регістри, способи звуковидобування та 
художньо-інтонаційне відтворення у народному співі. Він зазначає, що ці питання 
у вітчизняній методичній літературі, висвітлено лише епізодично, а орієнтиром у до-
слідженні їх має слугувати практична діяльність видатних діячів вітчизняної хорової 
культури П. Д. Демуцького, Г. Г. Верьовки, М. М. Кречка, А. Т. Авдієвського, С. Є. Пав-
люченка.

А теза про те, що виховання виконавця на основі репродукування пісенного 
фольклору – це комплексна проблема, яка відбувається з усвідомлення виконавцями 
складових духовної культури, відображає мовні, побутові, ментальні, етичні, мораль-
ні, звичаєві особливості етносу, цілковито корелюється з твердженням І. Г. Сінельні-
кова про те, що «накопичення певних співацьких навичок відбувається поступово, 
у процесі систематичного й цілеспрямованого навчання, тренування слуху та голосу» 
(Сінельніков, 2017, с. 336-337).

У ІІІ розділі І. Павленко подає 344 різножанрові зразки народнопісенної творчос-
ті Наддніпрянщини у власних записах та розшифруваннях. Більше ста з них – в автор-
ських обробках, сутністю яких є делікатне доповнення жіночих голосів чоловічими із 
дотриманням традиційних жанрово-стильових особливостей.

Систематизація й текстові заставки, присвячені окремим пісенним жанрам по-
силюють науковий елемент праці, роблять їх провідником важливих наукових ідей. 
Слід зауважити, весь нотний матеріал добре відредагований у мелодико-інтонаці-
йному, метро-ритмічному та поетичному плані, що сьогодні, на превеликий жаль, 
є рідкістю у подібних виданнях.

Висновки
«Хрестоматія з українського народнопісенного виконавства» І.  Я.  Павленка  – 

фундаментальна праця, в якій досліджено сутність фольклору від часів, коли «на-
роднопісенна практика в побуті українців була швидше предметом захоплення, а не 
предметом вивчення»  (Павленко, 2013, с. 9) і до першого десятиліття ХХІ століття 
включно. Фольклор, як явище багатолике, у рецензованій роботі класифікується за 
найрізноманітнішими параметрами: стилістичними, жанровими, територіальними, 
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діалектними, кількісними, організаційно-структурними тощо. Водночас зазначаєть-
ся, що існує безліч форм, стилів, манер, які потребують подальшого дослідження.

Автор пропонує для виховання студентів сучасного народнопісенного виконав-
ства оригінальні зразки окремо взятого ареалу (Наддніпрянщини), що вестиме до по-
глибленого усвідомлення етнічних особливостей в українському народнопісенному 
виконавстві та до їх збереження. Певен, хрестоматія стане підгрунтям для подальших 
досліджень у цій царині, а ряд положень може знайти застосування і в світовій фоль-
клористиці, адже: «У сучасному освітньому просторі система комунікацій забезпе-
чує перетікання фахової інформації за розгалуженими каналами, що формує не лише  
локально-регіональне професійне середовище, а й загальносвітове» (Брояко, Дорофє- 
єва, Пістунова, 2021, с. 115).
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ЕСТЕТИКА ХОРОВОЇ ТВОРЧОСТІ МАКСА РЕГЕРА

Анотація
Актуальність. Недовге творче життя видатного німецького музиканта – компо-

зитора, піаніста, диригента, органіста, педагога і теоретика – Макса Регера пройшло 
на межі ХІХ – ХХ ст. Його величезна по кількості опусів композиторська спадщина дуже 
різноманітна як за жанрами (в них відсутні лише сценічні), так і за стильовими витока-
ми – від до бахівської епохи, через пізній романтизм до неокласицизму. 
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Мета – простежити еволюцію традицій німецької пізньоромантичної хорової 
культури кінця ХІХ початку ХХ століття,  формування естетики хорової творчості 
композитора за допомогою вивчення та дослідження творчості  М.Регера всіх періодів, 
виявлення індивідуальних рис у підході до жанрів, а також до характерних рис естетики 
необароко та пізнього романтизму і специфіки переломлення традицій. 

Висновки. Окреслюючи основні положення ми дійшли висновку, що зазначена мета 
визначає необхідність серйозних наукових завдань, таких як знайомство з музикознавчи-
ми джерелами, де розглядається особливості німецької пізньоромантичної культури; 
прослідкувати переломлення традицій пізньоромантичної хорової культури у творчос-
ті Регера та дати характеристику  нотним редакціям хорових опусів, виявити їх склад-
нощі у розумінні сучасного  музикознавства та виконавства. 

Ключові слова: Макс Регер, пізній романтизм, хорове мистецтво, естетика, хоро-
ва культура.

Дискусії
Забуття Регера тривало довгі роки. Та це не завадило з’явитись невеликим за об-

сягом німецькомовним монографіям: G. Bagier. «Max Reger» (1921), F. Stein «Max Reger. 
Sein Leben in Bildern» (1956). Лише у 80-ті роки минулого століття у вітчизняному му-
зикознавстві з’явилися роботи, присвячені різноманітним аспектам творчості компо-
зитора. Першою великою роботою російською мовою стала монографія Ю. Крейніної 
«Макс Регер: Жизнь и творчество». В останні десятиріччя інтерес до Регера значно 
виріс, про що свідчить ряд досліджень, присвячених окремим жанровим і стиліс-
тичним компонентам його творчості. Разом з тим, хорова творчість, як об’єкт нау-
кового дослідження, недостатньо висвітлюється в музикознавчих працях. Наразі не 
існує окремого дослідження, присвяченого вивченню специфіки хорової творчості, її 
еволюції. Той факт, що хорова творчість М. Регера до нашого часу залишається недо-
статньо дослідженою, є не зовсім справедливим і правомірним, адже М. Регер писав 
хорові твори протягом всього життя, і представляє блискучі зразки потужної німець-
кої хорової культури загалом. Більшість хорових творів Регера виконується за кордо-
ном користуючись популярністю, але для широкого кола українських слухачів вони 
залишаються невідомими. Недостатня наукова увага у вітчизняному музикознавстві, 
відсутність хорової творчості Регера в репертуарі вітчизняних колективів, і зумовлює 
актуальність даної роботи.

Макс Регер всім своїм життям і системою виховання був пов’язаний з націо-
нальними традиціями – їх високим етосом, культом професійного ремесла, інтере-
сом до органної, камерно – інструментальної та хорової музики.  Почавши свій шлях 
в мистецтві в руслі пізнього романтизму, в більшості під впливом вагнерівського сти-
лю, Регер завжди прагнув до класичного ідеалу – перш за все до спадщини Й.С.Баха. 
Сплав романтичної емоційності з міцною опорою на конструктивно-ясне, інтелекту-
альне – складає сутність мистецтва Регера. Великим німецьким неокласиком назвав 
композитора його палкий прихильник, російський критик В.Каратигін, відмічаючи 
при цьому, що Регер – дитя сучасності, його ваблять всі сучасні захоплення. Його про-
гресивність художньої позиції близька музикантам ХХ століття. Попри те Регер зали-
шався людиною своєї епохи; його досвід ще раз доводить, що історичний час, об’єк-
тивні культурні процеси не можна повернути назад.

Творчу спадщину Макса Регера очікувала нелегка доля. Його музика була визна-
на занадто складною для сприйняття. За життя Регер активно протестував проти до-
корів що до надмірної складності своєї музики, вважаючи її «такою простою, такою 
ясною», і докладав надзвичайні зусилля, щоб донести її до слухача. Його творчість ще 
за життя композитора стала предметом гострих суперечок і непримиримих розбіж-
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ностей. В концертних залах публіка розділялась на два табори: прибічників і против-
ників, пристрасна полеміка в пресі супроводить появу кожного з нових творів авто-
ра. Одні вважали його генієм, визначним композитором епохи, інші, не соромлячись 
у висловлюваннях, називали Регера божевільним, а його музику беззмістовною, хао-
тичною і безóбразною.

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 опус 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 твор-
чості, 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 завжди 
виявлявся справжнім новатором, як у розумінні та трактуванні ним жанрів, так і в під-
ході до форми, хорового письма,  інструментування у використанні інших не менш 
важливих засобів музики. Тому не є випадковим невичерпа ний інтерес музикантів 
до музичного світу німецького композитора. Це стосується не лише музикознавців, 
а й виконавців. Будучи прекрасним знавцем хорового співу, Регер зумів створити ше-
деври 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. Безпе-
речно, це характерно  не лише для його хорової музики. Як істинний знавець специ-
фіки та характеру людського голосу та власник неабиякої інтуїції в сфері вокального 
і хорового письма, він не менш приваблює також виконавців-вокалістів.  

Хорова творчість Регера – вагоме і величне явище на межі століть у світовій му-
зиці. Кантати «Монахині», «Освячення ночі», «100-й псалом», поеми  «Відлюдник» та 
«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 певною мірою відроджує 
традиції попередників. Яскравий тому приклад «Вісім хоралів ор.138», «Десять пісень 
для чоловічого хору ор.83», «Сім хорів ор.38», «Три шестиголосні хори ор.39» мотети  
«Palmsonntagmorgen» (1902), «Ostermotette» (1911), «Geistliche Gesangе ор.110» (1909-
1912), і вершина хорової творчості композитора – дванадцятиголосний мотет (кон-
церт 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 забезпечи-
ти сім’ю, прогресуюча хвороба, та смерть близької людини. В цьому тричастинному 
циклі чистої та щирої музики приховані найглибші переживання композитора. Зреш-
тою, у «Трьох мотетах» яскраво проявилися зацікавленості (стосовно експериментів 
у плані жанру, форми та музичної мови, хорового письма). Незважаючи на всі досяг-
нення і високу майстерність, цей опус називали громіздким, гармонічно перенаси-
ченим, незрозумілим, важким для виконання, і як причина відсутності звучання цієї 
музики в концертах та її теоретичного розбору.

Висновки
Усі вище означені аспекти є невід’ємним доказом практичності та цінності дослі-

дження, що полягає у можливості використання його теоретичних результатів в на-
вчальних курсах хорової літератури, історії музики,окремих дисциплінах музично- 
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теоретичного циклу; відомості щодо композиції хорових творів різних жанрів та пе-
ріодів творчості, є важливою умовою для свідомого й коректного у стильовому від-
ношенні вивчення, та в подальшому виконання цих творів хоровими колективами, 
а таrож у класі  з дисципліни диригування.
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ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ТРАДИЦІЙ В ЛІТУРГІЙНІЙ
ТВОРЧОСТІ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ  

ХХ — ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ

Анотація
Актуальність. Сучасний стан розвитку української духовної музики засвідчує жан-

рово-стильове різноманіття в процесі творчої реалізації різними композиторами мис-
тецьких задумів, пов’язаних зі сферою церковно-богослужбової практики. З огляду на це, 
актуальність даного дослідження обумовлена прагненням з’ясувати специфіку творчого 
підходу вітчизняних композиторів, в межах одного століття, до використання україн-
ського національного надбання та його наступного переосмислення в контексті вимог 
літургійної практики.

Мета – висвітлення аспекту переосмислення національних традицій в літургійній 
творчості українських композиторів ХХ — початку ХХІ століть.

Висновки. Підсумовуючи викладені міркування, маємо неабиякі підстави ствер-
джувати, що літургічна творчість українських композиторів ХХ — початку ХХІ сто-
ліття ґрунтується на врахуванні, а також творчому переосмисленні церковних та 
мистецьких традицій попередніх епох. Це простежується на різних планах компози-
ційного мислення К. Стеценка, М. Леонтовича, Л. Дичко та Є. Станковича, літургійна 
творчість яких характеризується гнучким синтезом традиційних та новаторських 
елементів.

Ключові слова: українські національні традиції, композитори ХХ — початку ХХІ 
століть, Літургія, Іоанн Златоустий.

Дискусії
Духовна спадщина є одним із найдавніших шарів національної культури Украї-

ни. З часів Хрещення Русі й до наших днів церковна музика була рупором сакральних 
смислів і протиставлялася музиці народній, як щось високе, очищувальне та підне-
сене. Але розвиватися абсолютно паралельно вони не могли, тому з поступовою де-
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мократизацією церковних законів народний мелос так чи інакше просочувався в ду-
ховну музику. Це відзначав ще М. Лисенко: «… кращих контрапунктистів, як наш люд 
співаючий, не знайти, який то в ньому сидить запас музичного чуття, здібності, твор-
чості…» (Чайка, 2014, с. 271).

Активний процес синтезу фольклору з духовною музикою був неминучим че-
рез природні чинники, що сформували український народ – релігійність та співучість. 
Свідомий же процес поєднання розпочали композитори доби Романтизму, а  вже 
ХХ ст. мало цілу плеяду композиторів, які продовжували та вдосконалювали ідеї по-
передників, зокрема М. Леонтович, О. Кошиць, К. Стеценко та ін.. Леонтович не про-
сто долучав до церковної музики елементи народнопісенних інтонацій, а і повністю 
інтегрував характерні прийоми та засоби народно-побутового співу у свою духовну 
творчість («Літургія Іоанна Златоустого»).

Варто зазначити, що важливу роль в емансипації творчого потенціалу компо-
зиторів духовної музики відіграло становлення Української автокефальної право-
славної церкви на початку ХХ століття. Воно уможливило проведення богослужінь 
українською мовою, що в свою чергу спричинило появу україномовних духовних 
творів. 

На перетині різних жанрово-стильових сфер, уособлених старовинними цер-
ковними наспівами, українськими фольклорними інтонаціями, в творчості видатних 
українських композиторів у першій чверті ХХ століття окреслилися нові самобутні 
національно-стильові риси літургійного жанру.

В цьому контексті слід враховувати, що Літургія є найважливішою складовою 
православного богослужіння, уособлюючи найвищий ступінь долучення вірних до 
процесу містичного діалогу з Богом. Втілюючи найвище таїнство євхаристії (свято-
го причастя), Літургія уособлює вдячність людини Спасителю – Господу Ісусу Христу 
за його неоціненну жертву, яку він приніс аби звільнити людство від полону смерті 
й гріха.

В зв’язку з наведеними міркуваннями особливий інтерес для дослідника стано-
вить Літургія Кирила Стеценка. У ній композитор, котрий як відомо був не лише ві-
домим митцем, але і священником, ретельно дотримується канонічних вимог право-
славного богослужіння. Літургія Стеценка включає в себе всі частини служби (в тому 
числі й необов’язкові), відображаючи майстерне володіння митцем традиційними 
прийомами суто української церковно-співацької практики (мелодизовані речита-
тивні фрагменти («Нехай буде благословенне…», «Слава... і нині...», тощо) ). Поряд із 
цим звертає на себе увагу послідовне застосування К. Стеценком традиційних жан-
рово-стильових елементів, пов’язаних з українською бароковою псальмо-кантовою 
традицією (застосування терцової втори в жіночих голосах з одночасним викорис-
танням частково функційно-гармонічного, а почасти, мелодизованого басу). Подіб-
ний виклад створює мінливий ефект емоційно-психологічної деталізації канонічного 
богослужбового тексту, виявляючи композиційний зв’язок з досвідом минулих епох, 
актуалізованим частково в ознаках ансамблевого викладу, а частково, партесного спі-
ву, з притаманним йому хоровою насиченістю і масштабністю. 

Виходячи з викладених спостережень, маємо підстави стверджувати, що «Літур-
гія св. Іоанна Златоустого» К. Стеценка втілює універсальну характерну рису, прита-
манну загалом вітчизняній літургійній творчості першої чверті ХХ ст., а саме, – до-
тримання наскрізної циклічної драматургії, обумовленої структурною специфікою 
православного богослужіння, ознаки чого знаходимо в творчості М. Березовського, 
Д. Бортнянського й А. Веделя.

Не менш цікавою в контексті музикознавчого аналізу є «Літургія св. Іоанна Зла-
тоустого» Миколи Леонтовича, яка вирізняється напрочуд проникливою національ-
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ною самобутністю, що постала в результаті творчого, композиторського переосмис-
лення фольклорних першоджерел. 

Детальний інтонаційно-стильовий аналіз цієї Літургії, здійснений Т. Марти-
нюк, засвідчує, що «…вона являє собою ланцюжок чудових мініатюр-авторських 
композицій, обробок подільських та галицьких церковних мелодій. Йдеться про ве-
лику індивідуалізацію матеріалу, насиченого внутрішньою експресією, майстерність 
роботи над нюансами, звукову барвистість – все те, що створює типове для стилю 
Леонтовича сполучення тендітності, ажурності з прихованим драматизмом…» (Мар-
тинюк, 2013, с. 99).

Якісно новий етап у розвитку української духовної музики припадає на останнє 
десятиліття ХХ сторіччя.

Після довготривалого радянського терору та заборон всього релігійного, клю-
човою віхою став 1988 рік, на який припало святкування тисячоліття хрещення 
Русі. Композитори отримали від радянської влади негласний дозвіл на створення 
сакральної музики, що і стало вихідним імпульсом для бурхливого розвитку націо-
нального церковно-музичного мистецтва. Своєрідним провісником цього стала «Лі-
тургія» Лесі Дичко, де було вперше застосовано модерний принцип переосмислення 
українських фольклорних джерел відповідно до православної канонічної традиції. 
В цьому контексті Л. Дичко постає справжнім новатором, проектуючи сутність літур-
гічного дійства в площину максимально індивідуалізованої інтонаційної лексики. 
Це в свою чергу, обумовлює специфічні риси творчого задуму композиторки. Вони 
уособлені поглибленням драматургічної симфонізації, помітним гіпертрофуван-
ням масштабів окремих розділів циклу, втіленим через тенденцію до наскрізності 
формотворення, а також послідовним використанням характерних композиційних 
прийомів, зокрема секвенцій та юбіляцій. Все це в сукупності зайвий раз підкреслює 
концертну спрямованість творчого задуму Л. Дичко, наявність якої апріорі значно 
обмежує можливість застосування цієї Літургії в процесі реальної богослужбової 
практики.

Вказані риси простежуються також і в літургійній творчості Євгена Станковича, 
що є цілком оригінальним і осібним феноменом митця, який є надбанням пізньо-
го періоду його мистецької реалізації. Композитор звернувся до духовної тематики 
тоді, коли ним уже було створено безліч різноманітних творів у численних жанрах, 
починаючи від камерно-ансамблевих мініатюр і закінчуючи розгорнутими масш-
табними симфонічними, оперними та ораторіальними концепціями. Тож, є підста-
ви стверджувати, що творчі пошуки митця, пов’язані з переосмисленням канонічних 
церковних текстів значною мірою були інспіровані не лише особистим релігійним 
почуттям, але і прагненням виявити грані свого таланту в принципово іншій площині 
мистецького гносису. В зв’язку з цим, доцільно навести слова самого композитора, які 
краще, ніж будь-що характеризують його мотивацію звернення до сакральної сфери: 
«Писати «Літургію» я почав, прагнучи уникати консервативної естетики церковного 
співу. Я спробував зробити це так, як я це розумію, обминаючи старі церковні ка-
нони. На мою думку, все має розвиватись як людське життя. Господь створив людей 
для самовдосконалення, розвитку, досягнення вищої точки… Я орієнтувався на текст 
Іоанна Златоустого. Але я робив це, скоріше, як світський твір, для концертного вико-
нання з цими словами. І цей емоційний стан, і сама побудова більше розраховані на 
світський концертний твір, у якому кожний повтор зумовлений суто музичним роз-
витком і експресивністю викладу» (Чекан, 2004, с. 8). Саме цим обумовлено особливо 
прискіпливе ставлення митця до текстової першооснови духовних творів, хоча коли 
йдеться про Літургію, йому доводиться враховувати обмеження, пов’язані з дотри-
манням обряду, канону (там само с. 7). 
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Як і Літургія Л. Дичко (1990 р.), Літургія Є. Станковича (2003 р.), ґрунтується не 
стільки на неухильному слідуванні церковним традиціям, скільки процесі культиву-
вання емоційних вражень митця, що супроводжували його в процесі молитовно-зосе-
редженого прочитання духовного тексту. При цьому повтори окремих фраз і строфіч-
них фрагментів зумовлені вже не логікою богослужбової практики, не її обрядовою 
сутністю, а потребами музичного розвитку. Тож інакше кажучи, композиційні прийо-
ми, застосовані автором акцентують фрагменти молитовного тексту, які важливі саме 
для композитора, а не продиктовані каноном. 

Це засвідчує докорінне переосмислення композитором канонічної літургічної 
концепції, яка в результаті має вже трактуватися не стільки як богослужбовий цикл, 
скільки як індивідуальна авторська рефлексія, пов’язана з психологічним пережит-
тям літургічної сюжетики.

Висновки
Як засвідчують результати проведеного дослідження в літургійній творчості ві-

тчизняних композиторів ХХ – початку ХХІ століть простежується декілька підходів до 
використання українських національних елементів. Перший з них передбачає повне 
слідування традиції, враховуючи всі структурні елементи та музичний розвиток, зу-
мовлений виключно церковним каноном. Важливою ланкою в переосмисленні укра-
їнських національних традицій, є використання народно-пісенних та танцювальних 
інтонаційно-ритмічних структур в значенні символів, які ілюструють і деталізують 
окремі фрагменти молитовного тексту. Це може бути пов’язано з акцентуванням пев-
ного смисловго підтексту, його значимості. Інший підхід спрямований на відобра-
ження індивідуально-емоційного забарвлення, пов’язаного із суб’єктивним сприй-
няттям композитором канонічного тексту. В даному разі йдеться про збагачення 
музично-емоційної сфери додатковим образно-інтонаційним колоритом. Ще один 
підхід характеризується виразним прагненням митця підкреслити за рахунок вико-
ристання фольклорних елементів розподіл між різними образно-семантичними аре-
алами, один з яких характеризує сакральну, трансцендентну сферу, а інший втілений 
якраз в фольклорних інтонаціях – земну сферу з притаманним для неї парадоксаль-
ним змішанням святого і грішного, смиренного і життєрадісного, буттєвого і урочи-
сто-величного.

Отже узагальнюючи викладені спостереження можна стверджувати, що компо-
зитори К. Стеценко, М. Леонтович, Л. Дичко та Є. Станкович мали абсолютно різний 
підхід до Літургії, який зумовлений як індивідуальними рисами композиторів, так 
і історично-хронологічною умовністю, яка диктувала свої правила й мала свої обме-
ження.
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ЦИФРОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МУЗИЧНІЙ ОСВІТІ 

Анотація
Актуальність. В роботі вивчаються питання впровадження сучасних цифрових 

інформаційних технологій в професійну музичну освіту. Зокрема розглядаються пробле-
ми ефективності їх використання в процесі викладання практичних музичних дисциплін.

Мета – висвітлити питання, що стосуються визначення ролі, місця та методів 
використання цифрових інформаційних технологій в групових та індивідуальних фахово- 
спрямованих музичних дисциплінах.

Висновки. Сучасні цифрові інформаційні технології в музичній освітній практиці 
не можуть замінити безпосередньої взаємодії між учасниками навчального процесу, що 
пов’язано зі звуковою природою цього мистецтва і відповідно, необхідністю постійного 
контролю якості звуку, як показника технічного та художнього вдосконалення студен-
та. Але вони можуть суттєво розширити можливості професійного вдосконалення і мо-
більності майбутнього музиканта.

Ключові слова: інформаційні технології, музична освіта, дистанційне навчання.

Дискусії
Цифрові реалії сучасного світу надзвичайно активно входять в наше повсякденне 

і професійне життя, змінюючи оточуючі нас реалії і надаючи нові можливості. Ситуація, 
що виникла в зв’язку з світовою пандемією прискорила цей процес і поставила викладачів 
Вишів перед необхідністю швидше опановувати сучасні інформаційні технології і адапту-
вати їх до освітньої практики. З одного боку можливість використовувати різні формати 
онлайн спілкування в режимі конференцій, застосовувати цифрові технології для обміну 
інформацією, допомогли не зупиняти учбовий процес і розширили поле діяльності осві-
тян. З іншого боку, варто відмітити, що обрані методи до певної міри були ситуативними 
і часто не мали достатнього аналітичного підґрунтя, щодо критерій ефективності. 

Для більш питомого аналізу варто окреслити місце сучасних інформаційних тех-
нологій в освітній сфері. Отже, сучасні інформаційні технології одночасно є: інстру-
ментом технічного оснащення учбового процесу; дуже гнучким навчально-методич-
ним комплексом, що може бути і інформаційною базою і інструментом її отримання; 
системою наукових знань; методом вдосконалення ефективності праці викладачів та 
мобільності студента. В рамках величезного масиву інформаційних технологій, слушно 
виокремити хмарні технології (Cloud Technology) та інформаційно-комунікаційні тех-
нології (ІКТ). Саме ці технології є тим ядром, що максимально використовує педаго-
гічна сфера, бо мета – набувати знання, трансформувати їх та передавати, є наріжним 
каменем освітнього процесу. 

Найбільш популярними хмарними технологіями є Dropbox та Google Docs. За їх 
допомогою можна зберігати та передавати відео, аудіо інформацію, ділитися тексто-
вими файлами не тільки між окремими людьми, але і між цільовими групами. 

Інформаційно-комунікативні цифрові технології, завдяки яким стало можливе дис-
танційне проведення вебінарів, різноманітних конференцій, онлайн мостів часто реалі-
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зують через платформи Uberconference, Zoom, GoToMeeting. Саме ці сервіси змогли за-
безпечити навчальний процес комунікативними засобами під час суворого карантину.

Крім безумовного розширення освітніх можливостей, що надають нам сучасні 
інформаційні технології, варто зазначити і ряд проблемних моментів. Серед них, як 
правило найбільш вирізняють: фактор збереження персональної інформації, необ-
хідність мати доступ до якісної інтернет мережі, платні умови доступу до послуг. 

Сфера музичної освіти має ще ряд додаткових ґрунтовних проблем в процесі 
використання вказаних технологій. Музичне мистецтво, як всім відомо, реалізує ху-
дожній образ через звук і належить до часових видів мистецтв, тобто розвивається 
в часі. Саме ці дві основні риси притаманні музиці піднімають планку вимог до якості 
передачі звуку і швидкості з якою він передається. Відповідно, робота викладача і сту-
дента безпосередньо залежить від потужності девайса, що використовується, мікро-
фона, навушників, камери, тощо. При цьому, навіть якісні периферійні пристрої дещо 
змінюють звук, несприймаючі ряд частот. Тобто ми чуємо в мікрофон «приблизний 
тембр» звучання голосу або інструменту. Для розмови це не має особливого значення, 
але для музичного мистецтва в якому тембральні фарби та якість звуку є ключовими 
критеріями, подібні «втрати» стають занадто вагомими. Іншою проблемою є знаний 
всіма користувачами інтернет зв’язку «ефект затримки» звуку. При якісному трафіку 
він може бути мінімальним, але в музичному мистецтві, де швидкі темпи виміря-
ються метрономом понад 100 ударів в секунду, затримка навіть в 0,2 секунди уне-
можливлює одночасне спільне музикування. Тобто, ми можемо прийти до висновку, 
що процес музичного навчання засобами інформаційно-комунікаційних технологій 
через специфіку технічних складових не може бути реалізованим в повній мірі. 

Окремо слід зазначити психоемоційну складову комунікації в музичному мис-
тецтві, що реалізується між викладачем та студентом, а також між студентами в твор-
чих колективах. Емоційний та енергетичний вплив в мистецькій сфері складно пере-
оцінити, а навички фахової взаємодії в колективі музикантів, взагалі можуть напра-
цьовуватися лише в безпосередньому контакті.

Але чи означає це, що музичне мистецтво повинно стояти осторонь всіх сучасних 
надбань інформаційно-комунікативної сфери і базуватися лише на старих традиційних 
методах передачі знань та вмінь? Звичайно, ні. Варто зауважити, що музика до певної 
міри спонукала розвиток якості звукозаписуючих пристроїв. Бажання зафіксувати звук 
максимально виразно і точно, призвело до чималих технічних досягнень в сфері цифро-
вих технологій та модернізації аудіо апаратури. Цей процес продовжує тривати, і напев-
но нинішні проблеми, що виникають в контексті онлайн спілкування будуть подолані 
в майбутньому. На сьогоднішньому етапі варто використовувати інформаційні комуні-
кативні технології, як важливі методи підвищення мобільності та відповідальності сту-
дента, та як допоміжні інструменти у формуванні творчої особистості музиканта. 

Отже, яке місце в музичні освіті можуть посісти методи, що застосовують су-
часні інформаційні технології? Хмарні технології збереження і передачі інформа-
ції в музичному мистецтві можуть бути корисні не менше ніж в науковій діяльності 
і ефективність їх використання залежить лише від інформаційної обізнаності викла-
дача. Робота з хмарними ресурсами дозволяє мати доступ до них в будь якому місті 
і в будь який час за наявності інтернету. Студентська група учасників хору, оркестру, 
ансамблю під керівництвом викладача може мати доступ до спільної необхідної ін-
формації, наприклад до нот учбової програми. Викладач завантажує «в  хмару» не-
обхідну теоретичну літературу або нотний матеріал, відредагований певним чином: 
проставлені штрихи, позначені фермати, цезури, надано транскрипцію іншомовного 
тесту хорових партитур, або візуалізовано іншу важливу інформацію, і дає посилання 
всім учасникам групи на необхідне хмарне сховище. При цьому і викладач, і студенти 
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впевнені, що користуються однаковим нотним матеріалом, щодо редакції, і що вони 
можуть завантажити нотний матеріал, або роздрукувати його в будь який момент за 
необхідності. Таким же чином може бути організовано методичну і нотну бібліоте-
ку класу викладача з Фаху. В хмарне сховищі варто завантажити необхідні теоретич-
но-методичні підручники або ноти технічних вправ, чи обов’язкової навчальної про-
грами, що сформовані по курсам, і кожен студент у відповідний час може звернутися 
за вказаним матеріалом. Аналогічно можуть бути збережені відео- або аудіо файли 
для навчально-пізнавальної мети та, як певний архів. Якщо музичний колектив, або 
студент має в своєму розпорядженні достатньо сучасний принтер, то за допомогою 
хмарних технологій можливо роздрукувати необхідний матеріал, напряму «з хмари», 
не використовуючи комп’ютер. Молодим музикантам корисно навчитися використо-
вувати хмарні сховища з професійною метою. Мати фахово репрезентативні резюме, 
фото та відеозаписи в можливій доступності в різних обставинах та в будь якій країні 
світу стає необхідним елементом мобільності сучасної людини, що дозволяє їй ефек-
тивніше і швидше представляти себе і свій творчий потенціал.

Інформаційно-комунікаційні дистанційні технології, що увійшли в наше життя зо-
крема в режимі онлайн конференцій, вебінарів, круглих столів, хоча і мають проблемні 
моменти для музикантів, про що вже йшлося, але теж можуть бути дуже корисним еле-
ментом музичної освіти. Варто зауважити, що дистанційне спілкування дає можливість 
безпосереднього контакту студентської групи з музикантами та викладачами будь-якої 
країни світу. Це суттєво розширює професійне інформаційне поле для молодих музи-
кантів. Прикладом такого творчого використання комунікативних онлайн технологій 
може бути «Міжнародний творчий онлайн-міст «Україна – Світ» пам’яті Миколи Леон-
товича», що організував музичний факультет Київського національного університету 
культури і мистецтв 21.01.2021 року. (https://youtu.be/ODdQ8uPcOkY). Цей проект об’єд-
нав студентів, викладачів, музикантів, науковців, громадських діячів різних країн світу 
і дозволив поєднати творчі виступи, наукові доповіді, дискусії в спільному онлайн про-
сторі. Такі практики – безумовне досягнення, що надають нам сучасні цифрові комуні-
кативні технології, але цей формат не замінить базового навчального процесу.

Базові музичні дисципліни, через свою звукову та часову специфіку не можуть 
реалізувати мету навчання використовуючи, лише дистанційні практики, про це вже 
говорилося в роботі. Але, якщо розглядати дистанційну форму занять пов’язану з ка-
рантинними обмеженнями, як певний досвід, то варто визначити ряд моментів, коли 
така практика може бути частково застосована навіть для Творчих колективів, або ін-
дивідуальних занять з Фаху. Zoom конференції доцільно і корисно використовувати 
для аналізу важливих технічних та художніх моментів навчально-творчої програми 
за участі одразу всіх учасників оркестру, хору, ансамблю. Доцільно використовувати 
режим демонстрації екрану і за допомогою курсора, або інших засобів візуальної ак-
тивізації, підкреслювати проблемні місця в нотному тексті музичних партитур. Кон-
ференція припустима, як у формі лекції, так і дискусії. Викладач може запропонува-
ти студентам самостійно проаналізувати ті, чи інші аспекти партитури, доповнюю-
чи один одного, це активізує аналітичне мислення студентів та спонукає розвиток 
вміння професійно та аргументовано доводити свої думки. Конференції з найбільш 
важливими темами варто записати і зберігати в архіві колективу. Майбутні студенти 
зможуть швидше опановувати поточну програму, прослухавши запис де проаналізо-
вано необхідний твір, або надані поради, щодо методів його вивчення. 

Онлайн конференції прийнято використовувати і для прийому партій учасників 
колективу. Хоча, у якості звуку в такому форматі є певні вади, але факт знання музич-
ного матеріалу, розуміння певних технічних завдань можна продемонструвати. Такий 
формат є доречним, коли необхідно витратити аудиторний час на більш важливі в пев-
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ній ситуації моменти, або як додаткову можливість перездати партію, якщо студент 
хворів, тощо.

Індивідуальні заняття в режимі онлайн зустрічі теж допоможуть наштовхнути 
студента на правильний фаховий аналіз, і можуть бути використані, як теоретично- 
методичні обговорення програми. У разі ситуативної необхідності (карантинні обме-
ження, хвороба когось з учасників навчального процесу) можливе виконання (спів, 
диригування, гра) окремих моментів навчально-творчої програми, відпрацювання 
технічних деталей з певними умовностями. Але враховуючи певні проблеми з тран-
сляцією звука в онлайн режимі, про що вже йшлося, такий вид роботи є скоріш кон-
сультативним методом, що спрямований на підтримку «технічної форми» студента, 
і стимулює його до самостійної роботи.

Період карантинних обмежень наштовхнув музикантів ще на один цікавий ме-
тод дистанційної роботи в творчому колективі - аудіо записи кожного виконавця зі 
своєю (вокальною або оркестровою) партією. Музикант записує власне виконання, 
слухає отриманий результат і відправляє керівнику колективу для перевірки і наступ-
них рекомендацій. Такий формат розвиває самостійний професійний самоконтроль 
і самокритичне мислення, активізує виконавців. Варто зазначити на власному досвіді 
роботи з академічним хором студентів КНУКіМ «ANIMA», що цей метод може мати 
і інші цікаві фахові перспективи. Якісно записані окремі голоси за рахунок технічних 
засобів можна звести у відповідну єдину звукову картину, що відтворює колективне 
виконання (https://youtu.be/muCuEI8evn8). Отриманий результат спонукає колектив 
до спільної діяльності навіть в умовах карантинної ізоляції, дає можливість відчути 
творчу взаємодію між усіма учасниками.

Висновки
Отже, проаналізувавши ряд можливостей, що надають сучасні цифрові інформа-

ційні технології в музичній освіті, ми дійшли підсумку, що в музичній практиці вони 
не замінять безпосереднього контакту між учасниками навчального процесу, але вони 
можуть суттєво збільшити комунікативні можливості, надати доступ до великого ма-
сиву інформації і допоможуть мобільно його використовувати. Таким чином, освоєння 
хмарних технологій (Cloud Technology) та інформаційно-комунікаційних технологій 
(ІКТ) необхідна складова сучасної реальності, яку варто адаптувати та робити корис-
ною для музичної освіти і професійного вдосконалення як студентів, так і викладачів.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЛІТУРГІЙНОЇ ТВОРЧОСТІ АРТЕМІЯ ВЕДЕЛЯ В КОНТЕКСТІ 
СУЧАСНОГО КОНЦЕРТНО-ХОРОВОГО ВИКОНАВСТВА

Анотація
Актуальність. Артемій Лук’янович Ведель (1767–1808) належить до когорти сла-

ветних українських композиторів другої половини XVIII ст., імена яких, поряд з Макси-
мом Березовським та Дмитром Бортнянським, назавжди вписано до скарбниці світо-
вого музичного мистецтва. Водночас, незважаючи на те, що творча постать А. Веделя, 
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протягом тривалого часу була і є предметом дослідження цілого ряду науковців, зокрема 
біографів, істориків-мистецтвознавців та музикознавців, ще недостатньо вивчені гра-
ні творчого феномену композитора, зокрема літургії, які поки що не були презентовані 
в контексті концертно-виконавської практики.

Мета – дослідити аспекти літургійної творчості Артемія Веделя (на прикладі 
аналізу літургій Іоанна Златоуста С-dur та Еs-dur) в контексті сучасного концертно- 
хорового виконавства. 

Висновки. Проведений аналіз літургійної творчості А. Веделя, презентованої дво-
ма літургіями Іоанна Златоуста С-dur та Еs-dur переконує в тому, що ці твори ство-
рювалися композитором в різні хронологічні періоди. Водночас, не зважаючи на це, в них 
можна виявити спільні універсальні ознаки, які виразно характеризують стиль А. Ве-
деля та принципові відмінності. Літургія Es-dur – якісно новий етап творчості мит-
ця, порівняно із гіпотетично більш ранньою літургією С-dur, що необхідно враховувати 
в процесі концертно-виконавської презентації цього твору, яка має бути результатом 
ретельного інтелектуального і емоційного проникнення в мистецьку концепцію А.Веделя 

Ключові слова: літургійна творчість А. Веделя, композиційно-стильові риси, кон-
цертно-хорове виконавство.

Дискусії
Серед видатних композиторів XVIII ст., які увійшли в історію української музики, 

постать А. Веделя займає особливе місце. Це пов’язано з тим, що творчість митця роз-
горталася виключно в межах сакральної православної музики, охоплюючи всі її жанрові 
різновиди. В цьому контексті показово, що Ведель, за спогадами сучасників, відзначався 
особливою релігійністю, сприймаючи світ крізь призму біблійно-псалмової образності. 
Це зайвий раз засвідчує, що Ведель трактував свою творчість як втілення власних духов-
них переконань (Гусарчук, 2019; Соневицький, 1966; Тилик, 2013). Ця обставина значно 
ускладнює аналіз творчої спадщини композитора, адже під цим кутом зору будь який 
твір митця можна розглядати не лише як мистецький витвір, але й як своєрідний релі-
гійно-філософський трактат, що віддзеркалює різноманітність авторських роздумів і пе-
реживань, екстрапольованих в сферу мистецького самовираження (Тилик, 2013, с. 139). 
В цьому контексті особливої уваги заслуговує розгляд літургійних творів композитора. 
Хоча, на перший погляд, вони є менш пов’язаними із біблійною сюжетикою, адже при-
значені до функціонально-богослужбового вжитку, – це все ж не зменшує їх потенційної 
образної ємкості, яка давала можливість А. Веделю наповнити її індивідуальним емо-
ційним колоритом. Саме це ми простежуємо в одній із відомих літургій митця, а саме 
С-dur, аналіз якої є важливою складовою пропонованого дослідження.

Точних свідчень щодо створення літургії С-dur не збереглося, існують лише при-
пущення. Згідно з одним із них, цю Літургію було створено композитором на замов-
лення когось із його видатних сучасників, – можливо, Д.  Трощинського – знатного 
можновладця катерининської доби, майбутнього міністра юстиції, який хоча і меш-
кав у Санкт-Петербурзі, – все ж не втратив духовного зв’язку з Україною. Чимало від-
критих питань залишається і стосовно хронології створення літургії С-dur. Хоча деякі 
дослідники, зокрема такі як І. Соневицький, Є. Махновець, Л. Корній, стверджують, що 
вона була написана після літургії Еs-dur, – стильовий порівняльний аналіз, на думку 
Т. Гусарчук (Гусарчук, 2019, с. 460), засвідчує, швидше, протилежне. Так, зокрема, якщо 
порівняти фактурний та ладо-гармонічний розвиток обох творів, не можна не помі-
тити, що окремі з частин літургії Еs-dur, зокрема, такі як «Херувимська», «Милость 
мира» і «Тебе поєм», є композиційно значно складнішими, ніж літургія С-dur. Це дає 
дослідниці підстави висунути припущення, що літургія С-dur була створена раніше за 
літургію Еs-dur, і, можливо, навіть, ще в часи навчання Веделя в Академії. 
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В цьому контексті, характерно, що в літургії С-dur виразно окреслюється музично- 
лексична відповідність традиційним пластам української церковно-музичної практи-
ки. Це, зокрема, простежується в констатованій Т. Гусарчук (там само, с. 461) спорідне-
ності з окремими аспектами творчого стилю М. Дилецького, яка втілюється насамперед 
у застосуванні Веделем притаманної літургійній творчості Дилецького «стабільній «сіт-
ці» номерів», а також в логіці ладо-тональних співвідношень, алгоритм яких переконує 
в тому, що цей літургійний цикл був ретельно продуманий композитором. З огляду на 
це характерно, що, як зауважує Т. Гусарчук (там само, с. 463), хоча До-мажор обрамлює 
увесь цикл, у внутрішніх його розділах представлено цілу низку мінорних тональнос-
тей, при чому не лише першого, але й другого ступеня спорідненості. 

Не менш важливим аспектом висвітлення літургійної творчості А. Веделя постає 
з’ясування специфіки співвідношення канонічного церковного тексту та музичного 
викладу. З огляду на це, важливим фактором дослідження слід уважати застосування 
компаративно-стильового та текстологічного аналізу літургій Es-dur і С-dur. Адже, як 
констатують науковці (Гусарчук, 2019; Корній, 1998; Соневицький, 1966; Тилик, 2013), 
творчість Веделя є складною і багаторівневою жанрово-стильовою системою, кожен 
з елементів якої набуває щораз інших стильового забарвлення у залежності від пев-
ного образно-семантичного контексту. Аналізуючи під цим кутом зору спільні риси та 
відмінності, які які простежуються між обома літургіями, Т. Гусарчук аргументовано 
і переконливо доводить, що літургія С-dur, імовірно, більш ранній твір порівняно з лі-
тургією Es-dur. Вагомим аргументом на користь цієї гіпотези дослідниці постає той 
факт, що драматургії обох циклів, окрім спільних рис, мають принципові розбіжно-
сті і те, що в літургії С-dur виявлено на рівні загальних образів, в літургії Es-dur мак-
симально конкретизовано і поглиблено. При чому не лише за рахунок застосування 
ускладнених лексичних прийомів і засобів, але й у площині концептуальної масштаб-
ності задуму, його поглибленої психологізації». 

Насамкінець, звернімося до розгляду аспектів, безпосередньо пов’язаних з про-
блемами практично-виконавського втілення цього мистецького задуму Веделя. Як 
свідчить виконавський досвід видатних майстрів минулого, зокрема таких славет-
них диригентів-хормейстерів, як О. Кошиць, К. Стеценко, П. Гончаров, Н. Городовен-
ко, П.  Муравський, М.  Гобдич, виконання творів Артемія Веделя потребує особливої 
творчої наснаги, інтелектуальної та емоційної зосередженості. Саме тому далеко не 
кожен виконавець, навіть обдарований неабиякими музичними здібностями, здат-
ний опанувати усі явні і приховані сенси й семантичні концепти, які акумулює в собі 
творчість композитора. З огляду на це слід вважати, що зовнішня простота окремих 
творів композитора, в тому числі й аналізованої літургії С-dur, аж ніяк не свідчить про 
спрощення її духовного змісту. Тож перед виконавцями в даному разі диригентом та 
хористами постає не просте але поряд із цим цікаве завдання: зберігши окреслений 
колорит виявити в творчому задумі Веделя ті смислові підтексти та семантичні асоці-
ації, які здатні будуть максимально глибоко відобразити закладений у музиці релігій-
но-філософський зміст. Тільки з врахуванням окреслених спостережень і аналітичних 
напрацювань стає можливим оптимально реалізувати аналізований мистецький за-
дум Веделя в контексті сучасного концертно-хорового виконавства.

Висновки
Узагальнюючи викладені спостереження спробуємо окреслити найважливіші пози-

ції які характеризують комплекс завдань, спрямованих на вирішення різних аспектів до-
сліджуваної проблематики. Насамперед, варто зазначити, що сам вибір теми дослідження 
вже до певної міри презентує комплекс питань розташованих на перетині теорії та прак-
тики, музикознавства та виконавства. В цьому і полягає специфіка даної роботи, як не суто 
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теоретичної, а спрямованої на досягнення конкретного практичного результату, що знач-
ною мірою постає наслідком правильного застосування окреслених в роботі умовиводів. 

Основоположним фактором такого науково-практичного підходу, постає оста-
точне вирішення проблеми авторства Літургії С-dur, яка як стверджують найновіші на-
працювання провідних музикознавців, і насамперед Т. Гусарчук, безперечно належить 
перу Артемія Веделя. Апріорі виходячи з цієї переконаності, є підстави проводити різ-
номанітні стильові паралелі між Літургією С- dur та іншими творами композитора, на-
самперед богослужбового спрямування. Найвагомішими з цих аналогій є спільні риси 
та відмінності, що простежуються між літургіями С-dur та Еs-dur. Виходячи зі здійсне-
ного Т. Гусарчук у своїй монографії аналізу можна стверджувати, що спільним в обох 
літургіях є застосування притаманних Веделю універсально інтонаційно-лексичних 
елементів, фактурних та формотворчих засобів, принципів мелодичного розгортан-
ня. Натомість, відмінності полягають, насамперед, у принципово різних масштабах 
драматургічного розвитку. Те, що за спостереженням дослідниці, виявлено в літургії 
С-dur в загальних рисах, – в літургії Es-dur, максимально конкретизовано і виведено 
в масштаб розгорнутої музично-драматургічної симфонізації. Саме на цій рисі акцен-
тує увагу Т. Гусарчук характеризуючи літургію Es-dur, як якісно новий етап творчості 
митця, порівняно із гіпотетично більш ранньою літургією С-dur. Хронологічні параме-
три які окреслюють стильову дистанцію між цими творами постають дуже важливим 
фактором для розуміння еволюційної специфіки розвитку мистецького світобачення 
композитора, а це в свою чергу визначає підходи для оптимальної мистецької вико-
навської інтерпретації з боку диригентів-хормейстерів. Саме такий підхід до вирішен-
ня проблеми постає фундаментальним підґрунтям до комплексної реалізації постав-
леної в науковому дослідженні мети. Результатом такого ретельного інтелектуального 
і емоційного проникнення в мистецьку концепцію А.Веделя і має стати прогнозована 
автором дослідження світова прем’єра літургії С- dur.
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СПЕЦИФІКА ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ  
З АМАТОРСЬКИМИ ВОКАЛЬНО-ХОРОВИМИ КОЛЕКТИВАМИ

Анотація
Актуальність. У статті на основі наукових робіт дослідників та практиків – хо-

рових диригентів розглянуто особливості практичної роботи з самодіяльними хоровими 
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колективами. Висвітлюються два етапи проведення робочої та генеральної репетиції, 
а також технічна робота над засобами художньої виразності. Презентовано просту 
і зрозумілу методику для роботи із самодіяльними колективами над розучуванням хоро-
вих творів.

Мета – висвітлення основної проблематики роботи диригента – керівника з ама-
торським колективом.

Висновки. Успіх в роботі в хоровому класі залежить від ретельної підготовки 
хормейстера з таких дисциплін: техніка диригування, постановка голосу (при цьому во-
лодіти не тільки голосом, а й мати добре розвинутий музичний слух), теорія музики, 
музична література, педагогіка та психологія тощо; також необхідно володіти мето-
дикою роботи з хором.

Ключові слова: хор, хоровий колектив, аматор, диригент-хормейстер, робота 
з хором.

Дискусії
Вокально-хорова творчість в Україні є однією з найпопулярніших в аматорсько-

му мистецтві (Іваниш, Остапенко, 2018). Адже, хор – це об’єднання людей, для яких 
колективна творчість (спів) є засобом творчої самореалізації. На чолі такого об’єднан-
ня має стояти людина, яка в першу чергу має професійні, лідерські та організаційні 
знання, вміння та навички. Окрім цього диригент-хормейстер має бути професіона-
лом своєї справи і мати індивідуальний підхід до кожного учасника свого творчого 
вокально-хорового колективу. 

Практична робота з аматорським колективом – досить кропітка робота, яка 
включає в себе: теоретичні основи хорового виконавства, засоби художньої вираз-
ності та способи реалізації творчої уяви. Тому підготовка фахівця вокально-хорової 
справи і оволодіння ним досконалої методики управління колективом є надзвичай-
но важливою (робота над партитурою, робота з колективом над строєм, динамікою, 
штрихами тощо).

Питання роботи з аматорськими вокально-хоровими колективами висвітлює 
у своїх дослідженнях багато досвідчених фахівців. Це такі практики, як: Л. Шаміна, 
П. Чесноков, А. Мархлевський, В. Палкін, К. Пігров, В. Мухін, В. Живов, В. Чернушенко, 
А. Карпінець, Н. Кречко, Н. Нарожна, Л. Остапенко та ін. 

Аналіз досліджень свідчить за те, що проблема практичної діяльності диригентів 
з аматорськими колективами переглядається за різними аспектами, такими, як: тео-
ретична та практична підготовка, робота з хором тощо. З іншої точки зору, сьогодні 
є недостатньою та кількість сучасних наукових напрацювань для диригентів-почат-
ківців, у яких подаються чіткі рекомендації щодо практичної роботи з самодіяльними 
вокально-хоровими колективами. 

Робота керівника аматорського колективу має вагоме значення в збереженні, 
розвитку та популяризації українського вокально-хорового мистецтва. Першочерго-
вим завданням для керівника є робота над вихованням та розвитком голосових да-
них хористів, вдосконаленням музичного слуху, смаків. Диригент має відкривати для 
хористів свідоме сприйняття різної хорової музики. Прагнення високої виконавської 
якості є основною метою в діяльності керівника хору чи вокального ансамблю (Креч-
ко, 2018).

Початковим етапом практичної роботи хормейстера є вокальне налаштування 
колективу. Це важливий елемент, який дозволить покращити навички звуковидобу-
вання, звукоутворення, інтонації, художньої виразності та навички ансамблевого спі-
ву. Робота над якістю звуку аматорського хору має вирішальне значення для якісного 
хорового строю та ансамблю. Тому кожна репетиція має починатися із розспівування 
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чи вокального налаштування колективу (Остапенко, Сінельніков, 2018). Керівник са-
мостійно підбирає вокальні вправи, використовуючи різні збірки з вокальних вправ 
для хору. Критеріями для підбору є простота інтонаційного характеру, яка не обтяжує 
голосове навантаження, а також матеріал має бути логічно вибудованим, щоб не наш-
кодити співакам в процесі розспівування. Рекомендується спочатку використовувати 
вправи на дихання, звуковидобування, а згодом на розвиток звуковисотності та ди-
намічного діапазону. Як зазначають А. Яковлєв, Д. Огороднов, В. Каменський, Л. Оста-
пенко та І. Сінельніков, на початкових етапах роботи з аматорським хором роботу 
над формуванням співацького голосу в хористів слід починати з висоти, рівнозначній 
мовній теситурі, або ж примарному тону (Остапенко, Сінельніков, 2018).

Роботу над творами доцільно починати із унісонних або двох-голосних творів. 
Складність музичного матеріалу залежить від музичних можливостей співаків, тому 
репертуар керівник має підбирати, ретельно враховуючи ще й інтереси хористів. До 
репетиційного процесу слід залучити певні фрагменти творів, які містять в собі певні 
розвиваючі елементи. Це можуть бути елементи творів для розвитку інтонації, діапа-
зону, штриху та динаміки. Щоб полегшити роботу над певними елементами дозволя-
ється транспонування в зручну теситуру, поступово повертаючись в оригінальну.

Загалом, розучування хорових творів до рівня концертного виконання вимагає 
від керівника чіткого алгоритму дій:

•	 презентація твору та початкова робота;
•	 робота над технічними засобами та вокально-хоровою виразністю;
•	 робота над засобами художньої виразності (Нарожна, Остапенко, 2019).
Перш ніж перейти безпосередньо до роботи над твором, слід роздати парти-

туру всім співакам. Ілюстрація твору має супроводжуватись короткою інформацією 
про твір, щоб зацікавити хористів. Навіть якщо хтось взагалі не розуміється в нотній 
грамоті, партитура допоможе орієнтуватися в звуковисотності та моментах вступу, 
зняття. Диригент-хормейстер має проілюструвати твір з використанням музичного 
інструменту або аудіовізуальних методів, щоб мати уяву про виконання твору. 

Оскільки поділ на етапи розучування твору хором є умовними, то початок ро-
боти над мелодичною лінією та строєм слід будувати через фразування та емоційний 
зміст твору. Коли технічна сторона твору буде відпрацьована, і на перший план робо-
ти вийде робота над художньою виразністю, стан технічної сторони твору не повинен 
залишатися поза увагою диригента - хормейстера. Під час занять із хоровим колекти-
вом слід вирішувати увесь комплекс завдань рівномірно. 

В наукових роботах існують різні погляди щодо розучування твору частинами, 
чи повністю розглядаючи весь матеріал. Практика підказує, що розучування твору ча-
стинами є доцільним, коли твір є великим за обсягом або складністю. Але все ж таки 
рекомендуємо опановувати матеріал всього твору на одній репетиції. Це дає змогу 
співакам хору формувати цілісність художнього відчуття структури хорового твору. 
Хормейстер також має враховувати рівень музичної підготовки хору (з метою більш 
глибшого засвоєння твору).

Початковий етап розучування твору має бути зосереджений на звуковисотній 
інтонації. Не слід працювати над іншими елементами роботи з хором, не досягши 
якісного гармонічного та мелодичного строю. Інтонація повинна бути в центрі уваги 
хормейстера постійно – на робочих репетиціях і навіть під час концертного виступу. 
Автори наукових праць стверджують, що мелодичний і гармонічний стрій є абсолютно 
рівнозначним. Тому на робочих репетиціях часто хормейстер, який працює над гар-
монічним та мелодичним строєм, вивчає кожну партію окремо, а потім вибудовує за-
гальну хорову фактуру. Результат такого методу скоріше за все буде негативним: ніби 
окремо результат був позитивний, але в зведенні якість гармонічного строю відсутня.
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Технологія правильної роботи над строєм є дуже простою. В процесі роботи над 
усіма видами строю, звертаючи увагу на певні звуки, акорди, не виходячи з контексту 
твору, можна сповільнити темп або навіть зупинитися на певному акорді твору, але 
обов’язково зв’язувати звуки чи акорди, над якими працює хормейстер, з попереднім 
і наступним (Кречко, 2018; Нарожна, Остапенко, 2019).

Наступний етап роботи, коли хор буде вже в матеріалі розучуваного твору, необ-
хідно перейти до засвоєння художнього виконання, при цьому продовжуючи роботу 
над музичним і літературним текстами. Тому хормейстер має визначитись, на які еле-
менти художньої виразності слід звернути увагу виконавців.

Засобами художньої виразності є: дихання (ланцюгове, загальнохорове), дина-
міка (forte, piano, fortissimo, pianissimo, crescendo, diminuendo та інші), характер зву-
коведення, штрих (legato, non legato, staccato, sforzando), темп, тембри та емоційний 
стан співаків (у співвідношенні до характеру твору). Робота над фразуванням почина-
ється відразу в момент ознайомлення хору з партитурою. Ілюструючи партії кожному 
голосу, хормейстер підказує, де можна брати дихання, а де слід зв’язати музичну фра-
зу або речення ланцюговим диханням. Так вже із початкового етапу керівник почи-
нає роботу над засобами художньої виразності, але не загострюючи уваги на цьому. 
Фразування, безумовно, потребує ретельної роботи під час кінцевої фази художньої 
роботи, але і початковий етап має бути складовою розучування твору (Кречко, 2018).

Початок роботи над динамікою допускає не зовсім точне її виконання. Спів 
в динаміці pp (pianissimo) або ff (fortissimo) для самодіяльних колективів має певні 
труднощі: зазвичай, аматорські колективи допускають багато художніх помилок: спів 
є крикливим, тихий спів перетворюється на безбарвне звучання. При бажанні співати 
голосніше хористи втрачають вокально-технічні якості, а при тихій динаміці втрача-
ється стрій. Тому початкова сила звучання має бути наближена до середньої, відпо-
відно mp, mf, і відповідно при більш досконалому оволодінні твором слід розширити 
і динамічний діапазон наближених до композиторської або власної трактовки. Труд-
нощі також викликають відпрацювання рухливої динаміки: crescendo і diminuendo. 
Відповідно, для якісної роботи над динамікою керівник має чітко відпрацювати еле-
менти гармонічного та мелодичного строю. 

Важливим етапом в роботі над засобами художньої виразності є робота над тем-
пом та ритмом. Уникання від роботи над даними засобами може призвести до неви-
разного виконання і спотворення твору. Основні темпи такі: presto – швидко; allegro – 
скоро, рухливо; moderato – помірно; andante – не поспішаючи, спокійно; lento – по-
волі. У швидкому темпі взаємозв’язок з ритмом під виглядом звуків однакової три-
валості організовує моторний, беззупинний, спрямований рух; у помірному темпі 
ритмічний малюнок надає музиці монотонності, врівноваженості та спокою. Часто 
хористи, звуки дрібної тривалості при виконанні укорочують, а більшої тривалості – 
розширюють. Складнощі у виконанні ритму спостерігаються при контрастному чер-
гуванні тріолей та дуолей, а також у пунктирному та синкопованому ритмі (Нарож-
на, Остапенко, 2019). Взагалі темп, ритм і штрих мають тісний взаємозв’язок, і якісне 
оволодіння цими засобами необхідно здійснювати одночасно. Найголовнішим серед 
засобів художньої виразності є темп. На нього впливає форма твору, фактура та ре-
гістр. Тому для розкриття змісту твору та характеру музики слід чітко дотримуватись 
темпових рамок. 

Вагомий вплив на художнє виконання створює психологічне та емоційне став-
лення самих хористів. Розуміння твору має бути висвітлене зовнішньою поведінкою, 
виразом обличчя артистів під час виконання. Сумна за характером пісня ні в якому 
разі не буде переконливою, якщо порушити емоційний вираз обличчя відповідно ха-
рактеру і навпаки. Тобто слухове сприйняття слухача тісно взаємодіє із зоровим. Пси-
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хологічний та емоційний стан артистів відчутно впливає на поведінку і на змістову 
інтонацію (Кречко, 2018; Нарожна, Остапенко, 2019).

Висновки
Успіх в роботі в хоровому класі залежить від ретельної підготовки хормейстера 

з таких дисциплін: техніка диригування, постановка голосу (при цьому володіти не 
тільки голосом, а й мати добре розвинутий музичний слух), теорія музики, музична 
література, педагогіка та психологія тощо; також необхідно володіти методикою ро-
боти з хором.

Специфіка практичної роботи з хором конкретизується такими етапами: підго-
товча та основна, де перший етап є технічно-вокальною підготовкою колективу до 
художнього виконання, а основна – розучування творів та виведення їх на рівень кон-
цертного виконання.
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ОСОБЛИВОСТІ ХОРОВОГО МИСЛЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРА ЯКОВЧУКА

Анотація
Актуальність. Олександр Яковчук є одним з провідних хорових композиторів су-

часності. В його творчому спадку представлені оригінальні хорові композиції, які пов’я-
зані зі світським та духовним началом. Це хорові концерти, кантати, камерні канта-
ти, оригінальні твори на народні тексти та поезії вітчизняних авторів. Також Яковчук 
є автором багатьох псалмів, що продовжують традиції хорових митців минулого. Його 
чисельна хорова творчість потребує наукового осмислення. 

Мета – окреслити специфіку хорового мислення Олександра Яковчука. 
Висновки. Значним внеском майстра є написання чисельних обробок українських 

народних пісень. Композитор може вважатися продовжувачем методів композиції, пред-
ставлених у поліфонічній спадщині минулого та у хорових опусах М. Леонтовича. Олек-
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сандр Яковчук застосовує широку палітру мистецьких засобів, які закладені в народній 
пісні. Нерідко композитор використовує народні тексти. ритмічні формули, інтонації 
та лади, характерні для фольклору.

Ключові слова: хор, хорова обробка, хорове мислення, Олександр Яковчук.

Дискусії
Одним з базових завдань сучасного хорознавства є аналіз сучасного хорового 

репертуару. Твори Олександра Яковчука - сучасного українського композитора, вико-
нуються різними колективами. У своїй творчості він приділив чимало уваги саме хо-
ровим творам. Яковчук є майстром, який пише авторські твори для хорового складу, 
а також обробки народних пісень. Причому його звернення до народнопісенного ма-
теріалу не можна назвати певним експериментом чи одиничною спробою. В повному 
сенсі спадщина композитора може бути охарактеризована як така, що сформована 
під впливом фольклору. Обробки народних пісень займають базове місце в творчості 
майстра, а також фольклорність проявляється у власних творах митця.

Зокрема композитор видав ряд збірок, які містять обробки народних пісень для 
різних виконавських складів – дитячих, жіночих, чоловічих, мішаних хорів. Варто 
згадати наступні: «Українські народні пісні для чоловічого хору a cappella в обробці 
Олександра Яковчука», «Українські народні колядки та щедрівки для дитячого хору 
без супроводу в обробці Олександра Яковчука», «Українські календарно-обрядові піс-
ні для мішаного хору без супроводу в обробці Олександра Яковчука», «Українські на-
родні пісні для жіночого хору» та «Українські народні пісні Закарпаття для мішаного 
хору». Обробляється музичний народнопісенний матеріал, який був надрукований 
у  ряді збірок фольклору, а також той, що записувався композитором під час фоль-
клорних експедицій.

Ряд хормейстерів відзначали складність інтерпретації народних пісень, що обу-
мовлює особливе ставлення до трактування музичного матеріалу. Подібний репер-
туар потребує навіть більшої уваги, ніж авторський твір, адже хорова обробка побу-
дована на пісні, в якій наявне повторення куплетів і видозміни мають відбуватись, 
але не завдяки розвитку тематизму. Таку роль на себе перебирає драматургія пісні, 
що створюється за рахунок динамічного балансу, особливостей інтерпретації, агогіки, 
артикулювання. «Виявляється, найскладніше співати не масштабний твір чи автор-
ську мініатюру, а саме народну пісню! Ти не виходиш за межі музичного тематизму, 
проте сюжет змінюється, тому виконавець змушений втримувати увагу слухацької 
аудиторії якісним звуком, продуманою інтерпретацією» (Кушнірук, 2018, с. 204). Тому 
написання обробок народних пісень виступає специфічною сферою застосування 
композиторського таланту, яка потребує урахування можливостей розвитку кожного 
фольклорного джерела. Це й усвідомлення потенційних можливостей розкриття на-
роднопісенного зразка, й уявлення про шляхи його трансформування в межах хоро-
вої партитури. Також потрібне чітке розуміння варіювання сталого музичного образу. 
В повній мірі це реалізується у творчості Олександра Яковчука.

Розглянемо особливості хорового мислення композитора, що тісно пов’язані 
з фольклорним матеріалом, адже, як вказує О. Яковчук: «український народ на рівні 
своєї ментальності не мислить життя поза творенням пісень, які супроводжують його 
в усіх сферах життєдіяльності» (Яковчук, 2018, с. 294). Треба зазначити, що компози-
тор дуже ретельно підходить до питання оброблення музичного матеріалу. Насампе-
ред, він по-різному трактує той чи інший народнопісенний зразок. Нерідко компо-
зитор може процитувати народну пісню, а вже потім давати певну музичну рефлек-
сію на неї, яка буде здійснюватись у різних голосах. О. Яковчук описує свій творчий 
метод у такій композиції, як «Ой, темна нічка Купайлочка» наступним чином: «Тому 
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народна мелодія, сама не зазнаючи змін, стає поштовхом музичного розвитку, навіть 
симфонізує його. Невелика, амбітусом у кварту, вона має синкоповану ритміку, що 
було використано в інструментальній за значенням партії басів (початковий розділ). 
Її вступ у вигляді ритмічного остінато на тонічній квінті асоціюється з притишено- 
таємничим звучанням ударних інструментів» (Яковчук, 2018, с. 292).

Його принципи розвитку музичного матеріалу демонструють намагання ство-
рювати композиції, які мають чітку вибудовану драматургію. Це досягається за раху-
нок динамізації репризних розділів, посилення драматизму ближче до кінця твору. 
Базовим принципом виступає варіаційність, яка притаманна фольклору. Тобто на рів-
ні композиції автор використовує моделі, що також потенційно закладені у народ-
них джерелах. «Опрацьовуючи народні пісні, О. Яковчук приходить до типу вільної 
динамізованої обробки. Як її композиційну специфіку дослідники відзначають ди-
намізацію куплетної будови з утворенням на її підставі варіаційних, тричастинних 
і наскрізних («поемних») форм (Кушнірук, 2018, с. 205).

Фольклорність мислення автора проявляється також у оригінальних хорових тво-
рах. Зауважимо, що написанню обробок фольклорних джерел Яковчук приділяв увагу 
під час усього творчого шляху. Так само і створення оригінальних творів відбувається, 
як у ранній період творчості, так і у сучасний період. Серед хорових творів композито-
ра можна згадати «Триптих», в якому використовуються народні тексти, що поєднані, 
відповідно, у три мініатюри – «Веснянку», «Колядку», «Щедрівку». Яковчук вдало ви-
користовує елементи фольклорних ладів та інтонацій, що наділяє й авторські твори 
народним колоритом. «Осіння кантата» є ще одним авторським твором композитора, 
створеним ще в 70-ті роки, який був натхненний твором М. Коцюбинського «Тіні за-
бутих предків». В подальшій творчій діяльності композитор звертається до можливо-
стей хорового складу, створюючи чимало творів на народну тематику, звертаючись до 
народних текстів та поезії провідних українських класиків – О. Довгого, Т. Шевченка, 
Б.  Грінченка, І.  Драча, Ю.  Олійника. Також треба відзначити розробки композитора 
у жанрі кантати. Яковчук створив сімнадцять кантат, п’ятнадцять камерних кантат. 
Такий значний хоровий доробок включає ще й ряд духовних творів. Це, насамперед, 
«Літургія Святого Іоанна Златоустого», хорові концерти та духовні псалми. Такий ма-
сив різноманітних хорових опусів дає можливість казати, що композитор є продовжу-
вачем традицій усіх провідних вітчизняних майстрів минулого, які приділяли увагу 
хоровому складу. Кожен із обраних жанрів має свої канони, які творчо переосмислю-
ються О.  Яковчуком. Проте можна відзначити особливу близькість до спадку М. Ле-
онтовича. Композитор в кожному з обраних творів по-своєму розкриває специфіку. 
Велика увага приділяється застосуванню принципів поліфонічного розвитку. Імітаці-
йність є прийомом, що широко використовується Яковчуком. Превалює лінеарне мис-
лення, яке допомагає створювати цікаві фонічні ефекти, адже гармонічна вертикаль 
постає результатом взаємодії мелодійних пластів. Нерідко композитор застосовує 
елементи підголоскової поліфонії, контрапункти виростають з основного інтонацій-
ного джерела. Використовуються поліакорди, тобто акорди, які відносяться до різних 
тональностей, в тому числі й далеких ступенів спорідненості. В кадансових зворотах 
композитор звертає увагу на фонічний яскравий колорит барв. Яковчук використовує 
ритмічні формули, які беруть початок від фольклору, причому вони нерідко варіюють-
ся. Наявне одночасне проведення теми із застосуванням різних ритмічних тривало-
стей. Тобто якщо у першому голосі вона йде у «первинному» вигляді, то у іншому може 
йти у збільшенні. Одночасно може додаватись її проведення у зменшенні. Витоки цієї 
техніки закладені ще у поліфонічних опусах майстрів минулого.

Стилістика обробок та хорових творів майстра може бути представлена у на-
прямку глибокого переосмислення народних джерел, яке проявляється у таких ха-
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рактеристиках: «оновлення жанрової парадигми, що знаходить вираження у тяжін-
ні до наскрізності драматургії, театралізації, симфонізації фольклорного тематизму  
й метро-ритмічної сторони, впровадженні прийомів класичної поліфонії, тембрової 
колористики» (Кушнірук, 2018, с. 209).

Висновки
Олександр Яковчук є провідним сучасним хоровим митцем. Його робота у сфе-

рі хорового мислення вражає своєю масштабністю та зв’язком з народнопісенними 
традиціями. Значним внеском майстра є написання чисельних обробок українських 
народних пісень. Композитор може вважатися продовжувачем методів композиції, 
представлених у поліфонічній спадщині минулого та у хорових опусах М. Леонтови-
ча. Олександр Яковчук застосовує широку палітру мистецьких засобів, які закладені 
в народній пісні. Нерідко композитор використовує народні тексти, ритмічні форму-
ли, інтонації та лади, характерні для фольклору. Також широко представлені методи 
поліфонічного розвитку, які включають імітаційність та елементи підголоскової по-
ліфонії.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ З ДИРИГУВАННЯ 
В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ

Анотація
Актуальність. Сучасні умови світової пандемії COVID-19 зумовили пошуки нових 

шляхів провадження освітньої діяльності в галузі культури та мистецтва. Не виклю-
ченням стала і специфіка викладання диригентсько-хорових дисциплін. Потреби тран-
сформації освітньої діяльності в онлайн формат зумовили пошуки педагогічних та тех-
нічних прийомів, які б відповідали умовам надання освітніх послуг рівня вищої школи. 
Так, значно простіше транслювати лекційні та лекційно-практичні групові дисципліни 
в онлайн режимі, проте індивідуальні практичні заняття потребують пошуку макси-
мально ефективних засобів, де сучасне технологічне оснащення в комплексі з педагогіч-
ною майстерністю викладача створюватимуть навчальний простір, відповідний умо-
вам вищої школи.

Мета – визначити особливості проведення індивідуальних занять з диригування 
в умовах дистанційної освіти.
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Висновки. Отже, розглядаючи дистанційну освіту через призму трансформації ос-
вітнього процесу, приходимо до висновку, що попри значні негативні тенденції онлайн 
навчання, при фаховому переосмисленні специфіки проведення занять, освітній процес 
все ж може відповідати вимогам вищої школи. Так, при певній трансформації вектору 
проведення індивідуального заняття, ми спонукаємо та мотивуємо студента до само-
стійної роботи, надаючи необхідну матеріально-технічну основу.

Ключові слова: дистанційна освіта, онлайн, хорове диригування, технічне забез-
печення.

Дискусії
Орієнтуючись на концепції розвитку дистанційної освіти в Україні, дистанційна 

освіта визначається як форма навчання, рівноцінна з очною, вечірнього, заочною та 
екстернатом, що реалізується, в основному, за технологіями дистанційного навчання 
(«Про Національну програму інформатизації»,1998).

Проблемам з питань розвитку дистанційної освіти присвячені роботи багатьох 
вітчизняних та зарубіжних науковців, проте, незважаючи на велику кількість науко-
вих досліджень сучасна дистанційна освіта в Україні нагадує традиційні форми заоч-
ного навчання, без застосування всіх можливостей принципово нових форм і методів 
навчання (там само).

B умовах дистанційного навчання активна роль викладача не зменшується, 
оскільки він має визначити рівень знань здобувача, та прийняти рішення щодо кори-
гування програми навчання з тим, щоб домогтися найкращого засвоєння пройденого 
матеріалу. За потреби студент може отримати консультативну допомогу викладача, 
спілкуючись з ним в онлайн режимі, безпосередньо використовуючи інтернет як за-
сіб зв’язку (веб-чат, IRC, ICQ, інтерактивне TV, web-телефонію, Telnet). Для успішного 
проведення дистанційного навчання успішно використовуються системи, сервіси та 
платформи MOODLE, ZOOM та ін.

Bпровадження дистанційних технологій у навчальний процес спрямоване на 
глибше розуміння навчального матеріалу; формування таких компетенцій як: ко-
мунікативні (безпосереднє спілкування за допомогою засобів мережі), інформаційні 
(пошук інформації з різних джерел та можливість її критичного осмислення), самоо-
світи (вміння навчатись самостійно). Досвід та педагогічна практика дозволяють зро-
бити висновок про пріоритетність напрацювання студентом навичок самостійного 
опрацювання навчального матеріалу, роботи з великими обсягами структурованого 
навчального матеріалу, та пошуків засобів практичної реалізації отриманих знань. 
Так, дистанційна освіта дозволяє нам формувати самостійну творчу особистість, го-
тову до прийняття власних художніх рішень.

Методичні основи викладання практичних музичних дисциплін, зокрема дири-
гування, зумовлюють потребу особистого тристороннього контакту: викладач, кон-
цертмейстер, студент. Онлайн формат хоч і дозволяє створити такий тристоронній 
зв’язок за допомогою означених вище платформ, проте викликає ряд складнощів, 
таких, як різна якість інтернет-покриття, що в свою чергу викликає відставання зву-
кової трансляції. Такі умови ставлять під сумнів якість роботи з концертмейстером, 
адже при роботі над диригуванням музичного твору такі технічні похибки суттєво 
знижують якість навчального процесу. Тобто, навчаючи студента онлайн в стандарт-
ному, звичному нам режимі, ми ризикуємо виховати професійно непридатного дири-
гента. Отже, при роботі онлайн від викладача та концертмейстера вимагається знач-
но більша попередня підготовка. Наразі в інтернет ресурсах можливо знайти чис-
ленні записи музичних творів, в тому числі і у виконанні фортепіано. Наявні також 
медіафайли, де на тлі відео презентації хорової партитури, звучить запис хорового 
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виконання того, чи іншого музичного твору. Такі музичні напрацювання стають ваго-
мим підґрунтям для самостійної підготовки студента та є орієнтованими на сучасну 
молодь епохи діджиталізацїї. Таким чином, студент знаходячись поза межами освіт-
нього процесу, може шляхом пасивного сприйняття, засвоювати навчальний матері-
ал. В даному контексті, під пасивним сприйняттям, розуміємо такі засоби засвоєння 
музичного матеріалу: фонове прослуховування, спостереження за партитурою на тлі 
хорового звучання, що суттєво спрощується при поєднанні нотного тексту та запису 
музичного твору в одному файлі. Відтак, при підготовці методичного забезпечення 
для роботи в умовах онлайн режиму, рекомендовано забезпечити подібними файла-
ми весь список орієнтовного навчального репертуару, шляхом завантаження та від-
криття загального доступу до файлів на гугл диску. Таким чином, ми забезпечуємо 
належні умови самостійної підготовки студента. 

Важливою складовою освітнього процесу, безумовно, є саме заняття з дисциплі-
ни. При наявності задовільного інтернет покриття, можливі спроби проведення занять 
у звичному режимі. Проте, значно ефективнішим здається не онлайн розучування 
сольної програми студента, а демонстрація самостійної роботи та виправлення інди-
відуальних виконавських недоліків. Так, на нашу думку, значно більшої ефективності 
набуває заняття діалогічної форми, побудоване за принципом демонстрації завчасно 
підготовленого матеріалу та подальшого спільного аналізу виконаного завдання. При 
наявності медіафайлу з відповідним твором у мережі інтернет, вважаємо за доцільне 
пропонувати такий матеріал на самостійну підготовку, при відсутності такого, необ-
хідним є попереднє створення такого файлу викладачем та концертмейстером. Так, на 
першому занятті, запускаючи демонстрацію екрану на медійній навчальній платфор-
мі, доречно разом зі студентом здійснити стислий музично-теоретичний аналіз тво-
ру, звертаючи увагу і на виконавські труднощі для диригента. Таким чином, визначені 
виконавські труднощі постають аспектом особливої уваги студента при самостійному 
опрацюванні сольної програми. Доречно також запропонувати аналіз мелодики хоро-
вих партій та характеристики інструментального супроводу (при наявності).

До специфіки дистанційної роботи з студентом –диригентом доречно включити 
потребу відеофіксації самостійної роботи над твором, де кінцевим етапом є запис 
виконання твору цілком, або однієї, чи декількох завершених частин. Так, на онлайн 
занятті, увага зосереджується не суто над розучуванням , а і над більш конкретною 
роботою над індивідуальними недоліками студента, виявленими викладачем при пе-
регляді домашнього завдання. За означених умов, в часовий регламент заняття мож-
ливо вкластись, приділяючи увагу розвитку хормейстерських навичок студента. Тоб-
то, замість багатократного повторення програми під фортепіанний супровід, виникає 
можливість ставити завдання диригування під власний спів без інструментального 
супроводу, що суттєво загострює хормейстерський слух майбутнього диригента. 

Висновки
Отже, розглядаючи дистанційну освіту через призму трансформації освітнього 

процесу, приходимо до висновку, що попри значні негативні тенденції онлайн нав-
чання, при фаховому переосмисленні специфіки проведення занять, освітній процес 
все ж може відповідати вимогам вищої школи. Так, при певній трансформації вектору 
проведення індивідуального заняття, ми спонукаємо та мотивуємо студента до само-
стійної роботи, надаючи необхідну матеріально-технічну основу. При належній само-
стійній підготовці студента, хронометраж заняття дозволяє поглиблювати та розши-
рювати фахові навички студента, на що в умовах стандартної побудови заняття може 
бракувати часу, за рахунок того, що студент часто з’являється на урок не здійснивши 
попередньої роботи. 
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ОСНОВНІ БІОГРАФІЧНІ ВІХИ МАКСИМА БЕРЕЗОВСЬКОГО

Анотація
Актуальність. Серед відомих музикантів, якими славиться українська культу-

ра ХVІІІ століття, видатне місце займає Максим Созонтович Березовський. Нажаль, 
життя композитора склалося досить трагічно. Яскравий талант композитора, який 
раптово спалахнув на мистецькому небосхилі, на довго поринає в забуття, після ран-
ньої і загадкової смерті. Як і багато моментів з його біографії, перелік творів, що він 
створив, не є безперечно достовірним Відомо, що одні твори належать композитору, 
але їх партитури є загубленими, а інші – збереглися, однак досі не доведено, що ці твори 
написані самим Березовським. Однак, хоч його творча спадщина не велика, проте його 
композиції – справжні перлини в скарбниці вітчизняного мистецтва. 

Мета – розкриття творчо-біографічного портрету Максима Березовського (1745-
1777 рр.), аналіз основних суспільно-історичних та культурно-мистецьких факторів, які 
вплинули на формування творчого світосприйняття. 

Висновки. Одне з чільних місць в історії українського музичного мистецтва займає 
особистість композитора Максима Березовського. Унікальний за цінністю внесок в куль-
туру і виключно цікава, насичена подіями біографія забезпечили йому постійний інтерес 
до його персони. Результати проведеного дослідження засвідчують, що творчій феномен 
композитора сформувався на перетині різних культурних традицій та суспільно-істо-
ричних факторів. Творча спадщина композитора до сих пір не осягнута та не досліджена 
в повному обсязі. Це спонукає сучасних дослідників і надалі приділяти значну увагу ак-
тивним пошукам та відродженню творів митця.

Ключові слова: Максим Березовський, хорова музика, жанр духовного концерту, 
епоха класицизму.

Дискусії
Хорова музика в усі часи відігравала важливу роль у духовному житті людей. 

У взаємодії з іншими видами мистецтв, такими як монументальний живопис та ар-
хітектура, в хоровому мистецтві окреслилися ті унікальні властивості, які особливим 
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чином впливають на внутрішній стан людини, пробуджуючи в ній глибокі почуття. 
Формуючись впродовж багатьох століть, українська музична культура досягла висо-
кого художнього рівня. Значне місце в ній займає саме духовна хорова музика. Най-
кращі представники різних часів та країн створювали музику в цьому жанрі. До зо-
лотої скарбниці увійшли твори справжніх геніїв, зокрема, Д. Бортнянського, М. Бере-
зовського, А. Веделя, М. Лисенка, К. Стеценка. Серед вказаної плеяди видатних компо-
зиторів хотілось би виокремити постать Максима Березовського. Творча особистість 
цього геніального митця настільки неординарна і багатогранна, що відзначити його 
лише як талановитого композитора було б не правильно, адже потенціал його творчих 
можливостей був значно об’ємнішим. Впродовж століть біографія Березовського до-
повнилася багатьма міфами, які нині в світі нових наукових напрацювань потребують 
критичного перегляду. Вони з’явилися в результаті недостатньо аргументованої або 
ж помилкової інтерпретації окремих подій його життя. Це обумовлює необхідність 
продовження подальших наукових досліджень спрямованих на пошук і систематиза-
цію достовірних фактів пов’язаних з різними аспектами життя і творчості композито-
ра. Ця публікація є одним із кроків на шляху розв’язання даної проблеми.

З приводу дати народження Березовського існує багато суперечливих відомо-
стей. Музикознавиця та історик Марина Рицарєва в свої монографії «Максим Бе-
резовський. Життя та творчість композитора» дані про рік народження описує так: 
«Довгий час вважалося, що Березовський народився 16 жовтня 1745 року. Однак цей 
рік, вперше згаданий вчителем Придворної співочої капели П. Беліковим і потім при-
йнятий російською лексикографією, ніякими документами не підтверджений. У різ-
них джерелах XІX століття, російських і західних, можна зустріти і інші дати – 1743, 
1742 і навіть 1725. У будь-якому випадку непрямі дані, вказують на більш ранній час, 
ніж 1745-й – не пізніше 1740–1741. Тому тепер енциклопедії ставлять після року на-
родження Березовського обережний знак питання» (Рицарєва, 2013, с.14).

За офіційною версією, композитор народився 16 жовтня 1745 р. в Глухові, нині 
невеликому містечку Сумської області, в якому в ті часи, існувала резиденція ос-
таннього українського гетьмана Кирила Розумовського. Зважаючи на гетьманський 
статус, в Глухові існувало декілька адміністративних, та освітянських заходів, а тому 
числі, знаменита. Навчання включало в себе спів в хорі, гру на кількох інструментах, 
у тому числі на скрипці та бандурі, засвоєння основ нотної грамоти. Після періоду 
навчання в Глухівській школі М. Березовський продовжує отримувати освіту в Києво- 
Могилянській академії.

Показовим є те, що до раннього періоду життя Березовського є спостереження ви-
датного дослідника і музикознавця Марини Рицарєвої. У своїй ґрунтовній монографії 
вона констатує наступне: «Взагалі кажучи, деякі факти увійшли в традиційну біогра-
фію Березовського не тому, що були доведені, а тому, що відповідали певній моделі» 
(Рицарєва, 2013, с. 17). Як приклад, можна навести біографію Дмитра Бортнянського. 
Життєві шляхи обох композиторів мають чимало збігів. Дійсно, Бортнянський походив 
з Глухова та співав у Школі співочих. Місцем отримання освіти, автори XІX століття на-
зивають Києво- Могилянську академію. Вірогідно, таку модель біографії композитора 
могли перенести і на життя Березовського. Хоча, по документам академії, згадуються 
п’ять студентів з прізвищем Березовського і жодного серед них з ім’ям Максим. 

Березовський володів дуже гарним голосом, що і привернуло до нього увагу гра-
фа Кирила Розумовського. Приголомшений талантом юнака, граф забирає його до 
Петербургу. Так, Березовський стає співаком відомої Придворної співочої капели. На 
той момент, хор перебував на вершині свого розквіту. Керівником хору, при навчанні 
Березовського, був талановитий співак і композитор, також виходець з України, Мар-
ко Полторацький. Служба співочих включала різні види виконавської діяльності. Ос-
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новним був хоровий спів церковної музики, також вони могли грати на інструментах 
(найчастіше на скрипці), переписувати ноти, брати участь в якості хористів або при-
ймати участь в оперних спектаклях, нарешті, займатися теорією, в тому числі контра-
пунктом.

В монографії про композитора, М. Рицарєва підкреслює той факт, що конкрет-
них свідоцтв про службу Березовського в Придворному хорі поки не знайдено. В єди-
ній збірці зі справами хору ім’я Березовського не згадується, хоча, це не значить, що 
музикант не міг бути приписаний до хору з 1755 року.

Особливою подією в житті композитора стала його робота в Оранієнбаумському 
театрі великого князя Петра Федоровича, пізніше царя Петра ІІІ. Єдиним захоплен-
ням царя були військові паради і мистецтво , тому в маєтку він вибудував спеціальний 
«Оперний будинок». М. Березовський виступав в «Оперному» будинку, як соліст, вико-
навець в операх забутих сьогодні італійських композиторів XVIII століття Франческо 
Арайї «Олександр в Індії» (1759) і Вінченцо Манфредіні «Упізнана Семіраміда» (1760). 
Факт участі Березовського в двох спектаклях на сцені Оранієнбаумського театру став 
початковою підставою сприйняття Березовського не тільки як хорового композито-
ра, а й як театрального служителя. Джерелом цих відомостей стали друковані лібрето, 
текст яких передував програмі, в якій вказувалися дійові особи і виконавці.

Після вбивства Петра ІІІ, в 1762 році, М. Березовський повертається до Петер-
бургу і починає свою композиторську діяльність в Придворній співочій капелі. Він 
концентрується на написанні церковних композицій та духовних концертів. Твори 
того періоду творчості композитора були високо оцінені російськими, а також іно-
земними поціновувачами мистецтва. Впродовж декількох років, Березовський ство-
рює блискучі зразки церковних концертів для Придворної капели. Значне місце се-
ред духовних концертів композитора займає твір «Не відкинь мене під час старості» 
(«Не кидай мене на час старості»). Той факт, що такий шедевр міг бути написаний 
двадцятирічним юнаком, сприймався дослідниками творчості Березовського досить 
скептично. Бо важко повірити, що людина такого молодого віку може переживати такі 
сильні почуття, сердечний біль та страждання, що транслює ця музика.

Результати кропіткої та невпинної праці були помічені і гідно оцінені, тому вже 
в 1766 р., композитор отримує почесну посаду придворного камерного музиканта. До 
того ж, в 1768 р., (за іншими джерелами – 1769) за вирішенням дирекції Російських 
імператорських театрів Березовський отримав спеціальну стипендію для навчання 
за кордоном, в Італії. Він потрапив до міста Болонья, одного з найбільших центрів 
музичної освіти XVІІІ століття, де існувала відома філармонічна академія. Гордістю 
Болонської академії був Джованні Батіста Мартіні, більше відомий як «падре Мар-
тіні», францисканський монах, один з кращих музичних теоретиків і педагогів того 
часу в Європі. В ті ж роки, що і М. Березовський, в падре Мартіні брали уроки музи-
канти з багатьох країн, в тому числі багато слов’ян з Росії, Чехії, Польщі, а деякий час 
у нього навчався навіть геніальний Вольфганг Амадей Моцарт. Своє захоплення від 
здібностей М. Березовського, падре Мартіні висловив в листі до директора Російських 
імператорських театрів Івана Єлагіна: «Пан Максим має всі можливості вивчити мис-
тецтво контрапункту і стати надзвичайним композитором музики». Італійський пе-
ріод життя композитора тривав близько п’яти років, до 1774 року, і за цей час творча 
спадщина композитора доповнилася не тільки зразками церковної хорової музики. 
Плідна праця митця проходила над творами радянських жанрів, зокрема, зокрема він 
створює оперу «Демофонт» – першу оперу, написану українським композитором на 
античний міфологічний сюжет, і першу Сонату для скрипки і чембало. Довгий час ці 
твори були втрачені і сьогодні знайдені не в повному обсязі. З опери збереглися тіль-
ки чотири арії, тобто сольні номери, а Соната майже двісті років вважалася безнадій-
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но втраченою, поки в 70-х рр. нашого століття її рукописи не знайшлися в паризькій 
бібліотеці.

Час, проведений в Італії, виявився для композитора дуже плідним в площині 
творчих можливостей та починань. В зв’язку з цим його очікувало перспективне твор-
че майбутнє. Однак, період життя Березовського після повернення до Петербургу на-
сичений неприємними життєвими обставинами та оповитий настроєм розчарування 
та краху сподівань на краще майбутнє. На превеликий жаль, в ті часи придворне коло 
віддавало перевагу іноземним музикантам, тому Березовському довелося поверну-
тись на посаду хориста в Придворну співацьку капелу, яка вже не відповідала його 
освіті й майстерності. Незважаючи на життєві труднощі, творчі амбіції композитора 
не згасали і в цей час він плідно працює та створює такі духовні концерти, як: «Бог ста 
в сонмі богів», «Хваліть Господа»

Загальновідомий історичний факт, що в 1775 р. імператриця Катерина ІІ напи-
сала «Маніфест про знищення Запорізької Січі та зарахування її до Новоросійської 
губернії». Приблизно в цей час Березовським були написані твори на українську те-
матику, зокрема «Хор запорожців», «Хортиця», «Марія», які за своїм змістовим на-
вантаженням йшли в розріз з уподобаннями імператриці. В книзі коротких біографій 
відомих історичних постатей України «Неопалима купина», в нарисі про Березов-
ського, авторами була висунута теорія що саме Катериною ІІ були знищені всі чорнові 
записи вищезгаданих творів. Доказів даної теорії на сьогоднішній день не знайдено. 
Після цих подій Березовський потратив в опалу і зовсім втратив підтримку росій-
ського двору в реалізації своїх творчих планів. Принизливе становище та матеріальна 
скрута довели композитора до відчаю, і 24 березня 1777 р. він помирає в повній само-
ті. Похоронами займались його друзі з України, співаки Придворної співочої капели.

Існує кілька гіпотез з приводу причини смерті композитора. Питання самогуб-
ства композитора висвітлюється в роботі Марини Рицарєвої «Чи було самогубство?». 
В своїй монографії вона проводить детальний аналіз версії самогубства в контексті 
епохи: «…від яких хвороб помирали переважно жителі Петербурга в той час. У довід-
нику кінця ХVІІІ століття про причини смерті читаємо: «Число зниклих нещасними 
випадками складалося з 1764 по 1780 роки з 1502 чоловічої і 344 жіночої статі, всього 
з 1846 осіб. Велика частина з них замерзла, випивши велику кількість алкоголю. Та-
ким чином пропало в 1771 році в два зимові місяці 635 осіб; число потонулих і вбитих 
було невелике; а самогубець надзвичайно мале (доповнення курсивом М. Рицарєва)» 
(Рицарєва, 2013, с. 163).

Ґрунтовний аналіз життя та версії смерті композитора, доводи та аргументи, які 
були наведені дослідницею, заставляють з великою обережністю віднестись до версій 
самогубства, яка в тому числі була приведена першим біографом Березовського, ми-
трополитом, Є. Болховітіновим.

Через деякий час після смерті композитора його масштабні геніальні твори пе-
рестали виконуватися і в церковній, і в концертній сфері, більшість з них зовсім була 
втрачені, так і не дійшовши до наших днів. Та все ж, завдяки ґрунтовним пошукам та 
тривалій праці видатних мистецтвознавців, більша кількість творів вже відроджена із 
забуття і наразі активно виконується не тільки в Україні, а й по всій Європі. Але одно-
значно те, що дослідницька робота має продовжуватись і надалі, аби творча спадщина 
композитора в повному обсязі зайняла почесне місце в українській музичній культурі.

Висновки
Узагальнюючи викладені спостереження, маємо підстави стверджувати, що жит-

тєвий і творчий шлях Максима Березовського впродовж тривалого часу є об’єктом 
дослідження багатьох видатних музикознавців, зокрема, М. Юрченка, М. Рицарєвої, 
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О. Шуміліної, Т. Гусарчук, Л. Кияновської, В. Ракочі, В. Витвицького. Втім, незважаючи 
на зроблені ними важливі відкриття і висунуті цікаві гіпотези, чимало питань пов’я-
заних із різними етапами творчої еволюції митця залишаються до сих пір не з’ясова-
ними. Це видається особливо важливим з огляду на те, що не абияке значення в жит-
ті композитора мали зустрічі та знайомства з відомими постатями, які вплинули на 
долю та творчий шлях композитора. В зв’язку з цим варто зазначити, що визначним 
кроком в осягненні творчого феномену Березовського стали здійснені протягом ос-
танніх десятиліть ґрунтовні наукові дослідження видатних українських музикознав-
ців, зокрема, М. Юрченка і О. Шуміліної. Вагомим внеском також стали концертні ви-
конання та аудіозаписи, до цього часу невідомих публіці, щойно віднайдених творів 
М. Березовського, здійснені в продовж останніх кількох років визначним українським 
хоровим диригентом М.  Гобдичем з муніципальним камерним академічним хором 
«Київ». Незважаючи на все це, творчий феномен Березовського ще потребує подаль-
шого дослідження, як на рівні з’ясування нових історико-біографічних фактів, так 
і  в  площині нових відкриттів, пов’язаних із творчими пошуками митця, які до сих 
пір до кінця не є достеменно осягнутими, адже чимало творів композитора досить не 
виявлені, хоча і згадуються в науковій літературі. Вирішення цієї проблеми видається 
особливо вагомим, якщо врахувати, що за свою нетривалу композиторську діяльність 
Березовський написав хоч і порівняно невелику кількість творів, але всі вони поправу 
можуть вважатися справжніми світовими шедеврами хорової музики. І цей внесок, 
безперечно, є неоціненним для української музичної культури. Недарма ж, ім’я М. Бе-
резовського вписано золотими літерами поряд з ім’ям В.-А. Моцарта на стінах Болон-
ської філармонічної академії.
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ЛЕВ ВЕНЕДИКТОВ ТА КОСТЯНТИН СИМЕОНОВ: 
СПІВТВОРЧІСТЬ ХОРМЕЙСТЕРА ТА ДИРИГЕНТА В КИЇВСЬКІЙ ОПЕРІ

Анотація
Актуальність. Диригент Костянтин Арсенійович Симеонов та хормейстер Лев 

Миколайович Венедиктов – дві значущі постаті в мистецькому, зокрема оперному жит-
ті України. Обидва неодноразово ставали головними героями непересічних музичних по-
дій, отримували захоплення світової публіки й преси, піднімали у височину музичне мис-
тецтво України тому вивчення їх співтворчості є актуальним. 
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Мета – проаналізувати спільну роботу обох митців на прикладі вистав, що були 
поставлені в київському театрі та дослідити їх творчі методи, знайти схожі риси та 
відмінності у методах роботи з колективами.

Висновки. Розглянуто плідний період творчого спілкування хормейстера Льва Ми-
колайовича Венедиктова і диригента Костянтина Арсенійовича Симеонова під час ро-
боти обох в київському оперному театрі у 1961-1966 і 1973-1976 роках. Відтворена іс-
торія втілення на сцені Київського академічного театру опери та балету імені Тараса 
Шевченка вистав, які були спільно створені в цей період, зокрема «Хованщина» М. Му-
соргського, «Катерина Ізмайлова», Д. Шостаковича та «Тихий Дон» («Григорій Меліхов») 
І. Дзержинського. Проаналізовано спільні риси творчого методу обох митців, які склада-
ли основу успішної творчої діяльності. 

Ключові слова: хормейстер Л. Венедиктов, диригент К. Симеонов, Національна 
опера України, опера «Хованщина», опера «Катерина Ізмайлова», опера «Тихий Дон». 

Дискусії
Диригент Костянтин Арсенійович Симеонов та хормейстер Лев Миколайович 

Венедиктов – дві значущі постаті в мистецькому, зокрема оперному житті України. 
Обидва неодноразово ставали головними героями непересічних музичних подій, от-
римували захоплення світової публіки й преси, піднімали у височину музичне мисте-
цтво України. К. Симеонов залишив по собі чимало аудіо записів в архівах українсько-
го та колись всесоюзного радіо. Вони частково видані на платівках та компакт-дисках, 
деякі є у вільному доступі. Л. Венедиктов славний цілою плеядою учнів, які працюють 
по всьому світі, продовжуючи справу і зберігаючи школу свого Вчителя. Однак жоден 
з них, пішовши з життя, не залишив наукових робіт чи підручників, з яких можна було 
б зрозуміти їх творчі методи та методики роботи з колективами. 

Тож мета даного дослідження – проаналізувати спільну роботу обох митців на 
прикладі вистав, що були поставлені в київському театрі та дослідити їх творчі мето-
ди, знайти схожі риси та відмінності у методах роботи з колективами. 

Перше їх знайомство відбулося задовго до того, як обидва стали працювати в те-
атрі. У 1947 році Костянтин Арсенійович після драматичних військових років отримав 
першу премію на конкурсі молодих диригентів в Москві і був запрошений працювати 
диригентом київської опери. Лев Миколайович, студент київської консерваторії, був 
присутній на репетиції «Манфреда» в київській філармонії. Вони не були тоді знайо-
мі, але від тієї репетиції Лев Миколайович запам’ятав молодого диригента, бо зрозу-
мів, що він має глибоке бачення змісту музики і не змушує музикантів працювати, 
а ніби запрошує до співтворчості, підштовхуючи своїм образним баченням та вираз-
ністю думок, слів та жестів.

Багато років кожен йшов власною мистецькою дорогою. Їх шляхи перетнули-
ся лише у 1961  році. Вони зустрілися в театрі, коли Костянтина Арсенійовича було 
призначено головним диригентом київської опери. Вони працювали разом недовго – 
лише 5 років, до 1966 року, коли К. Симеонов раптово лишив київський театр і став 
головним диригентом оперного театру в Ленінграді – тепер Маріїнський в Санкт- 
Петербурзі.

В мистецтвознавчій літературі цей період часто називають Золотими роками 
київської опери. Перша спільна постановка – «Алєко» С. Рахманінова. Прем’єра від-
булася 13 травня 1961 року. Лев Миколайович був хормейстером вистави. Опера йшла 
в один вечір із балетом «Симфонічні танці». Потім були «Іоланта», «Франческа да Рі-
міні» та «Мазепа» П. Чайковського.

А 19 жовтня 1963  року відбулася прем’єра «Хованщини» М. Мусоргського. За 
оцінками тогочасних критиків це була вистава великих досягнень і виконавських 
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удач. Лев Миколайович відзначав бездоганний ансамбль сцени й оркестру, і зокре-
ма хоровий ансамбль – фантастичне pianissimo при виконанні молитви раскольників, 
безмежний розгул стрільців в Стрілецькій слободі і величний хор шествія Івана Хо-
ванського в І акті. 

В сезоні 1963-1964  років театр, на чолі з К.  Симеоновим, взявся за «Катерину 
Ізмайлову» Д. Шостаковича. Робота йшла надзвичайно важко. По-перше, відношення 
до цього твору у відповідних інстанціях було неоднозначне. Там пам’ятали вердикт 
Й. В. Сталіна після першої прем’єри у 1934 році: «Сумбур замість музики…» і не хотіли 
допускати на сцену оперу, що ідеалізує світ каторжників та вбивць. По-друге, важка 
музична мова, непритаманна репертуару київського театру. Диригент доклав надзви-
чайних зусиль, що б «Катерина Ізмайлова» побачила сценічні вогні. Була фантастична 
прем’єра 24 березня 1965 року і композиторська оцінка, що це найкраща інтерпрета-
ція його музики. Того ж року відбулися гастролі в Москві та зйомка кіноверсії опери, 
в якій взяли участь солісти, хор та оркестр київського театру. Головну партію співа-
ла і грала Галина Вишневська. Цей фільм довго був під забороною, через імміграцію 
пари Г. Вишневської та М. Ростроповича. Але нині на платформі YouTube він є.

За рік, у 1966 році К. Симеонов переїхав до Ленінграду і очолив Кіровський театр 
опери і балету. Нині Маріїнський театр в Санкт-Петербурзі.

Головним хормейстером Лев Венедиктов став 1972 року. І він доклав чимало зу-
силь, аби у 1974 році К. Симеонов приїхав до Києва поновлювати «Катерину Ізмай-
лову». На цій, як і на першій прем’єрі, був Д.  Шостакович особисто, і знову він був 
захоплений виставою. Зокрема про хор він говорив, що Лев Миколайович не лише 
зрозумів, але й відчув стиль його музики. Що хори у виставі бездоганні. Вони не фон – 
вони діють. Постановчий склад театру було відзначено Державною премією УРСР іме-
ні Т. Г. Шевченка. В архіві Українського радіо є запис цієї вистави. 

У 1975 році лише на один сезон К. Симеонов знову повернувся до Києва і очолив 
театр. Остання вистава у спільній творчості Льва Миколайовича та Костянтина Арсе-
нійовича – І. Дзержинський «Тихий Дон» («Григорій Мелехов»). Музичний матеріал 
опери вважався посереднім. Але всі відзначали, що музична редакція, яку зробив ди-
ригент, піднесла спектакль на новий художній рівень.

Аналізуючи і порівнюючи цих двох митців знаходимо чимало спільних рис. 
В  першу чергу, непересічний музичний талант і надзвичайна любов до музики. 
У обох ґрунтовна вища музична освіта. Обидва отримали першою освіту як хормей-
стери. Лев Миколайович в київській консерваторії у педагогів і митців Елеонори 
Скрипчинської та Григорія Верьовки. І паралельно – хорова практика у військовому 
ансамблі. У К. Симеонова – ленінградська консерваторія і спочатку саме диригент-
сько-хоровий факультет. А вже потім симфонічний. Тобто у обох досконале знання 
хорової справи.

Робота з хором потребує певної мануальної техніки – руки хормейстера більш 
співочі, жести економніші, але надзвичайно влучні й виразні. Музиканти миттєво ре-
агують на кожен мінімальний жест диригента, неважливо перед хором чи оркестром 
вони потім стають. Отже, виразна і співоча мануальна техніка – це спільна риса обох 
митців.

Також їх поєднувала професійна вимогливість і високі творчі критерії. Вони оби-
два мали їх, спираючись на свою освіту і власний творчий досвід.

 Ще одна об’єднуюча риса – обережне ставлення до співочого голосу. Хор Льва 
Венедиктова завжди відрізнявся тембральною палітрою. Адже всі оперні події та про-
цеси хор зображує не тілами, а саме тембром. Через це звук голосом можна «вдари-
ти», «обійняти» або «погладити». Введення нового співака в хор – це тривалий процес. 
Адже спочатку голос має звикнути до значного вокального навантаження, після ви-
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вчення партії треба навчитись співати, виконуючи безліч сценічних завдань. А голов-
не – засвоїти вокальну виконавську манеру хорового колективу в цілому. 

К. Симеонов також добре знав і відчував природу вокалу. В різні роки він працю-
вав із Г. Вишневською, О. Образцовою, Є. Нестеренко, А. Кочергою, Є. Колесник. І всі 
вони відзначали, що диригент дбав про голоси, відповідально відносячись до підбо-
ру партій кожному окремому співаку. Він багато працював з кожним, створюючи не 
лише музичний, але й сценічний образ. Він відпрацьовував навіть мінімальні фрази, 
підказував міміку, жести та інтонації, роблячи образ переконливим. А як щось у спі-
вака не виходило – диригент розумів причину помилок чи страхів співака і допомагав 
їх подолати. Недарма його називали «диригент-драматург». 

Але що передувало роботі в класі? Домашня ретельна підготовка. Партитури 
К. Симеонова рясніють помітками олівцями різного кольору. Це свідоцтво того, що за 
деякий час він повертався до партитури і переосмислював її по новому, вносячи свої 
думки іншим олівцем. Лев Миколайович також ніколи не зупинявся в своїй освіті. 
У нього величезна бібліотека, в якій безліч книжок про композиторів, їх листування, 
книжки з історії. Процес самовдосконалювання ніколи не припинявся.

Обидва музиканти займалися також і педагогічною діяльністю. Костянтин Си-
меонов мав диригентські класи в Київській консерваторії, а потім і в Ленінградській. 
Він вчив головному – дисципліні та серйозному відношенню до роботи. Ці якості він 
вважав в професії музиканта найголовнішими. Він виправляв постановку рук дири-
гента, вчив пластиці жесту, чіткості ауфтактів, привчав до вільного володіння дири-
гентським апаратом в найемоційніших кульмінаціях. Диригентська техніка самого 
К. Симеонова була універсальною: від філігранного кистьового жесту до замаху всієї 
руки надзвичайної сили, від гострого уколу кінчиками пальців в pizzicato до тягучості 
ліктя, плеча та всієї руки в оркестровому legato. Але технологічні питання на уроках 
К. Симеонова не були головними. Найціннішим в його заняттях було те, що він зму-
шував думати, аналізувати, співставляти, шукати свій виконавський варіант. 

Схожі педагогічні методики були й у Л.  Венедиктова. І хоча йому доводилося 
мати справу переважно зі студентами, що роблять лише перші кроки в музичному 
мистецтві, він також наголошував на першості образного мислення і музичній еруди-
ції. Проте і бездоганна мануальна техніка Льва Миколайовича також стала «фірмовим 
знаком» студентів Л. Венедиктова. Адже студенти підсвідомо копіювали співочі жести 
професора. 

Висновки
Розглянуто плідний період творчого спілкування хормейстера Льва Миколайо-

вича Вендиктова і диригента Костянтина Арсенійовича Симеонова під час роботи 
обох в київському оперному театрі у 1961-1966 і 1973-1976 роках. Відтворена історія 
втілення на сцені Київського академічного театру опери та балету імені Тараса Шев-
ченка вистав, які були спільно створені в цей період, зокрема «Хованщина» М. Му-
соргського, «Катерина Ізмайлова», Д. Шостаковича та «Тихий Дон» («Григорій Мелі-
хов») І. Дзержинського. Проаналізовано спільні риси творчого методу обох митців, які 
складали основу успішної творчої діяльності. А саме, ґрунтовна різнобічна музична 
освіта, ретельна домашня підготовка, що передує зустрічі з артистами, професійна 
вимогливість і розуміння шляхів досягнення високої мистецької планки, відповідаль-
не ставлення до природи співаків, зрозуміла і лаконічна мануальна техніка, вміння 
створювати творчу робочу, але водночас доброзичливу атмосферу на репетиціях, а та-
кож беззаперечний музичний талант і любов до музики. Також розглянуто педагогіч-
ні принципи кожного з диригентів, що ґрунтувалися на першості музичної ерудиції, 
образного мислення та творчої дисципліни. 
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Подальша робота має бути зосереджена на збереженні творчого доробку Льва 
Миколайовича Венедиктова та Костянтина Арсенійовича Симеонова: видання за-
писів, опублікування їх в інтернеті, популяризація вже існуючих документальних 
фільмів. Теоретичні положення і практичні висновки дослідження можуть сприяти 
подальшому науковому вивченню диригентської проблематики і феномену оперно- 
симфонічного та хорового диригування. Матеріали можуть служити диригентам для 
підвищення професійної майстерності.
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ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ КАТОЛИЦЬКОЇ МЕСИ У ТВОРЧОСТІ 
МАРТІНА ПАЛМЕРІ НА ПРИКЛАДІ ТАНГО-МЕСИ («MISA A BUENOS AIRES»)

Анотація
Актуальність. Музична культура, зокрема хорова, явище багатоскладове та по-

требує дослідження. Зокрема, актуальним є вивчення мало виконуваних в Україні творів 
зарубіжних композиторів, котрі є прикладом трансформації хорових жанрів. У даному 
контексті привертає увагу композиторська творчість М. Палмері. 
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Мета – проаналізувати особливості музичного мистецтва Латинської Амери-
ки, охарактеризувати трансформації жанру меси у творчості М.Палмері на прикладі  
Танго-меси.

Висновки. Проаналізовано «Misa A Buenos Aires» М.Палмері та виявлено жан-
рово-стильові трансформації меси, а саме: зміна гармонії, метро-ритму, мелодики, 
тембрового забарвлення, розширення інструментального супроводу (бандонеон), що ре-
алізувалось засобом поєднання традиційної католицької літургії, виразного хоралу та 
латино-американського танцю танго (стильові ознаки – танго нуево). Не зазнала змін 
структура меси та латинський текст. 

Ключові слова: католицька меса, композиторська творчість, Мартін Палмері, 
танго.

Дискусії
Дослідження хорового мистецтва як багатоскладового явища культури передба-

чає його осмислення у регіональному та світовому контекстах. Предметом нашого роз-
гляду є Танго-меса аргентинського композитора Мартіна Палмері, відтак, окреслимо 
особливості латино-американського музичного мистецтва. Цій проблемі присвячено 
дисертаційне дослідження В. Доценко «Історія музики Латинської Америки ХVI-XX ст.» 
(Доценко, 2014), наукові розвідки І. Кряжевої (Кряжева, 2005) та інших науковців. 

Становлення національної виконавської традиції Латинської Америки припадає 
на період відкриття та підкорення європейцями нового континенту. Відомо, що ар-
гентинські композитори надавали перевагу малим формам для домашнього музику-
вання, однак сьогодні популярні жанри латиноамериканської музики – самба, румба, 
танго і ін. 

В. Доценко зазначає, що яскравим представником національного напряму в Ар-
гентині є Франціско Харгрейвса (1849–1900), який вперше на професійному рівні 
опрацював креольські теми та втілив їх в оркестровому «Капричіо на теми гато та 
сьєліто» та «Рапсодії на тему гато» для фортепіано. Серед композиторів Аргентини 
ХХ століття до народної музичної традиції звертається та активно її розвиває Астор 
П’яццолла, названий на батьківщині «Великим Астором». Він започаткував традицію 
поєднувати елементи різних жанрів та складних музичних форм. Астора вважають 
батьком нового стилю – танго-нуево (нового танго), у цьому стилі написано «Лібер-
танго». Нове танго на відміну від традиційного збагачене гармонією, контрапунктом, 
елементами джазу та має змінений виконавський склад (Доценко, 2014).

До поєднання жанрів та стилю нового танго у ХХІ столітті звертається аргентин-
ський композитор Мартін Палмері. У Танго-месі («Misa A Buenos Aires») він поєднує 
класичний хорал з елементами традиційного аргентинського танго. Твір написаний 
для соліста, мішаного хору, фортепіано, бандонеона та струнного оркестру. Для розу-
міння трансформації жанру розглянемо його витоки та основні характеристики.

Меса – це вокальний або вокально-інструментальний жанр духовної музики, що 
має циклічну будову. Це найвища літургічна служба і традиційна назва богослужіння 
в Римо-католицькій церкві. Перші записи здійснювалися як григоріанський розспів, 
далі – багатоголосно. У ХVII столітті в церквах латинського обряду з’являється інстру-
ментальний супровід, а виконання мес хором a cappella називається літургіями. Цер-
ква описує Святу Месу, як «джерело і вершину християнського життя». Меса як жанр 
відіграє важливу роль у творчості таких композиторів: Йозефа Гайдна, Орландо ді 
Лассо, Джузеппе Верді, Вольфгана Амадея Моцарта, Людвіга ван Бетховена, Джованні 
Палестрини. 

Структура меси. Меси є двох типів: ординарій і пропрій. Ординарій (Ordinarium 
missae) – це постійні частини, що мають стандартні тексти: I. Kyrie (Господи помилуй), 
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II. Gloria (Слава), III. Credo (Вірую), IV. Sanctus (Свят, Свят, Свят) – інтегральні частини 
меси, які мають особливий статус і виконуються під час літургії. Їх не можна заміню-
вати іншими співами. 

Пропрій (Proprium missae) – це частини, тексти яких змінюються залежно від по-
дії, якій приурочена меса. Залежно від кількості частин, меси бувають: missa brevis 
і  missa solemnis. Missa brevis – коротка меса, яка складається з двох частин: Kyrie 
i Gloria. Missa solemnis – велика урочиста меса, включає 6 частин ординаріо. 

Аргентинське танго – яскравий приклад культурних взаємовпливів, з’явилося 
в результаті з’єднання різних національних традицій (європейських, африканських, 
південноамериканських), зокрема, кубинської хабанери, андалусійського танго та 
аргентинської мілонги. Становлення та визнання танго як танцювального жанру від-
бувалося досить складно. Існує два варіанти походження слова «танго»: африканське 
(від «тамбо» – місце) та іспанське (циганське). 

Вагоме місце у витоках аргентинського танго належить хабанері – «двійник» 
місцевого танго (Андалуського) в Іспанії. Хабанера та танго Андалусії гітано, тангільо 
мали мелодичну та ритмічну схожість, тому хабанеру назвали «Американським тан-
го». Мілонга – один з давніх пісенних жанрів в Іспанії, має такий же метроритмічний 
малюнок, що хабанера й андалусійське танго. Мілонга, андалусійське танго і хабанера 
у 1880 роках зазнали взаємовпливу та, у подальшому, з’явилися «хабанера- танго, мі-
лонга- танго», з часом - «аргентинське танго».

У Буенос-Айресі більшість народних танців створювались на вулиці, тому перші 
танго не записувались. Вуличні музиканти виконували танго ансамблями, до складу 
яких входили: гітара, скрипка, арфа, флейта, акордеон, мандоліна, пізніше утверджу-
ється класичне тріо виконавців – скрипка, гітара та флейта, а наприкінці ХІХ ст. до 
цього складу додається бандонеон, танго з’являється і у фортепіанних транскрипціях.

Унікальний сплав традиційної католицької літургії та латино-американського 
танцю ставить у Танго-месі дозволяє розглядати творчість Палмері як новаторську. 
Композитор бере за основу риси класичної меси (текст, структура, послідовність ча-
стин) та трансформує мелодику, метроритм, гармонію, здійснює пошуки оригіналь-
ного тембрового звучання. Отже, з’єднані танго та меса. Від меси використано струк-
туру, текст, антифонний та респонсорний спосіб виконання, поліфонічні прийоми, від 
танго – синкопи й танцювальні ритмічні малюнки. Виконують: соліст, мішаний хор, 
бандонеон, фортепіано, струнні інструменти. Перша частина (Kyrie) має поліфонічну 
фактуру, синкопований ритмічний малюнок, мелодія будується на хроматичний та 
діатонічних ходах. Друга частина (Gloria) містить у собі поліфонічну фактуру з еле-
ментами підголоскової фактури та різнохарактерні частини (крайні – танцювальні, 
середні – ліричні). У третій частині (Credo) присутні розвинута партія бандонеона та 
гомофонно-гармонічна фактура з елементами поліфонії. Четверта частина – Sanctus – 
розвинута партія фортепіано, гомофонно-гармонічна фактура з елементами імітацій-
ної поліфонії. Складається із п’яти контрастних розділів, присутні хорал і партія соло. 
П’ята частина (Benedictus) має поліфонічну фактуру. Шоста частина Agnus Dei вміщує 
гомофонно-гармонічну фактуру, численні динамічні контрасти, тему виконує віолон-
чель. Меса канонічна, збережені розділи ординарою та повний латинський текст. 

У «Misa A Buenos Aires» традиційне латиномовне богослужіння на шість частин, 
яке поєднане зі стилістичними особливостями танго, а мелодія, гармонічні, ритмічні 
та мелодичні малюнки відповідають традиційним особливостям музичної культури 
Південної Америки. Прикрасою танго-меси є використання особливого виду гармо-
ніки – бандонеона. Цей музичний інструмент періодично проводить головну мело-
дичну лінію та ритмічні основи, властиві танго. Палмері зазначає, що намагався по-
єднати стильові елементи танго та виразного хоралу і підсилити це звучанням бан-
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донеона. Спектр емоційних та драматичних почуттів дають струнний супровід, фор-
тепіано, насичені вокальні партії мецо-сопрано та яскраве звучання мішаного хору.

В Україні вперше месу у стилі танго виконала Народна хорова капела «Дніпро». 
За словами Ірини Душейко, танго-меса – нетипова для хорового виконання. Можли-
во, тому її досі не поставили в Україні. «Твір непростий – незвична стилістика для 
камерного хору. Професійні колективи в Україні все ж більше виконують українську 
та європейську класику, наприклад, Моцарта чи Верді. В Оперного театру своя специ-
фіка, у капели «Думка» – своя. Але врешті-решт танго-меса прозвучала і в Україні». 
(Душейко, 2019).

Висновки
На прикладі «Misa A Buenos Aires» (виконана у 1996 р.) створеної аргентинським 

композитором Мартіном Палмері, під впливом творчості Астора П’яццолли, виявлено 
жанрово-стильові трансформації меси, а саме: зміна гармонії, метро-ритму, мелоди-
ки, інструментального супроводу (бандонеон), що реалізувалось засобом поєднання 
традиційної католицької літургії, виразного хоралу та латино-американського танцю 
танго (стильові ознаки – танго нуево). Не зазнала змін структура меси та латинський 
текст. 

В Україні меса виконується такими колективами: Національна Заслужена акаде-
мічна капела України «Думка», Народна хорова капела «Дніпро», Київський камерний 
хор ім. Б. Лятошинського, студентський академічний хор «Anima» КНУКіМ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Кряжева, И. (2005). Латинская Америка. Істория зарубежной музыки. ХХ век. Москва. 

С. З84-432.
Доценко, В. (2014). Істория музыки Латинской Америки ХVI-XX ст. (Дис. канд. 

искусств.). Институт Латинской Америки РАНТ, Москва. 
Душейко, К. (2019). «Якби капелі «Дніпро» довелось щодня співати танго-месу, 

ми б співали». Електронний ресурс https://www.facebook.com/choir.dnipro/
posts/2322042377925494/

Стельмах Руслана Володимирівна
студентка ІІ року навчання кафедри музичного мистецтва 
Київський національний університет культури і мистецтв 
e-mail: stelmah.ruslana.kurilina@gmail.com 
Щербацька Яна Ігорівна
студентка І року навчання кафедри музичного мистецтва 
Київський національний університет культури і мистецтв 
e-mail: yanawww.48@gmail.com 
м. Київ, Україна
Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства
Симеонова Юлія Віталіївна

СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ХОРОВОЇ МІНІАТЮРИ  
КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ

Анотація 
Актуальність обраної теми зумовлена загальним інтересом до хорової мініа-

тюри, як до жанру хорової музики. Хорові мініатюри є основою репертуару багатьох 
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колективів, а також основою педагогічного репертуару студентів диригентських від-
ділень.

Мета – проаналізувати та визначити стилістичні особливості хорової мініатю-
ри кінця ХІХ – початку ХХ століття.

Висновки. У дослідженні проаналізовано два протилежні погляди на розвиток мис-
тецтва межі ХІХ-ХХ століть, що відображають різні типи сприйняття навколишнього 
світу. Визначено термін хорової мініатюри, як найбільш популярного жанру в реперту-
арі хорових колективів та студентів диригентських відділень. Наголошено, що хорова 
мініатюра бере свої витоки від традицій церковно-співочого мистецтва. Зазначено, 
що пріоритетною жанрово-образною сферою хорової мініатюри розглянутого періоду, 
є пейзажна лірика. Проаналізовано тематику пейзажної лірики композитора Віктора 
Каліннікова. 

Ключові слова: неоромантизм, хорова мініатюра, пейзажна лірика, Віктор Калін-
ніков. 

Дискусії
На межі XIX-XX століть митці окреслили два протилежних погляди на подаль-

ший шлях розвитку мистецтва. Це відбулося через принципово різне світосприйнят-
тя людей в той непростий переломний час. Авангардисти вважали, що революційний 
напрям має переважати в мистецтві. Це повністю перекреслювало традиційні форми 
вираження мистецьких ідей як в образно-змістовній сфері, так і в засобах її втілення. 
Саме в такому руслі відбувався рух цілого ряду нових стильових течій: в музиці і ар-
хітектурі – модерн, в поезії – акмеїзм, в живопису та літературі – футуризм і сюрреа-
лізм.

Але також були й митці, що дотримувалися принципово іншого погляду. Вони 
наполягали на збереженні культурних традицій, на зміцненні багатовікових пластів 
мистецтва і на утриманні ідеалів щойно минулої епохи романтизму. Так виникла 
нова мистецька течія, що отримала назву неоромантизм. У зв’язку з цим в худож-
ній творчості посилюється зацікавлення церковно-релігійною складовою культури, 
значно зростає увага до фольклору та народно-національного пласту в усіх видах 
мистецтва (в живописі – діяльність мандрівних художників, в музиці – розвиток не-
офольклоризму). Відроджуються ключові ідеї естетики романтизму в їх нових інтер-
претаціях, головна особливість яких полягає в збільшенні філософського трактуван-
ня втілених образів, їх об’єктивізація (внутрішнє життя особистості, тема самотньої 
людини в соціумі, фантастика, екзотика, любовна тематика). В українській літературі 
ці ідеї знайшли своє відображення в творах Ю. Яновського, Л. Українки, О. Кобилян-
ської, в ранній творчості М. Хвильового. Пейзажність, народжена як окрема образна 
сфера саме в епоху романтизму, пізніше перетворюється в самостійну жанрову сферу, 
яскраво втілювану в живописі. Але з особливою силою неоромантичні пошуки втіли-
лися в музиці. 

Обидва цих погляди знайшли своє відображення в одному з найпопулярніших 
хорових жанрів – хоровій мініатюрі.

Актуальність обраної теми зумовлена загальним інтересом до хорової мініатю-
ри, як до жанру хорової музики. Хорові мініатюри є основою репертуару багатьох ко-
лективів, а також основою педагогічного репертуару студентів диригентських відді-
лень. 

Хорова мініатюра – це невелика п’єса для хору. На відміну від хорової пісні, в хо-
ровій мініатюрі сильно розвинене багатоголосся, часто використовуються поліфоніч-
ні прийоми. Багато хорових мініатюр написані для хору без супроводу (в такому ви-
падку використовується італійський термін «a cappella»).
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Феномен хорової мініатюри, яка гармонійно вписалась в загальну етичну, філо-
софську, художньо-естетичну картину світу, полягає насамперед в тому, що, цей жанр 
водночас рельєфно, самобутньо й багатогранно втілив романтичну традицію росій-
ської музики першої половини XIX століття. 

Вибір хорової мініатюри в якості «транслятора» основоположних світоглядних 
ідей на переломі часів був пов’язаний, перш за все, з багатовіковою православною 
традицією церковно-співочого мистецтва a cappella, що визначила особливе розумін-
ня специфіки і можливостей хору як виконавського «інструменту» (на відміну від ухи-
лу західної музичної культури в сторону інструменталізму). Вперше в історії росій-
ської музики трактування романтичних образів було повністю пов’язане з виразністю 
хору a cappella.

В хоровій мініатюрі межі XIX–XX століть пейзажна лірика стає мало не пріори-
тетною жанрово-образною сферою, яка яскраво і самобутньо відобразила багато клю-
чових концепцій і світоглядних тенденцій свого часу.

Хоровий пейзаж, який в цей час досяг свого розквіту, втілив найважливішу тен-
денцію в загальному розвитку музичної культури цього періоду – загострена увага до 
навколишнього світу людини, як невід’ємної її частини.

Багато про що в світобаченні композиторів «мініатюристів» розглянутого періо-
ду значною мірою свідчив вибір ними поетичних джерел, які лягли в основу музичних 
творів. Тут переважає поезія, яка розвиває напрям так званого «чистого мистецтва». 
Це концепції, які стверджують самостійність художньої творчості, незалежність мис-
тецтва від політики і суспільних вимог. В першу чергу це вірші М. Липкина, А. Май-
кова, Ф. Тютчева, А. Фета. Природа, відображена в пейзажній ліриці цих авторів, мін-
лива і примхлива: то тремтлива і безтурботна, то сповнена енергії і сил, то ласкава, то 
люта, але неодмінно наділена індивідуальним характером, пронизана живим почут-
тям і думкою. «І каміння, і дерева, і трави, і далекі гори, і ріки здаються одухотворени-
ми і живими, ніби тепле дихання, чутне в усьому світі, проникає і в людську душу», – 
писав Віктор Жирмунський – російський лінгвіст та літературознавець в своїй кни-
зі «Німецький романтизм та сучасна містика». Суб’єктивне посилення в сприйнятті 
природи, прагнення відчути і осмислити процеси, що протікають в ній, крізь призму 
внутрішніх душевних станів повністю узгоджувалося з «романтичною» ідеєю універ-
сальності, загальності законів світобудови.

Отже, пейзажність стає на межі XIX-XX століть найважливішою, а можливо і го-
ловною складовою в образній палітрі акапельної композиторської творчості. Пейзаж-
ні замальовки повною мірою відобразили особливості світорозуміння і творчу інди-
відуальність їх авторів – таких майстрів хорової мініатюри, як П. Чесноков («Ночь», 
«Теплится зорька»), С. Танєєв («Заря», «Вечер»), Вік. Калінніков («Зима», «Осень»), 
А. Гречанінов («Гавань спокойная», «Весна идёт»), Н. Черепнін («День и ночь», «Зной 
и суша»), М. Анцев («Море и утёс», «Обвал», «Ива»), А. Аренський («Ночь», «Уснуло всё 
кругом»), С. Василенко («Метель») і багато інших.

Пейзажність хорової мініатюри кінця XIX століття відзначено воістину неви-
черпною різноманітністю і багатством. Це образи ночі («Ночь» – однойменні хори 
А. Гречанінова і П. Чеснокова, «Тихой ночью» С. Танєєва), зорі або світанку («Солн-
це, солнце встаёт» Вік. Каліннікова, «Восход солнца», «На корабле», «Заря» С. Танєєва), 
пори року («Осень», «Весна идёт» А. Гречанінова, «Зима», «Проходит лето» Вік. Калін-
нікова), морський і небесний світи («Звёзды» і «Морской цикл» С. Танєєва), і багато 
іншого.

Найяскравішим творцем пейзажної хорової мініатюри кінця ХІХ ст. – початку 
ХХ ст. є композитор Віктор Сергійович Калінніков – представник культури Срібного 
віку. Навчаючись в Орловській семінарії, вже на першому курсі Віктору Сергійовичу 
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доручили очолити семінарський хор, який згодом став кращим у місті. Він активно за-
ймався суспільною та педагогічною діяльністю. Викладав в Московському синодаль-
ному училищі, був диригентом оркестру Московського художнього театру. Працював 
з оркестровим класом і класом гобоя, з учнями теоретичного відділення.

Віктор Калінніков писав переважно хорову музику. У музичному стилі його хо-
рових творів явно проступають дві основні тенденції, одна з яких йде від П. І. Чайков-
ського. Друга – від композиторів “Могучої кучки”, музика яких базується на інтонаці-
ях християнської народної музики. Писав як світські, так і духовні твори.

Хорові мініатюри В. Каліннікова розраховані на великий і висококваліфікований 
виконавський колектив. Хорове інструментування його творів розкриває голосове ба-
гатство співаків. Він цінував красу м’якого хорового звучання і як диригент, працював 
з хоровими колективами, розуміючи труднощі і напруженість високої теситури, тому 
загальний діапазон і особливо теситура хорових партій в його хорах досить помірні.

Більшість світських хорів композитора – це емоційні хорові пейзажі різної тема-
тики. Зображуючи схід сонця чи південні сутінки, прощальну красу осені чи крижану 
зиму, скелястий берег океану або синяву весняного неба, слухач за всіма пейзажами 
відчує присутність людини з його почуттями, переживаннями, відношенням до при-
роди. А часом і трагічною долею. У цьому – гуманізм хорової творчості Віктора Калін-
нікова, його глибока змістовність. 

Таким чином, пейзажна лірика композитора – це виразні і яскраві картини при-
роди, повні алегорій, де літературний текст є визначальним в музичному наповненні 
образу. Завдяки цьому та іншим чинникам, твори Віктора Каліннікова, стали класи-
кою, і популярні серед професійних, учбових та любительських колективів.

Висновки
У дослідженні проаналізовано два протилежні погляди на розвиток мистецтва 

межі ХІХ-ХХ століть, що відображають різні типи сприйняття навколишнього світу. 
Визначено термін хорової мініатюри, як найбільш популярного жанру в репертуарі 
хорових колективів та студентів диригентських відділень. Наголошено, що хорова мі-
ніатюра бере свої витоки від традицій церковно-співочого мистецтва. Зазначено, що 
пріоритетною жанрово-образною сферою хорової мініатюри розглянутого періоду, 
є пейзажна лірика. Проаналізовано тематику пейзажної лірики композитора Віктора 
Каліннікова.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ ДИНАМІЧНИХ ВІДТІНКІВ У ДИРИГУВАННІ
 

Анотація
Актуальність. Динаміка – дуже важливий виразний засіб у музиці. Вона може пе-

редати потужне звучання tutti і ніжну, ледве вловиму мелодію, напружене зростання та 
згасання звукових хвиль. Фраза, осмислена динамічно, стає виразною, весь твір набуває 
цілісності, зрозумілості.

Мета – розкрити особливості виконання динамічних відтінків у диригуванні.
Висновки. Кожен диригент повинен прагнути оволодіти великою палітрою показу 

динаміки через рухи руками. Студенту перш за все потрібно, навчитися читати же-
стом знаки динаміки не формально, а глибоко пов’язуючи їх зі змістом музики. У музич-
ній термінології існує поняття постійної, змінної, контрастної динаміки. 

Ключові слова: диригування, техніка, динамічні відтінки, тактування.

Дискусії
Починати знайомство студента з динамікою слід з постійних показників (р, mp, 

mf, f). Слід пояснити, що виразність динаміки залежить від енергії жесту, його насиче-
ності, від місцезнаходження руки в різних позиціях (нижче – тихіше, вище – голосні-
ше), від різної амплітуди рухів (ширше – голосніше, вужче – тихіше). Насиченість же-
сту і позиція є головними і вирішальними. На початку навчання слід дещо обмежити 
студента, давши йому зрозумілі вихідні установки показу динаміки. 

П. Чесноков вірно вважав, що руки, які знаходяться на рівні верхній частині гру-
дей, показують звучання – fоrtе, на середині корпусу – mezzo forte, на рівні пояса – 
рiаnо. На перших порах навчання це треба прийняти безумовно. Отже, динаміка рiаnо 
буде показуватися рухами малого обсягу в нижній площині без м’язової напруги. По-
каз зростання динаміки підвищує позицію, збільшує амплітуду руху і, найголовні-
ше, – жест стає внутрішньо більш насиченим. Ось ця якісна сторона показу динаміки 
є головною, і її потрібно виховувати з самого початку навчання (Чесноков, 1961). 

Якщо її виключити, то жест завжди буде млявим, безвольним, на forte учень про-
сто буде «розмахувати» руками. Хоча в програмі першого курсу передбачено вивчен-
ня лише постійної динаміки (р, mp, mf, f), – обмежитися лише цим неможливо, оскіль-
ки будь-який музичний твір несе в собі набагато більше динамічних можливостей. 
Виходячи з цього, спочатку треба познайомити студента як з постійною динамікою 
(р, mp, mf, f). 

Без оволодіння прийомами сrescendо, diminuendo не можна говорити про еле-
ментарне фразування. При виконанні сrescendо учень повинен передусім розібратися 
в побудові фрази, визначити її логічну вершину. Зупинимося на технічному виконан-
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ні прийому сrescendо від рiano до forte (на 1еgato). Поступово рука піднімається, змі-
нюється позиція, амплітуда стає ширше – все це знаменує собою наростання звучнос-
ті – сrescendо. Велику роль починає грати спочатку передпліччя, а потім і плече. Рука 
неухильно накопичує м’язову енергію. Найяскравіша динамічна вершина показуєть-
ся рельєфним жестом всієї руки. Все нюансування повинне бути у диригента «в руці», 
колектив не тільки повинен розуміти фразування розумом, але й бачити її. Весь шлях 
логічного розвитку мелодії, всі її динамічні вершини і спади повинні бути наочними, 
рельєфними. Виконання прийому diminuendo не вимагає докладного опису, тому що 
він заснований на тих же принципах, що і сrescendо, але проходить у зворотній послі-
довності. 

Відпрацюванню прийомів сrescendо, diminuendo потрібно приділяти велику 
увагу. Часто в учня зустрічається мляве сrescendо без внутрішнього насичення жесту. 
У подоланні цього недоліку велику роль відіграє особистий показ викладача і уваж-
ний контроль, правильно обраний твір. Потрібно підібрати твір, в якому була б дуже 
яскраво виявлена динамічна лінія, кульмінація. Інший недолік – невміння «подов-
жувати» руку при показі сrescendо, і «вкорочувати» при diminuendo. Потрібно запро-
понувати учню спеціально займатися цим прийомом, тому що без нього сrescendо, 
diminuendo ніколи не будуть рельєфними. 

Голосне звучання вимагає великого жесту, м’яке, – малого жесту. Оволодіти цим 
навиком, прищепити гнучкість руці не так-то просто, потрібна спеціальна робота. 
Спочатку потрібно навчитися виводити руку вперед і вгору, без схеми. Потім все йде 
у зворотному порядку: рука поступово «забирається», «коротшає», згинаючись в лікті, 
і повертається у вихідне положення. При цьому дуже важливо стежити за тим, щоб 
рука забиралася поступово і першим «йде» лікоть, а за ним кисть. Музичний матеріал 
для вправ потрібно підбирати такий, щоб сrescendо, diminuendo не були надто трива-
лими або занадто короткими.

Вивчення прийомів показу динаміки, рекомендовані вправи: 
•	 рух руки за схемою в різних площинах, відповідних тій або іншій динаміці 

(р, mp, mf, f); 
•	 відпрацювання сrecsendo, diminuendо – перехід з однієї позиції на іншу, «по-

довження» та «скорочення» рук.
Всі вправи на початковому етапі слід виконувати спочатку кожною рукою окре-

мо і лише потім двома. 
Тактування рекомендується починати з великої амплітуди і поступово її скоро-

чувати, тобто спочатку привчати учня до рухів всією рукою (від плеча), потім – від 
ліктя і лише потім – кистю. 

Всі вправи слід проводити в різних темпах і з різним ступенем гостроти рухів. 
Добре при цьому використовувати принцип контрастності: м’яко – різко, повільно – 
швидко. 

Щоб вправи не здавалися учневі сухими і формальними, краще їх супроводжува-
ти акомпанементом фортепіано. Спочатку можна грати мелодійні секвенції у висхід-
ному і низхідному русі, а після засвоєння студентом руху – включати найпростіший 
нотний матеріал. Не слід на перших порах давати емоційно насичену музику, оскіль-
ки вона відволікає учня від виконання чисто технічного завдання. 

Виконання прийомів контрастної динаміки полягає в різкому зіставленні forte 
і рiano, в раптовому переході з однієї динамічної сфери в іншу. Виконання його має 
характерні особливості. У слухачів повинно обов’язково створитися враження рапто-
вості forte або рiano, а колектив виконавців повинен бути заздалегідь попереджений 
про це диригентом. Таким чином, виникає як би суперечність між терміном subito 
(раптово) і тим, що робить диригент. Насправді ж цього немає, так як при виконанні 
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даного прийому зберігається основний закон диригування, який, як відомо, полягає 
в обов’язковому попередженні всього, що відбувається. Отже, і динаміку subito дири-
гент завжди готує, попереджаючи колектив про зміну нюансів.

Як технічно виконується прийом subito рiano? У його виконанні найхарактерні-
шим є моментальна перебудова всього диригентського апарату; перехід від м’язової 
напруги на forte до звільнений (але аж ніяк не розслабленості) на рiano; від енергій-
них рухів – до полегшених, менш помітних. Щоб візуально привернути увагу колек-
тиву до наступу нової динаміки, яскравіше її подати, диригент зазвичай вдається до 
зміні площин диригування, форми кисті тощо Так, наприклад, якщо звучання forte 
велося на відносно високій площині рухами, значними за своєю амплітуді і розкри-
тою рукою, то для попередження нової динаміки рiano диригент повинен дуже швид-
ко опустити руки, наблизити їх до корпусу і закрити кисті. У цьому випадку виконав-
цям момент зміни динаміки стане ясний. Подальше звучання рiano потребують рухів 
невеликих, зібраних, полегшених. 

При показі subito forte все відбувається за тим же принципом, але в зворотному 
порядку.

При показі subito рiano потрібно стежити за тим, щоб студент все виконував тіль-
ки руками і не робив зайвих рухів. Часто, бажаючи «посилити» враження, диригент 
всієї фігурою показує рiano і для цього згинає коліна, корпус, втягує голову в плечі. Це 
невірно, неестетично і потрібно всіляко припиняти такі звички у студентів.

У творах, написаних у повільних і помірних темпах, при переході від рiano до 
forte (subito) можна застосовувати прийом дроблення долі (підмаркування), що пе-
редує настанню нової динаміки. У цьому випадку доля перед новою динамікою несе 
в собі нібито дві функції: завершення попередньої динаміки і підготовку нової.

Дроблення (під маркування) долі при subito – прийом складний і вимагає добре 
злагодженого технічного апарату. Знайомити з ним слід тільки успішних студентів.

Sforzando (сфорцандо) означає раптове, різке динамічне посилення (акценту-
вання) окремих звуків або акордів. Sforzando – дуже яскравий засіб виразності і важ-
кий диригентський прийом. Сенс sforzando – в несподіваній появі нової динамічної 
фарби, у раптовості її виникнення. Ця сторона sforzando зближує його з subito forte, 
а відрізняє – короткочасність звучання, підкреслена різкість виконання. Технічно 
виконання sforzando має багато спільного з прийомом subito forte. Для sforzando ха-
рактерний різкий, раптовий удар («укол»), з яскраво вираженою «точкою». Іноді удар 
на sforzando проводиться двома руками, звичайно зверху вниз і вперед. Важливо за-
пам’ятати, що жест на sforzando завжди більше за обсягом, ніж попередні долі; руки 
при ударі викидаються майже на всю довжину. Після показу sforzando вони миттєво 
прибираються до диригента, звільняються від зайвої напруги і продовжують подаль-
ший рух. Ось у цій миттєвої м’язової напруженості (момент удару) і подальшої за нею 
повної звільнений і полягає головна трудність виконання sforzando.

Як й інші нюанси, sforzando залежно від характеру твору, музичної фрази, може 
мати різне виразне значення. Іноді sforzando підсилює драматизм того що відбува-
ється, виділяючи найбільш значний момент. В інших випадках sforzando служить для 
посилення акценту.
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Анотація
Актуальність. Музична практика XX століття формує нові вимоги до виконав-

ців, адже сучасне вокальне мистецтво значно розширює можливості застосування во-
калу. В ряді творів композиторів виникає чимало нових прийомів звуковидобування, які 
допомагають відтворити образний та художній зміст творів. Актуальним завданням 
виступає виокремлення нових нетрадиційних способів звуковидобування, які постають 
у музичній академічній практиці XX-XXI століття. 

Мета – окреслити специфіку використання нетрадиційних вокальних способів 
звуковидобування у творах композиторів XX-XXI століття.

Висновки. Ставлячи за мету достовірне втілення художнього задуму, компози-
тори прагнуть до експериментів, що сприяють формуванню нових звучностей. Вико-
ристовуються прийоми, які комбінують звичайне мовлення зі співом, як шпрехгезанг 
та шпрехштімме. Впроваджуються «немузичні» звукові прийоми, які виходять за межі 
співу чи декламації – це крик, сміх, зітхання, поступово позбуваючись статусу «експе-
риментальних» та нетрадиційних. 

Ключові слова: вокал, академічний вокал, нетрадиційні техніки звуковидобуван-
ня, сучасна музика.

Дискусії
Академічне вокальне виконавство є невід’ємною частиною сучасної культури. 

Його розвиток відбувається згідно певним канонам, які сформувались упродовж 
століть. Проте спостерігається зміна тих принципів, якими мають керуватися во-
калісти. «Частиною професіоналізму є, починаючи з італійської школи, пошук іде-
алу звучання – певний еталон, на якому базуються основні академічні виконавські 
принципи співаків. А індивідуальність виконавця, його власна інтерпретація та об-
раз є результатом опанування академічної манери та глибоке занурення в сутність 
музичного твору та стилю…» (Каблова, Тетеря, 2018, с. 76). Співтворчість виконавців 
та композиторів сприяє трансформації усталених канонів, розкриваючись у твор-
чих експериментах. Їх здобутки нерідко постають основою для нових виконавських 
технік та прийомів, що поступово набувають розповсюдження серед інших практи-
ків музичного мистецтва.

Загальновідомо, що академічна музична культура розвивалась у напрямку роз-
ширення меж звучання, як інструментів, так і вокалу. Тотальне ускладнення музич-
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ної мови було невід’ємною частиною появи нових методів композиції. Цілий ряд 
композиторів експериментували в сфері музичного звуку, прагнучи відкрити цікаві 
звучності та винаходячи нові методи їх отримання. Важливим кроком, який впли-
нув на зміну академічного вокального мистецтва, мала реформа Р.  Вагнера. Його 
творчі пошуки призвели до формування «Unendliche Melodie» - безкінечної мелодії. 
У вокальних партіях Вагнера безкінечна мелодія виявлялась у вільно побудованих 
на основі музичної декламації монологах і діалогічних сценах, які поєднувались без 
чітких завершень. 

Чималу роль у зміні вокальних технік мали творчі експерименти представни-
ків нововіденської школи - А. Шенберга, А. Берга та А. Веберна, які продовжили іс-
тотним чином впроваджувати нові способи звуковидобування, як у вокальній, так 
й інструментальній музиці. Треба відзначити, що в ряді творів композитори звер-
тались до таких прийомів, які представляють комбінування звичайного мовлення 
зі співом, як шпрехгезанг (мовний спів) та шпрехштімме (мовний голос). Специ-
фіка шпрехгезанг може бути пояснена, як точне відтворення виконавцем ритміч-
ного малюнку, при якому звуковисотність точно не фіксується. Точніше взаємоза-
лежність між різними звуками існує (тобто загальний малюнок та напрямок руху 
мелодії), а ось фіксації звуку нема. Шпрехгезанг пов’язаний із застосування прин-
ципу шпрехтону, який означає відтворення певного звуку та досить швидке його 
оминання, яке реалізується у підвищуванні або пониженні тону. Причому звуки не 
повинні вокалізуватися та розспівуватися. Вперше шпрехгезанг застосував Енгель-
берт Хумпердінк у творі «Королівські діти», проте і у Шенберга, і у Берга вона також 
мала чимале застосування. Ретельно вона впроваджувалась як у камерно-вокальних 
творах А. Шенберга, як «Місячний П’єро», так і у більш масштабних – операх «Ща-
слива рука», «Мойсей і Арон», а також у кантаті «Вцілілий з Варшави». Берг активно 
використовував шпрехгезанг у опері «Воццек». Подібний принцип сприяв тому, що 
відкривались широкі можливості для творчої інтерпретації вокалістів. Кожен співак 
міг відтворювати дещо інакше музичний опус і таким чином зростала роль співака 
у формуванні звукового образу твору.

Трансформування вокальних практик відбувалось і у другій половині XX століт-
тя. Чималу роль відіграли експерименти композиторів, чия творча активність була 
пов’язана з Дармштадтськими курсами нової музики. Вони прагнули продовжити 
напрацювання композиторів першої половини століття та різноманітно предста-
вити сферу «відносної» наспівності, включати також у вокальні партії інші звукові 
ефекти. Зокрема починає розвиватись сфера електронної музики, в якій голос стає 
одним з учасників музичного цілого, а його обробка та реальне відтворення нестан-
дартних звучань набувають провідного значення.

Серед композиторів, які вплинули на появу нових звучностей у вокальній 
практиці, можна згадати Лучано Беріо (1925-2003). У зрілий період своєї творчості 
він викладав в Тенглвудському музичному центрі, на Літніх Дармштадтських кур-
сах, а також у багатьох американських навчальних закладах. Велику роль у станов-
ленні творчого методу композитора відігравала зацікавленість електронною музи-
кою. Лучано Беріо у 1955 році разом з Бруно Мадерна заснував студію електронної 
музики в Італії та музичний дослідний центр «TempoReale» в Мілані. Його інтерес 
до сучасної музики та новітніх технік композиції призвів до використання нетра-
диційних прийомів звуковидобування. Сфера експериментів з вокалом здійснюва-
лась в тому числі завдяки його співпраці з американською співачкою Кеті Берберіан 
(1928-1983), яка була його дружиною. «Яскравим прикладом їх співпраці служить 
композиція «Sequenza III для сольного голосу» (1963), в якій протягом семи з по-
ловиною хвилин відображені 44 емоційних стани через традиційний спів, кашель, 
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зітхання, ридання і звук, який Беріо називав «дівчина-птах» («girl-bird»)» (Обрист, 
2015, c. 268). Співпраця між Берберіан та Беріо відбувалась у різних творах. Напри-
клад, в творі для магнітної плівки «Omaggio a Joyce» (1958) композитор використо-
вував голос Кеті Берберіан. 

Також варто згадати твір «Visage», в якому композитор намагався продемон-
струвати один з видів взаємодії електронних звуків і людського голосу на межі його 
можливостей. Розділи «Visage» представляють неоформлені звучання, з яких начеб-
то поступово оформлюються певні звуки. Використовувались такі звуки, які відо-
бражали факт оформлення слова. «Чергуючи приголосні фонеми з голосними ([kr], 
[r], [r] – [da], [ah]), Берберян час від часу перериває свій дивний монолог всілякими 
позафонологічними явищами, такими як крик, сміх, зітхання. Електронний «шум» 
стає свого роду акомпанементом нервового заїкання і марним спробам співачки 
вимовити слово» (Травина, 2020, с.159). Використовувались як приголосні, так і го-
лосні, причому фонеми могли виконуватися на будь-якій висоті. Подібні експери-
менти у вокальній практиці композитор застосовував для реалізації художньої мети. 
У його творі повинні були передаватись ідеї поетапного становлення мовлення: від 
букв, складів та фонем – до слів. У творі можна було відкрити ще декілька сенсів, 
пов’язані з ідеєю еволюції людського існування, божественним творінням тощо. 

Можна відзначити, що розвиток композиторського мислення пов’язаний з не-
впинним прагнення до новацій. Як, правило, вони спрямовані на втілення нових 
художніх рішень, розкриваються завдяки новаторським технікам, які поступово 
стають частиною вокальної академічної культури.

Висновки
Музична практика та її розвиток обумовлюють появу нових прийомів звукови-

добування. Ставлячи за мету достовірне втілення художнього задуму, композитори 
прагнуть до експериментів, що сприяють формуванню нових звучностей. Компо-
зитори XX століття звертались до таких прийомів, які представляють комбінування 
звичайного мовлення зі співом, як шпрехгезанг та шпрехштімме. Також відбуваєть-
ся поступове впровадження «немузичних» звукових прийомів, які виходять за межі 
співу чи декламації – це крик, сміх, зітхання. Стаючи частиною композиторських 
творів, всі ці нетрадиційні прийоми звуковидобування, з експериментальних прак-
тик перетворюються на частину тих технік, якими має оволодіти сучасний співак.
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ТЕМА ЗНЕДОЛЕНИХ ТА ВІДТОРГНЕНИХ 
В ОПЕРНІЙ ТВОРЧОСТІ ДЖУЗЕППЕ ВЕРДІ 

НА ПРИКЛАДІ ОПЕР «РІГОЛЕТТО», «ТРУБАДУР», «ТРАВІАТА»

Анотація
Актуальність. даного дослідження полягає в тому, що в ньому робиться спроба 

дослідити першоджерельну базу оперної творчості Джузеппе Верді з позиції висвітлення 
тематики знедоленої особистості в європейському суспільстві.

Мета – дослідити специфіку втілення теми знедоленої особистості в оперній 
творчості композитора.

Висновки. Проведене дослідження засвідчує, що тема знедоленої особистості є од-
нією з провідних в оперній творчості митця це засвідчують результати здійсненого ана-
лізу одних з найвідоміших опер композитора «Трубадур», «Ріголетто», «Травіата». Дія 
в них відбувається в різні історичні періоди втім не зважаючи на те. можна виявити 
універсальну тенденцію яка характеризує особисте ставлення митця до колізій відобра-
жених в оперній сюжетиці. Ця тенденція характеризує інваріант який засвідчує підходи 
митця до творчого переосмислення літературних першоджерел.

Ключові слова: оперна творчість, Джузеппе Верді, літературні першоджерела, 
тема знедоленої особистості, оперна сюжетика.

Дискусії
Джузеппе Верді – класик італійської музичної культури, один із визначних ком-

позиторів XIX ст. Ставши символом об’єднання Італії він увійшов в історію світового 
музичного мистецтва, як композитор без якого опера не була б такою, якою ми її зна-
ємо. Твори Верді відображають цілу епоху і стали вершиною не тільки італійської, але 
й всієї світової музики. Долаючи труднощі він залишив майбутнім покоління безцінні 
твори, які демонструють свою популярність на кращих сценах музичних театрів у сві-
ті. В цьому контексті особливо вирізняються три майстерні роботи маестро – «Ріго-
летто», Трубадур і Травіата, які були створені ще на початку його творчої діяльності. 
Саме з цих опер розпочалося світове визнання композитора. 

Характерною ознакою творчої роботи Джузеппе Верді можна назвати, те, що 
він спеціально займався пошуком цікавих сюжетів для лібрето. В процесі написання 
кожної з опер він завжди був в тісному взаємозв’язку з лібретистами, усував непо-
трібні, на його думку, деталі та зайвих героїв і залишав тільки сцени багаті на дра-
матизм. У зв’язку з цим показово, що якщо у ранніх операх Верді використовує теми 
свободолюбства, боротьби з насиллям, але саме в операх «Ріголетто», «Трубадур», 
«Травіата» композитор трактував ці теми в соціальному розрізі, «…роблячи більший 
акцент на особистісній драмі головних героїв. Світові аристократії, багатства, брех-
ні та підступності він протиставляє світ принижених та гноблених – людей чистих 
духом, які гинуть в нерівній боротьбі за щастя» (Друскин, 1968, с. 255). Спробуємо 
тепер розглянути оперну образно-тематичну сюжетику кожної з вказаних опер де-
тальніше.



185

MUSIC IN DIALOGUE WITH THE MODERNITY: STUDIOS OF EDUCATIONAL, ART HISTORY, CULTUROLOGICAL

SECTION: VOCAL ART

Як засвідчує проведений аналіз, «Ріголетто» являє собою музичну драму гостро-
го конфліктного змісту, сповнену яскравих моментів та різких антитез. Опера відбу-
вається в трьох актах (італійське лібрето Франческо Марія П’яве), прем’єра відбулася 
в  оперному театрі «Ла Феніче» у Венеції 11 березня 1851 року. В основу опери по-
кладено драму Віктора Гюґо «Король розважається». Хоча її прем’єра відбулася в 1832 
році, вона була заборонена вже після першого ж показу, одразу як тільки французький 
уряд оголосив її аморальною, жахнувшись через неповагу до образу монарха. Зважа-
ючи на політично загострену сюжетику опери, композитор, лібретист та керівниц-
тво театру усвідомлювали, що проходження лібрето через процес цензури може бути 
проблемою. 

Оскільки північна Італія на той час перебувала під контролем Австрійської імпе-
рії, Верді мав враховувати, що, якщо він хотів поставити оперу в Мілані чи Венеції, – 
двох центральних містах його кар’єри, - йому потрібен був дозвіл як австрійської, так 
і місцевої влади. Тож, зважаючи на це, композитор був змушений замінити в опері 
розпусного короля на герцога, перенести сюжетну дію в Італію та внести певні корек-
тиви аби завуалювати деякі шокуючі аспекти оперної драматургії. Однак, як і хотів 
Верді, антагоніст герцога залишався, як і в драмі В. Гюго жорстоким горбатим блаз-
нем. Композитор із лібретистом навіть і не очікували, що матимуть які-небудь про-
блеми з цензурою. Однак, вимоги та перевірки щодо їх виконання здійснювані спо-
чатку австрійським цензором, а згодом ініційовані місцевою владою, тривали майже 
до прем’єри опери. 

У центрі опери – трагічний образ потворного, понівеченого життям блазня. Він 
відзначається неабияким розумом, втім грає принизливу роль при дворі. Це людина 
великих пристрастей - один з тих, хто ненавидить і зневажає знать. Інша, глибоко лю-
дяна сторона характеру Ріголетто, розкривається в його ставленні до дочки. У цьому 
образі втілений світлий полюс драми – душевна чистота Джильди різко протистав-
лена моральній ницості світської черні. Доля карає блазня за знущання над батьків-
ським горем графа Монтероне – тож, він згодом сам відчує усю ту біль і почуття які 
колись так безжально зневажив. Замисливши у відчаї жорстоку помсту герцогу, ко-
трий заплямував честь його дочки, Ріголетто з жахом усвідомлює, що сам став її ми-
мовільним вбивцею.

Дещо інший, але подібний за образною насиченістю і драматизмом сюжетний 
алгоритм ми бачимо в опері «Трубадур». Шукаючи цікаві сюжети для майбутніх твор-
чих задумів Верді, який був вражений драмою Антоніо Гарсія Гутьєрреса, залучив ві-
домого італійського поета, драматурга і лібретиста Сальваторе Каммарано написати 
лібрето, хоча жоден театр не замовляв роботу. Оскільки лібретист помер, перш ніж 
закінчити свою працю, італійський поет Леоне Бардаре закінчив проект. Композитор 
обдумував план цієї опери близько року, а музику композитор написав всього лише за 
40 днів. Прем’єра опери відбулася в театрі «Аполлон» в Римі 19 січня 1853 року ставши 
справжнім тріумфом композитора. 

Центральними постатями опери є Манріко та циганка Азучена, яка і є тим пер-
сонажем який найбільше зацікавив Верді. Прагнучи помститися за загибель матері, 
спаленої за наказом старого графа ді Луни, вона викрадає його молодшого сина. У по-
риві ненависті вона кидає дитину в багаття. Але виявилося, що вона вбила рідного 
сина, а викрадене нею немовля лишилося живим і неушкодженим. Циганка вирости-
ла Манріко, який вважав її своєю матір’ю і, подібно до неї, ненавидів гнобителів. Зго-
дом він очолює повстання, спрямоване проти молодого графа ді Луни, не знаючи, що 
це його рідний брат.

Не менш важливими є і інші персонажі опери у взаємодії і конфронтації яких 
композитором відтворено теми одержимості, помсти, війни та сімейних стосунків. 
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Ці теми уособлюють увесь спектр емоційних переживань митця, відтворюючи дра-
матичні контрасти діаметрально протилежних векторів оперної сюжетики, втілених 
в одвічній опозиції добра і зла, любові й ненависті, смерті та життя. Композитор, який 
до цього часу вже майстерно опанував традиції романтизму та бельканто, намагався 
осягнути стільки оперно-драматургічних аспектів (включаючи запальних персонажів, 
екстремальні драматичні ситуації та відповідні ним віртуозні вимоги до співаків), що 
відтворення всього цього видається мало правдоподібним, що і стало приводом для 
критики композитора за заплутаний сюжет та умовність певних персонажів.

Тривала робота над «Трубадуром» не завадила композитореві паралельно ство-
рити ще один шедевр – оперу «Травіата» (прем’єра відбулася у Венеції в оперному 
театрі «Ла-Феніче» 6 березня 1853 року), написану на лібрето Франческо Марія П’яве. 
Створена за мотивами п’єси Олександра Дюма «Дама з камеліями», ця опера стала 
великим кроком вперед для Верді в прагненні висловити драматичні ідеї засобами 
музики. У дослівному перекладі італійське слово La traviata означає «впала жінка» або 
«та, що збилася зі шляху» і уособлює головну героїню Віолетту Валері – куртизанку. 
Дюма у своєму романі згадує справжню «леді насолоди» (скандальну Марі Дюплессі), 
яку він знав і обожнював. Як і Віолетта в опері, Дюплессі підкорила паризьке суспіль-
ство своєю кмітливістю, чарівністю та красою, але її правління було коротким – вона 
померла від туберкульозу в 1847 році у віці 23 років. 

Як відзначає у своїй монографії Соловцова Л.А.: «...Андре Моруа писав, що успіх 
драми був разючий, а Дюма навперебій викликали, закидаючи його мокрими від сліз 
букетами, які, за свідченням Теофіля Готьє, дами зривали зі своїми грудьми. Повз сю-
жет п’єси не зміг пройти і Джузеппе Верді, …відомо, що композитор в 1852 році був 
присутній на театральній постановці цієї п’єси в Парижі. В цей час Верді працював 
над оперою «Трубадур»» (Соловцова, 1981, с.179). Композитор, який вже прочитав ро-
ман і почав задумувати оперу за мотивами цієї історії, побоювався, що його співаки 
не зможуть відтворити всю глибину трагізму закладеного в опері. І він нажаль не по-
милився. З основних учасників акторського складу лише єдина актриса-сопрано, яка 
зіграла Віолетту, була відповідна сюжетній характеристиці своєї ролі. Втім, на жаль, їй 
було на той час 38 років, і до того ж вона мала зайву вагу, тож коли відбулася прем’єра 
«Травіати», публіка відверто глузувала з самої думки, що ця актриса може бути ба-
жаною куртизанкою, вже не кажучи про людину, якій загрожує перспектива померти 
від туберкульозу. Протягом двох місяців Верді вносив необхідні редакційні корективи 
і, зрештою, постановка опери в оновленій редакції, що відбулася 6 травня 1853 року 
у театрі Сан-Бенедетто у Венеції (вже з більш досвідченими співаками та кількома 
несуттєвими переробками в партитурі) мала беззаперечний успіх.

Центральною сюжетною лінією опери постає образ куртизанки Віолетти, яку 
представляють розпусною леді, яка живе поза будь-яких моральних норм і обмежень. 
Втім, незважаючи на це, її несподівано охоплює любов до Альфредо – молодого чоло-
віка, представника аристократії. Віолетта відмовляється від свого статусу, щоб жити 
з ним. Однак його батько звертається до неї з проханням розлучитися з Альфредо, 
оскільки їхні стосунки ставлять під загрозу честь його сім’ї, заважаючи його сестрі 
вийти заміж. 

Висновки
Проведене дослідження засвідчує, що тема знедоленої особистості є однією 

з провідних в оперній творчості митця. В цьому переконують результати здійсненого 
аналізу одних з найвідоміших опер композитора «Трубадур», «Ріголетто», «Травіата», 
створення яких припадає на один і той же період творчості Верді (1851-1853). На дум-
ку дослідників зокрема М.Друскіна вказані опери формують своєрідну драматургічну 
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тріаду, об’єднану спільним сюжетно-образним колоритом. Центральними персона-
жами цих опер являються знедолені та відкинуті суспільством люди, шут Ріголетто, 
Трубадур і куртизанка Віолетта. Дія вказаних операх відбувається в різні історичні 
періоди втім не зважаючи на те. можна виявити універсальну тенденцію яка харак-
теризує особисте ставлення митця до колізій відображених в оперній сюжетиці. Ця 
тенденція характеризує мистецькі підходи митця до творчого переосмислення літе-
ратурних першоджерел. Відтворюючи драматургічні колізії закладені в лібрето, ком-
позитор формує складну багатовимірну психологічну концепцію з ознаками лейтмо-
тивності яка відображає дві основні сфери суто суб’єктивну, пов’язану з індивідуаль-
ною драмою кожного з героїв, а також об’єктивно-універсальну, як втілення колек-
тивної свідомості. Це особливо виразно втілюється в «Травіаті», в якій тема знедоле-
ної особистості підкреслюється гендерною нерівністю, посиленою консервативними 
умовностями середини XIX століття. 
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ПРОБЛЕМА ЗНЯТТЯ М’ЯЗОВИХ ЗАТИСКІВ СПІВАКА:
ТРАДИЦІЙНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ДОСВІД СХОДУ

Анотація
Актуальність. При навчанні вокалу співака-початківця іноді може виникати 

м’язова напруга, оскільки спів вимагає максимальної інтенсифікації не лише діяльності 
психоемоційної системи, а й фізіологічних можливостей людини, ба, навіть, її м’язів, які 
начебто віддзеркалюють нервове напруження. Це може виражатися в хворобливих від-
чуттях в області шиї, спини, ніг, а також може спровокувати головний біль. Пошире-
ний у сучасному суспільстві малорухомий спосіб життя та довге сидіння за столом або 
комп’ютером, чого нині не уникають і працівники сцени, свідчать про актуальність цієї 
проблеми. Насамперед – коли йдеться про тонкі й малодосліджені механізми взаємодії 
психічно-емоційної сфери та м’язової системи.

Дані тези покликані вказати можливі шляхи подолання м’язових затисків, що мо-
жуть спостерігатися при навчанні вокалу співака-початківця, на прикладі використан-
ня повного йогівського дихання. 

Мета – звернути увагу на зв’язок між психоемоційним станом співака та м’язови-
ми утисками, що можуть деформувати природній голос людини. 
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Висновки. Значення використання елементів йогівського дихання ще не є достат-
ньо усвідомленим широким загалом вокальних педагогів і співаків. Але багатовіковий дос-
від йоги доводить безперечний позитивний вплив усвідомленого дихання на всі системи 
організму людини і його зв’язок з психічно-емоційним станом людини загалом і співака 
зокрема. 

Ключові слова: вокал, спів, м’язові затиски під час співу, психічно-емоційний стан 
співака-початківця у співі, повне йогівське дихання.

Дискусії
У людини часто виникає природна потреба зняти м’язову напругу – скажімо, 

накопичену протягом трудового дня. Та при навчанні вокалу така напруга виникає 
з особливою інтенсивністю, оскільки спів вимагає максимальної інтенсифікації не 
лише діяльності психоемоційної системи, а й фізіологічних можливостей людини, ба, 
навіть, її м’язів, які начебто віддзеркалюють нервове напруження. Це може виража-
тися в хворобливих відчуттях в області шиї, спини, ніг, а також може спровокувати 
головний біль. Поширений у сучасному суспільстві малорухомий спосіб життя та до-
вге сидіння за столом або комп’ютером, чого нині не уникають і працівники сцени, 
свідчать про актуальність цієї проблеми. Насамперед – коли йдеться про тонкі й ма-
лодосліджені механізми взаємодії психічно-емоційної сфери та м’язової системи.

Найперше виникає питання про методологію вивчення проблеми та ступінь її 
науково-методичної висвітленості. Треба сказати, що літератури у цій галузі достат-
ньо багато, але це книги, брошури й статті суто медичного характеру, й описувати їх 
тут немає сенсу. Та бракує саме конкретних методологічних розробок, які б націлю-
вали на увагу до сфери сполучення психологічного стану й руху з м’язовою системою. 
Тому метою даного дослідження є не лише висвітлення механізмів зняття м’язових 
затисків, а й генетичний зв’язок між ментальним імпульсом та жестом, опанування 
тим, хто навчається співу, власним тілом та вироблення навичок контролю над меха-
нізмом м’язових затисків, які тяжко шкодять співакові на сцені.

З погляду біхевіористів, людина поводиться неусвідомлено, її вчинки визнача-
ються рефлексами на подражники навколишнього світу й, почасти, успадкованим до-
свідом пращурів. Однак не можна ігнорувати іманентних імпульсів організму, зокрема 
викликаних духовно-моральними та естетичними переживаннями. Натомість теорія 
й практика стародавньої індійської йоги, як закарбувала досвід тисячоліть пильного 
самоспостереження й, головне, відкрила чіткий шлях для отримання практичних ре-
зультатів, у нас фактично ігнорується, в основному – через забобони радянського часу 
й табу на все, що виходило за межі матеріального світу – яким його розуміла радян-
ська наука. Й тут треба визнати, що наше психічне життя є не відбитком зовнішнього 
середовища, а, навпаки, креативним джерелом самовдосконалення й перетворення 
світу. Саме на це націлює досвід йоги, чий досвід нині є міжнародно визнаною й ре-
зультативною базою з самовдосконалення особистості.

Ситуація м’язових затисків є однозначно негативною, патологічною ситуацією, 
яка перешкоджає співакові віддатися створенню вокально-художнього образу, нав’я-
зує йому всілякі рефлексії й сумніви у власних можливостях. 

Вибіркове цільове навантаження особливо характерно для тих, хто, як це типово 
для людей сцени, страждає неврозами, тривожними розладами та хворіє на так звану 
вегето-судинну дистонію. Безпідставні побоювання, усіляка тривожність і передчуття 
різних лих у невротичних людей, як правило, завжди відображаються в поведінці тіла, 
яка характеризується появою всякого роду блокування різних функцій та явищами 
затискування. Усе це ґрунтовно знижує якість життя, провокуючи напади хронічного 
болю, постійної втоми або навіть депресії.
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Для подолання таких явищ дуже корисно звернутися до досвіду йоги. Йога 
є частиною Аюрведи – вчення про здоров’я як природний статус людини. Вона вста-
новлює систему зв’язків між психоемоційним і духовним станом людини та захво-
рюваннями, що спіткають того, хто порушує певні установки, визначені Природою 
й Божеством. Так, підлість викликає захворювання печінки, боягузтво – хвороби сер-
ця тощо.

Не секрет, що вчені Заходу не занадто чітко уявляють собі цей досвід, і лише сьо-
годні, в епоху глобалізації та подолання європоцентризму, з’являється можливість 
звернутися до цієї скарбниці, особливо ж з урахуванням того, що індійська культура 
здавна орієнтується на поглиблене вміння володіти собою, знати механізми власного 
тіла й психіки, впливати на своє оточення. Для працівника сцени такий досвід завжди 
цікавий і значний.

Особливо ж варто підкреслити, що вправи йогів не зводяться до фізичних за-
гартувань (хатха-йога), а сягають сфери духу: йоги «знають, що ритмічним диханням 
можна привести себе у гармонічну вібрацію з усією природою і допомогти розвитко-
ві своїх прихованих сил. Вони знають також, що диханням, яке керується належним 
чином, можна не лише лікувати хвороби, а й віддаляти від себе страх, страждання 
і низькі пристрасті» (Рамачана, 1916, с. 10–11). На жаль, такі рекомендації й досі за-
звичай залишаються для нашої повсякденної вокально-педагогічної практики яко-
юсь екзотикою.

Голос співака є частиною фізіологічних процесів, і в момент співу м’язи мають 
бути розслабленими, аби краще сприймалися імпульси мозку. Співак-початківець 
часто страждає від емоційних, інтелектуальних і затисків індивідуально-емоційної 
природи або ж породжених негативними міркуваннями, наприклад – заниженою 
самооцінкою. Відтак природний голос у співі недосвідченого виконавця може де-
формуватися. Щоби голос вільно передав багатющий діапазон наших емоцій, треба 
навчитися швидко й оперативно долати такі перепони, які виражаються у м’язових 
затисках. Так, кожний педагог має власну систему ліквідації затисків, застосовує пе-
редусім особистий артистичний досвід. Однак зазвичай усе тут координується з ре-
комендаціями виключно європейської медицини, яка усе ж таки робить основний 
акцент на тілесно-фізіологічному рівні, не входячи в смутну й вразливу сферу психіч-
ного переживання та його впливу на матерію тілесного.

Звичайне м’язове зціплення студента, що навчається вокалу, яке є центральним 
об’єктом нашої уваги, породжується ніяк не зовнішніми природними чинниками, 
а якраз «вищими пристрастями», тобто породженими вищою нервовою діяльністю, 
вільно віддаватися яким заважають такі психічні стани, як сумніви у собі, збентежен-
ня, комплекс меншовартості, заздрісність тощо.

Й саме тому ті чисто фізкультурні в традиційному європейському сенсі слова-ре-
комендації та вправи, які подаються в наших дослідженнях і методичках, не завжди 
спрацьовують, а то й лише поглиблюють ситуацію. Та й не завжди вони можуть бути 
здійсненими в умовах навчальної аудиторії. Зазвичай наші медики радять людям 
з синдромом м’язових затисків, викликаних різними фобіями, бігати на значні дис-
танції, виконувати вправи, що вимагають як не спортзалу, то, принаймні, домашнього 
затишку. Наприклад, дуже рекомендують звернутися до хорошого масажиста або ма-
нуального терапевта, прийняти теплу ванну, забезпечити добрий сон тощо. Так, усе це 
дійсно дають добрий ефект і підвищують якість життя людей, виснажених хронічним 
болем, постійною втомою чи депресією. Та в нашому випадку йдеться не про трива-
лий хворобливий стан, а про функціональний розлад, який артистові треба навчитися 
знімати не довготривалим лікуванням, а саме тут і зараз, за лаштунками сцени або 
в навчальній аудиторії. Належить, говорячи мовою медиків, терміново активізувати 
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вегетативну нервову систему, її так звані симпатичний та парасимпатичний відділи 
(перший активізує організм, другий керує його розслабленням). І тут незамінна роль 
дихальних вправ, технологія яких добре відома йогам. Вихідний постулат тут – кон-
троль над диханням, який примушує легені й серце до ритмічної роботи й забезпечує 
не лише стабільну ритміку в межах тіла, але й водночас ментальний спокій і пануван-
ня над стресовою ситуацією. Треба, щоби кожна людина знала свій звичайний ритм 
серця, контролювала пульс. Наступним кроком є свідомий контроль над диханням, яке 
слід обов’язково здійснювати через ніс; ротом повітря можна лише видихати, і саме 
з отакого енергійного видиху, повного вивільнення легень, треба починати. Повне йо-
гівське дихання полягає в 6-ти послідовних вдихах, причому «завантажувати» треба 
спочатку нижні, глибоко розташовані ділянки легень, потім – середні й лише напри-
кінці ділянку бронхів. Після цього дихання затримується на ті само 6 ударів пульсу; 
набране повітря зберігається всередині. Далі таким само чином це повітря видиха-
ється ротом – спочатку з нижніх, глибоких ділянок легень, потім середніх і лише на-
прикінці – з верхніх. Після повного спустошення легень – знову затримка; треба по-
сидіти з «пустими легенями» протягом таких само 6-ти ударів пульсу, й знов перейти 
до вдихання. І так – 6 разів. Можна застосовувати й більш просту форму, без затри-
мування повітря в легенях після вдиху й видиху, обмежившись просто ритмічним ди-
ханням (6-12 ударів пульсу) (Миланов, Борисова, 1971, с. 39–52). Це дозволяє швидко 
й надійно збити м’язові затиски й, оволодівши собою, перейти до співу.

Висновки
Значення використання елементів йогівського дихання ще не є достатньо усві-

домленим широким загалом вокальних педагогів і співаків. Але багатовіковий досвід 
йоги доводить безперечний позитивний вплив усвідомленого дихання на всі системи 
організму людини і його зв’язок з психічно-емоційним станом людини загалом і спі-
вака зокрема. Все це дозволяє істотно покращити звучання природного голосу співака 
і пришвидшити педагогічний процес у набутті студентом вокально-технічних навичок.

Звичайно, запровадження цієї техніки в справу викладання вокалу вимагає по-
дальших досліджень і конкретних рекомендацій, але це вже наступний рівень проблеми.
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БАСОВІ ПАРТІЇ В ОПЕРНІЙ ТВОРЧОСТІ ВЕРДІ

Анотація
Актуальність дослідження полягає у великій значущості творчості Верді для сві-

тової музичної культури. Його оперний доробок, завдяки унікальному мелодизму, проду-
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маній музичній драматургії, переконливим, глибоким образам героїв опер, є вершиною 
композиторської творчості XIXст.. Верді одним з перших, серед оперних композиторів, 
реалізував в басових партіях багатогранні ключові образи в ряді своїх визначних опер. 
Також арії з його опер є базовими для виховання молодих співаків.

Мета – проаналізувати ключові образи героїв опер Верді, що входять до реперту-
ару баса, надати певний порівняльний аналіз їх характеристик. 

Висновки. В операх Верді, бас отримав нові художньо-образні музичні характери-
стики. Персонажі басових партій стали більш цікавими та різнобарвними, завдяки чому 
цей голос зайняв вагому роль серед головних партій в оперному жанрі. 

Ключові слова: оперне мистецтво, басовий репертуар, Джузеппе Верді.

Дискусії
Джузеппе Верді – класик італійської музичної культури, один з найзначніших 

композиторів XIX ст. Його музиці притаманний дух громадськості, безпомилкова 
точність у втіленні складних процесів, що відбуваються в глибинах людської душі, 
благородство, краса і невичерпний мелодизм. Перу композитора належать 26 опер, 
духовні та інструментальні твори, романси. Найвагомішу частину творчої спадщини 
Верді складають опери, багато з яких звучать зі сцен оперних театрів усього світу про-
тягом довготривалого часу. Його операм притаманна яскрава драматургія, насичена 
взаємодією головних персонажів. Він розробив абсолютно новий музичний словник, 
що дозволив розкрити музичними засобами глибоку драматургічну взаємодію голов-
них персонажів, розширив роль оркестру, не ставлячи під загрозу першість голосу. Він 
вибагливо ставився до літературного джерела, що обирав в основу лібрето і не боявся 
звертатися до видатних літературних творів, для яких знаходив нове художнє при-
значення, наприклад: «Отело», «Макбет», «Фальстаф» за драмами Шекспіра або опе-
ра «Ріголєтто» за мотивами твору «Король розважається» Віктора Гюґо, та інші. Верді 
вводить цілий ряд сюжетів, що ніколи раніше не використовувалися в оперному жан-
рі. Одним з перших показав на сцені життя сучасників, наприклад, в опері «Травіата» 
за романом А. Дюма (сина) «Дама з камеліями», де головною героїнею є куртизанка 
Віолетта Валері. Верді показує драму «людини», будь то король, або куртизанка, чи 
придворний блазень. 

Вердієвський мелодизм відзначається тонким поєднанням ліризму та мужно-
сті, яскравими речитативами та мелодичними лініями широкого дихання. Його ме-
лодії служать драмі, відображаючи емоції його героїв з теплотою і безпосередністю, 
що досягається небагатьма іншими композиторами. Багато поколінь слухачів в усьо-
му світі, як в оперному театрі, так і за його межами, люблять мелодії Верді. Чимало 
з них в італійській культурі набули популярності народних пісень, зокрема пісенька 
Герцога з «Ріголєтто», або «Va, pensiero» з опери «Набукко», що є неофіційним гімном 
Італії. 

Цікаво відмітити, що звертаючись до оперного жанру протягом всього свого 
життя композитор шукав все нові засоби художньої виразності, підсилюючи саме 
драматургічний потенціал оперного мистецтва і розкриваючи внутрішній світ пер-
сонажів опери максимально глибоко і психологічно точно. Саме тому можливість 
виконати головну партію в опері Верді є мрією всіх оперних співаків, бо вони розу-
міють, як яскраво можна продемонструвати можливості голосу, емоційний потенці-
ал та акторську гру при переконливому виконанні цих партій. Музикознавці виді-
ляють три основі періоди творчості композитора: ранній, середній і пізній. Але в усі 
періоди творчості з його пера вийшли шедеври, що і донині дивують слухачів у най-
кращих театрах світу. До раннього періоду оперної творчості Верді слід віднести 
такі опери, як: «Набукко», «Ломбардці», «Ернані», «Жанна д’Арк», «Атілла», «Битва 
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під Леньяно», «Розбійники», «Макбет» та «Луїза Міллер». До середнього: «Ріголєт-
то», «Трубадур», «Травіата», «Сицилійська вечірня», «Симон Бокканегра», «Бал-ма-
скарад», «Сила долі» та «Дон Карлос». До пізнього періоду належать опери: «Аїда», 
«Отелло» та «Фальстаф».

Верді був один з композиторів, хто блискуче знав природу людського голосу 
і  чув в  його тембральних особливостях художньо-образні драматургічні втілення. 
Саме Верді один з перших почув в тембрі баса не тільки комічні властивості, що 
раніше традиційно закріпилися за цим голосом, або тембральні характеристики, що 
лише відтіняють головних персонажів. Він почув в тембрі цього голосу потенціал 
драматичного і героїчного спрямування. В його операх ми бачимо героїчні і тра-
гічні образи головних героїв, які реалізуються в басовому втіленні. Одним з таких 
персонажів є король Філіп в опері «Дон Карлос». Цей сильний і наділений безмеж-
ною владою чоловік в опері Верді виявляється такою ж жертвою долі, як і будь-який 
з його підданих, а його глибокі людські переживання заховані за жорстокою маскою 
незворушного правителя. Філіп переживає сильний біль як батько, як чоловік, як 
керівник своєї держави і все це водночас. Цей біль тягнеться драмою протягом цілої 
опери. Одним з яскравих епізодів опери є арія Філіпа, яким Верді розкриває вну-
трішній світ персонажа. Філіп підозрює, що у його молодої дружини з його сином 
роман. Не в силах заснути, він сидить один у своєму кабінеті, згадує сумний погляд 
своєї коханої, коли вона вперше зустріла його, і визнає, що вона ніколи не любила 
його. Він хотів би, щоб його королівський скіпетр дав йому силу бачити справжні 
характери людей і виявляти їх зраду. Ця сповнена сумом і глибокими душевними 
переживаннями арія викликає у слухачів симпатію і співчуття до Філіпа, не див-
лячись на негативні риси короля. Верді намагається показати всю неоднозначність 
людської натури, виходячи за рамки поділу персонажів на гарних і поганих і ство-
ривши воістину монументальну трагічну фігуру короля занурює слухачів у світ люд-
ської душі. 

Приваблює увагу, також, образ Захарії з опери «Набукко». Саме ця опера про-
славила Верді. Закладене в сюжет опери протистояння єврейського народу проти ва-
вилонських загарбників було надзвичайно актуальним в Італії, в період визвольної 
війни. Образ Захарії, морального авторитету і рушійної сили свого народу, є одним 
з ключових в опері. Захарія – муж, твердий у своєму призначенні, приготованого для 
нього Богом. Він уособлює релігійні цінності, мудрість, але, як це не парадоксально, 
він без вагань піднімає кинджал на дочку Навуходоносора Фенену, котру в останній 
момент рятує Ізмаїл. Верді змальовує образ Захарії як в цікавих сольних епізодах, так 
і в потужних масових сценах. У Захарії є дві арії, одна філософського, релігійного ха-
рактеру, яка змальовує його як мудру і віруючу людину, а в іншій він постає як ватажок, 
як герой свого народу. Недарма в другій арії присутнє стретто, в якому мелодичні ви-
слови персонажа підтримує хор. Композитору вдається підкреслити багатогранність 
цього образу і саме Захарія стає тим моральним авторитетом який протистоїть поне-
волювачам і головним персонажам опери «Набукко». Доречно також звернути увагу 
на те, що саме сила духу Захарії надихає увесь єврейський народ. Верді використовує 
в цій партії протиставлення до Набукко (баритона), саме басовий голос, в тембрі якого 
поєднані мудрість та героїчна твердість. 

Жорстокий правитель Аттіла в опері «Аттіла». Розглядаючи Аттілу як історич-
ну постать, важливо вказати на те, що він ніколи не був по-справжньому успішним 
суб’єктом драми. Його вважають ворогом добра і справедливості, він не викликає 
симпатій у глядачів. Верді вдалося це змінити. В його опері тільки Аттіла вірний сво-
їм переконанням і має почуття благородства. Інші персонажі дрібні і егоїстичні і не 
заслуговують ніякого співчуття. Ця дивина призводить до розгляду інших зображень 
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Аттіли, в яких він найчастіше представлений абсолютно несподіваним чином. Атті-
ла рішучий, жорсткий, суворий і інтригуючий лідер, який наважувався виконувати 
важкі завдання і здійснював складні подвиги проти, здавалося б, непереборних пе-
решкод.

Цікавим і складним є образ Спарафучіле, хоч він і другорядний, але важливий 
персонаж в опері «Ріголєтто». Цей найманий вбивця на перший погляд здається нам 
зловісним, страшним чоловіком. Та все ж, незважаючи на свою протизаконну профе-
сію, він має кодекс честі. З любові до своєї сестри Маддален він порушує домовленості 
з  Ріголєтто відносно вбивства герцога і замість нього вбиває першого, хто входить 
в його притон, а саме Джильду, дочку замовника. Вбивство залишається вбивством, та 
воно сповнене протиріч і милосердя до закоханої сестри.

Лікар і ватажок пригноблених сицилійців Джованні да Прочіда в опері «Сици-
лійська вечірня». Після довгого вигнання Прочіда повертається в свій рідний край. 
Знайомство з цим героєм відкривається знаменитою арією «O tu, Palermo». Верді зма-
льовує в цьому образі риси істинної мужності, благородної честі та безмежної любові 
до Батьківщини. Джованні да Прочіда викликає захоплення мудрістю справжнього 
стратега та «по італійськи» пристрасною жагою до свободи та справедливості для сво-
го народу. Джованні цілісний сам у собі. Цей персонаж не викликає ніяких сумнівів 
і суперечностей. 

Висновки
В операх Верді, бас отримав нові художньо-образні музичні характеристики. 

Персонажі басових партій стали більш цікавими та різнобарвними, завдяки чому цей 
голос зайняв вагому роль серед головних партій в оперному жанрі.

Італійські оперні композитори, що передували Верді, надавали драматичного 
значення переважно сопрано і тенору. Басовий голос в епоху Бельканто грав тільки 
другорядні ролі в опері, часто в ньому змальовували старих за віком персонажів. 
Його характер був одновимірним і не розвивався протягом опери. Однак Верді не 
боявся мислити нестандартно. Замість того щоб прийняти традиційну роль баса, що 
мав обмежене драматичне значення, Верді побачив у ньому ще один голос, здатний 
посилити драматизм опери і збагатити його композиційну палітру. Його баси ки-
дали виклик іншим голосам в їх драматичному значенні і часом перевершували їх. 
Крім того, вони мали емоційну глибину і психологічну багатогранність, небачених 
до того раніше. У міру того, як його майстерність драматурга і оперного компози-
тора дозрівала, басам надавалася ще більша складність і мелодизм, відповідна до 
їх художнього образу. Він досяг драматичної, художньої еволюції басового голосу 
в своїх операх.

Верді створив музичну драму, яка виражала не тільки індивідуальні емоції, 
а  й  складні соціальні та політичні проблеми музичною мовою, яка була чесною, 
правдивою і справжньою. Він був близьким до своїх сучасників, тому і досі займає 
місце одного з найулюбленіших композиторів своєї батьківщини.
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Анотація
Актуальність. Використання сучасних технологій в процесі роботи зі студентами- 

вокалістами у класі академічного вокалу останніми роками активно впроваджуються. 
Мета – дослідити методи, які доцільно використовувати у дистанційному навчанні. 
Висновки. В статті окреслено ряд методів, які є корисними в контексті дистан-

ційного навчання, розглянуто особливості організації навчального процесу для студентів- 
вокалістів. З’ясовано, що застосування сучасних технологій навчання, зокрема дистанцій-
ної, може бути ефективним при самонавчанні та розвитку творчої особистості, однак, 
не може замінити індивідуальні заняття в класі з викладачем та концертмейстером.

Ключові слова: академічний спів, музична психологія, методика дистанційного 
навчання, викладач вокалу, концертмейстер.

Дискусії
Важливим фактором у формуванні вокальних навиків є утримання голосово-

го апарату в формі. Використання інноваційних технологій, саме в навчанні вокалу, 
вийшло за рамки занять з викладачем в класі, та перейшло в онлайн простір. Тому 
дуже важливо навчити студента працювати самостійно, втримуючи результати набу-
тих навиків, які були здобуті в класі з викладачем.

Пошук нових форм та методів навчання орієнтовано на формування творчої 
особистості, яка вміє поєднувати різні варіанти теоретичних знань, наукових здобут-
ків та практичних навиків.

Оскільки формування навиків проходить при утриманні засвоєних навиків, то 
процес самостійної роботи несе в собі виникнення нових, може навіть дискомфорт-
них відчуттів свого голосу.

Самостійна робота – це форма навчального процесу, при якій головним є методич-
не керівництво викладача. Такий навчальний процес розширює та поширює інтерес до 
пізнавальної діяльності, формує творчу особистість. Студент повинен бути впевненим 
в успіху, а викладач має допомогти йому знайти цю впевненість. Формула успіху у са-
монавчанні складається з таких факторів: мотивація, допитливість, системний підхід, 
уважність, працьовитість, індивідуальне самонавчання, методика самонавчання.

Відпускаючи своїх студентів в простори інтернету варто зауважити, що індиві-
дуальна взаємодія між викладачем та студентом відіграє головну роль в формуванні 
професіоналу напрямку «Музичне мистецтво».

Виховати артиста-вокаліста в наш час справа непроста. Навики, які потрібні для 
формування професіонала містять різні аспекти підготовки студента. Вимоги до сту-
дента повинні відповідати національним та світовим потребам світового мистецтва.

Власний досвід занять з постановки голосу академічного вокалу дозволяє кон-
статувати, що сучасні реалії вимагають від студента та викладача високої активності, 
творчої ініціативи та інколи винахідливості. Викладач, окрім загальновідомих мето-
дичних знань, повинен пристосуватися до сучасних дистанційних реалій, розробляти 
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нові програми, орієнтуватися в сучасних технологіях, опираючись на індивідуальний 
підхід до кожного «очного», а особливо «дистанційного» студента.

Варто зауважити, що взаємодія між викладачем та студентом в процесі індиві-
дуальних та самостійних занять безперечно грає важливу роль. Тому відносини між 
викладачем та студентом мають надзвичайно тісний зв’язок, а це запорука успіху 
в організації навчання.

Організовуючи навчальний процес студента та контролюючи його викладач по-
винен бути ще й гарним психологом. Психологія – це наука, яка вивчає психіку лю-
дини. Формування майбутнього професіонала охоплює такі напрями: особистість, 
самосвідомість, життєвий шлях, ставлення до життя, вплив екстремальних ситуацій, 
саморозвиток.

Безумовно при організації навчального процесу студента-вокаліста велику роль 
грає викладач з вокалу. Але в класі зі співу, на уроках, завжди присутній концертмей-
стер. Це не просто піаніст, який акомпанує вокалісту. Концертмейстери бувають різні, 
кращі з яких цінуються дуже високо.

Концертмейстери бувають різними:
1. Концертмейстер-піаніст. Він завжди точно сприймає музику, чудово грає 

з листа.
2. Концертмейстер-студент. В цьому випадку все залежить від самого концерт-

мейстера-студента. Частіше всього такий тип концертмейстерів залежить від викла-
дача-вокаліста через їхню недосвідченість.

3. Концертмейстер-викладач. Ці концертмейстери мають дуже гарний вокаль-
ний слух, великий досвід концертмейстерської роботи. Основна його задача направ-
лена на звучання та контроль голосу студента.

4. Концертмейстер-концертмейстер-піаніст. Професіонал, який присвятив кон-
цертмейстерській справі не один десяток років. Це коли акомпанемент, навіть не-
складного романсу, можна назвати неперевершеним звуковим шедевром.

Як і на урок з вокалу, так і на урок з концертмейстером треба приходити в здоро-
вому стані. Перед вивченням нових творів треба приготувати свій голосовий апарат 
для роботи над творами, тому можна попросити концертмейстера вас трохи розспіва-
ти (3-5 вправ) чи проспівати співаний раніше твір. Тільки після налаштування голосу 
можна починати вивчення нового матеріалу. 

Приступивши до вивчення нового твору з концертмейстером студент повинен:
1. Прочитати літературний текст(іноземний текст перевірити на правильне ви-

мовлення слів)
2. Розібрати музичний текст: вивчити мелодію, прослідкувати за інтонацією, 

ритмом.
3. Визначити кульмінацію музичного та літературного тексту.
4. Звернути увагу на звуковедення, штрихи, нефорсований звук, спокійне дихання.
5. Чітко вимовляти текст без підміни голосних.
6. Працюючи з концертмейстером важливо робити невеликі паузи при вивченні 

нових творів для збереження голосового апарату та уникнення перевтоми.
7. Контролювати себе при співі: положення тіла, плечей, рук, дихання.
8. На навчальному етапі вивчення твору можна співати твір з підіграною во-

кальною строчкою. 
9. Завжди пам’ятати про високу позицію голосу.
10. Спочатку вивчити твір з вокальною строчкою і тільки після повного вивчен-

ня заспівати твір з концертмейстером.
Розглянемо основні позиції організації дистанційного навчання на прикладі мето-

дичних вказівок для студентів академічного вокалу:
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1. Розпочинати заняття треба в здоровому, емоційно спокійному стані, в прові-
треному приміщенні.

2. Розспівки починати на тому рівні основного тону, на яких вам зручно почина-
ти розспівувати голос. Це d1– fis1.

3. Вправи робити з циклами, тобто з перервами.
4. Бажано кожен день заняття починати в один і той же час.
5. Слідкуйте за моментами втомленості голосу, не допускайте стійкої втоми го-

лосового апарату.
6. Робіть перерви, як під час занять, так і на тижні (один чи два дня на тиждень 

влаштовуйте «день мовчання»)
7. Пам’ятайте, що співочі та речові голосні нічим не відрізняються!
8. Перед тим, як приступити до твору – прочитайте та вивчіть текст.
9. Розберіть музичний текст, якщо акомпанемент в запису, то прослухайте його, 

а потім співайте.
10. Приступайте співати з акомпанементом чи концертмейстером, коли знаєте 

музичний текст.
11. Співайте повним голосом, але не переходьте на forte.
12. Між першим та другим твором робіть паузу.
13. Слідкуйте при співі за положенням тіла. Не хитайтеся, не диригуйте та не 

машіть головою.
14. Зробіть відеозапис. Так буде легше себе контролювати.
15. Після занять 10 – 15 хвилин відпочиньте.
Отож, студенти та викладачі повинні не лише брати активну участь в процесі 

сприйняття та засвоєння знань, а й мати свою власну позицію, бути спроможними за-
стосовувати вивчене на практиці, творчо переосмислювати здобуті результати з пер-
спективами своєї майбутньої професії.

Висновки
Організація навчального процесу студента академічного вокалу в період дистан-

ційного навчання потребує залучення ряду специфічних засобів (програмне забезпе-
чення, аудіозаписи супроводу до вокальних творів і ін.). З’ясовано, що застосування 
сучасних технологій навчання, зокрема дистанційної, може бути ефективним при са-
монавчанні та розвитку творчої особистості, однак, не може замінити індивідуальні 
заняття в класі з викладачем та концертмейстером.

Іващик Катерина Анатоліївна
студентка ІІІ року навчання ОС «Бакалавр» 
Київський національний університет культури і мистецтв
е-mail: katerinaivashchyk@gmail.com
м. Київ, Україна
Науковий керівник – заслужена артистка України, 
доцент Кречко Наталія Михайлівна

ОСОБЛИВОСТІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРСОНАЖІВ 
ОПЕРИ В. А. МОЦАРТА «ДОН ЖУАН»

Анотація
Актуальність стосується аналізу музичної характеристики персонажів опери 

В.А.Моцарта Дон Жуан і пов’язана з популярністю цього твору і окремих номерів у ви-
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конавській та навчальній практиці сьогодення. Для постановок цієї опери В.А.Моцарта 
характерні різноманітні погляди та трактовки згідно з сучасними уявленнями і ці фак-
тори говорять про доречність такої роботи.

Мета – висвітлення різних точок зору сприйняття характеристики образів опери 
В.А.Моцарта «Дон Жуан», окреслення новаторського підходу композитора до створення 
художнього образу героїв опери.

Висновки. Опера Моцарта «Дон Жуан» розкриває цей жанр по новому для свого 
часу. Композитор окреслює нові шляхи розвитку жанру психологічної музичної драми, 
зокрема через психологічні підтексти та створення правдивих, глибоких життєвих об-
разів героїв, з неоднозначними характеристиками, що відкриває цікаві можливості для 
їх сценічного втілення.

Ключові слова: оперне мистецтво, опера «Дон Жуан» В.А.Моцарта, музична дра-
матургія. 

Дискусії
Сьогодні у світовому мистецтві постала проблема нового погляду на інтерпрета-

ції вже усталених архетипічних образів згідно із сучасними їх трактуваннями. Образи 
«вічні», ті, що крізь століття зміни політичних, соціальних поглядів людей, поглядів 
на суть і призначення мистецтва містять у собі першооснову, «ядро» людського буття, 
є центральними персонажами ситуацій, що лишаються актуальними у всі часи.

Одним із таких «вічних образів» є образ звабника Дон Жуана. До тематики жаги 
до життя та бездумного, дещо безчесного прагнення до гедоністичних насолод та від-
повідної кари (обов’язкового моралізаторського елементу) зверталися великі творці 
зображального, музичного мистецтва, літератури, як Дж. Байрон, К. Глюк, Л. Керубіні, 
Мольєр, Е. Делакруа. Інші герої цілісного сформованого твору будь-якого жанру також 
важливі у сприйнятті, адже, по-перше, є ідентифікаторами гріхів героя (спонукають 
відкрити справжнє «я»), а по-друге, є неусталеними, але вічними образами (жертва, 
захисник). В даній статті розглянеться опера «Дон Жуан», твір новатора оперного 
мистецтва, віденського класика Вольфганга Амадея Моцарта.

Композитор по праву вважається одним із найгеніальніших творців сфери мис-
тецтва, новатором, що вніс свою лепту в укорінення гуманізму в мистецтві. Вважаю-
чись австрійським композитором (а народився він у четвертому за величиною місті 
Австрії Зальцбурзі), він частково продовжив італійську композиторську школу. Його 
любов до життя та повага до людської сутності створили безліч безсмертних образів, 
популярність яких сьогодні пояснюється актуальним тематизмом. Композитор писав 
у всіх жанрах і безперечно у всіх досягнув успіху. До списку створених ним музич-
них творів входять понад 600 творів різних жанрів, серед них: 41 симфонія, близько 
20 мес, понад 20 опер, а також камерно-інструментальні твори, концерти для різних 
інструментів та інші. Винятково новаторською є робота Моцарта в оперному жан-
рі, що як ніякий інший цікавив композитора. Відомі його слова: «Я заздрю всім, хто 
пише опери. Я готовий плакати, коли чую оперну арію ... Бажання писати опери – моя 
idеé fixe».

Гуманістичними поглядами пояснюється підхід до створення персонажів опер. 
Герої опер є «живими», максимально наближеними до простих людей з їхніми не-
доліками та перевагами. Його герої позбуті «легендарності» в порівнянні із образа-
ми попередника Моцарта К.В.Глюка. Не обійшов композитор новаторськими ідея-
ми і останню свою оперу «Чарівну флейту», яка опираючись на традиції зингшпіля, 
вважається першою національною німецькою оперою. Безперечно передовою для 
свого часу є опера «Дон Жуан», що спочатку називалася «Покараний розпусник, чи 
дон Жуан». «Dramma giocosa» (з іт. «весела драма») – жанр, у якому вперше Моцарт 
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поєднав комічне із трагічним, життя із смертю, безтурботність із настороженою три-
вожністю, побутове із містичним. Варто зазначити що герої даної опери, і навіть сам 
Дон Жуан не є докорінно негативним персонажем. Суперечливість героїв опери не 
вписуються в рамки лише комедії. По суті, Моцарт відкрив в «Дон Жуані» абсолютно 
новий оперний жанр – психологічну музичну драму, до якої зверталися та розвивали 
композитори вже XIX ст.

Звичайно, як і в кожному творі героїв можна поділити на певні групи (за місцем 
у вічній грі добра і зла, символічними значеннями та ієрархічною важливістю в роз-
витку сюжету). Загалом до складу героїв, що борються із злом безчинства та розпу-
сти входять трійка ображених Дон Жуаном жінок: донна Ельвіра, донна Анна, селян-
ка Церліна, які в процесі розвитку опери не рідко і самі потрапляють під вплив чар 
розпусника, та їх кохані чоловіки дон Оттавіо та Мазетто. Проти них на бік вічних 
насолод, отриманих будь-якою ціною входять слуга і посіпака в усіх брудних справах 
Лепорелло та сам Дон Жуан. Окремо виділяють постать командора, що є символом 
наказаності безчинств, потойбічним передвісником їх наслідків.

Прийнято вважати головного героя Дон Жуана антагоністом, проте не варто за-
перечувати, що даний герой є привабливим та принадним. Для жінок Дон Жуан вті-
лює тип чоловіка, який їх завойовує. Тут жінка свідомо чи мимоволі уподібнюється 
фортеці. Зламати цю фортецю – вічна задача Дон Жуана. Парадокс в тому, що жінка, 
знову-таки потай, бажає бути завойованою, позбавленою влади, хоча здатися без бою 
на милість переможцю не в звичаї більшості жінок. Дон Жуан вічний переможець, 
як незламний воїн, про перемоги якого ходять легенди і чутки про них випереджа-
ють появу Дон Жуана. Енергія цього персонажа не може не приваблювати, вся його 
постать наче впливає на оточуючих, спонукаючи змінити направленість думок, став-
лення до нього ж самого. Майстерність зваблення якнайкраще показана в дуеті «La ci 
darem la mano» (Дон Жуана та Церліни). Церліна наче переймає мелодію задану Дон 
Жуаном, таким чином підпадаючи під вплив його зваблення. На жахливі гріхи йшов 
герой, проте його безтурботність та вміння насолоджуватись життям (хоч і відбира-
ючи щастя інших) приваблює людей, спонукає чоловіків певною мірою прагнути до 
такого образу, а жінок потай бажати його уваги. Мужня, благородна, приваблива скла-
дова образу втілюється в партії Дон Жуана в перевазі радісно-спрямованого стану та 
багатстві тематичного матеріалу; у виборі тональностей D-dur, B-dur, що асоціюються 
у Моцарта з ідеями життя, світла; в переважанні інтонацій оклику, зокрема висхідної 
кварти, руху по тризвукам. У той же час, новизна його музичного портрету, полягає 
в спрямованості на створення характеру, підтвердженням чому стають: різноманіт-
ність емоцій (радість, гнів, чуттєвість, іронія), змішання драматичного і комічного 
елементів, відсутність розгорнутих сольних арій, обов’язкових у практиці того часу.

Лепорелло – alter ego Дон Жуана, що підкреслено музичними засобами. Йому на-
лежить кілька сольних висловлювань (дві арії, аріозо на початку Інтродукції), в тема-
тизмі яких окрім рис типового буффо (скоромовка, великі скачки в вокальній партії), 
з’являються і характерні для Дон Жуана D-dur та квартово-фанфарні мотиви (арія «зі 
списком»). Він є тою частиною нерозривної пари Лепорелло-Дон Жуан, що сумніва-
ється в правильності рішень, є єдиною совістю обох героїв, хоча його людська при-
земленість містить у собі інші людські пороки

Донна Анна – благородна, красива іспанка, впевнена та цілеспрямована у своїх 
намірах, з сильним відчуттям обов’язку, яка як і кожна жінка має свої слабкості. Її від-
носини із доном Оттавіо складні, вони не є відносинами ні пари закоханий людей, ні 
сестро-братськими.

Очевидно, що Донна Анна, як ніхто із персонажів опери, бажає смерті Дон Жуа-
на. Вихована вона в шляхетній аристократичній родині, за всіма правилами якої кров 
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змивається кров’ю. Така жага смерті контрастує з її жіночою сутністю, основою якою 
прийнято вважати примирення, милосердя та слабкість. Характерна її тональність 
d-moll, тональність командора, що є символом всіх месників опери.

Розповсюдженим є позиціонування Оттавіо як надто етичного персонажа, що 
має слабкий характер, проте така доволі розповсюджена думка є не надто корек-
тною. Навіть розуміючи що безчестя та жорстокість Дон Жуана має бути покарана, 
він не вдається в крайнощі, хоча всіма своїми словами та діями показує, що є кам’я-
ною стіною для своєї коханої. Донна Анна і дон Оттавіо дійсно чудово один одному 
підходять, і саме дон Оттавіо приймає абсолютно правильне, з точки зору тієї мора-
лі, яка покладена в основу цієї опери, рішення. Не треба вбивати Дон Жуана, краще 
звернутися в поліцію. Саме поліція і наведе порядок, вона завжди наводить порядок 
і відновлює розумне буття в нашому недосконалому світі. Саме звернення до полі-
ції показує бажання задовольнити не власну образу та жагу помсти, а вище бажання 
справедливості.

Церліна та Мазетто – пара доволі приземлена, що цілком відповідає вимогам 
жанру buffa. Церліна є доволі неоднозначною в своєму сприйнятті. Часто її характе-
ризують як неосвічену хитру дівчину, проте вона не така проста, як здається. Наїв-
ність героїні, а не зрадливість – причина її «непопулярних» рішень. У неї велика ці-
кавість до всього, що відбувається навколо. Знаменитий дует «La ci darem la mano» 
підкреслює її недосвідченість та наївність, створює враження сільської простачки. 
Заворожена люб’язністю Дон Жуана дівчина повністю повторює мелодію розпусника, 
а в другій частині дуету обидва голоси зливаються в паралельному русі терцій і секст. 
При цьому всьому вона дуже любить свого нареченого, що доводить своїми поступ-
ками. Рідко ставлять момент опери, де Церліна знущається над Лепорелло за побиття 
Мазетто, а саме тут вона розкривається найглибше: така дівчина за любов може і шию 
звернути і побрити наголо, як сказано в оригіналі опери. При цьому вона ніжна, жі-
ночна, в дворянському товаристві дещо навчилася мистецтву флірту та кокетства, що 
потім успішно використає відносинах з коханим Мазетто. Влучну фразу використав 
театральний режисер Михайло Бичков: «Дон Жуан будить в жінці приховану чуттє-
вість. Герой цілує руку Церліни, і від цього дотику в ній вже щось відбувається. Він її 
зачаровує, зачаровує, своїми дотиками будить в ній пристрасть».

Мазетто в опері – буфонний герой. Цей персонаж дещо відтінняє решту персо-
нажів опери своєю наївністю та простотою, проте в ньому криється деяка реалістич-
ність, що підкреслює устрій того часу. В другій дії опери Мазетто хоче колективно 
вбити Дон Жуана – про те, щоб помститися йому поодинці, мови тут не йде, – а Дон 
Жуан, хитрістю відсилаючи інших селян, б’є бідного Мазетто палицями – це чітко від-
криває маленьку істину – Мазетто, очевидно, не створений для помсти. Проте він го-
товий на цю помсту, його гнів – праведний.

Дона Ельвіра – описана доволі стереотипно, вона втілює в собі образ пристрас-
ної іспанської жінки, готової на все задля свого кохання, проте і готової на все заради 
помсти зраднику. Протягом опери, Ельвіра ні разу не дає скоїти чогось лихого своєму 
коханому, тим самим певною мірою підносячи його на щабель вище для самої себе 
і доводячи собі: «Він не здатен на таке». З першого погляду виокремлюється її істе-
ричність, проте за нею ховається глибша проблема: проблема співжиття любові і не-
нависті до негідного в норовливому серці.

Командор – персонаж-символ в опері. Це постать не безголоса, що обмежується 
однією двома репліками. Тональність командора, відповідно і лінії помсти твору – 
трагічний d-moll (тональність майбутнього Реквієму), що втілює образ смерті, емо-
ційно готує слухача до трагедійності опери. Як тільки в дію включається Командор, 
миттєво змінюється вся емоційна і музична атмосфера опери. Музичне полотно охо-
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плює похмурість та строгість ре-мінору, повторюється матеріал початкового розділу 
увертюри. Грізно звучить лейтмотив долі – кварта, гармонізована напруженою змен-
шеною гармонією.

Висновки
Творчість Моцарта має велике синтезуюче значення, адже в ньому найбільш 

повно відобразилися всі передові ідеї, напрямки того часу. Він створив музику, що 
являє собою новий і історично більш зрілий етап в розвитку музичного мистецтва. 
Його опера «Дон Жуан» – один із найвідоміших творів, що є доволі різноманітним 
і припускає багато версій трактовки. Дон Жуан Моцарта є втіленням бездумної від-
ваги, невичерпного оптимізму та любові до життя в перебільшеному сенсі. Контраст 
тональностей, мелодичні характеристики героїв, майстерно використані можливо-
сті гармонічного розвитку тонко підкреслюють сутність кожного героя, створюють 
яскраве переплетення буфонного із трагічним. Композитор створив не просто оперу, 
він вийшов за рамки жанру і написав психологічну драму, пристрасті якої можна при-
рівняти до Шекспірівських.
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ДО ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ СОЛІСТІВ-ВОКАЛІСТІВ

Анотація
Актуальність. В публікації актуалізовані питання підготовки солістів-вокаліс-

тів у ЗВО в аспекті формування концертних програм, визначення їх художньо-сценічної 
драматургії, культури поведінки на сцені. У поданому матеріалі розглядаються питання 
обґрунтування основних принципів процесу створення, реалізації та презентації твор-
чого проєкту, форми концертно-просвітницької діяльності вокаліста, принципи побу-
дови художньої драматургії концертної програми, визначені ефективні умови втілення 
концертного проєкту, означена сценічна культура виконавця-вокаліста.

Мета – у розкриття методичних основ побудови концертних програм солістів- 
вокалістів та виявлення ефективних умов їх втілення у сценічному виконанні.

Висновки. Процес підготовки програми, вибудовування її драматургії потребує чи-
мало знань, вмінь, розуміння різноманітних деталей, з яких складається концертний ви-
ступ і ретельної, творчої, технічної та художньої підготовки та налаштування на ви-
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конання, опрацювання всіх елементів виступу. Усі означені аспекти є невід’ємної части-
ною драматургії концерту, хоча формально і не відносяться до процесу безпосереднього 
виконання творів, до якості вокального виконання.

Ключові слова: концертна програма, концертний виступ, художня драматургія 
концерту, сценічна культура, соліст-вокаліст.

Дискусії
Як відомо, процес підготовки концертного виступу проходить декілька етапів 

перш ніж стане публічною презентацією концертної програми. Серед основних, за-
гально-структурних компонентів створення програми є зародження ідеї, власне кон-
цепції творчого проєкту, опрацювання та побудова її драматургії, логічне викори-
стання, співставлення та чергування номерів або окремих блоків. Саме в цей момент, 
зародження та окреслення ключових номерів концертної програми відбувається роз-
робка драматургії творчого проєкту, як одного з основних елементів успішної пре-
зентації та професійно вибудуваної концепції. 

Тему концертної драматургії та окремі аспекти концертно-просвітницької ді-
яльності порушували в своїх працях такі дослідники, як: Б. Асаф’єв, Д. Кабалевський, 
Б. Яворський. Серед плеяди українських практиків яскраву традицію вибудовування 
концертних програм можна простежити в хоровій творчості М. Лисенка, К. Стеценка, 
О. Кошиця, Г. Верьовки, А. Авдієвського, а також у представників вокального мисте-
цтва Б. Гмирі, М. Кондратюка, М. Литвиненко-Вольгемут, І. Козловського, М. Гнатюка, 
Є. Мірошніченко та інших, які викристалізували загальні тенденції щодо побудови 
концертної драматургії у творчих проєктах. Серед сучасних наукових праць особливу 
увагу варто звернути на дослідження Т. Жигінас, Г. Савчук, Н. Кречко. Окреме місце 
займає методичний посібник викладачів факультету музичного мистецтва КНУКіМ 
«Сучасний вокально-хоровий концертний репертуар» (Кречко і ін., 2017). 

Так, Т. Жигінас у своїй праці представив класифікацію основних форм концертно- 
освітньої діяльності солістів-вокалістів, а саме:

•	 за характером взаємодії суб’єктів художньо-творчого процесу (концерти-лек-
ції, концерти-бесіди, концерти-дискусії); 

•	 за кількістю учасників концертного дійства (моно-концерт, концерт-діалог, 
сумісний концерт із учнями); 

•	 за тематичною спрямованістю (концерт-казка, концерт-біографія, кон-
церт-загадка тощо); 

•	 за специфікою сценічного оформлення (концерт-вистава, концерт-експози-
ція, музично-поетична композиція) (Жигінас, 2007, с. 8).

Кожен вид концертної діяльності за цією кваліфікацією потребує особливого 
підходу до вирішення концепції концертного виступу соліста. Основоположним фак-
тором у підборі програми та її структурі певної концертної форми є реалізація осно-
вної художньої ідеї, яка відповідає визначеній формі, осмислення очікуваного сприй-
няття цієї програми публікою, врахування технічних і професійних можливостей ви-
конавця. Важливим є аналіз змістовних акцентів програми і правильна їх подача за 
принципом комплектації концертних творів, їх чергування за принципом жанрового 
контрасту або подібності, використовуючи їх різноманітність. Варто враховувати ху-
дожнє сприйняття програми глядачами аби уникнути втоми від однотипних творів 
або невиправданого, надмірного контрасту. 

Доцільним має бути врахування процесу втоми голосового апарату співака, 
змінюючи акценти в програмі від технічних, складних вокальних номерів до творів 
з  тонкою художньою виразністю. Також, вибудовуючи концертну програму, варто 
звернути увагу на загальну драматургічну лінію концерту, в якій має бути присутня 
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певна вступна частина, що допомагає зануритись в обрану тематику, кульмінація або 
низка кульмінаційних зон і логічне завершення програми. 

Варто зазначити, що сольний виступ для будь-якого виконавця є серйозним фа-
ховим випробуванням, основне завдання якого – донесення образного змісту кожного 
твору і водночас вміння провести певну художню ідею виступу через весь концертний 
показ. Важливо продумати як утримувати увагу публіки, належним чином підкреслю-
ючи ту чи іншу сторону художнього твору. Переконливе художнє виконання можливо 
тільки у разі, коли артист правильно розрахує свої фізичні сили та технічні можливо-
сті. Тому у сольну концертну програму, як правило, поряд з новими творами для ви-
конавця включають твори вже неодноразово випробувані на сценічних майданчиках. 
Твори, складні з точки зору теситурних умов, виснажливі, щодо роботи з вокальним 
диханням або динамікою, варто поєднувати з творами, які є більш легкими щодо тех-
нічних вокальних завдань, але мають безперечну цінність в художньому плані.

Одним з важливих принципів художньої драматургії є принцип контрастності 
і тотожності, окремі елементи якого також варто використати у концертній програмі 
соліста-вокаліста. У програмі, в якій твори об’єднані одним стилевим направленням, 
контрастним елементом будуть виступати твори різні за емоційним наповненням 
(наприклад, драматичні твори відтіняються ліричними, елегійними, епічними або 
жартівливими), також елементом контрасту може виступати співставлення творів за 
жанрами та національною приналежністю. У відповідності до цього принципу про-
граму можна поділити на кілька блоків (блок класичних арій співставити з блоком 
романсової вокальної музики).

Артист, що готує сольний концерт, має свідомо відноситись до «ритму» концерт-
ного виступу. Це поняття вміщує в собі – вихід на сцену, представлення концертмей-
стера, вдячні поклони публіці тощо. Окреслені елементи є вкрай впливовими на слу-
хацьку увагу і можуть як допомогти вокалісту провести вдалий концертний виступ, 
так і завадити. Після демонстрації дуже яскравого вокального твору, з експресивним 
емоційним змістом, варто дати публіці прожити, усвідомити художню ідею твору. Для 
цього виконавці використовують прийом повернення на декілька секунд за куліси. 
Такий прийом з одного боку дозволяє відокремити частини програми з різним зміс-
товним наповненням, з іншого – дає можливість вокалісту відпочити та перелаштува-
тися на новий художній образ.

Якщо технічні умови концертного приміщення дозволяють, виконавець може 
прикрасити концертний виступ зміною сценічного одягу. Певні візуальні зміни теж 
допомагають публіці перелаштуватися на нові художні ідеї та освіжають сприйняття 
концертної програми в цілому. Чоловіки-вокалісти в першій частині концерту мо-
жуть дозволити собі співати у фраку або смокінгу, а другу частину – в концертній або 
національній сорочці.

Щоб публіка не чекала повторного виходу вокаліста, варто заздалегідь передба-
чити певну невелику інформативну частину, яку можна доручити ведучому концерту. 
Така інформація має бути влучною, чітко розрахованою за часом, для того, щоб вико-
навець встигнув змінити концертний одяг, а глядач не втомився очікувати.

Такі невеликі деталі дуже урізноманітнюють концертний виступ, дають мож-
ливість впливати на глядача не тільки через слухання музики, але й через візуальні 
ефекти, роблять програму більш цілісною в її художньому сприйнятті. 

Будь-яка сольна програма вокаліста включає в собі поняття творчого ансамб-
лю, дуету, між співаком та концертмейстером. Дуже важливим вбачається художньо- 
творче порозуміння між співаком і піаністом під час виступу. Цей процес яскраво ві-
дображається як у творчій частині (власне під час виконання твору), так і у взаємодії 
між творами. В цьому зв’язку, представлення концертмейстера, переадресація опле-
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сків публіки в його бік, вихід на сцену із-за куліси, запрошення розпочати новий твір, 
(зазвичай, соліст показує поглядом або легким кивком голови), виконавець має чітко 
продумати і відпрацювати в процесі репетиційної роботи.

Висновки
Як бачимо процес підготовки програми, вибудовування її драматургії потребує 

чимало знань, вмінь, розуміння різноманітних деталей, з яких складається концерт-
ний виступ і ретельної, творчої, технічної та художньої підготовки та налаштування 
на виконання, опрацювання всіх елементів виступу.

Усі вище означені аспекти є невід’ємної частиною драматургії концерту, хоча 
формально і не відносяться до процесу безпосереднього виконання творів, до яко-
сті вокального виконання. Однак, знання, врахування і відпрацювання цих аспектів 
концертного виступу, на нашу думку, допоможуть майбутнім солістам-вокалістам у їх 
практичній діяльності. Знання усіх деталей щодо побудови концертної програми, ес-
тетики сценічної поведінки виконавця та їх використання на сцені мають величез-
ний вплив як на публіку, так і на самопочуття самого виконавця.

Викладені в тезах доповіді положення можуть бути використані розробниками 
навчальних програм при формуванні та оновленні їх з фахових дисциплін.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗВУЧАННЯ ПОЕЗІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ У КАМЕРНО-ВОКАЛЬНИХ 
ТВОРАХ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ ХХ СТОЛІТТЯ

Анотація 
Актуальність. У творах українських композиторів ХХ ст. поезія Лесі Українки по-

сідає одне з найважливіших місць, адже, вона знайшла багатогранне художнє уособлення 
в рядах різножанрових творів. Аргументом цього є балети та опери В.Кирейка, К.Сте-
ценка, Л.Дичко, Г.Жуковського, хори і солоспіви М.Колеси, М.Лисенка, К.Стеценка, Я.Сте-
пового та інших. На превеликий жаль, дослідження проблематики поезії Лесі Українки 
в музиці все ще знаходиться на початковому етапі. Єдиним значним доробком в сфері 
музикознавства є монографія Л.Яросевич «Леся Українка і музика». 

Мета – визначити особливості звучання поезії Лесі Українки у камерно-вокальних 
творах, що написані на тексти поетеси. 

Висновки. Провівши аналіз 35 солоспівів бачимо явище переважання поліфонічно-
го типу музично-поетичної взаємодії (17) над паралельно-авторизуючим (9) та пара-
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лельно-резонуючим. В цілому є паритетне співвідношення поліфонічного і паралельного 
типів музично-поетичної взаємодії, також з подальшим паритетним розподілом пара-
лельного на підвиди.

Ключові слова: формотворчий, метро-ритмічний, інтонаційний рівні музично 
поетичної взаємодії, паралельно-резонуючий, паралельно-авторизуючий, поліфонічний 
типи музично-поетичної взаємодії.

Дискусії 
Ідея музично-поетичної взаємодії Н.Огаркової (Огаркова, 1988). започаткована 

на розумінні синтетичної природи камерно-вокального жанру, тобто обов’язковим 
тим чи іншим чином поєднати музичний та поетичний ряди в єдине ціле художнього 
твору. Вона радить розпізнавати авторизуючу тенденцію (музичний ряд на семан-
тико-структурному рівні підкоряє собі поетичний) та резонуючу тенденцію твору 
(музичний ряд на семантико-структурному рівні піддається поетичному, всіляко 
підтверджуючи закономірності першого). В першому випадку можемо спостерігати, 
що у  поетично-музичній взаємодії переважають закономірності музичного тексту, 
а вже в другому – віршового. Значну роль, за словами Н.Огаркової, в цьому процесі 
займають будова вірша, ритм, рима, рядок та строфа. Водночас, за словами дослідни-
ці: «Резонуючий підхід полягає в збереженні в музиці віршованої структури вірша, 
а авторизуючий – у перетворенні вірша в прозу, в його депоетизації» (Огаркова, 1988, 
с. 113). У цьому твердженні в якісь мірі погоджуюсь з  Н. Огарковою, проте, на мою 
думку, тенденції депоетизації та поетизації проявляються набагато глибше та шир-
ше, ніж зазначено нею. Тому що музичний метро-ритм може цілком поглиблювати 
ритміку поезії, так само як і може її знижувати, але при цьому всьому може бути дово-
лі самостійним, непідвладним запропонованому метричному ритму, існуючи як дру-
гий, самобутній метро-ритмічний ряд. Тобто я цілком погоджуюсь, що резонуючий 
підхід виявляється збереженням та аргументованим музичним рядом даної віршом 
метро-ритмічної форми. Але незважаючи на це авторизуючий підхід також може 
проявлятися як депоетизацією (про що мовить Н.Огаркова), так само і виробленням 
незалежної метро-ритмічної структури, незважаючи на поетичний ряд, але такої, що 
взаємодіє з ним за правилом поліфонічної взаємодії. Даний нюанс, на мою думку, не 
розходиться із зазначеною вище ідеєю, а лише підтверджує її зміст.

Н.Огаркова на основі зазначеного дає визначення існуванню аналогічного типу 
музично-поетичної взаємодії, як такого, що започаткований на «функціональній 
диференціації та структурно-семантичній аналогії поетичного і музичного рядів» 
(там само, с. 113) у таких різновидах як – паралельно-авторизуючому та паралельно- 
резонуючому. Також – поліфонічного типу музично-поетичної взаємодії, що визна-
чає «функціональну рівнозначність, драматургічну багатоплановість, а також струк-
турно-композиційну автономію поетичного і музичного рядів» (там само, с. 123).

Описана ідея покладена в основу вже використовуваного в процесі даного дослі-
дження аналізу способів і типу музично-поетичної взаємодії. Незважаючи на це ро-
бота з даним матеріалом дала можливість чітко виокремити рівні аналізу музичного 
та поетичного текстів, уникаючи вже використовуване до цього Н.Огарковою в дано-
му контексті доволі невиразне, а все тому що немає конкретного поняття семантики. 
Мова йде про те, що у даній доповіді звертається увага на аналіз музичного, а також 
і поетичного ряду з боку: 1) метро-ритмічних даних (розмір; наголошені і ненаголо-
шені долі та склади; типи мотивів та стоп (ямб, хорей, анапест і т.д.); 2) форми (мотив 
або сегмент (стопа); речення; період/строфа; цезура; рефрени/повторення (всереди-
ні та між строфами); 3) інтонації (в її жанровому просторі) – пісенна, танцювальна 
(полькова, вальсова і ін.) та мовна (ствердна, питальна, заклична, наказова). Також 
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необхідно звернути увагу на те що співставлення/порівняння відбувається двома па-
рами (Чекан, 2012): 1) вокальна партія солоспіву та текст вірша; 2) вокальна партія та 
інструментальна (фортепіанна) партія.

На прикладі аналізу вірша Лесі Українки «Не співай мені сеї пісні» можна краще 
зрозуміти дію обраної методики, у чотирьох музичних утіленнях. 

Суттєву роботу з поетичним текстом на рівні форми, можна спостерігати у со-
лоспіві Віталія Кирейка. Композитор не порушує задані масштаби фрази та не змінює 
порядок слів у фразі. А саме суттю його видозмін зазначається у повтореннях фраз 
і інтенсивність яких зростає по мірі наближення до закінчення твору. Так ми може-
мо спостерігати у першій частині повторення заключного рядка двічі («нащо співом 
будити його») але звичайно ж з різним музичним текстом. Що саме досягається за 
рахунок даного прийому? А те що робиться акцент саме на це питання, та думку. Вже 
у другій частині (проста двочастинна репризна форма) спостерігається, що характер 
і частота повторів посилюються. Повторено «Ви не знаєте, що я гадаю, як сиджу я мов-
чазна, бліда», «То ж тоді в мене в серці глибоко», окрім того, також ще окремо «Ви не 
знаєте, що я гадаю» та окремо «як сиджу мовчазна, бліда» і ще раз окремо «мовчазна» 
(в різних місцях) та «Не співай мені сеї пісні» наприкінці (що несе за собою ніби об-
рамлення твору). Це все сприяє розширенню форми та збільшенню її масштабів. 

Співставлення в першій частині розмірів С і 9/8 (тобто перемінний розмір) вже 
в другій частині перетворюється у поліритмію (12/8 – С; 9/8 – 3/4). Даний підхід можна 
трактувати як прояв резонуючої, а також і авторизуючої тенденції одночасно, тобто 
як внутрішньо суперечливий феномен. Це єдиний твір з чотирьох аналізованих де 
основою тематизму виступає хореїчний мотив (розпочинається з сильної долі), а не 
ямбічний мотив як у більшості. Це свідчить про сильний прояв авторизуючої тенден-
ції, тому що суперечить організації ритміки вірша Лесі Українки. На це також вказує 
і наявність свободи мелодичного розвитку та фразування, в тому числі використання 
розспівів, а особливо це проявляється у другій частині, де вживаються досить вагомі 
розспіви (на словах «що я гадаю», «мовчазна, бліда», «сумная рида»).

Виразні риси авторизуючої тенденції має інтонаційний зміст музичної компо-
зиції, як такий, що закорінений в інтонаційну сферу оперного стилю. Інструменталь-
на партія – самостійна. За фактурними ознаками вона більш однорідна, і спирається 
на модель акордово-хорального викладу з деякими елементами поліфонізації. Однак 
зрозуміло, що вона являється цілком самостійною і гармонічно, ритмічно та мело-
дично. Можна зробити висновок, що солоспів В.Кирейка належить до паралельно- 
авторизуючого типу музично-поетичної взаємодії між собою.

У представленому солоспіві Юдіфи Рожавської музичний ряд на рівні форми 
повністю відповідає поетичному ряду. Текст Лесі Українки збережений повністю без 
змін (резонуюча тенденція). Незважаючи, що у першій строфі обсяг музичної фрази 
відповідає рядку поетичного тексту і ця тенденція послідовно дотримується, то вже 
у другій строфі (якраз в розробковій зоні двочастинної репризної форми) наглядно 
простежується поділ поетичного рядка на дві фрази, тобто розбивання рядка додат-
ковою цезурою, що цілком можливо є проявом тенденції депоетизації, внесення рис 
мовлення у мелодійну, римовану структуру вірша Лесі Українки (риси авторизуючої 
тенденції).

Прояв резонуючої тенденції спостерігається на рівні метро-ритму – С (12/8), 
а також наявність затактового (зі слабкої долі) початку музичного мотиву. На інтона-
ційному рівні – в першій строфі присутня пісенні інтонація, натомість – в другій стро-
фі можна спостерігати декламаційно-аріозну інтонацію, що знову ж таки в першому 
випадку є проявом поетизації – резонуючої тенденції, а вже в другому – авторизую-
чої, тобто депоетизації. Необхідно відзначити достатню самостійність фортепіанної 
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партії, яка безперервним своїм потоком фігурацій, а також і самостійністю мелодич-
них підголосків згладжує усі цезури вірша та вокальної партії. Тому всі ці риси да-
ють підставу даний солоспів Ю.Рожавської віднести до поліфонічного типу музично- 
поетичної взаємодії.

У солоспіві Михайла Жербіна на рівні форми можна спостерігати тенденцію до 
об’єднання рядків поетичної строфи у цілісну тривалу мелодичну побудову. Таке яви-
ще можемо спостерігати вже у першій частині форми (весь солоспів – період з до-
повненням), де в неперервній мелодичній лінії спостерігається об’єднання третього 
і четвертого рядка поетичного тексту. Це є виразною ознакою авторизуючої тенден-
ції. Також необхідно відзначити помірну наявність розспівів у кожній з фаз форми, 
що також трактується як вияв авторизуючої тенденції. Варто зазначити, що вірш Лесі 
Українки складається з двох строф, а композитор укладає в трифазову побудову, де 
Tempo І (доповнення) будується на повторенні двох останніх рядків другої строфи 
вірша. 

Музичний розмір даного солоспіву – суперечить третинності анапестового роз-
міру вірша. Будова музичного мотиву – ямбічна. Інтонаційний зміст – спирається на 
послідовне використання декламаційних та мовних інтонацій. Інструментальна пар-
тія – багата і неоднорідна у фактурному плані, а саме наявність хоральних розділів 
з елементами підголоску, розділи із синтетично-фігураційною фактурою, а також ар-
педжіо. Необхідно зазначити, що в межах кожного із розділів форми відбуваються 
незначні відхилення від основних вказаних фактурних типів. Це вказує на яскравий 
прояв авторизуючої тенденції. Тому все вище сказане дає змогу віднести даний со-
лоспів до паралельно-авторизуючого типу музично-поетичної взаємодії.

У солоспіві Петра Гайдамаки ми можемо спостерігати, що форма вірша та форма 
музичної композиції не являється ідентичною. Тому що вкінці солоспіву композитор 
уводить коду, яку будує видозміненому повторенні першого рядка («Не співайте мені 
сеї пісні, не співайте мені»), де приховує поетичну цезуру рівністю ритмічного руху 
вокальної партії. Це являється підставою для авторизуючої тенденції. Окрім цього, 
композитор робить зміни у першій строфі, він заміняє словосполучення «спить мій 
жаль у серденьку» на «спить жаль у моїм серденьку», що також являється яскравим 
прикладом депоетизації – тобто дії авторизуючої тенденції. Тому що завдяки цьому 
відбувається порушення ритміки вірша. 

На рівні метро-ритму: розмір 3/4 відповідає третинності поетичної стопи, та-
кож збережено затактову побудову музичного мотиву (зі слабкої долі), що відповідає 
віршованій стопі (окрім коди, де зникає ямбічність). Цезури вокальної і фортепіан-
ної партій в основному відповідають рядкам вірша Лесі Українки. На імітаційному 
рівні – у вокальній партій від самого початку і до кінця досить показовими є риси 
аріозо-декламаційної оперної інтонації пов’язані з рисами народної епічної імпро-
візації. І те, і інше являється засобом депоетизації, тому що відбувається уникнення 
повторності, симетрії, регулярності тощо, а значить – дії авторизуючої тенденції. 
Повна підпорядкованість фортепіанної партії вокальній, а відповідно і віршу, ком-
пенсує виняткову свободу вокальної партії. Як і усі зазначені попередні твори, со-
лоспів П. Гайдамаки потрібно віднести до поліфонічного типу музично-поетичної 
взаємодії.

Проведений аналіз привів до парадоксального результату, який необхідно також 
буде перевірити аналізом значно більшої кількості зразків. Парадоксальність полягає 
в тому що доволі сильна поезія в нашому випадку – поезія Лесі Українки – значущої 
особистості – раптом породжує два приклади паралельно-авторизованого типу та 
два приклади поліфонічного типу музично-поетичної взаємодії. А такого прояву як 
резонуючого взагалі немає. При цьому, потрібно зазначити, що композитори твори 
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яких взято до аналізу, переважно не належать до композиторів першого ряду («Ком-
позиторы второго ряда в историко-культурном процессе»). Тому поширений міф про 
те, що мелодійність (в сенсі структурованість, звучність, симетричність, впорядкова-
ність) поетичного першоджерела завжди породжує мелодійність вокального твору, 
написаного на цей текст. 

Зробивши аналіз згідно положень обраної методики решти камерно-вокальних 
творів, маємо такі результати. Паралельно-авторизуючий тип музично-поетичної 
взаємодії: Г. Майборода «Не дивись на місяць весною»; М. Лисенко «Смутної провес-
ни»; Ф. Надененко «Уста говорять»; В. Кіпа «Осінній плач»; М. Скорульський «Мрії»; 
В. ерасимчук «Гей, піду я в зеленії гори»; В. Тиможинський «Осінній спів» – всього 
7 творів + 2 з попереднього розгорнутого аналізу, таким чином – 9.

Поліфонічний тип музично-поетичної взаємодії: В.Тиможинський «Я не кохаю 
тебе»; Ф.Надененко «Хотіла б я піснею стати»; М.Вериківський «Смутної провесни»; 
Г. Верьовка «На зеленому горбочку»; П. Глушков «Стояла і слухала весну»; П. Гайда-
мака «Знов весна»; А. Лазаренко «Ой піду я в бір»; В. Кіпа «Надія», «Вечірня година», 
«Напровесні», «Скріз плач, і стогін, і ридання»; Л. Левітова «Реве, гуде негодонька»; 
Г. Гембера «Стояла я і слухала весну»; В. Гомоляка «Останні квіти»; В.Кирейко «Піс-
ня Антея» – всього 15 творів + 2 з попереднього розгорнутого аналізу, і таким чином 
17 творів.

Паралельно-резонуючий тип музично-поетичної взаємодії: Я.Степовий «Слово, 
чому ти не твердая криця», «Гетьте, думи, ви хмари осінні»; М.Жербін «Золотії терни»; 
М.Колесса «Я марила всю ніченьку»; П.Гайдамака «Нічка тиха і темна була», «Горить 
моє серце», «Дивлюсь я на яснії зорі», «Хотіла б я піснею стати»; В.Герасимчук «Ви 
щасливі, пречистії зорі» – всього 9 творів.

Висновки
Підводячи підсумок аналізу 35 солоспівів бачимо явище переважання поліфо-

нічного типу музично-поетичної взаємодії (17) над паралельно-авторизуючим (9) та 
паралельно-резонуючим. В цілому є паритетне співвідношення поліфонічного і пара-
лельного типів музично-поетичної взаємодії, також з подальшим паритетним розпо-
ділом паралельного на підвиди.

Даний факт остаточно спростовує гіпотезу про те, що висока (в розумінні до-
сконала, майстерна) поезія Лесі Українки, являється домінуючим і визначальним 
чинником кінцевого художнього результату камерно-вокального твору – на рівні 
метро-ритму, структури, інтонаційного змісту. Тим більше, що проаналізовані нами 
дані твори не завжди належать перу композиторі першого ряду, а нерідко – другого, 
або ж і третього. Незважаючи на це навіть у цьому випадку музичний текст на рівні 
загальної картини не є резонуючим поетичному тексту, а музична ідея – поетичній 
дії. Отже, можна зробити висновок, що оскільки вказані композитори звертаються 
до поезії Лесі Українки – то усіх їх приваблює образно-художній зміст вірша, його 
семантика, на цьому, загальному, семантичному рівні – у нас є повне право говорити 
про резонування музичної ідеї віршовій, тоді як, глибші, структурні рівні поетичного 
першоджерела, які досліджувалися в даній статі – використовуються ними лише на-
половину. Отже, поезія Лесі Українки у солоспівах українських композиторів вико-
нує функції: семантичну – творення художнього образу, а також структуроутворюючу 
в широкому розумінні – йдеться про метро-ритмічну та інтонаційну форми камерно- 
вокального твору. Також, необхідно зазначити, що тип музично-поетичної взаємо-
дії, визначенням якого ми займались у даній статті, в жодному разу не трактується 
нами як оцінювальний фактор. Єдина ціль оперуванням даним поняттям – пояснити 
особливості співвідношення поетичного і музичного рядів камерно-вокального тво-
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ру і таким чином визначити міру залежності кінцевого синтетичного художнього ре-
зультату від породжуючого його поетичного першоджерела.
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РОЗСПІВУВАННЯ ЯК ОДНА З ОСНОВНИХ СКЛАДОВИХ НАВЧАННЯ 
ВОКАЛЬНОМУ МИСТЕЦТВУ 

Анотація
Актуальність. Тема вокальних вправ не втрачає своєї актуальності і по сьогод-

нішній день. Жодне заняття вокалу, як співаків-початківців, так і вже досвідчених ви-
конавців, не обходиться без розспівування. Вокальне мистецтво потребує постійного 
вдосконалення і так званого «тренування», саме таку функцію під час заняття вико-
нують розспівки. Голосові зв’язки – це мязова тканина, тому розспівку у співу можна за 
значенням порівняти із розминкою спортсмена чи танцюриста перед тренуванням або 
виступом. 

Метою – виявити корисний вплив вокальних вправ на голосовий апарат співака та 
доведення думки, що розспівування є основою вокального мистецтва.
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Висновки. Розспівування є важливою складовою уроку сольного співу. Розспівка не 
тільки дозволяє розігріти голосовий апарат, а й координує слух з голосом, сприяє роз-
витку вокально-технічних навичок та допомагає у створенні художнього образу музич-
ного твору. 

Ключові слова: розспівування, вокальні вправи, тренування, вокальне мистецтво, 
співаки, виконавці, голосовий апарат, голосові складки.

Дискусії
Розспівування – це вокальні вправи для формування навичок володіння співаць-

ким голосом. За допомогою розспівок вокаліст вдосконалює свій голос, а саме: роз-
ширює свій діапазон, координує зв’язок слуху з голосом, розвиває і закріплює музич-
ний слух на ладовій основі, формує правильну вимову голосних і приголосних звуків, 
вчиться інтуїтивному інтерпретуванню вокальних творів, набуває досвіду художньої 
виразності виконання. Також під час вокальних вправ формується певна манера во-
кального співу та напрацьовується правильне співацьке дихання і звуковидобуван-
ня. За допомогою розспівок голосові складки розігріваються і приводяться у робочий 
стан, а також у подальшому вони «запам’ятовують» певні вокальні вправи, які далі 
переносяться вже на музичний твір. 

Наш голосовий апарат – це сукупність органів, які допомагають нам утворювати 
звук. До них входять:

•	 Органи дихання – джерело звукової енергії
•	 Гортань із розміщеними в ній голосовими складками – джерело виникнення 

звукових коливань
•	 Артикуляційний апарат – джерело утворення звуків членороздільної мови
•	 Резонатори – джерело підсилювання звуку
•	 Діафрагма – джерело безпосередньо утворення опори для звуку 
Правильне розуміння роботи голосового апарату впливає на якість розігріву го-

лосових складок. Професійний вокаліст має чітко знати правила виконання розспівок 
та дотримуватись певних вимог задля того, щоб наш голос «запам’ятовував» якісне 
утворення звуку. 

Розспівки допомагають нам у розвитку нашого голосу, а саме – у вирішенні пев-
них співацьких завдань. Виходячи з цього, вокальні вправи бувають різних видів:

•	 Для дихання (що є чи не найосновнішим)
•	 Для дикції
•	 Для розвитку діапазону 
•	 Для розвитку чистого інтонування та відпрацьовування вокальної позиції 

(більшість виконується a cappella)
Доволі часто, на початку навчання вокалу, для розспівування беруть прості впра-

ви, які можна легко запам’ятати на слух, задля того, аби не витрачати багато часу на 
вивчення вокальної вправи лише для розігріву голосу. Але, якщо розспівка дійсно 
ефективна і впливає не лише на розігрівання голосових складок, а й на розвиток арти-
куляційного апарату або будь-якого іншого важливого чинника, тоді потрібно звер-
нути окрему увагу на подібні вправи.

Розігрівання голосового апарату потрібно починати зі співу на mormorando, по-
ступово збільшуючи навантаження і складність вокальних вправ. Задля того аби не 
нашкодити голосовим складкам, треба притримуватися двох основних правил роз-
співування – поступовість і постійність. Кожна розcпівка повинна мати свою мету, 
результат якої з часом позначиться на професійному зростанні співака. Такими ці-
лями є:

•	 Координація слуху з голосом
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•	 Вивчення правильної вимови голосних і приголосних звуків, а також правиль-
ного перенесення складів під час співу

•	 Розвиток співацького дихання
•	 Вироблення гнучкості і рухливості голосу
•	 Удосконалення вокально-технічних навичок
У процесі виконання розспівок вокаліст має набувати таких умінь, як: 
•	 Вільне (без напруги) положення корпуса й голови
•	 Правильне відкриття рота під час співу
•	 Уміння безшумно брати дихання (не піднімаючи плечей)
Основу правильного співу становить вірне співацьке дихання. Для його розвитку 

існує велика кількість вправ. Досить ефективними вважаються тренування зі свічкою. 
Вдих береться носом, далі іде невелика затримка дихання і потім повільний видих че-
рез рот. Під час виконання вправи вокаліст повинен плавно і рівномірно розподіляти 
потік повітря, який він видихає, таким чином, аби вогник якомога менше коливався. 
Чим якісніше буде виконання цієї вправи, тим краще у подальшому буде володіння 
диханням під час співу. Також досить важливими є вправи на дикцію. За допомогою 
чіткого і вірного вимовляння приголосних і голосних звуків вокаліст формує правиль-
ну співацьку позицію і таким чином уникає багатьох вокальних дефектів, зокрема 
гугнявості та занадто глибокого звуку. Ефективними вправами для розвитку артику-
ляційного апарату є скоромовки. Під час їх промовляння розвивається рухливість та 
чітка зрозуміла вимова слів. 

Вправи на розвиток діапазону грають велику роль у процесі розспівування вока-
ліста. За їх допомогою виявляється примарна зона вокаліста і відношення до певного 
співацького голосу. Починати такі вправи потрібно із середнього регістру і поступово 
розширювати вверх і вниз. Однією з таких вправ є виконання повного тонічного три-
звуку. Підіймаючись кожного разу вище на півтона, голос звикає до виконання більш 
високої або більш низької ноти. Звичайно, тільки досвідчений педагог може визначи-
ти ступінь навантаження для голосу і окреслити тактичні та стратегічні цілі у розвит-
ку діапазону. Це певною мірою можна порівняти із вправами на розтягування м’язів 
у спортсменів, коли вони поступово сідають на шпагат.

Одним з важливих чинників є правильність виконання вокальних вправ. Набу-
ваючи певних навичок під час розспівування, вокаліст у подальшому на підсвідомому 
рівні буде правильно виконувати твір. Іншими словами, правильність виконання во-
кальних вправ – запорука успішного виконання твору.

Під час розспівування дуже важливо, аби кожен звук був продовженням попе-
реднього, звучав кантиленно. Досить багато залежить від першого звуку, іншими сло-
вами, якої якості буде перша нота, такої будуть і наступні. Важливо не змінювати во-
кальну позицію під час співу, щоб усі ноти, не зважаючи на їх висоту, відтворювалися 
в однаковій манері, без певних провалів та затримок.

Особливо потрібно концентруватися на виконанні довгих звуків/нот, тому що 
як початківці, так і люди вже з музичною освітою, можуть не помічати, як у творі на 
довгій ноті втрачають певну вокальну позицію і починають завищувати або зани-
жувати ноту. Задля виключення таких помилок використовують, наприклад, впра-
ви, які виконуються на одній ноті, але з різними складами, що допомагає відпра-
цьовувати як вокальну позицію, так і правильне і чисте інтонування звуку. Також 
під час виконання таких вправ гарно розвивається голос, дихання і багато інших 
навичок.

Неправильне, хибне розспівування може привести до різноманітних хвороб 
і травм голосового апарату. Якщо відразу давати велике навантаження на голосові 
складки, це може привести до хрипоти або навіть втрати голосу.
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Різке зловживання високими нотами втомлює голос та затискає м’язи у вокаліс-
та. Спираючись на це, потрібно з розумом виконувати вправи на розвиток діапазону 
і розширювати його поступово.

 Важливо не перевтомлювати голос під час застудних захворювань вокаліста. 
Зловживання уроками вокалу у цей період може призвести до зриву голосу та утво-
рення вузликів на голосових складках. 

Надмірне перевантаження голосу викликає такі хвороби як:
•	 Фарингіт (запалення слизової оболонки та лімфоїдної тканини глотки)
•	 Риніт (синдром запалення слизової оболонки носа)
•	 Хронічний трахеїд (захворювання верхніх дихальних шляхів)
•	 Фоноастенія (голосова слабкість)
•	 Афонія ( відсутність звуку)
Основними причинами цих захворювань є:
•	 Перевищення підзв’язочного тиску
•	 Тривалий спів на високій або низькій теситурах
•	 Нервові стреси
Щоб уникнути фатального становища треба завчасно турбуватися про голос і до-

тримуватись мір профілактики. Тому важливо прислухатися до порад викладача, не 
перевантажувати голосовий апарат, займатися вокалом не більше ніж 1-1,5 години на 
день, при цьому безперервний спів не має перевищувати 20 хвилин, потім потрібен 
невеликий відпочинок, після якого можна продовжувати співати. Також бажано мати 
при собі негазовану воду кімнатної температури, яка буде зволожувати горло. Занят-
тя з вокалу треба починати не раніше, ніж через 2-2.5 години після прийму їжі. Саме 
стільки часу потрібно, аби пройшов цикл перетравлювання їжі у шлунку, і співак, от-
римавши енергію, почувався добре для роботи в класі вокалу.

Висновки
Можемо зробити висновок, що розспівування є однією з основних складових 

навчання вокальному мистецтву. Без правильного розігрівання голосових зв’язок 
можна навіть нанести серйозну травму, тому виконання вокальних вправ на початку 
заняття є обов’язковим. Розспівки допомагають виконавцям відпрацьовувати вокаль-
ні навички ще задовго до вивчення твору і згодом переносити набуті вміння безпо-
середньо на самий музичний твір. Профілактика та розумний підхід надовго збереже 
голос, зміцнить його і дозволить подовжити активне співацьке життя.
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УКРАЇНСЬКИЙ РОМАНС У НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ

Анотація
Актуальність дослідження пояснюється необхідністю узагальнення наукової ін-

формації, що висвітлює різні наукові підходи щодо романсу як синтезу вокального й ін-
струментального різновидів з різноманітними напрямами в мистецькому просторі.

Мета – висвітлення окремих аспектів, спрямованих на романс як предмет дослі-
дження; аналіз та узагальнення наукових підходів у тлумаченні окремих дослідницьких 
концепцій.

Висновки. Акцентується увага на важливості подальших творчих пошуків у дослі-
дженні українського романсу як художньо довершеного явища, що займає помітне місце 
в площині активізації інтересу науковців, зокрема музикознавців, теоретиків і практи-
ків до теоретичних аспектів досліджуваної проблеми, адже предмет зацікавлення є пе-
реконливим свідченням високої вокальної культури як синтезу поезії, музики і виконав-
ства.

Ключові слова: український романс, історіографічний огляд, дослідницька концеп-
ція, наукова інформація, науковий дискурс.

Дискусії
Романс – це унікальне явище в історії як світової, так і української музичної 

культури. Зародившись та сформувавшись в західноєвропейській культурі середи-
ни XVIII століття, романс вже в ХІХ столітті став вершинним жанром романтичного 
світогляду та, одночасно, національним жанром для багатьох культур, в якому поєд-
нались риси західноєвропейської арії та національної ліричної пісні. В сучасному 
культурному просторі цей жанр є вираженням суттєвих процесів, що відбуваються 
в культурі – динаміка положення особистості в сучасному суспільстві, співвідношення 
індивідуальності і соціуму, масової та елітної культур, а, відповідно, на глибинному 
рівні викарбовує співвідношення в самій людині внутрішнього та зовнішнього, ду-
ховного та фізичного.

Український романс є помітним явищем в світовій музичній культурі. В творах 
цього жанру в першу чергу підкреслюється висока вокальна культура нації як асимі-
ляції поетичного тексту та музичного обрамлення. Як і в інших країнах, так і в Україні 
романс поступово набував рис самобутнього жанру, опираючись на фольклорні вито-
ки ліричної пісні. Для українського романсу характерні внутрішній змістовний взає-
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мозв’язок слова і музики, строфічність побудови, міжжанровий синтез (симфонізація 
та вокалізація фактури).

У добу державної незалежності України особливої актуальності набувають до-
сягнення в галузі композиторської творчості, зокрема відбиття загальних художніх 
тенденцій та стильових течій другої половини ХХ ст. у творчості українських компо-
зиторів: неоромантизму, неофольклоризму, неокласицизму, полістилістики. «Нова 
фольклорна хвиля» у творах 

М. Скорика, Л. Дичко, Л. Грабовського, Л. Колодуба, Є. Станковича. Неокласична 
хвиля у творчості українських композиторів. Полістилістика у творчості В. Сильве-
строва, Є. Станковича, Л. Колодуба, В. Буєвського, Я. Губанова тощо. Ці та подібні їм 
досягнення стали основним аргументом, відправною точкою дослідницьких пошуків 
самобутнього жанру українського романсу.

Новизна роботи полягає в аналізі та узагальненні наукової інформації, що ви-
світлює різні наукові підходи щодо романсу як синтезу вокального й інструменталь-
ного різновидів з різноманітними напрямами в мистецькому просторі.

Оскільки романс є предметом наукового зацікавлення вчених і займає поміт-
не місце в площині активізації інтересу науковців, то метою запропонованого дослі-
дження є: висвітлення окремих аспектів, спрямованих на романс як предмет дослі-
дження; аналіз та узагальнення наукових підходів у тлумаченні дослідницьких кон-
цепцій.

Для досягнення поставленої мети в ході роботи був проведений аналіз науко-
вих джерел, які ґрунтуються на дослідницьких працях Овсяннікової-Трель О.А., Си-
ротюк Т.А., Склярова О.Д., Гордійчука М.М., розглянуто різноманітні аспекти осмис-
лення романсу як предмета дослідження, зроблено аналіз та узагальнення наукової 
інформації, що окреслює теоретичну базу дослідження, запропоновано короткий іс-
торіографічний огляд наукових підходів. Звернено увагу на досягнення в галузі ком-
позиторської творчості, зокрема відбиття загальних художніх тенденцій та стильо-
вих течій другої половини ХХ ст. у творчості українських композиторів, досягнення 
яких стали основним аргументом, відправною точкою дослідницьких пошуків само-
бутнього жанру українського романсу. При розгляді найбільш актуальних досліджень 
мистецтвознавців застосовано аналітичний та історіографічний методи.

Теоретичне узагальнення наукової інформації здійснено шляхом аналізу та уза-
гальнення дослідницьких джерел, що висвітлюють різні наукові підходи щодо ро-
мансу як одного із жанрів, який є предметом зацікавлення науковців. Акцент зро-
блено на теоретичних аспектах досліджуваної проблеми, що полягає насамперед 
у перетворенні певних даних на логічну форму у процесі висвітлення гіпотез. Зокре-
ма розглянуто історичні аспекти становлення українського класичного романсу (Си-
ротюк Т.А.), романс як предмет виконавських інтерпретацій, еволюція естетики ви-
конання (Скляров О.Д., Гордійчук М. М.) та духовний аспект (Овсяннікова-Трель О.А.).

Застосувавши аналітичний та історіографічний методи, ми розглянули найбільш 
актуальні, з нашого погляду, дослідження мистецтвознавців. Зокрема, теоретичну 
базу дослідження, що є об’єктом даної роботи, становлять положення, які ґрунтують-
ся на дослідницьких працях Овсяннікової-Трель О.А., Сиротюк Т.А., Склярова О.Д., 
Гордійчука М.М. 

Так, скажімо, Сиротюк Т.А. ґрунтовно досліджує історичні аспекти становлення 
українського класичного романсу. Дослідниця переконливо стверджує, що швидкий 
процес визрівання й кристалізації професіонального романсу дістав певне завершен-
ня в XIX ст. На другу його половину припадає формування класичних рис українсько-
го солоспіву, пов’язане з іменем М. Лисенка. В його камерно-вокальній творчості му-
зична образність набула глибокої типізації й художньої виразності. У той час данину 
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пісням романсового характеру з огляду на виконання їх у домашніх умовах віддали 
майже всі його сучасники, що писали солоспіви або музику до театральних вистав. Це 
М. Вербицький, С. Гулак-Артемовський, В. Заремба, О. Рубець, П. Сокальський та ін. 
Їх праця знаменувала певний стильовий період в українській вокальній музиці. Ха-
рактерно, що етап розробки і культивування пісенно-романсових форм, поширених 
у міському побуті, майже не мав місця у творчій еволюції М. Лисенка. Однак, вокальні 
твори, які він почав писати наприкінці 60-х рр. XIX століття після тривалої і доклад-
ної роботи над обробками народних пісень, стали відправним пунктом у подальшій 
еволюції української камерно-вокальної культури.

Незважаючи на простоту та лаконічність музичного викладу, романс є одним із 
найскладніших жанрів для виконання. Найчастіше співаки та бандуристи надають 
виконанню зайвого пафосу та підвищеної чуттєвості, котрі зовсім не притаманні ро-
мансу. Слухачі відчувають при цьому брак щирості та природності. З цього погляду 
варто розглянути статтю професора, заслуженого діяча мистецтв України О.Д.Скляро-
ва «Романс М. Зубова «Не йди, побудь зі мною» в часопросторі виконавських інтер-
претацій». Автор досліджує історію створення найпопулярнішого романсу компо-
зитора «Не йди, побудь зі мною». На основі порівняння виконавських інтерпретацій 
романсу він простежує провідні тенденції його виконання в історичній ретроспективі 
(ХХ – початок ХХІ ст.), аналізує специфіку виконавських засобів і прийомів, які засто-
совують співаки академічного (О. Давидов, А.Ейзен, І.Крутова та ін.) або естрадного 
(В. Паніна, Ж.Бічевська, О.Малінін та ін.) спрямування в процесі роботи над цим тво-
ром, досліджує зміни в ставленні виконавців до авторського тексту протягом століття, 
пов’язані з важливістю імпровізаційного начала.

О.Д.Скляров зазначає, що понад століття романс М. Зубова «Не йди, побудь зі 
мною» не втрачає популярності, є невід’ємною складовою репертуару багатьох співа-
ків, які репрезентують різні вокальні напрями – оперні, камерні або естрадні.

Протягом тривалого часу виконавського «життя» романсу естетика його вико-
нання значно змінювалася. Вокальним інтерпретаціям початку ХХ ст. притаманне 
емоційне висловлення від першої особи, у другій половині ХХ століття романс осмис-
люється крізь завісу часу, як прекрасний спомин, початок ХХІ ст. характеризується, з 
одного боку, синтезом означених тенденцій, з іншого – численними експериментами, 
інколи привертає до себе увагу тенденція бандуристів створювати власний виразний 
образ твору, насичувати його драматургічним розвитком. Значну роль відіграє при 
цьому імпровізація.

Овсяннікова-Трель О.А. у своєму дослідженні «Популярний музичний жанр як 
чинник компенсаторної функції «нової простоти» в сучасному музичному мистецтві 
(на прикладі творчості В.Сильвестрова)» розглядає стилістику «нової простоти», що 
представлена у творчості В. Сильвестрова і спрямована на виявлення специфіки інди-
відуального композиторського підходу щодо таких типових форм європейського му-
зичного мистецтва, як вальс, романс і серенада, які в силу своєї популярності (в сенсі 
широкої поширеності в музичній практиці) забезпечують «відкритість» їх змістовно- 
смислових значень для сучасного слухача. В контексті індивідуально-авторської кон-
цепції музичної творчості В.Сильвестрова зазначені популярні жанри розглядаються 
як музичні образи Втраченого Ідеалу, які функціонують в музичному тексті як мета-
форичні елементи і утворюють глибинний рівень музичного змісту.

Коли слухаєш романси Сильвестрова, як от «Прощай, світе, прощай, земле…» 
на слова Тараса Шевченка із циклу «Тихі пісні», помічаєш їх сокровенну властивість: 
смак до безпосереднього сприйняття життя поєднується тут із пошуком філософ-
ського осмислення буття; відчуття об’єднується з сутністю, мить із вічністю. Про що 
б не розповідали романси Сильвестрова, вони завжди насичені високою духовністю. 



215

MUSIC IN DIALOGUE WITH THE MODERNITY: STUDIOS OF EDUCATIONAL, ART HISTORY, CULTUROLOGICAL

SECTION: VOCAL ART

І якщо характеризувати риси його ліричного світогляду, то стає зрозуміло, що він не 
вузько суб’єктивний, а несе філософський зміст. Це вміння побачити взаємозумов-
леність індивідуальної людської долі й загальних життєвих процесів. Це сприйняття 
світу, за якого розрізнені суперечливі частини буття стягуються в єдине сутнісне 
ціле.

М. Гордійчук, досліджуючи жанр романсу, доходить висновку, що вітчизняному 
музикознавстві доцільно розрізняти романси фольклорного складу та романси скла-
ду літературного, тобто на вірші поетів-романтиків. Народні романси виникали, як 
правило, в інтелігентському середовищі. Спочатку їхні автори були відомі, та з часом 
більшість імен загубилися. В одному ряду з народними романсами стоять «сфолькло-
ризовані» пісні літературного походження, авторами яких є такі відомі літератори, як 
Є. Гребінка, А. Кримський, Леся Українка.

Як зауважує М. Гордійчук, пісні літературного походження переважно ліричні. 
Мелодичний матеріал пісень літературного походження близький до народних ро-
мансів. Романси порівняно з піснями носять інтимніший характер, їхні мелодії більш 
«організовані» щодо ладу й ритміки, ближчі до загальновживаної мажорно-мінорної 
системи. Поетична будова романсів багата певною лексикою, відповідною структу-
рою речень і порівнянь, вони складають у пісенному фонді народу своєрідний промі-
жок між безіменною музично-поетичною й професіональною культурою.

Отже, український романс посідає помітне місце в площині активізації інтересу 
науковців, зокрема музикознавців, теоретиків і практиків до теоретичних аспектів 
досліджуваної проблеми, адже предмет зацікавлення є переконливим свідченням ви-
сокої вокальної культури як синтезу поезії, музики і виконавства.

Виростаючи з ліричної народної пісні, як аргументовано переконує М.Гордійчук, 
романс поступово набирає ознак самостійного жанру, якому притаманна підкреслено 
індивідуалізована образно смислова взаємозумовленість слова і музики, некуплетна 
форма, широкий міжжанровий зв’язок, зокрема, використання принципів, запозиче-
них в оперній драматургії і творах інструментальної музики.

Розглядаючи історичний аспект становлення українського класичного романсу, 
Сиротюк Т.А. стверджує, що формування класичних рис українського солоспіву без-
посередньо пов’язане з іменем М. Лисенка.

Музичний жанр романсу – це виконавський феномен, який виявляє взаємозв’я-
зок історичних, жанрово-стильових та виконавських факторів. Визначальним у ви-
діленні романсу як жанрової форми, на нашу думку, є його структурно-семантичні 
можливості як камерно-вокального циклу. Виконавський аспект, еволюцію естетики 
виконання яскраво демонструє О.Д.Скляров на прикладі романсу М. Зубова «Не йди, 
побудь зі мною», який понад століття не втрачає популярності.

Яскравим зразком у висвітленні духовного аспекту є романси В.Сильвестрова, 
які стали предметом дослідження Овсяннікової-Трель О.А.

Митці особливо цінували емоційно-музичну сторону поезії, що виходить за 
межі точних понять і уявлень. Яскравим свідченням цього є індивідуально-авторська 
концепція «простого» стилю В. Сильвестрова, зумовлена перш за все об’єктивними 
факторами еволюційної логіки європейського музичного мистецтва. 

Висновки
Запропонований короткий історіографічний огляд є далеко не вичерпним дже-

релом зацікавлення музикознавців, теоретиків і практиків до теоретичних аспектів 
досліджуваної проблеми, наукових підходів щодо романсу як одного з музичних жан-
рів. Незважаючи на негативні тенденції останніх років, український романс набув 
значимості як художньо довершене явище, яке еволюціонує в єдиному діалектич-
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ному процесі всього розвитку українського мистецтва, відбиваючи естетичні ідеали 
й прагнення людини – будівника нової держави.
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СУЧАСНІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ОПЕРНО-ВОКАЛЬНИХ  ТВОРІВ Г.Ф. ГЕНДЕЛЯ

Анотація
Актуальність. В сучасному музичному світі музика епохи Бароко займає почесне 

місце, оскільки жоден конкурс чи фестиваль не обходиться без виконання старовинних 
арій або інструментальних композицій. Концертні програми, які складені з музичних 
творів XVII–XVIII  ст., викликають неабияке зацікавлення з боку аудиторії. Одним із 
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важливих аспектів для молодих музикантів є ґрунтовне вивчення і правильна інтерпре-
тація оперно-вокальних творів епохи Бароко. Одним із видатних композиторів пізнього 
Бароко є Г. Ф. Гендель. Його багатогранна творчість потребує комплексного дослідження 
для визначення різноманітних стилістичних прийомів, які використовував композитор 
при написанні своїх опер.

Мета – проаналізувати характерні особливості сучасних інтерпретації оперно- 
вокальних творів Г.Ф. Генделя.

Висновки. Проведено дослідження оперно-вокальних творів Г.Ф.Генделя в інтер-
претації західноєвропейських та американських співаків. Проаналізовано діяльність та 
функціонування українських проектів, що спеціалізуються на творчості композиторів 
старовинних епох.

Ключові слова: бароко, старовинна музика, постановка голосу, Г. Ф. Гендель.

Дискусії
Оперна творчість Георга Фрідріха Генделя (1685-1759), займає центральне міс-

це серед найбільш видатних творів стилістичного напряму «Бароко». Впродовж свого 
творчого шляху композитор ніколи не залишав пошуків у сфері оперного мистецтва. 
У своїх перших оперних партитурах Г. Ф. Гендель спирався на гамбурзькі та італійські 
зразки оперного мистецтва. В операх «Альміра» (1705), «Родріго» (1707), «Флоріндо» 
(1708) переплітаються німецька й італійська мови. Численні арії в перших операх 
композитора створені із великим розмахом, в типових для того часу прийомах. На 
сьогоднішній день ведеться активний пошук забутих композицій та раніше не вико-
нуваних творів – мотетів, сольних кантат, окремих арій, цілих оперних спектаклів. 
Значно збільшується кількість вокально-інструментальних колективів та окремих ви-
конавців, які з успіхом інтерпретують старовинну музику.

Працюючи в Лондоні оперно-вокальне письмо Г. Ф. Генделя продовжує розви-
ватися в напрямі пластичності мелодії та образності більшості творів. Оперна драма-
тургія композитора зазнає істотних змін, а саме музично збагачується, стає гнучкі-
шою, витонченішою в окремих сценах, хоча й не руйнує жанрові рамки опери «seria». 
Г. Ф. Генделя все більше надихають драматичні, кульмінаційні сцени в операх, вирази 
пристрасті, відчай, жаху, болісної агонії тощо. Різними гранями людських афектів, їх 
полярністю композитор у своїх творчих доробках описує загальні філософські тен-
денції того часу – контрастність проявів людських почуттів, протиставлення «земно-
го» та «божественного», мінливість мирського та вічність небесного, прийняття люд-
ської природи як такої, яка може помилитися, але не втратити частинку Бога в собі.

Г. Ф. Гендель виразно та переконливо трактує самі форми оперних арій, не обме-
жуючись схемою «da capo». Він вводить невеликі арієтти і безрепризні форми, уріз-
номанітнює типи увертюр; приєднує танцювальні композиції – мюзет, менует і жигу, 
які в подальшому формують жанр сюїти. У зрілих операх Г. Ф. Генделя прослідкову-
ється об’єднання музичної декламації та аріозного співу в сценах-монологах. В по-
дальшому прагнення до активної драматургії та контрастності оперної музики у ком-
позитора не послабилася. Ця тенденція характерна для багатьох наступних опер, аж 
до середини 1730-х років. У результаті його творчих пошуків зростають протиріччя 
всередині жанру опери «seria». Італійську оперу «seria» Г. Ф. Гендель підвів до нової 
оперної реформи, яку з часом розпочне К. В. Глюк, відкинувши зайвий пафос та пом-
пезність, статику та одноманітність характерів героїв.

Сучасні музиканти активно займаються інтерпретацією творів Г. Ф. Генделя. Все 
більше молодих музикантів віддають перевагу старовинній музиці, започатковуючи 
фестивалі та конкурси саме з цієї тематики. Існує кілька напрямків в інтерпретації 
старовинних оперно-вокальних творів: автентичний стиль – співак-сопраніст Якуб 
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Йозеф Орлінські (Польща), співак Альберто Мігелес-Руко (Іспанія) та поєднання ав-
тентичної техніки з сучасними вокальними тенденціями – сопрано Аманда Форсайт 
(США), Сабін Девєй (Франція). Автентичні виконавці дотримуються специфічної ма-
нери виконання – дуже близький світлий та легкий звук, майже безопорний в більшій 
мірі залучений головний резонатор.

Прибічники поєднання старовинних та сучасних вокальних манер намагаються 
знайти «золоту середину» у вокальній техніці та звукоформуванні. У таких вокалістів 
звук об’ємний, але не заглиблений у потилицю, має достатній об’єм та силу, щоб пере-
крити оркестр. У роботі використовуються усі відомі на сьогодні технічні можливості 
для розвитку голосу, не обмежуючи себе в розширенні діапазону та різноманітті ре-
пертуару. Кожен з музикантів працюючи зі старовинними партитурами та створюючи 
власні інтерпретації робить вагомий внесок у розумінні музики Бароко.

На сьогодні в репертуарі Національного академічного театру опери та балету 
України ім. Т. Г. Шевченка немає ні одної старовинної опери. Це дуже прикро, адже 
в Національному академічному театрі є достатньо професійних музикантів, яким під 
силу виконання старовинних творів будь-якої складності. Тільки учасники молодіж-
них проектів займаються популяризацією маловідомих музичних творів епохи Ба-
роко. На жаль, молодіжні проекти існують лише упродовж підготовки до концерту та 
підчас виступу. Вони фінансуються переважно за рахунок їхніх організаторів, небай-
дужих закордонних та українських меценатів. Так, в нашому культурному просторі 
з’явився незалежний проект «Open opera», які з успіхом поставили дві опери бароч-
них композиторів – «Дідона та Еней» Г. Перселла та оперу «Ацис і Галатея» Г. Ф. Ген-
деля. Важливо зазначити, що постановка опери Г. Ф. Генделя є першою професійною 
оперною виставою в Україні. Це далеко не успіх, а лише маленькі кроки, які можливі 
лише завдяки ентузіазму організаторів, музикантів та допомоги зарубіжних інвесто-
рів з Австрії, Німеччини, тощо. Нам прикро це усвідомлювати, але держава майже не 
зацікавлена у фінансуванні та забезпеченні існування таких проектів.

Висновки
Оперно-вокальні твори Г. Ф. Генделя формують вокальну та сценічну культуру 

у співака, дають ґрунтовні знання з музичного мистецтва епохи Бароко. Проаналі-
зовано характерні особливості інтерпретації старовинних оперно-вокальних творів 
в творчості Якуба Йозефа Орлінські, Альберто Мігелес-Руко, Аманди Форсайта, Са-
бін Девєй. Досліджено діяльність українських музикантів, які активно популяризують 
маловідомі музичні твори епохи Бароко.
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РОМАНСОВА ЛІРИКА ПЕТРА ІЛЛІЧА ЧАЙКОВСЬКОГО

Анотація
Актуальність. Романси Петра Чайковського входять до скарбниці світової музич-

ної культури. Твори композитора широко застосовують в концертній практиці профе-
сійні співаки і водночас вони є невід’ємною складовою учбового репертуару у навчально-
му процесі вокаліста. Тому розуміння стилістики романсової творчості Петра Ілліча 
є важливим і необхідним елементом фахових знань професійного вокаліста.

Мета – проаналізувати риси музичної мови в романсовій творчості Петра Чай-
ковського та класифікувати романси за певними жанровими ознаками. 

Висновки. Для романсової лірики Петра Чайковського притаманна надзвичайна 
глибина та широта образно-сюжетних ліній. Серед шедеврів романсової лірики компо-
зитора, є романси для будь-якого типу голосу і вони широко виконуються співаками різ-
ного рівня, крім цього виконавців приваблює також можливість показати свій емоційний 
і інтерпретаційний потенціал.

Ключові слова: Петро Чайковський, романс, романтизм, виконавське мистецтво, 
романсова лірика.

Дискусії
Петро Ілліч Чайковський один з найяскравіших представників російського ро-

мантизму XIX  століття, який за свій безцінний вклад в світову музичну культуру 
по праву може вважатися одним з найвеличніших композиторів світу. Розквіт його 
професійної діяльності на той час знаменував у собі новий етап у розвитку росій-
ського музичного мистецтва і розкрив композитора як видатного лірика та драма-
турга-психолога у музиці, котрий дуже точно та глибинно-психологічно аналізував 
складні і протиставні явища життя. Характеризуючи творчість композитора можна 
окреслити його основний вклад в світову музичну культуру та творчий багатожанро-
вий доробок у вигляді десяти опер, трьох балетів, семи симфоній, 103 романсів, ряду 
програмних симфонічних творів, концертів і камерно-інструментальних ансамблів, 
хорових творів, кантат, фортепіанних мініатюр та циклів. Не дивлячись на те що 
Петро Ілліч вважається російським композитором, не можна не відмітити його зв’я-
зок з Україною та українським музичним (і не тільки) мистецтвом. Навіть аналізую-
чи походження композитора, не залишаться не поміченими дуже цікаві факти його 
родовіду. Його прадід Федір Опанасович Чайка, був шляхтичем родом з-під Кре-
менчука та козацьким сотником Омельницької сотні Миргородського полку, а його 
син, народжений на Полтавщині Петро Чайка, бувши спудеєм Києво-Могилянсьої 
академії взяв прізвище Чайковський. Також родинними до роду Чайковських були 
такі творчі прізвища як Гребінки та Гоголі. Життєвий шлях самого композитора теж 
був тісно пов’язаний з Україною. Будучи ще студентом, Петро Чайковський бував 
у Кам’янці на Черкащині та кожного року по декілька місяців проживав на Слобо-
жанщині або Поділлі де було написано понад 30-ти творів з явною перевагою укра-
їнської тематики та впливом українських інтонацій. Ще до прикладу, будучи вже 
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відомим композитором, Петро Чайковський багато разів бував в Україні у Копилові, 
Низах, Сьомаках та Тростянці. 

Звертаючись до основної теми нашого дослідження, варто відмітити величез-
ний вклад композитора в світову музичну культуру вокальної камерної музики у ви-
гляді 103 романсів та пісень. В своїй творчості Петро Ілліч звертався до поезії таких 
авторів як: Олексій Плєщєєв, Аполлон Майков, Лев Мей, Олексій Толстой, Афанасій 
Фет, Нестор Кукольник, Іван Суріков. Композитор також багато писав на слова зару-
біжних поетів (звісно в перекладі, до прикладу Л. Мея), при чому як своїх сучасників 
так і авторів минулих років, це були: Йоган Гете, Генріх Гейне, Фрідріх Шиллер, Адам 
Міцкевич. 

Романсова творчість вражає багатогранністю художньо-образних тем та різ-
номанітними характерними жанровими ознаками. Майже всі дослідники відміча-
ють зв’язок його романсової творчості з оперною. Вплив елементів оперного письма 
додає в романсовий жанр драматизму та психологічної глибини. Композитор дуже 
чуйно відносився до літературного тексту і намагався знайти до кожного з обраних 
поетичних першоджерел головне емоційно психологічне підгрунтя. Саме тому ряд 
романсів Петра Ілліча написані в стилістиці народної пісні («Кабы знала я, кабы веда-
ла»), ряд більше відповідає салонно-романсового жанру («Средь шумного бала»), ряд 
скоріше можновіднести до жанрово харакерного типу («Серенада Дон-Жуана», «Песнь 
цыганки»,) і чимало творів скоріше нагадують драматичний чи лірико-філософський 
монолог («Примирение», «Благословляю вас, леса») або сповідь («О, если б знали вы», 
«Снова ка прежде один»). Мелодика композитора надзвичайно виразна в якій він фі-
лігранно співставляє аріозний характер викладу, з речитативними епізодами. Зміст 
романсів диктує і його форму, структуру побудови. Композитор звертається до різних 
типів формоутворення це куплетна форма («Я ли в поле да не травушка была», дво 
і тричастинні складні форми, або ж навіть форми з елементами рондо («Соловей», 
«Песнь цыганки»). 

До яких би тем не звертався композитор, все одно вони пов’язані з емоційними 
станами людини, психологічною лірикою. Ця тематика може бути реалізована в більш 
світлому контексті передачі почуттів, або більш трагічному; позв’язаною паралеля-
ми з природою, або мати певний сюжетний зміст. Композитор дуже вміло поєднував 
елементи балади, народної пісні, жанрові елементи в творах де є певна сюжетна лінія, 
яка розгортається протягом романсу. Наприклад в романсі «Кабы знала я, кабы веда-
ла» речетативний характер мелодики дещо нагадує елементи народного причитання 
чи плачу. Водночас тут розгорнута драматична кульмінація цього романсу через емо-
ційне напруження та скоріше притаманна жанру арії. Композитору вдається поєдна-
ти такі різні стильові художні елементи і створити цілісний, вражаючий своїм емо-
ційним напруженням твір. Таку ж паралель можна провести з романсом «Я ли в поле 
да не травушка была», тільки мелодика цього твору скоріше пов’язана за певними ін-
тонаційними ознаками з протяжною народною піснею.

Зовсім до іншої стилістики варто віднести романси «То было раннею весной» 
на слова Олексія Толстого та «Погоди» на слова Миколи Грекова, в них простежується 
захват від красот природи, яка співпадає з певним емоційним настроєм герою. Дуже 
яскравий приклад синтезу особистого, потаємного почуття, і явищ природи, вітру, 
можна відстежити у романсі «Хотел бы в единое слово» на слова німецького поета 
Гейне у перекладі Мея. Тут герой наче передає свої почуття у руки сил природи, «Хотел 
бы в единое слово, я слить мою грусть и печаль, и бросить то слово на ветер, чтоб ве-
тер унёс его вдаль». Тобто, що до літературного тексту, тут звісно домінує тема почут-
тів, але мелодичність інтонацій у ньому та літературна метафора того що вітер може 
“піднести слова, почуття”, (адже буквально вітер, слова ніяк не може кудись “унести”) 
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дає зрозуміти що у таких випадках застосування порівняльних аналогій може бути 
вельми доречним та поетичним способом донесення образу, передачі почуттів та сен-
су твору.

Звернемося ще до одого прикладу романсу «Нет, только тот кто знал свиданья 
жажду». Питання, чому саме “нет”?; тому що це діалог; а чому «только тот кто знал 
свиданья жаждy»?; тому що цей стан зрозуміє тільки та людина яка вже проходила 
через подібні емоції. Тобто це не просто художнє звернення, це паралелі, діалог зі слу-
хачем, та в першу чергу із самим собою із точки зори ситуації яка відбувається в часі 
у данний момент. Тут також робиться акцент на дуже глибокому філософському сенсі, 
а це означає що є підстава і для роздумів. 

До філософської лірики безумовно слід віднести відомий романс «Благословляю 
вас леса» на слова Олексія Толстого, який традиційно виконують низькі голоси (пере-
важно баси або баритони). В романсі говориться про злиття з природою, прийняття 
життя таким яким воно є і має бути в цьому ж прийнятті. А саме, життя має бути ща-
сливим, “виходячи з того що в тебе є”.

В нашому дослідженні варто зазначити, що всесвітня слава Петра Ілліча Чайков-
ського стала підставою створення Міжнародного конкурсу, що носить його ім’я. Цей 
конкурс є дуже популярним серед молодих музикантів всього світу і відкрив в свій час 
чимало міжнародних зірок у виконавському мистецтві. Першими у конкурсі дебюту-
вали такі спеціальності як фортепіано та скрикпи, але з часом також з’явилися віоло-
нчель, вокал, і вже зовсім нещодавно мідні та дерев’яні духові інструменти. Романси 
Петра Чайковського є обов’язковими для виконання на цьому конкурсі у вокальній 
номінації і навіть існує окрема премія за краще виконання романсу композитора. 
Слід відмітити, що завдяки своїй красі, драматургічній насиченості, вокальній склад-
носі ці романси виконуються конкурсантами і на інших престижних вокальних кон-
курсах. Володар голосу будь якого типу може знайти у вокальній романсовій спадщи-
ні Петра Чайковського твір, що дозволить розкрити всю красу тембру голосу та актор-
ський і емоційний потенціал виконавця. Певно саме тому в репертуарі професійних 
співаків, учбовому репертуарі студентів вищіх навчальних закладів романсова лірика 
Петра Ілліча Чайковського посідає вагоме місце. 

Висновки
У підсумку хочеться зауважити що романси Чайковського дуже різноманітні, 

вони дають виконавцю можливість проявити себе як художника в широкому сенсі 
цього слова, так і інтерпретатора у сенсі слова – виконавець. Їх дуже люблять викону-
вати та беруть у свій репертуар, як професійні співаки, так і учні навчальних закладів 
різноманітного рівня підготовки. 

Сам Петро Ілліч дуже добре знав природу людського голосу і вмів розкрити у всіх 
тонкощах художній зміст та великий потенціал жанру російського класичного роман-
су. Петро Ілліч залишив після себе по праву заслужену, видатну романсову спадщину 
яка досі звучить в усіх куточках світу. Романси композитора настільки унікальні, ме-
лодично та інтонаційно точно побудовані, що їх беруться виконувати не тільки наші 
вітчизняні артисти, інші на пострадянському просторі відомі виконавці, а й всесвіт-
ньо відомі співаки, навіть у перекладі на свої, рідні, різноманітні мови. Твори ком-
позитора виконували такі всесвітньо відомі виконавці як: Дмитро Хворостовський, 
Анатолій Солов’яненко, Галина Вишневська, Анна Нетребко, Ірина Гуляєва, Сергій Ле-
мешев, Юрій Гуляєв та Муслім Магомаєв.

Дуже високо оцінені романси композитора також на заході. Романс Петра Іллі-
ча Чайковського «Нет, только тот кто знал» настільки вразив своєю мелодичністю та 
чуттєвістю публіку за кордоном, що його заспівав та записав під оркестр у свій час 
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навіть один з найвідоміших співаків популярної музики в Америці, Френк Сінатра, 
звісно у англомовній інтерпретації, майже в точному перекладі – «None, but the lonely 
heart». Романси композитора широко використовуються та звучать у різноманітних 
художніх фільмах, серіалах, виставах.

Отже, романсова лірика Петра Чайковського представляє собою не тільки уні-
кальні за своєю жанровою різноманітністю та красою музичні шедеври, але є части-
ною світової музичної спадщини. Саме тому тема романсової лірики Петра Ілліча 
Чайковського не тільки актуальна на сьогоднішній день, а ще й може відкривати ба-
гато цікавих особливостей в музичному, жанровому та художньо-творчому аспектах 
майбутнім поколінням виконавців, слухачів, дослідників та студентів зі всього світу.
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БАРОКОВІ ТВОРИ ДЛЯ СКРИПКИ: СТИЛЬОВЕ ПРОЧИТАННЯ

Анотація
Актуальність. Сучасне скрипкове мистецтво характеризується різноманітністю 

виконавських зацікавлень, з поміж яких спостерігається стійкий інтерес до музичної спад-
щини епохи бароко. Музикознавці здійснюють наукові розвідки та виявляють характерні 
особливості барокової музики, музиканти-педагоги залучають до навчального репертуару 
твори маловідомих композиторів, виконавці втілюють у звучанні унікальні автентичні 
риси старовинних творів. Однак, проблема вірного прочитання скрипкових творів епохи 
бароко, зокрема, в українському музичному просторі залишається невирішеною. 

Мета – окреслити основні прийоми гри на скрипці, що дозволять наблизити зву-
чання сучасного інструменту до барокового на прикладі Сонати для скрипки d-moll 
І. Шикарда. 

Висновки. Виконання старовинних скрипкових творів потребує засвоєння спеці-
альних способів та прийомів гри що дозволяє стилізувати звучання інструменту сучас-
ної конструкції до автентичного. Серед основних засобів та прийомів можна виділити: 
спеціальне положення смичка, вібрацію (або її відсутність) та скордатуру.

Ключові слова: автентичне скрипкове виконавство, прийоми гри, старовинна му-
зика, барокові твори, соната, робота над музичним твором.

Дискусії 
Європейська музична культура XVII–XVIII століть повномірно відобразила ду-

ховне, культурне життя, композитори втілили у звучанні протиріччя доби та осо-
бливості естетики бароко. Виникнення нового жанру – опери, визначило подальший 
вектор розвитку музичного мистецтва та культури в цілому. Окрім цього, зазнали 
значних трансформацій й існуючі жанри, зокрема сонати, що на сучасному етапі по-
требує уваги як у теоретичному так і у виконавському аспектах. Вивченню музичної 
культури бароко присвячена значна кількість робіт (Г. Аберт, Е. Браудо, М. Букофцер, 
Б. Горович, Г. Грушко, М. Григорьєва, Т. Ліванова, М. Лобанова, А. Недоспасова, И. Мат-
тезон, Г. Прюньер, Є. Рубаха, Е. Симонова, В. Черненко, Р. Штром. та ін.), особливості ви-
конавства старовинних творів для скрипки розкрито у роботах (Н. Арнонкура, А. Голь-
денберга, Ф. Джемініан Дж. Тартіні), історико-мистецтвознавчий огляд скрипкового 
мистецтва здійснено В. Павловою (Павлова, 2019). Попри значний інтерес дослідників 
та виконавців до виявлення особливостей скрипкових барокових творів, їх стильове 
прочитання потребує конкретизації та алгоритмізації дій. Аналіз корпусу наукової та 
методичної літератури дозволив сформулювати деякі основні підходи у роботі над 
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виконанням старовинного твору (сонати), а саме: ґрунтовний історико-мистецтвоз-
навчий, музично-теоретичний, виконавський аналіз, розуміння особливостей кон-
струкції, звучання інструменту та, безпосередньо, практична робота. Розпочинати 
опанування твору слід зі з’ясування основних стильових особливостей історичного 
періоду в цілому та, музично-виконавських, зокрема. Важливим буде кожна деталь, 
історичний факт, адже нерідко відомості про твір чи його автора частково або повні-
стю втрачено, що може ускладнити вірне прочитання тексту та його інтерпретацію. 

Розглянемо варіант опанування прийомами гри на скрипці, що дозволять на-
близити звучання сучасного інструменту до барокового на прикладі твору І. Шикарда 
«Соната для скрипки d-moll» за редакцією А. Моффата, водночас окреслимо хід робо-
ти над твором.

По-перше необхідно зануритися у історичний контекст. Загальновідомо, що 
з ХVII ст. починається стрімкий розвиток як загального музично-теоретичного знан-
ня, так і скрипкового, що реалізувалося у теорії та практиці виконавства. Розширю-
ються виконавські штрихи та прийоми, з’являється ряд вагомих методичних праць: 
«Блиск музики» Дж. Марія Ланфранко, «Мистецтво смичка» Дж. Тартіні, «Мистецтво 
гри на скрипці» Ф. Джемініані, формуються різні за складом інструментальні ансамб-
лі, композитори втілюють творчі задуми у розвинутій драматургії, виникають нові 
музичні форми та жанри тощо. 

Історичні факти, що стосуються обраної сона-
ти віднайти досить складно. «Соната для скрипки 
d-moll» не має точного датування, єдиною знайде-
ною інформацією є приблизний рік смерті компози-
тора, а саме 1680 р., що дозволяє визначити належ-
ність сонати до епохи Бароко.

По-друге необхідно здійснити теоретичний аналіз. Обмежимось короткими ві-
домостями. «Соната для скрипки d-moll» є танцювальним циклом, що складається 
з 4 частин: Adagio espressivo, Courante, Sarabande, Gigue. 

Перша частина, Adagio espressivo, не отримала від автора точного визначення 
танцю, що дає виконавцеві свободу у виборі трактування. Таким чином виникає що-
найменше три можливих варіанти розуміння цієї частини: І-й – повільна частина 
церковної сонати; ІІ-й – повільний світський танець; ІІІ-й – імітація людського голосу 
у вигляді скрипкової мініатюри. Варіантність базується на виокремленні барокових 
тенденцій. 

Якщо виконавець обирає I-й варіант, його завданням буде досягнення повільно-
го, аскетичного звучання, що характерно для перших частин церковних сонат (sonata 
da Chiesa). Для цього слід використовувати спеціальний прийом – гру смичком у по-
ложенні біля грифу. Таким чином буде досягнутий матовий та світлий тембр, що на-
гадує звучання «м’якої труби». Також, звернемо увагу на відсутність у виконанні ві-
брато, що заміняється на повільне «роздування» витриманих нот. Цей варіант можна 
вважати наслідування традицій Болонської школи (Італія).

ІІ-й варіант базується на показі витонченої танцювальної мелодії. Використан-
ня орнаментики допомагає уявно відтворити можливі танцювальні па, підкреслюючи 
світський характер (Бейшлаг, 1978). 

Дотримуючись цього варіанту, виконавець може використовувати вібрато, але 
лише на витриманих звуках, створюючи таким чином ефект «природнього коливан-
ня». Такий варіант виконання можна асоціювати з музикою при дворі короля Людо-
віка XIV (Франція).

У ІІІ-му варіанті виконання стверджується тенденція XVII ст. до заміни люд-
ського голосу на звучання музичного інструменту. Для цього слід приділити величез-
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ну увагу досягненню гарного об’ємного тембру, можливо навіть методом скордатури 
(спеціальне налаштування інструменту, відмінне від звичайного, нижче еталонної 
ноти Ля 440 Гц.). Використовуючи скордатуру, отримуємо нове тембральне забарв-
лення інструменту (Порвенков, 1990). Цей варіант можна вважати наслідуванням анг-
лійської барокової тенденції – заміни людського голосу у вокальних творах на інстру-
ментальне виконання.

Друга частина, Courante (куранта) – швидкий 
тридольний танець, що являє собою кружляння тан-
цювальної пари по залу. Його головною ідеєю є іміта-

ція руху води, хвиль. 
Цікавим є  факт вико-
ристання чоловіками 
спеціального елемен-
ту костюму – високих 
шкіряних чобіт, що за певних рухів могли створити 
ілюзію хвиль. Таким чином куранта є прикладом син-

тезу мистецтв (музика, танець, дизайн одягу). 
Для якісного виконання куранти, в першу чергу слід звернути увагу на смичкову 

техніку. По-перше, сучасний смичок має інші характеристики, ніж бароковий, корот-
кий та важкий, мало еластичний. По-друге, інша технічна база виконавця. Зараз біль-
шість виконавців грає музику чотирьох століть, тому технічні навички зосереджені 
в першу чергу на зручності та універсальності, на відміну від виконавців минулого, 
що грали музику своєї епохи. Таким чином, аби отримати м’язове відчуття, схоже на 
гру бароковим смичком, використаємо тримання смичка вище колодки. 

Крім цього, змінимо розуміння основ розподілу смичка під час гри, що допомо-
же краще досягнути автентичності виконання. Замість настанови досягнути симе-
тричності під час зміни напряму смичка, будемо використовувати схему «блискавки» 
(асиметрія у схемі рухів), що дозволить використовувати одну й ту саму швидкість 
ведення смичка. 

Третя частина, Sarabande (Сарабанда) – танець, що в епоху бароко побутував як 
церковний та світський. Більшість виконавців дотримується трактування танцю як 

церковного релігійного обряду – хрестової чи траурної 
ходи, що вимагає від виконавця аскетичного повільного 
виконання. Разом з цим, сарабанда може характеризу-
ватися як придворний танець. Бал короля Людовіка XIV, 
проведений на честь весілля герцога Бурбонського, впер-
ше містив світську сарабанду, що виконувалась повільні-
ше менуету та мала розвинену орнаментику. Прочитан-
ня сарабанди, як траурної ходи є тенденцією радянської 

скрипкової школи, тому звернемо увагу на світський варіант. 
По-перше, звернемо увагу на вказаний темп – Largo sostenuto (повільно, ши-

роко, стримано). За сучасним тлумаченням Largo більше нагадує характер ходи. Але 
слід згадати, що темп Largo на початку XVII ст. має визначення – не дуже повільний 
рух. Таким чином слід розглянути цю частину сонати у темпі Largetto (трохи швидше 
Largo) (Арнонкур, 2016).

По-друге слід звернути увагу на регістр, що використано у цій сарабанді – низь-
кий та середній (діапазон g – C2), тому виконавцеві необхідно уникати заповільнень, 
що будуть додавати звучанню важкість, замість аристократичної граційності. Крім 
цього можна використовувати вище зазначені прийоми смичкової техніки: тримання 
смичка вище колодки та асиметричний рух зміни його напряму. Таким чином звучан-
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ня буде легким, не обтяженим. Для філірування звуку можна використовувати і легке 
вібрато, що підкреслить світський характер сарабанди.

Четверта частина, Gigue (Жига) – швидкий старовинний танець моряків для яко-
го характерна тридольність, що нерідко переходить у тріольність. Важливо зазначити 
хореографічну особливість – весь рух під час танцю відбувався на п’ятах, що ймовірно 
створило тенденцію до підкреслення сильної долі у музиці. 

Для підкреслення особливостей танцю, на 
відміну від попередньої частини, прагнемо ство-
рити ефект «навантаження» сильної долі. Тому 
звернемо увагу на смичкову техніку, а саме при-
родні властивості смичка (його ваги), зафіксуємо 
напрям смичка вниз на сильну долю.

Висновки
Виконання старовинних скрипкових творів потребує засвоєння спеціальних спо-

собів та прийомів гри на інструменті, що дозволяє якісно інтерпретувати музичний 
спадок минулих століть та наблизити («стилізувати») звучання інструменту сучасної 
конструкції до автентичного. Серед засобів та прийомів можна виділити: спеціальне 
положення смичка, вібрацію (або її відсутність) та скордатуру.
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РОБОТА КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА НАД ВОКАЛЬНИМ ЦИКЛОМ «КРИЛА» 
ОЛЕКСАНДРА ЯКОВЧУКА НА ВІРШІ ЛІНИ КОСТЕНКО

Анотація
Актуальність. Камерно-вокальна музика у мистецтві ХХ–ХХІ століть займає 

особливе місце. Зацікавленість композиторів даним жанром пояснюється тим, що у не-
великому за розміром творі можна передати всі відтінки емоційного стану, застосував-
ши різні засоби виразності та технічні прийоми. 

Мета – на матеріалі вокального циклу «Крила» Олександра Яковчука на вірші Ліни 
Костенко для сопрано у супроводі фортепіано викликати інтерес до української камерно- 
вокальної музики початку ХХІ століття, запропонувати аналіз музичного та поетич-
ного текстів зазначити етапи роботи вивчення даного твору у концертмейстерському 
класі.
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Висновки. Вокальний цикл Олександра Яковчука на вірші Ліни Костенко – яскравий 
приклад синтезу поезії і музики. Включення у навчальний репертуар концертмейстер-
ського класу цього нового твору сучасного українського автора розширює рамки музично- 
естетичного кругозору студента. 

Ключові слова: фортепіано, концертмейстерський клас, інструментальне вико-
навство, камерно-вокальна творчість, вокальний цикл. 

Дискусії
Концертмейстерський клас є складовою частиною підготовки фахівців по спеці-

альності «Фортепіано». Під час навчання у студента повинні сформуватися спеціаль-
ні вміння та навички для подальшої практичної роботи у всіх сферах концертмейс-
терської діяльності. Опановуючи концертмейстерську майстерність, піаніст повинен 
засвоїти репертуар з творів композиторів різних стилів – від бароко до сучасності, 
різних жанрів – від пісні чи романсу до розгорнутої оперної арії, від мініатюри до 
вокального циклу.

Жанр вокального циклу, як синтетичний твір з наскрізною драматургією, сюжет-
ною чи тематичною основою композиції має свої особливості. Всі складові частини 
циклу – романси чи пісні – об’єднані в єдине ціле у синтезі поезії та музики. Для опа-
нування таких творів студент повинен мати не тільки широкий репертуар пісенно-ро-
мансового жанру, але й мати достатній досвід публічних виступів спільно із солістом.

Враховуючи ці необхідні умови, вивчення вокальних циклів рекомендується для 
студентів старших курсів, які вже напрацювали достатній репертуар, володіють на-
вичками ансамблевого музикування та основами диригування. Адже при спільному 
виконанні піаніст виступає не тільки акомпаніатором вокаліста, але й диригентом, 
який повинен керувати музичним процесом в цілому.

На сучасному етапі музичного виконавства концертмейстер, будучи невід’ємною 
частиною виконавського процесу, займає домінантну позицію у всіх ланках музичної 
освіти та культури – від музичної школи до оперного театру та філармонії. Для здійс-
нення своєї багатофункціональної діяльності майбутній концертмейстер повинен 
володіти необхідним комплексом знань. Даний комплекс включає арсенал технічних 
вмінь піаніста, знань теоретика, навичок диригування. Для роботи з вокалістом кон-
цертмейстер повинен не тільки застосовувати навички ансамблевого музикування, 
але й знати технічні та тембральні можливості соліста, доцільно використовувати при 
спільному виконанні свою піаністичну майстерність. Крім того варто засвоїти нави-
чки професійного спілкування, підтримки соліста на кшталт диригента-керівника, 
що особливо потрібно під час репетицій та концертів.

Синтез поезії та музики, як основна жанрова ознака вокального циклу, надає 
виконавцям нагоду проявити свої музично-естетичні уявлення, художній смак, про-
демонструвати свій творчий потенціал. У повній мірі такі можливості відкриваються 
при виконанні вокального циклу «Крила» Олександра Яковчука на вірші Ліни Костен-
ко для сопрано у супроводі фортепіано, що написаний композитором у 2018 році.

Вокальний цикл, як один із провідних жанрів камерно-вокальної музики, заро-
дився на початку ХІХ століття. Його головними ознаками є об’єднання в єдиний твір 
романсів, пісень, що споріднені загальною ідеєю та музичним тематизмом.

Першим зразком цього жанру вважається твір Л. Бетховена «До далекої коханої» 
на слова А. Ейтелеса (1816 р.). У подальшому вокальні цикли створювали композито-
ри різних напрямків і стилів. Найбільш відомі зразки цього жанру представлені у ка-
мерно-вокальній творчості таких визнаних митців як Ф. Шуберт, Р. Шуман, М. Глінка, 
М. Мусоргський, М. Равель, Г. Малер, М. де Фалья, С. Прокоф’єв, Д. Шостакович, Г. Сви-
ридов та багато інших.
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Значний доробок творів цього жанру представлений у творчості вітчизняних 
композиторів-класиків М.  Вериківського, Я.  Степового, М.  Колеси, Б.  Лятошинсько-
го, Л. Ревуцького, а також композиторів другої половини ХХ – початку ХХІ століття 
М. Скорика, Ю. Мейтуса, І. Карабиця, В. Сільвестрова, В. Губаренка, О. Костіна, Б. Фільц, 
Л. Дичко, О. Шумейко, Л. Колодуба, О. Злотника, О. Яковчука.

Вивчення творів жанру вокального циклу у концертмейстерському класі значно 
розширює естетичні уявлення, розкриває творчий потенціал студента, готує його до 
відповідальної спільної роботи з вокалістом над великомасштабними різнопланови-
ми композиціями.

Олександр Яковчук – український композитор, заслужений діяч мистецтв Укра-
їни, лауреат державних та міжнародних премій, член Національної спілки компо-
зиторів України та Ліги композиторів Канади, член канадського Музичного центру, 
доцент кафедри композиції Національної музичної академії України ім. П.  І. Чай-
ковського. Його творчість розпочалася у 70-ті роки минулого століття. Олександр 
Яковчук – представник київської композиторської школи. Навчаючись у такого ака-
демічного композитора як Анатолій Коломієць, молодий композитор, під впливом 
відомих вітчизняних авангардистів П. Грабовського, В. Задерацького, В. Губаренка, 
В.  Сильвестрова, зацікавився новаторським стилем нововіденців, засвоїв додека-
фонну техніку. 

При формуванні свого індивідуального стилю композиторського письма, моло-
дий митець зумів знайти свою виразну неоромантичну експресивну манеру.

Творчий доробок композитора налічує велику кількість творів симфонічної, хо-
рової, оперної, інструментальної і камерно-вокальної музики.

Окремим надбанням його творчості стали обробки українських народних пісень 
для сольного і хорового виконання, що викликали неабиякий інтерес фахівців у цих 
галузях музичного мистецтва.

Олександр Яковчук – визнаний композитор-мелодист, який продовжує традиції 
вокальної вітчизняної музики. Добре розуміючи природу і можливості голосу, він во-
лодіє особливим даром розвитку мелодичної лінії, пише у зручній для вокаліста теси-
турі, дає можливість голосу яскраво звучати на кульмінаціях вокальної лінії.

З іншого боку, як представник сучасного експресіонізму, композитор часто за-
стосовує гострі дисонуючі гармонії, мінливу метроритміку, атональність, численні 
модуляції й відхилення. У повній мірі всі ці ознаки композиторського стилю втіле-
ні у вокальному циклі «Крила». На момент написання вокального циклу «Крила», 
Олександр Яковчук у своєму творчому доробку мав 4 вокальних цикли: цикл на слова 
японських поетів Садо і Басьо «Сливи цвіт», на вірші Івана Франка «Весняні епігра-
фи», на вірші Ірини Губаренко «Уривки з мого Кобзаря», «Дванадцять сонетів Шекспі-
ра» у перекладі Олеся Тарновського. Таким чином можна відзначити, що композитор, 
обираючи літературну основу свого твору, звертається до високої поезії як минулого 
так і сучасного. 

Звернення композитора до поезії Ліни Костенко зумовлено не тільки великим 
інтересом суспільства до глибоких змістовних та емоційних віршів Костенко, але 
й відповідальним сміливим рішенням Олександра Яковчука про втілення музичною 
мовою широко відомих віршів поетеси. Варто відзначити адекватну передачу в му-
зиці циклу філософських, лірико-інтимних, драматичних образів, що представлені 
у творах цієї мужньої, розумної, аристократичної, водночас витонченої чуттєвої жін-
ки-берегині духовності, традицій і високої моралі. 

Композитор обрав для циклу чотири вірші поетеси, які розкривають улюблені 
поетичні образи Костенко: № 1 – поезія як служіння – місія, № 2 – кохання як сенс 
життя, № 3 – мораль як найвища цінність, № 4 – віра у здійснення мрій.
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Поезія Ліни Костенко висвітлює такі людські якості як мужність і розум. Водно-
час її вірші – це неоромантичний погляд на духовні цінності особистості, її слово – 
зброя у боротьбі з неправдою, показовістю, фальшем.

За жанровими ознаками цикл «Крила» відноситься до типу тематичних циклів. 
Такі зразки української камерно-вокальної музики входять до навчального репертуа-
ру концертмейстерського класу. Серед них вокальні цикли Михайла Вериківського на 
вірші Павла Грабовського «Образ коханої», Івана Карабиця на вірші Степана Олійника 
«Мати», на вірші Олеся Куліча «Повесть о человеке», Олександра Злотника на вірші 
Леоніда Мартинова «Облачність», Богдани Фільц на вірші Ліни Костенко «Калина».

Головна тема циклу «Крила» пов’язана з колом думок, почуттів, світогляду герої-
ні – поетеси і жінки. Ідея композиторського задуму – відтворити мовою музики образ 
героїні, який поступово вимальовується через різні психологічні стани і настрої.

Стильові особливості музичного тексту композитор органічно поєднує з образ-
но-смисловим контекстом вербального ряду. Композитор нібито «слугує» поетесі, сві-
домо підкорює музику слову, ретельно обирає лаконічні засоби музичного втілення 
поетичних рядків.

Цикл представляє собою чотиричасну композицію, в якій частини розташова-
ні за принципом контрасту темпів, а основою наскрізного драматургічного розвит-
ку є застосування у всіх частинах однакових видів розвитку: для вокальної мелоди-
ки – монодекламація і кантиленність хвилеподібних фраз більш «широкого» дихання; 
у партії фортепіано – викладення фактури супроводу таким чином, що верхній голос 
акордового і поліфонічного видів звучить в унісон з мелодичною лінією. Саме ці при-
йоми надають особливу виразність експресивному звучанню музики у всіх розділах 
циклу.

Обрані композитором вірші написані у класичній строфічній формі 12 рядків 
(у 1-ій, 2-ій, 4-ій частинах) та 24 рядків у 3-ій частині. У музичному оздобленні вер-
бального ряду розвиток вокальної партії співпадає з розділами-строфами поетичного 
тексту, відображає синтаксис як окремих слів, так і словосполучень, а також підкрес-
лює смислові акценти. Велику роль у будові кожної частини відіграють сольні епізо-
ди фортепіанної партії, що виконують функцію розмежування різних епізодів згідно 
з розділами віршів – вступи, інтермедії, заключення.

Різноманітні засоби музичної виразності, за допомогою яких композитор пе-
редає поетичний текст, ставлять перед виконавцями досить складні завдання по їх 
адекватному втіленню.

У виконанні вокальної партії поєднується виразність мелодекламації і плавність 
кантилени довгих фраз «широкого» дихання. Велике значення набувають різноманіт-
ні ритмічні малюнки мелодії, насиченої тріолями, пунктирами і синкопами.

Окремої роботи потребує декламація поетичного тексту для досягнення макси-
мальної виразності смислових акцентів вербального ряду.

Фактура фортепіанного супроводу представлена у трьох основних типах:
•	 акордові будови;
•	 баси у поєднанні з гармонічними фігураціями;
•	 складна поліфонічна фактура підголоскового типу.
При опрацюванні кожного з представлених типів першочергове завдання – на-

лагодження слухового контролю над збереженням необхідного балансу звучання, що 
не «обтяжує» вокальну партію, тим більше, що майже завжди верхній голос у акордо-
вій та поліфонічній фактурах проводиться в унісон з вокалом.

Гармонічна мова партії фортепіано – окраса циклу. Вона представлена альтеро-
ваними акордами, експресивним розвитком голосів поліфонічної фактури, змінами 
ладу, модулюючими секвенціями. Важливо не тільки виявити місце і значення цих 
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особливостей, але й ретельно контролювати при виконанні динамічний та артикуля-
ційний баланс з вокальною партією.

Висновки
Вокальний цикл Олександра Яковчука на вірші Ліни Костенко – яскравий при-

клад синтезу поезії і музики. Включення у навчальний репертуар концертмейстер-
ського класу цього нового твору сучасного українського автора розширює рамки му-
зично-естетичного кругозору студента, збагачує його виконавську палітру сучасними 
засобами музичної виразності, знайомить з перлинами вітчизняної поезії, які з лю-
бов’ю і пошаною оздоблені щирою і емоційною музикою, пропагує нові зразки ка-
мерно-вокальної творчості українських композиторів.
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СПЕЦИФІКА ВОКАЛЬНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ЖАНРУ
 В СУЧАСНОМУ БАНДУРНОМУ ВИКОНАВСТВІ

Анотація
Актуальність. У сучасному бандурному виконавстві, яке є одним із чинників наці-

ональної самоідентифікації, особливою увагою користується вокально-інструменталь-
ний жанр, який сьогодні активно розвивається і є затребуваним у культурному просторі 
України сьогодення. 

Мета – полягає у виявленні специфіки бандурного вокально-інструментального 
жанру. 

Висновки. Проаналізовано творчість сучасних бандуристів-виконавців. З’ясовано 
специфіку вокально-інструментального жанру, яка полягає в тому, що сучасне бандурне 
виконавство зберігає давні народні традиції та втілює в собі окремі жанрові різновиди: 
народне, академічне та модерне виконавство. Виявлено низку бандуристів-композито-
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рів та виконавців, що сповідують різноманітну жанрову стилістику. Основними крите-
ріями дослідження жанрової проблематики слугують репертуар, форма подачі вокальної 
партії, особливості інструментального супроводу.

Ключові слова: жанр, бандурне виконавство, музична культура, вокал, інструмен-
тальне мистецтво, національна музика, художній образ.

Дискусії
Бандурне виконавство – одне з унікальних явищ як української, так і світової му-

зичної культури, тому що не так багато збереглося виконавських форм, які мають таку 
давню укорінену історію. Бандура – це інструмент, який має глибоке етнічне коріння, 
як і пісенні традиції українського народу, та специфічний тембр, який відноситься до 
етнокоду української культури. Тому і в сучасному світі вокально-інструментальне 
бандурне мистецтво користується глибокою повагою та має шанси бути реалізованим 
та популяризованим не лише в Україні, а й далеко за межами нашої держави. 

Наприкінці минулого століття бандура вийшла на новий рівень розвитку, що 
розкрило широкі виконавські можливості у сфері бандурного виконавства. Зазначені 
тенденції пов’язані з різноманітними факторами, до яких відносимо:

•	 здобуття Україною незалежності – і, відповідно, припинення контролю з боку 
влади над репертуаром, світоглядними позиціями та долями музикантів-виконавців, 
особливо бандуристів, лірників та кобзарів; 

•	 конструювання сучасних моделей концертних хроматичних бандур з меха-
нізмом переключення тональностей майстром Іваном Скляром і, як наслідок, поява 
високотехнічного модерного інструмента з багатим тембром і глибоким насиченим 
звуком;

•	 винахід штучних капронових нігтів для гри на бандурі професором Львівської 
музичної академії ім. М. Лисенка – Василем Явтуховичем Герасименком, який заклав 
підвалини львівської бандурної школи;

•	 поява професійних класів бандури у закладах мистецької освіти різного рівня – 
мистецьких школах, училищах, коледжах, консерваторіях, академіях, університетах;

•	 можливість гастролювати у різних країнах світу і, як наслідок, популяризу-
вати бандуру, як український музичний феномен, та охоплювати значно більшу слу-
хацьку аудиторію;

•	 створення оригінального композиторського бандурного репертуару;
•	 активне залучення до новітнього репертуару традиційних прийомів гри на 

бандурі (глісандо, тремоландо) та класичної мелізматики, введення у бандурну прак-
тику прийомів суміжних виконавських галузей (тремоло, флажолет та ін.);

•	 поява нових талановитих музикантів-виконавців;
•	 створення світової інтернет-мережі, популяризація бандури на різноманіт-

них веб-платформах.
Поняття жанру є досить широким та багатозначним. Науковці трактують його 

по-різному. Для жанру, тісно пов’язаного з музикою, літературою та іншими видами 
мистецтв, характерним є об’єднання творів за ознакою подібності та володіння спе-
цифічно визначеним змістом. У ХХ ст. до жанрової проблематики (Костюк, 2007, с. 73) 
зверталися такі дослідники: Віктор Бобровський, Віталій Зейдель, Лев Мазель, Євге-
ній Назайкінський, Лю Пархоменко, Віктор Цуккерман, Сергій Шип та ін. 

Відповідно до жанрової класифікації, музика поділяється на інструментальну 
(яка написана для певних музичних інструментів і виконується ними) та вокальну 
(створена для голосу і виконується за допомогою ресурсів голосового апарату). У бан-
дурному виконавстві співіснують дві моделі жанрової класифікації, які утвердилися 
та успішно функціонують: інструментальний та вокально-інструментальний жанр. 
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До інструментального жанру можна віднести таких бандурних виконавців: Ро-
ман Гриньків, Георгій Матвіїв, Костянтин Новицький, Петро Чухрай.

Вокально-інструментальний жанр представлений як сольними, так і ансамбле-
вими традиціями. Серед сучасних виконавців, що сповідують сольне вокально-інстру-
ментальне бандурне мистецтво, яскравими представниками є: Оксана Герасименко, 
Дмитро Губ’як, Лариса Дедюх, Тарас Компаніченко, Марина Круть, Тарас Лазуркевич, 
Галина Менкуш, Світлана Мирвода, Людмила Посікіра, Олег Созанський.

До ансамблевого виду виконавства відносяться: Національна капела бандурис-
тів України ім. Г. Майбороди (художній керівник – Юрій Курач); ансамбль бандуристок 
«Чарівниці» Дніпровської обласної філармонії під орудою Світлани Овчарової; «Nova 
Capella», що працює під керівництвом Ірини Родіонової; народний ансамбль банду-
ристок «Чарівні струни» (керівник – Ірина Содомора); квартет бандуристок «Львів’ян-
ки» та тріо «YuMaVita».

Окрім того, аналізуючи творчість вищезазначених виконавців, виявлено чіткий 
розподіл на напрями. Бандура є одночасно народною, причетною до академічного про-
стору та активно залученою до сучасної музики. Зокрема у академічній іпостасі працю-
ють такі виконавці, як Лариса Дедюх та Галина Менкуш, представником естрадного жан-
ру є Світлана Мирвода, кавер-версії створює Ярослав Джусь та втілює свої задуми у гурті 
«Шпилясті кобзарі», до жанру нью-ейдж можна зарахувати співачку Марину Круть.

Потужний поштовх до популяризації бандури у світі ознаменував розвиток со-
ціальних мереж, телебачення, радіо. Сучасні виконавці активно виводять інструмент 
із національно-етнічного локусу у музичний космополітичний світ, знаходять точки 
дотику та своєрідну музичну мову, яка стає зрозумілою для багатьох країн, соціаль-
них прошарків, культурних і субкультурних груп.

Характерною особливістю сьогодення є поява професійних композиторів, що 
продукують твори спеціально для бандури, створюють обробки народних пісень, 
аранжування сучасних хітів, кавер-версії, пишуть авторську музику. Це створює різ-
номаніття репертуару та виводить бандуру на новий виконавський рівень. До авторів 
оригінальної бандурної музики належать Оксана Герасименко, Дмитро Губ’як, Ольга 
Гук, Марина Круть, Наталія Курило, Руслана Лісова, Георгій Матвіїв, Юрій Олійник. 
Обробками та аранжуванням займаються Ольга Буга, Ярослав Джусь, Володимир Єси-
пок, Іван Збіглі, Любов Мандзюк, Світлана Овчарова, Тетяна Петрик, Ірина Радзінська, 
Вікторія Ткачук, Наталія Турко, Галина Шатківська та багато ін.

Дослідженням вокально-інструментального бандурного виконавства займалися 
такі науковці: Надія Брояко, Віолетта Дутчак, Марія Євгеньєва, Ніна Морозевич, Інна 
Лісняк, Тетяна Слюсаренко та ін. Це досить глибока і цікава тема, що потребує ретель-
ного опрацювання та висвітлення окремих нюансів традиції та розвитку бандурного 
виконавства, роботи над вокальною партією та акомпанементом, психофізіологічних 
особливостей, вирішення певних педагогічних і виконавських завдань, художньої 
мети та взаємодії бандуриста-вокаліста з публікою.

Вокально-інструментальний жанр має давні традиції, укорінені в віках, і вже 
декілька століть використовується відомими кобзарями, лірниками, бандуристами. 
Якщо глибоко зануритися в історію бандурного мистецтва – то одними з перших у пі-
сенній виконавській майстерності кобзарів були думи – ліро-епічні твори речитатив-
ного характеру, які виконувались у супроводі бандури, кобзи або ліри та оповідали 
про героїчне минуле українського народу.

У сучасному виконавстві присутні такі вокально-інструментальні композиції: 
авторські та народні пісні, романси, танго, пісні ліричного та жартівливого характе-
ру, драматичні твори. До кожного із вищезазначених жанрів необхідний особливий 
підхід. Специфіка роботи над вокально-інструментальними творами не є простою, 
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адже вимагає титанічної праці музиканта над інструментальною і вокальною парті-
єю окремо і загалом, уважності, чистоти інтонування, опори дихання, свободи вико-
навського апарату, вираження емоційного змісту, побудови художнього образу, ори-
гінальної інтерпретації авторської ідеї. 

Бандурист-виконавець суміщає в одній особі дві функції: вокал та інструмен-
тальний супровід, і обидві з них мають право вважатися рівнозначно важливими. По-
єднання цих двох задач – доволі нелегкий процес, який вимагає ретельної підготовки, 
зосередженості, засвоєння окремо інструментальної та вокальної партії та поєднання 
їх в одне ціле, роботу над художнім образом та побудову гідного концертно-виконав-
ського номеру. Значну увагу слід приділити вибору репертуару, який зможе якнайши-
рше розкрити виражальні можливості бандури, як інструменту в контексті вокально- 
інструментального жанру.

Надзвичайно важливим у роботі над вокально-інструментальними композиці-
ями є відповідність твору, поданого виконавцем, специфіці авторського задуму не 
лише композитора, а й поета, що написав літературний текст до пісні, а часто й аран-
жувальника, який відобразив твір у власному стилі, властивій йому манері. Літера-
турна основа може створюватися як окремо, у вигляді поезії, так і спільно з музич-
ним полотном. Але у підсумку безсумнівно усе перетікає одне в інше, жанри музики 
і поезії є нерозривно пов’язаними в одне ціле – пісню, яку виконавець повинен гідно 
представити з урахуванням авторського змісту і власного творчого бачення.

Висновки
Отже, опрацювавши певні друковані джерела та ознайомившись зі зразками су-

часного бандурного виконавства, з’ясовано специфічність вокально-інструменталь-
ного жанру, яка полягає в тому, що сучасне бандурне виконавство зберігає автохтонні 
народні традиції та продукує різноманітні жанрові різновиди: народний, академічний 
та модерний. Вокально-інструментальний жанр у сучасному бандурному виконавстві 
представлений досить широкою виконавською палітрою і багатим пісенним реперту-
аром. Виконавець є важливою ланкою між композитором, поетом та слухачами. Він 
є відповідальним за передачу авторського задуму та інтерпретацію художнього об-
разу вокальних творів у супроводі бандури. Бандура, як інструмент, поєднує досить 
глибокі виражальні можливості та містить в собі непохитну історичну цінність – отже 
стала символом національної самоідентифікації.
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ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ ВИВЧЕННЯ НАРОДНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО 
ВИКОНАВСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Анотація
Актуальність. Спроба дати оцінку фахового рівня сучасної музичної практики при-

зводить до аналізу відповідності змісту і форми не тільки в академічному, але і в популяр-
ному жанрі. Широкий спектр напрямків у вивченні специфіки народно-інструментального 
виконавства відкриває перед дослідником різні підходи, продиктовані жанрово-стиліс-
тичними рисами творів та виконавців. Актуальність полягає у назрілій потребі система-
тизації творчих методів, з’ясуванні закономірностей реалізації народно-інструменталь-
них інтенцій і оцінки отриманого ефекту. Культурологічний діапазон виявлених факторів 
включає музикознавчі, психологічні, соціологічні, акустичні та комбіновані показники. 

Мета – з’ясувати типові риси народно-інструментального компоненту в контек-
сті сучасного музичного виконавства.

Висновки. Яскрава палітра національної вокальної композиторської та виконав-
ської майстерності відсуває на другий план народно-інструментальне виконавство, яке 
у більшості випадків виходить за межі просто супроводу і поглиблює змістовну насиче-
ність загального художнього результату. З’ясування конкретних рис бандурної та ін-
ших інструментальних груп і окремих солістів в загальному підсумку дозволяє зрозуміти 
причини і наслідки популярності цілісного художнього результату. Значний обсяг джерел 
з даної тематики спонукає до спроби їхньої систематизації.

Ключові слова: народно-інструментальне виконавство, популярний жанр, бандур-
на музика, джерелознавство.

 
Дискусії

Кожен із жанрів музичної творчості відкриває безмежний обшир ракурсів для 
дослідження. Народно-музичні зразки, як і академічна творчість, містять глибинні 
пласти мудрості і естетичної насолоди, сприяють духовному розвитку і необмеженій 
свободі комунікації. Дані параметри реалізуються лише у практиці виконавства, яко-
му притаманна суб’єктивізація твору в процесі його інтерпретації. Аналіз соціокуль-
турних та художніх чинників виконавської діяльності аргументує визначення систе-
моутворюючих факторів в організаційному і творчому планах. 

Особливого значення в сучасних умовах набуває мобільність виконання, що вияв-
ляється в рухливості семантичних маркерів, поєднаних з семіотичними інформаційни-
ми комплексами (Кравченко, 2018, с.144). Підкреслена пасіонарність українських вико-
навців акцентує асоціативну інтертекстуальність. Нова культурна парадигма здійснює 
вплив масової культури на академічну традицію. Це яскраво виявляється в режисерських 
інтенціях з їхніми театралізаційними ефектами, костюмуванням, хореографією і прихо-
ваною драматургію (Єргієв, 2015, с.148), що включає і темброву персоніфікацію. Вивчен-
ня народно-інструментальної музики тільки на перший погляд уявляється простим, 
адже для цього потрібні критерії відділення її від позамузичних звуків, від вокальних 



235

MUSIC IN DIALOGUE WITH THE MODERNITY: STUDIOS OF EDUCATIONAL, ART HISTORY, CULTUROLOGICAL

SECTION: INSTRUMENTAL ART

і академічних жанрів, від автентичного фольклору і авангардних течій. Відмінність по-
ходження інструментів за їхніми функціональними і соціальними ознаками (Мациевс-
кий, 1987, с. 27) відображується у використанні їх для виконання музики різних жанрів. 
Досліджуючи естетико-семантичний бік народної інструментальної музики, важливо не 
піддатися спокусі коректуючого сприйняття (Хай, 1994, с. 32), яке порушує об’єктивність 
наукового пошуку. Семантика оформлення народних інструментів майстрами-різьбяра-
ми також впливає на сприйняття виконуваних творів у візуальному плані. Процесуальні 
структурні особливості фольклору з його головним принципом – імпровізаційністю – 
мають визначальну функцію саме в  інструментальній музиці багатьох етносів, зокре-
ма, українського. Локальні стилі (музичні діалекти) – ще один аспект, який впливає на 
формування різновидів народно-інструментального виконавства. Дослідник пропонує 
системно-етнофонічний метод вивчення інструментарію і народно-інструментальної 
музики (Мациевский, 1987, с. 38). В даних тезах окреслене коло досліджень сучасної по-
пулярної музики, що конкретизують основні напрямки використання певних народних 
інструментів. Це стосується перш за все бандури, ліри; духові та ударні інструменти пла-
нується включити до парадигмального обширу в подальшому. 

Міжкультурний симбіоз як діалог Старого і Нового світу виявлений, зокрема, 
у творчості та виконавській діяльності Оксани і Ольги Герасименко, Юрія Олійника, 
Ле Ван Хоа. Яскраво виражена українська сутність бандури в них поєднується з лати-
ноамериканськими і в’єтнамськими елементами (Дутчак, 2019, с. 154). Представники 
діаспори В.Мішалов, Ю.Китастий і українські митці (Р.Гриньків, К.Руснак, Я.Джусь) де-
монструють різні варіанти наближення традиційних і авангардних елементів звучання.

Сучасний розвиток культури демонструє протилежні тенденції: розширення 
традиційного народного музикування і збереження власних етнічних основ. Іншо-
національні інтонаційні джерела особливо сприяють успішній презентації творів на 
міжнародних фестивалях. В бандурному виконавстві поряд з домінуванням тембро-
вості вирізняються специфічні прийоми гри – щипковий, ударний, а також особливі 
засоби (глісандо, тремоло, гра навколо підставки, застосування харківського спосо-
бу звуковидобування). Але переважає інструментальна манера гри (Чабаненко, 2018, 
с. 249), що, на нашу думку, більше відповідає сучасній ментальності.

Застосування концепції діалогу культур М.Бахтіна дозволило досліднику УАНІВ 
(українського народно-інструментального виконавства) зробити висновки щодо ака-
демічної музики (Лігус, 2017, 233), та бахтінські ідеї не меншою мірою сприяють роз-
криттю специфіки популярного і авангардного стилів. 

Українське народно-інструментальне виконавство (УНІВ) – і не тільки академіч-
не – може також досліджуватися в контексті культурологічної регіоніки (Кравченко, 
2012, с. 140). Корелюючи з історією, краєзнавством, етнологією тощо, регіоніка вказує 
на внесок регіональних надбань в досліджувану галузь культури. УНІВ розглядалося 
в культурологічному, естетичному і мистецтвознавчому вимірах та було репрезенто-
ване також в плані його філософського осмислення. Думка Н. Довгаленко щодо склад-
ності повноцінної розробки теми вітчизняного музичного авангарду через відсутність 
часової дистанції (Довгаленко, 2002, с. 19) правомірно може бути адресова також УНІВ. 

Бандурне мистецтво є свідченням творчого взаємопроникнення української та сві-
тової культури. Розширення міжкультурної взаємодії виявляє значення бандурного мис-
тецтва в інтеграції української культури до західноєвропейського культурного простору 
(Лісняк, 2006, с. 43). Важливими подіями стало створення 1999 року Всеукраїнської спілки 
кобзарів на чолі з В.Єсипком і відкриття 2004 року класу гри на старосвітських інструмен-
тах у Київському національному університеті культури і мистецтв, де викладає В.Кушпет.

Нові зрушення в бандурному виконавстві відбулися в 2018 році. Вперше за всю 
історію розвитку жанру дві відомі у світі капели бандуристів, які були історично 
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роз’єднані від 1946 року, – Українська капела бандуристів ім. Т.Г.Шевченка і Націо-
нальна заслужена капела бандуристів України ім. Г.Майбороди – провели спільний 
концерт. Цей захід відбувся за програмою міжнародного форуму бандуристів з нагоди 
100-річчя Київської капели бандуристів. 

Значний суспільний резонанс мав також Київський фестиваль сучасної бандури – 
Band Music Days. «Молоде покоління бандуристів, народжених вже за часів незалеж-
ної країни, сміливо застосовують сучасні інформаційні технології у своїй творчості» 
(Лісняк, 2019, с. 13). Електронна музика, етноджаз, ф’южн, інді, джазова імпровізація, 
емоційний soul в поєднанні з бандурою привабили численних поціновувачів україн-
ської поп-музики. Відділ культурної дипломатії МЗС вважає бандурний бренд важли-
вим засобом ідентифікації нашої національної культури в світі. Відбулася дискусія між 
представниками реконструйованої автентичної традиції та виконавцями на бандурі, 
академізованій протягом ХХ століття. Презентація онлайн-бандури, ідея розробки якої 
належить належить Михайлові Голобородьку, включала інтерактивну можливість по-
грати на ній за посиланням https://bandura ukrzen.in.ua. Програма фестивалю включала 
зустрічі з композиторами, виконавцями, лекторами, знайомство з електроакустичною 
бандурою, перегляд виставки, яка збагатила уявлення відвідувачів про український 
народний інструментарій, анонімні голосування задля вибору кращого інструменту. 
Майстер-клас із виготовлення діатонічної бандури, спілкування з конструктором елек-
тробандури Іваном Ткаленком, ідейним наставником і меценатом її виготовлення Та-
расом Петриненком стали поштовхом для подальшого розвитку інструменту. Крім ака-
демічного напрямку в концертній програмі взяли участь естрадні бандуристи М. Круть, 
Г. Матвіїв, І.Ткаленко, етногурт Troye Zillia, кавер-гурт B&B Рroject, секстет Шпилясті 
кобзарі, рок-гурти LiveN й Mere Neba. Унікальна артистка Віра Загрійчук вразила поєд-
нанням гри на бандурі і хореографічного номеру (сальса). Фестиваль продемонстрував 
значну перспективу бандурного мистецтва не тільки в академічній, але і в популярній 
галузі, що відкрило перед любителями цього інструменту яскраві перспективи.

Своєрідним національним феноменом української духовної культури є лірниць-
ка традиція. Її рудименти трансформувалися в різноманітні новотвори, що наближа-
ються до побутової лірики і кітчу. Актуалізація українських ансамблістів відбувається 
на сучасному етапі шляхом застосування специфічних поліхудожніх способів орга-
нізації простору мистецької комунікації. Ці способи мають давні ритуальні корені, 
які простежуються в народно-професійних інструментальних ансамблях українців. 
Семантика ідеї троїстості застосовується до троїстої музики з  її ідеєю триденності 
і функціональним зв’язком трьох рівнів композиції (мелодія, гармонія, бас). 

Українська фольк-рокова група Go_A має у своєму складі чотирьох учасників: 
мультиінструменталіста, сопілкаря, гітариста і вокалістку, хоча Google вказує лише 
Катерину Павленко, Ігоря Діденчука та Івана Григоряка (Тарас Шевченко не зазначе-
ний). Їхній творчості притаманне типове для українського музикування вміле поєд-
нання ансамблевого народно-інструментального з вокально-пісенним виконавством 
у якісному взаємодоповненні і якісне взаємодоповнення даних складових, як це від-
бувається і в творчості гуртів ДахаБраха (плюс віолончель, флейта), ОNUKA.

Висновки
Теоретична основа дослідження дозволяє узагальнити думки культурологів 

і мистецтвознавців щодо ролі народно-інструментального компоненту в сучасному 
популярному жанрі. Практичні способи інтерпретації фольклору на сучасному етапі 
включають багато чинників, серед яких народно-інструментальне виконавство заслу-
говує на особливу увагу в зв’язку з його значною силою емоційного впливу на слуха-
ча. Мобільність виконання виявляється не тільки в звуках, але і у сценічних ефектах, 
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що включають хореографію, костюмування, оформлення інструментів, які презенту-
ють різні регіони України та зарубіжжя. Імпровізаційна специфіка, особливі способи 
гри, діалогічні прийоми, електронні засоби дозволяють індивідуалізувати концертну 
практику і участь фольклорно-рокових етногуртів у фестивалях.
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СТИЛІСТИЧНО-КОМПОЗИЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ДУХОВОЇ СЮЇТИ  
ОР. 46 БОРИСА ЛЯТОШИНСЬКОГО

Анотація
Актуальність. Духова сюїта ор.  46, Б. Лятошинського об’єднана фольклорним 

тематизмом, адже в основі частин покладені українські народні пісні. Їх перетворення 
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в тематизмі зазнає значних змін та оригінальної композиторської інтерпретації. Звер-
нення композитора до фольклорного матеріалу в камерних творах, вимагає ретельного 
теоретичного дослідження, адже включно з духовою сюїтою, твори на фольклорні теми 
складають золотий фонд концертного репертуару.

Мета – виявити особливості композиторського мислення в трактуванні народних 
пісень, в якості частин сюїтного циклу. 

Висновки. У сюїті для духових інструментів ор. 46, Б. Лятошинський використав 
різнохарактерні народні пісні. В обробці матеріалу, композитор опирається на види імі-
таційної та підголоскової поліфонії, які поєднуються з різноманітними вкрапленнями 
фактурних прийомів (остинато, фігурації, органні пункти та є яскравим зразком нова-
торського композиторського мовлення). Гармонічна мова є яскраво вираженою. В оброб-
ках народних пісень, постає сучасне трактування фольклорного матеріалу, з виявлен-
ням нових образних граней та інтонаційних особливостей.

Ключові слова: Б. Лятошинський, сюїта, фольклор, сюїтний цикл, модернізм, гар-
монія, поліфонічний розвиток, музична форма, тембр, драматургія. 

Дискусії
Значний творчий внесок зроблений Б. Лятошинським у розвиток сюїтного жан-

ру. Взявши за основу різновид «нової» сюїти XX-го ст., композитор поєднав традиції 
сюїтного жанру закладені попередниками, з яскраво виробленим творчим стилем, що 
базується на провідних тенденціях модернізму. Сюїту для квартету дерев’яних духо-
вих інструментів ор. 46, було створено в «український» період творчості (1938-1945 рр.) 
(Копица, 1990, с. 85). В цей час з’явилися твори, в основу яких, було покладено фоль-
клорні теми – «Український квінтет», Струнний квартет № 4, Сюїта на українські на-
родні теми для струнного квартету, Сюїта для квартету дерев’яних духових інструмен-
тів, Тріо № 2, Сюїта і Прелюдії для фортепіано, з вокальних творів – романси на вірші 
М. Рильського і В. Сосюри, обробки більше вісімдесяти українських народних пісень. 

В сюїті для духових інструментів, композитор частково використав теми його 
власних обробок українських пісень, деякі з них, вже використовувались в попередніх 
сюїтах: квартет №4 – 1-ша частина «Ой вийду я на могилу», квартет-сюїта ор. 45 – 3 ч. 
«Ой зацвіла червона калина» (Глиер, 1975, с. 90). Основою 5-и частин сюїти для духо-
вих інструментів стали пісні: 1 ч. – «Ой зацвіла червона калина», 2 ч. – «Ой вийду я на 
могилу», 3 ч. – «Ой на горі льон», 4 ч. – «Журба за журбою», 5 ч. – Allegro. 

І частина – Moderato (g-moll) 4/4, базується на пісні «Ой зацвіла червона калина». 
В ній композитор втілює сумний ліричний характер, що розкривається в тембральних 
барвах дерев’яно духових інструментів. Це проявляється, в густих та насичених темб-
ральних можливостях обраної групи, їх природі звучання. Частина має просту дво-
частинну форму (АВ), її тематизм будується шляхом варіаційного розвитку елементів 
мелодії, зокрема другої фрази (b) в мажорі, яку композитор в другій частині суттєво 
розвиває шляхом модуляційно-секвенційних проведень в різних партіях. 

Табл. 1 – Форма частини.

А В

a (1-11 т.) а1 (12-20 т.)  b (20-34 т.) c (35-51 т.)

g/B g/F/B/g B/F/a/Des/As/Es/g d/g

Спочатку плавна та лірична тема звучить сольно в партії гобоя (1-3 тт.) підкріплю-
ючись в кінці хоральним звучанням інших інструментів. В першому розділі а (1-11 т.),  
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Б.  Лятошинський майстерно використовує досягнення підголоскової поліфонії, яка 
найбільш характерна для українського мелосу, збагачуючи тему додатковими голо-
сами (особливо в партії флейти та кларнета). Друга фраза мелодії – 5-11 тт. в B-dur, 
подається з використанням низького VII-го щабля (as), який додає певної напруги та 
підкреслює мажоро-мінорну мінливість, характерну для народної музики. 

Третє речення b (12-20 тт.), є повторенням першого, проте із значною поліфоні-
зацією голосів. Таким чином, тема, немов, розквітає та набуває ще більшої виразності 
та емоційного наповнення. Лятошинський застосовує граціозні ритмічні формули, 
що надають мелодії ефекту живої мови – вплетення прикрас, тріолі, хроматичні про-
хідні звуки. 

Другий розділ починається з варіаційного розгортання елементу теми а (1-11 тт.).  
Для принципу побудови концепції форми, це типовий для Лятошинського розвитовий 
розділ, в якому присутні головні елементи розвитку. Серед них, слід назвати обов’яз-
ковий фон, на тлі якого, розвиваються музичні фрази (в даному випадку, остинато 
в партії фагота), імітаційне проведення фраз (спершу в кларнета, потім в гобоя та 
флейти), широке коло тональностей в процесі поліфонізації фактури. Спершу мотив 
звучить в партії кларнета на динаміці р в тональності Es-dur, потім він проводиться 
в гобоя з новою тембральною барвою B-dur, за третім проведенням фраза переходить 
в партію флейти та забарвляюється світлим колоритом F-dur, набуваючи все більшого 
динамічного розвитку на f. Остинатний рух, що творить фон з тріольних терцій, також 
характеризується регістровими та тембральними видозмінами. Композитор розпо-
діляє його між партіями фагота та кларнета, утворюючи незвичну гру тембрів відпо-
відно до тональних змін. Таким чином, Лятошинський досягає в межах лише однієї 
фрази, надзвичайного різноманіття та динамічного розвитку.

Заключний розділ с (35-51 тт.), будується на темі другого речення, яке в оригіналі 
звучало на початку в тональності B-dur (5-7 тт.). В даному контексті, Б. Лятошинський 
зберігає тональний план, проте збагачує його остинатним елементом з попереднього 
розвитку (36-38 тт.). Тема, немов спогад, з’являється спочатку в партії флейти, потім 
кларнета та гобоя, з кожним разом затухаючи та розчиняючись в тиші. В заключен-
ні частини, яскраво простежуються типові прийоми композиторського стилю – до-
сягнення ефектного завершення шляхом поступового розчинення матеріалу та всієї 
фактури. Отже, використовуючи прийоми народного багатоголосся, опираючись на 
мелодизм та пісенність фольклорного джерела, композитор насичує розвиток своє-
рідними поліфонічними прйомами (остинато, модуляційний розвиток тем, ритмічне 
збагачення, використання підголоскової поліфонії, хроматичні затримання). 

ІІ частина – Andante ¾ d-moll, в основі покладена пісня «Ой вийду я на могилу», 
яка продовжує тужливо сумний характер 1-ї частини. В ній композитор ще більше до-
сягає різноманіття у перетворенні однієї, досить компактної теми об’єм якої, всього 
8 тактів. Базуючись на вокальному походженні теми, Лятошинський застосовує відпо-
відну куплетно-варіантну форму, збагачуючи та перетворюючи супровід теми з кож-
ним новим проведенням та насичуючи саму мелодію гармонічним перетворенням. 

Табл. 2. Форма частини куплетно-варіантна
a b с d

(1–8 тт.) (9-16 тт.) (17-30 тт.) (31-45)
d/g/а d/g/а A/fis/Сis/As/des/d d/g/A/d

За першим проведенням а (1-8 тт.), тема звучить в партії кларнета з пронизливим 
та густим насиченим тембром. Партії інших інструментів, створюють підголоски, що 
збагачують виразність мелодії. Композитор поступово збагачує мелодію, яка розкві-
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тає та обгортається підголосками з розвитком. В інтонаційному складі теми, присутнє 
чергування натурального та гармонічного мінору, що притаманно народному мелосу. 

За другим варіантним проведенням (9-16 тт.), мелодія звучить в партії гобоя, її 
гармонічний план не змінюється, натомість характер набуває певної схвильовано-
сті за рахунок тріольного супроводу кларнету. Як зазначалося раніше, в розвиткових 
розділах, улюбленим прийомом Б. Лятошинського є тріольні остинато, які супрово-
джують розвиток тем. В третьому проведенні теми с (17-30 тт.), в партії флейти, зву-
чить остинато з тріольних формул із використанням хроматизму gis-a та синкопова-
ній зупинці на залігованному звуці. Мелодія розквітчується в поступових імітаційних 
проведеннях: спочатку в партії фагота (фагота (A-dur), потім в партії гобоя (fis-moll/
Cis-dur), кларнета (fis-moll), повертаючись з новою хвилею розвитку знову в партії 
фагота (As-dur) та гобоя (des-moll/d-moll). Подібний тип розвитку, було вжито також 
в розвитковому розділі І частини. 

Заключний розділ d (31-45 тт.), повертає головні тональні орієнтири теми, що 
й  в  першому розділі. Характерним проявом композиторської стилістики в обробці 
матеріалу, є застосування модерних музичних засобів – остинатний фон, що спочатку 
поданий у вигляді хроматичних оспівувань в 31-33 тт., а в подальшому перевтілю-
ється в дзеркальному відображенні з дотриманням тих самих інтервальних співвід-
ношень (на звуках h-g-h-ais-a-gis-g-h-g). Останні проведення теми, Лятошинський 
доручає гобою, надаючи перевагу більш густому та сфокусованому тембру. Усі голоси 
створюють гармонічний супровід до останніх фраз гобоя цілковито зникаючи в тиші.

Таким чином, в ІІ частині, Лятошинський оперуючи лише 8-ма тактами мелодії, 
демонструє надзвичайне багатство музично-виразових засобів в обробці та варіант-
ному розвитку. 

ІІІ частина Allegro scherzando 2/4, має яскраво енергійний характер, в основі ча-
стини покладена пісня «Ой на горі льон». За музичним образом, частина яскраво кон-
трастує двом попереднім, композитор слідує класичній побудові сюїти за принципом 
контрасту частин. Проте і в межах частини, присутній контрастний середній розділ, 
де скерцозні мотиви, замінюються спокійною та протяжною, кантиленною темою. 
Форма частини складна тричастинна з кодою АВА1.

Табл. 3 Форма частини АВА1
А В А Кода

а b+зв’язка с d d1+зв’язка а1 b
1-12 13-22+ 23-35 36-48 49-64 65-84+ (85-94) 95-108 109-124 125-149

G G/C/B As b b G G/C G

За першим проведенням, мелодія викладається в партії гобоя після 4-тактово-
го скерцозного вступу, який задає характер майбутній темі. Сама тема починається з 
форшлагу на першій долі, що додає їй пружності та гостроти на динаміці mp. Посту-
пово розвиваючись в другому реченні b (13-22 тт.), вона звучить на f в партії флейти, 
натомість всі інші голоси створюють підголоски, а фагот виконує функцію ритмічного 
басу. В другому реченні, Лятошинський урізноманітнює звучання теми, вводячи імі-
таційні низхідні проведення в партії гобоя, кларнета, та досягаючи більш довгого роз-
витку, в партії фагота. Таким чином, вся фактура на фоні теми набуває поліфонічного 
розвитку, збагачуючи тему, яка звучить на f.

Після цього, слідує невелика зв’язка (23-35 тт.), яка готує тематизм розділу с (36-
48 тт.) в новій тональності. Такий перехід, слугує логічним поєднанням модуляції та 
значно урізноманітнює безперервне звучання теми. 
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За третім проведенням, перегармонізована (в As-dur) тема, знову звучить в пар-
тії флейти, а супроводом слугують яскраві сплески пасажів в партіях кларнета та фа-
гота. Досягаючи з розвитком кульмінації на sf, відбувається раптова зупинка та шля-
хом синкопованих фраз, які з’являються почергово у гобоя, кларнета та фагота, відбу-
вається перехід до контрастної теми. 

В середньому розділі частини В (49-94 тт.), звучить сумна, лірична мелодія, яка на 
відміну від бурхливого попереднього розвитку, набуває сольного звучання. За першим 
проведенням, вона звучить в дуеті фагот-кларнет в тональності b-moll, має яскраво во-
кальне походження – з широкими та протяжними фразами, в ній відчутні вокальні роз-
співи та інтонаційно наспівні фрази. За другим проведенням, мелодія переміщується 
в партію флейти (65-84 тт.), набуваючи більш рельєфного та яскравого забарвлення. Як 
і в попередньому розділі, композитор вводить невелику речатативну зв’язку (85-94 тт.), 
яка містить модуляційні переходи, що повертають головну тональність G-dur в репризі. 
Завдяки майстерності композитора в сфері тонального розвитку, раптові енгармонічні 
переходи з використанням хроматичних зсувів, створюють сучасний погляд на обробку 
фольклорного матеріалу, розкриваючи нові грані образу та виразових можливостей тем.

Реприза А (108-149) проводиться із деякими змінами, в ній Б. Лятошинський за-
мість перегармонізованої теми, вводить блискучу коду, що логічно затверджує скерцоз-
но енергійний характер частини. В коді (125-149 тт.), тематизм набуває оркестрового 
викладу, черегуючи матеріал tutti – solo, композитор створює ефектну кульмінацію, яка 
під кінець повністю розчиняється на pp в заключних «щипкових» мотивах з форшлагом. 

IV частина Lento ma non troppo b-moll 5/4+3/4 базується на пісні «Журба за жур-
бою», яка сповнена скорботним та тужливим характером. В невеликій частині, Б. Ля-
тошинський знову використовує куплетно-варіантну вокальну форму. За змістовним 
навантаженням, частина виконує роль траурного intermezzo, яке присутнє здебільшо-
го в більшості оркестрових сюїтах композитора.

Табл. 4 Форма частини – куплетно-варіантна 
a b с d+ зв’язка е

1-8 тт. 9-16 тт. 17-26 тт. 27-31+(32-35 тт.) 36-46 тт.
b b b/des/e d/b b

Кожне проведення теми, композитор збагачує поліфонічною фактурою, яка по-
ступово розквітчується по мірі розвитку, досягаючи повноти та багатства в розділі 
d. За першим викладом, тема звучить в партії кларнета надзвичайно експресивно та 
скорботно, в 4-му такті її підхоплює голос фаготу. Характерною ознакою усіх лірич-
них частин, є зачин пісні одноголосно, де згодом її підхоплюють інші голоси, що ото-
тожнюється з вокальним виконанням де починає розповідь один виконавець, потім її 
продовжують в ансамблі. В таких місцях Лятошинський чітко опирається на народну 
манеру багатоголосного співу, підкреслюючи вокальне походження тематизму.

За третім проведенням тема викладається у фагота, з густим та сфокусованим 
відтінком звучання (17-26 тт.), отримуючи подальший розвиток у кларнета. Саме 
в цьому проведенні відбувається тональний розвиток імітацій. В розділі d (27-31 тт.), 
тема звучить в партії флейти в тональності d-moll, досягаючи кульмінації звучання 
на f. Всі голоси звучать у верхньому регістрі, адже розширюючи діапазон, композитор 
підкреслює емоційну напругу розвитку; окрім цього, підсилюючим фактором слугує 
і ритмічний малюнок в голосах – поєднання тріольних мотивів в партії гобоя з дуоль-
ними восьмими в темі флейти. Все звучання розчиняється на динамічному нюансі 
decresc. в поступовій тиші, повертаючи головну тональність. 
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Останній розділ е (36-46 тт.) викладено хорально, головна мелодія звучить в пар-
тії гобоя з поступовим затуханням та зникненням в тиші. В цій частині композитор як 
і в попередніх, опирається на досягнення поліфонічних форм, зокрема, на імітаційну 
та підголоскову, втілюючи та збагачуючи можливу за характером мелодію, гармоніч-
ним різноманіттям (особливо в розвиткових розділах). 

V частина Allegro ¾ g-moll, має жвавий та енергійний характер, проте з відчут-
ною опорою на ліричні інтонації в розвитковому розділі, що переважали у попередніх 
повільних частинах. 

Табл. 5. Форма частини куплетно-варіантна
a b c d

1-14 15-34 35-54 55-76
g/B/Es B/c/d/g B/b g

Композитор надає частині яскравого завершального характеру, навіть сама рит-
мічна основа тематизму, має спочатку маршовий характер в першому розділі, а потім 
з’являється оповита відтінком суму тема, що містить тріольні проведення більш лі-
ричного характеру. 

Перший розділ має маршеподібний характер, тема викладається лише раз, без 
подальшого повторення в інших розділах. Пунктирна мелодія із закличними інтер-
вальними ходами на кварту і сексту, спершу звучить в партії фагота з подальшим ру-
хом шістнадцятих. Через два такти вступає відповідь в партії кларнета (Es-dur), потім 
дещо скорочений варіант теми в гобоя (B-dur) та флейти (B-dur). За будовою та осо-
бливістю вступу тем, перший розділ нагадує невеличке фугато. Поступовий розвиток 
першого розділу призводить до динаміки f та яскравих пасажів в дуеті флейти та гобоя. 

Наступний розділ b (15-34 тт.), характеризується більш співочим та кантиленним 
звучанням. Нова тема звучить спочатку в партії кларнета та супроводжується підго-
лосками інших інструментів. Не втрачаючи при цьому скерцозного зв’язку з попере-
днім розділом, композитор подає ритмічно пружній супровід фраз на стакато у фа-
гота, утворюючи єдність та послідовність розвитку. Наступна фаза розвитку настає 
з появою експресивно насиченої теми в партії (24 т.) гобоя, яка продовжує звучати 
на фоні стакатного та ритмічно пружного супроводу. Висхідні тріольні пасажі, що об-
рамлені тональністью g-moll/D-dur, надають музичному розвитку певної емоційної 
напруги. Надалі композитор значно розвиває цю фразу, проводячи її в унісонному 
звучанні флейти та гобоя, підсилюючи виразність та експресію шляхом розширення 
регістрового об’єму. В супроводі (кларнет-фагот), в цей час звучать остинатні ритміч-
ні ходи на стакато. 

Наступний розділ с (35-54 тт.), повертає мелодію розділу b, проте із значними 
видозмінами в партії інших голосів, пов’язаними, перш за все, із тональним розвит-
ком в імпровізаційного характеру пасажах. Так в тактах 43-44, проводяться почергові 
імітаційні фрази (кларнет-гобой-флейта), що містять тріольні сплески хвилеподібних 
пасажів із задіянням тональних відхилень, Шляхом використання модерних при-
йомів, Лятошинський насичує звучання відтінком fis-moll, нестійкими гармоніями 
змVII/7, мелодія в партії фагота набуває тональної невизначеності та напруги. В так-
тах 45-49, тема розгортається секвенційними хвилями розвитку в звучанні кларне-
та щораз в новій тональності: h-moll/a-moll, потім в гобоя c-moll, що призводить до 
яскравого мелодичного підйому в пасажах шістнадцятих. Таким чином, композитор 
будує поступову кульмінацію, використовуючи декілька хвиль модуляційного роз-
витку в партіях. Втілюючи різні тональні відхилення, Лятошинський змінює й інстру-
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мент в якому проводиться мелодія, демонструючи не лише нове тональне забарвлен-
ня, а й тембральний колорит.

Заключний розділ d (55-76 тт.), є кульмінаційним підсумком не лише частини, 
а й всього циклу. В унісонному звучанні на f (флейта/гобой), звучить та сама тема, що 
й в попередньому розділі. Кульмінації сприяють нестримні хвилеподібні пасажі клар-
нета та ритмічно гострі ходи фагота. Композитор викладає весь тематизм на повно-
звучній динаміці, досягаючи феєричної кульмінації в заключних пасажах, які підій-
маючись у верхній регістр, розчиняються в тиші. У заключній частині, Лятошинський 
концентрує одразу декілька образних характеристик, що були основою циклу – лірич-
ні сумні образи, та скерцозні енергійні теми в крайніх розділах частини. 

Висновки
Підсумовуючи весь сюїтний цикл, варто вказати на те, що композитор вніс ряд 

новаторств у трактування народних тем. Всі теми піддаються всеможливим варі-
антним змінам – ритмічним, гармонічним, поліфонічним, інтонаційним, ладовим. 
В розвитку тематизму кожної частини, активно затосовуються модерні прийоми – 
дзеркальність тем, остинатний супровід з хроматичних інтервалів, активну перегар-
монізацію тем в межах середнього розділу кожної з частин, таким чином, значно мо-
дернізуючи народні теми. 

В 5-и частинах сюїти для духових інструментів ор. 46, Б.  Лятошинський вико-
ристав різнохарактерні народні пісні. В обробці матеріалу, композитор опирається 
на види імітаційної та підголоскової поліфонії, які поєднуються з різноманітними 
вкрапленнями фактурних прийомів (остинато, фігурації, органні пункти та є яскра-
вим зразком новаторського композиторського мовлення). Гармонічна мова є яскраво 
вираженою, особливо в середніх розділах, композитор досягає повноцінної свободи – 
застосовує хроматичні зсуви, раптові модуляції, нашаруванння гармонічних комп-
лексів. В його обробках народних пісень, постає сучасне трактування фольклорного 
матеріалу, з виявленням нових образних граней та інтонаційних особливостей.
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МЕТРИЧНІ МОДУЛЯЦІЇ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В ЕСТРАДНО-ДЖАЗОВІЙ 
МУЗИЦІ В ПРИЙОМАХ ГРИ НА УДАРНІЙ УСТАНОВЦІ

Анотація
Актуальність теми полягає в тому, що прийом метричної модуляції вже широко 

використовують професійні музиканти на світовому рівні, але в українському науково-
му середовищі ця концепція мало розкрита, особливо стосовно такого молодого музич-
ного інструменту як ударна установка. Тому розкриття цього питання є корисним та 
актуальним.

Мета – пояснити концепцію прийому метричної модуляції та показати, як його 
можна використовувати в сучасній естрадно-джазовій музиці під час гри на ударній 
установці.

Висновки. Досліджувана тема є глибокою та має широке застосування в музиці. 
Метричні модуляції функціонують на основі фундаментальних понять про природу рит-
му, метру та музичної пульсації. Використання прийому метричної модуляції розши-
рить арсенал засобів музичної виразності для виконавців та композиторів. Серед сучас-
них виконавців на ударній установці цей музичний прийом стає все більш популярним 
у джазовій та естрадній музиці. 

Ключові слова: метрична модуляція, метр, ритм, пульсація, темп, ударна уста-
новка, паттерн, double time, half time.

Дискусії
У процесі розвитку музичного мистецтва композитори, музиканти та всі ті, хто 

причетні до його створення, шукали нові засоби виразності, прийоми, техніки та кон-
цепції, які допомогли б відкрити нові горизонти в цьому напрямку творчості. Одним 
з таких засобів є метрична модуляція, яка сприймається на слух по-особливому, зав-
дяки людській природі сприйняття музики. Перші примітивні форми метричних мо-
дуляцій з’явилися ще в творчості Й. С. Баха та розвивалися скрізь століття до наших 
днів. В сьогоденні цей прийом знайшов широку популярність у творчості естрадних 
виконавців на ударній установці.

Для досягнення мети у цій науковій праці необхідно з`ясувати на фундаменталь-
ному рівні як працює людське сприйняття ритму та метру, на якому і зав’язана вся 
концепція метричних модуляцій та на основі цих знань пояснити, як використовувати 
метричні модуляції в музиці. Для початку необхідно дати визначення – що ж таке ме-
тричні модуляції. В україномовних наукових джерелах, нам пропонують таке визна-
чення: «термін «метричної модуляції» (англ. metric modulation) або темпової модуляції 
(англ. tempo modulation), що в загальному випадку означає зміну кількості тривалостей, 
що вкладається у певну одиницю часу» (Юцевич, 2003), але це визначення на не є пов-
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ним, тому вирішено доповнити цей термін, спираючись на всю інформацію опрацьо-
вану з англомовних джерел. Отже Метрична модуляція – це зміна імпульсу швидкості 
(темпу) та/або зміна імпульсу групування (субдолей), яка є похідною від значення ноти 
або групи нот, що передували до зміни імпульсу. Тобто нота або групування нот є «мос-
том» від одного метру до іншого. Важливим моментом в метричних модуляціях є те, 
що музиканти спроможні повернутися в попередній темп/метр після модуляції. Взага-
лі перші примітивні форми метричних модуляцій з’являлися ще в ХVІI столітті напри-
клад у творчості Й. С. Баха (мал. 1) в якому шістнадцята нота стає восьмою нотою, без 
помітки. Повільний вступ переходить в жваве Vivace прискорюючи темп вдвічі. 

Вперше в наукових роботах описав це явище Річард Франко Гольдман в 1951-му 
році, коли він аналізував сонату для віолончелі Еліота Картера, тоді він назвав ме-
тричну модуляцію як «модуляцію темпу» (Винольд, 1975).

Визначити новий темп після модуляції можна математично за допомогою фор-
мули. Наприклад, ми хочемо змодулювати четвертні тріолі в темпі 84, щоб це були 
четвертні ноти, тоді ми беремо формулу Х:84=3:2, де Х – це наш новий темп, 84 наш 
старий темп, 3 кількість похідних в новому темпі, та 2 – це кількість похідних нот 
в старому темпі. 

Розібравшись з тим що таке «метрична модуляція» давайте спробуємо пояснити 
в загальному вигляді, завдяки чому цей прийом працює та як він сприймається слуха-
чами. Для цього нам потрібно зрозуміти взагалі, як люди сприймають музику та чому 
вона нам подобається.

Опираючись на наукові дослідження, описані в статті на сайті «Nature.com» 
(https://www.nature.com/articles/nn.2726) Ми можемо прийти до висновку, що люди 
сприймають музику, як паттерни, тобто багаторазово повторювані дії, і в процесі ево-
люції мозок людини налаштувався на те, щоб виділяти «винагороду», нейромедіатор 
дофамін, за розпізнання паттерну, тому що розпізнання знайомих нам багаторазово 
повторюваних дій сприяло виживанню. Ритм в музиці це одна із ключових складових 
цього паттерну, задаючи темп і пульсацію ми створюємо «передбачуваність», коли 
повинна бути наступна одиниця цієї пульсації, за розпізнання якої мозок «винаго-
роджує» слухача (Valorie, та ін., 2011).

Мал. 1
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Музичний метр – система організації музичного ритму, яка полягає у впоряд-
куванні чергування сильних і слабких часток. Метр є важливим засобом організації 
музичної мови і має величезне виражальне значення. По суті метр – це і є та сама 
ритмічна пульсація, яка створює ефект «передбачуваності» музичної тканини. Отже, 
виконуючи метричну модуляцію ми, начебто «обманюємо» слухача, виконуючи музи-
ку не відповідно до попередньо заданої пульсації. 

Навіщо взагалі тоді використовувати метричну модуляцію, якщо відповідно до 
досліджень вчених, слухачам подобається паттернова, передбачувана музика? Спра-
ва в тому, що така музика подобається людям на базовому інстинктивному рівні, але 
люди спроможні отримувати насолоду не лише від речей які задовольняють їх потре-
би на базовому рівні, люди можуть оцінювати мистецтво й з усвідомленої точки зору. 
Розуміючи наскільки віртуозне виконання чи наскільки креативні та нестандартні рі-
шення приймає автор, ми також отримуємо відчуття захвату.

Тож як ми можемо застосовувати метричні модуляції безпосередньо в музи-
ці на ударній установці? Одним за найрозповсюдженіших видів метричної модуляції 
є double time і його інверсія half time, коли ми модулюємо темп в вдвічі швидший від 
нашого. Це добре працює в імпровізаціях, щоб продемонструвати весь спектр своїх тех-
нічних навичок музикант починає грати вдвічі швидше. Для акомпанементу на ударній 
установці важливо вміти підтримати соліста в такі моменти і акомпанувати також вдві-
чі швидше, змінюючи фактуру так, щоб солісту було зручно на неї імпровізувати.

Окрім акомпанементу метричні модуляції можна застосовувати в імпровізаціях, 
як прийом, який викликає підвищену увагу слухачів. Барабанщики світового рівня вже 
декілька десятиліть вражають слухачів таким засобом виразності. Наведемо приклад 
із соло відомого барабанщика Virgil Donati з композиції під назвою «Just jammin on 
a riff». Особливістю цієї композиція є квінтольна пульсація в чотирьохдольному метрі.

Тож при виконанні метричної модуляції артист взяв за перехідну ноту трива-
лість «шістнадцята квінтоль» та змістив акценти так, що замість чотирьохдольного 
метру став п’ятидольний метр, зробив він це за рахунок зміни групування нот з 5 в гру-
пі до 4-ох в групі. Цю зміну можна побачити починаючи з такту №30 (мал. 2)

Мал. 2



247

MUSIC IN DIALOGUE WITH THE MODERNITY: STUDIOS OF EDUCATIONAL, ART HISTORY, CULTUROLOGICAL

SECTION: INSTRUMENTAL ART

Щоб зрозуміти як це відчувається слухачами, та як це співвідноситься з аком-
панементом пропонується переглянути відео за посиланням https://youtu.be/
PGdpHkC5Mx0?list=PL4h-W5eiVidXtRIBNpO-nJOgHcT8Xgrtc&t=68.

Висновки
Отже, досліджувана тема є глибокою та має широке застосування в музиці. Ми 

дослідили як працюють метричні модуляції на основі фундаментальних понять про 
природу ритму, метру та музичної пульсації. Також ми дізналися як метричні моду-
ляції з’явилися в музиці та як вони набули розвитку на такому інструменті як ударна 
установка. Використання цього прийому розширить арсенал засобів музичної вираз-
ності для виконавців та композиторів. Серед сучасних виконавців на ударній установ-
ці цей музичний прийом стає все більш популярним у джазовій та естрадній музиці. 
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АВТОРСЬКИЙ МУЗИЧНИЙ ТЕКСТ У ПРОЕКЦІЇ ІНТЕРПРЕТАТОРСЬКИХ ВТІЛЕНЬ
(НА ПРИКЛАДІ ТВОРІВ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ)

Анотація
Актуальність. Проблема прочитання авторських музичних текстів та множин-

ності втілення інтерпретаційних задумів виконавцями сучасних творів є актуальною 
у мистецькому колі українських виконавців інструментальної музики сьогодення. ЇЇ ви-
рішення пов’язано з стилістичними та жанровими особливостями композиторського 
письма, інтонаційними, тембральними, агогічними, метро-ритмічними, темповими 
нюансами, словесними ремарками.
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Мета – знайти алгоритм відтворення матриці авторського тексту у виконав-
ській інтерпретації, на прикладі аналізу інструментальних творів українських компо-
зиторів другої половини ХХ століття. Дослідити особливості поєднання в одній особі 
митця – автора музичного твору та виконавця. 

Висновки. Алгоритм відтворення авторського тексту підпорядкований теоре-
тичному та виконавському аналізу структури музичної форми, осягненню цілісності 
інтерпретаційного прочитання у поєднанні з індивідуальними особливостями таланту 
автора-інтерпретатора.

Ключові слова: інтерпретаційний задум, авторський текст, словесні ремарки, 
українська музика, фортепіанний твір.

Дискусії
У ретроспективі, форми музикування, що склалися у контексті трансформацій-

них процесів у їх історичному існуванні, від автентичних форм до музичного аван-
гарду, демонструють наслідування, паралельне існування, взаємодію та взаємовплив 
різноманітних виконавських ідей. Наприклад, осяяння, спонтанність, що притаманні 
фольклорним формам музикування, джазовій вільній імпровізації, знаходять точ-
ки стикання у виконавському мистецтві будь якого спрямування. Виконавська мова 
до романтичної епохи, як наголошує у своїх дослідженнях Чинаєв В., тісно пов’язана 
з музичною риторикою, розповсюдженою на всі види мистецтва естетичною теорією 
афекту, яка жорстко структурувала та дисциплінувала мислення музиканта інтерпре-
татора і базувалася на принципах організованої раціональності (Чинаев, 1991, с.231). 
Надалі, у романтичну епоху, в творчості Ф. Ліста, А. Рубінштейна, Р. Шумана, тран-
сформувалась в суб’єктивну неповторність артистичної фантазії, де виконавське мис-
лення музиканта-романтика підпорядковувалося гармонії світосприйняття і безпо-
середньо впливало на його музичну мову, ускладнення текстових, а саме графічних, 
словесних ремарок. 

Інший погляд, на трансляцію нотних текстів відбувається у композиторів та ін-
терпретаторів авангардної музики, де тексти більш точно деталізовані та фіксовані 
і набувають характеру раціональної роботи. В такому випадку процес контакту інтер-
претатора з музичним текстом набуває аналітичного дослідницького характеру. Цей 
процес знаходить свій логічний розвиток у ХХ-ХХІ ст. в опусах композиторів А. Шен-
берга, А. Веберна, І. Стравінського, П. Булеза. Деталізована фіксація засобів музичної 
виразності відбувається і в творах композиторів української школи – В. Годзяцького, 
В. Губи, В. Сільвестрова. Зауважимо, що виконавський пошук композитора та його 
намагання поєднати естетику образно-музичного змісту у традиційному творі, тран-
сформується в пошук естетики форми, її елементів, виразових музичних засобів, 
створенні єдності часового простору, що втілюється в деталізації авторського музич-
ного тексту. 

На відміну від авторів, що створюють музику для інтерпретаторів, композито-
ри – виконавці своїх творів, часто «адаптують» музичні тексти під той арсенал тех-
нічних, виконавських прийомів, що притаманний індивідуальному таланту митця. 
В  подальшому, прагнення до популяризації творів та продовження їх сценічного 
життя, вимагає від композитора надати інтерпретатору музичного тексту чіткий, мо-
тивований, своєрідний сценарний план виконання, до якого відносимо засоби му-
зичної виразності, пошуки тембрального колориту, динамічних планів, синтаксичних 
зв’язків, темпових позначок, ремарок до виконавської техніки. Особлива увага ком-
позиторів-виконавців до деталізованих текстових авторських ремарок (позначок), 
що допомагають створити уявну модель миттєвого відтворення твору, про що пише 
Глен Гульд, що будь які випадкові елементи, якщо вони використані в творі, підпо-
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рядковуються законам музичної риторики і далі, акцентує увагу на мотивації до ство-
рення твору, розуміння поєднання у ньому свідомої та несвідомої діяльності (Гульд, 
2006, с.17). Ідея виконавської концентрації на кожному «зараз» перегукується і з дум-
кою А. Шнабеля: «Музика стає тим, чим повинна бути: часовим мистецтвом, в якому 
кожен момент самоцінний» (Чинаев, 1991, с.231). За таких умов від інтерпретатора 
транслюється музичний зміст, художня ідея, що упорядковується через послідовність 
текстових авторських ремарок. Дослідниця Каралюс М. у своїх розвідках висловила 
думку про те, що «всі учасники етапного перебігу музичної інформації можуть міня-
тися «місцями» – виконавець перейняти постать «творця», а слухач стати на позицію 
свідомого критика» (Каралюс, 2012, с.126). Продовжуючи цю думку, можна стверджу-
вати, що роль автора музики та інтерпретатора твору полягає у створенні симбіозу 
художнього змісту та його інтерпретаційного втілення. 

В творчих доробках українських композиторів – виконавців своїх творів, про-
стежується шлях розвитку традиційного прочитання авторського тексту та виконав-
ської інтерпретації музичного твору, що склався в західноєвропейській культурі. Всі 
етапи накопичення та переосмислення своєрідних кодових прийомів відтворення 
музичної думки зустрічаються в текстах композиторів української школи, від послі-
довних традиціоналістів – М. Лисенко, Л. Ревуцький, В. Косенко, С. Ніжанківський – 
до музичного авангарду в сучасних імпровізаційних формах – В. Годзяцький, В. Губа, 
В. Сільвестров. 

На прикладі творів українських композиторів В. Губи, В. Клина, розглянемо дея-
кі особливості прочитання авторських текстів і їх вплив на інтерпретаційний задум. 
Аналіз текстових позначень і авторських ремарок композиторів дає змогу системати-
зувати їх за наступними принципами: словесне тлумачення художнього образу твору; 
ремарки до виконавських прийомів; позначки, що підсилюють модель уявного мит-
тєвого відтворення музичного твору. 

Фортепіанна творчість В. Клина – композитора, піаніста, мистецтвознавця – най-
більш плідною була в кінці ХХ століття. В доробку композитора різножанрові твори: 
п’єси, сонати, думи, програмні твори, естампи, гравюри, тощо. Якщо спробувати стис-
ло охарактеризувати інструментальну творчість В. Клина, можна акцентувати увагу 
на режисерських, драматургічних прийомах у відтворенні музичної ідеї творів, що 
підкреслюється використанням текстових позначень, авторських ремарок, «суб’єк-
тивного редакторського відчуття музики» (Либерман, 1998).

Фортепіанний цикл «12 гравюр» з посвятою Є. Малініну, є прикладом такого дра-
матургічного підходу. Гравюра №3 – коротка мініатюра, яка відповідає змісту назви 
п’єси – висікати (переклад з французької), динамічно насичена (ff-fff), з контрастною 
імпровізацією на pp в кінці твору. За авторськими ремарками можна відчути харак-
тер твору та створити яскравий художній образ – Duramente (грубо, жорстко) – Qvasi 
zoppo (нібито спотикаючись) – Con collera (з гнівом) – Con smanio (з люттю, пристрас-
но) – Con affetto (з почуттям) – Con tutta forza (з повною силою) – Prestissimo zeffirozo 
(дуже швидко, прозоро, легко). П’єса структурована за наступною логікою: короткі 
побудови які перериваються паузами і виконуються голосно, жорстко, пристрасно 
(1-18такти); далі, єдиним шаленим потоком (19-26такти), з почуттям та силою зву-
чить кульмінація, яка переходить в каденцію на subito pp, в дуже швидкому темпі, 
ледве доторкуючись пальцями до клавіатури закінчується фортепіанна мініатюра. 
Приклад прочитання авторського тексту і словесне тлумачення художнього образу 
композитора-виконавця, надає можливість іншим інтерпретаторам відтворювати 
музичний твір близько до задуму митця. В такому випадку множинність інтерпрета-
ційного втілення реалізується у відчутті часу, звуковій колористиці, у пошуку вико-
навських прийомів. 
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Інший підхід до тлумачення авторських ремарок виявився в творі В. Клина 
«Українська дума», з посвятою Л. Ревуцькому, де композитор для підкреслення ім-
провізаційного характеру вступного розділу думи (Recitando), пропонує виконавцю 
розглядати проставлені розміри (6/4, 7/4, 5/4, 4/4, 3/4, 6/4, 7/4, 11/4, 4/4, 5/4, 3/4, 10/4) як 
умовні, виходячи з індивідуального прочитання музичного тексту, його трактування. 
В цьому випадку, інтерпретатор повинен акцентувати увагу на логіці формотворення, 
гармонічних побудов, синтактичних зв’язків та інших музичних виразових засобів. 
Імпровізаційний характер твору вимагає від виконавця осмислення ідеї вільного му-
зичного висловлювання, високого рівня виконавської майстерності, відчуття єдності 
форми, внутрішньої пульсації. 

Український композитор В. Губа в своїх доробках має велику кількість творів до 
кінофільмів та анімації, що безперечно вплинуло на його інструментальну творчість, 
на виконавський пошук естетики образно-музичного змісту. Наприклад, у фортепіан-
ній п’єсі «Консонанси», ремарки до виконавських прийомів мають емоційне забарв-
лення, так композитор рекомендує виконувати форшлаги «вибагливо і вишукано». 
В такому контексті трактувати виконання технічного прийому можливо тільки після 
аналітичного опрацювання твору, його художньо-образних характеристик. В п’єсі ком-
позитор детально фіксує темпові, штрихові, динамічні, педальні, синтаксичні познач-
ки які допомагають інтерпретатору створити драматургічний план музичного твору 
і наблизитися до втілення авторської ідеї. Виокремимо деякі авторські позначки, що 
допомагають відтворенню моделі уявної миттєвості виконання через деталізацію по-
значення subito, яке використовується в авторському тексті з будь якою динамікою, 
поряд зі звуковими художніми характеристиками – subito dolce, subito grazioso, subito 
splanato, subito fantastico. В творі композитор надає емоційного забарвлення і темпо-
вим позначенням, наприклад, епізод Andantino religiozo, Piu mosso rall. subito. На наш 
погляд, така деталізація авторського тексту, з одного боку, обмежує створення мно-
жинності інтерпретаційного втілення, з іншого, потребує високої виконавської май-
стерності для уникнення суто технічного виконання тексту за планом композитора. 

Висновки
Отже, зазначаємо, що авторський текст є змістовно формуючим і відкритим для 

множинності втілення виконавських ідей. Вивчення та аналіз текстових позначень 
і авторських ремарок в творах сучасних композиторів-виконавців та їх трактування 
у відтворенні художньо-образного змісту, тлумачення ремарок до виконавських при-
йомів, позначок, що підсилюють модель уявної миттєвості інтерпретаційного задуму, 
вимагають виконавської майстерності, аналітичного, теоретичного підходу до опра-
цювання музичного тексту.

В процесі пошуку інтерпретаційних ідей, у ХХ ст. на початку ХХІ ст., новий під-
йом у сучасному інструментальному виконавстві переживають форми музикування, 
де створюється симбіоз композитора – інтерпретатора сучасної музики, в якому ком-
позитор виступає у ролі режисера музичного твору. З появою синтезованих музичних 
композицій, де представлені різновекторні напрями інструментального виконавства, 
від класичних до електронних форм музикування, від автентичних до алеаторних 
структур, з’являються нові акценти у дослідженнях авторських музичних текстів, які 
потребують сучасних наукових розвідок. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРТЕПІАННОЇ ТВОРЧОСТІ ЙОГАННЕСА БРАМСА

Анотація
Актуальність. Фортепіанна творчість Й. Брамса є сферою композиторської ак-

тивності, в якій проявились сутнісні ознаки стилю творця. В них переплітаються ознаки 
класичного та романтичного світоглядів. Простота та природність викладу постають 
базисом композиторського підходу Брамса. Балади, сонати, рапсодії, вальси, інтермецо 
та варіаційні цикли постають окрасою творчого спадку композитора. 

Мета – визначити особливості фортепіанної творчості Йоганнеса Брамса.
Висновки. В фортепіанних творах Й. Брамс прагне до масштабності, яка реалізу-

ється у циклічності. Широка палітра фортепіанних жанрів вбирає як класичні, так і ро-
мантичні жанри, в яких нерідко використовується народнопісенний матеріал, що здобу-
ває значення носія щирих почуттів та романтичного світогляду. Його теми просякнуті 
народними фольклорними інтонаціями. При інтерпретуванні творів Й. Брамса потріб-
но звертати увагу на вибір стильових орієнтирів, що дозволило б вірно передавати за-
дум композитора. Виваженість форми, використання квадратних структур, повторен-
ня епізодів та репризний принцип набувають домінуючого значення. Саме тому надзви-
чайно важливою є диференціація повторюваних розділів, адже вони потребують іншого 
прочитання. 

Ключові слова: Йоганнес Брамс, фортепіанні твори, романтизм, класицизм, 
стиль, інтерпретація, виконання.

Дискусії
Фортепіанні твори є важливою частиною творчого спадку Йоганнеса Брамса. До 

них композитор неодноразово звертався упродовж творчого шляху. Це було обумов-
лено його активною концертною піаністичною діяльністю, в якій він часто виконував 
власні твори. Спектр його фортепіанних творів охоплює різні жанри – починаючи від 
циклів мініатюр, сонатного жанру до концертів для фортепіано з оркестром. Актуаль-
ним завданням є аналіз особливостей фортепіанної творчості Брамса та виокремлен-
ня аспектів, на які треба звернути увагу при їх інтерпретації.

Специфіка творчого стилю Брамса полягає у тому, що він будучи композитором 
доби романтизму, нерідко звертався до жанрів, притаманних для класицизму. Його 
сонати мали чотиричастинну структуру, що відсилало до жанру класичної симфонії. 
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Не лише у виборі жанрів та їх структури проявлявся вплив естетики класицизму. Ве-
лику роль відігравала стриманість викладу, логіка розгортання творів та ряд інших 
чинників, які будуть розглянуті далі. Зокрема глибина та філософське підґрунтя мис-
лення Брамса реалізовувались не лише у масштабних творах симфонічного рівня, 
а й у фортепіанних опусах. Це проявлялось у тому, що навіть у мініатюрах композитор 
прагнув до ускладнення форм, яке досягалось використанням циклічності.

Будучи яскравим представником романтизму, Брамс, як і ряд його сучасників, 
активно звертався до різних фортепіанних жанрів, що набували поширення саме 
в цей період. Неординарними були його трактування таких жанрів, як балади, рапсо-
дії. Чимало творів виникало як мініатюри, поєднані у більші конструкти. Це цикл «Ві-
сім п’єс», який містив чотири каприччо та інтермецо, «Фантазії», «Інтермецо», «П’є-
си для фортепіано», варіаційні цикли та камерні ансамблі. Вкрай яскравими є його 
«Вальси» та «Угорські танці», написані для фортепіано у чотири руки. Слідування на-
становам романтичного світогляду проявлялось у зверненні до народної тематики, 
використанні жанрових витоків фольклору та побутових танців, в тому числі вальсу. 

Специфіка фортепіанного стилю Йоганнеса Брамса полягала у синтезуванні кла-
сичної стрункості форми із новітнім романтичним тематизмом. Дослідники спадку 
композитора наголошували на превалюванні в його творчому доробку віянь класи-
цизму, яке проявлялось у психологічних чинниках конструювання художньої твор-
чості: «Тим не менше, Й. Брамс за типом психічної конституції був ближче до компо-
зиторів доромантичної епохи. Його світовідчуття було більш класичним, ніж роман-
тичним. Він прагнув до ідеалів класиків» (Зайцева, 2016, с. 1.4). Виваженість форми, 
використання квадратних структур, повторення епізодів та репризний принцип на-
бувають домінуючого значення. Саме тому надзвичайно важливою є диференціація 
повторюваних розділів, адже вони потребують різного прочитання. Нерідко можлива 
градація динамічного рівня, рідше вона реалізується у агогіці.

Базовою задачею, яка постає перед більшістю інтерпретаторів, є саме визна-
чення стильових орієнтирів, на які треба звертати увагу при виконанні творів Брам-
са. «Перед кожним інтерпретатором музики Й. Брамса, зокрема його симфонічних 
творів, постає специфічна проблема – проблема визначення стильових пріорите-
тів. Шляхи осмислення цієї проблеми урельєфнюють питомі стильові детермінанти 
інтерпретаторів, які до неї звертаються. Важливим стильовим чинником творчості 
Й. Брамса є чинник романтизму» (Катрич, Пилатюк, 2019, с. 331). Необхідно заува-
жити, що при написанні фортепіанних творів, особливо тих, які не мали стосунку 
до сонатної форми, Брамс використовував принцип варіювання основного мотиву, 
його проростання. Таким чином відбувається інтонаційне оновлення музичного ма-
теріалу, яке, однак не пов’язане зі значними видозмінами теми. Це розкриття потен-
ціалу із збереженням основних параметрів мотиву. Найбільш яскраве застосування 
цей принцип мав у варіаційних циклах, яких було чимало у творчості Брамса, як на 
чужі теми, так і на власні. Але і у інших фортепіанних творах, які він компонував, 
також це проростання інтонаційне було доречним. Виконавці мають підкреслювати 
специфіку мотивного розвитку, особливо зважаючи на велику увагу Брамса до вті-
лення поліфонічного принципу у творах майстрів минулого (Й.С. Баха та Л. Бетхо-
вена). В ряді творів Брамса в повній мірі реалізовувався поліфонічний склад мис-
лення. Це могло проявлятись як у використанні хорального складу у багатьох творах 
(навіть у баладах), так і відтворенні поліфонічної фактури у органних прелюдіях. 
Причому у композитора наявне «прагнення до самообмеження, творча установка на 
«Бахівський ідеал» – досягнення максимального художнього результату мінімумом 
засобів» (Червинская, 2014, c.118). Його твори, що містять елементи поліфонічного 
мислення сприяють відродженню здобутків композиторів минулого, їх ретроспекції 
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в контексті романтичного світогляду. Особливо важливим є те, що закладений ним 
ракурс буде продовжуватись у музиці XX-XXI століття, особливо в контексті стиліс-
тики неокласизму.

Вже відзначалось, що будучи композитором-романтиком, Брамс велику увагу 
приділяв фольклору. Його теми були просякнуті народними фольклорними інтона-
ціями, причому не лише у вокальних, а й у інструментальних опусах. Це стосувалось 
як симфонічної, так і камерно-інструментальної творчості композитора. «Народну 
пісню композитор вважав своїм ідеалом. Його постійна тяга до народної творчос-
ті обумовлена, на наш погляд, наданої цим жанром можливістю відкритого прояву 
темпераменту, пристрасної експресії, що виливається з особливою, далеко не завжди 
властивою йому свободою» (Зайцева, 2016, c. 1.5). Саме ця інтонаційність народних 
витоків, а подекуди й особливе ритмічне оформлення, як, наприклад в «Угорських 
танцях», потребує особливої уваги піаністів. Отже, при виконанні творів Брамса тре-
ба зауважувати на дуалізм класично-романтичних віянь, які були наявні у творчості 
композитора. «Сферу творчих пошуків Й. Брамса визначала взаємодія двох стильових 
прототипів. Перший – класичний, з домінуванням бетховенської стильової інтонації. 
Другий – романтичний, шуманівський» (Катрич, Пилатюк, 2019, с. 331). Ще один ас-
пект, який потребує уваги виконавців, є відсутність великої зовнішньої ефектності, 
надмірної віртуозності у творах. Це той чинник, який походить саме від логіки кла-
сицизму, де головною є передача емоцій, простота вислову без зайвих елементів, що 
можуть й не мати функціонального навантаження. На противагу логіці, вкоріненій 
у творах Брамса, можуть бути названі принципи піаністичної техніки, які наявні у ін-
ших композиторів-романтиків, зокрема Ф. Ліста чи Р. Шумана. Брамс своєю творчістю 
зазначає, що помірність важлива для передачі щирих почуттів, адже іноді саме про-
стота та наслідування народності в змозі дати найкращий результат. «Серед типових 
брамсівських прийомів виразності назвемо наступні: рух паралельними інтервалами, 
частіше в терцію, сексту або октаву, рафінована акордова техніка, оркестровий коло-
рит, ведення мелодії в середніх голосах» (Зайцева, 2016, с.1. 6). Це, однак, не можна 
сприймати як показник відсутності віртуозності у його творах. Так, рапсодії Брамса 
мають доволі бравурний характер. Вони позбавлені розповідної епічності і можуть 
сприйматись як осередок лірико-драматичного начала. До того ж його рапсодії, зо-
крема ор. 79 сі-мінор, дозволяють відчути вплив народних ладових основ. Особливо 
опукло це постає у завершальному каденційному розділі, де мінливість мажору та мі-
нору нагадують фольклорні звучання.

Висновки
Фортепіанна творчість Й. Брамса є сферою композиторської активності, в якій 

проявились сутнісні ознаки стилю творця. В них переплітаються ознаки класично-
го та романтичного світоглядів. Простота та природність викладу постають базисом 
композиторського підходу Брамса. В своїх фортепіанних творах він прагне до масш-
табності, яка реалізується у циклічності. Широка палітра фортепіанних жанрів вбирає 
як класичні, так і романтичні жанри, в яких нерідко використовується народнопісен-
ний матеріал, що здобуває значення носія щирих почуттів та романтичного світогля-
ду. При інтерпретуванні творів Й. Брамса потрібно звертати увагу на вибір стильових 
орієнтирів, що дозволило б вірно передавати задум композитора. 
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ФОРТЕПІАННІ ТВОРИ ДЛЯ ДІТЕЙ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ  
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX – ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ

Анотація
Актуальність. Репертуар для дітей створювали й композитори-класики М. Дрем-

люга, В. Сильвестров, М. Скорик. Також фортепіанні твори для дітей пише молода укра-
їнська композиторка А. Комлікова. Музична мова творів для дітей нерідко збагачується 
фольклорними ладовими, ритмічними та інтонаційними елементами. Це можуть бути 
як окремі твори, так і цикли невеликих мініатюр. Композитори звертаються до яскра-
вої програмності. 

Мета – окреслити особливості фортепіанних творів для дітей, створених україн-
ськими композиторами в період з другої половини XX – на початку XXI століття. 

Висновки. Визначено, що фортепіанна музика для дітей представлена надзвичай-
но виразно в українській композиторській школі. Існує безперервна традиція написання 
творів для дітей композиторами, що відносяться до різних поколінь. Поступове відбу-
вається насичення музичної мови естрадно-джазовими інтонаціями та елементами су-
часного композиторського мислення. Все це у поєднанні з урахуванням технічних можли-
востей дитячого виконавства, створює підґрунтя для формування юних піаністів.

Ключові слова: фортепіано, твори для дітей, українські композитори, стиль.

Дискусії
Чільне місце в музичному мистецтві займають твори для фортепіано, призначе-

ні для дитячого виконавства. Різноманітною є жанрова палітра фортепіанних творів 
українських композиторів. У фортепіанних опусах вітчизняних композиторів можна 
відзначити ряд тенденцій, що відображають специфіку трактування інструменту. Не-
обхідно відзначити, що у цій сфері композитори реалізовували принципово різні під-
ходи до застосування інструменту. Можливий як класико-романтичний підхід, який 
частіше реалізується у фортепіанних мініатюрах, так і більш авангардно-модерний, 
що знаходить втілення у масштабних творах концертного типу, які нерідко є частина-
ми циклічних форм.

Також у виділенні провідних ознак фортепіанної творчості для дітей українських 
композиторів доречним буде відзначити період, на який припадає їх написання. Сво-
бода творчості ряду українських митців, які творили у 50-60-ті роки XX століття була 
дещо обмеженою у питанні використання усього спектру виразних засобів та вклю-
ченні різних композиційних технік. Проте, звісно, неможна відкидати й специфіку 
індивідуального творчого методу конкретного автора, який міг бути прихильником 
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тонального мислення чи прагнув до створення композицій, які б з легкістю могли 
становити основу репертуару дитячих музичних шкіл та шкіл мистецтва, навіть для 
початківців.

Отож, аналізуючи масив творів для дітей українських авторів, які виникли, по-
чинаючи з середини XX століття, виокремимо першу групу композицій, для якої при-
таманне слідування тенденціям класико-романтичного трактування інструменту. 
Сюди доречно віднести чисельні фортепіанні твори Миколи Васильовича Дремлюги. 
Важливу роль у формуванні фортепіанного стилю Дремлюги відіграв значний інте-
рес до творчості С.  Рахманінова, чиї опуси нерідко входили до репертуару Миколи 
Васильовича, який за студентських років виступав із концертами як піаніст. Дремлю-
га є автором ряду фортепіанних мініатюр, циклів, а також концерту для фортепіано 
з оркестром. Його творчі принципи сконцентровані навколо проблеми формування 
різноманітного репертуару, який був би придатним для дитячого виконавства. У своїх 
фортепіанних творах він використовував принцип програмності, створюючи яскраві 
образні замальовки картин природи («У полях», «Сніг іде», «Луна), лісових мешканців 
(«Ведмедик у лісі», «Про зайчика»). Велику роль Дремлюга приділяв написанню тво-
рів різних жанрів, які були спрямовані на усвідомлення специфіки основних жанрів 
музичного мистецтва: танець, пісня та марш. Це такі твори, як «Пісенька», «Мелодія», 
«Народний танець», «Танець», «Лірична пісня». Також чимало фортепіанних творів 
було таких, що були пов’язані з дитячими іграми та розвагами – це «Похід», «Казочка», 
«Весела гра», «Юний мандрівник», «Веселий барабанщик». Також композитором було 
презентовані твори, які були б стосувались тих жанрів, що були творчо переосмисле-
ні композиторами-романтиками – це «Етюд», «Дума», «Прелюд», «Весняні варіації». 
У фортепіанному циклі «Весняна сюїта №1», що складалась з шести п’єс, композитор 
відмовляється від принципу, запровадженому у барокових сюїтах. Його сюїта поєд-
нує п’єси, які чергуються за принципом контрасту, проте в них немає превалювання 
суто танцювальних номерів. В них представлений контраст жанровий – це веснянка, 
ноктюрн, скерцо, поема, інтермедія та фінал. Цей цикл представляє більшу складність 
для виконання та є таким, що пасуватиме для учнів, які вже мають чималий досвід 
фортепіанної практики. Тобто у своїх фортепіанних творах, які були написані в 50-ті 
роки XX століття Дремлюга прагнув створити різножанровий репертуар для дитячої 
аудиторії та для дитячого виконавства, який би захоплював яскравістю образного на-
чала. В музичному плані в них превалює тональна основа, а інтонаційна основа пов’я-
зує з пісенно-романсовою природою. Зокрема такі риси притаманні його «Ліричній 
пісні». Якщо ж казати про ті твори, що апелюють до народно-фольклорної тематики, 
в них виразно постають елементи ладового мислення, а також унаочнюються інтона-
ції та ритми, притаманні українському фольклору.

Твори для дітей композиторів наступної генерації, зокрема М. Скорика та 
В. Сильвестрова, які виникають у 60-70-х роках XX століття, знаменують початок вже 
іншого підходу до створення фортепіанного репертуару. На зміну тональній мові та 
класико-романтичній традиції, приходить принцип неофольклоризму, який прояв-
ляється у творах різного жанрового спрямування. Зокрема такі ознаки можна від-
найти у фортепіанних циклах композиторів. «Прикладом “нової фольклорної хвилі” 
можна назвати цикл фортепіанних п’єс Мирослава Скорика “З дитячого альбому” 
(1965 р.), який у повній мірі відбиває стилістику шістдесятих років, наповнену еклек-
тикою, парадоксами… постмодернізму» (Гаран, 2014, c.28). В. Сильвестров пише де-
кілька фортепіанних циклів, причому в них наявні як твори з яскравою зримою об-
разністю, так і з більш абстрактними назвами. Це цикли «Дитяча музика №1», «Дитя-
ча музика №2» та «Музика у старовинному стилі». Також спостерігається поступове 
ускладнення мови творів.
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Зокрема у циклі М. Скорика спостерігається поєднання п’єс, які мають яскра-
вий образний характер та дозволяють проявитись творчій фантазії учнів. Наявне 
звернення до принципу контрасту у чергуванні різних композицій, до того ж ком-
позитор намагається ознайомити з базовими жанрами (танець, пісня), які поста-
ють у цікавому стильовому обрамленні. Причому відбувається залучення не лише 
академічної музичної стилістики, а й народної («Простенька мелодія», «Народний 
танець», «Лірник») та естрадної («Естрадна п’єса»). Подібний стильовий синтез є оз-
накою творчого підходу Скорика й у інших творах, музична мова яких збагачувалась 
за рахунок джазово-естрадного звучання. Також варто підкреслити, що фольклор-
ні вкраплення подаються не шляхом цитування, а за рахунок більш модерного пе-
реосмислення народної інтонаційної природи та ритміки. «Інтонаційне багатство 
і свіжість, органічне поєднання фольклорних елементів з модерними тенденціями, 
використання різноманітних ритмічних побудов, структур, зіставлення регістрів, 
яскрава колористика і емоційна насиченість змісту, образність і характер цих неве-
ликих за формою фортепіанних п’єс є важливим засобом естетичного, гуманістич-
ного виховання дітей, формування їхнього національного світобачення» (Івахова, 
2011, с. 86). «Естрадна п’єса» поєднує у собі ритмічну структуру танцю бугі-вугі, яка 
потребує уваги до збереження модусу упродовж крайніх частин п’єси, написаної 
у простій тричастинній формі.

Якщо казати про таку п’єсу, як «Народний танець», то в ній представлено інший 
рівень складності, адже в ній поєднуються досить складні ритмічні моделі, акорди як 
терцієвої, так і квартової структури. Виконання п’єси у доволі швидкому темпі по-
требує чіткої координації функції кожної руки, адже в той час, коли у нижньому ре-
гістрі виконується остинатна ритмоформула, у верхньому регістрі у мелодичній лінії 
залучається музичний матеріал, що нагадує народні награвання. В контрастних за 
матеріалом розділах п’єси наявна опора на гуцульський лад. Форма також схиляється 
до тричастинної, проте, як вже відзначалось, складність виконання творів Скорика 
пов’язана здебільшого не зі структурою, а саме з оновленою музичною мовою.

Серед творів для дітей, що виникають у XXI столітті, варто виокремити збірки 
Анастасії Комлікової. Їх у авторки є чимало, причому вони складені за принципом те-
матичного, вікового та змістовного поєднання. Так, наприклад, збірка легких ансамб-
лів в 4 руки «Казкове фортепіано», створена за таким принципом, що був наявний 
у циклі «Пори року» П. Чайковського. Кожна з дванадцяти п’єс, позначається назвою 
звуку, який становить основу тонального центру твору. Це звісно не дає яскравої об-
разності, яка б допомогла краще відтворити твір учню. Але авторка додає до кожної 
п’єси другу назву, яка й виступає зерном літературної програмності музичного твору. 
П’єса «До. Казковий замок спить» відкриває цикл. Завдяки поєднанню назв та харак-
теру п’єс створюється яскравий сюжет. Розвиток п’єс відбувається за принципом хро-
матизму, який неодноразово використовувався композиторами минулого. В п’єсах 
«Ля. Троїсті музики» розкривається картина народного дійства, де використовують-
ся елементи фольклорних ритмоформул. Авторка відтворює елементи естрадного, 
фольклорного та академічного музичних пластів. Причому ознайомлення з різною 
стилістикою відбувається так би мовити у ігровій формі, адже ансамблевий виклад 
дозволяє створити ефектне звучання за умови доволі простих партій кожного з вико-
навців.

Висновки
Фортепіанна музика для дітей представлена надзвичайно виразно в українській 

композиторській школі. Існує безперервна традиція написання творів для дітей ком-
позиторами, що відносяться до різних поколінь. Музична мова творів для дітей не-
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рідко збагачується фольклорними ладовими, ритмічними та інтонаційними елемен-
тами. Нерідко в ній присутня яскрава образність, досягнута за рахунок програмності. 
Поступово відбувається насичення музичної мови естрадно-джазовими інтонаціями 
та елементами сучасного композиторського мислення. Все це у поєднанні, з ураху-
ванням технічних можливостей дитячого виконавства, створює підґрунтя для форму-
вання юних піаністів.
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ФОРТЕПІАННИЙ ДЖАЗ 1950-Х РОКІВ У АСПЕКТІ ІНТЕГРАЦІЇ  
З КЛАСИЧНОЮ МУЗИЧНОЮ СПАДЩИНОЮ

Анотація
Актуальність. Розвиток фортепіанного джазу як виду виконавського мистецтва 

пов’язаний з його взаємодією з різними культурними та музичними традиціями. Ступінь 
впливів класичної музики на формування фортепіанної джазової школи є досить відчут-
ною й значущою. Найяскравіше ця тенденція проявилася у фортепіанному джазі 1950-х 
років. 

Мета – охарактеризувати фортепіанний джаз в період стильового напрямку «кул-
джаз» з його основними представниками й особливостями їх творчої позиції та вико-
навської манери, серед яких виділяються такі музиканти як: Білл Еванс, Дейв Брубек, 
Джон Льюїс, Ленні Трістано, Жак Лусьє. 

Висновки. В результаті доведено, що основною тенденцією у фортепіанній джазо-
вій музиці 1950-х років стає використання, як технік та прийомів академічної музики, 
так і цілих концепцій. Внаслідок цього фортепіанна традиція у джазі, завдяки зазначе-
ним впливам, збагатилася та зазнала певної професіоналізації. 

Ключові слова: фортепіанний джаз, академічна традиція, взаємодія джазу і класи-
ки, кул-джаз, бароко – джаз, джаззінг. 

Дискусії
Фортепіанний джаз як вид музичного виконавства є багатогранним і на сьогодні 

охоплює творчість музикантів усього світу. Фортепіанна джазова музика характери-
зується різноманітністю стилів, напрямків, методів і форм, що вимагає її осмислення 
та аналізу. Останнім часом проблеми джазового піанізму знаходяться у центрі уваги 
багатьох вітчизняних науковців, серед яких особливо виділяються дослідження Ю. Кі-
нуса, Б. Гнілова, О. Лубяної, Ф.Шака, С.Давидова, Б. Стецюка, В.Полянського.
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Розвиток фортепіанного джазу в XX столітті пов’язаний, перш за все, із засво-
єнням та його активною взаємодією з іншими музичними традиціями. Особливе 
місце серед них належить академічній (класичній) музиці. На те, що фортепіанне 
виконавство в джазі найбільш тяжіло до європейських форм музикування, неодно-
разово вказував Дж. Л. Коллієр у своєму фундаментальному дослідженні «Станов-
лення джазу» (Коллиер, 1984). Безумовно, це пов’язано зі значенням, яке завжди 
мали традиції фортепіанної школи, що були закладені на європейському конти-
ненті. 

Ще у першій половині XX століття «чорні» піаністи Гарлему, які грали в стиліс-
тиці страйд-піано, вивчали й використовували надбання класичної музики. Також, 
досить яскраво ця лінія починає простежуватися у творчості американського джазо-
вого піаніста та композитора Арта Тейтума (1909-1956), який на початку XX століття 
виконував численні обробки творів Ф.Ліста, Ф.Шопена, А. Дворжака. Як відомо, Тей-
тум справив великий вплив на появу та становлення жанру сольної віртуозної джа-
зової балади. Саме цей музикант наблизив джазову композицію до жанру обробки в 
традиціях романтичного фортепіано, яка втілювалася віртуозними засобами й чис-
ленними прийомами з академічної музики, і вимагала від музикантів професійної 
підготовки високого рівня.

Блискучий джазовий піаніст-віртуоз, педагог, композитор Оскар Пітерсон 
(1925–2007) також завжди наполягав на вивченні класичної музики, особливо музи-
ки Й. С. Баха, стверджуючи, що це обов’язкова умова для бажаючих стати хорошими 
піаністами. О.Пітерсон був універсальним музикантом, який об’єднував у своєму ви-
конавстві не тільки знахідки сучасного джазу в гармонічному та імпровізаційоному 
аспектах, а й елементи академічної фортепіанної фактури. Активно «спілкуючись» 
з академічною музикою та нерідко виконуючи її, Пітерсон вплітав до фортепіанної 
тканини барокові мелізми, романтичні пасажі й фактурні формули в дусі Шумана, 
Ліста і Шопена, а також барвисті зіставлення тональностей, запозичені у компози-
торів імпресіонізму.

Але, найбільш активне посилення взаємодії із класичною музикою відбуваєть-
ся у фортепіанному джазі з 1950-х років, коли з’явилися нові тенденції, пов’язані 
з появою кул-джазу. Цей стильовий напрямок з одного боку, поєднував у собі кращі 
досягнення свінгу та бібопу, з іншого – використовував лексику академічної музи-
ки. У джазовому виконавстві з’явилися музичні інструменти, які раніше не засто-
совувалися (флейта, гобой, валторна, англійський ріжок, туба). Музиканти вивчали 
партитури Стравінського, Равеля, Бартока, Хіндеміта, Онеггера. У результаті такого 
засвоєння сучасної академічної музики, мелодична та гармонічна мова джазу а та-
кож аранжування, ускладнювалися.

Під впливом нової естетики у піаністів – представників кул-джазу формується 
інший, особливий підхід до звучання. В цьому сенсі виділяється творчість піаніста 
Білла Еванса (1929-1980), з його характерним ставленням до звуковидобування, із 
властивим контролем над якістю звуку, що наближає манеру гри музиканта до ака-
демічного виконання. На його виконавську манеру вплинула музика Ф. Шопена, 
К. Дебюссі та М. Равеля. Також, у своїх інтерпретаціях Білл Еванс доволі часто ви-
користовує поліфонічні принципи: він об’єднує акорди між собою не віртуозними 
фігураціями, а поліфонічними підголосками, які складаються з мелодичних альте-
рацій побічних ступенів акордів. Білл Еванс був одним з перших піаністів джазу, 
який втілив музичну ідею у вигляді записаної композиції в п’єсі «Waltz for Debby». 
Вперше стандарт був записаний автором на студії «Riverside Records» і увійшов до 
альбому «New Jazz Conceptions» (1956). П’єса написана в стилістиці джазового вальсу 
і характеризується романтичним настроєм. Використання принципів доби роман-
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тизму особливо помітно в фактурних рішеннях гармонічної схеми теми, завдяки 
поєднанню принципів діатонічної та хроматичної секвенцій. 

Творчість Дейва Брубека (1920-2012) знаходиться на межі традиційного джазу 
та академічної музики в різних стильових джазових напрямках – «вест-коуст», «кул», 
«третя течія». Крім того, Брубек стоїть біля витоків джазового напряму, де використо-
вує концепції Й. С. Баха та загальні принципи музики бароко – «бароко-джаз». Як і Б.
Еванс, Д. Брубек продовжує експерименти в царині джазової композиції. Із фортепі-
анних стильових напрямків Брубек широко використовує техніку страйд-піано. Його 
виконання можна визначити як інтелектуальне. У своїй грі він активно застосовує 
різноманітні прикраси з арсеналу академічної музики бароко – форшлаги, морденти, 
группетто, гліссандо. Дейв Брубек відкриває для джазу і популяризує непарні розміри, 
такі як: 5/4, 7/8, 9/8, 11/8. У 1960-ті роки він випускає декілька збірок, що складаються 
з авторських творів – зафіксованих нотних композицій. Серед них є цикл «Points on 
Jazz», до якого входять джазові адаптації рондо, чакони, фуги, прелюдії, хоралу, мар-
шу, вальсу та мазурки. 

Сучасник Д. Брубека, лідер відомого колективу «Modern Jazz Quartet», піаніст 
Джон Льюїс (1920-2001), насамперед, завдяки академічній освіті присвячує свою 
творчість поєднанню джазу з принципами класики. Опанувавши мистецтво контра-
пункту, Льюїс практикував його в царині спонтанного виконавства, в імпровізації та 
композиції. Для «Modern Jazz Quartet» він створює аранжування, пройняті бароковою 
стилістикою і паралельно записує численні альбоми обробок творів Баха для форте-
піано соло та за участі струнного камерного ансамблю. В обох моделях Д.Льюїс вико-
ристовує принципи зіставлення та взаємопроникнення елементів – спочатку точне 
проведення теми Баха, і тільки в розділі імпровізації перетворення, розвиток цього 
тематизму засобами джазової мови. Фразування тематизму Баха у виконанні Льюїса 
побудоване за усіма канонами джазової специфіки: акцентуються початок та кінець 
фраз, вершини, перші звуки секвенцій. 

Тенденцію взаємодії джазу і класики в піанізмі продовжив Ленні Трістано (1919-
1978). Створені ним теми «Digression» і «Intuition» не містять фіксованої гармонії, 
мелодії і ритму, та близькі стилістиці академічного авангарду. Крім досвіду роботи 
з  атональністю, в активі Л.Трістано експерименти з технікою звукозапису – зміна 
швидкості програвання музики, запис повторюваних паттернів, що стають основою 
для імпровізації. Ці прийоми, згодом увійшли у джазове виконавство XXI століття. 
У творчості Трістано також відзначається тенденція використання в спонтанній ім-
провізації принципів барокової музики – вона народжує в музичній тканині компо-
зицій велику кількість різноманітних підголосків та контрапунктів. Але, на відміну 
від своїх попередників Д. Брубека та Д. Льюїса, він використовує для вираження більш 
ускладнену мову джазу. Манера виконання Трістано не відрізняється музикальністю 
й вишуканістю, його дотик до клавіш є активним і різким в сенсі артикуляції, подібно 
до технік виконання сучасної академічної музики.

Важливою фігурою у напрямку синтезу джазової та класичної музики є Жак Лусьє 
(1934-2019) – піаніст, який присвятив себе інтерпретації класики у форматі фортепіан-
ного джазового тріо. Свою музичну діяльність Лусьє розпочинав як академічний піа-
ніст, навчаючись у Паризькій консерваторії. З кінця 1950-х років він експериментував 
із музикою Й. С. Баха, синтезуючи класичний та джазовий стилі. Першим результатом 
творчих пошуків стала дебютна платівка «Play Bach №1» 1959 року. В цьому ж році 
з’являються ще дві платівки – «Play Bach №2» та «Play Bach №3». У 1963-64 роках ви-
ходять ще два альбоми цієї серії. Творчість Лусьє, в основному пов’язана з джазовими 
перевтіленнями бахівськіх творів найрізноманітніших жанрів – інвенцій, прелюдій 
і фуг, хоральних прелюдій, токат і фуг, сюїт, партит, концертів.
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Джазові обробки Ж. Лусьє творів Баха можна віднести до стилістики джаззінгу. 
Сукупність оджазованих музикантом бахівських композицій представляють худож-
ньо цілісне явище. Принципи перетворення вихідного матеріалу пов’язані з дією 
методу трансформації, що є властивим для «транскрипціонної» сфери творчості 
в цілому. Найважливішим компонентом даного методу є стильова трансформація. 
Крім того, характерною ознакою методу трансформації Лусьє є чергування цито-
ваних та варіаційних фрагментів оригінального тексту. З виконавської специфікою 
стильової модифікації пов’язані особливості динамічної акцентуації, артикуляції та 
фразування. Імпровізаційність, яка є іманентною ознакою музичної практики як 
барокової, так і джазової традицій, об’єднуються у транскрипціях Лусьє природним 
чином.

Серед робіт Жака Лусьє є також обробки музики Генделя і Вівальді, Моцарта 
і Бетховена, Шопена і Шумана, Дебюссі і Равеля, але саме музика Баха стала голов-
ним джерелом творчості піаніста впродовж усього життя. 

Висновки
Підсумовуючи вище сказане можна зазначити, що «кул-джаз», починаючи 

з 1950-х років змінив естетику джазового мистецтва, яке стало розвиватися у нових 
напрямках. З одного боку, відбувалася інтеграція джазу з класичною музичною спад-
щиною й таким чином, музиканти прагнули об’єднати традицію з інноваційним ви-
дом мистецтва, яким у XX столітті став джаз. З іншого – з’явилося багато експеримен-
тів з об’єднання фортепіанного джазу із сучасною академічною музикою, що сприяло 
ускладненню мови джазової музики. 

Іншою не менш важливою й цікавою лінією розвитку фортепіанного джазу  
1950-х став «бароко-джаз», як відгалуження «кул-джазу», що представляє собою прак-
тику інтерпретації або оджазовування музики доби бароко. Його характеризує синтез 
джазу і класики, побудований на привнесенні елементів музики бароко (поліфоніч-
ний розвиток, мелізматика) до джазової структури (Д. Льюїс, Ж. Лусьє).

В цілому, взаємодія джазу і класики у сфері фортепіанного мистецтва виража-
ється як через використання в джазі технік і прийомів академічної музики, так і цілих 
концепцій. Частково це відбувається завдяки тяжінню фортепіанного джазу до ком-
позиції. Крім того, одним із основних принципів у джазі, запозичених закадемічної 
музики є поліфонія в різних її проявах. Це – створення контрапунктів, використання 
повторних фігур у якості рифів для імпровізації на їх основі, застосування методу 
мікшування звучання кількох фортепіано в умовах студійного запису.
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ОСОБЛИВОСТІ КОМПОЗИТОРСЬКОГО СТИЛЮ С.БАРБЕРА  
(НА ПРИКЛАДІ І ЧАСТИНИ КОНЦЕРТУ ДЛЯ СКРИПКИ З ОРКЕСТРОМ ОР.14)

Анотація
Актуальність. Сучасний репертуар української скрипкової виконавської школи 

урізноманітнюється та збагачується творами зарубіжних авторів, зокрема амери-
канських композиторів. Цікавим у даному контексті є оригінальний доробок С.Барбера. 
Опанування творів композитора вимагає особливого підходу у вивченні, в першу чергу, 
розуміння стильових особливостей, що забезпечить вірне їх прочитання та інтерпре-
тацію. 

Мета – охарактеризувати стильові особливості композиторської творчості 
С.Барбера.

Висновки. Аналіз мистецтвознавчої літератури та творів композитора дозволив 
виявити, характерні ознаки стилю С. Барбера – поєднання мелодизму, класичної гар-
монії з авангардною технікою, поєднання пізньоромантичних і неокласичних тенденцій, 
виразових засобів ХІХ ст.

Ключові слова: композиторський стиль, композиторська творчість, американсь-
ка музика, жанр концерту, скрипковий репертуар.

Дискусії
Перед сучасними музикантами-виконавцями стоїть ряд важливих завдань як ес-

тетичного так і суто технічного характеру. Окремою проблемою виявляється залучен-
ня до концертного репертуару маловиконуваних творів зарубіжних композиторів, що 
вимагає ретельного вивчення, як стильових особливостей композиторського письма, 
так і стилістичних рис притаманних конкретному твору. Останніми роками в україн-
ському скрипковому виконавстві особливе зацікавлення викликає постать Семюела 
Барбера – американського композитора і музикознавця XX століття, чия музика ви-
різняється поєднанням пізньоромантичних і неокласичних тенденцій. Відтак, роз-
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гляд особливостей творчого стилю композитора на прикладі І частини Концерту для 
скрипки з оркестром є актуальним та своєчасним. 

Для занурення у творчість С.Барбера, окреслимо його доробок. Серед творів, 
які принесли композитору світову популярність можна виокремити: Адажіо для 
струнного оркестру, Оркестрові есе № 1 і № 2, Кепрікорнскій концерт для флей-
ти, гобоя, труби і струнних (Capricorn Concerto), віолончельну і фортепіанну со-
нати (сонату для фортепіано вперше виконано В.  Горовицем). Перша симфонія 
була створена і виконана в Римі під керівництвом Б. Молінарі (1936); в 1937 твір 
прозвучав на Зальцбурзькому фестивалі. Прем’єру Другої симфонії провів в 1944 
С. Кусевицький з Бостонським симфонічним оркестром; під його ж керівництвом 
в 1948 відбулося перше виконання Літньої музики (Knoxville, Summerof 1915) для 
квінтету духових, а в 1946 – віолончельного концерту. Балет «Медея», замовлений 
Барберу Мартою Грехем, досі користується найбільшою популярністю серед його 
театральних композицій. Оркестрова сюїта з  цього балету вперше прозвучала 
в 1947 у виконанні Філадельфійського оркестру під керуванням Ю. Орманді. В ці-
лому творчість С.Барбера розділяють на три періоди: період творчого становлен-
ня (1910-1939); воєнний період (1939-1949); період «оперного захоплення» (1950-
1966) (Ланди).

Досліджуючи особливості стилю композитора, спостерігаємо що в умовах бурх-
ливого розвитку другої хвилі авангарду, його мистецтво для сучасників виглядало 
«чарівним анахронізмом». Наприклад, музичний критик Ешлі Петтіс з «Нью-Йорк 
Таймс», дорікав великому Артуро Тосканіні за виконання Адажіо для струнних Бар-
бера, хоча сьогодні це чи не найвідоміший твір американського автора.

Цілісне уявлення про стильові особливості творів композитора можна сфор-
мувати застосувавши метод порівняльного аналізу, для співставлення прикметних 
рис його творчості із іншими митцями. Так, у контексті творчості композиторів 
XX ст. у США, Барбер вирізняється деякою консервативністю, не значним звернен-
ням до авангардних тенденцій, водночас простежується певна схожість, наприклад, 
з Й. Брамсом та С. Рахманіновим. 

Як зазначає Н. Осипчук, якщо розглядати паралель Барбер – Брамс, то можна 
виявити декілька схожих факторів творчості композиторів: музичне мислення, опо-
ра на традиційні звучання, синтез декількох стилістичних особливостей попередніх 
епох. Ці схожі риси музичного стилю обумовлені захопленням Барбера на початку 
композиторської діяльності творчістю Й. Брамса. Також помітне тяжіння до росій-
ської музики, композитор загалом був добре обізнаний не тільки з музичним світом 
Росії, а й з літературним. За згадками сучасників, композитор читав Ф. Достоєвсько-
го, Л. Толстого, А. Чехова. Подібність музичного стилю виокремлюється у трагічності 
світобачення, не використанні авангардних прийомів, у широких розспівних ме-
лодіях (Осипчук, 2008). Однак, слід зазначити, що С. Барбер ніколи не прагнув на-
слідувати чийсь стиль, належати до композиторської школи, він завжди залишався 
вірним своєму власному стилю, майже повністю сформованому в інститутські роки. 
У  пізній творчості Барбер експериментував з деякими гармонічними і ритмічни-
ми прийомами, властивими музиці XX століття, однак, це істотно не змінило його 
стиль, він завжди залишався в руслі тональної системи.

Музика Барбера – в основному романтична, лірична. Саме тому в період твор-
чого становлення його увагу не привернула ні одна з «систем», що виникли в музиці 
ХХ ст. – ні неокласицизм І. Стравінського, ні атональність, ні додекафонія А. Шен-
берга. С.  Барбер віддав перевагу виразовим засобам ХІХ ст., і на цій основі зумів 
виробити технічно досконалий стиль, головними ознаками якого можна вважати 
об’єктивність і нейтральність (Осинпчук, 2008). Цікавим фактом є те, що творчість 
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композитора має більшу схожість із творчістю композиторів котрі мешкали за оке-
аном, ніж зі своїми земляками. 

Яскравим прикладом композиторського стилю С. Барбера є Концерт для скрип-
ки з оркестром ор.14, написаний у другий (воєнний) період творчості. Скрипковий 
концерт написаний в трьох частинах: I частина – сонатна форма, II частина – складна 
тричастинна форма, III частина – форма рондо. Характер твору ліричний, драматич-
ний, патетичний – у кожній частині відповідно. Детальний аналіз твору здійснила 
В. Черепанова. Дослідниця зазначає, що композитор опирається на традиції класич-
ного і частково барокового концерту. Перша частина написана традиційно в сонатній 
формі. Образ і настрій першої теми в партії скрипки досить складно вловити, вони 
постійно змінюються, що підкреслюється і зміною тональнотей від G-dur до e-moll 
(Черепанова, 2012). На початку концерту вже відчутно, що на слухача чекає щось дуже 
масштабне, адже у першій темі проявляється декілька суперечливих характерів, які 
Барбер підкреслює за допомогою зміни тонального плану (композитор використовує 
і паралельні і однотерцієві тональності). Все це відбувається лише в перших шести 
тактах. Тема першої частини концерту Барбера: 

Отже, композитор не виходить за межі мажоро-мінорної системи. Слід зазначи-
ти, що С.Барбер, не зраджуючи власному «консерватизму», запозичив танцювальну 
тему «Павани» у французького композитора Габріеля Форе:

Тема дещо видозмінена – у Г.Форе мелодія з басом поступово рухаються у низ-
хідному напрямку, а у Барбера навпаки – висхідний рух. Також Барбер скористався 
здобутками композиторів XVII-XVIII століть, запозичивши в них ломбардський ритм, 
який вперше зустрічається в партії кларнету:

Побічна партія першої частини, що розпочинається у 4 цифрі, має скерцозний 
і граційний характер. Вона досить яскраво контрастує з першою темою концерту. Хоча 
у нотному тексті зазначений прийом гри «рикошет», на практиці досить складно виз-
вучити всі ноти пасажу. Тому виконавцеві легше на початку цифри використати штрих 
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portato, а потім перейти на spiccato. Така штрихова заміна не впливає на образний 
зміст твору та допомагає виконавцеві досягти потрібного наростання звуку.

У концерті відсутня каденція у широкому розуміння цього слова, проте є каден-
ційний речитатив. Він має функцію епілогу та сприймається масштабно через свій 
речитативний характер. 

Розглянувши першу частину концерту для скрипки С.Баребра можна стверджу-
вати, що її виконання потребує досить високого рівня майстерності, адже поєднання 
ліричних епізодів кантиленного характеру з скерцозними, вимагає від виконавця ве-
ликої концентрації уваги та не меншої емоційності, володіння чималим арсеналом 
технічних умінь. 

Висновки
Отже композиторський феномен С.Барбера полягає у поверненні до витоків та 

усталених законів композиторської майстерності. Він чи не єдиний композитор «ака-
деміст», який отримав популярність за життя у Америці XX століття, підтвердженням 
тому слугують дві Пулітцерівські премії, які композитор отримав за життя. Барбер 
уміло поєднує душевні мелодії з класичними гармоніями та додає до них вкраплен-
ня авангардних технік. У його музиці поєднуються класичні (у соліста) та авангардні 
(у оркестрі) гармонії, він сміливо експериментує з ритмом, змінами настрою твору 
при цьому дотримуючись класичної квадратної структури твору. У наших очах він 
постає людиною обізнаною з усіма стилями на напрямами музики. 

Виконуючи першу частину концерту треба мати великий «штриховий багаж», це, 
зокрема, легато, стаккато, спікато, деташе, рикошет ін. Твір є досить складним і емоцій-
но, адже виконання першої частини потребує великої віддачі у кантиленних епізодах та 
філігранної роботи смичка у скерцозних епізодах, які є технічно найбільш складними. 

Загалом музика Семюеля Барбера просякнута романтичними інтонаціями, що 
змушують слухача вслухуватись у кожну ноту та неокласичними гармоніями, що ро-
блять твори цікавими для слухачів.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ  
БАНДУРНОГО ВИКОНАВСТВА

Анотація
Актуальність. У роботі актуалізуються сучасні тенденцій культурного розвитку 

у тісному взаємозв’язку та впливові на динаміку музичного, зокрема бандурного, вико-
навства, як цілісного художньо-естетичного явища музичної культури. 

Мета – дослідити концептуальні засади професійної творчої майстерності та 
виконавства бандуристів в умовах сучасного культурного розвитку. 

Висновки. У результаті проведеного дослідження підсумовано, що засади профе-
сійного бандурного виконавства визначаються професійними напрацюваннями як мето-
дологічними, так і практичними, пов’язаним з процесом академічного освоєння інстру-
мента та його нового репертуару, а також сучасними тенденціями полікультурного 
розвитку, що, в свою чергу, впливає на пошуки музичних засобів виразності, сучасного 
звучання інструменту. Наголошено на важливій ролі музичної професійної освіти та на-
ціонально-культурного світогляду музиканта-виконавця в розвитку бандурного мисте-
цтва. 

Ключові слова: бандура, культурний розвиток, бандурне виконавство, інструмен-
тальні професійна майстерність, репертуар.

Дискусії
Сучасне бандурне виконавство по праву вважається мистецтвом високого рівня, 

яке, ввібравши в себе традиційну спадщину минулого, викристалізувало музичний 
професіоналізм найвищої якості. Академічне бандурне виконавство пройшло склад-
ний шлях становлення та розвитку, якому передували як історичні форми кобзарсько-
го музикування, так і аматорські та напівпрофесійні колективи співців народних дум 
та пісень. На сьогодні бандурне мистецтво не лише займає помітну роль в культурно-
му розвитку, але й завдяки іманентними характеристиками вдало відображає сучасні 
тенденції культурного розвитку, які виходять поза межу суто національної традиції, 
не втрачаючи при цьому питомо етнічних коренів. 

Методологія полягає в застосуванні загального наукового принципу об’єктив-
ності, історико-логічного, аналітичного та культурологічного методів у дослідженні 
чинників, що визначають рівні професіоналізму у бандурному виконавстві, доборі 
бандурного репертуару, що сприяє підвищенню рівня розвитку та можливостей бан-
дури як академічного інструмента.

Аналіз досліджень і публікацій. Питання розвитку професійних засад виконав-
ської майстерності бандуристів вивчалися здебільшого в методологічному аспекті 
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(О.Андрейко, Р.Береза, Н.Брояко, С.Вишневська, О.Гриб), і меншою мірою, з огляду 
на сучасні тенденції культурного розвитку, що мають визначальний ідейно-світо-
глядний вплив на музичне мистецтво в цілому. Адже на рубежі ХХ–ХХІ ст. бандурне 
мистецтво України перетинається і взаємодіє з багатьма сферами – музикознавством, 
історією, культурологією, фольклористикою, органологією, етнологією, академічним 
та фольклорним середовищем функціонування, композиторською творчістю і вико-
навською імпровізацією, тощо. Бандурне мистецтво сучасності свідчить про існуван-
ня багаторівневої системи взаємодії композиторської творчості та виконавства, яка 
проявляється у створенні композицій на основі музичного фольклору різних народ-
ностей, участі українських бандуристів в міжнародних проектах як солістів і учасни-
ків ансамблів. Відтак означена проблематика знайшла відгук у роботах таких дослід-
ників, як О. Бойко , В. Бурназова , Н. Воронова, О. Гук, Л. Дуда, І. Рєзник.

Взаємовплив культур є складним процесом, в якому існують різні рівні взаємо-
дій. Сучасні теоретичні положення та тенденції культурного розвитку свідчать про 
єдність і різноманіття культур, взаємопроникнення (інтеграцію) художніх і культур-
них цінностей, які складають основу також для побудови моделей музичної взаємодії. 
Серед чинників, що це зумовлюють - інформаційний обмін, еміграційні процеси, за-
гальні глобалізаційні тенденції. Культурними рівнями музичної взаємодії є музична 
мова, інструментарій, композиторська і виконавська практика та ін. У сучасному му-
зикознавстві для позначення подібних моделей і процесів використовуються різно-
манітні терміни, зокрема асиміляція, конвергенція, симбіоз. Це є свідченням стильо-
вого плюралізму, властивого різним напрямкам академічного музичного мистецтва, 
в тому числі і бандурного (Воронова, 2011, с. 145). Однак українське бандурне мисте-
цтво за своєю суттю є виразно національним, що характеризується єдністю вербаль-
ної складової в вокально-інструментальних творах, ладо-інтонаційною семантикою, 
інструментарієм, жанровими традиціями репертуару, виконавськими традиціями, – 
тому питання міжкультурної взаємодії в ньому проявляються досить яскраво і опукло.

Серед засобів художньої виразності в музиці XX ст. на перший план виходить 
тембральність. Саме темброво-акустичні, темброво-фактурні, темброво-артикуля-
ційні характеристики отримують значення самостійної художньої якості (Андрей-
ко, 2004, с. 6). 

Особливої уваги у композиторських текстах набувають параметри інструмен-
тального ряду на противагу традиції «вокальності» в трактуванні інструмента. Щип-
ковість та ударність інструментального вираження стають важливими засобами вті-
лення «інтонацій-образів», що відображається у нотному тексті музичних творів. 
У даному контексті цілковито включаються в розробку традиційні музичні властиво-
сті бандури. Розмаїття спеціальних інструментальних засобів (тремоло, звуковидобу-
вання біля підставки та за нею, різноманітні гліссандо, проведення мелодичної лінії 
харківським способом тощо), стає чинником смислотворчої визначеності бандурної 
музики (Бурназова, 2010, с.4).

Розвиток та становлення системи освітніх закладів в процесі академізації бан-
дурного виконавства відіграло важливу роль в підвищенні професійного рівня як са-
мих виконавців, так і загального рівня бандурного мистецтва. З початками перших 
теоретичних та методичних напрацювань було виявлено перспективний потенціал 
професійної музичної підготовки бандуристів, який відкривав широкі можливості 
розширення інструментального звучання, вдосконалення художніх виразових засо-
бів, вбираючи традиції академізму світової класики. Багаторічна діяльність на цій 
ниві відомих педагогів-бандуристів сприяла формуванню академічних шкіл вико-
навства та вихованню не одного покоління талановитих музикантів, які гідно пред-
ставляють бандурне мистецтво на світовому та національному рівнях.
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На сучасному етапі модернізація музичної освіти потребує принципово нових 
підходів до пошуку новітніх технологій навчання, вдосконалення навчально-вихов-
ного процесу та системи контролю знань. Адже музична педагогіка – це систематич-
ний пошук, творче співробітництво учнів, батьків, педагогів, усієї громадськості для 
організації навчання дітей як радісної і змістовної життєдіяльності (Рєзник, 2014, 
с. 172). Це має рівноважливе значення як сольного бандурного виконавства, так і різ-
номанітних форм ансамблевої гри.

Навчання грі на бандурі в ансамблі не обмежується викладом технічних пи-
тань та ознайомленням студентів із творами програмного репертуару, а передбачає 
клопітку й відповідальну роботу викладача над формуванням загального і музичного 
світогляду учасника ансамблю, розвитком естетичного смаку майбутнього музикан-
та. Участь в ансамблі прищеплює студенту почуття колективізму, підвищує загальну 
дисциплінованість, формує відповідальність перед оточуючими за доручену справу. 
Знайомлячись із новими творами учасники ансамблю збагачують свій світогляд, му-
зичне сприйняття, шліфують професіоналізм, естетичний смак, відчуття стилю, під-
вищуючи цим свій загальний рівень (Сточанська, 2006). 

В ансамблях бандуристів майбутні вчителі набувають навиків музичного вико-
навства, що дозволяють їм проявляти свою творчість. Керівник ансамблю повинен 
розуміти, що педагогічне керівництво студентами, регулювання їхньої діяльності має 
здійснюватися не авторитарним шляхом (постійним контролем, нав’язуванням за-
нять, примусом та ін.), а гуманно, демократично, створенням відповідних психолого-
педагогічних умов тощо (Шевченко, 2003, 12).

Специфічність музичного виконавства як виду художньо-творчої діяльності, яка 
полягає у відносній самостійності процесу створення неповторної художньої дійсності, 
обумовлює багатовекторність професійної підготовки бандуриста як виконавця, пе-
дагога, диригента. Отже, професійній підготовці майбутніх учителів передує клопітка 
і систематична робота, в результаті якої перед керівником ансамблю постає ряд завдань 
щодо формування особистості вчителя музики, зокрема бандуриста, спрямованих на:

 – оволодіння грою на бандурі та співу під власний супровід в обсязі, необхідно-
му та достатньому для участі студентів у концертній діяльності колективу;

 – залучення до кращих зразків української музичної культури;
 – розвиток музично-вокальних здібностей;
 – сприяння розвитку індивідуальних творчих здібностей;
 – сприяння формуванню естетичного смаку та духовної культури особистості;
 – формування навичок професійного та соціального партнерства; згуртування 

студентів у дружний творчий колектив (Яківчук, 2013, 149). 
Характерною ознакою бандурного виконавства останнього десятиліття є актив-

не використання зразків відомих зарубіжних естрадних музичних творів в репертуа-
рі як окремих молодих виконавців (на прикладі творчості бандуриста Ярослава Джу-
ся, учасника шоу-програм «Х-фактор», «Україна має талант»), так і в численних ан-
самблях бандуристів («Шпилясті кобзарі» та ін.). Виконання бандуристами вокальних 
та інструментальних світових хітів в перекладенні демонструє потяг до опанування 
естрадною музичною палітрою та інтенсивне входження в сучасне мистецьке жит-
тя, якому притаманні насиченість ритмічної основи, гармоній, використання новіт-
ніх технологій у поєднанні з бандурною грою. На нашу думку, зазначені новаційні 
процеси позитивно впливають на розширення та розмаїття бандурного концертно-
го репертуару серед бандуристів професіоналів й аматорів. Водночас, простежується 
спроба виконавцями продемонструвати можливості бандури як повноправного само-
достатнього музичного інструмента з високими виконавськими, технічними та темб-
ральними можливостями.
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У сучасному перенасиченому соціокультурному просторі важливим питанням 
залишається популяризація бандурного мистецтва: серед широких кіл населення – це 
численні комунікаційні канали, в мистецькому середовищі – музичні конкурси бан-
дуристів, концертні виступи. 

Загалом академічна навчально-педагогічна система, що була започаткована 
у ХХ столітті, стала важливим етапом на шляху утвердження, професіоналізації та по-
пуляризації бандурного мистецтва. Таким чином, сучасне оригінальну творчість для 
бандури передбачає її входження в світовий музичний контекст не тільки за раху-
нок репрезентації питомої української культури, а й органічного взаємодії з іншими 
культурами, в т.ч. досить далекими (латиноамериканської, афроамериканської, азі-
атської), що створює незвичайні міжетнічних музичні моделі. Бандура розглядається 
композиторами і виконавцями як традиційний український інструмент, який одно-
часно виступає тембровим імітатором родинних хордофонів інших народів (набли-
жених до лютні, гітарі, цитрі, арфі). Звернення композиторів до бандури зумовлю-
ється також специфікою її природи – акомпанував інструменту до співу, яке створює 
широкий простір для її використання в традиційному вокально-інструментальному 
і більш новому інструментальному жанрах (Воронова, 2011, с.147).

Удосконалення бандури, що відбувалося протягом ХХ ст. стало значимим фак-
тором урівнювання цього інструменту в виражальних музичних можливостях з ін-
шими класичними чи академічними народними інструментами, що посилило роль 
бандури в інструментальних ансамблях, даючи змогу прояву її специфічного тембру 
як інструмента, позначеного своїм музично-національним колоритом, та водночас 
уніфікованого до академічної музики з широким спектром виражальних технічних 
можливостей.

Сучасний виконавець-бандурист повинен бути не лише професіоналом високого 
рівня, але й людиною високої культури, з розвиненим художньо-естетичним відчут-
тям, сформованим на кращих світових та національних цінностях, національно сві-
домим, з активною громадянською позицією, що розвиває та примножує культурне 
надбання народу (Рєзник, 2014, с. 175). 

Як відомо, бандурне мистецтво належить до визначних явищ музичної куль-
тури, що своїми витоками походить з надр народної культури. Підвищення уваги 
та зацікавленості з боку суспільства до автентичних зразків культури актуалізує 
зростання фахового рівня бандуристів – як концертних виконавців, так і виклада-
чів-педагогів, які популяризують в суспільстві цей сегмент національної культурної 
спадщини.

Ознаками майстерності бандуриста-виконавця є сукупність певних чинників, 
серед яких найперше називають технічні засоби гри на інструменті, пізнавальні пси-
хічні процеси, емоційно-вольову сферу та індивідуально-типологічні властивості 
музиканта (характер, здібності, темперамент). Свідченням майстерності та професі-
оналізму бандуриста є виконавська інтерпретація, що розвиває не лише музичні, але 
й інтелектуальні процеси музиканта, задіюючи внутрішню уяву для відтворення ху-
дожніх характеристик твору у всі його повноті та глибині.

Методологія сучасної професійної музичної підготовки бандуриста-виконавця 
повинна відкривати шлях до формування належної наукової та навчальної бази як 
для навчання студентів, так і для викладачів-бандуристів, які би могли вдосконалю-
вати музично-педагогічну майстерність у поєднанні виконавського напряму та педа-
гогічного, що дало б можливість майбутнім музикантам формуватися та розвиватися 
саме на освоєнні та усвідомленні закономірностей професійного бандурного вико-
навства. Студенти повинні на достатньому рівні володіти теорією естетичного сприй-
мання, оперувати багатьма фактами в галузі музичного мистецтва, але, разом з тим, 
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мати вже сформовану здатність до самостійного осмислення та творчого використан-
ня матеріалу, який вивчається.

Наукова новизна роботи полягає в актуалізації сучасних тенденцій культурного 
розвитку у тісному взаємозв’язку та впливові на динаміку музичного, зокрема бан-
дурного, виконавства, як цілісного художньо-естетичного явища музичної культури. 

Висновки
У результаті проведеного дослідження підсумовано, що засади професійного 

бандурного виконавства визначаються професійними напрацюваннями як методо-
логічними, так і практичними, пов’язаним з процесом академічного освоєння інстру-
мента та його нового репертуару, а також сучасними тенденціями полікультурного 
розвитку, що, в свою чергу, впливає на пошуки музичних засобів виразності, сучас-
ного звучання інструменту. Важливу роль у професійному розвитку музиканта-ви-
конавця відіграє музична освіта, сприяючи формуванню національно-культурного 
світогляду, що загалом знаходить відображення на розвиткові бандурного мистецтва.
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 ТРИРЯДНИЙ БАЯН В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО АКАДЕМІЧНОГО  
НАРОДНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ВИКОНАВСТВА

Анотація
Актуальність обраної теми зумовлена потребою усвідомити перспективи вико-

ристання трирядного баяна в сучасному навчальному, сольно-ансамблевому та побуто-
вому виконавському просторі. 

Мета – визначити перспективи використання трирядного баяна в  сучасному  
народно-інструментальному виконавстві України. Методологія полягає в застосуванні 
історичного, історико-культурного та аналітичного методів у дослідженні перспектив 
використання трирядного баяна в сучасному народно-інструментальному виконавстві 
України.

Висновки. Результати проведеного аналізу дають підстави стверджувати, що 
в сучасному виконавстві сьогодні співіснують дві основні конструкції баяну – трирядна 
(базова) та п’ятирядна. Таке поєднання дає можливість розвивати і популяризувати 
баянне мистецтво у всіх сферах культурного життя, сприяє підтримці та розвиткові 
професійного й аматорського музикування на баяні.

Ключові слова: трирядний баян, багатотембровий баян, п’ятирядний концертний 
баян, баянне виконавство, інструментальні твори, композитори для баяна.

Дискусії
Як і будь-який музичний інструмент баян має давню історію, пов’язану з удоско-

наленням шену та гармоні – більш примітивних його попередників. На початку ХІХ 
століття німецький органний майстер Ф. Бушман, використавши принцип звуковидо-
бування шена, придумав механізм для налаштування інструментів, який згодом став 
попередником гармоні. Трохи пізніше австрієць вірменського походження К. Деміан 
модифікував винахід Ф. Бушмана та перетворив його у гармонь.

У ХІХ столітті гармонь з’являється на теренах Російської імперії, зокрема й на 
українських землях, які входили до її складу. Перші гармоніки мали один ряд кнопок. 
Дворядними вони стали вже у другій половині ХІХ століття, подібно до конструкцій, 
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які побутували в той час у Західній Європі. У 1891 році, завдяки німецькому майстру 
Г. Мірвальду, гармонь стає трирядною з хроматичним звукорядом та послідовно роз-
ташованими рядами. Кількома роками пізніше італійський майстер П. Сопрані запа-
тентував новий винахід, який уможливив видобування готових мажорних, мінорних 
тризвуків та домінантсептакорду в лівій клавіатурі інструменту. 

Тогочасні музиканти-гармоністи були, переважно, аматорами, але демонструва-
ли дива техніки на інструменті, який за своєю конструкцією був досить примітивним. 
Одним з таких самородків був тульський робітник Н. Бєлобородов. Він мріяв про ін-
струмент, який би мав більше виконавських можливостей. Згодом під керівництвом 
Н. Бєлобородова майстер П. Чулков створив дворядну гармонь, що мала повний хро-
матичний лад, а пізніше сконструював інструмент з гнутою механікою у лівій руці, на 
якому можна було видобувати звучання «готових акордів» лише одним натиском на 
клавішу. 

У  1907 році з’явився складний трирядний інструмент, виготовлений май-
стром-конструктором П.  Стерліговим. Новий інструмент отримав назву «баян» на 
честь давньоруського виконавця епічних пісень. Надалі конструкція баяна стрімко 
вдосконалюється, і вже у 1913 році П. Стерлігов представляє п’ятирядний інструмент 
з двома допоміжними рядами у правій клавіатурі, а через п’ятнадцять років з’явля-
ється баян з готово-виборною системою у лівій клавіатурі. 

Протягом ХХ – початку ХХІ століття баянне виконавство і творчість активно роз-
вивається в українському культурному просторі. У першій половині ХХ століття пе-
реважав трирядний інструмент, а з другої половини століття розпочалося інтенсив-
не вдосконалення конструкції баяну. У цей час формуються потужні баянні осередки 
в містах Києві, Харкові, Донецьку, Одесі, тенденції розвитку яких докладно висвітле-
на у  наукових працях українських дослідників баянного мистецтва (Душний, 2015; 
Єргієв, 2014; Лігус, 2017; Маринін, 2013).

На сучасному етапі баян стрімко вдосконалюється під впливом новітніх техно-
логій. На сьогодні маємо велике розмаїття конструкцій та модифікацій як акустич-
ного баяну, так і електронного інструменту. Діапазон сучасного п’ятирядного баяна 
досить широкий – п’ять октав, від «мі» великої октави до «ля» четвертої. Завдяки сво-
їм конструктивним особливостям, інструмент має унікальні технічні можливості та 
розмаїття тембрової палітри: від глибокого оксамитового «органного» звучання, до 
м’якого і теплого, подібного до скрипки. Тремоло на баяні сучасної конструкції дуже 
схоже на тремоло скрипки, а динамічний обсяг інструменту створює враження, що 
грає потужний оркестр. Ці якості відкривають перед виконавцями та композиторами 
широкі можливості для творчості. 

В історії українського баянного мистецтва вагомий внесок зробили видатні ви-
конавці та педагоги різних поколінь: М. Давидов, М. Різоль, В. Бесфамільнов, А. Біло-
шицький, В. Власов, В. Зубицький, К. Мясков, В. Підгорний, В. Рунчак, Г. Шендерьов, 
Ю. Федоров, П. Фенюк, І. Єргієв та інші. Їх діяльність і творчість орієнтована переваж-
но на п’ятирядний багатотембровий баян, але водночас трирядна модель інструмен-
ту донині не втрачає актуальності, відтак, обидві конструкції успішно функціонують 
у мистецько-виконавському житті. Ба більше, чимало митців відзначають, що попри 
певні конструкційні обмеження (відсутність регістрів у правій та лівій клавіатурі, до-
поміжних 4-го і 5-го рядів, сурдин, ломаної деки “Cassotto” трирядний баян має й оче-
видні переваги, серед яких відносно менша вага та розміри корпусу, спрощеність кон-
струкції, зручність деяких технічних прийомів, невибагливість у використанні. 

Незважаючи на відсутність регістрів, трирядний баян має багатий музично- 
виразний, динамічний та чистий тембр. Звучання інструменту вирізняється насиче-
ністю, мелодійністю, а найтонше філірування звуку надає тембру особливої барвисто-
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сті. Вражає і багатство динаміки трирядного баяну: від найніжнішого прозорого піано 
до фанфарного форте. 

Висновки
Отже чи не найбільш важливою якістю цього інструменту є його універсалізм, 

який полягає в можливості рівноцінно яскраво і віртуозно виконувати як запальні 
танцювальні п’єси народних танців, так і різноманітні перекладення класичної му-
зики різних епох і національних культур. Саме для трирядного баяну було здійсне-
но чимало натхненних аранжувань творів Й. Брамса, Й. С. Баха, Л. Бетховена, Ж. Бізе, 
Д. Верді, К. Дебюссі, Ф. Ліста, В. А. Моцарта, Н. Паганіні, Д. Гершвіна, Г. Малера, М. Му-
соргського, М. Равеля, М. Римського-Корсакова, О. Скрябіна, Д. Шостаковича, П. Чай-
ковського. 

Викладені факти переконують у популярності трирядного баяну в сучасному 
мистецькому просторі України. Таким чином, традиція використання інструменту 
цієї конструкції активно розвивається.
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СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ТЕХНІЧНИХ ПРИЙОМІВ ГРИ ЛІВОЮ НОГОЮ  
НА УДАРНІЙ УСТАНОВЦІ В НЕАКАДЕМІЧНІЙ МУЗИЦІ 

Анотація
Актуальність. Значна кількість викладачів і музикантів, які займаються само-

освітою, приділяють вивченню цього питання надто мало уваги під час прищеплення 
фундаментальних засад виконавства. Досліджувана тема є багатогранною, оскільки 
охоплює історію барабанного мистецтва і сучасні технічні прийоми, засоби розширення 
тембрового арсеналу, роль координаційної незалежності виконавця при грі того чи іншо-
го стилю. Музикант-барабанщик є як стійкою музичною одиницею, сольним виконавцем, 
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так і колективним гравцем, тож повинен володіти максимально широким спектром 
звуків та текстур. Така тема не була досліджена в українському музикознавстві. 

Мета – дослідити історію та використання барабанщиком технічних прийомів 
гри лівою ногою в комплексі інших частин інструменту, які приносять в гру значне різ-
номаніття тембрів, ритмічних моделей. 

Висновки. Під час становлення Американської музики у музикантів виникає по-
треба грати танцювальні ритми, що зумовлює появу пристрою “charlestone”, з часом 
перетворений на “lowboy” та вдосконалений до “hi-hat”. Згодом паралельно виникають 
подвійні бас-барабани та розвиток чотирьохсторонньої координації музиканта-бара-
банщика. Історично склалося так, що формування технічних прийомів гри лівою ногою 
на ударній установці припадає на період 1925-1945рр. У великий мірі під впливом Аме-
риканської танцювальної джазової музики, адже людям був потрібен ритм для танцю. 
Можливості використання неймовірно розширювались, і також завдяки появі хай-хету, 
була реалізована ідея зробити тарілку типу «райд», що є важливим нюансом. В наш час 
це відгалуження набуло неймовірного розвитку як у мисленні музиканта-барабанщика, 
так і у інструментальному забезпеченні останнього. Це відкриває безкрайній простір 
для експериментів з різними стильовими напрямками та вивчення даного питання у му-
зикознавстві.

Ключові слова: барабанщик, ударна установка, хай-хет, техніка, координація, 
тембр, тарілки, джаз.

Дискусії
Сучасну музику неможливо уявити без використання того чи іншого роду удар-

них інструментів. З розвитком таких музичних стилів, як джаз та його різновиди, рок, 
поп, ф’южн, виконавська практика барабанщика повинна була виходити на новий рі-
вень, розроблялись інноваційні підходи, відбувались значні вдосконалення технічної 
складової інструменту, у великій мірі розвиток хай-хету, подвійного бас-барабану, та 
перкусійних елементів, адаптованих саме під гру ногами, щоб підкреслити конкретні 
ритмічні та інтонаційні особливості того чи іншого стилю.

Ударна установка в цілому – один з наймолодших музичних інструментів, активне 
використання прийшло з виникненням джазової музики наприкінці ХІХ ст., а такою, як 
ми звикли бачити її зараз, вона стала в 1930-1940р. Одним з перших технічних складо-
вих інструменту, де виконавець зміг застосувати певні прийоми гри лівою ногою став 
пра-батько сучасного хай-хету – педаль «Чарльстон» (Tubbs Kelli Rae, «Back in Time»).

Історично, використання подвійних тарілок, як в хай-хеті, бере свій початок 
з церемоніальних обрядів східної культури та оркестрів класичної музики початку 
XIXст., де на них грали виключно руками, в окремих випадках прикріплюючи таріл-
ки кронштейном доверху бас-барабану. У 1844 році французький композитор Гектор 
Берліоз в своєму трактаті про оркестрування назвав такий підхід контрпродуктивним 
та можливим тільки для акомпанементу в жанрі «низькопробних» розваг та музики 
(Берлиоз, 1972). Тож таке використання в сидячих оркестрах майже припинилось, 
проте залишилось хорошим способом гри у маршових оркестрах Америки та част-
ково Європи. Через декілька років було придумано кріпити тарілку не на кронштейн 
зверху бас-барабану, а безпосередньо в позицію, паралельну ударній поверхності. 
Завдяки цьому, під час еволюції Американської джазової музики, а саме до часу, 
коли винайшли педаль бас-барабану, стійку під малий барабан чи кленжера, виник 
стиль, який називався “doubledrumming” (малий барабан опирали на стілець, а по бас- 
барабану з тарілкою грали звичайною паличкою).

Наприкінці ХІХ ст., в міру вдосконалення та урізноманітнення музики і потре-
бою барабанщика ставати більш самостійною одиницею, була придумана педаль 
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бас-барабану, на якій грали ногою. Разом з цим винайшли і “clanger”. Це короткий ме-
талевий пристрій, суть якого була в тому, щоб вдаряти в тарілку, яку прикріплено до 
краю обруча паралельно ударній поверхні, одночасно з ударом в бас-барабан. Ство-
рювались різні дизайни, проводились вдосконалення, проте неможливо було грати 
в тарілку окремо від удару в барабан. Музикантам-барабанщикам, та, в першу чергу – 
слухачам, потрібне було відчуття танцю, а при даній технічній можливості все звучало 
більше в маршовому стилі, аніж танцювальному. Так в 1925 р. джазовий барабанщик 
з Чикаго Віктор Бертон подав патент на тарілку для ніг, яку назвав «оркестровим апа-
ратом», більше відомим під назвами «Чарльстон» або «Snowshoe pedal» – це перший 
прототип сучасного хай-хету. Завдяки цьому винаходу, барабанщик міг вдаряти в та-
рілки використовуючи до того вільну (ліву) ногу. З’явилась довгоочікувана можливість 
грати на «афтебіт», тобто слабкі долі між ударами великого барабану. Це була важка 
та громіздка конструкція але найпростіша в транспортуванні зі всього концертного 
обладнання. З часом музикантами була потрібна більша мобільність та ефективність, 
тож Барні Волберг покращує цю систему та винаходить більш компактний та легкий 
варіант – “lowboy”. Це значно вдосконалений винахід, де була платформа з верти-
кальною трубою. При натисканні на педаль, прикріплена до стержня тарілка рухалась 
вниз, таким чином стикаючись з нижньою. В 1925-1930 р. відбувся останній вагомий 
етап технічного вдосконалення, коли вертикальну трубу стійки хай-хету збільшили 
до висоти ~70 см. Завдяки цьому у барабанщиків з’являється варіант гри в хет рукою, 
що починає абсолютно новий етап розвитку виконавської техніки. Одними з перших 
майстрів гри на новому інструменті були Papa Jo Jones, Kaiser Marshall, O’Neil Spencer. 
У статті Jazz Profiles присвяченій барабанщику Philly Joe Jones (Jazz profiles. Philly Joe 
Jones). наведені слова, де він розповідає, що в 1943 р. О’Ніл прийшов в клуб, де у Джо 
якраз проходив концерт, та розповів про хай-хет. На той час він ще грав на lowboy. 
«О’ніл був першим, хто почав застосовувати хай-хет. Я вірю в це, чоловіче. Він запро-
понував мені закривати хет на 2 та 4 долі, коли граю акомпанемент на 4/4. Ця ідея зда-
лась дуже вірною, я не чув, щоб хто-небудь робив так раніше». Такий шлях розвитку 
пройшов один із технічних складових ударної установки, який зараз є абсолютно не-
від’ємним у арсеналі практично кожного барабанщика – хай-хет. Важливо розрізняти 
та вміти виконувати прийоми, які з’явились з того часу до сьогодні: гра heel up, heel 
down, swinging every beat, 2&4, roll, splash. Як зазначає барабанщик Машин Олександр: 
«Навіть така маленька деталь, як гра ногою в хай-хет, може сильно змінити звучання 
всього ансамблю» (Машин, А. Уроки игры на барабанах).

В період, коли барабанщики зрозуміли, як можна використовувати незадіяну до 
того частину тіла, тобто ліву ногу на хай-хеті, деякі з них пішли значно далі та поча-
ли використовувати подвійний бас-барабан. Одним з таких був Луї Белсон. В перші 
часи це використовувалось для підсилення ефектного виступу на сольних моментах. 
При акомпанементі – він міг підкреслити окремі акценти другим бас-барабаном, чи 
грати прийомом “feathering” для підтримки контрабасу. З розвитком стилів та жанрів 
музики, подвійний великий барабан плавно почав з’являтись і в рок-музиці, одним 
з перших його вніс Джинджер Бейкер, барабанщик гурту “Cream”. Відповідно тем-
пи музики збільшувались і можливості лівої ноги почали прирівнюватись до правої. 
З 1980-х років розвиток технічних прийомів гри лівою ногою на ударній установці, 
та матеріального забезпечення зокрема, почав рости неймовірними темпами. З’яв-
лялись перкусійні інструменти, адаптовані під гру саме лівою ногою, забезпечуючи 
темброве різнобарв’я, також з’являлись школи для чотирьохсторонньої координацій-
ної незалежності, напр. “4-Way Coordination: A Method Book”,by Marvin Dahlgren. Од-
ним з неймовірних представників сучасного використання прийомів такої гри є То-
мас Ленг (Lang, 2006). Зазвичай він використовує 4 лівих педалі. Такі мульти-педальні 
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оркестрування барабанних партій дозволяють у великій мірі замінити акомпанемент 
перкусії, чи якихось електронних звуків. 

При вивченні усіх цих аспектів не менш важливою є правильна посадка бара-
банщика. Саме при такій посадці всі м’язи мінімально навантажуються при макси-
мальній ефективності удару. Для продуктивної роботи ніг, в першу чергу потрібно 
правильно відрегулювати висоту стільця таким чином, щоб таз барабанщика знахо-
дився приблизно на 10 см вище колін, кут в коліні – 90-100 °. При розташуванні ніг на 
педалях хай-хету чи бас-барабану, ця різниця компенсується тим, що педалі розташо-
вані під кутом відносно поверхності і, таким чином, відірвавши п’ятку від підлоги та 
опираючись на місце згину пальців, нога буде розташована паралельно підлозі, що 
є вірним варіантом.

Висновки
Історично склалося так, що формування технічних прийомів гри лівою ногою 

на ударній установці припадає на період 1925-1945рр. У великий мірі під впливом 
Американської танцювальної джазової музики, адже людям був потрібен ритм для 
танцю. Можливості використання неймовірно розширювались, і також завдяки появі 
хай-хету, була реалізована ідея зробити тарілку типу «райд», що є важливим нюансом. 
В наш час це відгалуження набуло неймовірного розвитку як у мисленні музикан-
та-барабанщика, так і у інструментальному забезпеченні останнього. Це відкриває 
безкрайній простір для експериментів з різними стильовими напрямками та вивчен-
ня даного питання у музикознавстві. 
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ЕЛЕМЕНТИ АФРО-КУБИНСЬКОЇ МУЗИКИ В ДЖАЗІ: 
ТЕОРЕТИЧНИЙ І ВИКОНАВСЬКИЙ АСПЕКТ

Анотація
Актуальність. У сучасному музичному просторі напрям Latin Jazz є актуальним 

для джазових та латино-американських музикантів, адже він пропонує цікаву ритмічну 
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палітру афро-кубинської музики і багаторічні еволюційні трансформації джазової гар-
монії. В більшості розвинених країн світу, на ряду з mainstream jazz, цей напрям вивча-
ється у закладах вищої освіти, в освітніх програмах досліджуються його стильові та 
жанрові особливості. 

Мета – розкрити і проаналізувати ті елементи афро-кубинської музики які ле-
жать в основі Latin Jazz, адже кожен ритм, характерний риф чи партія мають власну 
історію і найчастіше запозичені з самостійного стилю латино-американської музики. 
Знання цих стилів, їх ритмічних, гармонічних особливостей – необхідне для коректного 
виконання Latin Jazz.

Висновки. Latin Jazz сьогодні – надзвичайно розгалужена система музичних стилів 
і направлень. Це поняття охоплює як музику з афро-кубинським корінням, так і бразиль-
ську, джаз з елементами фламенко та інші. 

Афро-кубинський джаз варіюється від деяких колективів в стилі сальса (Eddie 
Palmieri, Spanish Harlem Orchestra) до сучасних виконавців, чия музика знаходиться на 
межі із складним концептуальним джазом (Miguel Zenon, Luis Perdomo, Danilo Perez). 

Ключові слова: афро-кубинська музика, джаз, кубоп, летин-джаз, тімба.

Дискусії
Джаз, як соціальне та музичне явище, світ побачив наприкінці XIX – початку 

ХХ століть в Сполучених Штатах Америки, а саме у Новому Орлеані. Основою нового 
музичного стилю стало поєднання європейської (академічної) гармонії з африкан-
ськими ритмами. Джаз розвивався настільки швидко, що вже у 20-х роках ХХ століт-
тя почалася так звана «Свінгова лихоманка». Джазова музика завжди позиціонується 
як флагман музичних винаходів. Це стосується як надзвичайно розвинутої і складної 
джазової гармонії, так і синкопованих і складних ритмічних структур. Треба зазна-
чити, що найбільшою відмінністю від звичної для нас європейської музики стає ак-
центування слабких ритмічних долей. Так, наприклад, в чотирьох-четвертному такті 
акцентуються не перша і третя долі, а друга і четверта. Звичні восьмі ноти перетворю-
ються на пунктир на основі тріолей. Саме ці ритмічні метаморфози створюють при-
таманне для джазової музики відчуття «свінгу».

Не зважаючи на те, що джазова музика має величезну кількість власних ново-
введень, джазові виконавці і композитори завжди були відкриті для нових і свіжих 
ідей. Так, за більш ніж сторічне музичне «життя», в джазі знайшли своє відображення 
елементи соулу, фанку, академічної музики, музики різних країн світу, рок музики, 
хіп-хопу, електронних музичних напрямів і таке інше. Окрім вище перелічених му-
зичних напрямів, на джаз неабиякий вплив мала, і досі має, афро-кубинська музика. 
Це група музичних стилів і напрямів, що були сформовані на Кубі і, так само як і джаз, 
містять в собі поєднання африканської і європейської традицій. Існує безліч прикла-
дів впливу афро-кубинської музики на джаз: мінімальне втручання в ритмічну осно-
ву джазового твору (наприклад, заміщення свінгових восьмих тривалостей рівними), 
зміна складу виконавців (наприклад, введення перкусійних інструментів). Апогеєм 
взаємодії цих двох напрямів стала поява Latin Jazz. 

Історію афро-кубинського джазу і Latin Jazz в цілому прийнято відраховувати від 
29 вересня 1947 року. Саме в цей день в Нью-Йоркській концертній залі Карнегі Хол 
відбувся концерт спільного проекту бібопового піонера Дізі Гілеспі і кубинського пер-
кусиста (насамперед, конгіста) Чано Посо “Afro-Cubano jazz suite”. Саме цей виступ 
відкрив широкій публіці новонароджений стиль – кубоп (термін виник внаслідок по-
єднання слів cuba i bebop) (Сhristian Washburne, 2002, С. 411-413). Фактично, нова му-
зика поєднує в собі гармонічні властивості бібопу з додаванням ритмічних малюнків 
афро-кубинської музики. Важливою інновацією також стало залучення до складу бен-
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ду перкусійного інструменту – конгів. Деякі твори виконані того вечора з часом набу-
ли статусу джазових стандартів, наприклад: «Tin tin deo», «Manteca» тощо. Саме 
«Manteca» вважається першим летин-джазовим твором, в якому, окрім заміщення 
свінгових восьмих тривалостей на рівні та додавання ритмічного малюнку «тумбао», 
що виконується на конгах, композиція має характерний басовий риф: 

Зі слів самого Дізі Гілеспі (Інтерв’ю Дізі Гілеспі) використання подібного малюн-
ку замість звичного крокуючого басу в джазовій музиці відбулося вперше саме в ком-
позиції «Manteca».

Після прем’єри “Afro-Cubano jazz suite” відбувається подальша інтеграція афро- 
кубинської музики в джаз, поступово елементи афро-кубинського стилю все актив-
ніше інтегруються в джазову музичну культуру. Як приклад – використання інстру-
ментарію, притаманного афро-кубинській музиці, а саме, перкусії (насамперед, кон-
ги) все частіше ставала частиною біг-бенду, що відкривало світ для багатьох май-
бутніх взаємовпливів та трансформацій. З одного боку, джазові музиканти почали 
звертатися в своїй творчості до глибокого пласту латино-американських стандартів, 
і навпаки, аранжувати джазові композиції, використовуючи афро-кубинську музич-
ну лексику.

Не дивлячись на те, що “Мантека” і є першим прикладом летин-джазової музи-
ки, але, на нашу думку, афро-кубинська музика тут більше “цитується” ніж є рівно-
цінним елементом синтезу з джазовою традицією. В композиції використана партія 
конгів, що характерно для кубинського стилю сон (тумбао), однак деякі інші вимоги 
цього стилю не виконані, наприклад, ритмічна структура композиції не синхронізо-
вана з  ритмом “клаве” і сьогодні вважається у летин-джазових і латино-американ-
ських музикантів серйозною помилкою.

Прикладом грамотного синтезу афро-куби з джазом є альбом легендарного пі-
аніста, композитора і бендлідера Джорджа Ширінга – “Mood Latino” (Ширінг, Альбом 
«Mood Latino»). Д. Ширінг, музикант англійського походження, фактично переїхав до 
США лише у 1946 році. Однак, не зважаючи на відсутність латино-американського по-
ходження, записи його квінтету дуже якісно і автентично демонструють використан-
ня елементів популярних, в той час, латиноамериканських стилів. В альбомі “Mood 
Latino” можна почути такі танцювальні жанри, як: ча-ча-ча, мамбо, болеро, чарангу/
пачангу.

Окрім використання ритмів що прийшли до нас з світської кубинської музики 
(сон, румба, ча-ча-ча тощо) летин-джазові музиканти все частіше звертаються до рит-
мів запозичених з релігійної кубинської музики, найчастіше до ритмів бата. Барабани 
бата і ритми, що на них відтворюються тісно пов’язані з Йоруба, релігією, що потра-
пила на Кубу з однойменного африканського регіону (Йоруба) разом з чорношкірими 
рабами. Церемонії йоруба проводяться в супроводі ритмів бата, часто також вико-
ристовуються вокал і танці, що зображують сцени з життя орішас (еквівалент зро-
зумілого для нас поняття – святий). В деяких випадках музика виконується лише на 
барабанах (Oru Seco). До складу секції бата відносяться: iya – найбільший з барабанів, 
найчастіше виконує головну “мелодійну” функцію; ітотеле – середній барабан; окон-
коло – найменший. Існує величезна кількість ритмів бата, їх варіацій а також харак-
терних збивок. Деякі з ритмів мають складну поліритмічну структуру, наприклад, не-
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рідко можна зустріти одночасне виконання партії на чотири чверті і на шість восьмих 
у різних барабанів.

Джазові і летин-джазові музиканти неодноразово зверталися до глибокого плас-
ту ритмів бата і характерних пісень йоруба. Наприклад, барабани бата можна почу-
ти на записах таких летин-джазових музикантів: Gonzalo Rubalcaba, Eddie Palmieri, 
Chucho Valdes, Pedrito Martinez та інші. Можна також відмітити програму одного з про-
відних джазових біг-бендів Jazz Lincoln Orchestra в колаборації з перкусистом і співа-
ком Педріто Мартінесом “Ochas” (Wynton Marsalis/Pedrito Martinez – Ochas). Програма 
повністю складається з характерних пісень йоруба аранжованих для біг-бенду (+бата). 
Цікавою також є композиція Гарольда Лопеса-Нусси “Elegua” (Harold Lopez Nussa – 
Elegua), темою твору стала мелодія пісні, що присвячена однойменному оріші, однак 
аранжована вона за допомогою сучасної джазової гармонії. Фортепіанний риф вико-
ристаний у творі – це партія яка підтримується басовим і барабанним малюнком. Да-
ний фортепіанний патерн є гармонізацією Lalumbanche – одного з ритмів бата, який, 
як правило, використовується в піснях присвячених Елегуа:

В останні роки джазові музиканти все частіше почали звертатися до кубинського 
стилю “тімба”. Цей стиль є музичним і культурним феноменом, адже з’явився внаслі-
док комуністичної цензури. Як відомо, західна музика (джаз, хіп-хоп, фанк, соул, рок 
тощо) в комуністичній Кубі була поза законом. Однак, музиканти намагалися перено-
сити фрагменти забороненої музики в суто-кубинські проекти і змішувати їх з тан-
цювальними жанрами – соном, чарангою, румбою і ча-ча-ча.
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Так, згодом з’явився стиль сонго (songo) який пізніше, наприкінці 80-тих ро-
ків ХХ століття, еволюціонував в тімбу. Тімба – має більш агресивне звучання ніж її 
Нью-Йоркський брат-близнюк “сальса”, адже для тімби більше характерне насліду-
вання рокового саунду, а не джазового. Одним з важливих нововведень сонго стало 
введення до ритм секції барабанної установки, частиною сету якої стали самостійні 
раніше тимбалес. Партії барабанів в цій музиці одночасно поєднують агресивні запо-
внення на томах і традиційні кубинські партії на тимбалес і ковбелах (каскари). На-
явність бонгів, раніше головного інструмента перкусійної секції, стала опціональною.

Змін зазнали і партії басу (тумбао) та фортепіано (монтуно), які стали більш 
синкопованими, складними. В стандартній формі пісні з’явилися нові “секції” – ча-
стини пісень, що кардинально змінюють динаміку композиції, найчастіше – пресьон 
(precion) і бомба (bomba), а також існує велика кількість їх варіацій – масакоте, мотіво, 
муела тощо. Тімба є менш консервативною музикою ніж сальса, тому звучання одно-
го тімбового гурту може дуже сильно відрізнятися від іншого як інструментальними 
партіями так і формою пісень. Цікаво, що тімбова музика одночасно поглибилася як 
в  фольклорні кубинські джерела, так і в сучасні (на той час) стилі західної музики. 
Найчастіше елементи тімби можна помітити в музиці сучасних джазових і біля-джа-
зових кубинських музикантів: Alfredo Martinez, Pedrito Martinez. Alain Perez. Harold 
Lopez-Nussa та інші. 

Висновки
Отже, Latin Jazz сьогодні – надзвичайно розгалужена система музичних стилів 

і направлень. Це поняття охоплює як музику з афро-кубинським корінням, так і бра-
зильську, джаз з елементами фламенко та інші. 

Афро-кубинський джаз варіюється від деяких колективів в стилі сальса (Eddie 
Palmieri, Spanish Harlem Orchestra) до сучасних виконавців, чия музика знаходить-
ся на межі із складним концептуальним джазом (Miguel Zenon, Luis Perdomo, Danilo 
Perez). 

Останнім часом в світі можна помітити стрімке зростання зацікавленості до ла-
тино-американського джазу, однак виконання цієї музики ставить перед музикан-
тами низку труднощів, здолати які може допомогти лише поглиблене вивчення як 
фольклорних ритмів і стилів так і тих, для яких останні були лише фундаментом.

На жаль, в Україні тема Latin Jazz комплексно не досліджується і існує виключно 
в практичній площині. Сумна тенденція того, що виконавці, не розуміючи повністю 
музичну роль того чи іншого елементу афро-кубинської музики, використовують їх 
некоректно. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Сhristian Washburne (2002). Current Musicology. Р. 411-413
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The Legacy of Chano Pozo https://www.youtube.com/watch?v=7qsVVwlh6Nc 
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ТВОРЧЕСТВО МИЛКИ АНДРЕЕВОЙ И БОЛГАРСКИЙ ФОЛЬКЛОР

Аннотация
Актуальность. Традиционное искусство Болгарии практически не претерпело 

ассимилятивных воздействий и продолжает функционировать как на бытовом уров-
не, так и в концертной жизни страны, чем привлекает внимание европейской обще-
ственности. Многочисленные музыкальные и хореографические фестивали, конкурсы 
проходят с большим успехом и приобщают все больше коллективов к исполнительству. 
Особое внимание в данном контексте заслуживает творчество народной певицы Мил-
ки Андреевой, как популяризатора болгарского национального фольклора, знатока всех 
тонкостей уникального национального мелоса.

Цель – осветить творчество исполнительницы народных песен Милки Андреевой 
и особенности национального болгарского мелоса.

Выводы. Болгарский музыкальный фольклор – уникальный по своей сущности, ему 
присущи: ритмически однотипная группировка длительностей, симметрия ритмофор-
мул, гармонические «кластеры», секундово-квартовые/квинтовые созвучия, септаккор-
ды, бурдонный тип фактуры на которую наслаивается развитая, основанная на мелиз-
мах мелодия. Данные особенности болгарского фольклора ярко представлены в творче-
стве Милки Андреевой. 

Ключевые слова: болгарский фольклор, мелос, творчество Милка Андреева

Дискуссии
Ежегодно в разных районах Болгарии проводятся фольклорные праздники – «со-

боры», а раз в пять лет – национальные «соборы». Такие праздники, способствуя сохра-
нению лучших национальных традиций, вызывают также теоретические дискуссии 
о месте фольклора в современной культуре, о возможностях и формах его использова-
ния и т. п. Интерес к фольклору поддерживают и постоянно появляющиеся статьи в пе-
риодической печати, и издающиеся в значительном количестве научно-популярные 
сборники словесного и музыкального фольклора. Достаточно широко развернулась 
в Болгарии собирательская и исследовательская работа в области фольклора (Соколо-
ва, 1975, с. 24). Музыкальное искусство Болгарии рассматривает народную традицию 
как первоисточник музыкального профессионального творчества, акцентируя вни-
мание на интонации, гармонии, сложной метроритмике, полиритмике. Прослеживая 
ретроспективу формирования профессионального искусства, анализируя источники 
тематизма, констатируем, что по своему генезису, оно выступает как синкретический 
вид искусства, поскольку исторически имеет в основе обрядовые действия, которые 
сопровождаются игрой на музыкальных инструментах, пением, танцами.
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Болгарской народной музыки свойственен уникальный характер метритмиче-
ской системы. В основе этого лежит разделение мужской и женской ритуальности (ха-
рактерное для земледельческой культуры патриархального типа), в результате чего 
формировались разные типы вокальной и ритмической двигательной активности.

Ярким примером воплощения уникальности, самобытности болгарского 
музыкального фольклора служит творчество Милки Андреевой, потомственной пе-
вицы, которая унаследовала талант по материнской линии. Впервые она вышла на 
большую сцену в возрасте пятнадцать лет в городке Средец. Первое участие певицы 
в областном фестивале «Босния» было в 1966 – уже тогда она покорила публику и по-
лучила первую премию. После этого последовал ряд фестивалей: «Босны» – первое 
место, Гликина поляна (1967); Граматиково – первое место (1971); Копривчица – вто-
рой национальный собор народного творчества – золотая медаль (1971); Закопане, 
Польша, солистка ансамбля Странджа – награда Золотой топор (1974); Пятый район-
ный собор народного творчества – золотая медаль (1975); Лауреат пятого республи-
канского фестиваля «Златна значка» (1979); Средец, Вклад в сохранении болгарской 
фольклорной вокальной традиции (2001); НСТСФВ «Божура» – Диплом популяриза-
ции странджанской песни (2002); с.Бродилово, Царево – Християский фольклерный 
сабор «Св.Св. Константин и Елены», первое место (2011); Бургас – Диплом и награда 
Золотой значок для сохранении и популяризации украинской культуры в Болгарии, 
в рамках фестиваля Понтийская арена (2015); на международном фольклерном фес-
тивале Ла Стеле Ди Гарде, Гардезано, Италия первое место (2016).

Постоянное участие в республиканских ярмарках «Петрова Нива», «Агликина 
поляна», «Граматиково», «Копривщица» принесло множество наград и призов. Ста-
новление Милки Андреевой как профессиональной певицы началось в 1969 году, ког-
да ее приняли в качестве солистки ансамбля «Странджа» в Бургасе. 

Немаловажное значение в творческом становлении певицы имел культурный 
ареал региона, в котором родилась и проживает певица. Село Богданово расположено 
в 328 км от Софии, в районе гор Странджа, было основано переселенцами в ХІХ веке, 
известно руинами фракийского поселения, пещерой «Тангырычката дупка», право-
славным храмом Святых Константина и Елены. В этом селе, в 1951 году, родилась 
Милка Андреева, которая продолжает традицию исполнения странджанских песен. 
В репертуаре певицы сотни песен, которые не раз были удостоены наград певческих 
фестивалей. Как рассказывает о себе Милка Андреева: «я потомственная певица, роди-
лась в селе Богданово, известном своими сильными мужчинами-бойцами и красивы-
ми женщинами-певицами». Гордостью для Милки Андреевой является ее участие во 
Втором национальном смотре народного творчества в Копривштице в 1971 году и ла-
уреатское звание Пятого республиканского фестиваля художественной самодеятель-
ности. В целом в репертуаре певицы более 500 песен в репертуаре. 

Выводы
Болгарский музыкальный фольклор – уникальный по своей сущности, ему при-

сущи: ритмически однотипная группировка длительностей, симметрия ритмофор-
мул, гармонические «кластеры», секундово-квартовые/квинтовые созвучия, септак-
корды, бурдонный тип фактуры на которую наслаивается развитая, основанная на 
мелизмах мелодия. Данные особенности болгарского фольклора ярко представлены 
в творчестве Милки Андреевой. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВЕСІЛЬНОГО ОБРЯДОВОГО ФОЛЬКЛОРУ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ 
(НА ПРИКЛАДІ СЕЛА ВЕЛИМЧЕ РАТНІВСЬКОГО РАЙОНУ  

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Анотація
Актуальність. Весільному обряду українців, як найбагатшому за музично-етно-

графічним наповненням та найкраще збереженому до нашого часу, приділено найбіль-
ше уваги як у вітчизняній, так і у закордонній дослідницькій літературі (В. Борисенко, 
А. Байбурин, В. Балушок, М. Шубравська, О. Правдюк, О. Курочкін, Г. Лозко, К. Чистов, 
І. Несен та ін.). Певний доробок з окресленої тематики мають і фольклористи КНУКіМ. 
Однак активний інтерес науковців не відобразився на вичерпності дослідження багато-
го за семантикою та ритуалами весільного дійства. Почасту описовий характер пред-
ставлення весільної творчості, без вникнення в типологічні властивості обрядових еле-
ментів, аж ніяк не сприяє її об’єктивному розкриттю та оцінці.

Мета – проаналізувати функцію і місце пісень у весільному обряді с. Велимче Рат-
нівського району Волинської області, а також окреслимо відмінності й особливості ве-
сільного обряду названої місцевості від загальноукраїнського. 

Висновки. Дослідження музичної весільної традиції Волині, а саме реконструкція 
цілісної картини музичної складової весільного обряду волинського села Велимче (Рат-
нівський район). У фольклорних експедиціях протягом 1998–2014 рр. автором було запи-
сано 183 зразки весільних обрядових пісень: проаналізуємо їх функцію і місце у весільному 
обряді названої місцевості, а також окреслимо відмінності й особливості весільного об-
ряду Волині від загальноукраїнського. 

Ключові слова: весілля, фольклор, весільні пісні, Волинь.

Дискусії
Хід весільних обрядодій села Велимче має певну послідовність, яка притаман-

на усім регіонам України. В ньому існує передвесілля, власне весілля і післявесільна 
частина. У передвесільній частині збереженими є обряд Сватання і Запоїни. Назву 
«Запоїни» треба віднести до місцевих особливостей, оскільки скрізь по Україні він 
має назву «Заручини». В цілому, традиція цієї частини не відрізняється від загальноу-
країнської.

Друга частина весільного обряду (власне весілля) є найбільшою й найбагатшою 
на події. Вона охоплює день передвесілля (запросини молодою родини на весілля, ді-
вич-вечір («винки»), перший день весілля (у молодої) і другий день весілля (у молодо-
го). Основні відмінності цієї частини стосуються термінології певних обрядових дій 
та йменування дійових осіб весільної драми.

Головною особливостью і відмінністю весільного обряду села Велимче від загаль-
ноукраїнського є наявність релікту скотарської весільної обрядовості і слабкий від-
гомін хліборобської. На весіллі «ни вбирають каравай», натомість беруть звичайний 
«бохунець» в рушник під руку (тут і далі використані авторські записи етнографічних 
спогадів від респондентів с. Велимче, здійснені у різні роки, із збереженням місцевої 
діалектної вимови (Архів, Видрич, 1998-2014). Що стосується скотарського продукту, 
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то він у весільній обрядовості займає досить важливе і символічне значення. Це сто-
сується насамперед сиру і обрядової їжі з сиру: на весіллі у Велимче символом достат-
ку був не стільки хліб, як сир. Така особливість характерна не лише для села Велимче: 
за спостереженнями широкомасштабної експедиції «Славія – 2000», яку проводив По-
лісько-Волинській народознавчий центр, в кількох етапах цієї експедиції (1994 –1995 
роки) з`ясувалося, що регіоном поширення цього явища можна вважати межеріччя 
Турії та Стоходу аж до їхнього впадання в Прип`ять, на лівому березі якої його сліди 
губляться (Давидюк, 1997).

Обрядові сирні ритуали присутні в таких обрядових діях: на запросинах – коли 
молода запрошує родину на весілля, з собою обов’язково має невеликі вареники з си-
ром. В тій господі, де є малі діти, вона їх пригощає цими варениками; спироги – об-
ряд обміну родинами молодої і молодого пирогами з сиру. Рід молодого (5 – 6 чоловік) 
ввечері перед весіллям приходять до родини молодої з кошелиною пирогів з сиру. До 
їх приходу готуються: печуть пироги, накривають стіл, частують їх. Погостювавши, 
родина молодого іде додому з кошилиною нових пирогів, які їм приготувала мати 
молодої. Страви з сиру є присутніми й на перший день весілля, коли родина моло-
дого прийшла з молодим до дівки, щоб забрати її до вінчання, свахи (жінки з роду 
молодого) віддають «матири із сєї хати» «свий гастинець – „мендричку”» формою як 
невелика паляничка хліба, але вона з сиру і засушена на сонці або підсушена на печі; 
а також на «винках» – дружки, крім вбирання і прикрашання «астрогви», вбирають 
і «мандричку», яку молода забирає з собою вночі першого дня весілля разом з прида-
ним. Ділять цю мандричку між родом молодого зранку на другий день весілля.

Цікавими є вимоги щодо проведення весілля по днях тижня і періодах року. Про-
тягом року було чотири періоди, коли можна було робити весілля. Перший період – від 
Водохреща до Масниці; другий – від Провід до Трійці; третій – від Петра і Павла (12 
липня) до «Спасувки» (Успенського посту); четвертий, найбільший період – від «кун-
цйе Спасувки» (Успіння Пресвятої Богородиці – 28 серпня) до «Пилипувки» (початку 
Різдв’яного посту). Ці періоди мають і народну назву: перший і другий період – «ве-
сілйе у м’ясницйех»; третій – «у жнивах»; четвертий – «восинь» (восени). У піст весілля 
не робили – це пояснюється церковною забороною. Цікавим є народне пояснення, 
чому не можна було робити весілля у Масницю: за словами старожилів, «у Масни-
цю Бог снавав (заснував, робив) світ». Тому в цей період не можна було починати та 
планувати будь-яку велику роботу (наприклад, ставити кросна – верстат для ткання), 
а тим більше робити весілля. Ще не дозволяється робити весілля у русальний тиждень 
(тиждень після трійці), але чому – ми не дізналися.

Суто весілля відбувалося у два дні, причому є певний дозвіл на проведення ве-
сілля по днях тижня: можна було починати весілля у неділю, вівторок і четвер. І тому 
весілля тривало: неділя – понеділок; вівторок – середа; четвер – п’ятниця. Як відомо, 
по всій Україні весілля робили у суботу – неділю. У Велимче в цей день не починали 
весілля, через те, що у суботу, як і в Масницю, «Бог снавав світ». У понеділок, середу 
і п’ятницю весілля не починали тому, що це скоромні дні. В ці дні священник не він-
чав, а повінчатися треба було обов’язково в перший день.

На сьогоднішній день люди дотримуються цих періодів проведення весілля. 
А щодо днів тижня, то зараз найчастіше проводять у п’ятницю – суботу, рідше неді-
лю – понеділок. Іноді весілля триває один день або в молодого або в молодої: це за-
лежить від достатку родини і смерті кого-небудь з батьків. Якщо померли батько чи 
мати, то весілля протягом двох – трьох років, якщо й роблять, то без музик: як колись 
так і зараз.

Щодо музичної весільної традиції села зазначимо, що порівняно з іншими обря-
довими творами, весільні наспіви в селі, як і загалом в Україні, представлені найба-
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гатше. Основний масив обрядової музики є пісенний. І тільки в одному обрядовому 
моменті з’являється інструментальна музика, самі музиканти її називають «В добрий 
час». Звучить вона тоді, коли чоловіки обтанцьовують молоду. Інструментальний не-
обрядовий матеріал має велику кількість танцювальної музики: «Краковяк», «Обе-
рок», «Барадач», «Чумак» (теперішня назва: «Гречка»), музика «да скоку» (частушки), 
велика кількість польок. Пісенний весільний матеріал ділиться на обрядовий і необ-
рядовий (весільна лірика, просто лірика, пісні «да скоку»).

Зазначимо, що серед наукових праць зустрічається зовсім небагато етномузико-
логічних розвідок, де б належно характеризувалися типові вокальні форми, або, хоча б 
достатньо розкривалися жанрові особливості весільних пісень окресленої місцевості. 
Єдиною у цьому роді є невелика, але дуже змістовна стаття Л. Добрянської та Б. Лу-
канюка «Спроба типології весільних ладканок і пісень західного Полісся та західної 
Волині» (Добрянська, 1993), де визначено та кодифіковано основні типи обрядових ве-
сільних наспівів західноукраїнських земель. Існує також кілька наукових статей інших 
авторів, де, з огляду на велику значимість, а також широку географію побутування дея-
ких весільних типів, приділено їм спеціальну увагу (Гошовский, 1971; Клименко, 1996). 

В нашому дослідженні використовуємо класифікацію та типологію весільних пі-
сень, запропоновану Добрянською – Луканюком, в який весільні наспіви розрізняють-
ся в залежності від ритмотипологічних ознак на «ладанки» та власне «пісні». Додамо 
також, що наспіви весільних пісень села Велимче демонструють багатство складорит-
мічних наспівів, серед яких є типові для українського фольклору, а також оригінальні 
комбіновані складоритмічні формули. Серед найтиповіших пісенних форм переважа-
ють строфічні ямбічної ритмоорганізації структури.

Висновки
Весільна традиція волинського села Велимче не є ізольованою. Ознайомившись 

з курсовими роботами (рукописами) студентів кафедри музичного фольклору Рів-
ненського державного гуманітарного університету Ганни Антонюк та Яни Базак, які 
досліджували весільну традицію відповідно села Бузаки Камінь-Каширського району 
(сусіднє село Велимчу) та села Тур Ратнівського району, при порівнянні цих весільних 
традицій з велимченською, знаходимо багато спільних рис, як у самому обряді, так 
і у весільних наспівах.

Проаналізувавши хід весільної обрядовості села Велимче, можна дійти висновку, 
що у співвідношенні елементів землеробської та скотарської культури перевага відда-
ється скотарській. Свідченням цього є сирні обряди і відсутність короваю (побічним 
доказом є також відсутність жнивних пісень в деяких сусідніх селах) (Сінельнікова, 
2014, с. 240). Недостатня розвиненість землеробської традиції в цій місцевості зале-
жала, в першу чергу, від природних умов – великої заболоченості, неродючості грун-
тів. Збереження такого специфічного елементу обряду, як обтанцьовування молодої 
чоловіками (з роду молодого) говорить про значну перевагу патріархальної традиції, 
напряму пов’язаної з розвитком скотарства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Сінельнікова, В.В. (2007). Особливості весільної обрядовості українських переселенців 

північного заходу Волгоградської області РФ. Питання культурології: Зб. наук. 
праць. Випуск 23. С. 131–139. Київ. 

Сінельнікова, В.В. (2014). Традиційне весілля українців північного заходу 
Волгоградської області РФ: особливості збереження та сучасний стан існування 
фольклорної традиції. Питання культурології: Зб. наук. праць. Вип. 30. С. 200–208. 
Київ. 



285

MUSIC IN DIALOGUE WITH THE MODERNITY: STUDIOS OF EDUCATIONAL, ART HISTORY, CULTUROLOGICAL

SECTION: TRADITIONAL FOLK MUSICAL CREATIVITY 

Давидюк, З. (1997). Весільний сирний обряд Західного Полісся на археологічному тлі. 
Полісся: етнікос, традиції та культура. С. 239–247. Луцьк.

Добрянська, Л. (1993). Спроба типології весільних ладканок і пісень західного 
Полісся та західної Волині. Четверта конференція дослідників народної музики 
червоноруських (галицько-володимирських) та суміжних земель: Матеріали (ред.-
упор. Б. Луканюк). С. 45–51. Львів. 

Гошовский, В. (1971). Следами одной свадебной песни славян. У истоков народной 
музыки славян: Очерки по музыкальному славяноведению. С. 50–80. Москва: Сов. 
Композитор. 

Клименко, І. (1996). Географія ритмічних трансформація весільної структури 
532 (алгоритм дольності). Сьома конференція дослідників народної музики 
червоноруських (галицько-володимирських) та суміжних земель: Матеріали (ред.-
упор. Б. Луканюк). С. 28–36. Львів. 

Архів записів фольклорно-етнографічних експедицій О.А. Видрич у с. Велимче, 1998–
2014 рр. (аудіоархів, відеоархів, фотоархів).

Кердан Катерина Юріївна
студентка II року навчання ОС «Бакалавр» 
Київський національний університет культури і мистецтв
е-mail: ket.kerdan@gmail.com
м. Київ, Україна
Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, 
доцент Скаженик Маргарита Вікторівна

ФОЛЬКЛОРИСТИЧНІ ВИДАННЯ ЛАБОРАТОРІЇ ФОЛЬКЛОРУ ТА ЕТНОГРАФІЇ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ АКАДЕМІЇ МУЗИКИ ІМ. М. ГЛІНКИ 

Анотація
Актуальність. У часи невпинного згасання традиційної музичної культури в її 

автентичному середовищі, необхідність знайти шляхи подальшого її збереження та 
відродження стає гострою проблемою для  дослідників. Одним із вирішень цього пи-
тання є популяризація етномузики  через народномузичні збірники та аудіодиски. Нашу 
увагу привернули нові видання фольклорних матеріалів з Дніпропетровщини, яка досі 
лишається недостатньо вивченою.

Мета – презентувати збірки та аудіодиск музичного фольклору Дніпропетров-
ської області, що вийшли останніми роками завдяки науковій діяльності Лабораторії 
фольклору та етнографії Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки.

Висновки. Два випуски серії «Народні пісні сучасної Дніпропетровщини» (за мате-
ріалами Томаківського та Петропавлівського районів) висвітлюють сучасний стан му-
зичної традиції Нижньої Наддніпрянщини, розкривають прихований роками етнокуль-
турний пласт регіону, дають змогу поціновувачам української культури відкрити для 
себе народнопісенну традицію краю.

Ключові слова: Дніпропетровщина, Нижня Наддніпрянщина, Томаківка, Пе-
тропавлівка, пісенний збірник, козацькі пісні, Лабораторія фольклору та етнографії 
ДАМ ім. М. Глінки.

Дискусії
Популяризація етномузики найчастіше відбувається через поширення народно-

музичних збірників та аудіодисків. У наш час у цьому процесі задіяна і мережа Інтер-
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нет, багато нот (подекуди разом з поетичними текстами пісень) знаходимо і в нау-
кових статтях, розміщених на сайтах наукових видань. У цих тезах ми прагнемо оз-
найомити широку аудиторію (насамперед виконавців-фольклористів) з публікаціями 
пісенного фольклору Дніпропетровської області, систематичне етномузичне обсте-
ження якої розпочате лише у ХХІ столітті. Предметом розгляду є пісенні збірники та 
компакт-диски з народними піснями в автентичному виконанні. 

Землі сучасної Дніпропетровської області знаходяться на межі двох етнокуль-
турних регіонів – Середньої Наддніпрянщини та Степової України. Вони були пізно 
заселені вихідцями з різних регіонів. Тривалий час ця земля була ареною військових 
дій, тож і фольклорна традиція зазнала тут значних втрат. Тим не менше – місцева 
традиція просякнута козацькою славою і звитягою. Тож не дивно, що тема козацтва 
постала однією з перших і в публікаціях. Одним з перших козацькі пісні опублікував 
Віктор Кириленко, дослідник народної творчості та бандурист, у збірці «Ой гук, мати, 
гук» 1997 року (Любимова, 2019).

У 2014 року з ініціативи Дніпропетровської обласної ради була створена ро-
боча група (за участю музикознавців та інших науковців), яка сформувала номіна-
ційне досьє для внесення козацьких пісень Дніпропетровщини до списку елементів 
нематеріальної культурної спадщини, що потребують термінової охорони ЮНЕСКО. 
28 листопада 2016 року Комітет ЮНЕСКО прийняв позитивне рішення з цього питан-
ня (Приходько, 2017).

З метою запису козацьких пісень та інших пісенних жанрів, що збереглися в те-
рені до нашого часу, відбулася низка експедицій. У польовій роботі брали участь до-
слідники з Дніпропетровського національного університету імені О. Гончара та Ла-
бораторії фольклору й етнографії Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки 
(утворена у 2015 р.)8, а також учасники Всеукраїнської асоціації молодих дослідників 
фольклору (керівник І. Фетисов). Результатом цієї співпраці став збірник «Козацькі 
пісні Дніпропетровщини», виданий 2016 р. Нотації та вступна стаття якого були під-
готовлені співробітниками Лабораторії фольклору й етнографії ДАМ ім. М. Глінки9.

Це видання дуже презентативне: кольорове і у твердій обкладинці [Ілюстрація 1]: 
Проблема в тому, що справжніх козацьких пісень 

у книзі не так вже і багато, адже бралися записи кінця 
2020-х років, коли ці твори, а головне специфічна ліро- 
епічна манера їх виконання майже втратилися.

***
Наступним кроком у діяльності Лабораторії фоль-

клору й етнографії ДАМ ім.  М.  Глінки стало формуван-
ня серії видань «Народні пісні сучасної Дніпропетров-
щини». Кожний новий випуск планується присвятити 
певному району Дніпропетровської області. Ініціатором 
проєкту виступив ректор академії – професор, заслуже-
ний діяч мистецтв України Юрій Новіков. У спеціально 
організованих експедиціях було задіяно багато осіб (від 
фахівців-етномузикологів до студентів), але ключову 
роль відіграли Галина Пшенічкіна та Анастасія Любімо-
ва, які безпосередньо проводили опитування респон-
дентів. Вони і стали упорядниками перших двох нотних 
збірників з цієї серії. 

8 Далі – ДАМ ім. М. Глінки.
9 Лабораторія фольклору та етнографії Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки: офіц. сайт. 
URL: http://dk.dp.ua/лабораторія-фольклору-та-етнографії/ (дата звернення: 18.03.2021).
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Перше видання присвячене музичному фольклору То-
ма́ківського району10 (Пшенічкіна, Любимова, 2016). Збір-
ка побачила світ у 2016 році і була презентована у стінах 
ДАМ  ім.  М.  Глінки [Ілюстрація  2]. Під час концерту-пре-
зентації глядачі мали можливість побачити експедиційне 
відео з томаківськими народними співачками, окремі піс-
ні прозвучали у виконанні фольклорного гурту «Володар» 
(м. Київ, керівниця М. Скаженик).

Другий випуск висвітлює сучасний стан народному-
зичної традиції Петропавлівського району11 (Пшенічкіна, 
Любимова, 2019а). Це видання вийшло у 2019 році, воно має 
удосконалену структуру та аудіододаток (60 пісень), який 
також викладено на сайті ДАМ ім. М. Глінки [Ілюстрація 3]. 
На початку 2021 р. ця книга була перевидана.

Обидві збірки починаються 
з передмови, де викладено істо-
рію  досліджуваної місцевості, 
стан сучасної фольклорної традиції. Вступна частина пер-
шої збірки містить два розділи: «Історичну довідку» про 
створення містечка Томаківки і самого району від найпер-
ших згадок до середини ХХ століття та «Від упорядників», 
де охарактеризовано народномузичну традицію краю, екс-
педиційну роботу та пісенні твори, які увійшли до збірки.  

Передмова до другого випуску не має поділу на під-
розділи, в ній поступово викладені історичні факти та опис 
фольклорної традиції. Левову частку займає музикознав-
чий аналіз наведених у збірці пісенних зразків.

Основу збірок складають нотації пісень з повними 
поетичними текстами. Наведені нижче діаграми показу-
ють жанрову палітру обстежених районів і загальну кіль-
кість наведених у збірках пісень кожного жанру. Статис-

тичні підрахунки показують, що найкраще у досліджуваних теренах збереглися пісні 
зимового та весільного циклів, а також позаобрядові твори різної тематики [Ілюстра-
ції 4, 5].

10 Далі скорочено перший випуск називатимем «Томаківка».
11 Далі скорочено другий випуск називатимем «Петропавлівка».
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Найбільший відсоток мають зимові наспіви, що супроводжують різні обряди різд-
вяно-новорічного періоду: 

Зимові жанри Томаківка Петропавлівка
Щедрівки 6 12
Щедрівки дитячі 3 10
Колядки – 1
Колядки дитячі 3 10
Колядки християнські 4 –
Засівання 2 8
Меланкування – 7
Рожествування 1 1

У першій збірці наведено 18 зимових мелодій, у другій – 49, що розділені на ди-
тячі і дорослі. Дитячі мають нескладні мелодії вузького діапазону, дорослі – довгі тек-
сти, складніші мелодії, багато варіантів.

Другими за кількістю є зразки весільних пісень, в «Томаківці» їх налічується 16, 
у «Петропавлівщині» – 38. Це пісні до різних етапів весільного дійства: короваю, за-
прошення на весілля, дівич-вечора, застілля («передирки» між свахами і дружками), 
прощання з матір’ю тощо. Якщо на ту саму мелодію в селі записано кілька різних тек-
стів, то всі вони наводяться після відповідної нотації.

Третю позицію за кількістю записів займає позаобрядовий фольклор. У «Томаків-
ці» 10 пісень побутового змісту, всі вони розміщені у розділі «Ліричні пісні» (у тому 
числі 1 козацька і 5 «некрутських»12, див. Ілюстрацію 6). 

12 У місцевій вимові «некрутськими» називають рекрутські пісні, які супроводжували обряд проводів 
до армії.

Ілюстрація 6
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У Петропавлівці наведено 38 різножанрових творів: 20 зразків родинної та лю-
бовної тематики, інші 18 – це козацькі (2), чумацькі (2), некрутські (2), солдатські (1), 
тюремні (3), народні романси та пісні літературного походження (4), жартівливі (3). 
У «Петропавлівці» до розділу «Позаобрядові пісні» упорядники включили і твори ма-
теринського фольклору – колискові та забавлянки (5). У «Томаківці» ці жанри утворю-
ють окремий розділ.

У «Томаківці» найменшою кількістю (2  зразки) представлені жанри весняно-
го сезону «Весняні  пісні та  ігри» – це гра «Подоляночка» та псальм Великого посту 
«А у неділю рано-пораненьку». У «Петропавлівці» такого розділу немає. 

Окрему увагу автори видань приділили так званим напливовим пісням –творам, 
що з’явилися в цій місцевості в наслідок переселення співачок з інших регіонів. У То-
маківці в розділі «Напливові пісні» знаходимо дві веснянки та купальську пісню. У Пе-
тропавлівці розділ «Пісні з інших регіонів» набагато більший: 20 зразків, серед яких 
весільні, колядки, щедрівки, веснянки.

Надзвичайно інформативними є додатки, де наведені словесні спогади респон-
дентів. Укладачі завжди вказують імена осіб, від яких конкретно записані ті чи інші 
спогади. У першому випуску наведено розповіді з 4-х сіл13: про хід весілля, обрядовий 
весільний хліб (коровай, дивень), особливості дівич-вечора, весілля сироти, а також 
про виря́дини в армію. У другому випуску додатки значно об’ємніші – на 26-ти сто-
рінках мешканці 11 сіл розповідають про: історію заселення краю, місцеве весілля, 
вирядини до армії, традиції святкування зимових свят, Купала, Трійці, дитячі ігри. 

Незамінними для науковців є покажчики, розміщені після додатку:
 – Словесний – вказані інципіти пісень за алфавітом, їх сторінку та порядковий 

номер.
 – Географічний – населені пункти та номери записаних там пісень.
 – Ритмотипологічний – у формі таблиці пісні згруповані за ритмічними типа-

ми; тут вказано композиційну схему та ритмічну модель кожного твору.
 – Спеціальні нотні та інші позначення – для кращого розуміння нотних тран-

скрипцій роз’яснюються певні позначки, які використані за методикою А. І. Іваниць-
кого. 

 – Виконавці – послідовно викладено списки респондентів, від котрих записано 
музичні твори. Імена згруповані за місцевістю, біля кожного вказано походження спі-
вака, освіта, рік приїзду (якщо людина немісцева) та номери пісень, в яких він співав.  

У другому випуску покажчики ідентичні, відсутній лише ритмотипологічний. 
Новим розділом у другому випуску є «Світлини» – фото співачок, учасників екс-

педицій, музейних експонатів: [Ілюстрації 7, 8].

13 Села Вищетарасівка, Кисличувате, Володимирівка та Кірове (Крутеньке).

Ілюстрація 7
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Також у Петропавлівці важливою відмінністю є наявність аудіододатку. Він та-
кож розміщений на сайті ДАМ ім. М. Глінки у розділі «Видання» і налічує 60 пісень 
(Пшенічкіна, Любимова, 2019б). 

Як і в першому випуску, остання сторінка присвячена детальній інформації про 
збирачів, упорядників та людей, безпосередньо причетних до випуску збірки. 

Висновки
Починаючи з останніх десятиліть ХХ  століття, народна культура зазнає непо-

правного негативного впливу через сучасні глобалізаційні процеси. Процес усної пе-
редачі традиції від старшого покоління до молодшого відходить у минуле. Стрімка 
урбанізація культури, занепад села і  похилий вік людей, у пам’яті яких ще зберігаєть-
ся пісенна традиція, залишає все менше шансів зафіксувати безцінний скарб україн-
ської духовної спадщини.

Тож у час невпинного згасання традиційної музичної культури в її автентично-
му середовищі, необхідно знайти найкращі шляхи подальшого її збереження та від-
родження.

Глибоке поетапне експедиційне обстеження сіл Дніпропетровщини, яке здійснює 
Лабораторія фольклору та етнографії при ДАМ ім. М. Глінки, отримало свої результати. 
Зібрані, транскрибовані та аналітично опрацьовані фольклорні матеріали були опублі-
ковані в серії наукових збірок «Народні пісні сучасної Дніпропетровщини». 

Два випуски серії з аудіододатками, які містять найкращі зразки народнопісен-
них творів, записаних у експедиціях, мають на меті показати сучасний стан музич-
ної традиції Дніпропетровщини, розкрити прихований роками матеріал культурного 
пласту регіону, дати змогу поціновувачам української культури відкрити для себе пі-
сенну традицію краю.

Сподіваємося, що численні матеріали експедицій, проведених у 14 районах Дні-
пропетровської області, найближчим часом стануть основою для нових фольклорис-
тичних видань Лабораторії фольклору та етнографії ДАМ ім. М. Глінки і будуть від-
кривати Дніпровський край з його різноманітними традиціями та культурою. 
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ТВОРЧИЙ ПОРТРЕТ МАРІЇ ЗАХАРІВНИ ТИМОЩУК 
(С. ВЕРБІВЦІ ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Анотація
Актуальність. У кожному куточку України завжди співали народних пісень. Адже 

пісня – то душа народу, його минуле, сучасне й майбутнє. Не винятком є і мальовниче 
село Вербівці, що знаходиться в західній частині Хмельницької області на лівому березі 
річки Хомора (ліва притока річки Случ).

Мета – висвітлити творчий портрет берегині української нематеріальної спад-
щини Марії Захарівни Тимощук (с. Вербівці Шепетівського району Хмельницької області).

Висновки. Наша рідна Україна – це край, де почалося наше життя, тут жили наші 
прадіди, тут коріння українського народу, яке сягає глибини століть. Ми українці, а зна-
чить, маємо знати свою історію, розвивати культуру, традиції, любити свій народ, а це 
означає шанувати мамину пісню, що вчила добра і ласки, пам’ятати батьківську хату, 
бабусину скриню, з трепетом брати в руки речі, які в ній є, і берегти їх, як найціннішу 
реліквію.

Ключові слова: народна пісня, автентичний спів, народна співачка, музичний фоль-
клор, спадщина, традиційна культура.

Дискусії
Розташоване село в 34 кілометрах від районного центру, міста Шепетівки і за 

5 кілометрів від залізничної станції Чотирбоки. Село входить до складу Вербовецької 
сільської ради, яке до 1976 року було адміністративним центром сільської ради. Насе-
лення села Вербівці становить 676 чоловік, кількість дворогосподарств – 248. 

Основну частину населення складають пенсіонери, хоча й чимало є людей серед-
нього та молодшого віку. Село має древню історію. Із старовинних переказів відомо, 
що перші поселення на цій території з’явились на лівому березі річки Хомора, побли-
зу села Сульжин. Ці два села знаходяться дуже близько одне від одного, розділяє їх 
лише річка. 

Існує версія, що назва села Вербівці походить від того, що в давнину перші посе-
ленці понад річкою висаджували багато верб. І донині у цій місцевості їх росте досить 
багато.
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Перша згадка про село датується XVII ст. З історичних документів відомо, що 
в 1864 році в селі відбулося заворушення селян, яке було викликане селянською ре-
формою. Тоді Вербівці відмовлялись платити непосильні викупні платежі за землю. 
На жаль ніяких друкованих матеріалів чи документів про краєзнавчі дослідження 
села не знайдено.

Тут завжди шанували звичаї і обряди, берегли і несли їх через віки, передаю-
чи у спадок наступним поколінням. «В селі завсіди співали, бо так легше працювати 
було» («Експедиційні записи Анастасії Ястрижемської»). Не винятком є Тимощук 
Марія Захарівна. Народилася вона 13 липня 1930 р. в с. Вербівці. Її батько – Шевчук 
Захар Іванович був трактористом. Мати – Шевчук Галина Степанівна була домогос-
подаркою. 

В сім’ї зростало двоє дітей: менша Марійка та старший брат Тимофій. Змалечку 
батьки прививали дітям любов до свого краю, до рідної землі. Ще з дитячих років 
діти усвідомили, що кожна людина починається зі знання свого родоводу, з любові 
до батьківської домівки, до материнської пісні. Від матері до доньки передавалися 
старано вишиті рушники, сорочки. Від батька до сина – земля, любов до неї, вміння 
відчувати її біль, чути її голос.

З дитинства Марійка, як і всі діти, допомагала батькам по господарству. А ще лю-
била слухати та співати пісні, почуті від батьків та односельчан. Пригадує, як ще була 
малою дівчинкою, коли до них приходили гості. Тоді вона, сидячи на печі, підспівува-
ла для них пісень. 

Коли дівчинка підросла, то батьки віддали її в школу в сусіднє село Брикулі, 
де вона закінчила 5 класів. Пізніше працювала ланковою. В двадцять чотири роки 
вийшла заміж. Невдовзі після невдалих родів, покинула чоловіка. Довгі роки Марія 
Захарівна жила в самоті. У тридцять років пішла працювати дояркою, де познайоми-
лась зі своїм другим чоловіком Петром. На жаль, нащадків так і не було. Проживши 
щасливих понад 40 років у шлюбі, Петро Іванович пішов з життя. Попри все Марія 
Захарівна пригадує найщасливіші роки у її юності. 

Як безліч літніх жінок в українських селах, які тримають худобу і самотужки ве-
дуть господарство, Марія Захарівна завжди гостинна і готова допомогти, рада бачити 
гостей, що приїдуть і будуть записувати її пісні, чи просто спілкуватися й слухати; 
гостинно пригощає.

Зі слів інформанти, часто до неї приходили у гості дві подруги: Ніна Дем’янів-
на Поліщук та Марія Левківна Качур. Жінки співали ліричні пісні і згадували молоді 
роки. Кожна пісня супроводжувалась відповідним коментуванням, про важку жіночу 
долю. Також разом співали і частівки, які складали самі (тут і далі пряма мова інфор-
манти наводиться із збереженням місцевого діалекту):

«Як була я молода, то була я різва,
Через штири монастири до монаха лізла».

Пригадує, як ходили на вечорниці: «Я була ше мала, ходила бо інтересно було. Ді-
вок багато було, а хлопців менше. Приходили хлопці з сусіднього села, то вже крутились 
буля наших дівок, а наші хлопці побачать і йдуть розбиратись з ними, шоб наших дівок не 
забирали. А тії, шо чужі – не дурні, пришли з наливкою. І наші сразу і притихли».

Жодне свято не проходило без участі Марії Захарівни та її подруг. У молоді роки 
їх запрошували на регіональні фестивалі, де вони гідно представляли честь села. Улю-
бленою піснею співачки є українська народна пісня «Летіла зозуля». 

Час не стоїть на місці, тому, на жаль, багато пісень вже не пригадати. Нині Марія 
Захарівна не дуже хоче співати. «Ой дитино, не буду співати, бо люди засміють. Ше ска-
жуть, шо здуріла», - пояснювала вона. Полюбляє слухати радіо, але каже, що пісні вже 
не ті, і співати їх немає кому. Молодь у селі майже не співає автентичних пісень, окрім 
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щедрівок та колядок. Дуже шкода, що вони не цікавляться особливостями обрядовості 
у своєму селі.

Марія Захарівна завжди співала для себе і для людей. Виконання співачки вра-
жає відчуттям мелодичних фраз та вмінням розгортати їх на довгому диханні. Разом 
із сільськими жінками полюбляє співати на весіллях, тому дуже добре знає місцевий 
весільний обряд (до речі, зі слів інформантки, за своє життя Марія Захарівна разом 
з своїми подругами спекли понад 80 весільних короваїв). Без пісні не виконує жодної 
роботи. Жаліє лише про те, що не має кому передати свої знання та навички, адже 
традиція має продовжувати своє існування.

Після експедиції і спілкування з народною співачкою Марією Захарівною Ти-
мощук у нас виникло кілька риторичних питань. Щоб почати процес відродження 
традиційного українського сольного чи багатоголосного співу в його автентичному 
фольклорному середовищі – в українському селі – ми маємо усвідомити, яка це вели-
чезна цінність. Нам часто вдається, що сільських виконавців і відповідно автентичних 
пісень ще багато, що вони довкола нас, але насправді ці найцінніші й унікальніші ар-
тефакти зникають у нас на очах. За це свідчить і сором’язливість Марії Захарівни, яка 
аргументувала своє небажання співати на запис тим, що люди подумають, що вона 
«здуріла» і засміють її (дивіться пряму мову інформанти вище по тексту).

Це питання, на нашу думку, є дуже співзвучним з питанням мови. У селах, на 
жаль, часто побутує така думка: якщо ти співаєш, то ти або п’яний, або хворий. Нам 
пощастило поспілкуватися з нашою майстринею народного співу, однак з досвіду ко-
лег можемо констатувати, що фольклористам – експедиційникам часто доводиться за 
закритими дверима вмовляти літніх жінок співати, бо вони бояться, що це почують 
сусіди. Це посіяні комплекси, які й до сьогодні не подолані.

Ще однією проблемою є те, що сьогодні носії традиції, які володіли найдавніши-
ми її зразками, під впливом радіо і телебачення дуже швидко втрачають свій репер-
туар і замінюють його на більш уніфіковані радіо-телезразки. На жаль, у більшості сіл 
сьогодні із захопленням будуть співати загальновідомі зразки чи пісні про «лісапет», 
нехтуючи своїми місцевими унікальними музичними артефактами. Причина: їм не-
має кому передати цю традицію, розповісти про неї. Як не прикро, але телевізор по-
глинає і витісняє унікальну етнокультуру. 

Тому наше завдання, як фахівців – фольклористів, розповісти про цінність цієї 
пісенної традиції – і її носіям, бо, на щастя, вони ще є, і допомогти максимально це 
усвідомити не лише вузькому колу зацікавлених дослідників, але й широкому загалу. 
Сьогодні ми є свідками процесу вмирання народної пісні в селі і поступової зміну 
її середовища побутування з села до міста, де є формальні і неформальні молодіжні 
осередки, які цікавляться традицією, її досліджують і сценічно відтворюють. Проте 
вважаємо, що поодиноких зусиль в цьому питання замало: народна пісня, як еле-
мент спадщини народу, має бути захищеним на рівні держави, що потребує розробки 
і впровадження низки комплексних програм.

Висновки
За неповним підрахунком вчених – фольклористів, українських народних пісень 

налічується півмільйона. Таким багатством, мабуть, не може похвалитися ніякий ін-
ший народ світу. Тому наше завдання якомога більше зафіксувати пісень, звичаїв, об-
рядів з уст самобутніх народних співців, щоб зберегти духовну красу рідного краю. 
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КОЛИСКОВІ ПІСНІ ЗАТОПЛЕНОГО СЕЛА РУДЯКІВ 
(БОРИСПІЛЬЩИНА)

Анотація 
Актуальність. Сучасні мами мають можливість проводити багато часу з немов-

лятами. Це важливий період у розвитку дитини, яка лише починає пізнавати світ. Один 
з найефективніших способів близького контакту дитини і матері – спів колискових пі-
сень. Тож оприлюднення та дослідження цих наспівів є надзвичайно актуальною справою.

Мета – охарактеризувати зміст поетичних текстів та музичні ознаки колиско-
вих наспівів, записаних авторкою від переселенок затопленого села Рудяків Бориспіль-
ського району Київської області.

Висновки. Проаналізовані колискові мають традиційні тексти, іноді з досить роз-
винутими сюжетами. Більшість розглянутих мелодій засновані на варійованому повто-
рі чотиридольної поспівки, але трапляються і складніші композиції, в яких поєднується 
кілька різних інтонацій. Різняться наспіви і за своїми ладозвукорядами.

Ключові слова: колискова пісня, материнський фольклор, пісні для дітей, Лівобе-
режна Київщина, Бориспільський район, затоплене село Рудяків.

Дискусії
У традиційному суспільстві всі етапи життя людини супроводжувалися своїми 

піснями. Найперший з них – раннє дитинство. Саме тоді немовлятам співали спеці-
альних пісень – колискових. Це короткі пісні, які виконувалися з метою присипляння 
дитини. Але дослідники наголошують і на магічних властивостях цих мелодій. Їх спі-
вали, аби з дитиною під час сну, коли вона лишається без догляду, нічого не трапило-
ся. В уявленнях наших предків ніч вважалася особливо небезпечною, адже темні сили 
могли впливати на людей. Тож «одним із найефективніших архаїчних охоронних за-
собів нічного сну став оберіг-наспів» (Коропніченко, 2016, с. 109). 

Колискові зазвичай співала мама, бабуся або старша сестра. Характер мелодій 
та манера виконання повинні були заспокоїти дитину. «Колискову можна зарахувати 
до м’якої форми гіпнозу, під час якого використовуються як невербальні елементи – 
погойдування, специфічні мелодії, так і вербальні – словесне вмовляння» (там само). 
Отже, колискові мають специфічні тексти і мелодії, не схожі на інші пісенні жанри. 

У цих тезах проаналізуємо колискові пісні, які я записала у 2019 та 2020 роках від 
колишніх жительок села Рудяків Бориспільського району Київської області – Ольги 
Федорівни Хворостянко 1940 р. н та Ольги Олександрівни Пасько 1951 р. н. З 1972 року 
жінки проживають у селі Головурів Бориспільського району. Предметом розгляду 
є  зміст пісенних текстів та самі мелодії, їх ритмокомпозиційний та звуковисотний 
устрій. При аналізі пісень ми спиралися на етномузичні дослідження, присвячені спе-
ціально жанру колискових: розгорнуту публікацію в академічному виданні «Історія 
української музики» Ганни Коропніченко (2016) та статтю Анастасії Друзюк (2013)14. 

14  Про історію затопленого канівським водосховищем Рудякова та характеристику тамтешніх обрядів 
і пісень інших жанрів див. в роботах: (Мазуренко, 2020; Скаженик, 2020а, б).
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Усього було записано 8 колискових пісень. Серед них виокремлюємо 5 основних 
сюжетів, які можуть відтворюватися з варіантами (варіювань зазнають як текст, так 
і мелодія). У трьох поетичних текстах головним героєм виступає кіт. За спостережен-
нями Г. Коропніченко, цей персонаж дуже популярний серед колискових на східних 
і центральноукраїнських землях (2016, с. 112). У наших предків кіт вважався сакраль-
ною твариною, яка оберігала дім та його мешканців від усього недоброго. Невипад-
ково під час обряду новосілля, який на думку дослідників у давнину був пов’язаний 
із магічно-культовою системою, «першими у нову оселю переселялися сакральні тва-
рини – як правило, півень або кіт; а також переносилися сакральні речі: жар із печі 
попереднього помешкання з обгорілими колодами (за давніми язичницькими уяв-
леннями так «переселялись» домові духи разом з господарем)» (Лановик, 2006, с. 238) 
Також відомий звичай, коли в нову колиску спочатку клали кота, і лише після цього 
там спало немовля (Іваницький, 2004, с. 16–18).

Розгорнутий сюжет має колискова «Кицю, кицю, кицю, не йди по водицю», в якій 
неслухняна киця впала у криницю і її довелося рятувати (див. слова до нотного при-
кладу 2). У цьому тексті ко́тики поводяться як люди – бешкетують, потрапляють в ха-
лепу, приходять один одному на допомогу. Два інші сюжети більш реалістичні: у ко-
лисковій «Котику сіренький» кота вгамовують, щоб він не будив дитяти, а от у пісні 
«Коточок, коточок, сховався в куточок од маленьких діточок» – жаліють (на жаль, цей 
текст записаний фрагментарно). У двох інших сюжетах фігурує образ птахів, які зако-
лисують немовля і піклуються про нього (обидві пісні мають інципіт «Ой люлі-люлі, 
налетіли гу́лі»). Отже, у більшості текстів в центрі уваги дитина, її спокій і сон.

Тепер проаналізуємо музичні ознаки колискових з села Рудяків. Всі мелодії спи-
раються на шестискладову чотиридольну ритмоформулу (із збільшенням складів мо-
жуть виникати п’ятидольні ритмічні варіанти, див. нотні приклади 1, 2).

Діапазон мелодій вузький (мала терція або кварта), але він може розширюватися 
за рахунок додаткових звуків (субсекунди або субкварти). 

Композиція пісень спирається на багаторазовий повтор тієї самої поспівки (нот-
ний приклад 2), або на почерговий повтор кількох різних коротких музичних побудов 
(нотні приклади 1, 3). Розглянемо найцікавіші виконавські версії.

Спочатку проаналізуємо одну 
з колискових у виконанні Ольги Олек-
сандрівни Пасько 1951  р.н. (нотний 
приклад 1). Вона заснована на почер-
говому тиражуванні двох контрастних 
інтонацій – малотерцієвої (із початко-
вою субквартою) у формі мелодичної 
хвилі та квартової з  низхідним на-
прямком мелодії: 

Дві інші колискові у виконанні 
цієї співачки засновані на тиражуван-
ні першої інтонації.

А от Ольга Федорівна Хворостян-
ко 1940  р. н. співає інакше. Дві пісні 
мають квартовий діапазон з великою 
терцією в  основі (нотний приклад  2). 
Як і в попередньому зразку, основне 
варіювання мелодії відбувається на 
перших чотирьох складах: 

Нотний приклад 1
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Цей текст має розвинутий сюжет, який в дета-
лях розповідає про «життєві перипетії» неслухня-
ної киці. Наведемо його повністю: 

Кицю, кицю, кицю, 
Не йди по водицю,
Бо впадеш в криницю
Криниця глибока
Впадеш виб’єш бока 
Киця не слухала,
Взяла відра й потьопала

(продовження тексту із іншої виконавської версії):
Та й упала у криницю.
Пішов котик рятувати – 
Кицюночку витягати.
Витяг кицічку за вушко
Положив де сухо.
Лежи, кицю, тута,
А я знайду прута.
Іще прута не найшов, 
А кицуня вже пішов.

На іншому сеансі під час моєї другої експедиції Ольга Федорівна той самий текст 
наспівала вже зовсім на іншу мелодію. Чіткіше цей наспів прозвучав із словами «Ой 
люлі, люлі, налетіли гулі» (нотний приклад 3): 

Тут початкова квартова поспівка вже має малу терцію в основі. На зміну першій 
інтонації приходить друга двотактова – також у кварті (діапазон від субсекунди до 
терції). 

Завершуючи огляд колискових наведемо ще кілька текстів:

Нотний приклад 3

Нотний приклад 2
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(нотний приклад 2)
Ти котику сірий
Да замітай сіни
Не ходи по хаті
Не буди дитяти.

(нотний приклад 1, перша інтонація)
Люлі, люлі, люлі
Прилетіли гулі
Да сіли на люлі
В червоних чоботях 
Стали вони воркотати,
Шоб дитятко колихати.

Висновки
Співачки 1940–1950-х років пам’ятають традиційні колискові пісні. Обидві ба-

бусі співають тихо і дуже низько – в малій октаві (реальна висота звучання зазначена 
в нотних транскрипціях ромбовидною нотою після розміру). У піснях відсутні типові 
для колискових прикінцеві розспівування «а-а-а-а».

Найулюбленішими персонажами пісенних текстів є кіт і «гу́лі». Зазвичай тексти 
не дуже довгі, але пісня про «Кицю» має розвинутий сюжет. 

За ритмічним устроєм всі зафіксовані зразки належать до одного чотиридоль-
ного ритмотипу. А от мелоінтонаційне вирішення ритмоформули може отримувати 
різне втілення – в терції та кварті, з «мажорним» і «мінорним» нахилом, із субтонами 
та без них. Композиція може спиратися на повтор як однієї поспівки, так і кількох 
різних.

Хоча самі виконавиці сприймають колискові мелодії як «ну такі, простенькі», ми 
переконалися, що вони можуть бути різноманітними навіть в репертуарі однієї спі-
вачки. Свій огляд колискових завершимо словами Ольги Федорівни та її співом: «Оце 
таке, видумували таке, колишемо [і співаємо]» https://youtu.be/1ns9H7Knt9E. 
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ХУДОЖНІ ТА МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ АСПЕКТИ  
ДІЯЛЬНОСТІ ДИТЯЧОГО КОЛЕКТИВУ 

(НА ПРИКЛАДІ ФОЛЬКЛОРНОГО ГУРТУ «ПЕРЛИНКА» м. СЛАВУТА) 

Анотація
Актуальність. Кожне нове покоління дітей приходить у надзвичайно багатогран-

ний, різнобарвний світ музичного мистецтва, який уже склався до них. І саме фольклор, 
а особливо автентичний, формує у дитячій психіці систему цінностей, формує естетич-
ний смак до всього народного надбання, яке створювалося століттями.

Мета – розглянути основні художні, навчальні, морально-виховничі аспекти діяль-
ності дитячого колективу на прикладі фольклорного гурту «Перлинка» та вплив тради-
цій колективу на повсякдення вихованців. 

Висновки. Носієм культурної спадщини народу завжди була і залишається народ-
на творчість, яка є складовою частиною національної культури. Суть народного мис-
тецтва полягає в спадкоємності, неперервності існування в часі. Воно тісно пов’язане 
з  життям та побутом людей, їх звичаями, навколишнім середовищем, у якому вони 
співіснують з іншими. Безпосереднє знайомство дітей з народною творчістю розвиває 
творчу фантазію, уяву, сприяє наслідуванню традицій свого народу, вихованню націо-
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нальної свідомості, формує підґрунтя поваги до людей, які створювали матеріальні та 
духовні цінності впродовж віків.

На сьогодні існує чимала кількість творчих колективів, які мають на меті популя-
ризувати українську пісенну творчість, проте лише поодинокі з них спрямовані відро-
джувати давній традиційний спів своїх пращурів.

Ключові слова: дитячий фольклорний гурт, Хмельниччина, Східна Волинь, народна 
культура, традиції колективу.

Дискусії
Головним завданням діяльності дитячого фольклорного колективу є сприян-

ня природному розвитку і формуванню музичного світогляду, мислення, культури, 
навчального інтересу, стійкої мотивації дітей до музичної діяльності; формування 
музично-творчих здібностей у дітей на матеріалі українського музичного фоль-
клору.

Саме з такою метою у 1997 році на базі Славутського Будинку дитячої творчості 
(Хмельницька область) було створено дитячий фольклорний гурт «Перлинка», керів-
ником якого є Майя Сайпель – випускниця Рівненського державного гуманітарного 
університету (спеціалізація «музичний фольклор»). Нині гурт нараховує близько со-
рока учасників (без урахування батьків). Основу репертуару колективу складають тво-
ри, різні за жанром і характером, серед них: календарно- та родинно-обрядові, жар-
тівливі, ліричні, козацькі, чумацькі, повстанські, патріотичні пісні, дитячі ігри, забав-
лянки, побутові танці та народні обрядодійства. Найбільше пісень серед календарно- 
обрядових переважають пісні зимово-весняного циклу - це колядки, щедрівки, весня-
ні заклички, хороводи.

Однією з обов’язкових складових навчально-виховного процесу «Перлинки» 
є  пошуково-дослідницька робота. За роки діяльності колективом здійснено понад 
20 фольклористичних експедицій і записано більше 2000 народнопісенних творів. Ко-
лектив має костюми, які були зібрані у фольклористичних експедиціях у Славутсько-
му районі та відтворені за зразками оригінальних традиційних строїв Волині. Разом 

Фото1. Учасники зразкового фольклорного гурту «Перлинка» з батьками
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з тим, під час експедицій учасниками гурту придбано традиційний одяг селян, пред-
мети побуту, елементи інтер’єру і знаряддя сільськогосподарських робіт, що зберіга-
ються в музеї-світлиці, облаштованій в кабінеті «Перлинки».

Велика увага у «Перлинці» приділяється гармонізації та укріпленню родинних 
цінностей. Невід’ємною частиною навчально-виховного процесу вихованців гурту 
є залучення батьків до музичних занять та колективної діяльності ансамблю. Батьки 
«перлинчат» разом із дітьми не лише відвідують репетиції, а й часто виступають на 
сцені (відеоприклад https://cutt.ly/0vkBxUP), реставрують концертне вбрання, шиють 
та вишивають його окремі елементи, долучаються до виготовлення народних атрибу-
тів, допомагають в організації культурних заходів. У 2015 році учасниками фольклор-
ного гурту «Перлинка» засновано регіональний фольклорний фестиваль «Етногости-
ни у «Перлинки», на який щороку з’їжджаються фольклорні колективи, майстри деко-
ративно-прикладного мистецтва, ремісники та кулінари з Хмельницької та сусідніх 
областей. 

Гурт «Перлинка» веде різнопланову концертну діяльність. «Перлинківці» бе-
руть участь у різноманітних міських та волонтерських заходах, часто виступають 
в сільських клубах, на підприємствах, будинках інвалідів, школах та дитячих садоч-
ках, у великі релігійні свята беруть участь у церковних богослужіннях. Окрім того, 
«Перлинка» – активний учасник обласних, регіональних мистецьких заходів, лау-
реат та дипломант багатьох Всеукраїнських та Міжнародних фестивалів в Україні, 
Польщі, Хорватії, Туреччині, Болгарії, Німеччині, Греції, Чехії, Естонії, Білорусі, Ма-
кедонії, Словенії.

Для підтримання та забезпечення умов для творчого зростання колективу, учас-
ників «Перлинки» умовно можна поділити на такі групи:

а) підготовча група (діти, які нещодавно потрапили до колективу); 
б) молодша і старша групи (діти дошкільного віку, школярі 1-6 і 7-11 класів від-

повідно); 
в) доросла група (батьки учасників гурту, випускники - вихованці колективу).
Кожна репетиція колективу розпочинається з розспівок на голосоведення, чи-

стоту інтонування, розширення діапазону голосу та розвиток дикції на прикладі 
скоромовок. Далі відбувається вивчення запозиченого або повторення опановано-
го раніше музичного матеріалу в залежності від вікової категорії групи. Нерідко 
репетиції бувають присвячені суто розучуванню побутових танців чи обрядових 
танків. Акцентуємо увагу на тому, що пісенний та танцювальний репертуар колек-
тиву створюється переважно з матеріалу, зібраного у фольклористичних експеди-
ціях селами Славутського р-ну. Також невід’ємною складовою є запозичення дос-
віду у інших колективів. Гурт «Перлинка» переймає пісенний репертуар відомих 
в  Україні фольклорних колективів: «Веснянка», «Бовсунівські бабусі», «Кралиця»  
та ін.

У колективі є власні традиції. Одним з перших сольних виступів вихованців 
«Перлинки» є здача академічного концерту у перші місяці їх активності в гурті. 
Будучи колишньою вихованкою «Перлинки», цьогоріч я мала нагоду проходити 
виробничу практику на базі Будинку дитячої творчості та безпосередньо брати 
участь у підготовці дітей до концертної діяльності. Разом ми підбирали і готували 
музичний репертуар, проводили розспівку, повторювали мелодії, тексти пісень та 
вивчали елементарні рухи хороводних танків. Щодо відпочинку, то тут теж скла-
лися свої традиції. У теплу пору «Перлинка» гуртується та відпочиває на свіжому 
повітрі. У відпочинках такого типу стають у нагоді вивчені на репетиціях пісні, ігри 
та танці. Не дивно, що найбільше бажання у родинному колі «Перлинки» тяжіє до 
народної творчості, аніж до сучасної музики. 
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Така сама історія відбувається і з проведенням традиційних свят українців. Учас-
ники колективу організовують забави, як от, до прикладу «Андріївські вечорниці» за 
всіма правилами: кусання «Калити», ворожіння, танці та колоритний спів. На мою 
думку, це пов’язано з тим, що такі відчуття, як: колективність, єдність, діяльність «на 
одній хвилі», – сприймаються учасниками гурту на підсвідомому рівні, де кожен ото-
тожнює себе з ланкою, без якої структура може порушитися. Індивід усвідомлює свою 
нероздільність з традиціями українського народу, його творчістю, матеріальними та 
духовними надбаннями.

Фото 2. Фольклорна експедиція в с. Ганнопіль Славутського р-ну Хмельницької обл.

Фото 3. Колективний відпочинок у Карпатах
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Окрім музично-виконавського аспекту учасники «Перлинки» здобувають пев-
них теоретичних знань з музичного фольклору. З навчально-виховною метою (ав-
торська розробка керівниці М. Сайпель) один раз на місяць проводяться бесіди про 
народні свята, звичаї та обряди, демонструються записи пісенних творів, зібраних 
від автентичних виконавців після проведення експедиційної поїздки. Керівник роз-
повідає дітям історію того чи іншого свята, описує звичаї, традиційні страви, атри-
бутику, символи. Теоретичні знання закріплюються на практиці: наприклад, цього 
року в рамках таких зустрічей діти виготовляли власноруч вертепні зірочки, робили 
різдвяного паука, розписували писанки, випікали «жайворонків». На таких заняттях 
діти не лише поглиблюють свої знання з народознавства, розширюють свій кругозір, 
а й збагачуються духовно.

Переломним моментом в творчій діяльності «Перлинки» стало впровадження 
жорсткого карантину в момент поширення коронавірусу на теренах України. Саме 
в цей час відбулися помітні трансформації та урізноманітнилися творчі експеримен-
ти колективу. З метою пристосуватися до складних умов під час пандемії, учасниками 
«Перлинки» було здійснено чимало «викликів системі». Вихованці почали опановува-
ти дистанційні форми навчання, створювати тренди в соціальних мережах (#Народ-
не_завжди_модне, #Перлинка_folkchallenge) та здійснювати творчі ініціативи у по-
пуляризації українського традиційного мистецтва через народне вбрання та дитячі 
ігри. В результаті це стало ще однією віхою в діяльності «Перлинки».

Висновки
Систематичні репетиції, виховна, творчо-виконавська дослідницька робота 

в зразковому дитячому фольклорному колективі «Перлинка» сприяє розвитку в учас-
ників творчих здібностей, розширенню знань в області народної культури. Творчий 
колектив прикрашають традиції. Особливо цінними для виховання молодшого поко-
ління є, зокрема, проведення першого концерту майбутнього «перлинківця», спіль-
них свят, колективного відпочинку. Важливе значення має пошуково-дослідницька 

Фото 4. Майстер-клас з випікання обрядового печива «жайворонків»
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робота, адже завдяки їй поповнюється репертуар ансамблю, відшуковуються цікаві 
елементи костюмів, а найголовніше – виховується інтерес до народної культури, тра-
диції краю, його історії. 
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ФОРМИ ДОШЛЮБНОГО СПІЛКУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ  
У ХІХ ТА ХХ ст.

Анотація
Актуальність. Тема молодіжної субкультури привертала до себе увагу багатьох 

вітчизняних дослідників, особливо ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст. Згодом, набувши надто заіде-
ологізованого характеру, вона перестала приваблювати вчених, оскільки за радянського 
часу її обʼєктивне висвітлення стало неможливим. Зараз знову пожвавився інтерес до 
цього питання, про що свідчить ряд публікацій. 

Мета – даної розвідки є відтворити реальну картину форм молодіжного дозвілля 
в їх розмаїтті у різних регіонах України, які були важливою складовою молодіжної тра-
диційної культури.

Висновки. Що сильнішими були патріархальні традиції в регіоні, то жорсткіше 
ставилася громада до дошлюбних статевих звʼязків, хоча збереження такого звичаю 
в молодіжному дозвіллі фактично було пережитковим явищем давніх пробних шлюбів. 
Водночас у суспільстві склалася досить чітка система норм поведінки молоді, що була 
санкціонована звичаєвим правом. Вона обмежувала тривалість парубкування/дівування, 
манеру залицяння, коло вибору шлюбного партнера, дозволяючи водночас певну свободу 
вияву почуттів.

Ключові слова: молодіжна культура, традиційна культура, вечорниці, вулиці, 
досвітки.

Дискусії
Питання дошлюбного спілкування української молоді були предметом зацікав-

лення багатьох вітчизняних учених-народознавців як у ХІХ, так і в ХХ ст. До найпоміт-
ніших можна віднести праці В. Камінського, В. Боржковського, М. Дикарєва, М. Сум-
цова, Мр. Грушевського, Хв. Вовка, у радянський час ці питання підіймалися А. По-
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номарьовим, В. Борисенко, В. Сироткіним, останнім часом ця тема стала привертати 
до себе особливий інтерес, оскільки за радянського часу стосунки між молоддю об-
говорювалися лише в «пригладженому» вигляді, оминаючи теми тілесних контактів, 
отже зʼявилися праці, зокрема, М. Маєрчик, І. Ігнатенко, О. Кісь, в яких розкриваються 
табуйовані за радянського часу питання, тощо (Ігнатенко, 2010; Кісь, 2002; Маєрчик, 
2017). До висвітлення цих питань долучилася й авторка цих рядків (Поріцька, 2005). 
Нерідко дошлюбні стосунки ідеалізувалися, вважалося непристойним описувати чи 
тим більше аналізувати певні «сороміцькі» аспекти, особливо «цнотливо» цього ви-
магалося від етнографів радянського періоду.

В Україні шлюбові передувало знайомство і досить тривалі гуляння молоді на 
т.зв. вулицях і вечорницях. В українців історично склалася складна система дошлюб-
них стосунків, яка виявлялася у формах знайомства молоді,  залицяннях. 

Основним інститутом з організації дозвілля молоді та регулювання міжстатевих 
відносин були молодіжні громади, хоча їх функції не обмежувалися тільки цими пи-
тання. Водночас до відання молодіжної громади відносилися врегулювання стосунків 
сільської молоді з місцевою владою (волостю, старшиною, поліцією, поміщиком), за-
лагодження конфліктів між молоддю та іншими мешканцями села, іноді між моло-
дими людьми і їхніми батьками (це могло стосуватися, зокрема, дозволу відвідувати 
«вулиці», вечорниці, досвітки чи навіть можливості ходити на сезонні заробітки), ор-
ганізація урочистостей у селі (церковні процесії, храмові свята, ритуальні різдвяні та 
новорічні обходи обійсть – на Меланки та Василя – колядування й щедрування. Гро-
мада мала «стежити за колядниками, щоб усе йшло гаразд, щоб колядники не билися, 
не пиячили» (Камінський, 1928).

Згідно зі звичаєвим правом молодь отримувала громадське визнання лише після 
одруження. Молодіжна громада власне й була школою соціалізації молоді, інститутом 
її підготовки до сімейного життя. До акцентування цих аспектів діяльності молодіж-
них громад спонукає сама їх природа: походження молодіжних утворень як певного 
інституту пробного шлюбу або як своєрідної перехідної форми від общинного шлюбу 
до індивідуального. Аналіз фактичного матеріалу засвідчує досить давнє виникнення 
молодіжних громад, аналоги яких зустрічаються й серед інших народів. Входження до 
такої громади, яке обставлялося більш чи менш розгорненими ініціальними обряда-
ми, засвідчувало статеву зрілість новоприйнятого члена громади. Молодіжні громади 
обʼєднували лише неодружену молодь і були тимчасовими утвореннями, розрахова-
ними на нетривалий період у житті людини – від початку дівування/парубкування 
до одруження. Водночас це був відповідальний етап у житті молодої людини, то й су-
проводжувався рядом умов, вимог і звичаїв. На чолі громад (приблизно до XVIII ст. 
існували окремі дівоцькі та парубоцькі, які вже на початку ХІХ ст. зазвичай зливалися 
в одну) стояли отаман (береза, ватаг, парубочий старшина) та отаманка (Вовк, 1995). 
Вік, коли починали приймати до молодіжних громад, коливався від 15-16 років до 18-
19 (Боржковский, 1887; «Вулиця в сл. Попасній», 1918) і зумовлювався різними чинни-
ками: місцеві традиції, рівень розвитку виробничих відносин.

Важливою умовою вступу хлопців і дівчат до громади була громадська думка 
щодо їх громадянської зрілості, згода батьків, володіння претендента/претендентки 
певними трудовими навичками, як от вміння косити, їздити верхи – для парубка, ово-
лодіння мистецтвом  ткацтва – для дівчини. Для парубків існувало ще й своєрідне об-
меження: якщо старший брат ще не одружився, молодшого до громади не приймали, 
що, очевидно, було додатковим стимулом для родини пришвидшити одруження стар-
шого. Вступ до громади і перебування у ній був своєрідною межею між дитинством 
і сімейним станом, перейшовши її молоді люди набували нових соціально-вікових 
якостей, насамперед визнання їхніх громадянських прав. Тепер вже молодіжна гро-
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мада могла вступитися за свого члена навіть перед його батьками (наприклад, ті не 
хотіли відпускати на літні заробітки чи на ті ж таки вечорниці чи «вулиці»).

Спілкування молоді мало різні форми залежно від сезону та традиції: це могли 
бути вулиці чи вечорниці. Вулиці (улиці) – зібрання молоді на відкритому повітрі у вес-
няно-літній період. Початок таких молодіжних зібрань міг припадати від ранньої вес-
ни до Великодня (це залежало від місцевої традиції, а головно – кліматичних умов) 
і завершення припадало приблизно від середини вересня, іноді до Покрови, а то й пі-
зніше. На Слобожанщині, за свідченнями, «вулиця буває увесь год; тільки не буває 
у місяці ноябрі і декабрі… у марті,.. того що піст… Та ще ни буває у місяці августі дві 
ниділі, а то можно постоянно гулять» («Вулиця в сл. Попасній», 1918, с. 189). В одному 
населеному пункті (якщо був великим) могло бути й кілька «вулиць», і парубки могли 
заходити на будь-які з них. Це зумовлювало конкуренцію між дівчатами, які застосо-
вували спеціальні магічні дії (переважно за принципом подібності), щоб привабити 
на їхні «вулиці»: проштрикували чоботи голкою з ниткою, завʼязували вузлик, щоб 
не загубилася, потім ходили вулицями навколо хутора і «волочили голку», що «вули-
ця» ніде, окрім їхньої, не збиралася; на місці своєї «вулиці» забивали голку гострим 
кінцем догори; варили кашу в яєчній шкаралупі, «щоб молодьож кишіла, як каша» 
(там само). Дослідниками фіксувалися й інші магічні дії задля приваблювання на свої 
зібрання. Молодь, переважно парубки, спеціально облаштовували місця для прове-
дення «вулиць» («Вулиця (в незнаній місцевості)», 1918). Якщо юнак чи дівчина не хо-
дили на «вулиці», або, що частіше, їх не пускали батьки, молодь могла таких покарати: 
дівчата, попаливши обручі з діжки, тими вуглинами присипали ворота парубкові, щоб 
«на вулицю ходив» («Вулиця в сл. Попасній», 1918). Парубки застосовували свої мето-
ди: із запису П. Тарасевського довідуємося, що для покарання дівчат за те, що ті не 
ходять на «вулицю», «іздєлали чоловіка соломʼяного з усім чудним ділом (підкреслення 
наше. – О. П.) … і поставили серед улиці… На другий день повставали усі дівчата, коли 
уся улиця всипана соломою [стежками до їхніх воріт]… Тоді дівчата стали ходить і до 
сих пор ходять на вулицю» («Вулиця (в незнаній місцевості)», 1918). Батькові, який 
не пускав дочку на «вулицю», могли зняти ворота, стукати по стінах хати, навіть по-
мочитися на порозі хати («Вулиця в сл. Попасній», 1918, с. 189), траплялося, що мазали 
дьогтем ворота, іноді й хату. Хлопці могли «намалювати парубка з величезним фало-
сом, а попри його дівчину» («Вулиця в станиці», 1918).

До початку сезону польових робіт вулиці збиралися щоденно, а з їх початком – 
тільки у великі свята. На «вулицю» молодь збиралася виключно для забав і побачень, 
могли супроводжуватися грою музик, яких наймала й оплачувала молодіжна громада 
(кошти накопичувалися з відрахувань від заробітчанства, колядування тощо), танця-
ми, іграми, співом пісень. У свята та неділі «вулиці» збиралися і серед дня та були 
місцем громадських зібрань не лише для молоді й дітей, а й для дорослого населення. 
Закінчувалися «вулиці» тим, що молодь попарно розходилися по різних місцях, щоби 
поспілкуватися наодинці. Ті, хто ще пари не вибрав, поверталися додому. Іноді дівча-
та поверталися додому, очікуючи на парубків, з якими попередньо домовилися про 
зустріч ближче до дому. Не рідкісними були випадки, коли після «вулиць» парубки 
ішли до дівчат на ночівлю: «… як уже розходяться, то хто з ким спить, так ідуть із ді-
вчиною умісті на її постіль, а як хто, так і не дожида, поки розійдеться улиця, царапа 
дівчину, шепчуть і ідуть на постіль і любуються, поки й заснуть» («Вечорниці в стани-
ці», 1918, с. 181) (зазвичай це було з відома батьків). 

До «чужаків», не місцевих парубків, хлопці ставилися вороже і зазвичай ані на 
«вулиці», ані на вечорниці не пускали, так само вважалося недобрим, щоби парубок 
до «чужої» дівки залицявся. Зі слободи Хвощеватої маємо запис, де йдеться про «сво-
їх і чужих» у залицяннях: «У нас ни бири чужої дівки заміж, а то убʼють, кожин свою 
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заняту бере. У нас і судяться за дівок, кажи «…уже годів два або три живу, а вин хоче 
отнять» («Вулиця в сл. Попасній», 1918). Еротичний характер мали й пісні «про розпа-
люванє полової потреби» (там само), які співалися під час «вулиць».

Слід зазначити, що у патріархальному суспільстві дошлюбні статеві звʼязки за-
боронялися, як заборонялися вони і християнською мораллю, хоча маємо багато свід-
чень достатньо толерантного ставлення громади до дошлюбних статевих відносин. 
Заборони стосувалися в першу чергу дівчат.

«Вулиці» тривали й протягом літа, хоча були менш велелюдними: багато часу за-
ймали польові та городні роботи, на час жнив узагалі припинялися, частина молоді 
у ХІХ ст. відходили на Південь України на заробітки на великі фермерські господар-
ства, які на час збору врожаю потребували великої кількості додаткових рук. На змі-
ну «вулицям» приходили вечорниці (вечорки, досвітки15), які починалися приблизно 
з Покрови, коли на відкритому повітрі збиратися вже було холодно. Для проведен-
ня вечорниць молодь розбивалася на окремі групи по кутках села, домовлялися про 
оренду хати з одинокими людьми (старшими жінками, удовицями або солдатками, 
старшими сімейними парами, з якими дорослі діти вже не жили або бездітними), 
де можна було б зустрічатися за невелику плату, переважно натурального характе-
ру: допомога по господарству, заготівля дров тощо. Господиню такої хати називали 
«паніматкою», господаря – «панотцем». Особливо урочистим було відкриття сезону 
вечорниць, на яке дівчата в складчину готували наїдки, парубки купували горілку 
і наймали музик, і воно тривало часто аж до світанку. Буденні вечорниці проходили 
без застілля, дівчата приносили зі собою якусь роботу (шитво, прядіння, вишивка), 
парубки курили тютюн, могли грати в карти, а також повинні були розважати присут-
ніх: «На вечерницях хлопці оповідають казки  і брехеньки, більш небилиці і соромні, 
стараючись виявити свій дотеп і дати мислям і почуттю дівчат напрям бажаний на 
случай умісного спання» («Вечорниці в станиці Незамаївській», с.223). Слід зазначи-
ти, що жарти, анекдоти, пісні часто мали відверто еротичний характер (що вказує на 
надзвичайну архаїчність звичаю спільного проводження часу молоддю без контролю 
дорослих (батьків) як власне елементу пробних шлюбів). Це могли бути й дражнилки, 
адресовані до присутніх парубків та дівчат, за що жартуна могли й побити. Подіб-
ні традиції молодіжних складчин фіксувалися й в українців Вороніжчини («Складка 
в слободі Семенівці», 1918) На вечорницях молодь співала ліричні, жартівливі (також 
з еротичними елементами) пісні, загадували одне одному загадки (той, хто не відга-
дував, повинен був відкупитися – заплатити штраф), грала в різноманітні ігри, які теж 
могли мати еротичний характер, оскільки винагородою гравцеві могли бути обійми, 
поцілунки, фанти тощо. Вечорниці часто закінчувалися спільним спанням молоді на 
підлозі, застеленій соломою та покривалами (коцами), відгуки про які, за описами 
дослідників цього явища у ІІ пол. ХІХ та на поч. ХХ ст., були контроверсійними: одні 
вважали, що вечорниці розбещують молодь, бо там заводяться статеві контакти, що 
церва та народна мораль засуджували, інші – не вбачали відступів від «пристойної» 
поведінки, а девіації – винятками. Слід підкреслити, що вечорниці зі спільними но-
чівлями були поширені на Поліссі, Слобожанщині, Полтавщині, де збереглися у най-

15  У деяких регіонах України (Полтавщина, Слобожанщина) вечорниці могли називатися й досвітками.  
Власне досвітки – це той час вечорниць, коли дівчата, випроводивши парубків, після недовгого сну 
сідали за роботу, щоб надолужити час, і потім, перед тим, як розійтися, прибирали в хаті. Робота дівчат 
на вечорницях і досвітках, на думку О. Кравець, була пережитковою формою стародавньої колективної 
праці жінок, які збиралися у певному місці для виконання тієї чи іншої роботи. Більше того, можна 
стверджувати, що вечорниці, досвітки були пережитковим явищем від існуючих ще в первісному 
суспільстві  будинків молоді: окремо парубків і дівчат, які, досягнувши статевої зрілості, отримували 
можливість без спеціального контролю дорослих членів суспільства набувати навичок спілкування 
у своїй віковій групі, а також набувати навичок статевого спілкування, фактичних пробних шлюбів, 
відомих у багатьох культурах світу.
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більш розгорнених формах, натомість на західноукраїнських землях, де також мали 
місце вечорниці, проте участь у них брали члени громади різного віку: від старших 
дітей до одружених осіб старшого віку, отже молодь шлюбного віку не залишалася без 
громадського контролю.

Загалом на кінець ХІХ ст. звичаєве право (зазнавши із часом впливу християн-
ських моральних норм) засуджувало свободу дошлюбних статевих відносин. Недо-
тримання прийнятих норм викликало засудження, особливо це стосувалося дівчат. 
У такому випадку громада демонструвала засудження «нечесної», у джерелах згаду-
ється, що таких дівчат навіть «били шнурами від дзвонів, намочених перед тим у со-
ляній ропі» (Франко, 1965); могли обстригти коси, обмазати дьогтем і обтикати пірʼям 
і так водити селом (Панас Мирний, «Нечесна»). Примусове обстригання дівчини, яка 
втратила цноту, у давніші часи було поширеним в Україні, її називали «стригою», «по-
криткою». У Карпатах ще на поч. ХХ ст. суворо карали за перелюб і дівчат і паруб-
ків (Гошко, 1976). Існували й інші форми засудження порушників, наприклад, «вивід 
з танцю» (Бессарабія, Буковина, Поділля). 

Висновки
Що сильнішими були патріархальні традиції в регіоні, то жорсткіше ставилася 

громада до дошлюбних статевих звʼязків, хоча збереження такого звичаю в молодіж-
ному дозвіллі фактично було пережитковим явищем давніх пробних шлюбів. Водно-
час у суспільстві склалася досить чітка система норм поведінки молоді, що була санк-
ціонована звичаєвим правом. Вона обмежувала тривалість парубкування/дівування, 
манеру залицяння, коло вибору шлюбного партнера, дозволяючи водночас певну сво-
боду вияву почуттів.
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ЖІНОЧІ «ГОДЕНКИ» (ЗА МАТЕРІАЛАМИ СЕЛА ОРЛІВКА  
ТЕПЛИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Анотація
Актуальність. Питання дослідження вузько регіонального фольклору, пошук та 

опис рідкісних явищ побутової культури та музично-фольклористичного матеріалу 
сьогодні мають значний науковий і практичний інтерес, оскільки у вітчизняній фоль-
клористиці ця тематика дозволяє здійснювати порівняння й аналіз таких артефактів, 
робити висновки щодо стану їх збереження та перспективи подальшого побутування 
в автентичному середовищі. 

Мета – описати звичай «жіночі годенки» (за етнографічними матеріалами автор-
ської експедиції у с. Орлівка, ща на Вінниччині. 

Висновки. «Годенки» – це зібрання заміжніх жінок в осінньо-зимовий період для ви-
конання хатньої домашньої роботи, участь в яких також брали дівчата, аби навчитись 
жіночої справи та перейняти пісні. Слово «годенчати», очевидно, є похідним дієсловом, 
що вказує на сам процес жіночого дозвілля – поєднання роботи, побутових розмов і співу, 
частування. Зазвичай, після плідної спільної роботи, відбувалася спільна вечеря, наїдки 
кожна готувала заздалегідь і приносила в дім господині. Під час роботи і частування 
співали різних пісень. Спеціальних наспівів не було, тому, ймовірно, могли виконувати 
ліричні та застільні пісні. А під час Пилипівського посту також починали пригадувати 
колядки та щедрівки. 

Ключові слова: музичний фольклор, ліричні пісні, колядки, позаобрядовий фольклор, 
Поділля.

Дискусії
Жоден фольклорний колектив не обходиться без виконання ліричних пісень, які 

складають основу позаобрядового фольклору українців. Втім, описів побутових ситу-
ацій, під час яких співали звичайні пісні, не так вже й багато. Саме тому ми вирішили 
проаналізувати побутові ситуації, під час яких жінки поєднують домашню хатню ро-
боту з піснею. 

Територія Поділля – це одне із небагатьох регіонів, де ще збереглась і побу-
тує фольклорна традиція. Не стало виключенням і село Орлівка в Теплицькому ра-
йоні. Фольклорна експедиція до села Орлівка відбулась в зимову пору року, а саме 
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8 грудня. Респондентами став фольклорний гурт «Берегиня». Учасниками ансамблю 
є жінки 1938–1969 років народження. Не зважаючи на відносно молодий вік деяких 
виконавиць, нам вдалося записати чимало обрядових мелодій, серед яких: колядки, 
щедрівки, веснянки та весільні. Також були записані ліричні пісні. Спів пісень жінки 
супроводжували детальними розповідями про обрядові дії та інші обставини їх ви-
конання. 

Як рекомендує методика запису експедиційного матеріалу, інформантам легше 
пригадати календарно-обрядовий репертуар, якщо надворі відповідна пора. Наше 
спілкування почалось з пригадування пісень зимового циклу. На питання, коли по-
чинали співати колядки та щедрівки, жінки одноголосно відповіли, що з Андрія 
(13 грудня). Я запитала, чи не співали раніше, адже зазвичай пісні зимового циклу 
починали вчити та пригадувати задовго до колядування. У цей час до розмови актив-
но підключилась Братущак Ніна Григорівна (1956 р. н.) і вжила вислів «ходили годе́н-
чити». За В. І. Наулком «годенки» – це «вечорниці для молоді в холодний час» (Наул-
ко, 1993. с. 159). Ніна Григорівна розповіла наступне: «Чи це мені так помниться, чи 
це воно так було. Шо на оці-во дрібні свята в грудні, бо я знаю за своїх батьків, шо їх 
ніколи не було вдома. Са́вили, Гаври́лили, Га́ннили, і це нічого, лиш мама «обичайку» 
брала, якісь вареники і пішли. На годенки ходили» (Записано автором від Братущак, 
2019). Як потім нам пояснили «обича́йка» – це п’яльці, тільки дерев’яні, схожі на сито. 
Туди закладалось тканина, що вишивалася. Її обв’язували чи обшивали якоюсь тка-
ниною ззовні, щоб не обмастити, «бо та обича́йка ходила цілу осінь, зиму і аж до весни. 
Вишивали до обіду, потім відкладали обича́йки і накривали на стіл, хто що приніс» (там 
само).

Під час опрацювання експедиційних матеріалів в мене виникла низка запитань, 
але через ситуацію з карантином в Україні я не могла здійснити повторну експеди-
цію. Дуже добре, що зберігся номер телефону Ніни Григорівни, і я напряму з нею мог-
ла зв’язатися. Я телефонувала тричі. Розмова проходила у формі питання – відповідь, 
які я наведу дослівно із збереженням діалекту респондентів. 

Перший телефонний дзвінок (12 травня 2020 р.):
 – Софія Рубан (далі – С. Р.) Ви нам розповідали про «годенчання»…
 – Ніна Григорівна Братущак (далі – Н. Б.) [уточнюючи вираз] Про «годе́нки»!
 – С.Р. Розкажіть, будь ласка, ви знаєте, чому вони так називаються, «годенки»? 
 – Н.Б. «Годе́нки». Я самого слова вам не скажу, чо саме слово так, але «годе́нки» 

казали, бо це жінки ходили і казали «годе́нчили»… А чо це «годе́нки»? «Годе́нчили». Кожна 
брала якусь роботу і по черзі, до одної, до другої, до третьої, ходили по черзі і разом там 
чи пір’я дерли, вишивали, чи, – раніше ж такої роботи не було, як зараз там в’язати, – 
а вишивали, пір’я дерли, вовну скубли. Та скубла, та мотала вже і оце «годенчали». А після 
обов’язково пригощалися. Сьогодні в одної…

 – С.Р. А ходили тільки заміжні жінки? Це саме для заміжніх було? 
 – Н.Б. Да, я знаю за заміжніх. Дівчата не ходили по «годенках», мабуть. Я не знаю. 

У нас у селі я пам’ятаю ходили жінки! Заміжні жінки ходили. 
 – С.Р. А в який період вони починали ходити?
 – Н.Б. Осінню. Осінню оце позбирались… Осінню, в основному осінню. Зимою ходи-

ли, але зимою – там уже знаєте як, там починалися на Різдво вже свята, дві неділі не 
ходили. Це аж після свят там вже… А осінню до Нового року, до Різдва ходили. Бо я знаю, 
шо моя мама – вона завжди ходила, і до неї завжди приходили. О. І це вони там сідали собі, 
розмовляли, спілкувалися, співали, і це були «годенки». 

 – С.Р. А ходили тільки жінки? А чоловіки? Не було з ними?
 – Н.Б. В основному жінки ходили. 
 – С.Р. А співали пісні?
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 – Н.Б: А співали різних. Українських співали. Я не буду казати, що там якісь були 
спеціальні пісні, але то, шо співали – обов’язково. Раніше ж народних пісень багато всі 
в селі співали, від малого до великого і до самого старого. Це тепер це уже дивина́. А ра-
ніше всі співали. Чоловіки, в них були свої чоловічі деякі пісні, такі, шо вони співали, шо 
іменно чоловіки співають. А це такі, шо всі разом співали. 

 – С.Р. А ви ще нам ото розказували про «обичайку» там трошки.
 – Н.Б. Ну да!.. Обичайки – це такі саморобні були. У кожної жінки було їх і дві, і три 

обичайки. 
 – С.Р. Правильно казати «обича́йка», да?
 – Н.Б. Да, «обича́йка». «О-би-ча́й-ка». Шо вам про нього? Ну робили самі, чоловіки 

їм робили. Один кружок трошки менчий, а той більший. Накладали, обшивали мате-
рією навіть, шоб вони були міцніші і шоб матерія не висмикувалась, коли вишивают, 
натягували. Обичайку завжди…Ту обичайку в хустку, бо ж обичайки ,– слухайте не такі 
як тепер п’яльця продають, – а великі, велика обичайка. Ну сказати… 40 сантиметрів 
в діаметрі. Ну з маленькими ніхто й не ходив, а накладали таку «обичайку», щоб можна 
було цілий кінець рушника… не перекладати. Ви зрозуміли мене, як це перекладати?.. То 
робили великі ті «обичайки». І оце та я кажу. Тоді впирались грудьми до стола і обидві 
руки вільні, і обома руками вишивали.

 – С.Р. А в який період дня починали ходити? Чи це без різниці? Чи ввечері зби-
рались?

 – Н.Б. Без різниці. Не буду казать. Без різниці ходили. Ну, звичайно, що зранку не 
йшли. Бо обично ж ви знаєте як: сільська родина чи сільська жінка, в неї зранку є все рівно 
робота, байдуже що це зима, мороз чи там шо. Треба хазяйство запорати: корову, сви-
ню, дітям їсти наварити, а тоді йти. Та шо зранку… звичайно, шо не ходили зранку… не 
знаю як, а моєй мами так в сім’ї було заведено, шо вони кругом участвували у всіх похо-
дах. Раніше ж так ото збиралися такі вже пожилі, молоді люди і передівалися, і ходили 
колядували, щедрували по-свому, по-старшому. Не так як діти. Ну добре, добре. Звоніте, 
якшо я зможу вам чимось допомогти (там само).

З цієї розмови видно, що під час годенок жінки влаштовували застілля і співали 
звичайних «українських» пісень. Після транскрипції цієї розмови у нас з кандидатом 
мистецтвознавства доцентом КНУКіМ Маргаритою Скаженик виникли ще запитання, 
які я намагалася з’ясувати під час двох наступних дзвінків.

Другий телефонний дзвінок (3 червня 2020 р.) з технічних причин не був зафік-
сований, тому передаю розмову по-пам’яті:

 – Софія Рубан (далі – С. Р.) Я ще хочу у вас уточнити про годенки. Минулого разу 
ви мені розповіли, що на годенках жінки «вишивали, пір’я дерли, вовну скубли». А жінки 
прядки з собою не носили, не пряли під час годенок? 

 – Ніна Григорівна Братущак (далі – Н. Б.) Брали! Брали прялки з собою і носили 
на годенки. 

 – С.Р. По скільки жінок збиралося? На кожному кутку були свої годенки? 
 – Н. Б. Не можна сказати, що 5 чи 6, чи 7, але збирались своїми кумами, товариш-

ками.
 – С.Р. Учасницями годенок були това́ришки? 
 – Н.Б. Товаришки, сусіди, куми. Ну, звичайно, не йшли через все село, а на своєму 

кутку збирались.
 – С.Р. Ви казали, що жінки збиралися на годенки і на свята: «Са́вили, Гаври́лили». 

Але мені не зрозуміло – це ж церковні свята, у ці дні наче заборонено шити і прясти? 
 – Н.Б. В такі свята можна, то, як на Миколи, то не ходили. А на такі дрібні збира-

лись і працювали. 
 – С.Р. А з якого місяця (церковного свята) починали збиратися на годенки?
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 – Н.Б. У листопаді і в грудні, в ці місяці ходили найбільше. Коли закінчувалась ро-
бота на полі, отоді починали ходити на годенки. Після Різдва рідко збирались. А на піст, 
то вже й не ходили. 

 – С.Р. Коли припиняли годенки? 
 – Н.Б. В цей час вже не ходили.
 – С.Р. А на Андрія жінки не збиралися? (Чи на Андрія збиралася молодь?)
 – Н.Б. В хаті збирались діти. Мама робила балабушки, тато пускав собаку, і так 

ворожили. Балабушки розкладали на рядні. А звечора бігли до річки і треба було прине-
сти ротом води. Хлопці ховались в кущах і смішили. Вже після того дітей відправляли на 
піч, і гуляти починали дорослі. Кусали калиту, заносили рогача, мастилися…

 – С.Р. Ви згадували, що на годенки ходила ваша мама. А особисто ви ходили на 
годенки? 

 – Н.Б. Ходила з кумами, своєю компанією. Ходили не тільки на годенки, а й коровай-
ницями були. 

 – С.Р. А зараз ходять на годенки? 
 – Н.Б. Зараз не ходять.
 – С.Р. Коли припинили жінки ходити на годенки, в яких роках (1970-х, 80-х)?
 – Н.Б. Десь у 70-х роках ще ходили, рідко, але ходили. 
 – С.Р. А на годенки ходили тільки заміжні жінки? А незаміжні? Якщо жінка не 

була замужем, вона також могла приходити? 
 – Н.Б. На моїй пам’яті не ходили. А що дівці робити між заміжніми. Не через те, що 

їм роботи не було. Вони могли самі збиратись. Казали «статус не той»: та вже заміжня, 
а та – ні. 

 – С.Р. А на годенки ви особисто ходили, вже як були замужем? 
 – Н.Б. Ходила, бо з кумами гарно спілкувались. Разом і збирались. Дітей брали 

і йшли то до них, то вони до нас. А тоді вже справи були інші з роками. Зміни почались 
та й потроху перестали. А так, то в нас компанія ініціативна. Завжди збирались і на 
свята, і просто. 

 – С.Р. Ви казали, що жінки піж час годенок могли співати звичайних українських 
пісень. А вони співали під час роботи чи під час застілля?

 – Н.Б. Завжди співали, то не було значення. Спілкувались, співали, та так і робота 
веселіше йшла. А після то вже ж частувались.

 – С.Р. У Пили́півський піст, перед Різдвом, чи могли на годенках співати коляд-
ки? 

 – Н.Б. Могли, а чо ж ні. Співали колядки, пригадували.
 – С.Р. А від якого числа або свята могли повторювати колядки? 
 – Н.Б. Не буду казати, бо не знаю. Не хочу казати, що так точно було, і вас збивать. 
 – С.Р. А які колядки найчастіше співали заміжні жінки? Дівчата співали інші ко-

лядки? 
 – Н.Б. У нас колядки є такі, що всі співають, а є – що діти. Поки дітьми колядували, 

то такі простенькі. А тоді вже дорослими, то гуртом співали. Раніше співали від малого 
до старого. Це зараз не співають. 

 – С.Р. А щедрівки не співали, чи щедрували тільки дівчата? 
 – Н.Б. І щедрівки співали
 – С.Р. А ви казали, що під час годенок робили застілля. А під час застілля могли 

співати до чарки? (А які це пісні? Якщо не пригадає: Ой випила-вихилила, Ой хто п’є 
– тому наливайте…) 

 – Н.Б. Звичайно співали, це якби був час, я б вам наспівала. І застільні співали, і 
таких – протяжних. Ну хто яку згадає чи хотів, таку і заводили.

 – С.Р. А під вечір, на застілля чоловіки до своїх жінок не приходили?
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 – Н.Б. Приходили. Якраз на застілля і збирались. Так-то яка у них робота. Ми ви-
шиваємо, прядемо, а вони собі окремо. А коли вже частуватись починали, то й чоловіки 
підходили.

 – С.Р. Ви минулого разу розповідали про обича́йку, а у вас збереглася така «оби-
чайка», щоб сфотографувати? 

 – Н.Б. Збереглась, лежить на горищі. Зараз вже не вишиваю, а тоді з обичайкою 
найзручніше. Тканину натягнула на обичайку, і руки вільні. Одна рука внизу, друга зверху 
і робота швидше йде (там само).

Ніна Григорівна запропонувала зв’язатись із Зіною Сергіївною Горковенко, адже 
вона старша за віком та застала ще годенки, була їх активною учасницею. Я зателефо-
нувала та запитала ті ж самі питання, що й попередню інформантку.

Телефонний дзвінок 3 червня 2020 р.:
 – Софія Рубан (далі – С. Р.) Ніна Григорівна мене направила до Вас, сказала, що 

ще застали годенки. Хочу, щоб ви мені про них дещо розказали.
 – Зіна Сергіївна Горковенко (далі – З.Г.) То це ж не можна їдним словом. Це їдним 

словом як же я вам скажу. Ну збираються люди, вон же Масниця буде, та й у Масницю 
збираються люди. Та й тамички те шось шиє, те шо й пряде, а те шо й там вишиває. О… 
та й… А тоді  вже й співають. А тоді вже й по чаркі п’ють (сміється). 

 – С.Р. Це на Масницю, Ви кажете, да? 
 – З.Г. На Масницю, да! О, годенки збираються.
 – С.Р. А починали коли вони збираться? 
 – З.Г. Масниця не єдне число. 
 – С.Р. Ну я зрозуміла. Ніна Григорівна розказувала, шо вони якось там листопад, 

оце грудень збирались. 
 – З.Г. Ну то це, це – Пилипівка називається… Це Пилипівка. Та й тоже вони тоді…

той, збираються. Та й тоже годенчат: те шось плете, те шось шиє, те... Оце таке-во. 
То це Пилипівка називається. Листопад, грудень – це перед Різдвом.

 – С.Р. А на Масницю це вже годенки? 
 – З.Г. Да, тоже так само годенчат.
 – С.Р. Я зрозуміла. А хто збирався там? Жінки заміжні? Чи дівчата?
 – З.Г. Нєєє, всякі жінки, всякі. Такі, шо й є чоловік, такі, шо нема, то повмирали. Не 

всігда всі заміжні. 
 – С.Р. А приблизно по скільки це була компанія? Ну скільки там їх?
 – З.Г. Як скільки?
 – С.Р. Ну скільки людей? Дуже багато? Чи якимись маленькими групками?
 – З.Г. Ага…Ну це тако, знаєте, там пудруги, там же їх там 6, там 5. Оце тако 

збиралися. Пудруги. Сусіди. Не так, шо з усього села тамички, нєєє. Це так собі…това-
ришки… 

 – С.Р. А чоловіки збиралися? Чи тільки жінки? 
 – З.Г. Нєє, а тоді вже ввечері після роботи і чоловіки… приходили. 
 – С.Р. А ввечері вони приходили. А коли ж жінки сходились? Який це час був?
 – З.Г. А зимою та й коли. Це ж уже цей…грудень. Зима. Та й коли вони вже сходили-

ся. Зимою, ввечері… 
 – С.Р. Ви нам співали ще пісню «Мужицьку». А її співали жінки чи й чоловіки? Бо 

вона так називається «Мужицька».
 – З.Г. Співали всі! І чоловіки її співали. І це…це колядка. Чи щедрівка. Щедрівка. 

«Вчора з вечора, - да? - мужицька доля похорошіла». Це тоді як колядують. Та й то під 
хатою, прийшли до хазяїв для того, шо в них нема дітей, та й ото такої щедрували. Там 
де немає дітей. А там… 

 – С.Р. А годенки коли перестали ходить?
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 – З.Г. Як коли? Всьо врем’я ходили. Ото вже тоді, як оце вже розрух такий пішов, 
шо вже розводили і церкви, і годенки, та й тоді вже й перестали сходитись на ті годенки. 

 – С.Р. Ну зараз не ходять, да? Вже не цікавляться тим?
 – З.Г. Оце тіки, шо не цікавиться. Та й як ми вимрем, то й всьо вмре. Бо вони не 

інтірісуються нічим. Вони лиш кабачки, випити, жінки, курити, випити і гуляти. Всьо. 
Більше нічого. 

 – С.Р. То оце ж ми хочемо записати, щоб люди хоч знали, що таке було.
 – З.Г. Ну я знаю, шо оце таке було. А ше як була война…та й жінки полишалися без 

чоловіків. Та й шо ж вони. Плакати лиш будуть. Та й сходяться, та й розказують. Оце 
такі годенки. Та й розказують, та й поплачуть, та й поспівають…та й розходяться 
знов.

 – С.Р. То це воно почалось період войни?
 – З.Г. Нєєє, ше до того. Я ше всьо мала була. Як до нас тоже сходилися. Жінки… 

цілий день шось тамички роблять, а тоді ввечері вже чоловіки приходять, та й вже ве-
черяють тамички. Та й… та оце й таке було. Було весело! Та й більше нічого. Война не 
война, голодовка 47-й рік – напекли хоч кукурудзяників, але весело. І їли, і весело поспіва-
ли. А зараз… нема нічого…

 – С.Р. А ви не скажете, чого воно так називається оце «годенки»?
 – З.Г. Не знаю! Воно так «від світа - потопа». А чо воно так назване, ми нічого не 

знаємо. Чо його так назвали... Не знаю нічого. 
 – С.Р. А ще нам про обичайку розказували. 
 – З.Г. То це ж я кажу, це ж годенки такі: та шиє, обичайку взяла, такий круг, і там 

наклала собі, тамички вишивали ранше. І сорочки, й рушники, всьо… та й так шиє на 
обичайці. А та пряде кужіль. Це ж ранше сіяли цего…прадива, а тоді його намочували, 
а тоді його тіпали, а тоді його на кужіль накладали. А тоді напрали. А тоді вже виткали 
на верстаті…оце таке було ранше. Та й пошила собі з нього піджачок. О! (сміється) Оце 
таке було ранше. 

 – С.Р. То Ви на годенки ходили? Ви ще застали це, правда?
 – З.Г. Да, да, да. Я ше застала годенки. Ше ходили… до кумів, куми до нас, до това-

ришок, товаришки тоже до нас.
 – С.Р. А діти де були? 
 – З.Г. А діти дома. Якшо близько кудись іти…до падруг там, то й діточки йдуть 

з нами. І їхні до нас приходять. А якшо далеченько, то ми не брали дітей. Дома. 
 – С.Р. А коли уже закінчувались ці годенки, накривали стіл, правильно?
 – З.Г. Да, та й сиділи. Та й сідали вечеряти. І чоловіки з роботи поприходили, та 

й вечераєм.
 – С.Р. А співали якихсь пісень? 
 – З.Г. Усяких українських. 
 – С.Р. А як самі годенки були, під час роботи тоже співали?
 – З.Г. А як же! А як же ж. Сидимо собі…та шиє, та…праде, а та плете, та й співа-

ємо сидимо. 
 – С.Р. А якщо вони починали збиратись в листопаді, колядки могли вже співать?
 – З.Г. Ну а як же! Колядки можна цілий рік співать. Даже у жнива, перший сніп на-

жали, жінки жати ходили. Ше комбайни не йдут, тоді жали жінки вручну. Нажали пер-
ший сніп, посідали на снопові і колядуют.

 – С.Р. Колядку співали, да?
 – З.Г. Да! І колядуют.
 – С.Р. О, я таке не знала. А чого колядку?
 – З.Г. Колядувати можна цілий рік! Це не можна вже ось-до таких пісень, якшо ось-

до Петрівка…ось буде вже Петрівка, ось 15 числа, 15 червня вже буде Петрівчаний піст. 
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Буде аж до 7 липня. 7 липня вже буде Купайла. О… і оце… від 15 червня до 7 липня співа-
лися пісні купальські. О…а тоді до 12 липня Петра, 12 тоже співали. І всьо, закінчується 
вже. Та вже закінчився цей піст, та вже начинається піст Спасівський, цей шо це…в нас 
шо це…Спаса, святять яблука, мед…всьо. Цей закінчується, а той начинається. Тепер 
весілля немає коли робити, бо піст за постом. 

 – С.Р. А я оце не пойму, чого, як зібрали цей перший сніп, колядку співали? Я ду-
мала, може якусь жнивну, а саме колядку…

 – З.Г. Нє, нє… Шо нє, то нє. Колядували. Ото нажали сніп, посідали жінки… о… Дві 
жінки на снопові, а ті посідали кругом. Бо то ж раньше жали вручну. Жали вручну, а то 
кіньми косили. Жінки в’язали ходили. Де ж…тоді ж не було комбайнів. То це нажали жін-
ки, вийшли жінки – нажали, і сіли, і колядуют. Колядувати можна вцілий рік. 

 – С.Р. Я не знала такого. 
 – З.Г. Да. Да, колядуют цілий рік, а таких пісень, то спасівських, то обжинкових, 

то це…то петрівчаних, то це тільки по тому…по періоді. Я ж кажу, осьо з 15 до 7 липня 
це будуть уже Купайла…співати. Весілля не можна справляти.

 – С.Р. То я іще раз уточню: на годенки ходили заміжні жінки?
 – З.Г. Нєєє… А ну да, ну да заміжні. Тільки то, шо не тільки такі жінки, шо з чоло-

віками, а такі шо й вдовиці.
 – С.Р. Ну наприклад, чи могли отак заміжня і прийти незаміжня дівчина?
 – З.Г. І такі приходили дівчата.
 – С.Р. А могло таке буть, да?
 – З.Г. Ну а вчитися ж треба було від когось. Та й дівчата вчились раньше, це тепер 

учаться лиш… ой, чого вони щас вчаться. А тоді приходять, та й слухають, яких пісень 
співати. А вони тоді і дальше продовжують, та ще й своїх дітей вчать. Та оце таке вже 
(Записано автором від Горковенко, 2019).

Висновки
Підсумовуючи розповіді Ніни Григорівни Братущак та Зінаїди Сергіївни Горко-

венко стає зрозумілим, що «годе́нки» – це зібрання заміжніх жінок в осінньо-зимовий 
період для виконання хатньої домашньої роботи. Нерідко приходили дівчата, аби на-
вчитись жіночої справи та перейняти пісні. Слово «годе́нчали», «годенчат», очевид-
но, є похідним дієсловом, що вказує на сам процес жіночого дозвілля – поєднання 
роботи, побутових розмов і співу, частування. Збирались по черзі у кожної з жінок. 
На годенки жінки брали «обичайку» – дерев’яні п’яльця з натягнутою вишиваною ро-
ботою. Зазвичай, після плідної спільної роботи, «обов’язково пригощалися» – наїдки 
кожна готувала заздалегідь і приносила в дім господині. Під час роботи і частування 
співали різних пісень. Спеціальних наспівів не було, тому, ймовірно, могли виконува-
ти ліричні та застільні пісні. А під час Пилипівського посту також починали пригаду-
вати колядки та щедрівки. 
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BAGPIPE REVIVAL IN HUNGARY

Annotacion
The Hungarian “Táncház” (“dance-house”) model of teaching folk dance and music com-

bines traditional forms of acquisition with modern pedagogical and academic methods. This 
model evolved from the Dance House movement of the 1970s. The discovery of the bagpipe and 
the popularity of the bagpipe music was part of this movement. 

The bagpipe is an instrument which requires the player not only to possess musical talent 
and playing techniques but also remarkable instrument-building “craftsman’s” skills. Most of 
those dealing with the bagpipe are active in different roles, functions and interactions simulta-
neously. This complexity of diverse skills is what is revealed from this review of the revival of the 
bagpipe in Hungary.

Keywords: Bagpipe Revival, Hungary, Táncház (Dance house) Method.

Discussions
The essence of the Hungarian folk music and dance revival movement started in 

the 1970s was the acquisition of the authentic folklore as a “mother tongue.” This model 
for the transmission of intangible cultural heritage was selected for the Register of Best 
Safeguarding Practices by UNESCO Intergovernmental Committee for the Safeguarding of 
Intangible Heritage in 2011.

The táncház movement can be very well-defined in space and in time, bringing along 
revolutionary changes in the stage performance, as well as generating a specifically com-
plex subculture with its own professional and “social” structure (Juhász 1993), life style 
and tastes. One of the main characteristics of the dance house movement is that it origi-
nates in the city. It is urban people who get involved in rural music and folk dances, find-
ing in it a special, exotic experience16 and their national identity repressed by socialist 
regime.17 

The emerging folk culture revival movement18 in 1970s witnessed a new develop-
ment in Hungarian bagpipe (duda) culture too. 

Pipers have always been in a special position within society. The new generation of 
pipers emerging from the dance house movement is also fundamentally different from 
players of other, more classical instruments. The study explores the activities, roles and 
functions into which the new generations of Hungarian bagpipers are involved.19

16  See for instance, Balogh and Fülemüle 2008, Kiss 2006.   
17  About the Táncház movement as a cultural opposition see Juhász et al 2018.
18  A survey in English see in a thematic issue of the journal Hungarian Studies 22 (2008): 1–2. Especially 
Balogh and Fülemile 2008.
19  We have explained this topic in more detail before: Juhász and Szabó 2013.; 2018.
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OBTAINING KNOWLEDGE
Discovering bagpipe – meeting traditional pipers 
In the 1960s János Manga could find as many as 16 traditional pipers, but only two of 

them had their bagpipes bound, in usable condition. The Budapest musicians setting out for the 
former Upper Hungary in the first years of the dance house movement could still find four per-
formers. It was extremely important for them to meet traditional pipers in person, as the chief 
“methodical” trick of the dance house movement lied in learning directly from the performers. 
During the mid-1970s, Csoóri tracked down two Palóc pipers, who could not only teach him 
the basics of the instrument and supply him with parts, but could also provide a considerable 
amount of specialised knowledge that was not obtainable from sheet music or recordings.

Of his own learning process, József Kozák recounted: “I visited corners of the Carpathian 
Basin where the Hungarian duda or some other double-chanter bagpipe could still be found. 
I learned the nitty-gritty of bagpipe manufacture, a feat no more difficult than learning to 
play the instrument itself” (Szabó 2004: 58). In the 1970s and 80s Sándor Csoóri Jr. and his 
pupils also strived, almost moving from village to village, to find the remaining representa-
tives of the shepherd piper-flutist tradition. It was eventually in 1993 that Zoltán Juhász and 
his collector-friends could make film and tape recordings with Ernő Kukucska. From these, 
one can learn such peculiarities of technique as would be impossible to catch merely by the 
ear (Juhász 1994: 3).

In the 1990s, the “rediscovery” of Tereske shepherd István Pál (1919) brought significant 
change to the world of Hungarian bagpipe music. János Manga had photographed the young 
shepherd/piper in 1936,20 after which he had played less and less frequently, until finally, his 
wife had sold his bagpipe. It was to the credit of Gergely Agócs and Zoltán Juhász that after 
they had found the elderly Pál in 1992, he picked up an instrument again in 1993, and since 
then, entire series of scientific publications and audio recordings on the legacy of “the last 
piper” have been produced.21 István Pál performed regularly with his young followers, but he 
also made instruments (bagpipes, flutes) and, with the assistance of professional folk music 
teachers, he imparted his vocal and instrumental skills to those wishing to learn at folk music 
courses and camps. 

Despite Pál’s fame as the “last piper,” Hungary boasts a second surviving piper/instru-
ment maker from the tiny Croatian Dráva River community of Tótújfalu in Baranya County. 
The elderly Croatian piper Pál Gadányi (1932) owes his “discovery” to the Baranya Dance En-
semble and Vizin bands (their repertoire is based on the traditional music and dance of South 
Slavic minorities living in Hungary), who began inviting him to play at their performances.22 

Archive recordings as the main instruments of learning
Recordings may now be the chief instruments of acquiring stylish and traditional bag-

pipe playing. Their meticulously exact transcription into musical notation23 can help the 
learner to reproduce the original sounding as accurately as possible. This scrupulous imita-
tion is the first step in the process of learning. After acquiring the right amount of tunes with 
this method, the player, already possessing the style pertaining to the given region, becomes 
able after a while to perform tunes appropriately even from vocal recordings or sheet music.

Digitization has meant a new phase in the distribution of recordings, owing to which the 
archive material preserved in the Hungarian Heritage House24, in the Institute for Musicol-

20  The photo may be found in the Palóc Museum in Balassagyarmat: F.680.
21  See f.e.: Juhász Z. 1998.
22  Together with director János Tari, in 2004 Zoltán Szabó made a documentary about Pál Gadányi’s activity 
as a bagpipe maker, called The Gift of Fairies. 
23  The technique of transcribing folk music recordings had been brought to perfection by Béla Bartók and 
Zoltán Kodály. 
24  3016 bagpipe recordings (results of fieldworks 1988–2011):  http://www.hagyomanyokhaza.hu/main/
mediatar/adatbazisok/folklordokumentumok/ Accessed 23. 05. 2018.  
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ogy25 and the Museum of Ethnography26 has become accessible on the internet and, in part, 
freely downloadable. What is more, the internet has helped to widen the scope, as digitalized 
Hungarian databases are accessible from abroad just as easily as Hungarian pipers can access 
foreign pipers’ homepages and internet archives, leading to communication, data exchange 
as well as in institutional cooperation between them. 

Bagpipe education
It has been characteristic of Hungarian folk music education from the outset that it 

has mingled exact, scholarly methods quite fruitfully with the living, imitational (or in-
stinctive) methods of learning that is well-known in folk tradition. In most places, teachers 
otherwise active as performers prepare their own schedule, using a first-grade art educa-
tion document called Basics of Folk Music (Gelencsér 1994) or other experimental reference 
books and, through their own experiences and whatever audio recordings of folk music they 
find, they focus on the skills of the student in front of them. 

After the change of the regime, there was distinct folk music schools formed in many 
places. Nowadays folk music is taught in two thirds of the 800 primary level art schools ex-
isting in Hungary. Number of bagpipe departments in these schools is nearly 50. Folk music 
is taught in six secondary music schools, and two Universites (Music Academy in Budapest 
and University in Nyíregyháza). 

BAGPIPE RESEARCH
Music history and ethnomusicology research in Hungary paid relatively little atten-

tion to bagpipe playing till 90s.27 After a couple of years, the young pipers followed in the 
great researchers’ footsteps and endeavoured to increase the scholarly results concerning 
the bagpipe. Expanding the research in time and space, many of them examined the mor-
phology of bagpipe types, the role of bagpipe music, the beliefs concerning the bagpipe; and 
beside the practical experiments, many valuable works of ethnography and history were 
penned by the members of the young piper generation.28 One of the most significant results 
was the Museum of Ethnography’s exhibition arranged by Zoltán Szabó and the accompa-
nying bi-lingual catalogue (Szabó 2004), which was acknowledged by international schol-
arship (Cheape 2007).

BAGPIPE MANUFACTURE
In the beginning, it was extremely difficult to get hold of an instrument necessary 

for piping, as the old shepherd pipers’ instruments were not really kept in good repair, in 
usable condition, nor did they meet the stricter demands of the stage at all. The process of 
relearning bagpipe craftsmanship was accompanied almost from the start by a process of 
modernisation. Major innovations involved primarily the various bores, reeds and leather 
curing process. Later, improvements were made to facilitate tuning. Every single alteration 
and innovation resulted in better quality bagpipe playing.29 

While in the early 1990s bagpipe makers strived to lift all the elements of bagpipe 
manufacture from the mystical to the rational, often relying on the results of their own hap-
hazard experimenting, today we have exact technology complete in all its details. Following 
the time-honoured practice of old guild masters, Hungarian craftsmen have been inclined 
to study professional foreign instrument makers’ methods so as to be able to make the best 
instruments themselves. The electronic bagpipe is István Adorján’s invention which is the 
best instrument for absolute beginners wishing to learn tunes. 

25  297 music transcriptions of the archive bagpipe recordings of the Ethnographical Museum: (http://www.
neprajz.hu/emir/ari/talalatok.php? Accessed 23. 05. 2018. 
26  85 recordings of bagpipe music downloadable in mp3: http://db.zti.hu/24ora/dalok.asp Accessed 23. 05. 2018. 
27  The detailed bagpipe research history with the complete bibliography see Szabó 2006.
28  A list of all publications would stretch the scope of this study. 
29  Much more detailed description of bagpipe making innovations see Juhász and Szabó 2010: 209–213.
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Today, bagpipe production is carried out on a professional level in several Hungarian 
instrument making workshops. Instrument makers are increasingly specializing; each mas-
ter developed his own technical solutions and created a unique design world. The products 
of today’s Hungarian bagpipe makers meet the highest musical requirements and can even 
be used with a symphony orchestra.

Conclusions 
The study of the activity of the Hungarian bagpipe-revival movement representatives 

clearly reveals that most of those dealing with bagpipe are active in different roles at simul-
taneously. This complexity of diverse skills is what is revealed from this review of the revival 
of the bagpipe in Hungary and has to be emphasised. 

It is remarkable that it was the bagpipe’s revival and further improvement that ran 
a similar course in many European countries. Another characteristic is that while in the 
beginning everybody stayed within their own scope (within their national borders), soon 
an international network was developed, in which the most distinguished bagpipe players, 
researchers and manufacturers of each country (often one person in several roles) came to 
be aware of one another, and beside learning about one another’s achievements, they have 
applied them, and have often formed personal (friendly) relationships. This network of in-
formation and relations have brought together a “company” that can be seen as a peculiar 
subculture. Beyond the thorough analysis of the bagpipe revival in each country, a compre-
hensive research investigating this international “subculture” could also be illuminating.

Although the folk music revival has been studied in every country of the former East 
European block, and some of the musicians attending festivals (especially pipers) got to 
know one another well, we still know little of the actual process of how folk music was re-ex-
plored in these countries. A comprehensive and comparative international research (Juhász 
1999), pointing far beyond the culture of folk revival, could certainly be highly informative.
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ОНЛАЙН-МИСТЕЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ФОЛЬКЛОРИСТІВ КНУКІМ:  
ВИКЛИКИ І ЗДОБУТКИ РОКУ КАРАНТИНУ В УКРАЇНІ

Анотація
Актуальність. За рік карантину діджиталізація стала головною ознакою усіх сфер 

життя людини, у тому числі галузі культури і мистецтва, де за цей час з’явилися нові 
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потужні цифрові проекти. Фольклористи КНУКіМ не залишилися осторонь цього проце-
су, адже оцифровка та збереження культурної пам’яті, що здійснюється через діджіта-
лізацію музичних і аудіовізуальних матеріалів, пам’яток культурної спадщини, є одним 
з пріоритетних напрямів політики ЄС в галузі культури. 

Мета – дослідити різновиди діджитал-проектів фольклористів КНУКіМ, які з’яви-
лися за рік карантину в Україні. 

Висновки. Мистецька онлайн-діяльність фольклористичних формацій України 
і фольклористів КНУКіМ під час карантину сприяє популяризації традиційної культури 
серед різних вікових категорій слухачів, а також зміцненню позитивного іміджу країни, 
яка демонструє себе як такий феномен, що є відкритим для змін, але при цьому має ґрун-
товну тяглість в галузі культури.

Ключові слова: фольклор, карантин, КНУКіМ, пандемія, університет, фольклорис-
ти, студент.

Дискусії
Криза в час епідемії кардинально змінила життя українців, і загалом – усього сві-

ту. Закриття установ культури та переведення закладів вищої освіти на дистанційну 
форму інспірували українців шукати нові форми культурно-мистецького життя. Бага-
то складнощів і питань щодо можливостей налагодження безперервної системи мис-
тецької освіти, що виникли під час першого і другого локдаунів, і загалом – протягом 
року карантину в Україні, вирішувалися фольклористами КНУКіМ і мали яскраві кре-
ативні рішення, хоча, не можемо не констатувати той факт, що на початку карантину 
у березні 2020 року, у зв’язку з нерозумінням ситуації, багатьох охопила паніка. І сту-
денти, і викладачі не одразу зрозуміли, як діяти і що робити в такій ситуації, як ефек-
тивно налагодити онлайн-навчання і онлайн-комунікацію, який зворотній зв’язок 
буде найефективнішим, як в таких умовах знайти мистецьку реалізацію та її форми?

Незалежно від віку та попереднього досвіду користування електронними засо-
бами комунікації, викладачі і студенти – фольклористи КНУКіМ вивчали алгоритми 
та способи віддаленого спілкування, а також досліджували переваги та недоліки різ-
номанітних сервісів дистанційного навчання, зокрема: Google Classroom, Microsoft 
Teams, Zoom, Viber, Facebook та інші. Сьогодні як індивідуальні, так і групові заняття 
з фаху (співу / гри), ансамблевого співу, транскрибування, гри на традиційних музич-
них інструментах та ін. відбуваються на платформі Zoom: практика показала, що ця 
платформа є найбільш зручною для музикантів, в першу чергу, завдяки можливості 
демонстрації екрану, що дозволяє теоретичний матеріал підкріплювати відеомате-
ріалами з фольклорних експедицій, авторськими експедиційними записами викла-
дачів – фольклористів КНУКіМ тощо. Окрім цього, комунікація відбувається у групах 
Telegram та Viber, де активно обговорюються нові проекти, різні моменти навчання, 
йде обмін досвідом.

Карантинні умови підштовхнули усіх – і викладачів, і студентів – до активного 
опанування різноманітних аудіо- й відеосервісів, що, звичайно, було б неможливим 
без того стану розвитку, на якому зараз знаходяться сучасні гаджети (здається, ще 
років з п’ять тому, вирішення цього питання було б неможливим, а сьогодні здійснен-
ня запису й монтування аудіо- та відеоконтенту на смартфонах – це буденність). Це 
обумовило появу і здійснення кількох фольклористичних проектів, ініціаторами яких 
стали фольклористи КНУКіМ, робота над ними стала для їх учасників своєрідною за-
міною активного творчо-мистецького та фестивально-концертного життя докаран-
тинного періоду.

В першу чергу розповімо про проект «Лови намисто» («Лови намисто: флешмоб, 
2021) за участі студенток – фольклористок різних курсів – учасниць фольклорного ан-
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самблю «Кралиця» КНУКіМ (керівник – заслужений працівник культури України Іван 
Сінельніков). Ідея цього челенджу не є новою – у світі була ціла низка таких відеопро-
ектів, де учасники передавали один одному якійсь предмет і після цього перевтілю-
валися в певний новий візуальний образ. Але у «Лови намисто» є значна відмінність 
від попередників – в його основу закладена ідея національної самосвідомості: я пе-
редаю намисто, я одягаю український стрій, отже – я українка! Можливо, справжність 
цієї ідеї, її природність та непересічна значущість і пояснюють надзвичайну популяр-
ність цього відеопроекту, що набрав понад 2 мільйони переглядів на youtube, а також 
значну кількість його послідовників з різних країн світу, які використовували у своїх 
флешмобах не лише намисто, але й інші предмети, що також асоціюються з україн-
ською традиційною культурою, а отже – збереженням етнічної пам’яті: чоботи, край-
ки, хустки, сорочки – вишиванки та ін.

Розвиток вмінь і навичок запису та монтування аудіо-відеозаписів мав сво-
їм наслідком появу значної кількості різноманітного фольклористичного youtube- 
контенту від фольклористів КНУКіМ, як, наприклад: здійснення аудіо- та відеозапису 
однієї пісні (різних вокальних партій) кількома учасниками ансамблю з подальшим 
їх зведенням та монтуванням у професійних відеохостах кінцевого продукту – власне 
пісні у багатоголосному виконанні та з присутністю у кадрі усіх виконавців (кожний – 
у  своєму «віконечку»). Приклади такого типу контенту у значній кількості є розмі-
щеними на youtube-каналі фольклорного ансамблю «Кралиця» КНУКіМ, який існує 
з 2009 року і має на сьогодні понад 1,5 мільйони переглядів («Кралиця»: youtube-ка-
нал).

Такі проекти фольклористи КНУКіМ виконували як одноосібно, співаючи на 
різних дублях запису музичного матеріалу, що потім монтувалися в один трек, різ-
ні вокальні партії (наприклад, як Володимир Сінельніков, студент тоді ще 4-го кур-
су, з піснею «Ой как било мнє лєт двєнадцать» (с. Пилипівка, Житомирщина) («Ой 
как било мнє лєт двєнадцать», 2020), так і малими формами (дуети, тріо, квартети 
та ін.): як приклад наводимо колядку з бакалаврського творчого проекту Софії Ру-
бан «Ой учора із вечора мужицька доля похорошіла» (с. Орлівка, Вінниччина) («Ой 
учора із вечора мужицька доля похорошіла». Колядка, 2020). Технологія запису і пер-
шого, і другого варіантів є достатньо складною: спочатку записується основа – за-
звичай, другий голос (у випадку колективного ансамблевого музикування усю пісню 
від початку до кінця першим записує заспівувач), усі інші голоси дописуються (з па-
ралельним відеозаписом виконавця) обов’язково з одночасним прослуховуванням 
в навушниках основного голосу. Далі в спеціальних комп’ютерних аудіо- та відео-
редакторах ці записи поєднуються в один трек. Враховуючи, що весь процес запису 
здебільшого відбувається за допомогою сучасних телефонів / смартфонів / айфонів, 
розглядати такий варіант запису як професійний не можна, однак, як якісне фоль-
клористичне Home video такий контент має право на існування. Переконані в цьому 
на усі сто процентів, адже перевагою розміщення фольк-відео на youtube вважаємо 
можливість вільного долучення до перегляду такого продукту найрізноманітнішої 
аудиторії з різних країн світу. Така діяльність є складовою так званої «культурної ди-
пломатії» України: так фольклористи КНУКіМ популяризують традиційну українську 
культуру, залишаючись її активними репрезентантами закордоном, де, на жаль, вона 
є не досить знаною. 

Однак, на наше переконання, «куди більші зусилля потрібні для її популяризації 
і серед власного населення…, бо часто її нищили або присвоювали інші держави…» 
(«Культурний брендинг України»). В цьому контексті активна мистецька youtube-ді-
яльність фольклористичних формацій України загалом і фольклористів КНУКіМ зо-
крема під час карантину сприяє зміцненню позитивного внутрішнього іміджу краї-
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ни, яка демонструє себе як такий феномен, що швидко змінюється і є відкритим для 
цих змін, але при цьому має ґрунтовну тяглість в галузі культури.

Загалом, за рік карантину онлайн-мистецтво стрімко урізноманітнилося, з’яви-
лися і поширилися нові, а також видозмінилися вже існуючи форми мистецької са-
мореалізації музикантів – фольклористів Університету культури. Зокрема, живе ко-
лективне музикування замінилося на час локдауну на форми відео-аудіопроектів, 
що були описані вище. Активно став використовуватися такий різновид концерту, 
як «квартирник», який дозволяє зі збереженням карантинних норм хоча б мінімаль-
но, але долучати виконавців (малі вокальні форми) і обмежену кількість глядачів (до 
10–15), які можуть бути присутніми на таких концертах, до «живого» музикуван-
ня, «живих» емоцій від почутої музики, що на сьогодні є для багатьох недосяжною 
мрією. Як приклад наведемо вокальний проект «Квартирник у Івана» («Скрипли-
вії ворітечка», 2021), автором якого є керівник фольклорного ансамблю «Кралиця» 
Іван Сінельніков, разом з ним учасниками цього проекту стали Володимир і Роман 
Сінельнікови, а також Максим Бережнюк. Розміщення відеозапису творів з цього 
«квартирника» на youtube-каналі «Кралиця» дозволяє долучитися до української 
пісні в унікальному чоловічому виконанні якомога ширшій аудиторії поціновувачів 
народної культури, що, безперечно, працює на її популяризацію серед різних віко-
вих категорій слухачів.

Звичайно, в теплі пори року (навесні, влітку, на початку осені 2020 року) фоль-
клористи КНУКіМ практикували живе колективне музикування на повітрі, організо-
вуючи ансамблеві репетиції просто неба – в Києві на схилах Дніпра, або на селищних 
подвір’ях під час фольклорних експедицій («Посію я ж конопельки», 2020). Такий вид 
музикування не суперечить карантинним вимогам, а також водночас дає можливість 
учасникам ансамблю активно долучитися до колективного мистецтва, адже будь-які 
дистанційні форми творчого спілкування не можуть повноцінно замінити «живий» 
мистецький процес, в першу чергу, у зв’язку з недосконалістю засобів інтернет-зв’яз-
ку: на жаль, відставання звуку (бодай на десяті долі секунди) унеможливлює одно-
часний спів кількох учасників колективу, відповідно – й «живий» мистецький процес 
колективного творення нового фольклористичного контенту – наративу.

Щодо фольклорних експедицій – одного з основних видів фахової діяльності 
фольклористів КНУКіМ, слід визначити, що карантин негативно вплинув на можли-
вості їх здійснення. Обмеженість пересувань між областями у зв’язку з їх розподілом 
на так звані «червоні», «помаранчеві» та «жовті» зони і загальна обережність людей 
старшого віку у спілкуванні із незнайомцями фактично звели цей вид фольклорис-
тичної діяльності у 2020 році нанівець. Заміною йому стало опрацювання студента-
ми – фольклористами КНУКіМ електронних фольклорних архівів, які сьогодні є у віль-
ному доступі в інтернеті. Найбільшою популярністю серед них користується онлайн- 
архів музичного фольклору «Polyphonyproject» (Polyphonyproject: онлайн-архів му-
зичного фольклору). Користувачів приваблює структурованість і мобільність сайту: 
пісні на сайті каталогізовані, мають докладний опис та можуть відображатися за різ-
ними критеріями; пісні мають не лише аудіозапис (у версії багатоканального програ-
вача), але й відеоверсію у гарній якості; в наявності є геотеки (географічні позначки), 
за якими легко визначити регіональну приналежність творів. До кожної пісні пода-
ється транскрипція тексту мовою оригіналу, а також транслітерована латиною версія. 
Усі пісні класифіковані за варіантами, що дає можливість швидко знайти схожі зразки 
з інших сіл чи регіонів. Загалом система пошуку є зручною, швидкою і використовує 
різні критерії: шукати пісні можна за темами, мотивами, обставинами виконання, 
жанрами, етнографічними регіонами тощо. Сьогодні на сайті є розміщеними близько 
1600 пісень, міжнародна фольклористична команда на чолі з Міклошем Ботом (Угор-
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щина) – засновником і керівником проекту постійно працює над поповненням архіву 
та розширенням географії досліджень. Приємно, що в цій команді фахівців є випус-
кники – фольклористи КНУКіМ Сусанна Карпенко та Ігор Перевернюк, а одним з на-
укових експертів проекту є професор КНУКіМ, відомий український етномузиколог, 
доктор мистецтвознавства, член-кореспондент АМ НАН України Софія Грица.

Окрім окреслених видів діяльності, що здійснювали фольклористи КНУКіМ під 
час карантину, перелічимо ще наступні: участь в різноманітних етномузикологічних 
науково-практичних і наукових онлайн-конференціях (у т. ч. міжнародних), етнофо-
румах, майстер-класах, міжнародних стажуваннях, воркшопах, онлайн-мистецьких 
мостах, творчих зустрічах, відкритих онлайн-лекціях, стриминг-трансляціях мис-
тецьких заходів, онлайн-школах традиційного співу та ін. 

Саме карантин підштовхнув українських фольклористів здійснити низку запи-
сів фольклористичних лекцій за участі провідних фахівців – етномузикологів з по-
дальшим їх розміщенням на youtube-каналі Школи традиційної музики – ГО «Рись». 
З вересня 2020 року у вільному доступі (і що є немаловажним – в гарній аудіо- й відео 
якості запису) усі бажаючи можуть дізнатися про секрети майстерних співаків, як піс-
ні вчити, як створити свій власний співочий гурт і т. ін. Сьогодні це понад 30 фахо-
вих лекцій, спікерами яких виступили такі відомі українські фахівці – фольклористи, 
як: Євген Єфремов, Ірина Клименко, Ганна Пеліна, Галина Пшенічкіна та ін., а також 
Маргарита Скаженик – кандидат мистецтвознавства, доцент – фольклорист КНУКіМ. 
Вважаємо, що цей проект не лише дає можливість його використання в навчальному 
процесі середньої й вищої школи, він також працює на популяризацію нематеріаль-
ної культурної спадщини України та долучення до українського фольклору та етніч-
ного коріння не тільки вузького кола фахівців, а й усіх, хто цікавиться народним мис-
тецтвом і культурою, будь-якого віку, конфесійної чи етнічної приналежності тощо.

Висновки
Підсумовуючи, наголосимо на тому, що за рік карантину діджиталізація стала 

його головною ідеєю і меседжем. За цей час в галузі культури і мистецтва з’явилися 
нові потужні цифрові проекти, фольклористи КНУКіМ не залишилися осторонь цього 
процесу, адже оцифровка та збереження культурної пам’яті, що здійснюється через 
діджіталізацію музичних і аудіовізуальних матеріалів, пам’яток культурної спадщи-
ни є одним з пріоритетних напрямів «Програми з питань культури» ЄС (2007 р.). Ство-
рення нового діджитал-контенту фольклористами КНУКіМ в глобальному масштабі 
сприяє культурному різноманіттю та міжкультурному діалогу, просуванню культури 
як каталізатора творчості, а також промоції традиційної культури як найважливішо-
го елементу міжнародних відносин ЄС. Цей вид діяльності сьогодні є пріоритетним, 
адже він сприяє вільному доступу до української культури (зокрема шляхом просу-
вання її спадщини), синергії з мистецькою освітою та загальній мистецькій мобіль-
ності, що, переконані, працює на зміцнення позитивного іміджу України та її куль-
турного статусу як на державному, так і на світовому рівні.
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ФОЛЬКЛОРНО-ЕТНОГРАФІЧНА СПАДЩИНА СТАРОВІРІВ ЖИТОМИРЩИНИ

Анотація
Актуальність. В сучасному українському фольклорному середовищі дуже гостро 

постає питання збереження фольклору анклавних культур, зокрема старообрядців, адже 
їх уже майже немає. Запропонована тема має значний науковий і практичний інтерес, 
оскільки у вітчизняній фольклористиці залишається недостатньо вивченою.

Мета – описати родинну обрядовість (весілля) та тематику й особливості вико-
нання родинно-побутових пісень старообрядцями Житомирщині. 

Висновки. В справі збереження нематеріальної культурної спадщини України ми 
не маємо права на помилку і виставляння на показ псевдо-фольклору за справжній фоль-
клор. Обравши цей напрямок, маємо берегти і навчати оточуючих любові до свого ко-
ріння. Яскравим прикладом є старообрядці Житомирщини, які внесли велику спадщину 
в українську культуру, і ми не вправі їх вилучати з наших архівів. 

Ключові слова: музичний фольклор, старообрядці, Житомирщина, виконавство, 
родинно-побутові пісні, ліричні пісні.

Дискусії
В дослідницькій літературі життя росіян-старообрядців України (зокрема Жито-

мирщини) висвітлено фрагментарно та обмежується поданням статистичних даних та 
історичних довідок. Регіональна специфіка, національна ідентичність, етноконфесій-
ні особливості старообрядницьких громад належним чином не розкриваються. Майже 
не дослідженою залишається фольклорна спадщина українських старовірів, яка має 
давнє й глибоке коріння, певні особливості музичного строю й діалектного виконання. 
Назвемо у цьому контексті праці І. Сінельнікова, С. Таранця, А. Сичевського.
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За ствердженням І. Сінельнікова «старообрядництво бере витоки з так звано-
го розколу російської православної церкви, формальним приводом до якого була 
церковна реформа середини XVII століття. Масове заселення старовірів на україн-
ських землях припало на середину XVIII ст. і продовжувалось до початку XIX ст.» 
(Сінельніков, 2017). Щодо історії росіян – старовірів (старообрядців) села Пилипів-
ка Чуднівського району Житомирської області, вважаємо, що це село та його меш-
канці – останні носії культури старообрядців, що відносяться до так званої безпо-
повської течії старообрядництва (поморського пилипівського толку), лишаються 
таким маленьким острівком, який потроху, на жаль, вимирає. На даний момент 
в селі проживає менше 100 людей. Село Пилипівка є яскравим прикладом того, як 
старовіри трималися окремо від інших, і назва села говорить сама за себе, бо воно 
розділяється на два – Українські Пилипи та Російські Пилипи. Старообрядці осели-
лись своїм маленьким ареалом та зберегли і до сьогодні свою релігію, свою церкву 
(часовню), свою культуру, та виростили на своїх переконаннях не одне покоління 
нащадків. 

Моя фольклорна експедиція в це село проходила у січні 2017 року. Я підклю-
чив до пошуку респондентів свого рідного дядька – Юрія Григоровича, який також 
родом з  Пилипів, та Івана Григоровича Сінельнікова – мого батька. Таким чином 
мені вдалося знайти кілька респондентів – це Каткова Пелогея Сафонтіївна, Єлєнція 
Крутюк (ПІБ втрачено, але зараз на етапі відновлення) та Єгунова Євдокія Єгорівна. 
Завдяки цим трьом респондентам я дізнався про побут та пісенний фольклор старо-
обрядців, про їх вірування і загалом про особливості життя.

Головним експедитором цього села є Іван Григорович Сінельніков. Він наро-
дився в селі Російські Пилипи 25 листопада 1960 року і у 1980-х роках почав запи-
сувати пісенний фольклор свого села. Тоді село жило, і співи лунали з усіх куточків. 
Матеріал, записаний І.Г. Сінельніковим у 1980 – 2000-х рр. (Сычевский, 2013), є дуже 
різнобічним. Найголовнішим для нас є те, що цей матеріал було записано від остан-
ніх людей, які були справжніми старообрядцями. Навіть коли Сінельніков І.Г в ди-
тинстві питав у своєї бабці, чи вони є росіянами, то сама баба казала: «Е нє синок. 
Рускіє в Масквє, а ми старообрядци» (тут і далі використовуються записи з дотри-
манням діалектної вимови). Додамо також, що у старообрядницькому середовищі 
не відділяли віру від національності. Навіть в архівних документах, які були знайде-
ні Іваном Григоровичем в архіві м. Бердичіва, яскраво було продемонстровано, що 
в графі «Національність», росіяни – старовіри писали «Старообрядець» (Сінельніков, 
2017). Цікаво, що в самому селі не було сільського голови чи іншого керманича. Го-
ловним органом правління була община, яка й одночасно була головним церковним 
органом. Ще вирізняє старообрядців те, що вони одружувались тільки зі своїми, тим 
самим не змішуючи, так би мовити, національність та кров. Жили окремими села-
ми, або (якщо село було мішаним за національним складом) – окремими від інших 
мешканців села вулицями.

Під час моєї експедиції в село Російські Пилипи інформант Каткова Пелогея Са-
фонтіївна розказала мені дуже цікавий факт: що коли до старовіра приходив хтось 
не із своїх, і просто просив стакан з водою, то старовір давав йому воду, але потім 
з того стакана не пив і позбавлявся його. Зі статті І. Сінельнікова «Росіяни – старові-
ри села Російські Пилипи Чуднівського району Житомирської області» (Сінельніков, 
2009). вже бачимо, що з 1940-вих років старовіри почали одружуватись і виходити 
заміж за межі свого села, а з 1980-х – 1990-х років поступово втрачається побутовий, 
календарний і родинно-обрядовий фольклор. Зараз ці два села об’єднані в одну оди-
ницю – Пилипівка, але в народі так і залишився розподіл на Російські і Українські 
Пилипи. Мова старовірів ще зберіглася, і живуть вони окремо. Але, на жаль, само 
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село Російські Пилипи остаточно вимирає, хоча і лишається таким анклавним аре-
алом «антикварної віри». 

Зупинимося детальніше на особливостях весільної обрядовості старовірів с. Ро-
сійські Пилипи. Весільна обрядовість росіян – старовірів, як і у всіх слов’янських на-
родів, включала в себе магічні юридично-побутові та ритуально-ігрові обряди. «Нове 
весілля» (середини ХХ ст.) складалося з трьох головних актів: сватання, заручини 
і власне весілля. Справляли весілля зимою після Різдва або весною, після Великодня, 
а найчастіше – після закінчення сільськогосподарських робіт. Старовіри, як ми вже 
наголошували, не приймали чужинців, тому шлюб укладали виключно із своїми од-
новірцями. З середини ХХ ст., після Великої Вітчизняної війни, ставлення трішки змі-
нилося: шлюб вже дозволялося брати з православними (Сінельніков, 2011).

Весілля святкувалося кілька днів. Починалося все зі сватання. Сватом був хре-
щений батько, родич або поважна людина. Сватання відбувалося ввечері, йшовши до 
нареченої, сват, наречений, батьки та хрещені батьки мовчали (боялись накликати 
лихо). Зайшовши до хати, тричі хрестилися, віталися із батьками. Чекаючи запрошен-
ня до столу, свати говорили, використовуючи сталі фрази. Наприклад: «Нам нада ня 
жита, ні пшаніца, а красния дявица», або «У вас тавар – у нас купец», «У вас тьолич-
ка – в нас бичок» (Сінельніков, 2011). Так домовлялись із батьками, щоб дівку віддали 
заміж. Після згоди батьків, свати клали на стіл хліб з хусткою або рушником, наречена 
пов’язувала сватів рушниками (на ознаку своєї згоди), потім господарі запрошували 
гостей до вечері, під час якої й домовлялись про день і час весілля. 

1. Важливим етапом були запросини. Перед весіллям, зазвичай в суботу, наре-
чений відправляв коней за нареченою. Після отримання благословення від батьків 
наречені їхали запрошувати на весілля. Возів могло бути багато, та першими завжди 
їхали «нявєста с жиніхом» (Сінельніков, 2011). На запрошенні звучали українські піс-
ні: «Ой що це за село, / Що в ньому весело, / Кружка хати зілля, / Просимо на весіл-
ля». Зайшовши до хати, молоді хрестилися на образи, а потім, привітавшись з усіма, 
говорили: «Прасілі тятінька і мамінька, і ми, мілисті просім да нас на хлєб, на соль, 
ни вясєлля. І сколькі єстя в хаті душ, усіх пріглашалі» (Фоноархів, відеоархів експе-
диційних записів І.Г. Сінельнікова у с. Р. Пилипи Чуднівського району Житомирської 
області 1980 – 2000-х рр.).

2. Напередодні вінчання батьки нареченого збирали родичів, сусідів та благо-
словляли нареченого, після молодий з дружками їхали за молодою (вози були прикра-
шені стрічками та паперовими квітами). У цей час дівчата збирали молоду у неї вдо-
ма (вбирати наречену не дозволялося розлученим). Зустрічали весело, молоду ховали, 
а замість неї підставляли інших дівчат або навіть жінок. Ця дія продовжувалась, поки 
наречений не знайде свою. Після цього молоду садили на стілець із подушкою, мати 
кропила її голову свяченою водою. На голову одягали вінок у вигляді корони, прикра-
шеної білими штучними квітками та зеленим листям, до вінка прикріплювалась біла 
прозора тканина («гірлянда» або «велин»), голову нареченої прикрашали дрібним зе-
леним аспарагусом або зеленим барвінком, чіпляли дві червоних паперових квітки, 
у косу вплітали яскраві кольорові стрічки. Плаття знизу обшивалось зеленим аспара-
гусом (Сінельніков, 2011). Після закінчення вбирання молодої наречений піднімав її 
зі стільця, а за подушку, на якій сиділа молода, починалася боротьба між дружками за 
можливість посидіти на ній (вважали, хто перший сяде, той скоро вийде заміж). Цей 
обряд зі слів респондентів був запозичений старовірами у сусідньому селі Українські 
Пилипи (Фоноархів, відеоархів експедиційних записів І.Г. Сінельнікова у с. Р. Пилипи 
Чуднівського району Житомирської області 1980 – 2000-х рр.).

Після обряду наречена пришивала молодому білий букет на праву сторону, дру-
жка боярину пришивала з ліва направо і обв’язувала його стрічкою. Сватам в’язали 
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рушники, чіпляли на груди червону квітку. Свахам на голову прикріпляли червоні 
квіти, одруженим – букетики квітів справа, неодруженим – зліва. До вінця нарече-
них благословляли батьки. Батько благословляв їх перед образами і читав молитву, 
а матір – на виході, обсипаючи житом, пшеницею, грошима або цукерками. Йшовши 
до вінчання, молода з боярами йшла попереду, а молодий із дружками – за нею. Піс-
ля вінчання молоді трималися за руки, по дорозі зустрічалися діти та дорослі з хлі-
бом або букетами з квітів та колосків жита, за які вимагали викуп. Таких переймів 
було багато (Сінельніков, 2011). Перед хатою молодят зустрічали мати нареченої 
з іконою в руках та батько – з хлібом. Зайшовши до хати, молоді тричі хрестились 
на образи та сідали за стіл. Після частування молодий йшов до своєї хати з батька-
ми та боярами, а молода залишалася у себе. Після святкування в себе дома молодий 
отримував благословення від батьків та з усіма (родина, бояри та свати) їхали до 
нареченої. 

По дорозі мати нареченої виходила на зустріч зятю у вивернутому кожусі та 
пропонувала воду й «вівсо», жених вдавав, що випивав, кидав чашку через голову. 
Після довгих викупів молодий все-таки заходив у хату і сідав за стіл біля молодої. 
Після вечері молода прощалася з родиною, в цей час дівчата над нею голосили так 
само, як над померлою, адже важко було прощатися з родиною і йти до нового дому. 
З приданим нареченої молодята йшли до хати молодого. Попереду йшли молоді, 
а за ними – усі інші, співали пісень аж до самого дому, при вході молоді отримували 
благословення на щасливе сімейне життя від батьків молодого. Далі наречену сади-
ли на покуті, і жених її «розбирав» (знімав вінок і вельон, розплітав косу), а свекруха 
пов’язувала червону хустку. Наречена мала танцювати із кожним, хто до неї підхо-
див.

У понеділок родина молодої приносила обід, дівчину від них ховали, а вони 
мали її знайти. За столом батьки молодої частували всіх горілкою та варениками, 
а молодого – на ознаку цнотливості молодої – горілкою червоного кольору. З цієї 
причини дівчина мала ввібратися в червону сукню та хустку. Святкування могло 
тривати довго, звучали пісні та танці. Танцювався також і білоруський танець «Ляво-
ниха», який років 30–40 тому був досить розповсюдженим у селі Російські Пилипи.

Проаналізуємо пісні, що були мною записані від старовірів с. Російські Пилипи, 
а саме: «Ой, как било мнє лєт 12», «Ой у лузі калина стояла», «Раз я випіл с друзьямі 
по прівичкє»; вони зацікавили мене в першу чергу текстом і мелодією. Це є лірич-
ні пісні, вони подібні, як і зазвичай лірика у нас в Україні, але їхніми цікавинками 
є самі акорди, і розходження (теж цікаві). Тут дуже цікаві розспіви. 

В пісні «Ой как било мнє лєт 12» іде життєвий текст, і тим самим заводчик (він 
же і співає середину) яскраво передає емоції героя пісні, а далі, уже після заспіву, ця 
емоція переходить до інших учасників ансамблю. Саме розходження партій дуже ці-
каве. Один (в моєму випадку 2) учасники співають дві «середини», які можуть існу-
вати разом, далі під «середину» підбудовується бас в терцію вниз, і так він і трима-
ється, ну а сам вивід є окрасою пісні, і співається з окремою душею. Пісня «Ой у лузі 
калина стояла» у виконавському плані є набагато легшою, порівняно з попередньою 
піснею. Тут партії звучать простіші, без як такого «будівництва». Цікавинка цієї піс-
ні є в тому, що вивід в деяких моментах сходиться з серединою, потім відштовхуєть-
ся від неї, і далі іде на верх. Пісня «Раз я випіл» є застольною. Співається максималь-
но легко і життєво. Це дует чоловіка і жінки, які доповнюють один одного. Хоча тут 
можна співати і в три голоси, бо коли є бас, то з’являється варіативна середина, яка 
не повторюється, а постійно змінюється.

Ці пісні я використовував у підготовці власного творчого проекту на державну 
атестацію для отримання освітнього ступеня «Бакалавр» у 2020-му році. Я дав ці 
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пісні своєму ансамблю, який мені вже через півтора тижні показав результат, яким 
я був дуже задоволений: пісні були вивчені, розібрані по партіях та звучали. Далі, 
після невеликої перерви, ми знову почали збиратись та знову почали проходити 
пісні мого держіспиту, і можна сказати, почалась «чистка» пісень. Тут уже кожен був 
дуже прискіпливим сам до себе, бо людей в ансамблі було всього 7, фальшивити не 
можна було. Сам процес був довгим, бо ми намагалися наслідувати оригінал, хоча, 
якби ми не старались, схожими на оригінал ми не можемо бути, бо хоч щось, але та 
і додали своєї варіативності. 

Коли в нас вже все було готово і лишалось лише дочекатися самого держіспиту, 
карантин кардинально скорегував наші плани. Далі почалися муки творчості, адже 
треба було кожній людині записувати окремо свою голосову партію. Так, звісно, 
якщо ти знаєш її, то тобі це не складає важкості, але навіть і знання партій не вря-
тувало. Кожен з учасників записував дуже довго голоси, бо через звукові динаміки 
нашої апаратури один голос дуже мало дає тих емоцій, які треба. Зрештою, місяць 
роботи, і все було готово. Зараз записи цих пісень знаходяться у вільному доступі на 
ютуб-каналі «Кралиця».

Висновки
Відтак, обравши таке фахове спрямування, як збереження нематеріальної 

спадщини України, ми не маємо права на помилку і виставляння на показ якоїсь 
«попси» за фольклор. Обравши цю справу, маємо берегти і навчати оточуючих лю-
бові до свого коріння. Яскравим прикладом цього є старообрядці Житомирщини, 
які внесли великий внесок в українську культуру, і ми не вправі їх вилучати з наших 
архівів. 
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МЕЛОСТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ВЕСНЯНОК СЕЛА ОРЛІВКА (ВІННИЧЧИНА)

Анотація 
Актуальність. Село Орлівка розташоване на сході Теплицького району Вінниць-

кої області. Місцева традиція належить до етнокультурного регіону східного Поділля. 
В Орлівці є фольклорний колектив «Берегиня», більшість учасниць – корінні мешканки, 
які зберігають обряди, звичаї та пісні своїх батьків. Що найважливіше, вони добре пам’я-
тають обрядові наспіви календарного річного кола. Зокрема, жінки залюбки співають 
веснянки – жанр, який швидко згасає в інших місцевостях (Скаженик, 2017, с. 185). Отже, 
предметом вивчення обрано веснянки села Орлівка – їх ритмокомпозиційний та звуко-
висотний устрій, а також обставини виконання. 

Мета – етномузична характеристика весняної пісенної традиції села Орлівка. 
Новизну роботи становить введення в науковий обіг нових народнопісенних матеріа-
лів.

Висновки. В результаті мелотипологічного аналізу виявлено 5 типів веснянок, які 
належать до двох жанрових різновидів – танкі́в та власне пісень. Встановлено їх спільні 
та відмінні музичні ознаки (зокрема, повільніші темпи співаних веснянок зумовлюють 
ряснішу орнаментацію мелодій та більше гетерофонних розходжень). Тези супроводжено 
нотними транскрипціями (з повними поетичними текстами), картою місцевості та 
світлинами виконавців.

Ключові слова: Східне Поділля, Вінницька область, село Орлівка, веснянка, весня-
ний танок, весняна гра, ритмічний тип.

Дискусії
Фольклорна традиція села Орлівка Теплицького району Вінницької області (кар-

та 1) виявилася надзвичайно багатою і добре збереженою. Тож перш ніж приступити 
до музичного аналізу веснянок, стисло охарактеризуємо історію фольклористичних 
записів та жанрову палітру пісень досліджуваного осередку.

Записи пісень від співачок села Орлівка. 
Вперше співачок із села Орлівка ми почули в Києві, в Національному музеї на-

родної архітектури і побуту України на фестивалі «Осінь весільна» у 2017  р. Жінки 
відтворювали весільні обряди своєї місцевості. Відзначимо, що це був не стандартний 
сценічний виступ, а справжнє весільне дійство, яке тривало майже цілий день! 

У перервах між різними ритуальними діями вдалося познайомитися із жінками 
поближче (фото 1). Принагідно ми записали від них по кілька пісень різних календар-
них жанрів: купальські, веснянки, жнивні, колядки з щедрівками та навіть приспівки 
до Масляної. Також розпитали про купальський обряд і звичай «чіпляти колодку» (на 
Масляну хлопець пригощав дівчину, а на Великдень вона повинна була «віддати ко-
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лодку» – вишиту хустинку або крашанку). Стало зрозуміло, що жінки багато знають 
і до них варто спланувати спеціальну фольклору експедицію.

Експедиція до села Орлівка Теплицького району Вінницької області відбулась 
8 грудня 2019 року. Окрім Юлії Нарожної, опитування проводила студентка 4 курсу 
Софія Рубан (польова робота спиралася на методичні рекомендації та запитальни-
ки, розроблені за волинсько-подільськими матеріалами (Скаженик, 2015)). Сеанс від-
бувся в місцевому будинку культури, де зібралося шестеро жінок – Поцілуйко Олена 
Силифонтіївна (1943 р.н., родом з с. Пологи), Шквиренко Ніна Захарівна (1943 р.н., 
місцева), Горковенко Зіна Сергіївна (1938  р.н., місцева), Братущак Галина Іванівна 
(1959 р.н., місцева), Братущак Ніна Григорівна (1956 р.н. місцева), Чернега Оксана Іва-
нівна (1969 р.н., родом з с. Метанівка, керівниця гурту). 

Жінки спілкувалися і співали із великим задоволенням (фото 2). За три години 
сеансу вони наспівали багато колядок, щедрівок і веснянок, пригадали обрядодії зи-
мового циклу. Залюбки співали понеділкові весільні (ті, що виконуються на другий 
день весілля), а також багато ліричних пісень родинно-побутової тематики. Зафік-
совано детальні розповіді про обряд Колодки та звичай ходити «на годенки» – жі-
ночі поседеньки зі співом і вишиванням, які відбувалися в осінньо-зимовий період 
(з допомогою М. Скаженик цей місцевий звичай був детально описаний Софією Рубан 
у пояснювальній записці до її державного творчого іспиту (Рубан, 2020). 

В Орлівці також записували угорський музикант Міклош Боот та Василина Тка-
чук (жовтень 2017 року). Ці пісні оприлюднені на сайті проєкту «Поліфонія». На жаль, 
не будучи обізнаними з фольклорною традицією краю і явно віддаючи перевагу піз-
нім жанрам, ці збирачі записали вкрай мало обрядових наспівів (принаймні, на сайті 
викладено лише ліричні та кілька творів зимового циклу).

Весняні пісні села Орлівка. З-поміж жанрів календарного кола нас особливо 
потішила добра збереженість пісень весняного циклу, на яких і сконцентруємо свою 
увагу. Спочатку охарактеризуємо обставини виконання веснянок, жанровий склад, 
а потім – музичні ознаки пісень. При аналізі мелодій будемо спиратися на досліджен-
ня весняних наспівів у роботах вітчизняних етномузикологів (Єфремов, 2016; Скаже-
ник, 2014; 2017). 

В Орлівці записано 6 веснянок різних жанрів. До танків та ігор належать: «Го-
робчику спатку, спатку», «Вербовая дощечка», «Йа в довгої лози», «Й а в кривого танця». 
Ці пісні мають ознаки синкретизму, оскільки в них спів поєднується із рухом. А от до 
звичайних, спі́ваних веснянок (виконання яких, за спогадами жінок, не супроводжу-
валося рухом), зараховуємо «Ой високо, ой дальоко» та «Орел поле виоре». Цей різновид 
веснянок краще пам’ятають старші співачки.

Зазвичай веснянки раніше співали «коло церкви», але могли і десь на вигоні «на 
степку́». Найстарша співачка Зінаїда Сергіївна Горковенко пригадала, як у дитинстві 
дівки збиралися і її, як найменшу, брали за Насточку: «Коло мене на степку́ ходили, 
дівки – Галина, Параска, Ке́ля. А я маленька. І ото вони мене беруть за цю Насточку і ото 
мене та́мки водять. <...> Я маленькою ходила всьо время, коло мене було багато дівок і це 
щороку мене туда беруть, мені вишили червону спідницю, і червону жілєтку і мене дуже 
любили і брали мене за Насточку». Йдеться про веснянку-хоровод «Вербовая дощечка», 
коли старші дівчата ставали в рядок по двоє (одна навпроти другої), схрещували руки 
і водили по руках дівчинку до тих пір, поки не закінчиться пісня: «Дівчата переспівали 
і тоді я сходю, – згадує далі Зінаїда Сергіївна, – мене беруть за руку, та й «Довгої лози, 
скакали в терен кози, то в гору, то в долину» − це дівчата ходять, всі беруться за руки, хо-
дять в кружа́ла, а я маленька всередині і це вони ходять кругом мене і це ж всі співають».

Тепер охарактеризуємо музичні ознаки мелодій: складоритмічний, компози-
ційний та звуковисотний устрій. У цьому спиратимемось на принципи структурного 
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аналізу наспівів, прийнятого в етномузикознавчих студіях: ритмічну форму познача-
тимем латинськими літерами, семантичну – українськими, мелодичну – грецькими, 
складочислову будову та опорні щаблі – цифрами.

Гра «Горобчику спатку, спатку» спирається на чотиридольний ритм і має озна-
ки великої кільцевої форми з двічі повтореним зачином та повторюваним ходом 
(ритмічна форма – ‹аа2;bn›, мелодична – ‹αβ2;γn›, композиція проводиться двічі):

Танок «Вербовая дощечка» має дворядкову строфічну композицію. Ритмічна 
форма ‹abc;abc›, семантична –‹абб;вгг›, мелодична  ‒ ‹αβγ;αβδ›. У  квінтовій мелодії 
опорними тонами є такі щаблі –‹5,4,5;5,4,1›. Фактура гетерофонна. 

Вербовая дощечка, дощечка, 
Там ходила Насточка, Насточка.

В решеті воду носила, носила,
Дібровоньку просила, просила.

Скільки в решеті дірочок, дірочок, 
Стільки в небі зірочок, зірочок.

Скільки в небі зірочок, зірочок,
Стільки в парубка дівочок, дівочок.
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Наступною розглянемо танок «Йа в довгої лози поскакали в терен кози». Вона 
має шестидольну ритмоформулу, дворядкову строфічну композицію. Ритмічна фор-
ма  − ‹А;А›, семантична  − ‹А;Б›, мелодична  − ‹А;В›. Ладозвукоряд квінтовий, опорні 
тони − ‹5;1›. У швидкому темпі фактура наближена до унісону. Цей наспів політексто-
вий, адже на нього співали ще один танок – «А в кривого танця та не виведем конця» 
(цей текст проспівали фрагментарно). 

Йа в довгої лози 
Там скакали в терен кози.

То в гору, то в долину,
То в рожу, то в калину.

То в хрещатий барвінок, 
То в запашний васильок.

Дівки молодиці
Там терен рубали.

Там терен рубали, 
Там дім будували.

Ой щоб не вилітав
Сивий соколонько.

Ой щоб не виносив
Та дівочої краси.

Веснянка «Орел поле виоре» має розгорнутий сюжет, де аграрна тематика плав-
но переходить у шлюбну (див. повний текст після нотного прикладу). Це дворядкова 
строфічна композиція, ритмічна форма − ‹аb;ссb›, семантична – ‹аб;арб›, мелодична – 
‹αβ;γδε›, силабічна – ‹43;443›. Малотерцієвий ладозвукоряд розширено за рахунок суб-
секунди та субкварти. Фактура гетерофонна.
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Орел поле виоре,
Орел поле, лелю-по-лелю, виоре.

Пшеницею засіє,
Пшеницею, лелю-по-лелю, засіє.

Крилечками заволоче,
Крилечками, лелю-по-лелю, заволоче. 

Слізоньками примоче,
Слізоньками, лелю-по-лелю, примоче.

Роди, Боже, урожай,
Роди, Боже, лелю-по-лелю, урожай.

Хлопцям, дівчатам на коровай,
Хлопцям, дівчатам, лелю-по-лелю, на коровай.

Будете, люди, дивитись,
Будете, люди, лелю-по-лелю, дивитись.

Як буде Їван женитись,
Як буде Їван, лелю-по-лелю, женитись.

Буде брати вір’янку,
Буде брати, лелю-по-лелю, вір’янку.

Ту Марусю панянку,
Ту Марусю, лелю-по-лелю, панянку.

Веснянка «Ой високо, ой дальоко» розкриває тему протиставлення молодості 
й старості («старого нелюбого»). Цю пісню згадали старші співачки (заспівувала Зіна-
їда Горковенко), але молодші швидко зорієнтувалися і вже за другим разом почали 
підспівувати. Ця дворядкова строфічна веснянка вирішена як пара періодичностей, 
коли кожна ритмомелодична побудова повторюється двічі: ритмічна форма – ‹аа;bb›, 
мелодична − ‹αα;ββ1›, силабічна − ‹44;66›. Цей принцип порушує лише семантична фор-
ма – ‹аб;вв›. Ладозвукоряд пісні широкий – мала секста, опорні тони – ‹55;51›, факту-
ра – гетерофонна. 

Ой високо, ой дальоко 
Два орли літає (2р).
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А ще вище, а ще дальше
Каменець всьо грає (2р).

Ой як важко, ой як тяжко, 
Каменем котити (2р).

А ще тяжче, а ще важче
Із нелюбом жити (2р).
Аби читач мав можливість почути автентичне виконання цієї веснянки, пропо-

нуємо її прослухати за наступним посиланням: https://youtu.be/tcevseLoeVs.

Висновки
Наразі в селі Орлівка Теплицького району виявлено 5 мелотипів веснянок (один 

з наспівів політекстовий). Місцеві весняні пісні представлені двома жанровими різ-
новидами: танка́ми та власне піснями, що мають як спільні музичні ознаки, так і від-
мінні риси. Їх об’єднує двомірний тип ритмічної організації, в основі якого лежить 
парний принцип мислення. Більшість мелодій має дворядкову строфічну форму. Ще 
однією спільною ознакою є квінтовий ладозвукоряд (виняток становить лише вес-
нянка «Орел поле виоре», яка розспівується в малій терції з додаванням субтонів).

Відрізняються ж весняні танки та пісні не тільки мелодіями, а й манерою вико-
нання. Танки більш рухливі, часто наближені до унісону. Натомість співані веснянки, 
які не передбачають руху (принаймні такі відомості відсутні), мають повільніші тем-
пи. Вони більш розспівані, з орнаментальним розцвічуванням мелодії, завдяки чому 
гетерофонні розходження виникають значно частіше. В таких наспівах спостерігаємо 
більше варіювання.

Оскільки співачки з села Орлівка все життя співають разом, вони звучать зла-
годжено і впевнено. Працювати з таким колективом суцільне задоволення. Жінки 
активно коментують пісні та обряди свого села. Тож ми плануємо повторно до них 
поїхати, не лише з метою розпитати більше про весняну традицію (як відомо, Поділля 
славиться своїми весняними танками та іграми), а й для того, аби поповнити відомо-
сті про інші пісенні жанри та календарні обряди. 

Карта 1. Розташування села Орлівка Вінницької області
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ПІСНІ З ОСОБИСТОГО ТА РОДИННОГО ЖИТТЯ НИЖНЬОГО ПОДНІПРОВ’Я 
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Анотація
Актуальність. Землі Нижнього Подніпров’я (або ж Нижньої Наддніпрянщини) 

охоплюють частку територій Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської і частково 
Донецької областей. Дніпропетровська та Запорізька області традиційно вважають-
ся епіцентром козацької слави, багатим на народні традиції. На початку 2000-х років 
в багатьох селах окресленого регіону було зафіксовано виконання козацьких пісень. У 2014 
році дослідники змогли зробити записи на території Дніпропетровщини. 

Мета – описати тематику родинно-побутових пісень та особливості їх виконання 
у Подніпров’ї на прикладі музичного фольклору села Водяне, локалізованого на лівому бе-
резі Каховського водосховища (Кам’янсько-Дніпровський район Запорізької області).

Висновки. З кінця XIX століття основу музичного побуту на Подніпров’ї станов-
лять багатоголосі помірні або повільні підголосково-поліфонічні жіночі гуртові пісні. Ха-
рактерна для регіону протяжна манера посилюється також часто вживаним розспівом 
складів. Зустрічаються плагальні й автентичні лади (але в процесі еволюції народної 
музики вони трансформовані). Поширена кварто-квінтова, паралельна, а також вели-
косекундова змінність устоїв. В загальних рисах показовим для наспівів Подніпров’я є ді-
атонізм, переважає жіночий гуртовий спів, розспівна кантиленна мелодика, поширені 
також плагальні й автентичні лади.

Ключові слова: Подніпров’я, гуртовий спів, поліфонія, багатоголосся, традиція, 
фольклор.

Дискусії
Дослідження козацьких Нижнього Подніпров’я пісень розпочалися доволі давно: 

ще в XIX столітті фольклорні матеріали козацької спадщини були записані збирача-
ми (І. Манжура, Я. Новицький, Д. Яворницький, Г. Залюбовський та ін.). На початку  
2000-х років в багатьох селах окресленого регіону було зафіксовано виконання ко-
зацьких пісень, та однак літній вік виконавців і відсутність дієвих механізмів пере-
дачі знань між різними поколіннями спричинили занепад пісенної традиції. Але вже 
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у 2014 році дослідники змогли зробити записи на території Дніпропетровщини. А от 
пісенна традиція (не лише козацької тематики) Запорізького краю довгий час зали-
шалася малодослідженою. Проте у 2016 році завдяки Іллі Фетисову, Міклошу Боту та 
Сусанні Карпенко з’являються записи з Запоріжчини. Нині ці записи зберігаються 
у відкритому онлайн-архіві українського пісенного фольклору «Поліфонія».

Проект «Поліфонія» – проект міжнародного культурного співробітництва Угор-
щини, України та Франції, який почав свою діяльність у 2014 році. Ініціатором та ке-
рівником проекту є Міклош Бот – угорський музикант-мультиінструменталіст, етно-
граф та фольклорист, який має низку музичних та суспільних нагород в Угорщині, 
зокрема в 2015 році був визнаний музикантом року. Спочатку він сам їздив Україною, 
а вже згодом об’єднав українських та угорських дослідників, науковців та музейників. 
До речі, це один з перших українських проектів, підтриманих програмою Європей-
ського Союзу «Креативна Європа». 

Ідея «Поліфонії» – дослідити, зберегти та презентувати живу багатоголосну пі-
сенну традицію українського сільського середовища. В рамках проекту було записано 
безліч пісень з різних етнографічних регіонів України: Волинь, Західне Поділля, За-
хідне Полісся, Нижнє Подніпров’я, Полтавщина, Середнє Подніпров’я, Середнє Поліс-
ся, Слобожанщина, Східне Поділля, Східне Полісся тощо.

Серед великої кількості матеріалу є записи з с. Водяне Кам’янсько-Дніпровського 
району Запорізької області. Експедиційні матеріали були записані Іллею Фетисовим, Мі-
клошем Ботом та Сусанною Карпенко 19 травня 2016 року. Стисло охарактеризуємо зби-
рачів з української сторони: Ілля Фетисов – український фольклорист, музикант, журна-
ліст, громадський діяч, співкерівник ансамблю українського автентичного співу «Божи-
чі». Сусанна Карпенко – фольклористка, етноспівачка (співала в гуртах «Володар», «Дре-
во», «Кралиця» (у студентські роки), «Гуртоправці»), співкерівник ансамблю українського 
автентичного співу «Божичі», авторка багатьох майстер-класів з автентичного співу. 

З допомогою дослідників було зібрано гурт з 7-ми жінок (серед яких є учасниці 
фольклорного колективу «Надвечір’я») 1932 – 1965 років народження: Пархоменко О.М., 
1932 р. н.; Байрак В.І., 1945 р. н.; Шевер Г.Д., 1953 р. н.; Трошина Г.І., 1954 р. н. (керівник 
фольклорного ансамблю «Надвечір’я»); Клобукова О.В., 1957 р. н. (учасниця фольклор-
ного ансамблю «Надвечір’я»); Піскоха Т.В., 1958 р. н.; Мараховська Н.В., 1965 р. н.

Коротко про фольклорний ансамбль «Надвечір’я». Місце знаходження: с. Водяне, 
Кам’янсько-Дніпровський район, Запорізька область. Цей жіночий гурт співає старо-
винні українські народні пісні. Колективу вже понад 10 років. Репертуар «Надвечір’я» 
налічує близько двох сотень автентичних українських пісень. Збирає народну твор-
чість керівник ансамблю – Трошина Ганна Іванівна.

На сайті «Поліфонія» оприлюднено 17 пісень з с. Водяне. Це твори різних жанрів: 
календарно-обрядові представлені колядками християнської тематики («Рождество 
твоє, Христє Боже наш»; «Дєва днєсь прісущєствєннаго раждаєт»; «Хрістос раждаєть-
ся, славіте»); серед родинно-обрядових пісень було записано дві весільних («А Олен-
ка та й на одіході»; «Прибирайся, свекрушенько, прибирайся»); позаобрядова пісенна 
традиція представлена ліричними піснями різної тематики (переважають сюжети ро-
динно-побутового змісту, є одна солдатська) та пісні літературного походження.

Для здійснення аналізу ліричних пісень окресленої місцевості необхідно надати 
загальну характеристику тематики родинно-побутових пісень. Родинно-побутові піс-
ні є ліричними поетично-музичними творами, в яких відбиваються всі переживання, 
почуття, думки людини, пов´язані з її особистим життям, подіями в сім´ї, родинними 
стосунками («Фольклор і фольклористика»).

За тематикою вони поділяються на: пісні про кохання та пісні про сімейне жит-
тя. В таких піснях основною тематикою є лірико-побутова, вона є притаманною для 
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двох категорій співаків різних за віком і сімейним станом: кохання у його різноманіт-
них проявах особливо цікавить неодружену молодь; родинні стосунки з усіма своїми 
складнощами глибше зачіпають людей середнього покоління (здебільшого жіноцтво) 
(Іваницький, 2004, с. 191–198). Але такий розподіл, звичайно, не є беззаперечним. Ча-
сто буває так, що від однієї вікової категорії співаків до іншої пісні можуть вільно 
«перебігати», і вже можемо чути, що молодь співає про родинне життя, тобто про своє 
майбутнє, що хвилює; старші люди, виконуючи пісні про кохання, сумують за нероз-
діленими почуттями й молодими літами. 

Пісні про кохання виокремлюють від інших ліричних пісень, виходячи із змісту 
текстів, так як за музичними і виконавськими особливостями та структурою текстів їх 
майже неможливо відокремити від пісень про родинний побут. Більш глибока харак-
теристика поетики і змісту цих пісень можлива лише тому, що вони входять до кола 
спеціальної уваги словесної фольклористики. За літературно-поетичними та музич-
но-виконавськими особливостями пісням про кохання та родинний побут властиві: 
поглиблений ліризм; єдність інтимного та побутового, що дозволяє класифікувати 
пісні про кохання і родинний побут як лірично-побутові.

Пісні про кохання мають такі мотиви – сюжетні лінії: вірне кохання, зрада, нес-
лава, вороги, розлука, туга і настрій перед весіллям. Також існує ще дві групи: це пісні 
про трагічні сімейні обставини, які пов´язані з втратою рідної людини (вдовині пісні, 
сирітські пісні); та гумористично-сатиричні пісні, в яких сімейні проблеми та особи-
сті почутті висвітлено у гумористичному ключі (там само).

У Подніпров’ї від старших жінок найчастіше чути пісні про шлюб, життя в чу-
жій родині, про нещасливу (або щасливу) життєву долю. У Закарпатті, де поширено 
чоловічий спів, чоловіки та парубки найчастіше співають про те, як: дівчина дорожча 
(миліша) матері та батька; чужі люди або родина перешкоджають закоханим; в піснях 
оспівуються думки та мрії про одруження; передчуття неминучої розлуки; нерозділе-
не кохання тощо. У жінок превалює така тематика: вороги - розлучники; хлопець про-
ходить випробування, що для нього організовує дівчина; вірне кохання на все життя. 
Дівочими темами є: думки про майбутнє подружнє життя: мрії про одруження; вір-
ність, зрада і розлука з коханим. Крім того, чоловіки співають і пісні жіночої тематики 
(але не дівочі), а жінки – чоловічі пісні (від імені чоловіка – монологічні). Більшість же 
пісень про кохання - це пісні про дівочу любов (так звані «дівоцькі»).

З кінця XIX століття основу музичного побуту на Подніпров’ї становлять багатого-
лосі підголосково-поліфонічні жіночі гуртові пісні. Вони помірні або повільні (найчас-
тіше зустрічаються темпи від 50 до 72). Характерна для регіону протяжна манера по-
силюється також часто вживаним розспівом складів. Зустрічаються плагальні й автен-
тичні лади (але в процесі еволюції народної музики вони трансформовані). Поширена 
кварто-квінтова, паралельна, а також великосекундова змінність устоїв. В загальних 
рисах показовим для наспівів Подніпров’я є діатонізм, переважає жіночий гуртовий 
спів, розспівна кантиленна мелодика, поширені також плагальні й автентичні лади. 

Звернемо увагу на кілька пісень з експедиційних матеріалів пісенної традиції 
опрацьовуваного нами регіону. На нашу думку, це найяскравіші твори, які презен-
тують пісенну традицію дослідженого села: це три пісні родинно-побутової лірики 
та одна весільна пісня. Жанри цих пісень мають свої музичні особливості та музич-
но-стильові ознаки (ладозвукоряд, ритмічну організацію, фактуру, специфічні вико-
навські прийоми, серед яких, зокрема, гукання). 

«Ой упав сніжок, та й на бережок». Жанр: родинно-побутова лірика. Теми та мо-
тиви: кохання. Дата запису: 19.05.16 р. Записали: Ілля Фетисов, Міклош Бот, Сусанна 
Карпенко. Транскрипція поетичного тексту: Сполович Діана («Ой упав сніжок та й на 
бережок»).
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Ой упав сніжок та й на бережок,
Та й узяв..., узявся водою. 
Ой гуляв козак та з дівчиною,
А тепер, тепер – з удовою.
Ой походжено, та й поброджено
Та й коло, коло броду кіньми.
Ой то не кіньми, та й то не кіньми,
То жура..., журавочка з дітьми…
«Вилітала галка, та й вилітала». Жанр: родинно-побутова лірика. Теми та моти-

ви: кохання, сирітське життя. Дата запису: 19.05.16 р. Записали: Ілля Фетисов, Міклош 
Бот, Сусанна Карпенко. Транскрипція поетичного тексту: Сполович Діана («Вилітала 
галка, та й вилітала»).

Вилітала галка, та й вилітала галка
З гли..., ой і з глибокої балки.
Вилітала друга, та й вилітала друга
З зе..., ой і з зеленого й луга.
Та й сіла на сосну, та й сіла на й сосну 
Й на, ой і на гілку розкошну.
Не хилися, гілко, та й не хилися, гілко
Бо, ой і бо так мені гірко.
Горе сиротині, та й горе сиротині
На, ой і на чужій країні…
«А Оленка та й на одіході». Жанр: родинно-обрядові пісні, прощання з родом, ве-

сільні пісні. Теми та мотиви: весілля, прощання з родом. Дата запису: 19.05.16 р. Запи-
сали: Ілля Фетисов, Міклош Бот, Сусанна Карпенко. Транскрипція поетичного тексту: 
Сполович Діана («А Оленка, та й на одіході»).

А Оленка та й на одіході (2 р.)
Посадила оріх у городі.
Рости, рости, та й розполинися (2 р.)
Не плач, ненько, не плач, не журися.
Рости, рости, ти, орішечку, (2) 
Батечкові на утішечку.
Рости, рости та й розполинися (2) 
Не плач, ненько, не плач, не журися…
«Зацвів терен, ще й лоза». Жанр: родинно-побутова лірика. Теми та мотиви: ко-

хання, зрада, розлука, чужина. Дата запису: 19.05.16 р. Записали: Ілля Фетисов, Мі-
клош Бот, Сусанна Карпенко. Транскрипція поетичного тексту: Сполович Діана («За-
цвів терен, ще й лоза»).

Зацвів терен ще лоза, та зацвів терен ще й лоза,
Та й голубі в парня глаза.
На свєт бєлий не глядять, та на свєт бєлий не глядять,
Та й про любов й все говорять.
Про любов та й про єго, та про любов та й про єго,
Та й про Ванюшу й моєго…

Висновки
Пісенна традиція Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області, нале-

жать до етнокультурного регіону Нижнє Подніпров’я (або ж Нижня Наддніпрянщина). 
Це історична спадщина українського козацтва. Співочу традицію козацького краю 
розпочали вивчати ще у XIX столітті. Однак хоч якісь згадки про давні дослідження 
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саме цієї місцевості не були знайдені. Завдячуючи дослідникам Іллі Фетисову, Мікло-
шу Боту та Сусанні Карпенко у 2016 році відбулася експедиція у с. Водяне. За матері-
алами цієї експедиції можемо бачити, що в цій місцевості доволі добре розвинутим 
є ліричний родинно-побутовий цикл – лірика. Також зафіксовано кілька пісень з ро-
динної обрядовості – весільні, календарно-обрядові – колядки християнської тема-
тики; зафіксованими були також кілька ліричних пісень літературного походження. 
Переважають теми та мотиви про кохання.

Здійснене дослідження продемонструвало, що дана місцевість і загалом Запо-
різький край є багатими на пісенну спадщину, в який збережена така музично-сти-
льова ознака, як підголоскова поліфонія. Співачки виконували ліричні пісні (пере-
важно любовного змісту), які й досі не вийшли з їхнього повсякденного життя. 

У записах з села Водяне нам пощастило почути саме жіночий гуртовий спів. Спі-
вачки добре володіють місцевою співочою стилістикою, яка притаманна для регіону 
Нижнього Подніпров’я. В Запорізькій області саме в цьому селі існує фольклорний ко-
лектив «Надвечір’я», який майстерно зберігає цю рідкісну та гарну пісенну традицію 
Запорізького краю. Кілька таких пісень було відтворено з учасниками студентсько-
го ансамблю «Кралиця» Київського національного університету культури і мистецтв, 
їх записи знаходяться на ютуб-каналі ансамблю у вільному доступі. Ці експедиційні 
записи дали нам поштовх, мотивацію та зацікавлення для подальшого дослідження 
пісенних традицій Нижнього Подніпров’я.
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Анотація
Актуальність. Стилізований фольклор є частиною сучасної музичної культури. 

Виступаючи формою транслювання народнопісенного матеріалу він відіграє важливу 
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роль у збереженні музичної спадщини. Сьогодні молодь дуже цікавиться саме стилізова-
ним фольклором та його виконавцями. Внаслідок цього доречно визначити особливості 
такої форми фольклору.

Мета – окреслити специфіку стилізованого фольклору та його кореляції з таким 
поняттям як «фольклоризм». 

Висновки. Фольклоризм виступає певним механізмом, який наявний у просуванні 
фольклорного матеріалу. Натомість стилізація фольклору – це сам музичний матеріал, 
який набуває обрамлення за допомогою змін, внесених композитором чи аранжувальни-
ком. Даний різновид фольклору користується попитом у молодіжної аудиторії, адже за 
рахунок цікавих аранжувань та додавань елементів електроніки композиції більше від-
повідають смакам аудиторії.

Ключові слова: стилізований фольклор, фольклоризм, народнопісенний матеріал, 
аудиторія, молодіжне середовище.

Дискусії
Фольклор посідає важливе місце в культурі народу. Проте форми його виконан-

ня можуть бути різними – починаючи від автентичних і завершуючи стилізованими. 
В останні роки спостерігається особливий інтерес саме до стилізованого фольклору. 
В тому числі він привертає увагу молодої аудиторії. Дана форма реалізується у твор-
чості і популярних виконавців, і у композиторському спадку. Що ж саме можна від-
нести до стилізованого фольклору? Більшість авторів наводять наступне визначення 
даного типу транслювання фольклору: «Стилізований фольклор – відтворення на-
ціонального стилю композиторами і музикантами у народній манері виконання із 
внесенням певних змін (використання сучасних обробок та сучасного аранжування 
музичних творів)» (Деревяга, 2018).

В даному визначенні підкреслюється важлива риса, яка характерна для стилі-
зованого фольклору – це оброблення музичного матеріалу, яке можливо за рахунок 
змін фактури твору, за допомогою його аранжування. Подібні особливості дозволя-
ють, в першу чергу, популяризувати фольклор, зробити його більш доступним та ціка-
вим. Відкритим є питання того, наскільки зберігаються сутнісні ознаки фольклорно-
го джерела у разі його стилізації? Доречним буде відзначити, що музичні колективи 
аранжують фольклор у різний спосіб. Можлива стилізація, при якій не буде врахову-
ватись тематика пісенного жанру, особливості його традиційного виконання (склад 
виконавців – гурт чи соло), вокальна манера тощо. Подібна стилізація хоча й може 
мати естетичний характер, проте не відтворюватиме специфіку джерела. Натомість, 
можлива й інша форма стилізації, яка спрямована на розкриття глибинного сенсу, 
закладеного у пісні. Тоді аранжування може доволі точно слідувати художній меті та 
створювати цілісну картину народного дійства. Власне процес модифікації пісенного 
джерела є таким, що має постійний характер і згідно авторитетній думці вітчизня-
них дослідників, відбувається навіть при традиційному виконанні. «На сцені можли-
ва трансформація жанру, традиційний виконавський склад також може змінюватися. 
У цьому процесі не можна вбачати щось нехарактерне для народної творчості, адже 
такі явища відбуваються і в побуті, у процесі його історичного розвитку» (Сінельніко-
ва, & Сінельніков, 2019, с. 143).

Чимало вокальних проєктів, які презентуються на вітчизняній сцені, містять 
стилізований фольклор. Причому поняття стилізації по відношенню до фольклору 
може позначати широкий спектр музичних явищ, які вже мають сформований ха-
рактер, а також й інших, що лише перебувають на етапі свого становлення. До того 
ж стилізація можлива у різних типах музичного матеріалу, наприклад у професійній 
композиторській творчості. В.  Данилець відмічає прогресивний характер подібних 
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взаємозапозичень та обробок фольклору. В першу чергу авторку цікавить специфіка 
трансформації гуцульського фольклору. «Гуцульський фольклор у професійному му-
зичному мистецтві України збагатив семантичні та жанрово-стильові параметри му-
зики, також відіграв значний формотворчий вплив на структурно-композиційні ос-
нови композиторської творчості, наповнивши їх своєрідними ритмо-інтонаційними, 
ладовими та тембрально-колористичними рисами (Данилець, 2021, с. 13).

Другий напрямок музичного матеріалу, в якому наявна стилізація фольклору, це 
діяльність великих творчих колективів, репертуар яких вплинув на просування фоль-
клоризму. Це і ансамблі, і оркестри української народно-інструментальної музики, які 
зосереджені на виконанні репертуару «з фольклорною домінантою» (там само, с. 14). 
Подібний інтерес до фольклорних витоків сприяв збагаченню вітчизняної культури 
тими музичними характеристиками, що притаманні народнопісенному та народно 
інструментальному матеріалу – це темброві особливості, інструментальні прийоми 
гри, які походять від автентичного музикування. Вищезгадане явище фольклоризму 
тісно пов’язане з стилізацією фольклору, проте не є тотожними поняттями. «Фоль-
клоризм функціонального рівня проявляється в організації хорів, оркестрів, ансамб-
лів, творчих колективів, пропагандивна діяльність яких стимулює масове поширення 
фольклорних чи самодіяльних авторських творів у народне середовище» (Янковська, 
2012, c. 129). Фольклоризм виступає певним механізмом, який наявний у просуванні 
фольклорного матеріалу. Натомість стилізація фольклору – це сам музичний матері-
ал, який набуває обрамлення за допомогою змін, внесених композитором чи аран-
жувальником. Тобто в певному сенсі взаємозалежність між фольклоризмом та фоль-
клорною стилізацією може бути співвіднесена із парою категорій «зміст та форма». 
Хоча й подібний зв’язок й не буде вичерпувати усю повноту можливостей транслю-
вання фольклору.

Третій напрямок представлений такими формами, які представлені в естрадній 
музиці. Саме він характеризується найбільшим попитом у молодіжної аудиторії. Для 
виконавців та колективів, які виконують стилізований фольклор, притаманне різ-
номанітне обрамлення народного першоджерела, яке дозволяє сформувати чимало 
напрямків, як фолк-рок, етно-хаус, фолктроніка тощо. В їх основі в різному ступені 
реалізується принцип стилізації народнопісенного матеріалу. В тому числі ряд до-
слідників відзначають прогресивність таких розробок ще в тому, що формується но-
вий напрямок музичної творчості, як World Music, для якого притаманне саме таке 
поєднання – сучасної електроніки та фольклору. «World music є одним з провідних 
напрямів розвитку сучасного мистецтва, що пов’язаний з виникненням своєрідної 
контркультури щодо масової музики. Звернення до найдавніших пластів фольклору 
різних етнічних груп переплітається з найновішими відкриттями у сфері музичної 
акустики, технологічними досягненнями у сфері обробки звуку та актуальними прак-
тиками – на зразок скретчінгу (scratching), семплінгу (sampling) тощо» (Тормахова, 
2016, с. 90). Гурти, які працюють у цьому напрямку, є доволі популярними не лише 
серед вітчизняної молоді, а й за кордоном. Зокрема діяльність гурту «Даха Браха» 
збирає чималі концертні зали, а в 2020 році колектив став лауреатом Шевченківської 
премії у номінації «Музичне мистецтво». Їх підхід до інтерпретації музичного мате-
ріалу включає поєднання народнопісенного фольклору, який виконується у супро-
воді інструментів, що мають різне етнічне походження. До того ж можливе додаван-
ня електронних семплів, які надають звучанню оригінального саунду. Стилізований 
фольклор дозволяє популяризувати народнопісенний матеріал, що безперечно є по-
зитивним фактором. Він надає своєрідності вітчизняній музичній культурі та збері-
гає зв’язок з її витоками, надаючи музичному продукту своєрідності та національної 
неповторності.
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Висновки
Стилізований фольклор є частиною сучасної музичної культури. Виступаючи 

формою транслювання народнопісенного матеріалу він відіграє важливу роль у пи-
танні збереженні музичної спадщини. Стилізований фольклор, на відміну від автен-
тичного різновиду, супроводжується змінами, які стосуються використання сучасних 
обробок та аранжування пісень. Даний різновид фольклору користується попитом 
у молодіжної аудиторії, адже за рахунок цікавих аранжувань та додавань елементів 
електроніки композиції більше відповідають смакам аудиторії.
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ФЕСТИВАЛЬ ТРАДИЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ЧЕРКАСЬКОГО КРАЮ 
«ЖИВІ МЕЛОДІЇ СЕЛА»

Анотація 
Актуальність. Регіональні етно-(фольк) фестивалі в Україні сьогодні спрямову-

ють свою діяльність на відродження, популяризацію, підтримку та пропаганду народно-
го співу, танцю, інструментальної музики, обрядових дійств, унікальних ремесел. В цьо-
му контексті фестиваль традиційної культури «Живі мелодії села» (2020 р.) став попу-
ляризатором народної музичної культури Черкаського краю.

Мета – висвітлити особливості фестивалю традиційної культури «Живі мелодії 
села».

Висновки. Хочеться, щоби співали, грали мелодії села у селах! Родини, збираючись 
разом, співали, грали і танцювали! Людство поступово починає розуміти та цінувати 
справжні цінності та можливість спілкуватись і бачитись очно! Життєве коло періо-
дично повертає нас знову туди, де колись ми були в минулому. Може так буде… Дай, Боже!

Ключові слова: фестиваль, традиційна культура, Черкащина, народна пісня.
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Дискусії
Українці – нація, яка унікальна тим, що дотепер маємо носіїв традиції, зокрема 

музичного фольклору, а також майстрів, які створюють унікальні мистецькі витво-
ри, продовжуючи традиції гончарства, вишивки, писанкарства, ковальства та інших 
народних ремесел. Щоправда, ці напрямки матеріальної та нематеріальної культури 
живі завдяки ентузіастам, винятковим людям, які, або успадкували талант та любов 
до своєї справи від роду, або перейняли уміння від вчителя, майстра. Не дати згаснути 
традиції, на нашу думку, є одним з надзавдань для сучасного покоління українців. 

Світ опановує нові технології, долає виклики життя. І ми також стрімко розвива-
ємося, але у всіх сферах важливо спиратись на міцний ґрунт традицій, в якому збері-
гається досвід багатьох поколінь.

Утвердилася в цій думці та надихнулася народною культурою! Ділюся вражен-
нями від роботи в журі Фестивалю української традиційної культури Черкаського 
краю «Живі мелодії села», зорганізованому у 2020-му році громадською організацією 
«Центр української пісні «Народна філармонія» та особисто заслуженою артисткою 
України, кандидатом педагогічних наук Русланою Лоцман.

Фестиваль «Живі мелодії села» став одним із переможців конкурсу проектів 
громадських організацій, що отримали підтримку з обласного бюджету Черкащини 
у 2020-му році, адже відповідав таким пріоритетним завданням сучасних креативних 
індустрій, як: підтримка заходів сучасної індустрії дозвілля, збереження та популяри-
зація народного аматорського мистецтва, підтримка творчо обдарованих дітей, попу-
ляризація екологічного способу проживання та господарювання та ін.

Метою фестивалю стало: залучення населення, особливо молоді, до участі в на-
родній творчості; виявлення та підтримка найбільш талановитих виконавців та твор-
чих колективів; практичне знайомство з джерелами народної української пісні; зба-
гачення репертуару аматорських художніх колективів кращими зразками народного 
музичного мистецтва; пошук і привернення активної уваги до вивчення історії на-
родної пісні; підтримка окремих збирачів нематеріальної культурної спадщини; і за-
галом – розвиток української народної пісні, традицій, звичаїв.

Журі фестивалю приємно було чути та бачити більше ста учасників вокально-
го та вокально-інструментального жанрів, близько двадцяти суто інструментальних 
ансамблів та спілкуватися з близько двадцятьма майстрами народного художнього 
мистецтва: гончарних виробів, ляльок - мотанок, виробів із дерева, соломи та іншої 
краси. 

Констатуємо, що в нашому житті багато сфер, що без нашої волі опинилися 
online. І ми, крізь супротив, до цього звикаємо. Це ознаки нашого «нового» життя – 
незвичного, але цікавого. Так, зокрема, фестиваль «Живі мелодії села» проходив з до-
триманням сучасних вимог. Заявки та свої відео учасники надсилали по інтернету, 
і журі переглядали та оцінювали конкурсні твори дистанційно. Із насолодою працю-
вали разом зі мною : Народна артистка України Валентина Ковальська, Заслужений 
працівник культури України Галина Гаценко, художниця декоративно-ужиткового 
мистецтва Галина Забашта, митці Леонід Трофименко та бандуристка – народна ар-
тистка України Лідія Зайнчківська, а також керівник проекту й організатор – Заслуже-
на артистка України Руслана Лоцман.

Потужний, широкий звук з особливою обертоновою насиченістю та природним 
грудним резонуванням, розлоге багатоголосся, яке, разом з тончиком, сягає двох 
октав, щедро наділене мелізматикою, а ще – своєрідний діалект (як у фонетиці, так 
і в лексиці) та певний специфічний тембровий звукоідеал. Виконавські ролі розпо-
ділені чітко: заводчик (хто заводить пісню та співає основний голос), виводчик (хто 
співає верхній підголосок), основний гурт (хто співає бас – нижній голос), ще є тончик 
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(хто співає октавний підголосок в обрядових та ліричних піснях). Так можна охарак-
теризувати народну співочу манеру Черкащини. 

Мені особисто пісенний фольклор Черкащини є дуже близьким: мої сту-
дентські експедиційні маршрути колись завели мене на Драбівщину, у села Кан-
такузівка та Білоусівка. Тому щемливо та радісно було чути та бачити фольклор-
ні колективи з цих сіл. Вокальні колективи сіл Сагунівка, Кантакузівка (https://
www.youtube.com/watch?v=Q0Y_A9s2d2k) та Білоусівка (https://www.youtube.com/
watch?v=EynYymLYfxA), за моїми критеріями, потрапили у номінацію «Зразкова ав-
тентика» (виконавці є носіями традиції, виконують пісні в автентичній манері, вбра-
ні в автентичні строї). 

Дуже раділа, коли переглядала відео молодіжного дівочого гурту з села Канта-
кузівка, адже співали вони пісні свого села, які перейняли від автентичного гурту 
(https://www.youtube.com/watch?v=kHbJeCMiwV4). Тож передача традиції продовжу-
ється! І колись, у майбутньому, їх, можливо, також назвуть носіями традиції. Або, при-
наймні, «володарями пісенного спадку». Таку номінацію я вигадала для оцінювання 
молодіжних та дитячих колективів, які представляли пісенний фольклор рідного села 
чи міста. У дитячо-юнацькій категорії були представлені також колективи вторинно-
го напряму, зокрема в інструментальному жанрі, які ілюстрували місцеву виконав-
ську манеру, зокрема дитячий ансамбль народних інструментів з міста Мліїв (https://
www.youtube.com/watch?v=YxuRL_y0vtM).

Надзвичайно колоритно та завзято виглядають хорові колективи та вокальні ан-
самблі, які за минулих часів звалися «народна самодіяльність» чи «аматорське мисте-
цтво». Це поняття, зовсім не сучасне нині, проте має свої характерні риси. В реперту-
арі таких колективів, зазвичай, обробки народних пісень у хоровому чи ансамблевому 
викладі. Виконавські ролі або партії розподілені за принципом діапазону голосу: со-
прано, альт, тенор, бас. Виконання пісень, зазвичай, відбувається під супровід баяну. 
Учасники самодіяльних колективів часто вбрані у стилізовані строї. 

Тішить, що такі колективи підвищують культурний рівень в межах від малого 
до великого. Номінацію «Хоровий україноспів» та «Ансамблевий україноспів», за 
оцінками оргкомітету, отримали ці колективи, яких більшість! Колектив «Обереги» 
з с. Свидівок вразив професійним рівнем виконання! В «Оберегах» співає 16 учасни-
ків, колектив існує вже близько 30-ти років, гастролював у Молдові, Естонії, Угорщині, 
Румунії, Словаччині, Чехії та Польщі. В цій номінації вони виділялися своєю самобут-
ністю (https://www.youtube.com/watch?v=kRtLXSyDfSs), відчувалося, що з співаками 
працює музикант з гарною музичною освітою, та й вони є непересічними народними 
виконавцями!

Особливих слів захоплення потребує Михайло Коваль з села Великий хутір, вико-
навець на старосвітській бандурі (https://tydyvy.com/video/DylKJ04). Сьогодні автен-
тичних виконавців – бандуристів у справжньому фольклорному побутовому середо-
вищі вже майже не існує – традиція ця була насильно перерваною у 1930-ті рр. Сьо-
годні відтворенням бандурного репертуару здебільшого є «вторинники» - музиканти, 
що отримали спеціальну освіту у мистецьких навчальних закладах. Тим більша була 
радість констатації, що автентики – носії кобзарсько-бандурного мистецтва в Україні 
ще є!

У межах фестивалю «Живі мелодії села», основна частина якого пройшла онлайн, 
організатори також зуміли провести пісенний тур Шевченковим краєм, випустити 
збірку пісень і мистецьких творів учасників фестивалю. Ми усі дуже радіємо з того, 
що поважну ініціативу «Народної філармонії» вдалося втілити, а отже, й  справді 
об’єднати всіх любов’ю до рідного мистецтва, етнічного коріння, традиційної куль-
тури.
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Висновки
Хочеться, щоби співали, грали мелодії села у селах! Родини, збираючись разом, 

співали, грали і танцювали! Людство поступово починає розуміти та цінувати справж-
ні цінності та можливість спілкуватись і бачитись очно! Життєве коло періодично по-
вертає нас знову туди, де колись ми були в минулому. Може так буде… Дай, Боже!
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ТРАДИЦІЙНА УКРАЇНСЬКА СОРОЧКА  
ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАРУБІЖНИХ УЧЕНИХ

Анотація
Актуальність. Інтерес до особливостей крою та оздоблення натільної ноші укра-

їнців серед зарубіжних учених вперше був зафіксований у середині ХІХ ст. в краєзнави-
чих роботах Д.-П. де ля Фліза та Е. Руликовського. Цінні відомості щодо побутування 
традиційної сорочки на Буковині та Закарпатті було зібрано на рубежі ХІХ–ХХ ст.ст. 
західноєвропейськими дослідниками (Е.  Кольбенгаєр, К.  Бескід, Я.  Гусек, А.  Кожмінова, 
М. Тумова). 1940–1990-ті рр. позначилися появою робіт російських учених (М. Шмельова, 
Г. Маслова), значною заслугою яких стало вивчення та порівняння видозмін, що відбулися 
у конструкції традиційної сорочки українців, білорусів та росіян. Внесок у вивчення укра-
їнської сорочки зробили діаспорні дослідники (К. Антонович, Л. Бурачинська), які виходячи 
з географічного принципу розподілу матеріалу, розглядали українське натільне вбрання 
за певними етнографічними районам.

Мета – визначити місце традиційної української сорочки як об’єкту дослідження 
зарубіжних учених.

Висновки. На сьогодні маємо можливість вивчати матеріали дослідження натіль-
ної ноші – традиційної української сорочки, які провели і підготували зарубіжні вчені. 
Ними доповнено вже відомий в Україні матеріал власними спостереженнями щодо тран-
сформацій натільного вбрання у процесі його історико-культурного розвитку; визначи-
ли основні принципи крою, пошиття та декорування сорочок.

Ключові слова: традиційна сорочка, натільний одяг, дослідження, зарубіжні вчені.

Дискусії
Художник Домінік Пьєр де ля Фліз, автор кількох альбомів, створених за програ-

мами Комісії з опису губерній імператорського Російського географічного товариства 
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продовж 1848–1857 років. У третьому та п’ятому альбоми науковця (1851–1854) було 
представлено зображення вбрання селян Київського, Сквирського, Радомишльського, 
Черкаського повітів Київської губернії (Альбоми : у 2-х т. 1999). Замальовки та описи 
Д.-П. де ля Фліза були детальними і дають можливість детально досліджувати елемен-
ти традиційного костюма як вцілому, так і окремі деталі. 

У книзі «Opis powiatu Wasylkowskiego» в розділі «Lud, charakter jego, ubiory, 
zwyczaje, wierzenia i podania» (Warszawa, 1853) (Rulikowski, 1853) польський етнограф 
Едвард Руликовський докладно описав традиційни одяг українських селян Васильків-
ського повіту. Не залишив поза увагою і традиційну сорочку.

Опис декорування українських сорочок можемо бачити у монографії Еріха Коль-
бенгаєра «Взори вишивок домашнього промислу на Буковині, зібрав, нарисував і об-
робив інжінєр Еріх Кольбенгаєр в період з 1902 по 1912» (передрук: Чернівці, 1974) 
(Кольбенгаєр, 1974). Німецький інженер Кольбенгаєр деякий час жив на Буковині. 
Опубліковане ним дослідження було перкладено трьома мовами: українською, ні-
мецькою та румунською. Е. Кольбенгаєр охаректеризував палітру вишивки традицій-
ної сорочки: «Краски, яких селянки добирають до вишивок, є: чорна, біла, кармазино-
ва, циноброва, цитринова, помаранчева, синя і зелена» (там само). Важливими стали 
міркування автора щодо локальних особливостей вишивки на сорочках. 

У дослідженні М. Тумової «Народний одяг на Підкарпатській Русі» (Тумова, 1924) 
авторка виокремлює десять комплексів одягу, що побутували на Закарпатті на почат-
ку ХХ століття. Найпоширеніші були «руські» та «волоські» сорочки. Вони мали досить 
яскраві крій та оздоблення. 

Оформлення костюму (в тому числі традиційної сорочки) українського населен-
ня на Марморошчині стало основою дослідження К. Бескида «Marmoroš», опублікова-
ного в Ужгороді у 1929 р. (Beskid, 1929). Етнограф зосередився на оздоблення вбрання. 
Він надав інформацію щодо орнаментальних мотивів, навів приклади місцевих назв 
ноші.

Дослідження Д. Зеленіна у 1927 р. в роботі «Russische (Ostslavische) Volkskunde» 
(1991 р. вийшла друком під назвою «Східнослов’янська етнографія») (Зеленин, 1991). 
Велика частина матеріалу у підрозділі VI: «Одяг та взуття», присвячена традиційному 
натільному вбранню. Типи жіночих та чоловічих сорочок, їх побутування серед укра-
їнського населення, особливості їх крою та поєднання елементів, варіативність носін-
ня сорочки – все це грунтовно досліджено та описано Д. Зеленіним. Було зауважено, 
що українці (на відміну від росіян та білорусів) вишивали нижню частину сорочки – 
поділ, який виглядав з під спідниці.

Особливість крою та оздоблення сорочок населення Воловського, Тячівського, 
Хустського, Іршавського та Свалявського районів Закарпаття знаходимо у досліджен-
ні М. Шмельової «Типи жіночого народного одягу українського населення Закарпат-
ської області» («Радянська етнографія», 1948, № 2) М. Шмельова вказує: «Сорочка у да-
ному випадку є найпоказовішим елементом, адже кожному типу сорочки відповідає 
певний комплекс костюму, який складається лише з притаманних йому частин одягу» 
(Шмелева, 1948, с. 6).

У 1954 р. у Вінніпезі (Канада) вийшла друком монографія К. Антонович «Україн-
ський народний одяг. Практичні поради. Взори» (Антонович, 1954). Авторка розгля-
нула лише загальні елементи крою, пошиття та оздоблення української традиційної 
сорочки.

Традиційну сорочку у контексті порівняльного аналізу східнослов’янського 
вбрання було розглянуто у розділі колективної монографії «Народний одяг росіян, 
українців та білорусів в ХІХ – на початку ХХ століть» («Східнослов’янський етногра-
фічний збірник. Нариси народної матеріальної культури росіян, українців та білору-
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сів в ХІХ–ХХ століттях», Москва, 1956), підготовленому російським науковцем Г. Мас-
ловою (Маслова, 1956). Детальне дослідження трансформації давньої слов’янської со-
рочки (довгої, з розрізом на грудях) до натільного вбрання – наскрізна наукова думка 
дослідження. Г. Маслова наголошує, що для населення центральних і східних областей 
України сорочку вишивали переважно червоною і чорною заполоччю. Особливістю 
сорочок західних областей є поліхромна вишивка, переважно геометрична. Г.Маслова 
зазначила, що вишивати нагрудної частини традиційної сорочки в українців та бі-
лорусів мала давнє походження. Про це свідчили археологічні знахідки ІV–VІ ст.ст. 
в культурі слов’ян.

І.  Шерстюк, «Рідкісний пережиток старовини» («Радянська етнографія», 1982, 
№ 1) (Шерстюк, 1982). Ця робота присвячена траційному побуту, а зокрема одягу пе-
реселенців з Харківської, Київської, Полтавської, Катеринославської, Воронезької 
та Курської губерній на терени Казахстану (с. Михайлівка Тюпського району Фрун-
зенської області). І.Шерстюк в ході скурпулбьозної польової з’ясував, що традиційні 
сорочки українці Казахстану вишивали переважно білою заполоччю або домашніми 
нитками (там само, с. 8).

Книга «Український народний одяг», укладена Л. Бурачинською за підтримки 
Світової федерації українських жіночих організацій (Торонто – Філадельфія, 1992) 
(Бурачинська, 1992). Принцип розподілу у збірнику було представлено за етнографіч-
ними районами (спірними на мою думку). Автори виділили: Наддніпрянщину, Пол-
тавщину, Чернігівщину, Харківщину, Поділля, Полісся, Північну Буковину, Гуцульщи-
ну, Бойківщину, Закарпаття, Лемківщину, Яворівщину, Холмщину. Вітчизняні дослід-
ники поділяють Україну на 24 регіони. Як приклад поділ дос лідницею О.Косміною 
України на 4 великі етнографічні регіони, які, за спільними характеристиками, вмі-
щують в себе всі 24. 

Висновки
Отже, на сьогодні маємо можливість вивчати матеріали дослідження натільної 

ноші – традиційної української сорочки, які провели і підготували зарубіжні вчені. 
Ними доповнено вже відомий в Україні матеріал власними спостереженнями щодо 
трансформацій натільного вбрання у процесі його історико-культурного розвитку; 
визначили основні принципи крою, пошиття та декорування сорочок.
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ФОЛЬКЛОРНА ТРАДИЦІЯ СІЛ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ПОЛТАВЩИНИ
У СПОГАДАХ НАРОДНОЇ СПІВАЧКИ АНТОНІНИ ТКАЛІЧ 

Анотація
Актуальність. Наддніпрянські землі, до яких належить і центральна Полтавщи-

на, вивчені етномузикологами недостатньо ретельно, тому записи музичного фольклору 
в цій місцевості є надзвичайно актуальними. Джерельною базою для вивчення народних 
звичаїв та пісень з Полтавщини обрано фольклорні матеріали, записані у власній експе-
диції авторки на Хорольщині. 

Мета – характеристика деяких звичаїв, обрядів та пісень, які будуть показані крізь 
призму фольклорного досвіду і співочої практики однієї з народних співачок – Антоніни 
Давидівни Ткаліч 1935 року народження. 

Висновки. Містять загальну статистику зафіксованих матеріалів, а також під-
сумки щодо пісенних жанрів та обрядів, які засвоїла респондентка, проживаючи в різних 
селах Хорольського та Великобагачанського районів.

Ключові слова: Середня Наддніпрянщина, Полтавщина, Хорольський район, Вели-
кобагачанський район, дитяча щедрівка, весільна, лірична пісня, Троїцька Віха, обряди 
різдвяно-новорічного циклу.

Дискусії
У народнопісенних збірниках та інших джерелах мій рідний Хорольський район 

представлений малою кількістю записів (Сопілка, 1996; Єфремова, 2016). Фольклорис-
тичні мандри я скерувала в село Ялосовецьке, що знаходиться неподалік міста Хорол. 
Перш ніж виїхати «в поле», було укладено запитальник з репертуарними списками пі-
сень. Базовими для мене стали матеріали основної дослідниці Полтавщини – Тетяни 
Сопілки (1996) та запитальники з сусідньої Переяславщини, розроблені Маргаритою 
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Скаженик (2021). І під час підготовки, і безпосередньо в експедиційній роботі я керу-
валася методичними порадами М. Скаженик (2010) та досвідом, отриманим у спіль-
ній з нею експедиції в село Гланишів Переяслав-Хмельницького району Київської об-
ласті, матеріали якого мені довелося транскрибувати (звуко- та відеооператором у цій 
експедиції був співробітник Лабораторії етномузикології НМАУ ім. П. І. Чайковського 
Олег Коробов).

Мій експедиційний виїзд в Ялосовецьке відбувся 22 серпня 2020 року. Основною 
оповідачкою і співачкою була Ткаліч Антоніна Давидівна. Вона народилася в 1935 р. 
у селі Кротівщи́на Великобагачанського району Полтавської області. Життя у батьків 
не склалося, тому в 1947 р. її мати (разом з дочкою) вертається в своє рідне село – Ла́го-
дівку Хорольського р-ну, де 12-річна Антоніна продовжує навчання у школі (4 клас). 
У 1957 р. вона вийшла заміж і переїхала до сусіднього села Ялосове́цьке Хорольського 
р-ну, де проживає і понині (див. карти 1 і 2 наприкінці тексту). 

Протягом свого життя жінка працювала поваром, свинаркою та дояркою в кол-
госпі, була на заробітках на Донбасі та в Сибіру. Зі слів Антоніни Давидівни, в моло-
дості вона була співачкою «на розхват». Пізніше співала при Ялосовецькому будинку 
культури. На жаль, колишні її подруги відійшли в кращий світ. Але вона не відмовляла 
молодшим жінкам, які хотіли навчитися співати народні пісні й «ходила їх обучать». 
Навіть у 85-літньому віці вона має потужний голос і добре інтонує.

Антоніна Давидівна виявилася надзвичайно цікавою оповідачкою і багато роз-
повіла про місцеві звичаї та обряди, про колишнє життя та про свою родину. Під час се-
ансу їй допомагали згадувати рідний син Олександр Володимирович Ткаліч 1961 р.н. 
та сусідка Маргарита Іванівна Солод 1965 р.н. (до речі, одна з учениць нашої героїні). 

Предметом розгляду є пісні з репертуару Антоніни Давидівни Ткаліч та спогади 
про обряди, в яких вона брала участь, проживаючи в селах Кротівщина, Лагодівка та 
Ялосовецьке Полтавської області. У жанровій класифікації та аналізі пісенного та об-
рядово-етнографічного матеріалу ми насамперед спиралися на статті Євгена Єфре-
мова та Ірини Клименко, надруковані у книзі «Народна музика» академічного 7-том-
ного видання «Історія української музики», а також на вже згадані роботи Тетяни Со-
пілки, Людмили Єфремової та Маргарити Скаженик (див. список джерел). 

Календарно-обрядовий цикл досліджуваного терену представлений піснями 
зимової приуроченості (5 зразків) та спогадами про обряди різдвяно-новорічного ци-
клу і періоду Трійці та Купала (82 словесні описи).

Розпочну зі спогадів Антоніни Давидівни про зимові обряди (всього 66 одиниць 
інформації). Два тижні Святок (від Різдва до Водохреща) господарі не робили тяжкої 
роботи по господарству: «Ранше було оце дві неділі, це які злидні були, ну не робили ні-
чого. Все, тіки празнували, їсти зварили і все. <...> Оце дві неділі – нічого, мама було спі-
шить ткать полотно ж, шоб до Сватвечіра». 

У місцевій традиції влаштовували дві святкові вечері, кожна з яких отримала 
свою назву: «це “Голодний” Сва́твечір – Меланки, а [просто] Сватвечір – це був шостого 
січня». Святкову страву, кутю, варили два рази: «… на Меланки варять, протів Нового 
году, і кутю шостого січня, перед Різдвом. І оце ж тоді, кутю ту сватять і було поки 
батько три ложки не возьме, <...> то ніхто не бере. Тіки тре, шоб батько хоч на кінчик 
узяв, хоч ложку». Варили кутю з перлової каші лише на воді й ставили її на сіно на по-
куття.

Вдалося записати згадки про кликання Мороза на «Меланки» (13.01): «Ну це бать-
ко казав: “Мороз, мороз, приходь до нас у гості”, – возьме він тричі, а тоді, ми вже посіда-
ли – їмо, все, покликали [Мороза]». 

Перед новорічно-різдвяними святами «старші менших обучали» співати колядок 
і щедрівок: «Ну це перед тим, перед Різдвом. <...> А колядка була сьомого. І оце ж коля-



351

MUSIC IN DIALOGUE WITH THE MODERNITY: STUDIOS OF EDUCATIONAL, ART HISTORY, CULTUROLOGICAL

SECTION: TRADITIONAL FOLK MUSICAL CREATIVITY 

дують – хлопці з дванадцять, дівчата до дванадцяти…». Маленькі діти колядували/ще-
дрували під вікном, а старші – заходили в хату. Дорослі хлопці та дівчата колядували 
окремо. 

Зафіксовано опис колядницької зірки: «Звізда здорова така: отаке кругле і такі 
полосочки, і ото стіки полосочок тих, уквітчане оце все, там не було видно, де вони й дер-
жацця», «Уквітчаним отак, і такі великі, разноцвітні-разноцвітні, а мені ж так краси-
во. А усередині там Матир Божа, із дитиною. І оце у їх та звізда і до другого году стоїть. 
Це Боже сохрани – не ішли ніколи без звізди <...>». 

Щедрували тільки дівчата «на Меланки». Є спогади про рядження Меланки – дів-
чину одягали у сорочку, довгу рясну спідницю, «розцяцькований керсет». Головним 
убором був «квітчастий платок», волосся обов’язково заплетене. У Кротівщині, за 
спогадами Антоніни Давидівни, «водили Козу» – одягали на обличчя маску з рогами 
кози та вивернутим кожухом. Хто саме був Козою і хто її водив – бабуся довго сумні-
валася та все ж відповіла, що дівчата. Пісень до цих ряджених обходів дворів жінка не 
згадала.

Після ритуальних зимових обходів молодь збиралася на гуляння: «Тоді оце скла-
даюцця, шо вони нащедрують. А нащедрують шо – хто картоплину, хто й мнясину дасть, 
у когось салина є. Тоді оце хлопці й дівчата складаюцця десь, це вже як аж утром...». Зби-
ралися у хаті старенької бабусі або в когось по можливості: «То ще десь в когось єсть 
може бабуся старенька живе, то бабуся піде до дітей, а вони там ото гуляють», «Я знаю 
в нас друга хата була недостроєна і у нас гуляли все время». 

На свято Водохреща рубали ополонки та поливали буряковим квасом. Співали 
цього дня лише хлопці, але пісень жінка не згадала. 

Проаналізуємо тепер зимові наспіви. Це дитячі колядки та щедрівки (проспіва-
но: «Коляд, коляд, колядниця», «Щедрик-ведрик дайте вареник», «Щедрівочка щедрувала 
до віконця припадала»; проказано слова «Василева мати пішла щедрувати») і різдвя-
ний кант «Нова рада стала». Згадала Антоніна Давидівна і початок різдвяного тропа-
ря «Рожество твоє, Христє Боже». 

Детальніше зупинимось на творах дитячого репертуару, оскільки вони належать 
до ранньотрадиційних зимових наспівів. Це вузькоамбітусні чотиридольні мелодії, 
що розспівуються на двох звуках на відстані кварти (син Антоніни Давидівни співав 
у межах малої терції). Композиція пісень одноелементна – ритмоінтонація повторю-
ється з незначними варіюваннями (найчастіше спостерігаємо варіювання ритму  – 
розщеплення модельних чверток на вісімки), а текст постійно змінюється (https://
www.youtube.com/watch?v=IXRE-psRbyk). 

З описів зимових обрядів, а також зі стилістики дитячих колядок і щедрівок ро-
бимо висновок, що це спогади з раннього дитинства, коли вся родина Антоніни Да-
видівни (разом з батьком) проживала у с. Кротівщина Великобагачанського району.

Пісень весняно-літнього циклу записати не вдалося. Але жінка розповіла про 
святкування Зелених свят і Купала (усього 15 одиниць інформації). На «Тро́йцю» віша-
ли клечання та ставили на високому пагорбі «віху́» – жердину, яку прикрашали хлопці 
та дівчата зеленню і квітами, всередині була ікона. На Івана Купала: «Костри розпалю-
вали і переплигували. Ну це хлопці й дівчата. Одне переплигне, тоді друге». Віху ставили у 
с. Лагодівка Хорольського району. Купальський обряд, очевидно, жінка також спосте-
рігала вже у старшому віці.

Родинно-обрядовий цикл представлений спогадами про весілля та похорон 
(5 музичних зразків та 48 одиниць словесної інформації).

 Весільний цикл. Серед пісень весільного жанру мені вдалося записати фрагмент 
сирітської пісні «Ой ходила сирота по крутій горі» та жартівливі передирки між рода́-
ми: «Пусти свату в хату», «Наша свашка-неліпашка» (2 варіанти тексту), «Старший 
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боярин патлатий». У весільних піснях с. Ялосовецьке виявлено специфічний вокаль-
ний прийом, який співачка назвала «тюканням» (вигук на складі «тю» в головному 
регістрі): «Тоді ідем у двір і тюкаєм, бо це ж свати йдуть». Під час весілля цей при-
йом застосовували і в піснях інших жанрів, зокрема, у приспівках до чарки. Яскра-
вим зразком є приспівка «Як би які та й по чарці дали» (https://www.youtube.com/
watch?v=ZzBj6y21zbg).

З обрядів жінка розповіла про передвесільні звичаї (42 описи): сватання, коро-
вай, запросини на весілля. Пригадуючи сватання, жінка розповідала про весілля сина: 
«[Свати молодого питали]:“Дозвольте зайти в двір” – каже якийсь – “Заходьте!” – каже, 
або “Свату мій свату, пустіть нас у хату”». Після чого відбувався ритуальний діалог: 
«…“У мене єсть купець-молодець, а у вас дожна буть наречена”, – якось так він сказав 
був. Коли: “Просимо зайти”, – ну тоді ж вона мені руку обв’язала була».

Весільний хліб, коровай, пекли у п’ятницю або в суботу заміжні жінки та близькі 
родичі. У суботу молода з дружками ходила по селу та запрошувала на «свайбу». 

Також записано спогад про основний атрибут молодого – «світи́льце» – свічка 
в букеті квітів, обв’язана хусточкою. Світильце носила сестра молодого – світилка. 

Поховальний цикл. Експедиційним успіхом вважаємо запис голосільної речи-
тації. Жінка проказала голосіння за матір’ю з незначним інтонуванням (принаймні, 
у фразах відчувається низхідний напрямок інтонації, почути цей фрагмент голосіння 
можна за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=U09-IrY-3hY): 

О Божечки, моя й мамусю, 
Та більше ж ми й не побачимося.
Та більш ми й не встрінемося.
Та простіть мені, пробачте, 
Може я шось і сказала.
Та простіть мені, дорогенькі.
«Оце отак. Отак же плаче кажне та і прощається, та хто шо схоче уже ж, у кого 

шо наболіло». Також записані спогади про традиційний похорон (3 одиниці запису). 
Цикл звичайних пісень представлений жартівливою піснею «На камені ноги 

мила» та ліричними піснями різної тематики (всього 16 зразків):
 – родинно-побутового та любовного змісту («Вилітала галка з глибокої балки», 

«Ой у полі озеречко, там плавало відеречко», «Калина-малина над яром стояла», «Та роз-
вивайся та сухий дубе», «Ой у лузі та ще й при бережжі», «Чорноморець, мамінька, чорно-
морець», «Там Василько сіно косить», «Ой гиля, гиля, гусоньки, ой гиля настав», «Біда за 
бідою, журба за журбою», «Ой ви тучі, громовиї, розійдіться різно», «Їхали козаки із Дону 
додому»);

 – баладою (про голубів «Ой там на горі, ой там на крутій»);
 – сирітськими («Я ж недавно сиротою стала», «З глибокого яру місяць виринає» 

https://www.youtube.com/watch?v=1dcMBrlnlmM);
 –  приурочені до проводів в армію: «Летіла зозуля та й стала кувати», «Виряжала 

мати сина у солдати»).
Більшість ліричних пісень Антоніна Давидівна проспівала сольно. Вона співала 

основний, нижній голос, але на прохання показувала і вивід, адже в минулому була 
виводчицею: «Колись я первим голосом тягла́». У пізніших за стилістикою піснях вивід 
пробувала підспівувати сусідка Маргарита Іванівна.

Антоніна Давидівна разом із сином розповіли про проводи в армію, як це відбу-
валося у 1970 –1980-х рр. У цей час вже не дотримувалися давніх звичаїв, але обов’яз-
ково влаштовували застілля: «Отуди шалаш битком, душ триста. І ото виряжають, 
тоді до дванадцяти гуляють». Матір коли проводила сина в дорогу казала: «На щастя, 
на долю…». Якщо у хлопця була дівчина, то пара намагалася не розголошувати про 
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свої відносини: «Тоді дівчата, Боже сохрани, це вона й прийде, так вона тихенько си-
дить».

Висновки
Загалом експедиційний сеанс тривав близько чотирьох годин. Усього зафіксова-

но 235 одиниць записів, з них 189 словесних оповідей (описи обрядів, тексти пісень, 
спогади, побутові розмови) та 46  пісенних зразків (колядки та щедрівки (переваж-
но дитячі), весільні, голосіння, 
ліричні, жартівливі, приспівка 
до чарки). 

Очевидно, переїзди з села 
в село та заробітки по далеких 
світах стали причиною того, 
що обрядові пісні, у тому числі 
весільні, Антоніна Давидівна 
пам’ятає погано. Найдетальні-
ше вона розповіла про обрядо-
дії різдвяно-новорічного пе-
ріоду (це спогади з її раннього 
дитинства, які разом з дитячи-
ми щедрівками добре «вріза-
лися в пам’ять»). Жінка згадала 
і про деякі літні обряди літньо-
го циклу (Троїцька Віха, Купа-
ло), але відповідних пісень вже 
не знала (очевидно, в місцевій традиції вони давно втратили свою актуальність). Ос-
нову її співочого репертуару складають ліричні пісні. Хоча на сеансі Антоніна Дави-
дівна співала нижній голос, вона могла і «потягти» верхній голос, адже свого часу була 
виводчицею. Цінною вважаємо інформацію про «тюкання» на весіллі – специфічний 
виконавський прийом, властивий місцевій весільній традиції а також текст похорон-
ного причитання. 

Підсумовуючи за-
значимо, що Антоніні 
Давидівні Ткаліч дове-
лося мешкати в  різних 
селах (Кротівщина Ве-
ликобагачанського ра-
йону, Лагодівка та Яло-
совецьке Хорольського 
району). Але всі три села 
розташовані відносно 
близько, тому засвоєні 
в  них обряди і пісні не 
дисонують між собою, 
а скоріше є споріднени-
ми і презентують тра-
дицію центральної Пол-
тавщини.

Карта 1. Розташування районних центрів Хорол 
та Велика Багачка Полтавської області

Карта 2. Розташування сіл Ялосовецьке, Лагодівка та Кротівщина 
Полтавської області
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ЗВИЧАЇ ТА ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ВИПІКАННЯМ КОРОВАЮ,  
В C. БУДИЧАНИ ЧУДНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Анотація
Актуальність. Серед безлічі весільних обрядів, магічних дій та ритуалів, які ма-

ють ще дохристиянське коріння, до нас дійшли лише найживучіші. Таким є обряд випі-
кання короваю, який займає особливе місце в структурі традиційного весільного обряду. 
У статті присвячена увага особливостям випікання короваю, як головного символу укра-
їнського весілля. 

Мета – на основі власних етнографічних польових записів, опублікованих джерел 
і даних наукової літератури авторка реконструювала частину весільного обряду випі-
кання короваю с. Будичани Чуднівського р-ну Житомирської обл. (Середнє Полісся).

Висновки. Ще донедавна весільний коровай належав до таких атрибутів, з допомо-
гою яких укладався шлюб. Нині обрядові дії, пов’язані з його виготовленням, перебувають 
на стадії зникнення та забуття. Втрачається первісне смислове та символічне значен-
ня короваю. 

Ключові слова: весільний коровай, обряд, звичай.

Дискусії
Колись в давнину, в селі Будичани священний хліб випікали в суботу, а весілля 

справляли лише в неділю. За словами інформантки Цапун Ніни Григорівни «в суботу 
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ніколи не було весілля, бо субота – це ж буденний день» (Експедиційні записи Р.В. Ца-
пун, 2012) (тут і надалі пряма мова інформантів наводиться із збереженням місцевого 
діалекту). Пекли коровай тільки в молодих – один у хаті в молодого, а другий – у мо-
лодої. На коровай «в самий перед заносили в хату коляду. Сніп цей був все времня. 
Убрали його там гарно і стоїть на покуті. Биндочку якусь і квіточку причеплять» (там 
само). Наприкінці весілля його молотили і розсівали. 

Вважалося, що молодята будуть щасливі у парі тоді, якщо під час виготовлення 
короваю виконуватимуться безліч правил та повір’їв. Мати молодої до короваю не 
приступала. Вона лише в суботу ввечері запрошувала на коровай. Про це і співається 
в пісні: 

1. А Гануніна мати, 
 Та й по юлонці ходить.
2. Та й по юлонці ходить, 
 Та й сусід своїх просить.
3. Сусідоньки мої, голубоньки,
 Та й ходіте до мене.
4. Не до мене – до мого дитяти,
 Короваю звивати.
5. Та звивайте коровай красен,
 Як на небі та й місяць ясен.
6. Обліпіте його щищечками,
 Як той місяць та й зірочками.
До кола коровайниць вона запрошувала багато жінок: родичів та сусідів, але ви-

пікали його лише ті жінки, які перебували у першому шлюбі, жили у злагоді зі своїми 
чоловіками та мали дітей. Таким способом коровайниці передавали молодому по-
дружжю всі найкращі якості сімейного життя. «На коровай запрошували щитай всіх, 
тоно до короваю не пускали. Це ж тако не підеш, це ж вибирають. Може ти розвідниця, 
може в тебе другий чоловік, то не має права» (Експедиційні записи Р.В. Цапун, 2012). 
Вважалось, що їхнє нещасливе життя може перейти на ритуальний хліб, а з нього – на 
життя молодого подружжя. Хоча при випіканні весільного печива вони могли бути 
присутні. 

Обов’язково, йдучи на коровай, коровайниці приносили з собою борошно, яйця, 
цукор, масло. «Це як на коровай іти, то тра брати муку, тра брати яйця» (там само). 
У велику миску «насипали гіркою» борошно та обкладали навкруг яйцями. Все зав’я-
зували білою хустиною і так ішли на коровай. 

Надзвичайно велика увага приділялась зовнішньому вигляду коровайниць. «На 
коровай без вишитої блюзки ніхто не йшов. Як не має, то позичає. Такий був порядок» 
(там, само). На голову «молодичкою» зав’язували біленьку хустку. Заходячи до хати, 
коровайниці спершу цілувались із весільною матір’ю, а потім і зі всіма, хто був у хаті, 
приказуючи: «Хай Вам Бог помагає».

Головними у виготовленні короваю були чотири коровайниці. Перед тим як роз-
чиняли коровай, коровайниці мили руки і говорили: «Дай Боже в добру пору почати, 
а в кращу скінчити». Тоді «дозволялися» (промовляли): 

 – Пані старості і пані постарості! Раз, другий раз і третій. Всі хто в хаті відказу-
вали:

 – Раді слухати. Коровайниці продовжували:
Благословили на все добре, благословіть молодим коровай замісити! Їм відпові-

дали:
 – Хай Бог благословить всі три рази разом!

Тоді тричі співали: 
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Благослови Боже,
І отець і мати
Своєму дитяті, 
Коровай замісити.
І так перед кожною дією «благословлялись»: перед замісом, місінням, ліплен-

ням короваю та сажанням його у піч. До першого замісу приступала старша коро-
вайниця – хрещена мати і її помічниця, найчастіше старша одружена сестра, або 
жінка, яка розумілася на виготовленні короваю. Замішували тісто на коровай у пік-
ній діжці або в ночовках. Згодом всі чотири коровайниці приступали до виготов-
лення короваю. Звичай виконувати всі дії у парі ніс символіку парності. Саме при 
такій умові наречені повинні були щасливо прожити в парі усе своє життя. Дві ко-
ровайниці тримали ночви, а інші хрестили замішане тісто та по черзі його вимішу-
вали. Місити потрібно було до тих пір, поки тісто не відставало від стінок ночовок 
чи діжі. 

Для виготовлення короваю намагались брати пшеничне борошно кращої якості. 
Коли розчиняли коровай, то в борошно лили молоко, а як місили, то вкидали яйця, 
масло, цукор та вливати трохи горілки. «Розчинили – мука, молоко і всьо. А тоді вже як 
місити – то яйця, і масло, і цукор» (Експедиційні записи Р.В. Цапун, 2012). Коровайний 
обряд зберігся з чисельною кількістю пісень, тому весь процес, від замішування тіста 
до випікання короваю, супроводжується обрядовими піснями.

Ой підем ми до Крем’янця,
Заберемо з колискою яйця.
Будемо бити, бити,
Коровай місити.
А з Крем’янця яйця.
До нашого коровайця. 
Або ж:
Ой як же ж я на коровай ішла,
Коробочку яєць несла.
Перестріли мене хлопці,
Та й побили яйця в коробці.
Зробили мені біду,
З чим же ж я на коровай піду.
Сакральне значення короваю підкреслювало переконання, що в його випіканні 

бере участь сам Бог. 
Ой у саду віхті вісять,
Сам Господь коровай місить.
Пречистая світить,
Ангели воду носять,
В господа Бога просять.
Розчиняли та місили коровай у присутності молодої. 
Не несіте води із Дунаю,
Не місіте чужі короваю,
Принесіть з криниці,
Замісіть сестриці.
Не з Дунаю вода з криниці,
Замісили коровай сестриці.
В цей день, коли випікали коровай, молода з дружками, а молодий з боярами, за-

прошували на весілля гостей. Перед тим, як їх випроводжали на село, у хаті розчиняли 
коровай. А надвечір, коли молода, обпросивши всю родину на весілля, з дружками 



357

MUSIC IN DIALOGUE WITH THE MODERNITY: STUDIOS OF EDUCATIONAL, ART HISTORY, CULTUROLOGICAL

SECTION: TRADITIONAL FOLK MUSICAL CREATIVITY 

приходила до своєї хати, коровайниці приступали до виготовлення короваю. Спер-
шу молоду садовили на посад. Менший брат, взявши молоду за хусточку, три рази 
обводив її кругом столу і садовив на вивернутий догори вовною кожух. Образ вовни 
асоціюється із багатством. Згодом кожух замінили на подушку. Лише тоді, коли моло-
да з дружками сиділа за столом, коровайниці приступали до виготовлення короваю. 
В цей час дружки весь час співали. У сюжет коровайного вечора впліталися й пісні лі-
ричного змісту. «Аж надокучить їм сидіти, покамість коровай підійде» (Експедиційні 
записи Р.В. Цапун, 2012)

Із «коляди», що стояла на покуті, сват витягав по два житні колоски і затикав їх 
коровайницям, які виготовляли коровай. При цьому кожну жінку, якій затикав коло-
сок, цілував. Про це свідчить і пісня:

Ой тиче нам тиче,
Чужий чоловіче.
Ружовую квітку,
Чужим жінкам за намітку.
Затикали колоски тільки чотирьом коровайницям, які були найголовніші у ви-

піканні короваю. Колоски символізували парність і родючість, і затикали їх для того, 
щоб коровай був славний. 

Коли тісто добре підходило, тоді, поблагословившись, починали його ліпити. 
Спершу на дно короваю коровайниці клали навхрест чотири житні колоски (символ 
життя) і копійки (символ багатства), а тоді уже тісто. «Колоски кладуть навхрест і на 
ці колоски кладеш гроші. А топір уже кладеш тісто» (там само). Старша коровайниця 
набирала із діжі тіста – скільки можна було вмістити в руки. Добре його вимісивши, 
викладала у круглу форму. Тісто не докладали. Верх короваю коровайниці прикра-
шали шишечками різної величини. Вироблений коровай «обперізували обручиком із 
тіста, шоб шишки не попадали. Колись таке було. З цього самого тіста кладеш обручи-
ка, і тоді вже шишечки добренько лежать. Зразу кладу більшенькі шишечки, а потім 
меншенькі і меншенькі» (там само).

А вже наш коровайчик зійшов,
Золотим обручем обнявся,
З повною рожою зрівнявся.
В цей час «дружки сидять за столом і співають. Всяких пісень співають» (там 

само). Як виробили коровай, тоді чотири головні коровайниці мили руки. Мати під-
носила до них маленьку миску з водою. «Помили руки і з цими мокрими руками на 
самий перед ідеш і вмиваєш молоду, цюлуєш і всіх ціх дружок. Ше там якусь бабу мона 
поцюлувати» (там само).

Воду, в якій коровайниці мили руки, виливали у хаті, на покуті. «Всяка на руки 
взяла і помили і туди, де молода сидить, хлюснули на покуть. Траба на покіть вилля-
ти, де молода сидить» (там само). Інколи говорили, що цю воду потрібно було випити 
коровайницям. 

Під час його виготовлення дотримувались усіх процедур магічного і заклиналь-
ного характеру. Коли коровай «сходив», то заборонялося відчиняти двері, ходити по 
хаті та голосно розмовляти. Добре «підійшовши», поверхню короваю змащували яєч-
ними жовтками. 

Коли приходила черга саджати коровай у піч, то на «загніт» кидали ті колоски, 
якими сват затикав коровайниць. Боярин їх знімав із коровайниць і кидав в піч. 

До бору, бояри, до бору,
Рубайте сосну здорову.
Та кладіть її на загніт,
Щоб був коровай на весь світ.



МУЗИКА В ДІАЛОЗІ З СУЧАСНІСТЮ: ОСВІТНІ, МИСТЕЦТВОЗНАВЧІ, КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ СТУДІЇ

СЕКЦІЯ: ТРАДИЦІЙНА НАРОДНА МУЗИЧНА ТВОРЧІСТЬ 

358

Коли саджали коровай у піч, то співали:
Піч наша регоче,
Та чогось вона хоче,
А припічок усміхається,
Короваю сподівається.
А в нашої печі,
Та золотії плечі,
А срібнії крила,
Щоб коровай гнітила.
Перед випіканням короваю піч вимітав боярин. «Він вже спеціально робить та-

мечка цього дручка і візьме жмак соломи» (там само). Коровайниці співали:
Помело, дружбонько, помело,
Щоб твею головою вимело.
Як не буде помелища,
Буде твоя бородища.
Як не будеш помелом мести,
Буде твоя борода трасти. 
Або ж: 
У старшого боярина – кривая нога,
Й а в другого боярина – сива борода,
Й а в третього боярина – лиса голова.
Кривою ногою жар вигортав,
Сивою бородою піч вимітав,
Лисою головою коровай сажав. 
Коровай у піч несли дві коровайниці, або ж старший сват і бояр. «Це вже баба 

стоїть коло печі, а вони вже приносять цей коровай, на припік посадили і дозволяють-
ся: «Дозвольте коровай у піч всадити». Поварка вже перехрестить піч, а коровайниці 
могли з лопатою танцювати і в хаті, і на двір могли вийти. Це шоб ріс коровай на весь 
світ» (там само). Коровайниці співали:

Черевата місила,
А горбата ліпила.
А чирнявая та білявая,
Й у піч заглядає,
Чи хороший коровай має.
«Коровай всадили, тоді дають вечерати. Раньше не будеш вечерати» (там само). 

Батьки пригощали коровайниць та дякували їм за роботу. Жінки пригощались до тих 
пір, поки не приходила пора виймати з печі коровай. Сидячи за столом, вони співали 
весільних пісень. 

Коровай мав добре випектись. За зовнiшнiм виглядом спеченого короваю на-
магалися вгадати майбутнє подружнє життя наречених. Коли коровай «вдавався», це 
означало згоду в сім’ї, щасливе сімейне життя. Коли ж ні – тріскався, западав – то це 
віщувало неприємності, біду, несподівані зміни у житті молодого подружжя. Спече-
ний коровай обв’язували навкруг рушником і ставили на застелене скатертиною віко 
хлібної діжі та заносили до комори. 

Висновки
Ще донедавна весільний коровай належав до таких атрибутів, з допомогою яких 

укладався шлюб. Нині обрядові дії, пов’язані з його виготовленням, перебувають на 
стадії зникнення та забуття. Втрачається первісне смислове та символічне значення 
короваю. Тепер, у сучасному весільному дійстві, коровай найчастіше замінюють пи-
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шні торти, виготовлені в пекарні. Тому у наш час відтворення коровайного обряду 
є надзвичайно актуальним. 
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ВНЕСОК ТВОРЧИХ ДОСЯГНЕНЬ «JAZZ MESSENGERS» 
В СВІТОВУ ДЖАЗОВУ МУЗИКУ

Анотація
Актуальність. Творчість джазового колективу «Jazz Messengers» вплинула на роз-

виток джазової музики другої половини ХХ ст., але не була досліджена в вітчизняному 
музикознавстві. Розглянемо унікальний та неповторний музичний проект, який немає 
аналогів в історії музики. Основним завданням перед собою ставимо пошук особливос-
тей та музичних прийомів, які дозволили зберегти унікальний стиль звучання колективу 
протягом багатьох років існування та різних складів учасників, що є безпрецедентним 
для імпровізаційної джазової музики.

Мета – аналіз творчості «Jazz Messengers» в контексті впливу на світову джазову 
музику.

Висновки. Розглядається творчий внесок учасників джазового колективу «Jazz 
Messengers» і його вплив на розвиток джазу другої половини ХХ ст. В новому стилі Хард 
боп, що вони заснували, присутні елементи блюзу, госпел, диксиленду та досягнень джазу 
середини 50-х років минулого століття. Завдяки їх танцювальним композиціям до джа-
зової музики знову повернулася широка слухацька аудиторія, яка була значно меншою 
під час існування стилю бі боп. Якщо перелічити солістів «Jazz Messengers», це буде алея 
слави джазової музики. Серед них більше 150 музикантів – «школа джазу», яка проіснува-
ла 36 років. Цей колектив був справжньою школою для молодих джазових талантів. Не 
зважаючи на велику кількість легендарних джазових музикантів, з першого по остан-
ній альбом «Посланці джазу» мали свій стиль, і це відчувається не лише в стилі музики 
і аранжуваннях, а навіть під час соло можна чітко зрозуміти, шо в музикантів ці компо-
зиції та імпровізації виконувались в період виступів в складі «Jazz Messengers». 

Ключові слова: Jazz Messengers, Хард Боп, Бі Боп, Свінг, Арт Блейкі, Хорас Сілвер, 
імпровізація, джаз.

Дискусії
«Я буду грати з молодими, а коли вони постаріють, візьму інших», - цю фразу 

Арт Блейкі сказав під час одного з перших записів «Jazz Messengers» в клубі «Birdland» 
(Мошков) в 1954 р. і описав суть існування одного з найбільш впливових джазових 
колективів в історії. Склад гурту змінювався незліченну кількість разів. В різний час 
його учасниками були такі зірки джазу, як: Кені Дорем, Лі Морган, Вейн Шортер, Він-
тон Марсаліс, Соні Стіт та інші. Незмінним був тільки барабанщик Арт Блейкі, який 
був засновником та стержнем гурту. 
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Першим, на що потрібно звернути увагу, це те, що всі учасники писали музику, 
навіть якщо не робили цього до потрапляння в склад «Jazz Messengers». Під час запису 
в клубі «Birdland» Арт Блейкі сказав: «В нас пишуть всі. Хто приходить і не вміє – по-
винен навчитись. Хто не може навчитись, той повинен піти, тому що виконавці ідуть, 
а композиції лишаються» (Мошков). Потрібно відзначити, що композиції не просто 
лишаються, а стають класикою стилю, який називається Хард Боп. Саме за появи но-
вого стилю і почалась історія «Jazz Messengers». Арт Блейкі та піаніст Хорас Сілвер 
буквально винайшли новий стиль джазової музики на початку 50-х років ХХ сторіччя, 
який прийшов на зміну епосі Бі-Бопу. 

Цей стиль виділяється єдиним лейтмотивом, який проходить крізь всю компози-
цію та змінює акцент з духових, як це було притаманно в музиці Бі-боп, на ритм-сек-
цію. Головне, що найбільше вражає в музиці «Jazz Messengers», це пристрасть, з якою 
грають музиканти. Бенні Голсон – тенор-саксофоніст, який був досить ліричним в сво-
їх композиціях, на платівках «Jazz Messengers» звучить так само енергійно, як труба 
Лі Моргана. Саме Арт Блейкі давав цьому стилю таке звучання, завдяки елементам 
ритм-енд-блюзу, протестантських госпелів або навіть ритмам Нью-Орлеанських мар-
шових оркестрів, як, наприклад, у композиції «Blues March» 1958 р. 

Арт Блейкі грав з багатьма музикантами, але одного з них варто вирізнити, так 
як співпраця з Хорасом Сілвером стала фундаментальною для джазової музики. По 
суті саме ці легедарні музиканти винайшли Хард Боп. 

Повернемося в 1930-ті роки, коли в джазовій музиці був перехідний період. Мо-
лоді джазові музиканти, які здебільшого базувалися в Нью-Йорку, почали агресивно 
реагувати на епоху свінгу та великі оркестри, які домінували на сцені в 30-х роках 
ХХ століття. Перше ім’я, яке слід назвати, це Чарлі Паркер (з яким Хорас Сілвер кілька 
разів грав) ну і, звичайно, Діззі Гілеспі. Саме ці два музиканти відіграли головні ролі 
в появі Бі-бопу. Цей стиль ввійшов в мейнстрім і став відображенням джазу 1940-х ро-
ків. За цей час стало зрозуміло, що в музиці Бі-боп є свій лідер, тому протягом наступ-
них років тенденцією в джазовій музиці стала поява нових стилів звучання та музи-
кантів з дуже яскравою індивідуальною манерою, таких як: Чет Бейкер, Дейв Брюбек, 
Пол Десмонд, Майлс Девіс. 

Тому, коли в 1951 році Хорас Сілвер приїхав до Нью-Йорка, він потрапив до пе-
ріоду, коли виникали нові напрями джазової музики, які знайшли своє продовження 
і в сучасному джазі. Він не демонстрував високі стандарти техніки та швидкості гри, 
як, наприклад, Оскар Пітерсон, а робив акценти на мелодійні імпровізації та більш 
фанкове звучання, що і стало одним з основних відмінних аспектів Хард Бопу. До 
речі, існує думка, що Хорас Сілвер запровадив термін «Фанк», написавши п’єсу «Funky 
Hotel». 

Арт Блейкі також ставив на перший план грув, а не віртуозність, тому не дивно, 
що співпраця цих музикантів стала настільки важливою навіть не тільки для джазової 
музики, а й музики в цілому, так як акценти на мелодичність та грув прослідкову-
ються в багатьох стилях і до цього часу. В середині 1950-х років музиканти зробили 
перші записи, використовуючи назву «Jazz Messengers», що перекладається як «По-
сланці джазу». Ця назва дуже точно описує їх грандіозний вклад в світову джазову 
музику, адже саме посланці джазу, граючи кількома десятками різних складів, змогли 
сформувати найпопулярніший стиль джазової музики, який більш ніж 30 років був 
основним і став підгрунтям для появи сучасних стилів джазової музики. 

Так як Бі-Боп був реакцією на епоху свінгу, так Хард Боп (він же фанкі-джаз) був 
реакцією на Бі Боп і повністю розірвав з ним зв’язок, значно спростивши гармонічні 
побудови, використовуючи більш блюзове звучання, танцювальні ритми та елементи 
соулу. Якшо Чарлі Паркер та Діззі Гілеспі повернули джаз афроамериканцям так, як 
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ніхто з білих музикантів не міг з ними зрівнятись, то Арт Блейкі та Хорас Сілвер по-
вернули джаз до широкої аудиторії. Основне, шо потрібно виділити, це те, що вони 
зберегли досить джазове звучання і водночас зробили музику більш масовою і універ-
сальною для появи нових стилів музики.

Висновки
Унікальний музичний проект, який створив новий напрям в джазовій музиці – 

хардбоп, став плацдармом для молодих джазових музикантів. «Jazz Messengers» аку-
мулювали в своїй творчості як елементи музики Бі-Боп, так і елементи великих свін-
гових оркестрів, та створили модель колективу, яка використовується і в наш час. Цей 
колектив зміг створити основу для утворення багатьох сучасних стилів музики, таких 
як: фанк або фюжн. Своєрідний ансамблевий склад, до якого разом з ритмічною сек-
цією входить група духових інструментів (саксофон, труба, тромбон), став розповсю-
дженим у стильових напрямах фанк і джаз-рок. Створений ними тип аранжування 
широко використовується в різних комерційних поп-напрямках (соул, Smooth jazz). 
Характерну будову мелодій і деякі гармонічні послідовності можна почути в інстру-
ментальних композиціях стилю фьюжн. А багато музикантів, що в свій час виступали 
у складі «Jazz Messengers» стали відомими джазовими музикантами і композиторами 
(Б. Тіммонс, У. Марсаліс, Б. Марсаліс, У. Шортер, К. Джаррет, Х. Сільвер). На їх прикладі 
і сьогодні навчаються молоді виконавці.
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АКУСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В СУЧАСНОМУ МУЗИЧНОМУ СВІТІ

Анотація
Актуальність. Із зростанням тембрального розмаїття європейської музики 

у XX століття традиційні музикознавчі можливості для опису тембрів за допомогою 
епітетів та метафор стають неефективними. Натомість, спектральний аналіз зву-
ків дозволив розробити типологію звукових об’єктів (П. Шеффер), вивчити особливос-
ті сприйняття звуків з гармонічними та негармонічними спектрами (А. Володін), об-
ґрунтувати особливості настройки фортепіано з урахуванням негармонічності струн 
(Г. Ярвеляйнен та ін.), дослідити природу мультифонічних звуків дерев’яних духових 
(С. Ваттс та ін.). У музичній фольклористиці акустичні дослідження дозволили встано-
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вити синкретизм часового та динамічного аспектів народного виконавства на ударних 
інструментах (І. Фетисов). 

Мета – обґрунтувати актуальність акустичних досліджень у музичному мисте-
цтві, як різновиду інтердисциплінарних досліджень. 

Висновки. Акустичні дослідження є актуальними у різних напрямах музикознавчих 
досліджень, зокрема електронної музики, інструментознавства та в музичній фолькло-
ристиці.

Ключові слова: акустика, електронна музика, спектральний аналіз, негармонічні 
спектри, тембр.

Дискусії
Інтердисциплінарні дослідження набувають все більшого значення в сучасній 

науці. Це пов’язано з одного боку зі стрімким ростом накопичених людством знань, 
а з іншого – з іманентною штучністю поділу науки на окремі галузі, адже усі явища 
природи і природні процеси, в тому числі й соціальні, є тісно взаємопов’язаними. 

Акустичні дослідження в музичному мистецтві є одним із прикладів таких ін-
тердисциплінарних пошуків. Їх актуальність обумовлена самою природою музики, як 
мистецтва, матеріалом якого є специфічні «музичні» звуки. З одного боку структурна 
організація окремих музичних звуків у музичних композиціях є предметом вивчен-
ня музикознавства та окремих музикознавчих дисциплін, таких як аналіз музичних 
форм, гармонія, поліфонія, тощо. Але з іншого боку існують і питання про те, які саме 
звуки використовуються в музичному мистецтві, чому одні звуки ми вважаємо есте-
тичними, а інші неестетичними? Відповіді на це питання вимагають знань в області 
фізики, математики й фізіології наших органів слуху, а відтак – застосування відпо-
відних методів дослідження – акустичних, математичних, психофізіологічних тощо. 

Витоки музичної акустики сягають досліджень давньогрецького мислителя Пі-
фагора, якому вдалося встановити взаємозв’язок між частотою коливань струни і ви-
сотою відтворюваного цією струною звука. Дослідження частотних відношень зву-
ків музичних інтервалів набули особливої актуальності в епоху Просвітництва, коли 
настройка клавішних музичних інструментів у використовуваних на той час строях 
(піфагорійський, середньотоновий і т.п.) вже не дозволяла музикувати у різних то-
нальностях через появу «вовчої квінти» та інших естетично неприйнятних інтерва-
лів. Компромісним рішенням стало впровадження рівномірно-темперованого строю, 
сутність якого вперше описали у математичних термінах Чжу Цзайюй (1584) та Сімон 
Стевін (1585) (Kuttner, 1975). 

У XX столітті актуальність акустичних досліджень пов’язана із стрімким розши-
ренням тембрального розмаїття звукового світу музики. 

Тембральне урізноманітнення музичного мистецтва було пов’язано з двома 
чинниками. З одного боку, завдяки розвитку транспортної інфраструктури, а згодом 
і звукозапису, європейці отримують можливість знайомитися із музикою різних на-
родів світу, які, природно, використовували свої власні народні інструменти, тембри 
яких відрізнялися від інструментів, на яких виконувалась класична європейська му-
зика. Очевидно ця обставина надихала багатьох композиторів нещодавнього мину-
лого і, врешті, обумовила підвищення уваги композиторів до тембральної сторони 
і ознаменувала, за влучним визначенням Є. Куща, «перехід від тоноцентризму до со-
ноцентризму» (Кущ, 2012).

Другим чинником тембрального урізноманітнення став винахід електромузич-
них інструментів. Хоча перші електромузичні інструменти мали скоріше експери-
ментальний характер і протягом першої половини XX століття були доступні лише 
небагатьом музикантам, приблизно з 1970-х років, щойно виробництво синтезаторів 
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набуло комерційного розмаху, електронна музика не тільки вийшла за межі творчих 
лабораторій, але й стала повноцінним різновидом музичного мистецтва, завоювавши 
як академічну, так і неакадемічну сцени. 

Яким чином ми можемо описати особливості тембрів тих чи інших музичних 
інструментів – класичних, народних, електронних? На жаль, музикознавчі методи 
лишаються безсилими перед цим завданням. Наприклад, Ю. Холопов, намагаючись 
проаналізувати твір С. Губайдуліної «Vivente – non vivente», вимушений був вдавати-
ся до епітетів та метафор – «quasi-акорди хору», «сміх», «дзвони», «трелі» (Холопов, 
1974), хоча насправді в цьому творі про використання відповідних семплів не йдеть-
ся: композитор обмежився виключно засобами оптофонічного синтезу, покладеними 
в основу роботи синтезатора АНС. З аналогічною проблемою стикаються і дослідники 
фольклору, наприклад при порівнянні манери народного співу у різних регіонах на-
шої країни. 

Відповідь на це питання слід шукати в акустичних дослідженнях спектру звука. 
Основоположною в цьому напрямі вважається робота Г. Гельмгольця «Про відчуття 
тону як фізіологічної основи теорії музики» (перше видання - 1863), в якій, зокрема, 
досліджується роль обертонів у формуванні тембру звуку та пояснено причини різ-
ного сприйняття консонансів і дисонансів. У царині електронної музики засадниче 
значення має робота П. Шеффера «Трактат про музичні об’єкти» (1966), в якій автор 
вводить концепцію звукових об’єктів і намагається розробити їх типологію в залеж-
ності від характеру їх спектру, тривалості та динаміки розгортання. В СРСР ця робота 
не була відомою, натомість подібні акустичні дослідження проводив А. Володін. Його 
докторська дисертація «Психологічні аспекти сприйняття музичних звуків» (1972) 
імовірно не була би визнана сучасним українським ВАКом – для психофізіологічної 
спеціалізації вона містить забагато музики, а для мистецтвознавства – забагато фізіо-
логії та фізики, між тим здійснені в цій роботі дослідження особливостей сприйняття 
звуковисотності і тембру звуків із гармонічними та негармонічними спектрами не 
втрачають свого значення і сьогодні (Володин, 1972).

В Україні перше подібне дослідження належить Г. Когуту (2003). Не посилаючись 
на П. Шеффера, дослідник, тим не менш, приходить до аналогічної концепції – «акус-
тичних подій», як основоположних елементів музичної тканини, властивості яких 
можуть бути вивчені методами спектрального аналізу (Когут, 2003). Автор цих рядків 
намагався використати досвід Г. Когута, зокрема, під час досліджень електроакустич-
них творів А. Загайкевич (Бондаренко, 2015).

Акустичні дослідження знайшли своє застосування і для вивчення класичних 
європейських інструментів. Так, для настройщиків фортепіано актуальними є дослі-
дження негармонічності фортепіанних струн, що обґрунтовують необхідність відхи-
лення від рівномірно-темперованого строю під час настройки інструмента у верх-
ньому регістрі у бік підвищення, а в нижньому – у бік зниження. Більше того, вказана 
особливість порушує питання і перед розробниками цифрових піаніно – чи не варто 
враховувати ефект негармонічності фортепіанних струн задля більшої реалістичнос-
ті електронних імітацій? (Järveläinen, 1999). В останні роки акустичним досліджен-
ням були піддані і мультифонічні звуки дерев’яних духових інструментів, наприклад 
в дисертації С. Ваттс представлено спектрограми мультифонічних звуків бас-кларне-
та, які, на думку дослідниці, допоможуть студентам в опануванні відповідними техні-
ками гри на інструменті (Watts, 2015).

Нарешті, цікаве застосування акустичних досліджень знаходимо у музич-
ній фольклористиці. І.  Фетисов та В.  Максим’юк запросили до Інституту механіки 
ім. С. Тимошенка народного музиканта В.  Давиденка для ансамблевого виконання 
українського гопака. Удари по барабану, здійснювані В.  Давиденком під час вико-
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нання гопака фіксувались високоточною апаратурою, що дозволило дослідникам 
проаналізувати динамічні та ритмічні особливості виконання і дійти висновку щодо 
синкретизму інтенсивності та часових проміжків між ударами барабану (Максимюк, 
Фетисов, 2019). 

Висновки
Акустичні дослідження є актуальними у різних напрямах музикознавчих дослі-

джень, зокрема електронної музики, інструментознавства та в музичній фольклорис-
тиці. Залучення методів акустичних досліджень дозволяють здобути результати, які 
неможливо отримати обмежуючись лише традиційними музикознавчими та загаль-
нонауковими методами. 
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ВОКАЛЬНИЙ МЕЛОС РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: СУЧАСНІ ТРАЄКТОРІЇ 
(НА ПРИКЛАДІ КОНЦЕРТНОЇ ПРОГРАМИ «UKRAINIAN MUSICAL COLORS» 

ТВОРЧОГО ПРОЕКТУ «JAZZ KOLO»)

Анотація
Актуальність. Вокальна культура України унікальна серед світових народних 

культур, надзвичайно різноманітна за стильовими та жанровими особливостями, ви-
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конавськими манерами та прийомами, настроями та кольорами відтвореними в звуко-
вій палітрі українського мелосу.

Мета – висвітлити характерні риси традиційного регіонального мелосу України 
та можливості його застосування у сучасному вокально-джазовому виконавстві на при-
кладі концертної програми «Ukrainian musical colors» творчого проекту «Jazz kolo».

Висновки. З’ясовано, що надзвичайно сильний вплив на манеру народного співу різ-
них регіонів України крім мови, діалекту, обрядів та звичаїв має ландшафт, що відтво-
рюється у вокальній культурі та засобах музичної виразності. Названі елементи доз-
воляють розширити діапазон можливостей аранжування та перетворення народного 
мелосу у сучасні композиції зі складними структурними формами, гармонічними та 
ладотональними зрушеннями, метроритмічними та поліметричними, багатофункці-
ональними модулями.

Ключові слова: український мелос, народний спів, звуковибудування, поліфонічні 
прийми, імпровізація. 

Дискусії
Сучасне українське естрадно-джазове виконавство творчо експериментує й ак-

тивно долучає до музичної імпровізації авторські твори українських композиторів 
та автентичні пісні різних регіонів України. Так, творчий проект «Jazz kolo» взимку 
2021 року запропонував до уваги слухачів унікальну концертну програму «Ukrainian 
musical colors» в основу якої покладено регіональний мелос. 

Народний спів – важливе та яскраве надбання української культури, що виріз-
няє її серед світових культур. Залежно від територіального розташування, ландшафту, 
умовно, можливо розподілити територію на сім основних регіонів України (Централь-
на Україна, Полісся і Волинь, Поділля, Слобожанщина, Південь України, Карпати та 
Закарпаття, Крим), де є свій мовний діалект, обряди, звичаї та, звичайно, характерні 
манери співу. Регіональні відмінності співу полягають у способі звуковидобування та 
поєднанні з різними народними традиціями. В контексті кожної традиції спів набу-
ває різного фонізму, де звуковидобування тісно пов’язане з діалектом та мовою (Іва-
ницький, 1990, c.13).

Мистецтво українського народного співу має одні з найдавніших та найяскраві-
ших традицій. Існує два стилі українського традиційного (фольклорного автентично-
го) співу: 1 – відкритий, резонансний, 2 – хатній.

Відкритий, резонансний спів розрахований на відкритий простір. Він голосний, 
насичений тембрально і має назву – горловий. Виконується сольно або гуртом, дина-
мічно напружений. Хатній спів розрахований на невеликий простір і потребує тихого 
звучання, напівголосно, з зануренням у внутрішній світ виконавця.

Розглянемо деякі елементи вокальної манери Поділля. Навчання традиційного 
співу слід починати з опанування подільськими наспівами, адже вони прості та зро-
зумілі (календарно-обрядові, весільні пісні). Ритміка і мелодика в них не складна, 
рівномірна, швидко запам’ятовується. Тембр горло-грудний, відкритий, манера ви-
конання – фольклорна. Всі наспіви виконуються в унісон, вокальні прикраси є про-
стими, гетерофонія не розвинена, епізодична. Для них характерний прийом, коли 
мелізми виконуються не за допомогою вібрації чи мікродинаміки, а виспівуються 
голосом, тобто проспівані. Великих розспівів немає, використовується двоголосся 
з елементами розщепленого басу. Така манера співу нагадує прості імпровізаційні 
епізоди. В концертній програмі «Ukrainian musical colors» цей регіон представле-
ний композицією «Ой, не літай перепілко» (аранжування Ю. Шепети), лірична пісня 
зі вступом (партія фортепіано), пронизливою вокальною партією (С. Карпенко) та 
соло труби (Д. Аду), в якій автор аранжування намагався максимально зберегти ха-
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рактер пісні, ладо-інтонаційну складову. Імпровізація – соло труби – виконана у тій 
самій стилістиці, що й вокальна партія. Пісня – чудовий приклад родинної побуто-
вої лірики. 

Територія по обидва боки Дніпра – Полісся – Західне та Східне. Західне Поліс-
ся: Рівненська область та Волинь. Рівненщина наповнена різними манерами співу. 
Характерний прийом – “йодлі” – це такий прийом формування звуку, коли до гор-
лового резонування додається головне резонування і з’являються фальцетні високі 
звуки. Вони стали характерним вокальним прийомом Полісся, використовуються 
в сольному та гуртовому співі. “Йодлі” зустрічаються в багатьох світових вокальних 
традиціях і рахуються своєрідною українською “фішкою”. Пісні співаються у вузько-
му діапазоні (інтервал чистої кварти) з варіаційним розвитком, насиченою факту-
рою і мелізматикою. Теситура не висока (між альтом і сопрано), ближче до нижнього 
регістру, що дає “товстий” звук з головним резонуванням (“йодлі”). Цікавий жанр – 
жнивоголосіння (жіночий спів на полі з різними сюжетами). На відкритому просторі 
ці пісні схожі на голосіння, плач. Ліричні пісні двоголосні, де верхній голос виконує 
основну мелодію, а нижній – насичений мелізмами, варіативними змінами, часто 
підсилюється октавою.

Східне Полісся включає Чернігівщину, Київщину, Сумщину, а також частину 
білоруських земель, Брянщину. Тут найхарактерніша вокальна риса – “гукання” 
(протяжні або короткі гукання в середині або в кінці строфи), що використовують-
ся у  весільних піснях, веснянках та жнивних наспівах. У піснях використовується 
центрально-висока теситура, побудова багатоголосся гетерофонна, насичена вели-
кою кількістю бурдонних та стійких педальних нот. Цікавим прикладом перетво-
рення мелосу означених регіонів є пісня «Святий Юрій камні рубає» у аранжуванні  
Ю. Середіна. Автор вдало використовує прийоми поліфонічного розвитку, коло-
ристично-тембральних та структурних перетворень. Колядка починається з автен-
тичного сольного заспіву (запис), далі пісня звучить у виконанні сучасної фолькло-
ристки – Сусанни Карпенко, а  на кульмінації аранжувальник вдало використовує 
прийом остинато – на автентичне виконання пісні накладається сучасна вокальна 
імпровізація солістки та інструментальні імпровізації, що створює об’єм фактури, 
поліритміку та надає композиції яскравий драматургічний контекст.

Слобожанщина та Полтавщина мають багато спільних рис. Звук в цих регіонах 
сильно спирається на грудний резонатор, м’який, насичений, з вібрацією, теситу-
ра тяжіє до низу. У весільних піснях часто використовується прийом “тончик”, де 
жінки співають два голоси, і одна дублює нижній голос в октаву. Прийом “тончик” 
дає відчуття об’єму фактури, підсилює фонізм, надає повного звучання пісням. Цей 
прийом використовується на Слобожанщині, Полтавщині та Дніпрянщині. Тут ха-
рактерне триголосся, як в ліричних піснях, так і в весняних жартівливих наспівах. 
На Полтавщині та Слобожанщині з’являється велика кількість розспіву складів, три-
голосся (бас, середній та верхній голоси, “тончик” може бути четвертим голосом), 
широка фактура. Можливе розширення матеріалу за допомогою розспіву складів, 
вставок. Присутня тембральна густота, багато прикрас, мелізматики. На Полтавщині 
відчувається вплив східних культур, наприклад, у селі Крячківка можна почути мо-
тиви та багатоголосся, подібні на грузинські. Різні за характером композиції з ре-
гіонів Слобожанщини та Полтавщини увійшли до концертної програми «Ukrainian 
musical colors», зокрема, колискова пісня зі Слобожанщини «Люлі, люлі, люлечки» 
(аранжування Д. Аду). Розуміючи характерні ознаки регіонального мелосу, аранжу-
вальник талановито додає до звучання партії фортепіано ніжні колористичні барви, 
створюючи прозорий звуковий фон. У діалог з голосом вступає труба із подальшою 
імпровізацією соло витриманою у стилістиці колискової, динамічно не перенаси-
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ченою із відповідною культурою звуковедення. Пісня «Люлі, люлі, люлечки» з рит-
мічною пульсацією, притаманною колисковим стала ліричним центром концертної 
програми.

Іншою за характером є композиція «Циганка-ворожка» (аранжування М. Зін-
ченка), яка записана в с. Крячківка Пирятинського району Полтавщини. Вокальне 
багатоголосся, яке присутнє в автентичному виконанні пісні, автором аранжування 
використовується у поліфонічному поєднанні інструментів – труби, бас гітари, гіта-
ри, а також вокалу і партії труби в унісон в заключному епізоді що підсилює драма-
тургію пісні. Композиція має насичені, складні імпровізаційні епізоди. 

Регіон – Карпати та Закарпаття має відмінності у формуванні звуку. Крім грудно- 
горлових резонаторів задіяні ротові і носові (спів в ніс). Це пов’язано з мовою та ді-
алектом. Тут ми чуємо багато дрібних прикрас, мелізматики. Спів в основному уні-
сонний, часто сольний, нагадує скрипкову гру. Характерним прийомом є “гуцуль-
ське гойкання” (чоловічий спів, подібний до грузинського). Можливо, цей прийом 
пов’язаний з ландшафтом, горами, скотарством. “Гойкання” використовують на по-
лонинах, коли заганяють худобу. Це спеціальні сигнали. На Закарпатті більше ніж 
в  інших регіонах розповсюджений чоловічий спів. Вокальна культура Закарпаття 
зазнала впливу інших стилів (Полісся, румунський, церковний академічний спів). 
В концертній програмі цей регіон представлений композицією «Коломийка лірич-
на» (аранжування І. Закуса). Автор вдало використовує темброво-колористичні му-
зичні засоби, іноді бас гітара звучить як трембіта. Структура пісні не складна – з ін-
струментальним вступом та вокальною coda, що створює своєрідну драматургічну 
арку, з кульмінаційними насиченими імпровізаціями. 

Південь України. Цей регіон включає в себе Одеську, Миколаївську, Херсон-
ську області, південь Запорізької та Дніпропетровської областей, Крим. На вокальну 
культуру півдня України у великій мірі вплинули інші народи, які тут проживають: 
болгари, кримські татари, бойки, греки, молдавани та румуни.

Вокальна культура Криму тісно пов’язана з культурою кримських татар, схід-
ними ладами, мелізматикою, мовою, не типовим для інших регіонів України рит-
мом (розмір 7/8, 9/8, 5/4) та турецькою культурою. В концертній програмі «Ukrainian 
musical colors» цей регіон представлено композицією на тему татарської народної 
пісні «Ене Чешме» (аранжування У. Бекірова).

Висновки
Аналіз програми «Ukrainian musical colors» наштовхує на важливу думку про те, 

що сучасна траєкторія побутування народної пісні надзвичайно широка, представ-
лена в різноманітних музичних напрямах, від автентики до джазу, що сприяє синте-
зу та перетворенню народного мелосу у сучасні композиції зі складними структур-
ними формами, гармонічними та ладотональними зрушеннями, метроритмічними 
та поліметричними, багатофункціональними модулями.

Дійсно, різноманітний ландшафт і велика територія, яку займає наша держа-
ва дає можливість відчути унікальність і своєрідність музичної вокальної традиції. 
Якщо в мелосі Карпатського регіону ми чуємо стрибки та арпеджіо в мелодії, що імі-
тують відлуння в горах, то степова Україна – це зависання в просторі, часі, своєрідна 
медитація, споглядання, де один куплет може тривати до трьох хвилин. На Поліссі 
з його лиманами, болотами – звук глибокий, густий та матовий. Кожен регіон має 
свої відмінності.

Вокальна культура України унікальна серед світових народних культур, над-
звичайно різноманітна, красива, багата манерами, прийомами, настроями та кольо-
рами.
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ДЖАЗ-МАНУШ ТА ЙОГО ВПЛИВ  
НА ФОРМУВАННЯ РОМСЬКОГО (ЦИГАНСЬКОГО) ДЖАЗУ

Анотація
Актуальність. Дослідження сфери формування та розвитку такої особливої фор-

ми музикування як джаз-мануш (jazz-manouche) дає можливість вирішення актуальних 
питань сучасного європейського джазу з позиції впливу на нього не тільки афро-амери-
канських традицій, а й деяких етнічних груп, далеких від суто джазового музикування. 

Мета – виходячи з розгляду тенденцій, що призвели до виникнення стилю «джаз-ма-
нуш», простежуючи його багатогранну історію, можливо зрозуміти причини глобальних 
змін у розвитку виконавської техніки сучасних джазових та джаз-рокових гітаристів, 
та відповідного поширення на теренах східної Європи ансамблів, так званого цигансько-
го джазу (gypsy-jazz).

Висновки. У процесі написання даної роботи, з’ясовується, що еволюція та сти-
лістичний розвиток циганської джазової музики ХХ сторіччя логічно призводить до по-
яви та поширення сучасних джазових колективів, що виконують музику, так чи інакше 
пов’язану з етнічними традиціями ромської (циганської) культури, і таким чином, спри-
яють розповсюдженню розвиненої та різнопланової музики нового покоління джазових 
виконавців. 

Ключові слова: джаз, джаз-мануш, циганський джаз (gypsy-jazz), стиль musette 
Джанго Рейнхард. 

Дискусії
Джаз-мануш (jazz-manouche) – це європейський напрямок джазу, відомий також 

як циганський джаз (gypsy-jazz), або циганський свінг (gypsy-swing). Він поєднує тра-
диційну музику циган етнічної групи «мануш» та джаз. Сформувався та поширився 
у 30-ті роки ХХ сторіччя у Франції, під впливом традиційних північноамериканських 
напрямків джазової музики, що набули на той час розповсюдження по цілому світу та 
національних форм циганського музикування. 

Вітчизняних досліджень, пов’язаних з «jazz-manouche» досить небагато, і носять 
вони, як правило, публіцистичний характер (Гладка, Пап, 2020). Це викликано тим, що 
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цей напрямок сформувався та розвивався переважно в Західній Європі. Тим не менш, 
ми можемо назвати певну кількість імен американських та європейських дослідни-
ків, які своїми роботами привернули увагу музичної спільноти до нього. Серед них: 
Williams Patrick, Dregni Michael, Benjamin Givan, Natter Frank.

Починаючи з традиційних ново-орлеанських форм джазу, що вже на початку 
20-х років ХХ ст. звучали в таких популярних паризьких клубах як «Казіно де Парі», 
або «Трокадеро», надалі, джазова музика все більше поширювався Європою, посту-
пово набуваючи деяких невластивих для класичних форм американського джазу рис. 

Розповсюдженню джазу в Європі активно сприяли представники циганської 
спільноти, які традиційно займалися професійним музикуванням у розважальній 
сфері. Циганські ансамблі та оркестри були надзвичайно поширені, часом конкуру-
вали між собою, і зрозуміло, шукали нового звучання, яке мало б виділити їх серед 
інших музичних груп. Саме вони стали центром тяжіння новітніх тенденцій у розва-
жальній музиці західної Європи, що включала в себе й такий «екзотичний» напрямок, 
як джаз.

«Джипсі-джаз» або «циганський джаз» стилістично сформувався на початку 
тридцятих років ХХ століття у Парижі (Франція). Його засновником, вважається ле-
гендарний гітарист – віртуоз Джанго Рейнхард (Django Reinhardt), який поряд з бра-
тами Ферре (Ferret) займався активною виконавською діяльністю, спочатку в Парижі, 
а пізніше поширив її на більшість регіонів західної Європи. 

Достеменно невідомо, де саме Джанго вперше зіткнувся з джазом, але сьогодні, 
ми пов’язуємо саме його ім’я з поняттям «джаз-мануш» (мanouche style / jazz), тоб-
то джаз, препарований та видозмінений саме під впливом національних форм му-
зики циганської етнічної групи Мануш, що посідала розміщення в західній Європі, 
зокрема у Франції. Джанго працював з різними колективами, але завжди його роль 
була незмінно - він виконував соло. Його неповторний стиль настільки відрізнявся від 
усього, що було раніше, що не виникало сумнівів у зародженні нової музичної культу-
ри – а саме циганського джазу (Gipsy jazz).

Цікаво, що на відміну від блюзових традицій, характерних для практично усьо-
го американського джазу тих часів, в основі циганського джазу є вальс-мusette. Цей 
танець був надзвичайно популярний наприкінці XIX – початку XX століття. На його 
основі, надалі виник локальний музичний напрямок, що отримав назву вal-musette. 
Треба зауважити, що це не було виключенням, адже у Сполучених Штатах в ті самі 
часи, надзвичайний вплив на джаз (точніше на його архаїчні форми) мав танець під 
назвою «кейк-уок», що потім вилилося у створення такого популярного музичного 
напрямку як регтайм. Цигани дуже швидко підлаштувалися під стиль мusette і оволо-
діли ним настільки, що він майже став їхньою візитною карткою. На початку минуло-
го століття не було жодного ансамблю-museto, який би не перебував з циган. 

Як відомо, джаз – не тільки специфічний вид музики, а й особливе, неповторне 
середовище, в якому головне ті люди, що його створюють. Саме тому, постать Джан-
го Рейнхарда стала знаковою не тільки для напрямків циганського джазу, але й для 
джазової музики як такої. Головна заслуга Рейнхарда полягає в тому, що йому вдалося 
об’єднати індивідуальність циганського етносу з джазом періоду свінгу (swing), таким 
чином, він створив новий, цілком оригінальний стиль джазу.

Акустична гітара, як правило, є солюючим інструментом в стилістиці «циган-
ський джаз». Крім неї, сольним інструментом може виступати скрипка, акордеон та 
навіть духові інструменти, такі як: кларнет, саксофон та ін.

Зазвичай в колективах, які виконують музику цього стилю, відсутні ударні ін-
струменти. Таким чином, до складу ансамблю не входить ритм-секція,. Ритм грають 
на гітарі, використовуючи особливу ударну техніку «la pompe». Іноді до ансамблю 
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додається ще й контрабас. Треба зазначити, що принцип виконання на акустичній 
гітарі, якім користувалися виконавці циганського походження в Західній Європі не 
мав нічого спільного з тим, що використовували цигани Росії. Виконання провідної 
партії, зокрема гітарної, відрізнялося швидкістю й особливими мелодичними та гар-
монічними підходами до імпровізації, серед яких, необхідно відзначити циганську 
гаму – угорський мінор, або двічі гармонічний мінор, комбінований з допоміжними 
тонами – мелодичним мінором, хроматизмами та швидкісним квартовим обіграван-
ням акордів. Ритм підкреслював лише слабку долю такту, відповідно сам ритмічний 
малюнок виглядав як класичний джазовий свінг. У такому вигляді джаз-мануш існу-
вав достатньо довго, впродовж цілого життя його засновника – Джанго Рейнхарда.

Вплив творчості Джанго на тогочасний європейський джаз неможливо переоці-
нити. Його співпраця з видатним скрипалем Стефаном Граппеллі, з яким вони ство-
рили музичний колектив «Quintette Du Hot Club De France» стала взірцем для ство-
рення подібних комбо не тільки у Франції, але й в усьому світі. Великим успіхом ко-
ристувалися також спільні виступи Рейнхарда з такими знаними американськими 
джазменами як Едді Саут, Бенні Картер і Коулмен Хокінс, а дещо пізніше Дюк Еллінг-
тон та Діззі Гіллеспі. Але саме записи «Quintette Du Hot Club De France» принесли йому 
міжнародне визнання.

Віртуозна гра Джанго Рейнхардта викликала сенсацію й стала темою серйозного 
аналізу провідних європейських дослідників (Williams, 2000). Джанго Рейнхардт вия-
вився першим неамериканським музикантом, що зробив величезний вплив на джаз 
і популярну музику того часу, та в значній мірі обумовив напрямок їх подальшого 
розвитку. Його, за визначенням критиків, «гітарні лінії що пливуть і тремтять», не-
сподівані мелодичні та ритмічні рішення, різка, але в той же час романтична манера 
звуковидобування, мали величезний успіх, проте наслідувати стиль Рейнхардта нава-
жувався далеко не кожен гітарист.

Оригінальна манера гри Джанго, знайшла своїх послідовників набагато пізніше, 
у період розквіту гітарної рок-музики, зокрема, джаз-року і фьюжн. Своїм вчителем 
його вважають Джон Маклафлін, Лі Рітенур, Рон Вуд та Ніл Шон. Всесвітньо відомий 
норвезький гітарист Фроде Барт, відносив його до найбільш впливових постатей, що 
надзвичайно багато зробили для формування скандинавського джазу. Саме у цей пе-
ріод, стиль «джаз-мануш» почав поширюватись по Східній Європі, зокрема – Угорщи-
ні, Словаччині, а звідтам потрапив до Закарпатської Україну. 

Зацікавленість стилістикою «джаз-мануш» знаних виконавців, особливо гітарис-
тів 70-80 років ХХ сторіччя, цілком зрозуміла. Адже, можливість разом з блюзовими 
тонами, використовувати хроматичні пасажі, рух мелодії в октаву, та інші прийоми 
з величезного спадку Джанго Рейнхарда, що надалі застосовували такі зірки, як Вес 
Монтгомері, Ел ді Меола, Джон Маклафлін, Джордж Бенсон та ін., дозволила їм суттєво 
збагатити джазове мистецтво і підняти його на ще вищий щабель. Але й їхній зворот-
ній вплив на колективи, що так чи інакше пов’язані з циганською музичною творчіс-
тю, і яких досить багато в східній Європі, стимулював подальший активний розвиток 
«джаз-мануш» вже в трохи інших умовах, та територіальних розмежуваннях. 

Величезну роль щодо поширення джаз-мануш (jazz-manouche) на теренах Укра-
їни, відіграв славетний закарпатський музикант циганського походження – Віллі Пап 
(старший). Саме він та його колеги створили перший в Україні фестиваль, де були 
представлені численні колективи, що грали в традиціях циганського джазу. Зараз на 
базі фестивалю активно проводяться наукові конференції, створено освітні програ-
ми, проходять спільні творчі акції українських та закордонних виконавців, що так чи 
інакше, пов’язані з музикуванням у стилістиці «джаз-мануш». Вже понад двадцять ро-
ків Міжнародний джазовий фестиваль «Джаз-Пап-Фест» залишається одним із най-
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впливовіших світових музичних форумів, що пропагує традиції «циганського джазу» 
(Pap-Jazz Fest).

Висновки
У процесі написання даної роботи, з’ясовується, що еволюція та стилістичний 

розвиток циганської джазової музики ХХ сторіччя логічно призводить до появи та по-
ширення сучасних джазових колективів, що виконують музику, так чи інакше пов’яза-
ну з етнічними традиціями ромської (циганської) культури, і таким чином, сприяють 
розповсюдженню розвиненої та різнопланової музики нового покоління джазових 
виконавців.
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ФАНК ТА ЙОГО ВПЛИВ НА СУЧАСНУ УКРАЇНСЬКУ МУЗИКУ

Анотація
Актуальність. Вивченню масової музичної культури приділяється багато уваги як 

за кордоном, так і в нашій країні. Найбільш вивченими стилями сучасної музики є джаз 
та рок-музика, а такому стилю як фанк приділяється замало уваги при аналізі “тре-
тьопластової” музики. Цей стиль музикування, утворився у 1960-х роках у США як підсу-
мок змішування різних жанрів афро-американської музики – ритм-н-блюзу, соулу, різних 
елементів джазу та вплинув на розвиток усієї сучасної масової музики. В даній статті 
зроблено спробу проаналізувати феномен стилю фанк у сучасній музиці та його вплив на 
українську музику ХХ-ХХІ століть.



373

MUSIC IN DIALOGUE WITH THE MODERNITY: STUDIOS OF EDUCATIONAL, ART HISTORY, CULTUROLOGICAL

SECTION: MUSIC IN THE MODERN WORLD 

Мета – висвітлити вплив фанку на розвиток сучасної масової музики.
Висновки. Проаналізувавши шестидесятирічну історію розвитку стилю фанк та 

його вплив на становлення популярної музики, ми можемо зазначити, що такі виконав-
ці, як Прінс, Майкл Джексон, Бруно Марс тощо взяли за основу своєї творчості звучання, 
характерні для стилю фанк. Сучасні українські виконавці теж широко використовують 
у своїй творчості прийоми аранжування, притаманні цьому стилю. Таким чином, стиль 
фанк і досі має великий вплив на розвиток музичної культури, у тому числі й української. 

Ключові слова: третій пласт, фанк, ВІА, Україна, історія української музики.

Дискусії
Проаналізувавши світову масову музику останніх 10 років, ми можемо зазначи-

ти, що фанк-музика увійшла в кожний аспект життя сучасної людини. Кожна третя 
пісня, яка лунає, побудована за мотивами відомих хітів фанку 70-80 х років. Отже да-
вайте визначимось, чи це нова тенденція або історія може пригадати схожі приклади?

Масова музична культура на відміну від серйозної, високої та розважальної, лег-
кої музики (Адорно, 1998, c. 27) відомими теоретиками музики характеризується як 
«третій пласт» (В.Конен), «третя музика» (В. Сыров), «третій ряд» (О. Маркова) Це му-
зика, яка включає в себе по більшості побутову й розважальну музику. Вона існує між 
двома традиційними напрямками цілком самостійно, розвивається за своїми прави-
лами, хоча й взаємодіє з ними. Стійка уява, що масова культура – це культура «низь-
копробна», заважає побачити, що їй притаманні процеси наслідування й дифузії тра-
дицій, які притаманні кожній справжній культурі (Бельтюков, 2016, c. 3).

Дослідження масової музичної культури ХХ століття обумовлене, з одного боку, 
її істотним впливом на сучасну музичну культуру, а з іншого боку, відсутністю ціліс-
ного вивчення її ґенези і витоків. Масові напрямки, які виникли у ХХ сторіччі, про-
довжують формувати сучасну фоносферу, співіснуючи й активно взаємодіючи в рам-
ках полістилістичної музичної культури.

Починаючи з останнього десятиріччя минулого століття, поступово переосмис-
люється й переоцінюється роль масової музичної культури. У США та Західній Європі 
ще з 80-х років ХХ століття вивчення масової музичної культури (popular music) ста-
ло самостійною галуззю музикознавства. Були створені великі рок-музеї (музей «Зал 
слави рок-н-рола» в Клівленді, музей рок- та соул-музики в Мемфісі, інші), офіційно 
визнані заслуги видатних музикантів масової культури, включено вивчення предме-
тів масової музики у програми навчання університетів і коледжів.

Вивченню popular music присвячено велику кількість робіт, але вони майже не-
доступні для вітчизняних музикознавців. Тому інформацію ми беремо з найчастіше 
цитованих джерел зарубіжної літератури, інформаційних інтернет-сайтів, музичних 
словників.

Найбільш висвітленими, а тому вивченими галузями популярної музики є джаз 
та рок-музика, яким присвячена численна кількість досліджень різного профілю. А та-
кий стиль, як фанк, який став передтечею стилів диско, хіп-хоп, поп-музики, дотепер 
мало вивчений. 

У вітчизняному музикознавстві дослідженню стилю фанк присвячені наукові ро-
боти І.Яркіної. В них дослідниця розглядає феномен стилю фанк у системі музично- 
творчих видів «третього пласту», його зв’язок з новітнью музичною поп-культурою, 
вокальну та інструментальну складові цього стилю (Яркіна, 2016).

Стиль фанк з’явився у 1960-х роках у США як підсумок змішування різних жанрів 
афро-американської музики – ритм-н-блюза, соула, різних елементів джазу. В енци-
клопедії сучасної музики “Музыка наших дней” цей стиль був описаний наступним 
чином: “Композиции фанка построены на постоянно повторяющихся мелодических 
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и ритмических структурах <…>. Гармонии фанка просты – музыканты могут играть 
в рамках одного-двух аккордов, а сольная импровизация отсутствует <…>. По сравне-
нию с соулом ритм в фанке более мощный, агрессивный и монотонный <…>. Фанк – 
это нервная, взвинченная, будто захлебывающаяся от возбуждения музыка” (Музыка 
наших дней, 2002, с. 98). Виходячи з такого опису, можна вважати, що цей стиль не 
вартий уваги. Але фанк, пройшовши у своєму розвитку стадії становлення, асиміляції 
з іншими жанрово-стилістичними тенденціями, відстояв власні естетику й поетику, 
став взірцем професійної поп-музики, де віртуозне виконавство сприймається у рам-
ках доступних широкому загалу інтонацій і ритмів (Яркіна, 2016). Стиль, який виник 
на основі тісно пов’язаних з національно-культурними та соціально-географічними 
афроамериканськими коріннями стилів спірічуелс, госпелс, соул, виявився не лише 
життєспроможним, але й законодавчим щодо сучасного стилю музикування та його 
виконавсько-виражального комплексу. 

У епоху масових комунікацій музика, яка народилася в Америці, швидко розпов-
сюджувалася по всьому світу, адаптувалася у світову музичну практику, набуваючи 
оригінальних форм. Але стилістичні ознаки фанку зберігалися.

Особливостями цього стилю є приділення меншої уваги мелодії чи акордовій 
прогресії і загострення уваги на сильному ритмічному груві басової партії та партії 
барабанів. У стилі фанк застосовуються ті ж самі насичені акорди, як і в стилі бібоп: 
мінорні акорди з доданою 7 та 11 ступенями або домінант-септакорди з підвищеними 
9 та 13 ступенями.

На фанку трималася майже вся сучасна поп-сцена від складу гурту до особливос-
тей аранжування (наприклад, інтеграція духової секції у класичний склад рок-гур-
ту). На фанку грунтуються всі композиції короля поп-музики Майкла Джексона, фанк 
завжди виконував Прінс. Їх традиції продовжує відомий співак Бруно Марс, з ім’ям 
якого пов’язаний новий етап розвитку сучасної фанк-музики, тому є свідченням по-
пулярність композиції «Uptown Funk», яка стала у 2015 році №1 чартів Великобрита-
нії, Канади, Австралії та багатьох інших країнах світу, у тому числі й країн СНГ, але 
навіть і зараз її люблять слухачі.

Аналіз літератури та інформаційних джерел дозволяє констатувати, що в Україні 
вже був музичний “бум” наприкінці 70-х років, коли майже при кожній філармонії 
були створені вокально-інструментальні ансамблі (ВІА), які складалися з професійних 
молодих музикантів, що цікавилися новітніми світовими тенденціями музики того 
часу. ВІА “Водограй”, “Кобза”, “Арніка”, “Смерічка” та інші, вони виконували музику, 
яка була таким собі «коктейлем» з українського фольку, електро-музичних інструмен-
тів і того, що тоді слухала молодь - від фанку до психоделічного року. На превеликий 
жаль, сьогодні забута творчість цих ансамблів, але українська музика того часу була 
визнана навіть за межами колишнього СРСР (Руссу, 2018;Чалахешашвілі, 2019). То був 
значний якісний поштовх у розвитку масової музичної культури, яка продовжує ди-
намічно змінюватися та реалізовуватися у творчості молодих музикантів сьогодення.

У сучасному світовому музичному просторі стилістичні ознаки мають більш 
розмиті рамки, але елементи та специфіка звучання фанку вгадуються безпомилко-
во. Якщо проаналізувати творчість сучасних українських музикантів, то всім відомий 
композитор і аранжувальник Євген Філатов (творчий псевдонім – The Maneken) є тон-
ким поціновувачем цього стилю і широко використовує прийоми фанкового аранжу-
вання у своїх композиціях (наприклад, Mary – 2015 рік, It Makes Me Feel So Right – 2016 
рік). Дмитро «Monatik» взагалі запросив у постійний склад духову секцію, що є не-
від’ємною складовою звучання фанкового ансамблю. У Івана Дорна була програма під 
назвою «Jazzy Funky Dorn», яка пронизана впливом фанку. Народна артистка України 
Джамала також виконує пісні в стилі фанк («Кактус» та «Я люблю тебя» з альбому «All 
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or Nothing»- 2014 рік). Гурт “Танок на майдані Конго” презентував фанкову програ-
му з Біг-бендом Київської муніципальної академії музики імені Р.М.  Глієра. Також 
в Україні і власне в місті Київ функціонує три професійних кавер-бенди, які обрали 
основним матеріалом фанк-музику. Це гурти reFUNKtion, Volga: FUNK та SouLike. Тре-
ба ще зазначити Fokin Radioband та оркестр “Либідь”, які теж використовували фанко-
ві композиції у своїх програмах. Раніше в цьому стилі функціонував гурт Unity, який 
згодом став працювати як stage band співачки Гайтана. Це ще раз підкреслює, що фанк 
має великий вплив на розвиток сучасної української музики.

Висновки
Проаналізувавши шестидесятирічну історію розвитку стилю фанк та його вплив 

на становлення популярної музики, ми можемо зазначити, що такі виконавці, як 
Прінс, Майкл Джексон, Бруно Марс тощо взяли за основу своєї творчості звучання, 
характерні для стилю фанк. Сучасні українські виконавці теж широко використову-
ють у своїй творчості прийоми аранжування, притаманні цьому стилю. Таким чином, 
стиль фанк і досі має великий вплив на розвиток музичної культури, у тому числі 
й української.
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БАРОКО І ДЖАЗ

Анотація
Актуальність. Спорідненість бароко і джазу як глобально, так і в окремих аспек-

тах – область не досліджена у вітчизняному музикознавстві, тому вивчення цього пи-
тання є актуальним для розвитку автентичного виконавства. 
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Мета – провести нові паралелі задля відкриття нових граней барокової музики та 
переспектив для її виконавської інтерпретації. 

Висновки. Подібність ритмічних прийомів – інегалю та свінгу, традицій скоро-
ченого запису – цифровки та basso continuo, використання імпровізаційності як фор-
мотворчого фактору та інші спільні особливості дають нам право зробити висновок 
про глибинну принципову спорідненість двох досліджуваних напрямів.

Ключові слова: бароко, джаз, імпровізаційність, стилістика, інегаль, свінг.

Дискусії
Загальновідомо, що джазова гармонія має класичне коріння, а саме функціо-

нальну основу, яка сформувалась у творчості композиторів пізнього бароко. Проте, це 
далеко не єдина риса, що поєднує такі різні, на перший погляд, музичні стилі. Оскіль-
ки інтерес до барокової музики наразі зростає як в Західній Європі, так і на теренах 
нашої країни, прагнення виконавців максимально наблизити музику XVII-XVIII ст., 
по-перше, до історичної та стилістичної правдивості і, по-друге, до сучасного слухача 
є цілком природнім. Проведення нових паралелей може відкрити нові перспективи 
для інтерпретації барокової музики та привести до її глибшого розуміння.

Спорідненість бароко і джазу як глобальна, так і в окремих аспектах – область не 
досліджена у вітчизняному музикознавстві, та мало досліджена в англомовних дже-
релах. Найцікавішою та найповнішою працею, знайденою автором за даною темати-
кою, є стаття Г. П. Шмітца та Д.-Р. де Лерма “Baroque Music and Jazz“ [Барокова музика 
і джаз] (Schmitz & De Lerma, 1979). В ній досить повно охоплено питання спорідне-
ності двох напрямів як у загальноісторичному контексті, так і в конкретних стиліс-
тичних особливостях. Найбільш помітний споріднюючий аспект – схожість інегалю 
та свінгу підкреслюється авторами двох досить свіжих досліджень – The Performance 
Of Notes Inégales [Виконання інегалю] Д. Моелантса (Moelants, 2011) та “Swing Ratios 
and Ensemble Timing in Jazz Performance“ [Свінгове співвідношення та ансамблевий 
таймінг у джазовому виконанні] А. Фріберга (Friberg, 2002).

Почнемо з історії. Витоки джазу мають африканське фольклорне коріння. Епо-
ха бароко, а саме XVII ст., увійшла в історію як епоха великих відкриттів. Європей-
ськими країнами (зокрема Англією, Францією та Голландією) була розгорнута широка 
колоніальна політика в напрямку Індії, Північної Америки та Африки. Які культурні 
зв’язки виникли у Франції з Африкою, і чи міг африканський фольклор вплинути на 
музичний стиль французького бароко – питання цікаве та малодосліджене. Наскільки 
відчутним був зворотній вплив колонізаторів на їх колонії у XVII ст. також не про-
сто з’ясувати. І хоча торговий характер першої хвилі європейського колоніалізму не 
сприяв інтенсивному культурному обміну, однак етноси, які знаходились між собою 
у яких би то не було, але все ж таки відносинах, не могли існувати в абсолютній куль-
турній ізоляції один від одного. Можливо саме ці історичні переплетіння спричинили 
виникнення певних паралелей у музичному мистецтві Франції XVII ст. та Північної 
Америки ХХ ст.

Із тих спільних рис, що лежать на поверхні, варто згадати такі феномени музич-
ної агогіки як inegal та swing. І перше й друге – явища, що ніяк не відображаються 
у нотації та цілком належать до усної традиції та полягають у ритмічній деформації 
групи з двох однакових за тривалостями нот шляхом подовження першої за рахунок 
другої. Пропорційне співвідношення змінених таким чином тривалостей лежить десь 
посередині між 1:2 (триольний ритм) та 1:3 (пунктир). Як у випадку свінгу, так і в іне-
галі ця пропорція залежить від темпу та характеру музичного твору. А ось відміна рит-
мічної деформації зазвичай зазначається у партитурі: у французьких творах XVII – 
поч. XVIII ст. для цього існує спеціальна ремарка “mesure”, а в джазових стандартах 
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використовуються артикуляційні позначки – крапки під нотою. Обидва прийоми сто-
суються конкретних тривалостей: свінг – лише вісімок, а інегаль – тривалостей, що на 
одну ступінь коротші за основну метричну долю у тридольному метрі та на дві – у чо-
тиридольному (тобто зазвичай – знову ж таки – вісімок, рідше – шістнадцяток).

Наступний спільний для двох досліджуваних музичних напрямків аспект – вико-
ристання скороченого нотного запису у вигляді цифровок. Системи позначень basso 
continuo та джазової цифровки відчутно відрізняються, проте є подібними за ос-
новним своїм принципом – запис вертикалі за допомогою цифрового вираження ін-
тервалу, що є найбільш характерним для того чи іншого співзвуччя. Основна відмін-
ність полягає в тому, що у джазовій цифровці окрім власне цифр використовуються 
ще й буквенні позначення, що стосуються звуковисотності басу. Традиція скороченого 
нотного запису була відкинута наприкінці XVIII ст. та не використовувалась протягом 
двох сторіч і, на думку автора, не випадково була відродженою саме у джазі. Не ви-
падково також основні принципи створення фактури, що описані у праці К. Е. Уайта – 
використання нейтральних регістрів, які б не перетинались з партією соліста (White, 
2010, c. 34), побудова фраз в акомпонементі по принципу діалога із основним голосом 
(там само, c. 41) – дуже подібні до принципів барокового акомпонементу, описаних 
М. Сен-Ламбером (Saint-Lambert, 1707, c. 34).

Джазовий піанізм також відійшов від романтичної традиції, хоча й розвивався 
лінійно поруч із нею. Фортепіанний “сухий” стиль бібопу та його більш пізніх модифі-
кацій асоціюється із клавесинним звучанням. Чітко артикульовані фрази, переважан-
ня дрібної техніки над акордовою, обмеженість регістрів середнім діапазоном та дуже 
обережне використання педалі – все це надавало звучанню інструменту барокових 
рис. Окрім того, фортепіанні рифи утворювали контрапункт із басовою лінією, а ча-
сом також імітації з іншими інструментами ансамблю, таким чином загальна фактура 
набувала відверто поліфонічних рис. 

Джаз виріс із ритмів регтайму, як стверджує Б.  Тейлор у своєму ґрунтовному 
дослідженні еволюції джазового фортепіано (Taylor, 1975, c. 26), тому танцювальність 
пронизує різні його напрями та жанри. І навіть повільні блюзові мелодії сповнені 
відчуття гравітації, яке утворюється задопомогою закладеного в них танцювального 
ритму. Така сама тенденція спостерігається і в музиці XVII – I пол. XVIII ст. Ритми 
барокових танців проникають в оперні арії, і навіть в церковні кантати. Як в епоху 
Людовіка  XIV, так і в часи Оскара Пітерсена музика не цуралась своєї прикладної 
функції. 

Спільним також є принцип концертності, що вважається візитною карткою ін-
струментального бароко – невипадково він був відроджений саме в епоху біг-бендів 
у вигляді так званої call and response [питання та відповідь] структури. О. П. Леурда 
пов’язує її з традиціями протестантського богослужіння, що були поширені на пів-
денному континенті наприкінці XIX ст. (Леурда, 2017 c. 112), однак якщо проаналізу-
вати, звідки ця традиція бере коріння, то ми неодмінно прийдемо до XVII ст. і його 
музично-просторових відкриттів.

Цікаве спостереження А. Фріберга (Friberg, 2002, c. 345) щодо постійного “спіз-
нення” соліста як характерного для джазової стилістики ансамблевого відчуття часу 
також дає нам змогу провести паралель із бароковою агогікою. Відставання верхньо-
го голоса, розкладання акордів від баса – характерні для музики XVII - I пол. XVIIІ ст. 
прийоми принципово відрізняються від класичної та романтичної традиції ритміч-
ної першості соліста та манери “грати перед”, трохи випереджуючи метр. Бароковий 
голос, якщо мова йде про гомофонно-гармонічну фактуру, за рахунок мікроагогіки 
ніби розширює, розхитує метричну сітку з середини, тоді як бас та акомпонуючі го-
лоси зберігають чіткість метру, утримуючи сталість загального темпоритму. Отже, 
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розділені часом та зміною естетичних ідеалів, джаз і бароко і в цьому мають точки 
перетину.

Ще одна спільна риса досліджуваних стилів – багата орнаментика. Важливість 
мелізмів у джазовому вокалі підкреслює О. П. Леурда, пов‘язуючи їх із традиціями аф-
риканського фольклору (Леурда, 2017, с. 114). Однак, якщо технічно барокова і джазо-
ва мелізматика відрізняються між собою, то за семантичним і музично-виразовим ас-
пектами вони подібні: в обох стилях мелізм використовується для підсилення афекту, 
підкреслення метричних чи гармонічних акцентів.

Імпровізація, як спосіб формотворення, широко використовувалась у барокових 
творах (згадаємо форму da capo, а також не виписані репризи, які зазвичай імпрові-
зувались виконавцями). При цьому незмінною, як і в джазовому квадраті, залишалась 
форма та гармонічна сітка. Додаткова орнаментика, димінування та каденції мали на 
меті виявити майстерність соліста. Починаючи з середини XVII ст. виконавці посту-
пово втрачають право і можливість бути співтворцями виконуваного та отримують 
завдання чітко виконувати вказівки композитора, які чим далі стають все детальні-
шими. Головною причиною такого розвитку подій більшість дослідників, серед яких 
і Ф. К. Тодеа (Todea, 2014, c. 20), вважають розподілення обов’язків композитора та ви-
конавця та звуження їх спеціалізацій. Власне і “великий розкол” в музиці між акаде-
мічним та масовим жанрами був спричинений чітким розмежуванням усної та писем-
ної музичної традицій. І коли ці два напрями знову злилися в один у мистецтві джазу, 
це було не нове слово в історії музики, а строго кажучи, повернення до її витоків.

Висновки
Проведення паралелей між музикою XVII – I  пол.  XVIII  ст. і джазом розкриває 

нові грані барокової музичної естетики – її свободу та природну невимушеність, ім-
провізаційність та танцювальність як основу відчуття метро-ритму. Відрив барокового 
виконавства від усної традиції та спроба трактувати його як суто академічну музику 
обезбарвлюють та позбавляють життя твори, що у свій час належали до масової куль-
тури, а отже мали всі засоби для того, щоб бентежити серце й полонити розум слухача.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТВОРЧОСТІ ЕНДРЮ ЛЛОЙДА УЕББЕРА

Анотація
Актуальність. ХХ-ХХІ століття характеризується багатоплановим розвитком 

музичного театру, серед жанрів якого вирізняється своєю демократичністю мюзикл. 
Одним з яскравих композиторів, що подарував світу різножанрові зразки мюзиклу і но-
вий жанр – рок-оперу - є Ендрю Ллойд Уеббер. Актуальним завданням постає аналіз спе-
цифіки його творчості та окреслення характеристик його індивідуального стилю. 

Мета – дослідити характерні риси стилю Е.Л. Уеббера в контексті його життє-
вого та творчого шляху. 

Висновки. Специфікою стилю Ендрю Ллойда Уеббера є поєднання елементів акаде-
мічної та популярної музики. Полістилістика, що постає в результаті такого поєднан-
ня, сприяє демократичній спрямованості його опусів. Ознакою його творчого обдаруван-
ня є неповторний мелодизм. В його творах переважає логіка розвитку та стрункість 
форми, яка йде від канонів академічної музики, інтонаційний шар демонструє синтезу-
вання елементів як популярної так і академічної музичної мови.

Ключові слова: мюзикл, рок-опера, Ендрю Ллойд Уеббер, музичний театр, стиль.

Дискусії
Серед музично-театральних жанрів найменш дослідженим в сучасному україн-

ському музикознавстві є мюзикл. Тож аналіз творчості Е.Л. Уеббера, композитора, що 
все життя присвятив цьому жанру, є доволі актуальним. В березні 2021 року компози-
тор відзначив свій 73-й день народження. Він також є продюсером і громадським ді-
ячем. В його творчому доробку представлені твори, що є дуже різними за тематикою, 
музичною мовою, будовою. За весь час своєї плідної творчої діяльності він створив 
більше двох десятків творів для музичного театру, музику для кінофільмів, варіації, 
реквієм. В наш час він продовжує писати музику, а також займається організацією 
фестивалів. Починаючи із 1976 року Ллойд Уеббер проводить в Сідмонтоні щорічний 
фестиваль, де презентує свої нові твори, перед тим як ставити їх в театрах. З дитин-
ства, зростаючи у родині професійних музикантів він захоплювався класичною, су-
часною академічною та популярною музикою, що вплинуло на формування його му-
зичних смаків. 

У 1969 році було створено спільну роботу Т. Райса та Е. Л. Уеббера – музичну ви-
ставу у новому жанрі рок-опери – «Ісус Христос – суперзірка». Ця рок-опера і принес-
ла творчому дуету всесвітню славу. З’єднання року, поп-музики і класики та зухвале 
використання непоєднуваних речей в текстах зробили цей твір справжнім світовим 
суперхітом. Альбом з синглами з «Ісуса» розійшовся величезним тиражом по всьому 
світові, зробивши знаменитими його авторів. До кінця 1970-х Е. Л. Уеббер став одним 
із найуспішніших та найзатребуваніших композиторів світу. Успіх переслідує його 
у всьому, в тому числі і у фінансовому аспекті. Він стає директором компанії «Really 
Useful Group», яка була створена в 1977 році та продюсувала й вела всі проєкти Ендрю. 
Окрім цього, Ендрю Ллойд Уеббер став власником понад десяти театрів Уест-Енда. 
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Новий всесвітній успіх чекав композитора у 1986 року з появою мюзиклу «При-
вид опери» за романом Гастона Леру. Його можна порівняти з операми Р.  Вагнера, 
оскільки тематизм був побудований за принципом нескінченної мелодії, з відхилен-
нями в далекі тональності. В мюзиклі використовувалась лейтмотивна система. Інто-
наційна виразність його тем по праву надають композитору титул одного з найкра-
щих мелодистів ХХ століття. Теми цього мюзиклу, як і ряду інших творів, стали хітами 
і увійшли до концертного репертуару багатьох естрадних та класичних співаків. Вони 
нерідко стають музичною окрасою вокальних шоу, надаючи можливість ознайоми-
тись з сучасним композиторським мисленням і показати співакам свої вокальні мож-
ливості. Мелодії нерідко побудовані з використанням стрибків на широкі інтервали 
(октава, нона), охоплюють надзвичайно великий діапазон і стають справжнім випро-
бовуванням для актора-вокаліста. 

Для мюзиклу потрібні не лише акторська майстерність, а й володіння технікою 
«бельканто». Разом з тим бажано, щоб вокаліст міг передати рок-експресію, яка при-
таманна багатьом персонажам Е.Л. Уеббера. О. Андрущенко відзначає наявність еле-
ментів оперної стилістики у творах композитора: «”Піднесене” трактування оперної 
стилістики “репрезентується” в номерах “бельканто” з партій Привида і Крістін» (Ан-
друщенко, 2007, c. 7). Цей спектакль став найтривалішим мюзиклом в історії Бродвею, 
у 2006 році за кількістю показів залишивши далеко позаду ще одного сценічного ре-
кордсмена Ллойд Уеббера - мюзикл «Кішки» на лібрето Томаса Еліота. Він був визна-
ний найбільш новаторським мюзиклом та отримав премію «Тоні». Для стилю ком-
позитора притаманне превалювання тональної гармонічної мови, яка відчувається 
у найбільш «шлягерних» епізодах. Проте гармонічна загостреність є у драматичних 
кульмінаційних моментах, коли відчутним стає вплив сучасної академічної музики. 
Шляхи досягнення гармонічної своєрідності проявляються у створенні неочікуваних 
співставлень акордових вертикалей, які переривають хід стандартних послідовно-
стей.

Треба зазначити, що композитор велику увагу приділяв сценографії. Чималу 
ставку в розкрутці проєктів композитора мала увага до створення технічних див. На-
приклад, у виставі «Зоряний експрес» всі актори пересувались на роликах, а в «Приви-
ді опери» на глядачів падала люстра. 

Кульмінаційним періодом в житті композитора прийнято вважати 80-90-ті роки 
минулого століття. Це був час безсуперечного лідерства Ендрю Ллойд Уеббера на му-
зично-театральній сцені по всьому світу. Саме він один в цей час майже одноосібно 
представляв національну англійську гілку жанру мюзиклу, зайнявши тут позицію лі-
дера. Передусім це сталось тому, що композитору вдалось зробити свої твори концен-
трованим втіленням синтезуючих (полісюжетних, поліжанрових, полістилістичних) 
тенденцій в мюзиклі ХХ століття. Саме твори Е.Л. Уеббера, з одного боку, репрезенту-
ють найвищі художні досягнення мюзиклу на межі тисячоліть, а з іншої, - дозволяють 
осмислити загальні закономірності еволюції жанру. 

У 1986-му році «Реквієм» завоював своєму творцю нагороду «Греммі» в номіна-
ції «Краща сучасна класична композиція». Характерними рисами реквієму були кла-
сична побудова, використання музично-риторичних фігур catabasis і anabasis у пов-
ній відповідності зі змістом вербального ряду. Як наголошує Н. Зубарева, у реквіємі 
використовуються «…традиційні музично-риторічні фігури барокового «лексикону» 
і авторські моделі, що риторизуються в умовах стабільного вербально-музичного ото-
чення» (Андрущенко, 2007, с. 24). Теми частин відзначались наспівністю, у гармонії 
виникали співставлення далеких тональностей. Використання цих фігур обумовлене 
рядом причин. Зокрема тим, що для створення реквієму, який буде зрозумілим усім, 
незалежно від конфесійної приналежності, потрібно було застосувати універсальну 
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мову. Тобто мову музики, яка стає більш доступною через риторичні фігури. Уеббер 
орієнтувався «на всіх слухачів, незалежно від їх національної, соціальної, гендерної, 
а в даному випадку - також і конфесійної приналежності» (Зубарева, 2016, с. 24).

Взагалі, список нагород композитора займає не одну сторінку. Його основні наго-
роди: «Тоні», три «Греммі», п’ять нагород Лоуренса Олів’є, «Золотий Глобус», «Оскар», 
нагороди критиків за кращий мюзикл 2000 року та багато інших. Також варто було 
відмітити, що в 1992 році Королева Єлизавета нагородила Ендрю Ллойд Уеббера титу-
лом лицаря, а ще через кілька років йому було надано титул барона. Повне написання 
імені композитора після надання йому усіх титулов: Сер Ендрю Ллойд Уеббер, барон 
Ллойд-Уеббер Сидмонтонський. 

Висновки
Композиторська геніальна майстерність Ендрю Ллойда Уеббера проявилась 

в тому, що він може надзвичайно вміло та вільно оперувати з різними музичними 
жанрами та стилями. Композитор вдало та із легкістю поєднує рок і класику, диво-
вижно пародіює рок-н-рол та сучасний реп, змішуючи все це з оперетою, при цьому 
залишаючись в своєму особливому оригінальному композиторському стилі. Його му-
зика ніколи не перестає звучати сучасно. Його дар надзвичайного мелодиста допов-
нюється майстерністю оркестровки. Він також має дивовижне театральне бачення, 
яке дозволяє йому створювати незабутні театральні постанови. 
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МУЗИКА TIN PAN ALLEY: ВПЛИВ НА СТАНОВЛЕННЯ ТРАДИЦІЙНОГО  
ТА РОЗВИТОК СУЧАСНОГО ДЖАЗУ

 
Анотація

Актуальність: Майже кожен джазовий реліз має в собі джазові стандарти що по-
ходять з музики Tin Pan Alley, інтерпретовані виконавцем, що демонструє потребу у цій 
музиці.

Мета – дослідити вплив музики Tin Pan Alley на традиційний та сучасний джаз, 
знайти взаємозв’язок між стандартами різних джазових стилів. Проаналізувати мето-
ди для інтерпретацій, необхідні для актуального виконання творів.

Висновки. Джазова музика довгий час сприймалась як розважальна. Цьому сприяли 
теми джазових стандартів, що були створені як танцювальні хіти свого часу. Музика 
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Tin Pan Alley стала джерелом для створення моделі джазового стандарту з боку форми, 
мелодії і гармонії, яка після виникнення стилю бі боп, зазнали змін, але не втратили сво-
єї актуальності. Сучасний джаз представляє собою суміш різних стилів, але традиції, 
закладені у стандартах Tin Pan Alley продовжують існувати у формах і гармонічних по-
слідовностях джазових композицій. Сьогоднішні музиканти використовують форму та 
методи для написання сучасних композицій, базуючись на музиці Tin Pan Alley створю-
ють власні інтерпретації. 

Ключові слова: традиційний джаз, бі боп, мелодія, гармонія, сучасна джазова му-
зика, Tin Pan Alley.

Дискусії
Поняття джаз, має таке ж саме неоднозначне значення, як історія виникнення 

назви, музика яка довгий час сприймалась як легковажна і розважальна, поступово 
сформувалась у власний музичний жанр, зберігши свою суперечливу тотожність як 
популярної, так і академічній музиці. Джаз залишається престижним і підтримується 
науковими колами, установчими фондами, всесвітньою мережею фестивалів. Спад-
щина джазу широко відомо, і він продовжує впливати на світову музичну культуру.

Музика епохи Tin Pan Alley являє собою безмежне джерело для натхнення сучас-
них виконавців, чия музика виконується та випускається провідними виконавцями 
та музичними лейблами. Об’єм музичного матеріалу що випускається зараз ніколи 
не зрівняється з об’ємом, що випускався сто років тому, але майже не відрізняються 
методи, матеріали та джерела, які використовують джазові музиканти. Останні сто 
років регулярно випускаються нові інтерпретації та аранжування відомих джазових 
стандартів, які реалізуються в нових напрямках та стилях. Музика Tin Pan Alley стала 
базою для створення та розвитку нових течій у музиці. 

Tin Pan Alley – це зібрання видавців музики у штаті Нью-Йорк, які панували у по-
пулярній музиці США в кінці 19-го та на початку 20-го століття. Назва спочатку поси-
лалась на специфіку місця, потім стала свого роду особливим брендом. Створення Tin 
Pan Alley, у джерелах датується 1885 роком, коли ряд музичних видавців встановили 
магазин в районі Мангеттену. Епоха Tin Pan Alley – немає чіткого завершення. Деякі 
джерела датують його до початку Великої Депресії в 1930-х, інші вважають, що епоха 
Tin Pan Alley продовжилася в 1950-х, коли почався розквіт музики rock & roll. (Лири-
ческий джаз: произв. амер. композиторов, 1999).

Музиканти, які виконували музику у стилі Бі-боп, який також з’явився у штаті 
Нью-Йорк, і був тісно пов’язаний з епохою Tin Pan Alley, основний матеріал нового 
стилю фактично будувався на основі популярної музики США 20-го століття. Навіть 
майже через сто років цей стиль по праву вважається найголовнішим для музичної 
освіти джазового музиканта. Поєднання неймовірної імпровізаційної техніки вико-
навців та новаторської інтерпретації відомих творів (Конен, 1990). 

Одні з найвідоміших авторських творів Бі-бопу будувались на існуючій гармонії 
джазових стандартів. Такі відомі твори Чарлі Паркера як: Ornitology; Segment; Bird Of 
Paradise та інші повністю побудовані на основі джазових стандартів.

Розглянемо тему “Ornitology” яка бере за основу гармонічну прогресію “How High 
The Moon” Ненсі Хамільтон. «How High the Moon» - це джазовий стандарт із текстами 
Ненсі Гамільтон та музикою Моргана Льюїса. Вперше він був показаний у ревю 2-го 
шоу на Бродвеї 1940 року, де його співали Альфред Дрейк та Френсіс Камсток. Попу-
лярна музика була відома для всіх жителів США як частина їх поп-культури.

Паркер використав основну акордову прогресію, переробивши її під вимоги ім-
провізатора, написавши власну тему. Такий принцип був зумовлений темпом роз-
витку індустрії, через неймовірну швидкість росту попиту на музику, оскільки му-
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зика боперів була фактично під забороною для запису, як і інші напрямки, що йшли 
в розріз з пропагандою уряду під час другої світової війни. Тобто попит на музику був 
зумовлений саме штучним вакуумом у музичній індустрії. Стиль Бі-боп в ті часи був 
регіональним явищем, закритим клубом, на що також вплинули проблеми расової се-
грегації в той історичний період.

Джаз, з популярної музики, прийшов до концептуального та досить прогресив-
ного напряму. Окрім поєднання з іншими стилями та напрямками також важливим 
інструментом є регармонізування, наприклад за допомогою концепції “позитивної 
та негативної гармонії”, концепції “Колтрейн чендж”, яка базується на основі джа-
зового стандарту середньої частини «Have you met Miss Jones?» або зміна напрямку 
музики: хіп-хоп; академічна музика; електронна та інші (Clarke, D.)

Джаз, як музичне мистецтво, розвивається вкрай інтенсивно від свого суто при-
кладного типу до концертних варіантів «Бі-бопу», «прогресиву», «кула», «третьої те-
чії» і т. д. У цьому розвитку є очевидним його зв’язок з епохою Tin Pan Alley. У зв’язку 
зі змінами сутності самого джазу, змінювалося і ставлення до його естетики з боку 
професійних авторів. Він сприймався як розважальне мистецтво, як засіб відновлен-
ня музичної мови, як символ епохи, як музика суто антигуманістичних або, навпаки, 
гуманістичних цінностей, як композиторська модель, як найяскравіша історична му-
зична культура. 

Висновки
Музика Tin Pan Alley являє собою особливу музичну мову, за допомогою якої 

у  будь-якій точці світу джазові майстри можуть спілкуватись між собою, створючи 
безмежну кількість музичних інтерпретацій. Завітавши у секретний джазовий клуб 
у Лісабоні, або відвідуючи концерт Бреда Мелдау у Консертгебау, що у Амстердамі, 
завжди будете чути вплив музики Tin Pan Alley, яка вже понад сто років надихає та 
виховує молодих виконавців. Джаз епохи Tin Pan Alley був основою для традиційного 
джазу. Він став джерелом для створення та розвитку музики й надалі, що створило 
новий шар в культурі сучасного світу, особливо слід відзначити вихід джазу на сцену 
поряд з такими важливими напрямами музики як: академічна; електронна; R&B та 
популярна музика. Зараз, на ряду з майстерністю у джазі, переважає концептуаль-
ність, тобто пошук нових способів гармонізації або аранжування. Сучасний джаз, як 
музика в цілому, зараз представляє суміш різних стилів, а іноді великих напрямків, 
що дає змогу надалі використовувати матеріал епохи Tin Pan Alley.
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