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МУЗИКА В ДІАЛОЗІ З СУЧАСНІСТЮ
Факультет музичного мистецтва Київського національного університету культури і мистецтв під егідою Міністерства освіти і науки України у тісній співпраці із
освітніми та мистецькими вітчизняними й закордонними науковими інституціями
щорічно проводить Міжнародну науково-практичну конференцію «Музика в діалозі
з сучасністю: освітні, мистецтвознавчі, культурологічні студії». Цьогоріч конференція
проходить у онлайн режимі у зв’язку із військовою агресією росії проти України. Проведення подібних заходів вкрай важливе та необхідне у складні часи сьогодення, адже
наука, культура, мистецтво, освіта є тими стовпами, на яких зросло і буде зростати
покоління вільних, духовно багатих, сміливих людей.
У нетривалих хронологічних межах, починаючи від кінця лютого 2022 року, у творчості українських митців з’явилася ціла низка творів, присвячених військовій тематиці.
Ця та інші теми опинилися у колі досліджень представлених у матеріалах конференції,
їх актуальність – беззаперечна, а глибина та оригінальність піднятих проблем захоплює.
Збірник наукових матеріалів є вагомим результатом дослідницької праці відомих
у широких колах українських та зарубіжних вчених, музикантів-практиків, а також
пошукувачів. Особливу приємність викликає зацікавленість молоді, здобувачів освіти
до наукового осмислення мистецтва.
Дякую організаторам, співорганізаторам, спікерам та усім учасникам конференції,
бажаю натхнення, нових ідей та їх реалізації у мирній, вільній Україні!
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МУЛЬТИКУЛЬТУРНЕ СВІТОБАЧЕННЯ ТВОРЧИХ ІНТЕЛЕКТУАЛІВ В ПЕРІОД
ПАНДЕМІЇ COVІD-19: БАЛЕТ АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОГО КОМПОЗИТОРА
ДЖЕЙХУНА АЛЛАХВЕРДИЄВА «ТАДЖ МАХАЛ»
Анотація
Актуальність. Пандемія COVІD-19 поряд із негативним впливом на все людство
у всіх сферах його життєдіяльності, водночас дозволила розкрити та задіяти нові
глибинні духовні ресурси особистості, у тому числі творчих інтелектуалів музичного
мистецтва. Враховуючи актуальність вивчення цієї тематики було досліджено мультикультурний світогляд азербайджанського композитора Джейхуна Аллахвердієва, яке
відбилося в балеті «Тадж Махал», написаної в період пандемії.
Мета – простежити вплив пандемії на художньо-філософське сприйняття інтелектуалів Азербайджану, провести аналіз ключових творчих відповідей, виявити їхній
художньо-філософський потенціал мислення.
Висновки. Автор дослідження робить головний висновок катаклізм ХХI століття
як пандемія COVІD-19 виявила альтернативні моделі розвитку гуманітарного знання та
творчої діяльності, крім того дала нові ідеї для стимулювання міжкультурного діалогу.
Ключові слова: Азербайджан, творчі інтелектуали, пандемія, COVІD-19, діалог
ідей, міжкультурний діалог, мистецтво.
Дискусії
Сьогодні на порядку денному світової спільноти стоїть найважливіше завдання нейтралізації негативного впливу пандемії та адаптації людства до нових умов
кризової ситуації глобального масштабу. В умовах пандемії COVІD-19 багато країн
пережили шокове економічне потрясіння. Руйнівний вплив на здоров’я не єдиний
наслідок COVІD-19. Пандемія виявила величезну кількість проблем соціально-економічного плану. На тлі пандемії особливо вразливими виявилися країни з ринковою
економікою, що формується, і країни, що розвиваються. Особливо болісно наслідки
пандемії переносять країни глобального Півдня, які мають необхідні механізми реагування на глобальну економічну кризу. На порядку денному світової спільноти стоїть питання необхідності глобальної співпраці з метою зміцнення системи охорони
здоров’я та вирішенням економічних проблем суспільства як неформальний сектор
економіки, обмежений масштаб системи соціального захисту населення. Актуальним
є і питання проведення реформ, як місцевого, так і глобального масштабу, що дозволяють країнам світу в перспективі забезпечити стабільне зростання економіки в період постпандемії.
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Але на даний момент, на початку 2022 року світова спільнота поки що є свідком
реалій пандемії. Зазначимо, що різні країни по-різному розцінюють ситуацію, що
склалася. Одні країни вважають, що спільнота вийшла на рівень постпандемії, а для
інших продовжуються реалії пандемії.
Поряд із соціально-економічною відповіддю світової спільноти на COVІD-19
важливу роль стала й соціально-культурна відповідь людства. В умовах пандемії світова спільнота гостро відчула необхідність збільшення рівня як якісного, так і кількісного характеру міжкультурного діалогу, згуртування та співпраці. В умовах ізоляції
людина як ніколи зрозуміла цінність спілкування та комунікації з суспільством наживо в реальному світі: тут і зараз.
Доповідь ЮНЕСКО «Соціально-культурний вплив COVІD-19: вивчення
ролі міжкультурного діалогу в нових заходах у відповідь». Реальності пандемії
COVІD-19 зумовили формування нової глобальної свідомості. У разі загострення, як
економічних проблем, так і проблем соціальної несправедливості і расової дискримінації зросла роль досі популярного поняття – міжкультурний діалог. На даний момент міжкультурний діалог представляється, як етичний та технічний засіб досягнення інклюзивності, участі та взаємоповаги. У науковій літературі міжкультурний
обмін, міжкультурний діалог, співпраця, заснована, на взаємній повазі та толерантності пропонується, чи не як єдина модель розвитку людства у майбутній постковідний період.
На даний момент ЮНЕСКО міжкультурному діалогу та обміну, заснованому на
повазі, емпатії та розумінні, відводить незамінну стратегічну роль у реагуванні та відновленні у постковідний період. У доповіді ЮНЕСКО «Соціально-культурний вплив
COVІD-19: вивчення ролі міжкультурного діалогу в нових заходах у відповідь», підготовленій Головою ЮНЕСКО з порівняльних досліджень культурної різноманітності та
соціальної політики професором Фетхі Мансурі, дає узагальнене розкриття поняття
міжкультурний діалог як процес реалізації перетворювальної комунікації, який вимагає наявності простору або можливостей і різнобічної групи учасників, прихильних до таких цінностей як взаємоповага, емпатія і готовність враховувати різні точки
зору.» («Соціально-культурний вплив COVID-19», 2020. ) Ще у 2018 році на пленарній сесії присвяченій темі «Бакинський процес – сприяння міжкультурному діалогу
для досягнення безпеки людини, миру та сталого розвитку: 10 років досвіду та перспектив» 6-го Бакинського гуманітарного Форуму професор Фетхі Мансурі наголосив
на важливості зміцнення міжкультурного діалогу. Задовго до пандемії він у своєму
виступі віщував: «Ми повинні приймати відмінності, властиві суспільствам. Ці відмінності формувалися століттями, насправді діалог між різними культурами існував
завжди. Однак ми не можемо повністю відповідати новій динаміці, що відбувається
на нинішньому етапі, розвалилася система цінностей, що існувала. Величезна відповідальність у цій справі лягає на суспільство, сім›ї» («Третя пленарна сесія Гуманітарного форуму була присвячена 10-річчю «Бакинського процесу», 2018). У нинішньому
мінливому середовищі зміцнення міжкультурного діалогу Фетхі Мансурі пропонував
розглядати діалог культур не просто як механічний процес налагодження контактів
у рамках законодавства, а дещо значуще, виводячи його на рівень загальнолюдської
культурної цінності. Фетхі Мансурі особливо наголошував на ролі «Бакинського процесу», з позиції визначення завдань, планів дій, що відповідають новим сучасним викликам.
Соціально-економічні та політичні відповіді на виклик пандемії в Азербайджані. І так листопад 2021 рік. У Баку пройшов VIII Глобальний Бакинський Форум, де порядком денним стала тема «Світ після COVІD-19» («Почав роботу VIII Глобальний Бакинський Форум», 2021) , організований Міжнародним центром Нізамі
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Гянджеві під опікою Президента Азербайджану Ільхама Алієва. У своєму виступі на
відкритті «Форму» Ільхам Алієв відзначив важливі кроки, які зробив Азербайджан
у глобальному масштабі. З ініціативи Азербайджану як чинного голови Ради співробітництва тюркомовних держав та Руху неприєднання. Ще у квітні та травні 2020
року було проведено спеціальні саміти цих організацій, на яких на порядок денний було поставлено питання COVІD. 3-4 грудня 2020 року з ініціативи Азербайджану в Генеральній Асамблеї ООН було проведено спеціальну сесію, присвячену
COVІD-19. Крім того, Азербайджан висунув у Раді ООН з прав людини ініціативу
рівного та універсального доступу до вакцин та їх справедливого розподілу. Азербайджан одна з країн, яка на глобальному рівні порушила проблему «вакцинного
націоналізму» та несправедливого розподілу вакцин. Досягнення Азербайджану
в перші ж дні у боротьбі з COVІD-19 були чітко та ясно резюмовані у річному огляді
АЗЕРТАДЖ у статті «400 день боротьби з COVІD-19: правильні рішення, ефективні
результати, глобальні ініціативи» (400 день боротьби з COVІD-19: правильні рішення, ефективні результати, глобальні ініціативи, 2021), опублікованому у квітні 2020
року. Азербайджан сьогодні проводить ефективну роботу з усунення негативних
наслідків COVІD-19, що є соціально-економічною та політичною відповіддю на виклик пандемії.
Реакція творчих інтелектуалів Азербайджану на COVІD-19 та особливості
художньо-філософського мислення. А як же справи в Азербайджані та відповіді
на виклики COVІD-19, у культурному та духовному плані? Виходячи з основної мети
нашого дослідження, ми спробуємо проаналізувати реакцію творчих інтелектуалів
Азербайджану на COVІD-19 та виявити особливості художньо-філософського мислення у цей нелегкий для всього людства період. Відомо, що саме в кризові періоди історії людство давало найяскравіші та найадекватніші відповіді реаліям ситуацій, що
склалися, за допомогою мови культури та мистецтва. Саме в кризові ситуації людство
вступало в діалог часів, поколінь, вступало в міжкультурний діалог, руйнуючи невидимі стіни, межі та перепони, які були не під силу політикам та дипломатам. Мистецтво входило у своєрідний міжвидовий діалог, що нині у наукових колах називається
інтермедіальністю, створюючи шедеври світового мистецтва та художньо-філософської думки.
Пандемія COVІD-19 та творчі інтелектуали Азербайджану: Пандемія не перешкода мистецтву. Азербайджанська творча еліта не залишалася бездіяльною під
час загальної ізоляції в країні через COVІD-19. Період перепочинку в ізоляції наткнув
багатьох творчих людей на нові креативні ідеї, усамітнення дозволило заново переоцінити цінності світу, що трансформується. У дні ізоляції перед людиною стояло фундаментальне екзистенційне завдання життя, що зумовило ресоціалізацію – перегляду
ціннісно-смислових відносин до світу і трансформації життєвого укладу. Пандемія
дозволила розкрити та задіяти нові глибинні духовні ресурси особистості. Щоб повноцінно продовжувати свою життєдіяльність світ адаптувався до нових різних форм
дистанційної роботи, засобів цифрової комунікації.
У період пандемії COVІD-19 була неминуча тимчасова ізоляція з метою запобігання негативним наслідкам вірусу для здоров’я. З погляду психологічних досліджень
самотність людини носить як негативний, так і позитивний характер. Але поняття
усамітнення не завжди є характеристикою хворобливого стану, пов›язаного з гострою
нестачею спілкування і тісних контактів з іншими людьми. Людина усамітнившись,
залишається віч-на-віч із собою, що створює умови для самопізнання і переосмислення буття. Відомо, що саме під час усамітнення багатьом геніям минулого приходило натхнення, внаслідок чого народжувалися нові відкриття та витвори. Огляд статей,
інтерв’ю присвячених творчості чи діяльності багатьох творчих особистостей та інте14
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лектуалів під час пікової точки пандемії дозволяє простежити той факт, що саме в цей
період самітництва був для багатьох не лише часом «великого перезавантаження»,
а й часом зайнятися самопізнанням та творчістю.
Мультикультурний світогляд і мистецтво під час пандемії: балетна постановка «Тадж Махал». Мистецтво – не журналістика, щоб гнатися за інформаційним приводом. Можливо, і тому на саму тему пандемії чи коронавірусу ми не виявили конкретного твору мистецтва серед художників, музикантів, композиторів та
інших представників художньої творчості Азербайджану, котрі портретизують нині.
Але картину світовідчуття творчих людей та без свідомий потяг до міжкультурного
діалогу нам ясно малюють теми, до яких вони зверталися у процесі створення нових творів мистецтва. Кожна творча людина, усамітнившись, якщо навіть і безпосередньо не зверталася до тематики пандемії, тобто до теми хвороби, все одно змогла
себе показати персонажем епохи і з точністю передати світовідчуття людини періоду
пандемії.
З цієї точки зору нам імпонувала нова балетна постановка «Тадж Махал», написана 2021 заслуженим діячем мистецтва Джейхуном Аллахвердієвим на лібрето
професора Гамлета Ісаханли. Чому композитор не звернувся до теми пандемії, а до
теми кохання? Причину ми змогли проаналізувати в одному з інтерв’ю композитора
Дж. Аллахвердієва. В інтерв’ю «525-й» газеті він зазначає той факт, що творче натхнення на створення балету прийшло до нього саме в дні ізоляції на карантин (Шахана Мушфіг, 2021). Як творчий інтелектуал, композитор вивчив історію цієї теми, приділив
увагу перегляду всіх медіа-матеріалів (документальних фільмів). І дійшов висновку,
що у світі багато тем присвячених любові, але темі щасливого кохання зверталися не
багато. Другою причиною, звернення до цієї теми була приналежність Джахан шаха,
який побудував Тадж Махал до історії тюркського світу. Тадж Махал пов›язаний з територією та з історією Індії, де перетиналися культурні традиції тюрків, Ірану та самої Індії. Тадж Махал був побудований на честь дружини Мумтаз Махал ханум дочки
Асеф хана, яка мала азербайджанське походження. У період, коли у світі через пандемію простежувалася расова дискримінація через COVІD-19 у творчості композитора
Дж. Аллахвердієва, ми простежуємо тенденцію потягу до емоційно-позитивної тематики, відкритість світу та мультикультурний світогляд.
Висновки
Отже, в результаті ми можемо сказати, катаклізм ХХI століття як пандемія
COVІD-19 виявила альтернативні моделі розвитку гуманітарного знання та творчої
діяльності, крім того дала нові ідеї для стимулювання міжкультурного діалогу. Безсумнівно, і тут людина, будучи в ізоляції, змогла адаптуватися до нових умов реалій пандемії. У кризовій ситуації, щоб знизити негативний вплив пандемії, людство
перенесло всі свої сфери діяльності у формат онлайн. У період COVІD-19 культура,
зокрема мистецтво, як види людської життєдіяльності та світорозуміння стали не
винятком у світовій тенденції розробок нового механізму глобального діалогу ідей,
міжкультурного діалогу, зокрема міжкультурного обміну.
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Анотація
Актуальність. Актуальним і дуже важливим напрямком сучасних досліджень
є спрямованість культурного сьогодення на подальшу стрімку інформатизацію й глобалізацію, що призводить до певного нівелювання національних пріоритетів. Паралельно
з цими процесами зростають потреби суспільства у збереженні народної пісні, примноженні й популяризації народнопісенної творчості, зокрема, розгляді української народної
пісні як соціокультурного феномену.
Мета – визначити фактори актуалізації та концептуалізація української народної пісні, її дослідження та розгляд як соціокультурного феномену у часі і просторі.
Висновки. Українська народна пісня, пройшовши певний історичний цикл, на етапі
сучасного становлення і розвитку незалежної України дійсно є соціокультурним феноменом, який сприяє її культурно-національному ренесансу. Актуалізація розгляду української народної пісні як соціокультурного феномену впливає на подальше становлення національної свідомості українського народу, сприяє втіленню світоглядних уявлень
і особливостей українства у часі і просторі на певних етапах його соціального розвитку
і потребує подальших досліджень. Проведення досліджень, спрямованих на поглиблене вивчення української народної пісні, сприяє визначенню її ролі в культурно-національному
ренесансі та соціокультурному просторі.
Ключові слова: народнопісенна творчість, соціокультурний феномен, українська
народна пісня, фольклор, .
Дискусії
Україна славиться своїми піснями, надзвичайним їх багатоголоссям й оксамитовими голосами співаків. Певно через це, іменують її солов’їною. Український народ
писав своїми піснями історію, передавав через пісні свої настрої, переживання, по16
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чуття. Спрадавна линуть ці пісні, поширюються світом, збуджують пломенисті відчуття і натхненні поривання, віддзеркалюючи шлях українського народу, його історію, традиції, ментальність.
Однією з невід’ємних прикмет характеру душі українського народу є рефлективна любов до народної пісні, народної музики. Народні пісні, переходячи від одного
покоління виконавців до інших, від краю до краю, підлягали численним переробкам,
поправкам, скороченням, розширенням тощо. Вбираючи традиційні або модерні елементи свого часу, твір змінювався, ім’я первісного автора природно забувалося, характер і тенденції виконання оновлювалися. Як зауважував Д. Євтушенко, саме від
народної пісні «походять і живляться всі різновидності вокального мистецтва, все краще і найцінніше, що створене генієм народу в галузі співу, в ньому весь комплекс найрізноманітніших ресурсів сучасного вокального мистецтва» (Євтушенко, МихайловСидоров, 1963, с. 243).
А. Іваницький завжди підкреслював, що через вивчення народної співочої традиції, її регіональних стилів та особливостей лежить шлях подальшого розвитку народного співу та його художньої пропаганди (Іваницький, 1990). На основі народних
мелодій пропонував починати вокальну підготовку дітей М. Леонтович (Леонтович,
1989). С. Садовенко пропонує методику формування музичних здібностей на фольклорному матеріалі (Садовенко, 2008). Методику виховання академічних, народних
та естрадних виконавців на фольклорному матеріалі радить В. Антонюк (Антонюк,
1999). Наведені та інші науково-методичні праці підтверджують необхідність проведення подальшого розгляду української народної пісні як основного навчального матеріалу у становленні співаків аматорів та майбутніх професійних виконавців. Втім,
актуальним і дуже важливим напрямком сучасних досліджень є концептуалізація
української народної пісні як соціокультурного феномену, її поглиблене вивчення,
що і становить мету пропонованої розвідки.
Особливостями народного співу є те, що виконавці використовують розмовний
стан голосового апарату, втілюючи в життя ключовий естетично-художній принцип:
«Співай, як ти говориш». Виразний спів у грудному регістрі, діапазон якого близький
до розмовного (октава у жінок; нона – децима у чоловіків), є наслідком природного
зв’язку з повсякденним мовленням. Специфічне темброве забарвлення вокального
звуку народних виконавців обумовлене особливостями мовної інтонації народного
хорового співу. Дихання також є «розмовним», як і стан верхніх резонаторів (відсутність «позіху») та артикуляція. Ця природно-розмовна манера співу забезпечує звичайне промовляння голосних і приголосних звуків, яке є відмінним від академічного.
А.Т. Авдієвський, на основі того, що у народному співі, як і в академічному, беруть участь всі складові голосового апарату й використовуються всі регістри голосу
з перевагою грудного регістру, відкидав поняття народної манери. Він справедливо
вважав важливим побороти зверхнє ставлення до народного співу й викликати професійну зацікавленість в народній культурі співу, з якої виникали і розвивались всі
сучасні академічні професійні вокальні школи.
Як слушно зауважував Е. Дюркгейм, «суспільство – творець і сховище всіх цінностей, причому кожне суспільство має набір самих різних, інколи абсолютно протилежних ціннісних уявлень, і лише одна визначена аксіологічна модель утворює
конкретний тип соціальних відносин даного суспільства. Така модель відображає цілі
й спрямованість суспільного поступу, утворює його внутрішню основу» (Дюркгейм,
1991, с. 19). Кожен українець (і не тільки) знає відомі усьому світові народні пісні, серед яких: «Зеленеє жито, зелене», «Розпрягайте, хлопці, коні», «Їхав козак за Дунай»,
«Ой у вишневому саду», «Ти ж мене підманула», «Несе Галя воду», «Ой на горі два
дубки», «Била мене мати», «Ой чий то кінь стоїть», «Чорні брови, карії очі» та багато
17
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інших. Всі названі пісні зберігають у своїй пам’яті історичні джерела, формулюють
громадську думку, виражають громадянську позицію певного часу, трансформуючи
її на сьогодення.
До прикладу, пісня з Полтавщини «Розпрягайте, хлопці, коні», яка була маршем
загонів Нестора Махна, давно вважається народною. Втім, вона має автора. Це – Іван
Негребецький, який за цю пісню, отримав заслання в Магадан на довгі 25 років.
Пісню середини XVIII століття «Їхав козак за Дунай» Семена Климовського, козака Харківського полку, знає кожен українець. Цей твір з часів військових походів
Петра І до сьогодення зберіг переможний дух і нині звучить як заклик до визвольної
боротьби.
Знана у сьогодення й козацька народна пісня «Ой на горі та й женці жнуть»,
яка стала «Запорозьким маршем». Існує думка істориків, що ця композиція виникла у другій половині XVII століття і пов’язана із Михайлом Дорошенком або Петром
Конашевичем-Сагайдачним (Культурно-історичний портал «Спадщина предків»).
Кожного разу, слухаючи або виконуючи зазначені пісні, а також створюючи власні пісні на вірші сучасних українських поетів, повнимося гордістю за український родовід, козаків та всіх сучасних захисників України.
Культуролог С. Садовенко, розглядаючи у своїх працях історичний досвід української народної художньої культури, справедливо констатує очевидність закладеного
в ній механізму функціонування і збереження національної культури в цілому, що
зміцнює духовні сили суспільства (Садовенко, 2014). Ця теза підтверджується тим, що
навіть у період зростання рівня загальної освіченості, інтенсивного розвитку промислового виробництва, процесів урбанізації, коли у середовищі нового покоління молодих українців формуються новітні ціннісні орієнтації й сучасні світоглядні уявлення,
народна пісня продовжує жити і зміцнювати «духовні сили суспільства» і в молодіжних колах.
У певний історичний період розвитку українського суспільства, особливо нині,
в період російської агресії 2022 року, популяризування української пісні сприяє збереженню, відновленню і навіть всесвітньому зростанню популярності наших народних пісень. Зокрема, українська пісня, патріотичний марш Січових стрільців «Ой,
у лузі червона калина» (слова Степана Чарнецького та Григорія Труха, музика Степана
Чарнецького), яка давно вважається народною, зберігши через понад сто років свої
світоглядні особливості, як і у період зародження січового стрілецького руху ( грудень
1912 року), нині знову стала своєрідним гімном. Пройнята духом нескореності, любові до рідної України, ця пісня у сьогодення наповнена ідейною цінністю не тільки для
українських сучасників. Так, навесні 2022 року на стадіоні в Естонії пісню «Ой у лузі
червона калина» виконали тисячі співаків! Це був благодійний концерт, зібрані кошти з якого були спрямовані на гуманітарну допомогу Україні (Електронний ресурс.
Режим доступу : https://www.facebook.com/shotam.info/videos/1350939125427388)]. Ми
щиро дякуємо естонцям за масштабування щодо виконання символічної нині для нас
пісні та за дієву підтримку. Переможні слова пісні «А ми нашу рідну Україну розвеселимо!» звучать сьогодні у багатьох куточках світу, генеруючи у часі і просторі ідею
Перемоги добра, націлюючи світ на поглиблення трансформаційних процесів щодо
ідеологічно-культурного та світоглядного чинників у всіх сферах життєдіяльності.
Висновки
Українська народна пісня, пройшовши певний історичний цикл, на етапі сучасного становлення і розвитку незалежної України дійсно є соціокультурним феноменом, який сприяє її культурно-національному ренесансу. Актуалізація розгляду української народної пісні як соціокультурного феномену впливає на подальше станов18
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лення національної свідомості українського народу, сприяє втіленню світоглядних
уявлень і особливостей українства у часі і просторі на певних етапах його соціального
розвитку і потребує подальших досліджень.
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ТВОРЧИЙ ПОРТРЕТ ВИДАТНОГО АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОГО
КОМПОЗИТОРА АРІФА МЕЛІКОВА
Анотація
Актуальність. Актуальність запропонованої теми у тому, що особистість азербайджанського композитора Аріфа Мелікова, представляє особливий інтерес, як музикантів-виконавців, так дослідників творчості композитора. Вивчення творчості Аріфа
Мелікова може сприяти також зверненню для його творів, і навіть впровадження в загальний навчальний процес історико-теоретичних предметів.
Мета – полягає у виявленні характерних рис стилю композитора, основних факторів, що впливають на процес формування особливостей творів Мелікова.
Висновки. Проведене дослідження творчості А.Мелікова показало зв’язок та єдність музичної спадщини композитора з національними ладо-інтонаціями, їх взаємовплив у поєднанні із сучасним композиторським листом.
Ключові слова: Аріф Меліков, азербайджанський композитор, творчість, балет,
симфонія.
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CREATIVE PORTRAIT OUTSTANDING AZERBAIJANI COMPOSER ARIFA MELIKOV
Annotation
Relevance. The relevance of the proposed topic lies in the fact that the personality of the
Azerbaijani composer Arif Melikov is of particular interest, both for performing musicians and
for researchers of the composer’s work. The study of the work of Arif Melikov can also contribute
to the appeal to his writings, as well as their introduction into the general educational process of
historical and theoretical subjects.
The purpose of the work is to identify the characteristic features of the composer’s style,
the main factors influencing the process of forming the features of Melikov’s works.
Findings. The study of A. Melikov’s work showed the connection and unity of the composer’s musical heritage with national intonations, their mutual influence in combination with
modern composer’s writing.
Keywords: Arif Melikov, Azerbaijani composer, creativity, ballet, symphony.
Discussions
Arif Melikov is one of the most significant and brilliant composers in modern musical
art, whose deep and original music deservedly won wide love and recognition not only in
Azerbaijan, but also far beyond its borders.
The work of Arif Melikov is distinguished by the versatility of figurative content. His
music reveals the most diverse aspects of the reality of the distant past and present, distinguished by an extraordinary richness of emotional content. Heroic, dramatic, lyrical images
of the composer’s music are very often refracted in a philosophical and psychological aspect.
Arif Melikov writes serious, so-called “academic” music, and music intended for the
widest range of listeners. Ballets, symphonies, monumental vocal-orchestral compositions,
chamber-instrumental and chamber-vocal works, music for films and dramatic performances, romances and songs, piano cycles, operetta – in a word, in all these genres Arif Melikov
performs very original and original, brightly revealing their individual creative “face”. At the
same time, they have not forgotten the music for children. And most importantly – in all his
works – large and small forms – one can feel a deeply national beginning, and, of course, an
organic connection between the modern principles of composer writing and the classical
patterns of Azerbaijani oral music.
The origins of the formation and formation of the creative image of Arif Melikov as
a composer are many-sided and varied. Undoubtedly, one of the most important of them is
the founder of the Azerbaijani school of composers, the great Uzeyir Hajibayli. Arif Melikov
deeply accepted the artistic traditions and aesthetic principles of the classic of Azerbaijani
music, who for the first time established in his work the pattern of organic interaction between the musical cultures of East and West.
Speaking further about the creative origins of Arif Melikov’s music, it must be said
that he picked up and continued many of the achievements of such great composers of our
time as: D. Shostakovich, S. Prokofiev, K. Karaev.
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It should be emphasized that Melikov is not just a pupil of Kara Karaev. He deeply
absorbed the traditions of his illustrious teacher and, starting from them, created his own
individual, inimitable Melikov style.
The connection between Melikov and Karaev is evident in the civic pathos and in the
philosophical worldview, in the great craving for monumentality, and most importantly, in
the presence of symphonic thinking. We also note that it was on the advice of Karaev that
Melikov turned to the libretto of his first ballet, which later won almost the whole world
with its fame.
Speaking about the creative influences on Arif Melikov, it must also be said that the
outstanding contemporary conductor Niyazi played a huge role in shaping the creative image of Arif Melikov. Feeling sympathy for the purposeful, efficient and, most importantly,
talented musician in his student years, Niyazi became the second teacher of Arif Melikov
after the outstanding teacher Kara Karaev. When the ballet “The Legend of Love” was accepted for staging in one of the best theaters in the world - now the Mariinsky Theater, the
composer raised the question of inviting conductor Niyazi. And, indeed, the maestro brilliantly fulfilled his mission. It was Niyazi who discovered the work of Arif Melikov for the
national leader of Azerbaijan Heydar Aliyev, who passionately, for life, fell in love with him
both as a composer and as a person.
One of the central places in the work of Melikov is also occupied by instrumental music, and above all, the symphony, in the words of B. Asafiev, “the most state of all musical
forms.” A. Melikov’s symphonies are autobiographical in their own way: we can assume
that the author himself is the hero in them. The concept of Arif Melikov’s symphonies reflects the artist’s desire to understand and comprehend the events of reality, his attitude
towards it.
Arif Melikov fundamentally assimilated the classical traditions of the musical art of
the past and carefully studied all modern musical trends and trends. But everything learned
is melted down in his individual creative style.
A. Melikov relies on the classical samples of Azerbaijani oral tradition music, in
particular on mugham. Mugham intonations, images organically enter the dramaturgy of Melikov’s symphonies, enriching it. The first symphony is the composer’s graduation work. The second six-part symphony is dedicated to D. Shostakovich. The history of
the creation of the Third Symphony is connected with the Yugoslav chamber orchestra
“St. Sophia”. The Fourth Symphony is one-movement, here the national principle is intertwined with the modern technique of composer’s writing (dodecaphony, series). Unlike the previous ones, the Sixth Symphony has a program concept of “Contrasts”, which
reveals the images of good and evil, that is, the contrasts in music reflect the contrasts
in real life.
One of the interesting symphonic works by Melikov of the 60s is the symphonic poem
“Metamorphoses”. This title of the poem reflects not only the principles of the dramatic
development of this work, but also represents a certain stage in the author’s creative evolution.
The Seventh Symphony was written by order of the world-famous Turkish philanthropist Ihsan Dogramadzhi, who built a concert hall for the performance of this symphony. The
Eighth Symphony “Eternity” is dedicated to the national leader Heydar Aliyev in memory of
the joint pilgrimage to Mecca.
Undoubtedly, Arif Melikov is one of the outstanding personalities of contemporary
art. Many musical groups, well-known orchestras of the world turn to his symphonic and
musical-theatrical work. Arif Melikov is not only a symphonist, but also a playwright. He
created magnificent ballets - “The Legend of Love”, “The Poem of Two Hearts”, “Two on
Earth”, which also clearly manifested his symphonic thinking.
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In the multifaceted work of Arif Melikov, a large place belongs to the genres of chamberinstrumental and chamber-vocal music. Throughout his work, the composer turned to the
song genre and to music for films and performances. Creating music for films and dramatic
performances, A. Melikov remains here, first of all, a symphonist. Arif Melikov perfectly
feels the nature of vocal art. A clear evidence of this is his outstanding romances on the
verses of Nazim Hikmet.
Another important and fruitful area of Arif Melikov’s creativity is pedagogical activity.
For many years, along with composing, Melikov was also engaged in pedagogical activities,
and also headed the department of composition at the Baku Musical Academy. Uzeyir Hajibayli.
The political activity of Arif Melikov also attracts attention. This is another side of his
work. A.Melikov is a true citizen of his Motherland. He deeply experienced the bloody Karabakh events of the 90s of the last century.
Arif Melikov has always taken an active part in the public life of the country, spoke on
radio and television, supported the creative endeavors of young authors. Undoubtedly, the
composer also had new creative ideas that he did not have time to bring to life.
Arif Melikov won fame among wide audiences. He is officially highly rated. He has
many orders and medals, including the Istiglal order. He is the People’s Artist of the USSR,
People’s Artist of the Azerbaijan SSR, academician, laureate of state awards, doctor of science, professor.
Arif Melikov is both history and modernity of the musical culture of Azerbaijan. We
can confidently call Arif Melikov a bright personality of our time, whose work deserves
a deep and comprehensive study.
The outstanding Azerbaijani composer Arif Melikov is a prominent representative of
the world musical culture. He is one of those composers who marked an important milestone in the historical development of Azerbaijani music with his work. The main thing for
the composer’s creative work is the search for appropriate means for expressing figurative
content. This is manifested not only in the symphonic and ballet works of the composer, but
also in chamber-instrumental and chamber-vocal works.
In every musical field, Arif Melikov manifests himself as a true master. The main thing
for him is always the artistry of the composition. The philosophical richness of his opuses,
the refined loftiness of the music of romances, the fabulous-fantastic picturesqueness of piano music, the lyrics and the multi-genre nature in chamber compositions make up a wide
amplitude of the content-figurative sphere of A. Melikov’s music.
He is not only an outstanding composer, talented artist, conductor, but also an excellent teacher who has brought up a large number of student composers, many of whom
worthily continue the traditions learned from their teacher.
Speaking further about the creative origins of Arif Melikov’s music, it must be said
that he picked up and continued many of the achievements of such great composers of our
time as: D. Shostakovich, S. Prokofiev, K. Karaev.
It should be emphasized that Melikov is not just a pupil of Kara Karaev. He deeply
absorbed the traditions of his illustrious teacher and, starting from them, created his own
individual, inimitable Melikov style.
The connection between Melikov and Karaev is evident in the civic pathos and in the
philosophical worldview, in the great craving for monumentality, and most importantly, in
the presence of symphonic thinking. We also note that it was on the advice of Karaev that
Melikov turned to the libretto of his first ballet, which later won almost the whole world
with its fame.
Speaking about the creative influences on Arif Melikov, it must also be said that the
outstanding contemporary conductor Niyazi played a huge role in shaping the creative im22
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age of Arif Melikov. Feeling sympathy for the purposeful, efficient and, most importantly,
talented musician in his student years, Niyazi became the second teacher of Arif Melikov
after the outstanding teacher Kara Karaev. When the ballet “The Legend of Love” was accepted for staging in one of the best theaters in the world - now the Mariinsky Theater, the
composer raised the question of inviting conductor Niyazi. And, indeed, the maestro brilliantly fulfilled his mission. It was Niyazi who discovered the work of Arif Melikov for the
national leader of Azerbaijan Heydar Aliyev, who passionately, for life, fell in love with him
both as a composer and as a person.
One of the central places in the work of Melikov is also occupied by instrumental music, and above all, the symphony, in the words of B. Asafiev, “the most state of all musical
forms.” A. Melikov’s symphonies are autobiographical in their own way: we can assume that
the author himself is the hero in them. The concept of Arif Melikov’s symphonies reflects
the artist’s desire to understand and comprehend the events of reality, his attitude towards
it.
Arif Melikov fundamentally assimilated the classical traditions of the musical art
of the past and carefully studied all modern musical trends and trends. But everything
learned is melted down in his individual creative style.
A. Melikov relies on the classical samples of Azerbaijani oral tradition music, in
particular on mugham. Mugham intonations, images organically enter the dramaturgy
of Melikov’s symphonies, enriching it. The first symphony is the composer’s graduation
work. The second six-part symphony is dedicated to D. Shostakovich. The history of the
creation of the Third Symphony is connected with the Yugoslav chamber orchestra “St.
Sophia”. The Fourth Symphony is one-movement, here the national principle is intertwined with the modern technique of composer’s writing (dodecaphony, series). Unlike
the previous ones, the Sixth Symphony has a program concept of “Contrasts”, which reveals the images of good and evil, that is, the contrasts in music reflect the contrasts in
real life.
One of the interesting symphonic works by Melikov of the 60s is the symphonic poem
“Metamorphoses”. This title of the poem reflects not only the principles of the dramatic
development of this work, but also represents a certain stage in the author’s creative evolution.
The Seventh Symphony was written by order of the world-famous Turkish philanthropist Ihsan Dogramadzhi, who built a concert hall for the performance of this symphony. The
Eighth Symphony “Eternity” is dedicated to the national leader Heydar Aliyev in memory of
the joint pilgrimage to Mecca.
Undoubtedly, Arif Melikov is one of the outstanding personalities of contemporary art.
Many musical groups, well-known orchestras of the world turn to his symphonic and musical-theatrical work. Arif Melikov is not only a symphonist, but also a playwright. He created
magnificent ballets – “The Legend of Love”, “The Poem of Two Hearts”, “Two on Earth”,
which also clearly manifested his symphonic thinking.
In the multifaceted work of Arif Melikov, a large place belongs to the genres of chamber-instrumental and chamber-vocal music. Throughout his work, the composer turned to
the song genre and to music for films and performances. Creating music for films and dramatic performances, A. Melikov remains here, first of all, a symphonist. Arif Melikov perfectly feels the nature of vocal art. A clear evidence of this is his outstanding romances on
the verses of Nazim Hikmet.
Another important and fruitful area of Arif Melikov’s creativity is pedagogical activity.
For many years, along with composing, Melikov was also engaged in pedagogical activities,
and also headed the department of composition at the Baku Musical Academy. Uzeyir Hajibayli.
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The political activity of Arif Melikov also attracts attention. This is another side of his
work. A.Melikov is a true citizen of his Motherland. He deeply experienced the bloody Karabakh events of the 90s of the last century.
Arif Melikov has always taken an active part in the public life of the country, spoke on
radio and television, supported the creative endeavors of young authors. Undoubtedly, the
composer also had new creative ideas that he did not have time to bring to life.
Arif Melikov won fame among wide audiences. He is officially highly rated. He has
many orders and medals, including the Istiglal order. He is the People’s Artist of the USSR,
People’s Artist of the Azerbaijan SSR, academician, laureate of state awards, doctor of science, professor.
Conclusion
Arif Melikov is both history and modernity of the musical culture of Azerbaijan. We
can confidently call Arif Melikov a bright personality of our time, whose work deserves
a deep and comprehensive study.
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МЕНТАЛЬНО-РЕЛІГІЙНA СКЛАДОВА У НАРОДНІЙ ХУДОЖНІЙ ТВОРЧОСТІ
ТА ФОЛЬКЛОРІ ПРЕДСТАВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН КИЄВА
Анотація
Актуальність. Поліетнічність українського суспільства сприяла широкому розмаїттю релігійних уподобань національних меншин. Етнічні спільноти Києва сповідують
православне християнство, старовірство, католицизм і лютеранство, іслам, іудаїзм,
конфуціанство, буддизм, даосизм, шаманство.
Мета – визначити місце і роль світоглядно-релігійних особливостей етносів
у культурно-мистецькій діяльності художніх колективів національних спільнот в місті
Києві.
Висновки. Ментально-релігійна складова впливає на світогляд, життєдіяльність
етносу, знаходить віддзеркалення в народній художній творчості та фольклорі представників національних меншин. Релігійні принципи є важливим чинником гуртування
представників національних меншин у громадські об’єднання з метою збереження та
розвитку власної історії, мови, культури, традицій і мистецтва.
Ключові слова: національне мистецтво, релігійність, творча діяльність, етнічні
спільноти, мистецькі традиції.
Дискусії
Стабільність міжнаціональних відносин, відсутність конфліктів та протистоянь
на релігійному ґрунті у столиці – актуальні завдання сучасного періоду, що потребують ефективної співпраці органів влади та Київської міської ради з національно-культурними та релігійними громадами містаКиєва. У Києві, за даними Міністерства культури та інформаційної політики України, станом на 1 січня 2020 р. діє 1305 релігійних
організацій, у тому числі 1265 зареєстрованих і 40 – поза реєстрацією. Найбільшими за кількістю своїх релігійних організацій є такі релігійні об’єднання: Українська
православна церква – 319 релігійних організацій, Православна церква України – 220,
Українська греко-католицька церква – 26, Римсько-католицька церква в Україні – 28,
Всеукраїнський союз церков євангельських християн-баптистів – 71, Українська церква християн віри євангельської – 41, Українська уніонна конференція церкви адвентистів сьомого дня – 24. Крім того у м. Києві діє 35 мусульманських релігійних організацій, що представляють п’ять ісламських духовних центрів, 28 іудейських релігійних
організацій чотирьох релігійних іудейських об’єднань, 2 релігійні громади караїмів,
по одній релігійній громаді Німецької євангелично-лютеранської церкви України та
Української єпархії Вірменської апостольської церкви (Kdyrova, 2014).
Зважаючи на вагоме місце світоглядно-релігійних уявлень на розвиток культури
кожного народу, важливо розглянути релігійні принципи як важливий чинник гуртування етноспільнот. Серед релігій, які сповідують етноспільноти Києва, – православне християнство, протестантизм, старовірство, католицизм та лютеранство, іслам
(сунізм та шиїтське віровчення), іудаїзм (ортодоксальний, реформістський, консервативний), конфуціанство, буддизм, даосизм, шаманізм.
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Релігійні свята та обрядовість посідають помітне місце у творчому репертуарі
численних аматорських і професійних художніх колективів національних спільнот.
Найпопулярнішими у творчості етносів є календарно-обрядові пісні зимового циклу – коляди, що поширені у християн різних обрядів як пісні релігійного змісту,
приурочені до Різдва Христового – одного з найголовніших християнських свят.
Коляди мають в основі архаїчні мотиви та образи, які переплетені з біблейськими
сюжетами (народження, життя, смертні муки і Воскресіння Христа). Окремі з них
присвячені Святому Миколаю. Поряд із колядами релігійного змісту розрізняють
колядки – народні пісні світського, величального характеру. Спів колядок супроводжується театралізованим дійством або танцювальною композицією з елементами
обрядовості.
Католицькі коляди і колядки мають у своєму репертуарі фольклорно-етнографічний ансамбль «Сесулєс» Київського товариства литовської культури ім. Майроніса, жіночий вокальний ансамбль Чеського культурного центру «Вишеград». Хореографічні композиції на тему Різдвяних свят прикрашають репертуар Народного театру
німецького танцю «Дойче Квеллє» Ради німців України, ансамблю Грецького культурного центру «Зорбас», Польського ансамблю пісні і танцю «Поляни з-над Дніпра»
Спілки поляків України.

Фото 1. Фольклорно-етнографічний ансамбль «Сесулєс» Київського
Литовського культурного центру ім. Майроніса.
Худ. керівник – Олександра Гаєвська

Художні колективи грузинської спільноти Києва – народні ансамблі грузинського танцю «Іберія» і «Іберіелі» – шанують національні і релігійні традиції святкування Різдва Христового та Нового року. В Грузії після святкової Різдвяної літургії рано
вранці починається урочиста хода «Аліло», під час якої священники і християни ходять вулицями міст, співають церковні пісні, символізуючи благу звістку про народження Іісуса Христа. В пам’ять про біблейські події грузини ставлять на вікна запалені
свічки (Кдирова, 2018а).
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На свято Нового року, крім традиційної новорічної ялинки, грузини прикрашають саморобну ялинку з деревинок – чичикалі, яку спалюють після новорічного святкування, щоб разом із нею згоріли всі проблеми і негаразди минулого року. Хореографічні композиції народних ансамблів грузинського танцю «Іберія» і «Іберіелі» на
тему Різдва та Нового року містять традиційні елементи грузинської хореографії та
театралізовану імітацію урочистої ходи «Аліло». Серед реквізиту – запалені свічки,
ялинка «чичикалі», святкові грузинські коржі – кверці.

Фото 2. Народний ансамбль грузинського танцю «Іберіелі».
Худ. керівник – Мака Ломсадзе

Національне свято мусульманської спільноти «Новруз» за доби незалежності
святкують у Києві як символ єдності всіх етносів України. Урочисті і концертні заходи
в рамках святкування «Новрузу» фінансуються Київською міською державною адміністрацією. У святкуванні традиційно беруть участь не тільки представники народів,
які сповідують іслам, а також національні меншини, які представляють європейську
культуру різних релігійних вірувань. У концертних програмах беруть участь провідні
майстри мистецтв національних спільнот — народні артисти України Гурбан Аббасов
(голова Азербайджанського культурного центру ім. Мусліма Магомаєва), Олег Дзюба (він є також заслуженим діячем культури Республіки Польща), заслужені артисти
України — Інеш Кдирова, Ленара Османова, керівники Театру циганської пісні і танцю «Ромен» Юрій, Валента та Роман Коржови і численні професійні та аматорські художні колективи етнічних спільнот міста Києва (Кдирова, 2018б).
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 побутові предмети (посуд, меблі, прикраси для волосся, гребінці тощо) мають спеціальні символи захисту від «лихого ока». Побутові та ритуальні речі африканського народу (статуетки,
маски, гребні, барабани), що стали самобутніми зразками африканського мистецтва,
використовують у хореографічних постановках художні колективи африканської ет27
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носпільноти. Наприклад, ритуальний танець «Заулі», присвячений задобрюванню духів, виконують у традиційних дерев’яних масках (Кдирова, 2018а).

Фото 3. Заслужена артистка України Інеш Кдирова.
Творча спілка «Асоціація діячів етнічного мистецтва»

Фото 4. Ансамбль «Африкан». Африканський танець-привітання «Фанга»
Худ. керівники – Теодорина Каміс-Ваврик і Олена Сухорукова

На І Всеукраїнському фестивалі національних культур, що відбувся у Києві в Національній опері України у 2018 році (Дод. ), мистецтво африканських народів представляли ансамбль «Африкан» і танцівниця, засновниця школи африканських танців
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«Там-там Екзотик» Теодоріна Каміс-Ваврик. У супроводі ансамблю під акомпанемент
барабанів вона виконала традиційний африканський танець-привітання «Фанга»,
який символізує перемогу добрих духів, радість і гармонію життя.
Найдавніше вірування – шаманізм, що зародилося у первісну добу історії Кореї, – знайшло виявлення у творчості художніх колективів корейської етноспільноти. В основі шаманських вірувань – шанування сил природи, яка виступає як одухотворене середовище, населене безліччю духів і демонів. Воля духів, як стверджує
шаманізм, поширюється на все живе і неживе на землі (скелі, дерева, гори, струмки,
небесні тіла) (Лазарева, 2018). Калейдоскоп химерних образів, притаманних шаманству, втілює танок «Пуче-чум» відомого корейського хореографа із Сеула – Ліма Хі
Джонга. Шаманський обряд із заклинаннями для вигнання злих духів відтворився у
хореографічній композиції «Чанго-джум» ансамблю традиційного корейського танцю «Тораді» (художній керівник – Марина Лі) Корейського культурного центру у Києві. Танцівниці (ансамбль має жіночий склад) виконують танець під бій барабанів.
Експресивні танцювальні рухи у ритмічному розмаїтті, зростаюча динаміка хореографічного малюнку є уособленням сили і духу корейського народу, перемоги добра
і світла над силами зла (Кдирова, 2019).

Фото 5. Ансамбль традиційного корейського танцю «Тораді».
Танок з барабанами «Чанго-чум». Худ. керівник – Марина Лі

Попри те, що в Кореї поширився даосизм, конфуціанство і буддизм, повної відмови від вірувань і обрядів шаманства не відбулося. Воно залишається глибинною
основою релігійних вірувань корейців, традиційним елементом їхньої національної
культури (Лазарева, 2018).
Таким чином, ментально-релігійні засади є основою духовного життя етноспільнот, важливим фактором їх консолідації і життєдіяльності в умовах глобальних суспільних процесів. Релігійні вірування та принципи формують світогляд, впливають
на художнє відтворення буття етносів через творчу діяльність, сприяють увічненню
національних традицій та мистецьких здобутків (Наулко & ect., 1993).
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Фото 6. Зразковий ансамбль народного танцю «Росток». Узбецький танок
«Хорезм». Худ. керівник – Лола Верлан.
Обласний узбецький культурний центр «Узбекистан»

Висновки
Суттєву роль у процесах збереження і розвитку традиційного мистецтва національних меншин відіграє столиця України – місто Київ, де створені умови врегулювання етнонаціонального та міжнаціонального культурного розвитку, можливість усім
етносам включатися у формування культурного простору України. Кияни – українці
і представники інших національностей – мають можливість не лише зберегти свою
ідентичність, а й розвивати її в умовах нового етнополітичного організму. Одним із
важливих факторів організаційно-структурного впорядкування культурного життя
етноспільнот є ментально-релігійна складова. Вона виразно позначилася на народній
художній творчості колективів національних меншин різних релігійних принципів,
які співіснують у Києві, через відтворення у художній діяльності народних обрядів
і свят, побутових традицій, збереження кращих зразків національного мистецтва різних видів і жанрів. Як основа світоглядних уявлень народу, релігія визначає ідеологію та ментальні аспекти буття етносу, розкриває цінність духовного внеску кожного
з народів у культурний простір Києва, України, світу.
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ПИТАННЯ МУЗИЧНОЇ ТЮРКОЛОГІЇ В СВІТЛІ ПОРІВНЯЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Анотація
Актуальність. У цій статті розглядаються деякі параметри музичної тюркології. Підкреслюється, що основним завданням порівняльного аналізу у рамках музичної
тюркології є виявлення системоутворюючого чинника для великої кількості різнорідного матеріалу. Підкреслюється, що перспективною в порівняльному аналізі різних регіональних тюркських культур є основа на культурних цінностях.
Порівняльний аналіз дозволяє підняти глибокі пласти культури тюркомовних народів, досліджувати процеси кристалізації універсалій тюркського світу. Типологічна
спорідненість, типологічна спільність музичної культури очевидні. Багато художніх надбань були реалізовані в результаті взаємозв’язків культур.
Мета – окреслити деякі параметри музичної тюркології, зокрема охарактеризувати питання музичної тюркології в світлі порівняльних досліджень.
Висновки. Певна міра рефлексії, здійснювана у вивченні проблем музичної тюркології, поглиблює питання пересемантизації культурного досвіду та сприяє створенню
нових підходів до історичної художньої спадщини. У цьому аспекті науковий потенціал
є перспективною основою плідних досліджень у галузі музичної тюркології
Ключові слова: історія, тюрки, порівняння, тип, культура, музикознавство, лад,
функційність
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Дискусії
Національна самосвідомість кінця ХХ століття - початку XXI століть вимагає реабілітації історичних цінностей. У цьому аспекті на перший план висуваються проблеми тюркських коренів азербайджанської музичної культури. Підкреслимо, що
в умовах нової конфігурації азербайджанської гуманітарної науки певні нормативні
концепти, що базуються на тих або інших соціально-історичних пріоритетах, втрачають свою регулятивну функцію. І в цьому сенсі відношення до тюркської спадщини
придбаває новий сенс і нову значущість.
Тюркський культурний простір відрізняється активними міжрегіональними взаємозв’язками, що актуалізує зіставлення, порівняльний аналіз культур. Враховуватимемо також і те, що цивілізаційний код азербайджанської культури зафіксований на
тюркській художній домінанті.
Безумовно, що спорідненість тюркських музичних культур має свої специфікації
залежно від певного етапу історичного розвитку. В той же час, відмітимо, що практична значущість робіт, присвячених порівняльному дослідженню музичних культур
спирається на розробки загальних історико-теоретичних проблем мистецтвознавства.
Шлях дослідження в наукових працях, присвячених проблемам музичної тюркології, проблемам порівняльного аналізу азербайджанської музики з музикою тюркомовних народів сформувався відповідно до наступної методології порівняння.
1. Характеризуються матеріал, що фігурує в якості об’єкту дослідження;
2. Аргументуються методологічні параметри порівняльного аналізу;
3. Обгрунтовується пріоритет інтонаційної формульности;
4. Розглядається спільність системи ладу;
5. Диференціюються, в процесі порівняльного аналізу, спільні і відмінні властивості функціональності системи ладу;
6. В результаті цього шляху дослідження виявляється типологія ладоінтонаційної формульності у музиці тюркомовних народів.
Таким чином, йдеться про багатоступінчасті порівняльні дослідження. Факт
констатації аналогії дуже важливий. Їх постійний характер може свідчити про закономірну ідентичність формульного рівня музичної мови.
У наукових працях по музичній тюркології пропонується систематичний порівняльний аналіз в контексті музичної культури тюркомовних народів. Завданням цих
досліджень було визначення і виділення моделей тюркської музичної мови, зафіксованих в контексті культури упродовж великого часового «діапазону». В результаті
проведених досліджень, була вироблена методологія порівняно-історичного, порівняльно-типологічного аналізу особливостей азербайджанського мистецтва.
Історичне усвідомлення в контексті музичної культури тюркських народів вимагає не лише узагальнень, але і диференційованого підходу. Так, «надзадачею» музичної тюркології в контексті гуманітарної науки Азербайджану є вивчення етногенезу азербайджанського народу у світлі його музичної культури. Ця позиція дозволяє
розглядати такі аспекти, як: роль художніх принципів тюркського культурного світу
у формуванні азербайджанського мистецтва, художньо-історичні зв’язки азербайджанської народної музики в контексті музичної тюркології, детермінанти азербайджанського мистецтва в порівняльному вивченні. Більше того, актуалізуються міждисциплінарні дослідження в контексті музичної тюркології.
Маючи на меті порівняння окремих одиниць тюркського світу дослідження
у сфері музичної тюркології спирається на вплив безлічі іманентних чинників. Спрямованість аналізу відбувається, у роботах Л.Гусейнової, від основного завдання – виявлення спільного та відмінного у контексті тюркського музичного світу.
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Видаються важливими можливості та перспективи, що відкриваються панорамою аспектів, які фігурують у наукових працях з музичної тюркології, оскільки вивчення процесів взаємодії та взаємовпливу різнонаціональних культур, що входять
до структури тюркського світу, тягне за собою послідовне та обов’язкове використання порівняльного аналізу.
Як приклад можна навести монографію Дж.Т.Насирової «Проблеми порівняльного дослідження азербайджанського весільного музичного фольклору в контексті
культур тюркомовних народів» (Насирова, 2018). Робота представлена відразу у двох
зрізах – горизонтальному та вертикальному. Так, було зібрано великий етнографічний матеріал за весільним обрядом тюркомовних народів. Було викреслено кілька
важливих паралелей у культурі цих народів. Примітно, що у монографії неодноразово
підкреслювалася стійкість висловлювання цих паралелей.
До аналізу було залучено різного роду релікти світорозуміння у культурі тюркомовних народів, символіка, що функціонує у системі весільної обрядовості, основні
ритуальні мотиви тощо. Крім того, спеціально наголошувалося на ролі музичного начала, музикантів у весільному обряді тюркомовних народів.
Розуміючи неможливість здійснення завдання розглянути всі регіони, авторка
монографії цілком закономірно і правильно обрала такі етнокультурні зони тюркського світу як: Азербайджан, Туреччину, Татарстан, Середню Азію. До розгляду музичного матеріалу Дж.Насирова підійшла, з одного боку, спираючись на ту методологію аналізу, яка вже сформувалася в руслі музичної тюркології, з іншого боку, вона
намагалася запропонувати свій власний підхід до аналізу. Так, основою аналізу стали
пріоритети спільних та відмінних властивостей весільної музики тюркських народів.
Крім того, аналіз був побудований у вертикальній послідовності. Йдеться про ступінчастий характер дослідження.
Насамперед, Дж.Насирова спиралася на вже відомі інтонаційно-типологічні моделі у порівняльному аналізі азербайджанської та турецької народної музики. Згодом
вже основні методологічні «варіанти» порівняльного аналізу були розглянуті на іншому національному матеріалі. Отже, принципом міжнаціонального порівняльного
дослідження стала синхронна структура аналізу. Разом з тим, було досліджено і діахронний шлях еволюції ладової системи у тюркській культурі, в основі якої лежить
формульність.
Плідний порівняльний аналіз було виконано і на рівні діалектів. Так, у науковій
роботі О. Гулієвої було досліджено ідентифікації та відмінності танцювальної музики
Азербайджану та Туреччини, а саме, нахічеванських та турецьких яли. На підставі теоретичного порівняльного аналізу рівнів музичної мови – ладу, інтонації, метроритму, форми – було узагальнено типологію танцювальної культури, досліджено глибокі
пласти музичної культури, теоретичні аспекти музичного фонду тюркомовних народів. Споріднені етнотипології музичної мови зразків танцювального мистецтва Нахічевані та Туреччини узагальнені на «мовному» рівні. Безперечно, що стійкість прояву
розкритих дефініцій протягом багатьох століть свідчить про спорідненість культури
тюркомовних народів. Цілий «реєстр», набір стабільних, споріднених «лексем» тюркської музичної мови був продемонстрований яскравим, художньо виразним матеріалом хорових танців яли
Цікаво досліджуються і аспекти порівняльного вивчення пісенної культури Азербайджану та Туреччини. які спираються на художні зв’язки ліричних жанрів у музичній
культурі Азербайджану та Туреччини. Слід зазначити, , що особливості музичної мови
лірики у сучасній культурі Азербайджану та Туреччини багато в чому збігаються. Про
загальні засади сучасної пісенної культури Азербайджану та Туреччини свідчать окремі аспекти порівняльного вивчення пісенної культури Азербайджану та Туреччини.
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Фундаментальними темами музичної тюркології у сучасному етномузикознавстві є такі теми, як:
— проблема вивчення етнокультури Азербайджану в контексті порівняльного
мистецтвознавства;
— проблема вивчення етномистецтвознавчої реконструкції азербайджанської
культури;
— етногенез азербайджанського народу у світлі його музичної культури;
— історичні аспекти музичної тюркології в азербайджанській етномузиології;
— генезис та еволюція тюркської музичної системи;
— музична тюркологія у ряді гуманітарних наук;
— аспекти досліджень у сучасній музичній компаративістиці;
— основи музичної тюркології в сучасному азербайджанському мистецтвознавстві;
— тюркська культура як історична пам’ять азербайджанського народу;
— тюркські універсалі музичної мови;
— процеси кристалізації національної семантики у культурі тюркомовних народів;
— азербайджанська музика у контексті культури Євразії;
— етномистецтвознавча реконструкція азербайджанської народної культури.
«Надзавданням» праць, коротко охарактеризованих у цій статті, було формування методології, адекватної темі дослідження. Конкретика таких методологічних позицій як порівняльно-типологічний аналіз дозволяє, на наш погляд, найбільш повно
досліджувати феномен формульності у народній музиці тюркських народів. На даному етапі дослідження актуалізовано широке залучення до аналізу музичного матеріалу, який міг би поставити на відповідний рівень проблему кодифікації тюркської
музичної мови.
Висновки
Короткий огляд деяких позицій музичної тюркології свідчить про те, що дослідники уникають «порівняльної інерції» (Е.Алексєєв), що гальмує виходи на нові рівні
порівняльного аналізу, а саме, ознака, що виділяється, повинна відображати суттєві
сторони явища.
Шлях дослідження здійснюється за параметрами, які лягли в основу музичної
тюркології в азербайджанській гуманітарній науці. Склалася така методика аналізу:
1. Огляд та характеристика музичного матеріалу та джерел;
2. Розгляд основних ладових структур музичної культури, що вивчається;
3. Констатація та аргументація подібності певних ладових комплексів народної
музики, обраних як аналіз;
4. Ідентифікація ладоінтонаційних комплексів на основі ладів азербайджанської народної музики – раста, шура, сегях, чергях;
5. Аналіз ладоінтонаційних особливостей формульних моделей у етнокультурі.
Певна міра рефлексії, здійснювана у вивченні проблем музичної тюркології,
поглиблює питання пересемантизації культурного досвіду та сприяє створенню нових підходів до історичної художньої спадщини. У цьому аспекті науковий потенціал
є перспективною основою плідних досліджень у галузі музичної тюркології.
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(80-ТІ РОКИ XX – ПОЧАТОК XXI СТОЛІТТЯ)
Анотація
Актуальність. На даному етапі розвитку суспільства актуальним є питання дослідження регіональної культурної спадщини, її існування у вирі соціокультурних
перетворень, а саме традиційного музикування (обрядове, світське), образотворчого,
декоративно-прикладного та інших видів мистецтва. Зокрема, надзвичайно цінними
є матеріали та факти традиційного лірницького музикування, яке майже не збереглося
у практичному вжитку у ХХІ столітті, автентичним представником якого є Антон
Гнатович Штепа.
Мета – визначити місце полі-векторної творчості А.Г. Штепи в контексті дослідження Чернігово-Сіверського етнокультурного регіону в період 80-тих років XX – початку XXI століття.
Висновки. Окреслено життєво-творчий шлях А. Штепи в контексті дослідження
Чернігово-Сіверського етнокультурного регіону. Вперше введено у науковий обіг мистецтвознавчі факти, що свідчать про феномен Антона Гнатовича Штепи, зокрема його
діяльність як носія живої лірницької виконавської традиції на Чернігово-Сіверщині, що
припадає на 80-ті роки XX – початок XXI століття. Систематизовано взаємозв’язки
творчості А. Штепи з контекстом загальнонаціональної лірницької виконавської традиції.
Ключові слова: Антон Штепа, лірницька традиція, колісна ліра, ЧерніговоСіверщина, думи.
Дискусії
Антон Гнатович Штепа – який народився 22 листопада далекого 1903 року у родині хліборобів, с. Сваричівка Ніжинського повіту (Російська імперія), займався різбленням по дереву та виготовленням музичних інструментів (скрипки, мандоліни, віолончелі, балалайки та ліри). Лірник, народний умілець, заслужений художник України (1988), член Спілки художників України (1971), народний художник України (2003)
(Жеплинський, Ковальчук, 2011).
Різьбою по дереву А. Штепа почав займатися у 1965 році, за тридцять років творчої діяльності створив понад 300 скульптур з дерева. У 60-ті роки його помітив Михайло Стельмах (авт. академік АН УРСР) і в своїх працях поставив його в один ряд
з Катериною Білокур, Марією Приймаченко, Іваном Гончарем. Згодом, у 1992 році,
А.Штепа став лауреатом мистецької премії ім. К. Білокур.
Із періодичного видання «Сільський час» №2 (365) від 21.08.1998. Рубрика «До
джерел духовності»: «Антон Штепа це справдешній народний художник, який все своє
життя у вічному пошуку досконалої форми і змісту. Українське селянство, плугатарі,
сіячі, женці, молотники – звеличені митцем у скульптурній трилогії «Сівба» (1968),
«Жнива» (1969), «Молотьба» (1970)». А колись він мріяв лише про експозицію в Ічнянському музеї. «Я згоден був умерти, аби тільки моя різьба була в музеї», – пише
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в автобіографії художник. А тепер його роботи в музеях Києва, Запоріжжя, Полтави,
Канева, Чернігова, Ічні, Качанівки, Івангорода, Москви, Одеси.» Експонувалися твори
А.Штепи за кордоном: у Чехії, Словаччині, Голландії, Бельгії, Німеччині. «Я вирізував
і вдень і вночі не відчуваючи втоми» - говорив Антон Гнатович.
Про багатогранність особистості А. Штепи свідчить його творчий спадок: скульптури та барельєфи за мотивами творів Т.Шевченка. Його трьохкласна земська освіта тримала в пам’яті всього «Кобзаря». Тому червоною ниткою крізь творчість митця
проходять мотиви персонажів Шевченка: «Ішов кобзар до Києва» (дерев’яна скульптура
1966 р.); «Наймичка», «А он розпинають вдову за подушне…», «Над сином сидя задрімала» (дерев’яні скульптури 1967 р.) та інші. Про Кобзаря А. Штепа говорив так: «Моя доля
схожа на його, тільки в мене трішки краща, бо я довше живу…» Упродовж 1992-1995 років митець виконав три портрети барельєфи Т.Г. Шевченка. Відтворив характерні риси
Кобзаря у скульптурних портретах у 1965 та 1977 роках («Сільський час», 1998).
Антон Гнатович, який ще з дитинства займався конструюванням та створенням
різного роду композицій девини, вирішив майструвати музичні інструменти, а згодом ще й власноруч практично їх застосовувати. Самотужки сконструювавши колісну
ліру та її механізм, освоїв техніку гри та часто виступав на поважних зібраннях.
На сьогоднішній день актуальним є питання дослідження традиційного лірницького виконавства, яке майже не збереглося у практичному вжитку у ХХІ столітті.
Лірники – народні мандрівні співці, сліпі старці-музиканти, які співають у супроводі
ліри, основу репертуару яких складали твори епічного жанру: думи, балади, історичні
пісні, псальми.
Як зазначає С. Грица у передмові до 5 тому видання «Українські народні думи»:
«Творцями і першими виконавцями дум вважають учасників козацьких походів. Згодом ними стали народні професіонали – кобзарі, лірники, які об’єднувалися в кобзарські й лірницькі цехи, братства, що проіснували до початку XX століття», що яскраво свідчить про елітарність існування живої традиції на межі ХХ-ХХІ століть (Грица, С.Й., 2009).
Лірництво та пропагування українського епічного мелосу викорінювалося під
впливом соціо-політичних формацій. Але на прикінці ХХ століття на Чернігівщині
з’явився майстер, який у свої вісімдесят років вирішив продовжити одвічну традицію
лірництва на теренах пострадянської України – Антон Штепа.
Насамперед, що являє собою давній традиційний інструмент колісна ліра – народний
струнний інструмент в дерев’яному корпусі
човникової, або вісімкоподібної форми. Відповідно системі класифікації музичних інструментів, розробленої у 1914 році німецькими
вченими-музикознавцями Еріхом Моріц фон
Горнбостелем та Куртом Заксом, традиційний
музичний інструмент – колісна ліра – відноситься до групи фрикційних хордофонів. Хордофони – група музичних інструментів, які мають в структурі своєї будови струни. «Фрикційні» поняття більш звужене – це підгрупа
хордофонів звуковидобування (тобто гра) на яких відбувається за допомогою смичка.
Колісна ліра у своїй будові має три струни та колесо, яке обертаючись виконує функцію смичка.
Колісна ліра використовувалася в традиційному музикуванні мадрівникамиспівцями, основою репертуару яких були думи. Думи виконувалися речитативом на
фоні бурдонного (ч5) лірницького супроводу.
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Штепа А.Г. (скрипка) з братами та друзями-односельцями
1960-ті роки

У свій час Антон Гнатович Штепа постійний учасник обласних та районних фестивалів художніх оглядів.
З періодичного видання «Новые Черниговские ведомости» від 30 грудня 1994 року, стаття «Дід Штепа звітує…»: «Повертається те, що і не
бувало у часи розвинутого «-ізму» знову потяглись в область вервечки автобусів з різнобарвними лаштунками у своїх салонах. Більше місяця
кожні вихідні дні в Чернігові звітують учасники художньої самодіяльності районів – таланти
і просто здібності від поля і ферми, від верстата,
керма автомобіля і культосвітніх закладів. … Не
такі вже й багаті районні бюджети та установи
знаходять матеріальні і організаційні можливості
на виїзд сотень своїх аматорів на обласну сцену.
Безперечно, що репертуари колективів і окремих
виконаців стали більш людяними і розкутішими.
Відійшли в минуле посередні художньо-патетичні
оди партії і уряду, хоча й більш високої духовності малувато. Та то вже проблема перехідного періоду – віддалились від одного і недотягнулись до
іншого. Головне ж, що люди полюбляють такі концерти-звіти, йдуть на них не за понукою, а з баПодружжя:
жанням підтримати творчі зусилля своїх земляків,
Штепа Антон (1903-2005);
буквально вщент заповнюють театр, і хоч чимось
Штепа Марія (1903-1988)
відволікаються від буденщини…»
Під час інтерв’ю з дочкою майстра Ольгою Штепою дізнаємося цікаві факти
про життя Антона Гнатовича: «Ідуть і їдуть до оселі люди, дивуються Антоновому
творінню і терпінню, чудуються його творчій фантазії.
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Штепа Антон Гнатович майстерно грає на власноруч створених інструментах

А він з відкритою душею всіх
запрошує до хати, обдаровуючи
на згадку різбленими ложками
і радіє кожній людині. 23 березня 1995 року, через тиждень після
показу на УТ-1 фільму про творчість митця, прийшов до його помешкання чоловік з люб’язною
посмішкою, зайшовши до оселі,
накинув на батькову голову мішок
із зашморгом, тут же раптово підбіг другий, смикнувши за ноги, і …
більше нічого батько не пам’ятає.
А коли прокинувся після наркозу,
то зрозумів, що обікрали. Забрали
чотири скрипки ручної роботи,

Поетеса Ольга Штепа з батьковою лірою (донька
Антона Гнатовича) з донькою та онуком

А.Г. Штепа з кобзарем сучасником В. Нечепою.
Засідання Чернігівського земляцтва (Київський міський
будинок вчителя, початок 2000-х)
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бас, колісну ліру, мандоліну,
два годинники. Час зупинився…все що зроблено його
руками зникло із хати. Не
втихає біль: «Господи, скільки ще нових манкуртів нароблять ці зелені долари?».
Розчарований батько йде до
греблі, де лежало дві верби,
що зломив буревій, відпилює колоду, робить намітки і починає довбати… ліру.
У його чашу терпіння вливається натхнення і невимовна сила бажання повернути
хоч часточку втраченого. Бо
його душа не хоче вмирати,
його руки хочуть грати (Ан-
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тону Штепі на той час було 92 роки). «Тихше. Цитьте. Чуєте ліра грає?» Неповторна
церковна мелодія кличе людей до Бога. Я цілую гарячі від праці батькові руки, обіймаю його сиву голову, і ми плачемо втрьох: він, я і ліра» (Овчаренко, 2021).
Неабиякий інтерес до постаті А. Штепи спостерігається ще за життя майстра, про
це свідчать, зокрема статті про життя і творчість митця, у районних, обласних, регіональних, всеукраїнських періодичних виданнях (таблиця 1):
Таблиця 1
Назва періодичного видання,
дата та номер публікації
Трудова Слава №20 (3369) 17.02.1970
Деснянська правда №10 (13749) 15.01.1972
Новини кіно-екрану №1, (77) 1977
Київська правда №91 (15515) 19.04.1978

Стаття
«Його покликання»
«Майстер чарівного різця»
«Фільм Станіслава Маринчика»
«Народний різбяр»

Молода гвардія №90 (4388) 06.05.1978

«З когорти невмирущих»

Радянська Україна №201 (17614), 1979

Конкурс «Радянська Україна»

Гарт №72 (3987) 14.06.1980
Вечірній Київ №166 (11284) 18.07.1981
«Деснянська правда» №140 (16673) від 23.07.1983
Прапор комунізму №212 (1708) 14.09.1983

«Роздум»
«Спілкування з творцями
прекрасного»
«Одухотворене дерево»
«Подаруйте, дядку, бриля»

Трудова Слава №132 (7032) 03.11.1983

«Чародій різця»

Трудова Слава №142 (7042) 26.11.1983

«Ювілей митця»

«Трудова Слава» №41 (7409) 05.04.1986

«Вартові народної пам’яті»

Я, ти, ми №5, 1992 р.
«Трудова Слава» №14 (4306) 19.05.1993
Новые Черниговские ведомости 30.12.1994
Сільський час. До джерел духовності №2 (365)
21.08.1998
Зеркало недели №47 (216) 21.11.1998

«Його Маруся»
«На ясен вогонь»
«Дід Штепа звітує…»
«Осінь Патріарха»
«Взял бы я бандуру»

Журнал «Україна».12.2003

«Знайомтеся: Дід Мороз і
Снігуронька»

Україна. Європа. Світ. 2003

«Столикий роман у глушині»

Висновки
Окреслено життєво-творчий шлях А. Штепи в контексті дослідження ЧерніговоСіверського етнокультурного регіону. Вперше введено у науковий обіг мистецтвознавчі факти, що свідчать про діяльність А.Г. Штепи як носія живої лірницької виконав39
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ської традиції на Чернігово-Сіверщині, що припадає на 80-ті роки XX – початок
XXI століття.
Систематизовано взаємозв’язки творчості А. Штепи
з контекстом загальнонаціональної лірницької виконавської традиції. Подальші перспективи дослідження творчості А. Штепи передбачають поглиблений аналіз життєтворчості, лірницького репертуару митця. Як говорив Антон
Гнатович: «Хочеться жити і творити для людей. Моя душа
і серце ще молоді, і я думаю, що не зрадять мене. Багато ще
в моїй уяві композицій, і якщо я їх не вирізьблю, то їх не
буде на світі». За словами доньки Ольги Штепи: «…батько залишив автограф цьому світу 20 квітня 2005 року на 102 році
життя». Але навіть після того як Антон Гнатович покинув
цей світ, його роботи є живою частиною виставок сучасності серед яких «Мистецька Шевченкіана» до 200-річчя з дня
народження Т.Г. Шевченка, яка відбулася у Національному
музеї українського народного декоративного мистецтва, 27Автограф від Антона
30 березня 2014 року. https://www.mundm.kiev.ua/EXHIBIT/
Гнатовича
на 102 році життя
SHEV200.SHTML
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ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ МИРОСЛАВА СКОРИКА
В КОНТЕКСТІ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
Анотація
Актуальність. Мирослав Скорик є провідним композитором, який сприяв розвитку вітчизняної музичної культури. Творчість цього митця мала унікальний та неповторний характер, адже він зміг створити власний стиль, в якому переплелись сучасні
композиторські техніки та національний фольклор.
Мета – висвітлити специфіку творчої діяльності Мирослава Скорика та визначити її значення для розвитку української музичної культури.
Висновки. Творчість Мирослава Скорика є знаковою для української музичної культури сьогодення. Жанрова палітра творчого генія композитора є вражаючою, як і досягнення митця у питанні розвитку національного мистецтва. Творча спадщина Мирослава Скорика стала не лише зразком для молодих митців, а й відобразила глибинні
наративи українського етносу.
Ключові слова: Мирослав Скорик, композитор, творчість, музика, культура.
Дискусії
Мирослав Скорик є митцем, який зробив важливий внесок у розвиток музичної
культури України. Його індивідуальний творчий стиль сформувався під впливом різних музичних феноменів. Водночас композитор зміг створити власну унікальну музичну мову, яка є універсальною. На становлення індивідуального стилю митця вплинуло ознайомлення з досягненнями представників української інтелігенції. Неабияке
значення мало те, що його талант та природні дані помітила сестра його бабусі – відома співачка Соломія Крушельницька. Саме вона порадила навчати хлопця музиці на
професійному рівні у Львівській музичній школі-десятирічці. Важливим підґрунтям
для формування художньої мови митця відіграло його навчання у Львівській консерваторії, де він не лише опановував мистецтво композиції під керівництвом Адама
Солтіса, а й мав можливість спілкуватись з провідним корифеєм українського композиторського мистецтва - Станіславом Людкевичем, що прихильно ставився до юнака.
У мистецькому просторі Львова панувала різна музика. Якщо у консерваторії Скорик міг опановувати академічну музичну практику, то у різних розважальних закладах лунав джаз та естрадна музика. Багатостильова палітра музичного простору міста
стала частиною індивідуальної композиторської мови автора. Зауважимо, що у ранній
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період творчості, який припадає на 60-ті роки, Мирослав Скорик пише ряд композицій,
що роблять його вкрай популярним. Зокрема, це естрадні пісні та музика до кінострічок («Тіні забутих предків») роблять композитора Скорика популярним. У більш пізній
період саме «Мелодія» - саундтрек до кінострічки «Високий перевал» – стане своєрідною візитівкою митця та найбільш часто виконуваною вітчизняними та закордонними
музикантами. Надзвичайна ліричність, експресивність та виразність мелодії передають широкий спектр почуттів, стаючи своєрідним символом душі українського народу.
Близькість до українських народних пісень та солоспівів проявились на інтонаційному
рівні твору. До того ж у цьому творі завдяки поступовій драматизації композитор зміг
передати увесь трагізм долі українського народу, якому відмовляли у праві на свободу
та вибір власного шляху. «”Мелодією” Скорик зумів показати весь трагізм і сум, який
не змогли промовити словами» (Терещук, 2020). Недарма саме до «Мелодії» Скорика
звернулись у відео, які ілюстрували трагічність, що демонстрували жахіття страждань
українського народу після повномасштабного російського вторгнення у 2022 році.
Чималими були досягнення композитора у сфері академічної музичної практики,
де митець працював у всіх відомих жанрах – музично-театральних, вокально-симфонічних, симфонічних, камерно-інструментальних та камерних вокально-інструментальних. Музична мова творів майстра демонструвала звернення до сучасних технік
композиції, які поєднувались із елементами джазового та фольклорного шарів. Так
джазові впливи можна вбачати у синкопованій та свінгованій ритміці. Не поодинокими є приклади використання імпровізаційного типу розвитку, що характерні для
джазового мислення. Натомість фольклорні риси проявляються у застосуванні коломийкових елементів, що наявні у специфіці структурних побудов та принципів ритмічної організації музичної тканини. Причому прикладів подібного синтезу можна
навести чимало. Адже й «Карпатський концерт», й фортепіанний цикл п’єс «В Карпатах», й симфонічна поема «Гуцульський триптих», й інші твори ілюструють дану рису
композиторського мислення. Одним з улюблених жанрів для композитора став концерт. Загалом майстер створив десять концертів для скрипки, три для фортепіано, два
для віолончелі, по одному для альта й гобоя, а також концерт для оркестру, у якому
соло грають різні оркестрові групи та інструменти, що нагадує традиції concerto grosso.
Якщо казати про творчий внесок Скорика, то варто згадати не лише його композиторське амплуа, а й викладацьку діяльність. Серед його учнів можна назвати чимало провідних митців, які змогли розвинути власний музичний стиль та гідно представляти Україну на світовій музичній арені. Його студентами були такі композитори, як Євген Станкович, Іван Карабиць, Олег Ківа, Володимир Зубицький, Віктор Степурко, Ганна Гаврилець, Богдана Фроляк, Володимир Козаренко. При навчанні юних
композиторів Скорик послуговувався принципом, який наразі є загальновизнаною
методикою, коли базовим завданням є опанування різними формами – від простих
до складних. Від тричастинної чи варіаційної форми до симфонії. Проте викладач
намагається не нав’язувати свій стиль та дозволяє кожному учню обирати власну музичну мову. Композитор зазначав, що композиція — це техніка, що тісно переплетена із естетичними засадами. Внесок Скорика був чималим на викладацькій ниві,
адже більша частина його учнів стали не менш відомими в Україні та за її межами, за
вчителя. Водночас, учні Мирослава Скорика сформували власну неповторну музичну
мову, працюючи у різних жанрах. Все це сприяло становленню потужної композиторської школи, що наразі представлена великою кількістю імен.
Розглядаючи досягнення Мирослава Скорика, варто наголосити і на його організаторській роботі. Будучи художнім керівником Національного академічного театру опери та балету України імені Т. Г. Шевченка він сприяв поповненню репертуару
творами вітчизняних композиторів. Зокрема виконувались і твори самого митця –
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опера «Мойсей», балет «Каприси», балети «Ніч перед Різдвом», «Володар Борисфену»
Є. Станковича, балет «Даніела» М. Чембержі, балет «Лісова пісня» М. Скорульського,
опера Г. Майбороди «Ярослав Мудрий». Також в 2012 році відбулась прем’єра балету
«Перехрестя» на музику Мирослава Скорика у постановці Раду Поклітару. Цей балеттриптих був створений на основі скрипкових концертів – Другого, Шостого та Сьомого.
Універсальність творчої діяльності Скорика доповнювалась й тим, що він часто
виступав як диригент і піаніст із виконанням власних творів. Для молодих композиторів подібна системна робота у різних сферах музичного мистецтва є зразковою, адже
демонструє високий рівень професійної майстерності, до якої потрібно прагнути.
Висновки
Творчість Мирослава Скорика є знаковою для української музичної культури
сьогодення. Для індивідуального стилю митця притаманне поєднання досягнень академічної музики, джазу та фольклору. Жанрова палітра композитора є вражаючою,
адже нараховує опери, балети, симфонічні, концертні, камерно-вокальні та камерноінструментальні твори. Чималими є досягнення митця у питанні розвитку національного мистецтва, адже він виховав плеяду композиторів, здійснював організаційнохудожню роботу. Творча спадщина Мирослава Скорика стала не лише зразком для молодих митців, а й відобразила глибинні наративи українського етносу.
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СУЧАСНІ ЕСТРАДНІ ПІСНІ ЯК ЗАСІБ БОРОТЬБИ: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ
Анотація
Актуальність. Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну
представниками сучасної музичної естради було створено ряд пісень, які змальовують
ті почуття, що переживає кожен українець. Дані твори виконують роль своєрідних літописів, закарбовуючи у мистецьку форму хронологію реальних подій. Водночас вони виступають засобом боротьби, яка відбувається у медіа просторі.
Мета – проаналізувати особливості пісень сучасних українських виконавців, що
були створені навесні 2022 року.
Висновки. М. Барських, Н. Каменських, І. Федишин є виконавцями та композиторами пісень, що змальовують військові події в Україні. В їх композиціях втілено індивідуальні переживання та сподівання. Кожна з пісень виступає не лише формою сублімації для
виконавців, а й для слухацької аудиторії, адже через співпереживання відбувається досягнення стану близького до катарсису. Сучасні українські митці здійснюють свій великий
внесок у згуртування українського народу та його підтримки у важкі часи.
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Дискусії
Мистецтво є важливою частиною культури. Воно виступає відображенням актуальних для суспільства тем, швидкою реакцією на зміни у соціумі. Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україні виникло чимало музичних творів,
автори яких висвітлюють ті проблеми, що актуальні для усіх українців – боротьби,
страждань, сподівань на краще. Серед них можна виокремити композиції естрадних
виконавців, що присвячені подіям, які відбуваються в Україні.
Одними з перших оригінальних творів, які було створено вітчизняними естрадними виконавцями, стали пісні «Буде весна» Макса Барських, «Я – Україна!» Насті Каменських, «Розстріляна весна (Буча)» Ірини Федишин. Ці композиції відобразили ті
болючі події, які відбуваються у культурі України. Попри те, що їх авторами є різні
митці, в них можна виділити ряд спільних рис.
Композиція Макса Барських «Буде весна» є доволі лаконічною, вона триває лише
1 хвилину 38 секунд. Пісня виконується під супровід фортепіано, коли на початку змальовується картина військових дій – «Місто в огні серце болить втомлює бій і ворог не
спить». Атмосфера є похмурою, сповненою трагічністю. Згодом додаються й інші лінії
у оркестровці – струнні інструменти, ударні, бас, акустична гітара, які супроводжують
появу нового матеріалу. У третій частині композиції відбувається зміна у вербальному
тексті, в якому втілюються сподівання, мрії та очікування перемоги: «Хай буде весна,
там де ми стоїмо до кінця, і нас не зламає війна, наша віра єднає серця, Україна навіки жива!». Структура пісні є доволі незвичною, адже використана не куплетна форма,
а скоріше проста тричастинна форма АВС. Мінорне ладове забарвлення чітко відображує
зміст композиції. Внаслідок своєї лаконічності пісня справляє враження незавершеності.
Пісня виникла тоді, коли війна лише почалась, і в ній відтворено стан очікування її кінця.
Автором тексту пісні «Я-Україна!» виступив Олексій Потапенко, а композитором –
Настя Каменських. Дана композиція витримана у куплетній формі з бриджем та речитативом наприкінці пісні. Бридж - це «розділ пісні, який відрізняється за своєю музичною конструкцією від заспіву та приспіву, характеризується зміною ритму, розміру,
є своєрідним відступом» (Тормахова, 2020, с.229). Тривалість пісні 2 хвилини 52 секунди. В цій пісні також змальовуються страждання українського народу під час війни,
проте основним посилом є сподівання на відродження України, її відбудови, вшанування загиблих героїв. Завершальний етап пісні представлений речитативом, в якому йде
новий вербальний текст, де наголошується увага на мріях про мир, щастя та добробут.
Починається пісня відразу із заспіву, в якому вокальна лінія є такою, що розвивається
у доволі обмеженому діапазоні, превалює низхідний рух із використанням мовних інтонацій. У приспіві відбувається прорив у високий регістр, застосовується поступовий
підхід до кульмінації. Тобто приспів є більш експресивним та таким, що уособлює шлях
до перемоги, боротьбу, що відбувається попри усі перепони. Бридж йде від початку наступного тексту: «вірю з тобою я в наші сили, свобода в серці, як крила». Після нього
відбувається модуляція у бік підвищення тональності, яка допомагає підсилити напруження та драматизм. Аранжування пісні є доволі аскетичним, адже використовуються
лише два акустичні інструменти. Спочатку голос звучить на фоні фортепіано, а під час
приспіву додається скрипка. Мінорний лад дозволяє передати основний зміст твору.
Автором слів пісні «Розстріляна весна» є О. Половко, а автором музики Ірина
Федишин. Тривалість композиції 3 хвилини 43 секунди. Композиція була створена
під впливом військових подій в Україні, а саме – жахіть, що відбувались у місті Буча
Київської області. Цей твір є не лише змалюванням страждань українського народу,
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а й посланням-молитвою, в якій є звернення до Бога. Усі, хто загинув, порівнюються
з Господом, який також зазнав надзвичайних знущань та був розп’ятий. Так само була
розп’ята Буча. Пісня йде у куплетній формі у мінорному ладі. Аранжування включає
використання типового естрадного ансамблю – синтезатор, гітара, бас-гітара, ударні,
перкусія, фортепіано. Заспів побудований на розмовних інтонаціях, натомість у приспіві містяться більш широкі наспівні мотиви.
Між другим заспівом та приспівом є невеликий бридж, під час якого співачка, наче
промовляє молитву, благаючи Бога про припинення війни та тяжких випробувань. При
виконанні цього фрагменту співачка застосовує спів, наближений до простої мови.
Висновки
Авторами музики кожної з пісень виступають самі виконавці. В цих композиціях втілено їх індивідуальні переживання та сподівання. Для пісень притаманний
камерно-акустичний характер, що передається через лірико-драматичну образність.
У піснях наявні розмовні епізоди, які відтворюють стан, коли голос перехоплює і лишається лише шепіт. Кожна з композицій виступає не лише формою сублімації для
виконавців, а й для слухацької аудиторії, адже через співпереживання відбувається
досягнення стану близького до катарсису. Сучасні українські митці здійснюють свій
великий внесок у згуртування українського народу та його підтримки у важкі часи.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН УКРАЇНЦІВ ТА ПОЛЯКІВ
(40-ві рр. ХХ ст. – 20-ті рр. ХХІ ст.) ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ УСНОЇ ІСТОРІЇ:
ЕТНОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС
Анотація
Актуальність. Протягом останніх ста років українці та поляки пройшли через
багато різноманітних подій, які змушували змінювати ставлення народів одного до іншого. Із закінченням І-ої Світової війни, коли на землях Західної України, зокрема, Східної
Галичини, Західної Волині та Полісся, з’явилися осадники – колишні професійні польські
військовики, та добровольці-переселенці, це викликало велике незадоволення серед місцевого українського селянства, адже останні змушені було орендувати землі у власників,
які переважно ані не вміли, ані не бажали займатися сільським господарством, до всього
ще й нерідко визискували українців-орендарів. Осадництво покликане було зміцнити позиції відновленої після розпаду Австро-Угорщини Польщі, відповідно призводило до утисків в освіті (зменшенні шкіл з українською мовою навчання, релігії (зменшенні кількості
греко-католицьких парафій та культових споруд, які передавалися католицьким громадам). Це явище, політика «пацифікації», зрештою, призвели до подальших кривавих зітк45
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нень між українцями та поляками на Волині у роки ІІ-ої Світової війни (не без заохочення
третіх сторін – німців та більшовиків, що засвідчують документи).
Мета – проаналізувати етнологічний дискурс, розглянути трансформацію взаємовідносин українців та поляків (40-і рр. ХХ ст. – 20-і рр. ХХІ ст.) через призму усної історії.
Висновки. Сьогоднішні події продемонстрували не тільки згуртованість самих
українців всередині країни перед обличчям ворога, але й шанобливе, доброзичливе і співчутливе ставлення до українців-біженців з боку колись не завжди доброзичливих сусідів.
Звісно, можна говорити про відчуття спільної загрози, боротьбу в сучасних умовах українців і за долю Польщі та інших європейських держав (про що часто йдеться на інформаційних телевізійних каналах, з яких тема України не сходить), але на побутовому рівні
свідомість формується ще й іншими чинниками.
Ключові слова: усна традиція, українська культура, Україна -Польща, національне
протистояння.
Дискусії
Кінець ІІ-ої Світової війни приніс українцям Польщі велику проблему, оскільки 1944 р. було підписано між «демократичним», насадженим більшовиками, урядом
Польщі та урядом Української радянської соціалістичної республіки «Угоду про взаємний обмін населенням у прикордонних районах», що стало приводом до насильницького переселення українців на територію України, що стосувалося українців переважно Ряшівського (Жешувського) та Перемишльського, Ярославського воєводств,
Підляшшя (хоча декларувалося як суто добровільне). А фактично, за свідченнями респондентів, переслідування українців польськими підпільниками почалося 1942 р. Це
було перше виселення українців із споконвічно українських земель, які на той час
входили до складу Польщі.
Задля справедливості слід зазначити, що й полякам на Львівщині не завжди у час
війни було безпечно. За словами сімдесятип’ятирічної респондентки з с. Стара Скварява Жовківського р-ну Львівської обл., її мати, полька, «часом і до Жовкви втікала,
бо то не питали, є діти чи нє, могли польку забити і всьо! Страшно було жити» (зап.
авторки 2009 р.) (Поріцька). Багато поляків за власним бажанням виїхало до Польщі
з остраху перед репресіями, голодоморами тощо, вони загалом не зазнали тих поневірянь, через які довелося пройти українцям.
2012 року мені вдалося записати спогади чотирьох переселенців із згаданих теренів (Поріцька, 2012). Українці-лемки, за словами Емілії Гвоздецької, просидівши
по кілька тижнів під кулями, обстрілами з «катюш», змушені були тікати; ситуація
ускладнювалася протистоянням УПА та АК (Армія Крайова, яка підпорядковувалася
польському урядові в екзилі, що знаходився у Лондоні), «бандерівці палили польські
села, аківці – українські». З Ряшівського воєводства, за словами очевидців, вивозили
в Донецьку (тоді Сталінську) обл., звідки вони підводами, іноді й пішки добиралися
на Західну Україну. Іноді заселялися в будинки, покинуті польськими родинами. За
словами іншого респондента, виселенця з Перемишльського воєводства, їхня сім’я
потрапила на Запоріжжя, куди їх доправили у «телячих» вагонах і де вони побачили
у селі, куди їх спрямували, жахливі злидні. Новоприбулих місцеві також сприйняли вороже і з недовірою. Таким чином більшовицька влада формувала взаємну неприязнь
між місцевими і переселенцями, яку досить довго доводилося долати. Звісно, що з роками стосунки внормувалися, хоча багато лемків-українців, насильно депортованих
з Польщі, намагалися поступово перебиратися (хоча це заборонялося і переслідувалося владою – утікачів виловлювали на Волині та, за словами респондента, ешелонами
відправляли назад на схід України, хоча деякі опинялися на засланні в Сибіру) ближче
до Львова, де багато хто з них мав родини, яким вдалося осісти в західній Україні.
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Минули роки, протиріччя стиралися, оскільки у майновому відношенні зрівнялися
можливості місцевого населення та депортованих. У поляків після ІІ-ої Світової війни
залишилися «національні жалі» за т. зв. «кресами» (так у Польщі називають землі Західної України, Західної Білорусії та Литви, які у міжвоєнний період входили до Польської
республіки і по закінченні ІІ-ої Світової війни ввійшли до складу відповідних республік
тодішнього Радянського Союзу), на чому не оминали можливості спекулювати окремі
політики, нерідко наближені до Кремля (наприклад, партія «Змяна», причетна до утворення організації «Реституція Кресів» (2015 р.), яка мала на меті подавати позови від
імені родин поляків, виселених з цих теренів), штучно на новий рівень підняли обговорення питання Волинської трагедії (у польській історіографії – Волинська різня – sic!),
спекулятивний характер якого очевидний, адже обидві сторони з завзяттям, вартим
кращого застосування, підтримувані то німецькими окупантами, то радянськими підпільниками на тимчасово окупованій Німеччиною Волині, знищували одне одних.
Від закінчення кривавої ІІ-ої Світової війни пройшло 77 років. Здавалося б часи
національного протистояння минули (хоча окремі спалахи взаємних національних
образ час від часу спостерігалися), наблизилася біда, якої, з одного боку, можна було
сподіватися, з іншого, – не вкладалася у свідомість така можливість, – початок нової
російсько-української війни, яка сколихнула величезні маси українського населення
і зумовила досі невидане явище на теренах нашої держави: біженці. Таких потоків не
знала навіть історія ІІ-ої Світової війни, події якої двічі прокотилися Україною.
За даними ООН через війну свої житла залишили близько 12 млн мешканців
України, 5 млн виїхало до сусідніх країн, до Польщі в’їхало від 2,4 до 2,5 млн українців. Мені вдалося опитати немало людей (чоловіків майже не було). Щодо причини рішення знятися з місця всі були одностайні, особливо якщо це утікачі з Харкова, Донбасу, Києва й області (з Півдня України не вдалося зустріти співгромадян): прагнення
врятувати дітей та інших близьких. Однак досить багато тут біженців з відносно мирних теренів – Львова і області, Тернопільщини, менше Вінниччини, Хмельниччини.
Польща зустріла цю хвилю згорьованих жінок, дітей, осіб похилого віку і величезну масу тварин тепло і співчутливо. Було підготовано немало великих приміщень,
де могла розміститися велика кількість людей. На залізничному вокзалі Варшави (там
також є місце, де люди можуть відпочити, переночувати, якщо нема де, безкоштовно
поїсти) – величезна кількість волонтерів, готових пояснити польською, англійською,
немало й українською, де що знайти, на який потяг можна сісти, щоби прямувати далі
(квитки залізницею безкоштовні для українців, які в’їхали після початку війни). Мені
довелося бачити й місцевих, які пропонували житло – хтось безкоштовно, хтось за
цілком помірковану плату (на Львівщині, куди спершу прибували біженці, – жалілися, – орендна плата така висока, що, не маючи постійного хорошого заробітку або великих статків, на довше затриматися неможливо). Звичайні люди у переважній більшості дуже співчутливо поставилися до новоприбулих (а Польща – країна, що мала
репутацію такої, яка намагалася дистанціюватися від біженців (Українські біженці
в Польщі)), держава надала соціальні гарантії через присвоєння номеру PESEL – він
дає право на працевлаштування, навчання дітей у школах, дитячих дошкільних закладах, медичне обслуговування, перебування у країні 180 днів. Весь транспорт, безліч
державних та комерційних закладів, рекламні щити прикрашені українськими прапорами, кілька разів довелося бачити заклики польською «Будь мужній, як українці».
Українці роз’їхалися усією Польщею. Багатьох з опитаних, особливо тих, які попали в сільську місцевість, місцеві забезпечили безкоштовним житлом, вони, за їх
словами, намагаються віддячити господарям допомогою по дому. Довелося й натрапити на співвітчизницю, яка розповіла, що їй тут страшенно нудно, бо вона цілими
днями не має чим зайнятися, а на моє питання, чи не планує вона знайти роботу чи
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принаймні допомагати господарям з вдячності за їх гостинність, запитала: «Зачем?
Они мне ничего не говорили». На жаль, прагнення отримати щось задармо (при хороших матеріальних статках) не пропало (допомога надається Червоним Хрестом,
релігійними організаціями, різноманітними фондами), хоча є дійсно багато біженців, особливо з маленькими дітьми, яким протриматися без фінансової підтримки
неможливо. Багато жінок вже знайшли собі роботу в сфері послуг (перукарі, косметологи, масажисти тощо, до шкіл, дошкілля беруть працювати професійних педагогів, є працевлаштовані лікарі), немало працює, незважаючи на вищу освіту, ходячи
допомагати по дому, прибирати, доглядати за старими та дітьми. Хоча з опитаних, які
займаються некваліфікованою працею, всі говорили про доброзичливе до них ставлення з боку наймачів. Ті, кому не поталанило, змушені помалу повертатися додому.
Висновки
Чому вважала за необхідне звернутися до цієї теми: протягом ХХ-го століття (вже
не беремо до уваги попередні часи) взаємовідносини українців та поляків не можна було
назвати однозначними, однак переважно ставлення до українців коливалися від негативного до нейтрального. Сьогоднішні події продемонстрували не тільки згуртованість
самих українців всередині країни перед обличчям ворога, але й шанобливе, доброзичливе і співчутливе ставлення до українців-біженців з боку колись не завжди доброзичливих
сусідів. Звісно, можна говорити про відчуття спільної загрози, боротьбу в сучасних умовах українців і за долю Польщі та інших європейських держав (про що часто йдеться на
інформаційних телевізійних каналах, з яких тема України не сходить), але на побутовому
рівні свідомість формується ще й іншими чинниками. Розмовляючи з місцевим поляком
і висловлюючи йому і в його особі всім громадянам Польщі нашу вдячність за допомогу
і добре ставлення, він іронічно відповів: «Бачите, і поляки можуть бути добрими».
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RUSSIAN ENEMY IN HUNGARIAN SOLDIERS’ SONGS – THE PROCESS
OF EMERGENCE AND VARIATION OF SONGS AND THE RELEVANCE OF LYRICS
TODAY
Аnnotation
Soldier songs are a large group of Hungarian folk lyric talking about the lives and emotions
of enlisted, actual and disarmed soldiers. Temporarily, especially during war, it may have been
48

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

SECTION: THEORY AND HISTORY OF MUSIC CULTURE
known to a wider range of society. The older layer of songs includes those sung by private individuals forced to serve foreign interests between 1715 and 1945. The other large group includes
songs from the Revolution and War of Independence in 1848 and during the First World War.
In these, the soldiers take up arms against the current oppressors and occupiers (most often the
Austrians and Russians) not forcibly but voluntarily. Katalin Juhász presents the most typical
types of lyrics mentioning the Russian enemy. These lyrics have become especially topical due
to the war in Ukraine, which is why they have been appearing on the Hungarian folk scene since
February 24.
Keywords: Soldiers’ Songs, Hungary, Russian Enemy.
УГОРСЬКІ СОЛДАТСЬКІ ПІСНІ ПРО ВОРОГІВ-РОСІЯН: ПРОЦЕС ВИНИКНЕННЯ
І ВАРІАТИВНОСТІ, ЗНАЧЕННЯ У НАШІ ДНІ
Анотація
Солдатські пісні – це велика група угорської народної лірики, яка розповідає про
життя та емоції військових, справжніх і роззброєних солдатів. Тимчасово, особливо під
час війни, вона могла бути відома ширшому колу суспільства. Старший шар пісень включає пісні, які співали приватні особи, змушені служити іноземним інтересам між 1715
і 1945 роками. Інша велика група включає пісні революції та війни за незалежність 1848
року та під час Першої світової війни. У них солдати не примусово, а добровільно виступають зі зброєю проти нинішніх гнобителів та окупантів (найчастіше австрійців
та росіян). Каталін Юхас подає найтиповіші типи лірики, в якій згадується російський
ворог. Ці лірики стали особливо актуальними через війну в Україні, тому з 24 лютого
з’являються на угорській фолк-сцені.
Ключові слова: солдатські пісні, Угорщина, російський ворог.
Дискусії
Від 24 лютого 2022 року увесь світ стурбовано спостерігає за військовими подіями
в Україні. Населення Угорщини, як і інші народи, одностайно прийшло в рух, аби подати допомогу громадянам України, які втікають до нас від війни. Поряд з розмаїтою
каритативною діяльністю організовують чимало об’єднавчих і благодійних заходів,
в яких беруть участь народні музиканти і танцюристи. На концертах народної музики
співчуття стражденному українському народу часто висловлюється через виконання
близьких цій тематиці солдатських пісень. Ці твори поряд з різноманітними акціями
і концертами багаторазово звучали також в угорських радіопередачах. Сама я на каналі народної музики «Данко» Угорського радіо у передачі, що виходить двічі на тиждень під назвою «Чи Ви знаєте? Словник народної музики», з сумного приводу війни
цілий місяць поспіль вибирала такі пісні, які, хоча й пов’язані з війнами попередніх
епох, таки приголомшливо віддзеркалють сучасне становище. В угорській народнопісенній свідомості віддавна збереглося кілька загальновідомих солдатських пісень,
в яких ворогом-нападником угорців є російська армія, вони часто потрапляють до
програм народних виконавців.1 За допомогою детальніших досліджень виявилося, що
збирачі записали набагато більше таких текстів, в яких наочно йдеться про боротьбу
1 Наприклад, наш приклад 1. стосовно південно-алфьолдських (Алфьолд – велика угорська низовина)
зібрань дуже популярний, він є також частиною шкільного навчального матеріалу. У суспільній
свідомості він помилково живе як пісня 1848 року, та з певністю виник пізніше (Bereczky 2014:
192–194). Кілька прикладів: у виступі гурту бандуристів «Свист вітру»: https://www.youtube.com/
watch?v=2oFMfUPrFDw; з угорськими музичними інструментами, у супроводі тарогато (угорський
народний музичний інструмент), з пісенним виконанням Мартона Балоґa (написом англійською):
https://www.youtube.com/watch?v=EyQZL4uo1n8; фолькрок (гурт «Палметта»): https://www.youtube.
com/watch?v=hK8q1ME7L54
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з прагнучими гегемонії росіянами. Ці пісні вже зустрічалися у фольклорі 1848 року2,
та їх, вочевидь, багато і серед творів про Першу світову війну. Ці пісні пов’язані з подіями на території сучасної Польщі і Галичини в Україні. У короткому огляді я покажу
кілька прикладів основних типів цих пісень.
«Коли я йшов на Галичину, то й дерева плакали»3
Так співали в час Першої світової на східному театрі воєнних дій угорські солдати.
Галичина є історичним і географічним регіоном південно-західної України (території сучасного Тернополя, Львова, Івано-Франківська) і південно-східної Польщі. Упродовж своєї бурхливої історії вона була частиною територій різних держав. Галицька
провінція у 1772 році стала частиною імперії Габсбургів, і до 1918 року, розпаду Австро-Угорської монархії належала до її австрійської частини і межувала з найбільшим
ворогом імперії, Росією. З вибухом Першої світової війни Галичина майже одразу стала театром воєнних дій, тут неодноразово проходив фронт. Ці три російські наступи
означали, що відвоювання провінції потребувало австрійсько-угорських контрнаступів. У перші місяці світової війни російська армія зайняла Галичину, навіть Карпати
не могли їх повністю зупинити. Зимою 1914–1915 років тривали важкі, перемінного
успіху бої, а в травні 1915 територію з допомогою німців зайняла австро-угорська армія, упродовж боїв по обидва сторони фронту гинули сотні тисяч солдат. Годі знайти
в Угорщині родину, в якій хтось не загинув у Першій світовій війні, і після 1915 року
до кожного зібрання народних пісень потрапило принаймні кілька творів з цих часів.
Збирання військових солдатських пісень часів Першої світової війни
В Угорщині вже у 1915 році на багатьох форумах порушували питання військових народних традицій, а також збирання пов’язаних з війною друкованих і усних
джерел4, поряд з цим вже в час війни появилися різноманітні збірники пісень5. Під
час Першої світової війни збирання від самого початку пов’язувалося з державними
зусиллями, які з угорського боку підтримувало Міністерство релігійних та загальноосвітніх справ, а також королівське угорське Міністерство оборони вітчизни. Навіть
Золтан Кодай та Бела Барток приєдналися до цієї акції. Кодай у чотирьох казармах від
солдатів, призваних до армії з майже 38 різних місцевостей, записав загалом 242 пісні. Натомість Барток зафіксував у чотирьох казармах загалом 235 угорських, 36 словацьких і 53 румунські пісні. Зібрання солдатських пісень Кодая і Бартока є, однак, від
цього набагато більшим, адже вони записували твори не лише в солдат – у ті часи їх
співав кожен. На жаль, підготовлений до друку збірник через перепони австрійських
відомств не з’явився, і рукопис було втрачено.
Мелодії солдатський пісень світової війни
Барток в оприявненій 1918 року книзі під назвою «Die Melodien der madjarischen
Soldatenlieder», а далі 1914 року під назвою «Угорська народна пісня» (A magyar
2 У 1848–1849 роках у боротьбі за незалежність Угорщини угорська армія отримала чимало перемог.
Тому австрійський імператор покликав на допомогу російського царя. Величезна російська потуга
змусила угорців скласти зброю.
3 Пісня у супроводі цитри, у виконанні Андраша Селеша: https://www.youtube.com/watch?v=6z56Cu10OM
4 Керувати збирацькими зусиллями запросили Дюлу Шебештєна, редактора «Угорського
уснопоетичного збірника» (Magyar Népköltési Gyűjtemény ) і часопису «Етнографія» (Ethnographia).
Лайош Зілахі у 1915–1916 роках у часописі «Угорський спостерігач» (Magyar Figyelő) систематично
вміщував підбірки з численних пісенних творів, що надсилали до видання, частину їх становили не
народні пісні, а написані гонведами (угорський солдат, рядовий) твори (див про це: Szabó 2007: 46).
5 Перша збірка, що з’явилася у вигляді книги: Йеньо Гьомьорі (ред.): «Військова книга пісень» (Háborús
nótáskönyv), Будапешт, 1916, за нею – «П’ятдесят військових солдатських пісень з нотами» (Ötven háborús
katonanóta hangjegyekkel), Сексард, 1917, зібрав Ф. Какаш. Найповнішу збірку Й. Гьомьорі видав у 1918
році під назвою «Солдатські пісні великої війни» (A nagy háború katonanótái) Надьбечкерек, 1918.
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népdal) систематизував наші народні пісні й установив, що вояцькі пісні Першої світової війни належать до «нового» стилю угорських пісень. 2014 року Янош Берецкі
(найкомпетентніший дослідник шару т.зв. «нового стилю» угорських народних пісень), розглянувши багато сотень варіантів мелодій та пісень, довів, що твори Першої
світової війни за винятком чотирьох давнішого типу мелодій можна зарахувати до
двох груп типів, що виникли, очевидно, після 1870 року. Одну групу, яку Барток зараховував до категорії «С», Берецкі називає мелодіями «раннього нового стилю». Ці мелодії ще позначені мелодійними рисами, що виникли давно, і водночас ритмічно
гнучкими пунктирними ритмами. Цього роду ритм з’явився в угорській музиці
у 1870-х роках і розповсюдився у 1880-х і 1890-х, на цей раз вже з мелодіями нового
стилю і „купольної” структурою. До цих останніх належать 28 типів мелодій, що виникли кілька десятиріч чи кілька років перед початком війни і 55 типів, що створено
у час війни. Передвоєнні оригінальні тексти цих типів мелодій у час війни переробилися чи до них доєдналися цілковито нові тексти (часто за допомогою переробки
давніх солдатських пісень). До 55 типів мелодій, що виникли упродовж чотирьох років війни, належить найбільше мелодій і варіантів текстів, кожен зі словами про війну. «Війна досягла Угорщини в той момент, коли цей новий стиль народної музики,
що поширювався з нестримною енергією, досяг розквіту. Тож ми не повинні дивуватися, коли знайдемо найкращі зразки стилю серед військових солдатських пісень»
(Berecky 2014: 208).

01. Заліщики (Терно́пільська о́бласть), головна площа,
розбомблена росіянами, 1915 рік. (Fortepan_212628/
Österreichische Nationalbibliothek)

Тексти
Хоча переважна більшість мелодій у розглянутих нами піснях, як доведено, виникла на початку ХХ століття, тексти пісень у багатьох випадках є переробками більш
ранніх (насамперед 1848, 1866 та 1878 років) військових пісень, іноді любовних, невільницьких та пісень блукачів. У загальновідомих піснях про Першу світову можна
спостерігати гнучку актуалізацію місця, часу, назв, заміну вікових груп та кількості
загонів, введення у текст гусарів, піхотинців, стрільців, кулеметників, прикордонників та інших бойових дивізій. У піснях що перебувають у фокусі мого дослідження, як
місце битви, згадано Галичину тобто «Русь», але до тих самих пісень залучають назви
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місцевостей інших великих битв6. Детальний словесно-фольклорний аналіз військових пісень Першої світової війни здійснювався дотепер лише частково, тобто в загальних рисах7. Автори оглядів, зроблених до сторіччя війни у 2014 році (Szabó 2014),
та редактори пісенних збірок (наприклад, Szalay 2014) одностайно характеризують
тематику пісенної лірики. Основні теми та моменти військового життя: рекрутський
набір (повістка, медичний огляд), призов (прощання, розлука, виїзд), казарменний
побут (скарги на обходження, муштру, умови життя, жартівливе вихваляння роду
військ ачи конкурування, жінки), похід (навіть пісні, що супроводжують ходьбу в ногу
можуть бути пов’язані з будь-якою тематикою), війна (гуркіт бою, зброя, поранення, смерть інших і візія власної смерті, товариська допомога, госпіталь), повернення додому (свобода, роззброєння). Емоційні миті війни теж з’являються у текстах, від
ейфорії до безнадії («ніколи не закінчиться»). Взаємовідносини з правителем відображаються по-різному, від шанованого образу батька аж до зображення висміяної,
зневаженої верхівки. Навіть серед трагічних подій час од часу спалахує гумор, наприклад, у піснях про російського царя. У міру розгортання війни постає дедалі більше
пісень про поранення, смерть, неможливість повернутися додому, солдатські плачі.
Нарешті – цілком доказово в якості авторської пісні – до усної традиції додалися деякі миролюбні пісні. Заслуговує уваги, в якому контексті виступає в текстах російський ворог. По-перше, офіційний термін «російський» вживається рідко, натомість
у народній ліриці здебільшого зустрічається термін «muszka» (муска, від слова московит). Це надає певного міфічного, казкового характеру ворогові, який незалежно від
змісту з’являється у різних іпостасях. Ворог-московит може поставати грізним, його
перевагу часто зображують у гіперболічних образах: він прибуває з «сотнями тисяч
людей», «чотирма сотнями гармат». Цьому протиставляють звитягу угорських солдатів. Презирство до загрозливого і звіроподібного ворога часто виражається словосполученням «собака-московит». Ще один поширений мотив – осміяння, глузування,
«жалість» – надто в текстах про російського царя чи його дочку. Заслуговує уваги, що –
хоча бій з росіянами означав реальну загрозу, небезпеку для життя, – у текстах немає
непримиренної ненависті, у сумних піснях значно сильнішим є вираз болю від втрат.
А в гумористичній тематиці, немов водночас з висміюванням страшний ворог набуває людського обличчя, пісні вже майже співчутливо зображують його у ролі переможеного.
Після цього короткого вступу нехай самі пісні, так би мовити, заговорять через
приклади кількох нижче наведених конкретних текстів, які найбільш красномовно
змальовують емоції та думки солдатів, які ризикували та пожертвували своїм життям
за свою країну на полі бою. Ці тексти не лише утворюють своєрідний міст між минулим і сьогоденням, а й вказують на спільні перипетії долі угорського та українського
народів, які стають на захист Вітчизни перед загрозою російського завоювання.
1. Хай Бог благословить ту матір
Пісня, оперта на найшляхетніші уснопоетичні традиції, у 1860-х роках також
набула популярності через лубкову літературу й таким чином стала відомою на всю
країну, зі своїми різноманітними мелодіями. У 1907 році Бела Барток записав її версію з Чіквачарчі на фонограф. Оригінальний 11-віршовий текст є поетичним виразом
самовідданої любові до Вітчизни.
6 Найчастіше Добердо, Італія , Изо́нцо (=Со́ча: река в Словении и Италии. Во время Первой мировой
войны верхнее и среднее течение Сочи стали ареной тяжёлых боёв между армиями Италии и АвстроВенгрии, в которых погибло около 300 000 человек), Боснія, Сербія згадується у піснях.
7 Кодай, Барток і Берецкі першочергово систематизували мелодії, тестами ґрунтовніше займався
лише Жигмонд Сендреї. Лайош Зігані в «Угорському спостерігачу» (Magyar Figyelő) вмістив один
з 11 частин циклу (Szendrey 1916). Бібліографічні дані повного циклу називає Сабо (Szabó 2014:46).
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Áldja meg az Isten / azt az édesanyát,
Aki katonának / neveli a fiát.

Благослови Боже / ту матір
Яка солдатом / виховує сина.

Húsz évig neveli / világ pompájára,
Húsz éves korába / öltözteti gyászba.

Виховує двадцять років / для пишноти
світу,
А на його двадцятиріччя / одягається
в жалобу.

Szólnak ott az ágyúk, / csattognak a kardok, Там гудуть гармати, / брязкають шаблі,
Lelkem, édesanyám, most mindjárt Душа моя, мамо, я ось-ось помру.
meghalok.
Éltemet áldozom / a magyar hazáért,
Véremet kiontom a magyar nemzetért.

Я жертвую життям / за свою угорську
батьківщину,
Я пролив свою кров за угорський народ.

Ne félj Magyarország, / Isten vigyáz reád,
Ellenség kezébe Nem adja határát.

Не бійся,Угорщино, / Бог тебе береже,
У руки ворога Не дає землю.

(Bartók Béla gyűjtése, 1907. Csíkvacsárcsi, (Зібрання Бели Бартока, 1907 р.
Csík megye, ma Románia. Részlet)
Чіквачарчі, область Чік, сучасна Румунія.
Уривок)

02 Товариші з пораненим бійцем в окопах.
Чортків (Тернопільська область), 1916.
(Fortepan_54321 / Urban)
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2. Прийшов лист з чорною печаткою
Пісня постала під час австро-прусської війни 1866 року8, але її також часто співали під час боснійської окупації 1878 року. З нею були пов’язані винятково солдатські
тексти на той час, і відтоді також. Найраніший запис мелодії був зроблений Белою
Вікаром у 1906 році з текстом, в якому йдеться про війну 1866 року. Згідно з даними
збірок народної музики вірш з початковими рядками «Прийшов лист» у 1915 р. був
пов’язаний з мелодією9, яка ще того самого року появилася у друкованому нотному
буклеті з фортепіанним супроводом Понґраца Качога. Це одна з найпоширеніших
військових пісень Першої світової війни, в архівах можна віднайти більше сотні її
текстових варіантів10. Бела Барток записав її від хлопців І і ІІ сотні 22 запасного батальйону гонведів у 1916 році в Марошвашаргеї (область Марош-Торда, нині Румунія).
Megjött a levél fekete pecséttel.
Megjött a muszka százezer emberrel.
négyszáz ágyúval áll a harc mezején:
Így hát, jó anyám, elmasírozok én.

Прийшов лист із чорною печаткою.
Прийшов московит з сотнею тисяч людей.
стоїть на полі бою з чотирма сотнями гармат:
Тож, моя добра матусю, я піду в похід.

Jön a kapitány piros pej paripán.
Kardja megvillan az egyik oldalán.
Kardja megvillan, az ágyú elrobban,
Szép piros vérem a földre kiloccsan.

Їде капітан на гарному гнідому коні.
У нього на боці блищить шабля.
Блисне шабля, вибухає гармата,
Моя чудова червона кров ллється на землю.

Pajtás, ha látod folyni a véremet,
Töltsd meg fegyvered, lőj agyon engemet!
Szuronyod végét szegezd a szívemnek,
Ne hagyj sokáig szenvedni engemet.
(Volly István: Előre. Budapest: 1943:50–51.)

Друже, якщо ти бачиш, як тече моя кров,
Заряди свою зброю, застрели мене!
Штиком свого багнета пробий моє серце,
Не дай мені довго страждати.
(Іштван Воллі. Вперед). Будапешт: 1943:50–51

03 Карл IV є спадкоємцем престолу на фронті. Стрий
(Львівська область), 30 серпня 1916. (Fortepan_212785/
Österreichische Nationalbibliothek)
8 Театром воєнних дій була Чехія.
9 Найраніші фіксації цього текста: Ракошкерестур (Пешт-Піліш-Шолт-Кішкун), Бела Барток, 1915.
І Ішасеґ (Пешт-Піліш-Шолт-Кішкун), Ілона Кенешеї, 1915.
10 Кілька варіантів з мого архіву.
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3. Буковина слізно кругом димить
Пісня належить до одного із 28 видів мелодій, які раніше з’являлися разом з іншими текстами, але під час війни отримали нові тексти, і таким чином поширилися
по країні. «Пане капітане, чому ваші ноги у крові, вочевидь, підстрелили в бою...» знаємо
пісню з таким початком з Богача, із записів Рудолфа Віґа 1958 року11. Під акомпанемент переливчастого альта гурт «Тека» обробив нашу пісню, що походить із зібрань
Аттіли Печелі у Тапе 1930-х років12. У тексті згадується бій, підкреслюється хоробрість
угорських солдатів, які готові протистояти будь-якій кількості росіян.
Bukovina könnyes-körül füstölög,
Károly király rézágyúja mennydörög
Szólnak az ágyúk, ropognak a fegyverek,
Most látszik meg, hogy ki a magyar gyerek

Буковина слізно кругом димить,
Гримить мідна гармата короля Карла
Гупають гармати, брязкає зброя,
Тепер уже видно, ким є угорський хлопець

Magyar gyerek kőből van kifaragva,
Szembe is áll akármennyi orosszal,
Szervusz, fiúk, Isten veletek lányok,
Én már elmék, nem járhatok hozzátok

Угорський хлопець висічений з каменю,
Він протистоїть будь-якій кількості росіян,
Привіт, хлопці, Бог з вами, дівчата,
Я вже йду, не зможу приходити до вас

(Mikepércs, Hajdú megye, Maksay Ferenc (Мікеперч, область Гайду,
gyűjtése, 1947.
Ференца Максая, 1947)

зібрання

04 Угорські солдати в окопах. Уїздці (Рівненська
о́бласть), 26 жовтня 1915 (Fortepan_212752/
Österreichische Nationalbibliothek)

4. Ми не знаємо дороги в Росію
Одна з найвідоміших пісень Першої світової війни, поширена по всій країні.
28 версій, що зберігаються в онлайн-архіві Інституту музикознавства, охоплюють всю
угорськомовну територію, але більшість даних походить із Трансільванії та північносхідної Угорщини. Ще набагато більше від цього ми можемо знайти в рукописах і збірках пісень. За словами Берецького, мелодія і текст пісні були створені за чотири роки
11 Ноти: https://library.hungaricana.hu/hu/view/ZTI_AP_01961-01990/?pg=478&layout=s музичний
запис: https://zti.hungaricana.hu/hu/audio/4965/?t=00%3A31%3A44#record-11943
12 У збірці пісень часів Першої світової війни пісня на слова «Буковина слізно кругом димить» у відео
починається на 4 хвилині 30 секунд: https://www.youtube.com/watch?v=Gr-XEqBGBH4&list=OLAK5uy_
klUbDa2i4Rq_1a4d5WyYxAcpE-WXZajBc&index=2
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війни. Текст версій значною мірою співпадає, у той час як у початкових рядках як об’єкт
крім Росії часто з’являється Галичина, «Східна держава» чи Румунія. Андраш Ґерґелі,
один із найкращих сільських співаків (Майстер народного мистецтва), так виконував
першу частину вірша в Мадярвішті (область Калотасеґ): «З боку Росії тричі гримнула
гармата, угорський хлопче, чому ти такий сумний? Пане старший лейтенанте, як же
мені не сумувати: зараз нас ведуть туди, де стріляє гармата»13. Цікавим у збірці є те,
що вона також представляє особисті болісні спогади інформатора про війну.
Oroszország felé nem tudjuk mi az utat,
Főhadnagy úr, mutassa meg az utat!
Megmutatom, jó fiaim, én is elmegyek,
A jó Isten tudja, ki jön vissza veletek!

Ми не знаємо дороги до Росії,
Старший лейтенанте, покажи мені дорогу.
Я покажу вам, мої любі синки, я теж піду,
Бог знає, хто повернеться з вами!

Gyertek magyar fiúk, kik egyszerre
születtünk,
Kik egyszerre komiszruhát viselünk,
Mutassuk meg annak a de kutya
muszkának,
Nincsen párja sehol az erdélyi bakának!

Вперед, угорські хлопці, що народилися
в один час,
Хто в один час носить солдатську одіж,
Ми покажемо собаці-московиту,
Ніхто не дорівняється до трансільванського
піхотинця!

(Csíkjenőfalva, Csík vármegye. Gyűjtő (Чікйеньофалва, область Чік, Записав Балінт
Sárosi Bálint, 1958)
Шароші, 1958) 14
Gyertek magyar fiúk, húzzunk drótot, ha
lehet,
Közeledik már az orosz hadsereg,
Szólnak az ágyúk, ropognak a masingeverek,
Most látszik meg babám, mit ér egy
magyar gyerek!

Давайте, угорські хлопці, тягніть шнур,
якщо треба.
Російська армія вже наближається,
Гудять гармати, тріщать кулемети,
Тепер уже бачить моя голубка, чого вартує
угорський хлопець!

(Lőrincréve, Alsó-Fehér vármegye, ma (Льорінцреве, область Алшьо-Фегер, нині
Románia. Gyűjtő Sebő Ferenc, 1982)
Румунія, 1982) 15

05 Івано Франківськ, вулиця Галицька, 1917 р. Руїни розбомбованого
росіянами Гартенбергського пасажу, на задньому плані Залізнична дирекція,
нині будівля медичного університету. (Fortepan_46938/Gyula Bokor)
13 Запис у Звуковому архіві Hungaricana: https://zti.hungaricana.hu/hu/audio/10867/?t=00%3A21%3A51
#record-159581
14 Звуковий матеріал: https://zti.hungaricana.hu/hu/audio/4974/?t=00%3A33%3A30#record-16073
15 Звуковий матеріал: https://zti.hungaricana.hu/hu/audio/10179/?t=00%3A26%3A22#record-121449
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5. Чудовий угорський гусар
Бела Бурані збирав пісні Другої світової війни – їх кількість охоплює багато томів – у поселенні з суто угорським населенням Зентані та його околицях, що нині
належить до Сербїі. Крім відомих по всій країні типів текстів, пов’язаних з росіянами,
ми також знаходимо такі, що зустрічаються лише в цьому регіоні. Вміщена нижче пісня – це текст, пристосований до добре відомої мелодії. Його особливість у тому, що
угорські гусари зображені червоними, а піхота – білими дияволами, яких Бог створив,
щоб перемогти «бідолашних» росіян.
Szép a magyar huszár, szép a magyar
huszár,
ha felül a pejlovára.
Felköti a kardját, felköti a kardját
balfelől az oldalára.
Úgy megyünk ki a harctérre,
Oroszország közepébe

Угорський гусар чудовий, угорський гусар
чудовий,
Коли сідає на свого гнідого коня.
Він прив’язує свою шаблю, прив’язує шаблю
з лівого боку.
Так ми йдемо на поле бою,
На середину Росії

Meglátja az orosz, veres ördög mozog,
fehér kendőt lobogtatja.
Magyar huszár – veres ördög,
honvéd baka meg fekete,
Akit a Jóisten a szegény muszkának
csak vesztére teremtette.

Росіянин бачить, як рухається червоний диявол,
розмахуючи білою хустиною.
Угорський гусар – червоний диявол,
а гонвед-піхотинець – чорний,
Якого милосердний Бог створив
на погибель московита.

(Zenta, Bács-Bodrog vármegye, ma (Зента,область Бач-Бодроґ,
Szerbia. Gyűjtő Burány Béla, 1970)
Записав Бела Бурань, 1970) 16

нині

Сербія.

06 Угорський гусар в Україні (назва населеного пункту
невідома) перед зруйнованою росіянами будівлею, 1915 р.
(Fortepan 156462/Ödön Glatz)

6. « …Російський царю, не кидай пшеницю на землю!»
Окрему групу солдатських пісень складають часто глузливі, гумористичні тексти,
що зображують «московського царя» невдахою, у них винахідливі угорські гонведи
протиставляються безпорадному правителю. У текстах на контрасті до царя з’явля16 Звуковий матеріал: https://zti.hungaricana.hu/hu/audio/11894/?t=00%3A03%3A08#record-138471
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ється й угорський правитель Франц Йожеф, якого з любов’ю, запанібратськи називають Ференцем Йошкою. Пісню записав Золтан Кодай у серпні 1916 року в кошицькій
казармі від хлопців-гонведів із загону поранених, що йшли на поправку.
Ferenc Jóska, sej, haj, azt írta a levélbe,
„Orosz király, ne vess búzát a földbe!
Orosz király, ne vess búzát a földbe,
Jön a honvéd, sej-haj, kigázolja belőle!”

Ференц Йошка, гоя-гой, написав у листі,
«Російській королю, не кидай пшеницю на землю!
Російський королю, гоя-гой, не кидай пшениці
на землю!
Йде гонвед, гоя-гой, виходить з неї!»

A muszkának, sej, haj, üres a tarisznyája,
Vágyakozik egy kis magyar gulyásra.
Gulyásleves, sej, haj, komisz marci
hozzája:
Ilyent eszik, sej, haj, a király katonája.
Az orosz cár, sej, haj, kiállott a harctérre,
Föltekintett a csillagos egekre,
És azt mondá maradék seregének:
„Nyomjátok meg, sej, haj, most vagy
soha, legények!”

У московита, гоя-гой, порожня торбина,
Він хоче трохи угорського гуляшу.
Суп-гуляш, гоя-гой, паршивий солдатський
хліб до нього:
Ось що він їсть, гоя-гой, царський солдат.
Російський цар, гоя-гой, став на полі бою,
Він подивився на зоряне небо,
І таке сказав решті своїх солдат:
«Дотискайте їх, гей-гой, зараз чи ніколи,
хлопці!»

(Kassa,
Abaúj-Torna
vármegye, (Кашша, область Абауй-Торна, казарма,
laktanya. Gyűjtő Kodály Zoltán, 1916) Записав Золтан Кодай, 1916)
6. Розмова московського царя з Богом
В одному з типів пісень йдеться про московського царя, який хоче дізнатися свої
шанси на перемогу. У пісні, записаній у Гуторфьолді, область Зала, наприклад, він
здійснює паломництво до Риму, де припадаючи до вівтаря, питає милосердного Бога,
чи лишився хтось з одинадцяти гусарів. Відповідь Бога однозначна: доки існуватиме
одинадцять гусарів, московський цар не може правити в Угорщині. Пісня жила в багатьох варіаціях. У Голлокьо, наприклад, не Бог, а Франц Йожеф дає відповідь, погрожуючи цареві двадцятип’ятьма солдатами-велосипедистами.
Золтан Кодай у Кошицях, у 1916 році, від солдатів 15-го мисливського батальйону, які, природно, співали пісню про «15-х мисливців», в якій цар замість Риму їде помолитися до Москви. Перед адаптованою версією наступних двох віршів була вставлена ще одна строфа, в якій Франц Йожеф із полегшенням залишив месу, бо почув
добру звістку від Бога, що «росіянин тікав від 15-о рядового».
A muszka cár elutazott Rómába,
Московський цар рушив до Риму,
Ráborul az imádságos oltárra.
Припав до молитовного вівтаря.
Csak azt kérdi a jó Istentől magától,
Він просить лише одного у милосердного Бога,
Van-e még abból a tizenegyes huszárból. Чи лишився ще хтось з тих одинадцяти гусарів.
A jó Isten azt felelte a cárnak,
Van még abból a tizenegyes szuszárból.
Míg egy tizenegyes huszár lesz a világon,
Addig a muszka cár nem lesz
Magyarországon.

Милосердний Бог відповів цареві,
що ще є один із тих одинадцяти гусарів.
Поки у світі буде хоч один одинадцятий гусар,
Московського царя в не буде в Угорщині.

(Гуторфьолде, область
(Gutorfölde, Zala megye. Gyűjtő Paksa Каталін Пакша, 1967 р.)
Katalin, 1967)
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07 Церква Успіння Пресвятої Богородиці, розбомблена
росіянами. Kamjanka Buzka (Льві́вська о́бласть), 1915.
(Fortepan 156466 / Glatz Ödön)

7. Солдатські плачі
Похід до Львова відбувся між 18 серпня і 11 вересня 1914 року. Під час операції
Австро-Угорська монархія втратила біля 400 000 людей, серед них також своїх найкраще підготовлених солдатів. Пам’ять про ці трагічні події зберігає гнітюча пісня,
записана Золтаном Кодай у 1916 році в казармах Кошице від солдат 34-го об’єднаного
імператорського та королівського піхотного полку, серед текстів це був єдиний, у якому також фігурує назва України.
Lemberg mellett van egy kerek erdő
közepében egy gyászos temető.
Abba nyugszik 120 magyar baka
eltemette gyászos galícia.

Біля Львова є один круглий ліс
посеред нього траурне кладовище.
На ньому покоїться 120 угорських солдат
похованих у скорботній Галичині.

Édesanyám ne keressen engem
úgy sem talál a nagy csatatéren.
Nincsen fejfa síromnak tetején,
Mint egy kutyát elásva vagyok én.

Мамо, не шукайте мене
ви не знайдете мене на великому полі бою.
На моїй могилі немає памʼятника,
Я закопаний тут як пес.

Édesanyám ha akarsz keresni,
Szép Ukrajna közepén gyere ki.
Megtalálod sírom egy fa alatt,
Édesanyám ott sírd ki magadat.

Мамо, якщо хочеш відшукати,
Виходь посеред прекрасної України.
Ти можеш знайти мою могилу під деревом,
Мамо, плач там.

Köpönyegem az én szemfödelem,
nem a hazám földje takar engem.
Sírhat, ríhat szegény édesanyám,
Galícia földje borul reám.
(Gyűjtő Kodály Zoltán, 1916)

Мій плащ – покривало для покійника,
не земля моєї країни вкриває мене.
Моя бідна мати може плакати, ридати,
Мене покрила галицька земля.
(Записав Золтан Кодай, 1916) 17

17 Пісню можна почути у виконанні Тамаша Чеха та гурту «Свист вітру» в альбомі під назвою «Солдатські
пісні», випущеному 2006 року у видавництві «Gryllus»: https://www.youtube.com/watch?v=AG_HH66Eo8o
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08 Угорські солдати на похороні загиблого в бою
товариша. Глібока (Черніве́цька о́бласть), 1918.
(Fortepan_76020 / László Péchy)

8. «Хай знову буде мир!»
Завершую серію прикладів двома піснями про мир. Пісню з початковими рядками «У Сінарані є сурма миру» можна знайти в 11 версіях в онлайн-архіві народної
музики Hungaricana, переважно із Задунайського регіону, але ми знаємо, що це не народна пісня. Її автор – Жигмонд Бодроґі, угорський письменник і поет, автор пісень,
ця пісня до його пісенника 1915 року. Із збирачів народної музики спершу її записала
дружина Золтана Кодая в Шюмеґу у 1918 році. Дюла Кертес та Іштван Воллі зафіксували ще одну версію в Керекі, область Шомодь, у 1961 році. Поряд з піснею Бодроґа
упродовж воєнних дій складалися й інші пісні з бажанням миру, переважно на мелодії
відомих військових пісень. У 1940 році в селі Ай області Абауй-Торна Лайош Вардяш
записав пісню про мир
«У Фіумейському18 порту», яку співали на добре відому мелодію з текстом, що
починався рядками «В Одеському порту».
Színaranyból van a béke trombitája,
Сурма миру зроблена із чистого золота,
Annak a fújását de sok kislány várja.
Її голосу чекає багато дівчат.
Fújjad kürtös, fújjad kürtös, elfújod-e Труби, сурмаче, труби, сурмаче, чи
végre,
насурмиш ти врешті,
Vajon mikor lesz a háborúnak vége?
Час закінчення війни?
Azt mondja a kürtös, hogy nemsoká fújja.
Visszajövök, babám, szép tavasz lesz
újra:
Virágosan, bokrétásan dalolva, nevetve;
Sírva borulhatsz majd rózsám a keblemre.

Сурмач каже, що скоро він заграє.
Я повернуся, моя люба, знову настане
прекрасна весна:
Із квітами, букетами, співаючи, сміючись;
Ти, моя трояндо, плачучи зможеш впасти
на мої груди.

(Aklipuszta, Veszprém megye. Borsy (Акліпуста, Веспремська область. Запис
1952-es gyűjtése)19
Борші, 1952 р.)
18 Рієка (хорв. Rijeka, словен. Reka), Фіу́ме (італ. Fiume) – місто та порт у Хорватії. З 1870 р. місто Рієка
(Фіуме) остаточно перейшло до Угорщини, ставши єдиним угорським морським портом.
19 Приклад звукового запису: Керекі, область Шомодь: https://zti.hungaricana.hu/hu/audio/5726/?t=00
%3A11%3A09#record-31353
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09 Солдати з воюючих країн подружжуються на
Східному фронті під час припинення вогню. Карпилівка
(Рі́вненська о́бласть), 1917. (Fortepan_212948 Österreichische
Nationalbibliothek)

Переробка пісні з рядками «У Фіумейському порту стоїть військовий корабель».
Див. попередні пісні про мир.
Odesszai kikötőben áll egy hadihajó,
Tetejében ki van tűzve nemzeti lobogó.
Fújja a szél, fújja, hazafelé fújja…
Imádkozzunk, magyar lányok, legyen
béke újra!

В одеському порту стоїть військовий корабель,
Угорі піднято державний прапор.
Подуй вітре, подуй, подуй додому…
Помолимось, угорські дівчата, хай знову
буде мир!

Oroszország homokjába árok van építve,
Virággal és babérággal van felékesítve.
Fújja a szél, fújja, hazafelé fújja…
Gyűjtik
már
a
babérágat
(a)
békekoszorúra.

На піску Росії будується рів,
Він прикрашений квітами та лавровими
гілками.
Подуй вітре, подуй, подуй додому…
Лаврові гілки вже збирають для вінка миру.

Áj (Abaúj-Torna) Vargyas Lajos gyűjtése, Ай (область Абауй-Торна). Записав Лайош
1940.
Вардяш, 1940.
Вище наведені пісні я вибрала з приблизно двохста версій. Зрозуміло, що в майбутньому є потребу у підготовці більш детального дослідження для вивчення всіх типів текстів та їх варіантів з погляду зору текстового фольклору. Варто також долучити цей матеріал до порівняльного вивченням українських солдатських фольклорних
пісень та історичних пісень на угорську тематику, що, вочевидь, могло б привести до
низки повчальних висновків. Це завдання ми плануємо виконати разом із перекладачем нашого дослідження, фольклористкою, член-кореспондентом НАН України Лесею Мушкетик, яка гарно орієнтується як в українському, так і угорському уснословесному матеріалі.
Я цитую Золтана Кодая, який, окрім своїх музичних зацікавлень, комплексно
оцінює культурне значення пісень, які співали угорські солдати об’єднаної під німець61
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ким командуванням армії, як невидиму, незаплановану та могутню зброю, у своєму
записі під назвою «Про вояків, які поширюють народні пісні»:
„«У Об’єднаній австрійській армії не переймалися солдатськими піснями, які
були єдиним вільним способом висловлення думок солдатів. Воєначальник вівся мудро, сповідуючи вдалу психологію: він знав, що людині стає легше, коли вона на повні
легені викричить свою скаргу. Звідси напрочуд велика кількість пісень, які висвітлюють страждання військового життя. Він не чіпав, терпів і їх: адже їх співали публічно.
А оскільки могли співати своїм голосом на свій лад, цей голос був непідробно угорським, скарбницею національної самобутності, в яку покоління нині і ще довго будуть
занурюватися з насолодою і повчальною метою.
Поряд з цим завдяки пісням угорська об’єднана армія у завоюванні миру, взаєморозуміння між народами досягла таких результатів, яких жоден уряд не досягав
жодним іншим шляхом. Відтак, коли ми перегортаємо сторінки збірників народних
пісень сусідніх з нашою країною народів, то знаходимо в них дивовижну кількість
угорських мелодій. Це неможливо пояснити нічим іншим – адже ці народи ніколи
не відвідували Угорщину, – а лише тим, що чуючи наспіви угорських полків, що там
стояли, полюбили, прослухали і вивчили ці мелодії в Моравії, Галичині, Чехії, на польських, українських територіях20.
І хай станеться так, щоб цими піснями надалі займалися не з причини актуальності, а лише з професійного інтересу. У кінці своєї праці я відповідно до обставин цитую пісенний текст, створений Палом Файбером, поетом 1944-х, що перебував на полі
бою, на відому мелодію народної пісні нового стилю. Автор коментує: «Ми на порозі
великих подій, і Бог знає, що я відчуваю, та мені так складно навчати пісням гурт, і від
цього гримить російський кордон» 21. «Коли я заходжу до країни московського царя, То
підморгую дочці московського царя» – так починається вірш, у якому царівна дає папір
і чорнило, щоб угорський солдата написав додому звістку про перемогу:
Nincs már muszka egész Galíciába’ / Nem harcolt a rosseb -baka hiába.
A muszka cár Galíciát siratja, / Felesége könnyes szemmel biztatja,
Ne sírj apjuk, de üzenj a magyarnak, / Hogy a muszkák most már békét akarnak.
(«Немає вже московітів у всій Галичині / Не був вояк у кривавому бою даремно.
Московський цар оплакує Галичину, / Його дружина підбадьорює його повними
сліз очима, // Не оплакуй їхнього батька, а повідом угорцям, / Що московити тепер уже
хочуть миру».)
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20 Слідом за Ольгою Шалай цитує Сабо 2014: 57.
Somogyvármegye, 15 вересня 1915 р., сторінка 4.
21 Область Шомодь, 15 вересня 1915 р., сторінка 4.
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МУЗИЧНІ РЕФЛЕКСІЇ УКРАЇНСЬКИХ МИТЦІВ
У ПЕРІОД ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ
Анотація
Актуальність. Згідно викликам сьогодення, що продиктовані російсько-українською війною, коли українська державність вкотре виборює своє право на існування, гостро стоїть питання збереження та розвиток національної культури. Поки військовослужбовці боряться за кожен метр української територіальної свободи та зберігають
спокій цивільного населення України, митці мають змогу творити задля розвитку культури нашої держави. Актуальність нашого дослідження продиктована першою спробою
аналізу мистецької реакції вітчизняних музикантів на події викликаних війною.
Мета – полягає у первинному аналізі рефлексій українських музикантів викликаних
військовими діями на території України.
Висновки. В представленій роботі проаналізовані культурно-мистецькі рефлексії
музикантів України щодо російської агресії та розв’язання військових дій на території
України. «Культурний фронт» країни спрямовує свою діяльність, як на осмислення страшних подій сьогодення, так і на об’єднання громадян навколо наших культурно-етичних
і моральних цінностей; підтримку духу волі і свободи, притаманне нашому суспільству;
звернення уваги світової спільноти до української культури та ідентичності. Варто відзначити, що ми є свідками мистецьких акцій і вчинків, що реалізовані в різних музичних
жанрах та площинах громадського життя. Зокрема, це і написання авторських творів,
і онлайн музичні проєкти, і концертні заходи, як в місцях культурних установ, так і на
вулицях або громадських приміщеннях. Цей рух продовжує набирати оберти і безумовно
заслуговує на глибоке, різнобічне дослідження. В нашій роботі ми сфокусувалися на акціях, що мали відношення саме до хорового виконавства і були реалізовані хоровими диригентами в перші тижні війни.
Ключові слова: російсько-українська війна, військовий стан, українські музиканти,
українська культура.
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Дискусії
Будь якій особистості притаманно відчувати емоції, що є відгуком на певні події
чи оточуючу реальність, ці реакції продукують певний перехід з психологічного стану
у фізичний аспект. Оскільки творчі особистості звикли до самовиявлення через сферу
мистецтва, ми можемо отримати мистецький продукт, як наслідок пережитих емоцій
митця. Таким чином поет – пише вірш, художник – пише картину, скульптор – створює скульптуру, а музикант – творить музику.
У нашому дослідженні ми звернемо увагу на деякі рефлексії українських хорових митців, що своєю творчістю вкотре підтверджують високий рівень національного
мистецтва та важливості його презентації в умовах військового стану для підтримки
психологічного здоров’я співгромадян та окресленню власної соціальної позиції.
В умовах цифрової свободи, після двох років карантинних обмежень, цілком
прийнятним стало відкрите спілкування митців з соціумом через соціальні мережі.
Це надає переваги нашим музикантам у швидкості інформування та презентації свого доробку через соціальні платформи, у відео й аудіо форматах, що дає змогу усім
учасникам залишатися у безпеці не втрачаючи можливості «вільного спілкування»
митця з аудиторією.
Завдяки інтернет простору своєю рефлексією на події в Україні зміг поділитися
український композитор, диригент, науковець Ігор Тилик, що у співпраці з Інною
Вандаловською (хористкою хору «Дніпро» КНУ ім. Т. Г. Шевченка) створили пісню
«Кривавий світанок». За словами композитора: «… її вірш (авт. – І. Вандаловської),
написаний в тяжкі дні постійних бомбардувань Києва пройняв мене до глибини
душі своєю емоційною щирістю і, зрештою, інспірував жагуче прагнення створити
пісню» («Кривавий світанок», 2022). Опублікований твір у власному виконанні автора, не залишає байдужим під час прослуховування. Фортепіанний супровід пісні,
що насичений синкопованим ритмом, яскравою драматичністю у поєднанні зі словом – створюють ефект монологу-обурення тим подіям, що відбуваються на території України. Через цей твір автори сподіваються донести духовну підтримку у цій
боротьбі за свободу для українських воїнів та емоційну співзвучність з усіма громадянами.
Ще одним методом єднання через музичне мистецтво, що набув популярності
у карантинний період, є створення онлайн-хорів. Першочергово цей вид діяльності
покликаний на консолідацію українського суспільства у період війни та привернення
уваги світової спільноти до проблем нашої держави за допомогою мистецьких акцій.
Так, за час військових дій, деякі активні співгромадяни організували онлайн-хори та
опублікували на платформі You Tube декілька онлайн-проєктів.
Мистецький проєкт «Віртуальний хор України», діяльність якого у карантинний
період була відзначена своєю масовістю у Книзі рекордів України (#stayhome і співай на рекорд), випустив на своїй You Tube сторінці твір Миколи Лисенка «Молитва
за Україну». Організаторам проєкту вдалося у спільній молитві об’єднати понад 100
українських хористів. Виконання цього твору переглянули понад 7000 тисяч глядачів,
а у описі відео-проєкту автори залишили звернення на підтримку української армії
та закликали до фінансової допомоги на користь Збройних сил України.
Ще один онлайн-хор «United Ukrainian choir», організований хоровою диригенткою Юлією Левченко, об’єднав близько 50-ти учасників-хористів для участі у двох
творчих проєктах: виконання твору М. Гайворонського «Живи Україно» та сучасного українського композитора М. Волинського «Вставай Україно». Відео-проєкти переглянули понад 7000 користувачів і вони продовжують активно набирати перегляди.
Як зазначає організаторка Ю. Левченко: «Кожен українець працює на своєму фронті:
воєнному, інформаційному, культурному…» (Вставай, Україно; Живи Україно).
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Активним учасником культурної боротьби став колектив Львівського національного театру опери та балету ім. С. Крушельницької. У виконанні хору театру, солістів
у різних відео-роботах прозвучали старовинний піснеспів XIII ст. «З нами Бог», «Молитва до Пресвятої Богородиці» Г. Гаврилець, під керівництвом хормейстера театру
В. Яценка та режисера проєктів В. Вовкуна. Рефлексія колективу театру покликана
звернути увагу світової спільноти до нагальних потреб України та духовної підтримки тих, хто захищає територіальну цілісність, незалежність нашої держави.
Як ми можемо простежити у тих містах України де не ведуться активні бойові
дії, продовжує вирувати життя та розвиватися культура через реалізацію мистецьких
проєктів із залученням внутрішньо-переміщених музикантів. У Києві за ініціативи
волонтерської організації та хорового диригента, викладача факультету музичного
мистецтва КНУКіМ В. Лисенка було створено аматорських хор для реалізації культурного проєкту «Київ живе, Київ звучить». У виконанні хору, на території Андріївської
церкви, прозвучали відомі твори вітчизняних композиторів та композиції, що відновили свою популярність з початком бойових дій.
Цікавим також є проєкт «Ми є!» ініційований хормейстером Національної опери
України О. Тарасенком, який згуртував навколо себе хорових співаків з Києва, Дніпра, Одеси, Кривого Рогу, Рівного. Колективом репрезентовано прем’єрну програму
для рівненських слухачів з творів сучасних українських композиторів Є. Станковича,
В. Сильвестрова, Г. Гаврилець, Ю. Шевченка, Л. Васіної. Варто відмітити, що у рамках
проєкту вперше було виконано в Україні твір Е.–С. Тюйра «Ukrainale», що написаний
композитором в перші дні російсько-української війни.
Висновки
Підсумовуючи ми можемо дійти висновку, що незважаючи на продовження військових дій в країни, що зумовлює складний психо-емоційний стан митців, вони продовжують створювати, організовувати, популяризувати національну культуру. Таким
чином, діяльність українських митців у період війського стану, можна поділити на
три вектори: 1) популяризація українського музичного мистецтва для духовної підтримки співгромадян; 2) звернення уваги світової спільноти до нагальних проблем
українського суспільства; 3) залучення фінансової допомоги на потреби суспільства,
через мистецькі акції. Отже особистісні рефлексії митця стають поштовхом, як до авторського осяяння так і потреби окресленні своєї громадянської позиції, об’єднання
громадян, для певних патріотичних, мистецьких, соціальних акцій.
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СПЕЦИФІКА ЗАСТОСУВАННЯ МУЗИЧНИХ ЗАСОБІВ У ТВОРІ ДЖОНА УІЛЬЯМСА
«DOUBLE TROUBLE» ПІД КУТОМ ЗОРУ ОБРАЗНОЇ СЮЖЕТИКИ СЕРІЇ
«В’ЯЗЕНЬ АЗКАБАНУ» (З КІНОФРАНШИЗИ «ГАРРІ ПОТТЕР»)
Анотація
Актуальність даної роботи обумовлена необхідністю висвітлення музичних аспектів сучасної кінематографії, презентованих творчістю видатного композитора, автора саундтреків до численних легендарних фільмів і серіалів Джона Уільямса.
Мета – зробити музично-теоритичний та вокально-хоровий аналіз саундтреку
«Double Trouble» Джона Уільямса.
Висновки. Кінематографічна творчість Джона Уільямса харакетризує його як видатного новатора, який є основоположником цілої епохи у музично-образному ареалі кіномистецтва, що виразно простежується на прикладі аналізованого твору.
Ключові слова: музично-кінематографічна творчість, Джон Уільямс, образна
сюжетика, «В’язень Азкабану», кінофраншиза «Гаррі Поттер», музично-композиційні засоби.
Дискусії
Джон Таунер Уільямс (народився 8 лютого 1932 року) – один із найбільш шанованих композиторів світового кіномистецтва, володар найбільшої кількості номінацій на премію «Оскар». Його роботи «Гаррі Поттер», «Один вдома», «Список Шиндлера», «Індіана Джонс», «Зоряні війни» відомі на весь світ.
Музику Джона Уільямса можно віднести як до академічної, так і до сучасної. Ми
відчуваємо цілий калейдоскоп мелодій в одній формі. Його теми запам’ятовуються,
мають формули, цікаві співзвуччя в гармоніях, окрасу тембровості та просту структуру. Як зазвичай, вони квадратні та передбачувані. Його музика трансформується і має
кінечний результат, тобто має симфонічний розвиток.
Загалом, Джон Уільямс не використавував спецефекти, а створював прості імітації старовинної музики. Він хотів створити щось старовинне, домашнє, казкове, поєднавши це в сучасність.
У свою чергу, перекладення до фортепіано зробила Тіна Чінн. Її здібності як клавішниці та досвід в теорії музики з Університету Індіани сприяли швидкому зростанню як поп-аранжувальниці. В даний час Тіна є штатним учителем музики в Об’єднаній
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методистській церкві Фентона у Фентоні, штату Мічиган. Серед її робіт: «Moon River»,
«Over The Rainbow», «You raise me up», «Have Yourself a Merry Little Christmas» та інші.
Цікаво, що слова до пісні «Double Trouble» з’явилися задовго до зйомок, взагалі
задовго до кіно і до нашого часу. Слова написав найвидатніший англійський і світовий поет, драматург XVI століття Уільям Шекспір.
Звернемо увагу, «Макбет» – один із найвідоміших і найпохмуріших шедеврів
Шекспіра, який і сьогодні може викликати у глядачів страх. Він писав його цілих три
роки – з 1603 по 1606 роки. Політичні інтриги у п’єсі перемішані з потойбічними мотивами. Одержимий жагою до влади Макбет хоче заручитися підтримкою надприродних сил. Він звертається до трьох відьм, і ті викликають парфумів, які пророкують
Макбету успіх… ось тільки їхні слова можна витлумачити по-різному, про що підступні дами, звичайно, замовчують.
У зв’язку з цим звернемо увагу на першу сцену четвертої дії. Звучить пісня
«Double Trouble», назва якої перекладається як «подвійні труднощі» або «щось страшне наближається».
Фразу «Double, double, toil and trouble» знають навіть ті британці та американці,
хто не читав «Макбета». Така популярність зумовлена тим, що текст дуже сучасно звучить. Шекспір, як правило, писав п’єси білим віршем, змусив відьом говорити короткими римованими рядками, які для сьогоднішнього читача звичніші, ніж довгі красномовні монологи. Крім того, заклинання моторошне і бридке, від нього стає страшно
і трішки смішно – дуже вдале поєднання якостей, які вражають і дорослих, і малих.
Особливу популярність пісня відьом здобула у XX столітті з розвитком кінематографу та мультиплікації. Наприклад, у короткометражці Діснея «Trick or Treat» добродушна відьма готує в котлі своє зілля, примовляючи при цьому рядки з п’єси «Макбет». «Це із Шекспіра!» – пояснює вона здивованим племінникам Дональда Дака [2].
Оригінал

Текст у фільмі

Переклад українською

Round about the cauldron
go;
In the poison’d entrails
throw.
Toad, that under cold stone
Days and nights has thirtyone
Swelter’d venom sleeping
got,
Boil thou first i’ the charmed
pot.

Double, double, toil and
trouble
Fire burn and cauldron
bubble
Double, double, toil and
trouble
Something wicked this way
comes.

Подвійний,
подвійний
труд і неприємності
Вогонь горить, а казан
міхур
Подвійний,
подвійний
труд і неприємності
Щось
таке
лукаве
відбувається -

Eye of newt and toe of frog,
Wool of bat and tongue of
dog,
Double, double toil and Adder’s fork and blindtrouble;
worm’s sting,
Fire burn, and cauldron Lizard’s leg and howlet’s
bubble.
wing.

Око тритона та палець
жаби
Шерсть кажана та мова
собаки
Вилка Аддера та жало
сліпого черв’яка
Нога ящірки та крило сова

Eye of newt and toe of frog,
Wool of bat and tongue of
dog,
Adder’s fork and blindworm’s sting,

Double, double, toil and
trouble
Fire burn and cauldron bubble
Double, double, toil and
trouble

Подвійний, подвійний труд
і неприємності
Вогонь горить, а казан міхур
Подвійний,
подвійний
труд і неприємності
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Lizard’s leg and and owlet’s
wing,
For a charm of powerful
trouble,
Like a hell-broth boil and
bubble.

Something wicked this way Щось
таке
comes.
відбувається -

In the cauldron boil and bake,
Fillet of a fenny snake,
Scale of dragon, tooth of
wolf,
Double, double toil and Witches’ mummy, maw and
trouble;
gulf.
Fire burn, and cauldron
bubble.
Double, double, toil and
trouble
Scale of dragon, tooth of Fire burn and cauldron
wolf,
bubble
Witches’ mummy, maw and Double, double, toil and
gulf
trouble
Of the ravin’d salt-sea shark, Fire burn and cauldron
Root of hemlock digg’d i’ bubble
the dark,
Double, double, toil and
Liver of blaspheming Jew,
trouble
Gall of goat, and slips of yew Fire burn and cauldron
Silver’d in the moon’s eclipse, bubble
Nose of Turk and Tartar’s
lips,
Something wicked this way
Finger of birth-strangled comes!
babe
Ditch-deliver’d by a drab,
Make the gruel thick and
slab:
Add thereto a tiger’s
chaudron,
For the ingredients of our
cauldron.

лукаве

У
казані
закип’ятити
і запекти
Філе фені змії
Шкала дракона; зуб вовка
Мама відьом; коса та
затока
Подвійний,
подвійний
труд і неприємності
Вогонь горить, а казан
міхур
Подвійний,
подвійний
труд і неприємності
Вогонь горить, а казан
міхур

Щось таке зле приходить
(https://flowlez.com/
uk/songs/doubletrouble-811883/)

Проаналізувавши поезію, можна зрозуміти, що пісня складається з двох куплетів, які просто неодноразово повторюються. Драматургія пісні у фільмі має інший
підтекст: для навчання доводиться докладати подвійних зусиль. Виходячи із сюжетики пісні, слід звернути додаткову увагу на магічну емблематику, яка конкретизує
зміст тексту. У зв’язку з цим, слід зазначити, що пісню виконують діти разом з хором
жаб під час одного з бенкетів у Гоґвортсі.
Як відомо, жаба — один із важливих атрибутів чаклунства. Згідно з європейськими віруваннями, це супутниця відьом, що нагадує про смерть і муки грішників. Демонічний символізм бере початок у стародавніх країнах Близького Сходу і заснований,
ймовірно, на огиді, що викликала слиз, що покриває тіло жаби. У той же час жабу, що
уособлює в середньовічній Європі темряву і зло, жадібність і хіть, пов’язують із символізмом народження та відродження.
Висновки
Проаналізувавши музичну тканину саундтреку «Double Trouble» (перекладення
до фортепіано Тіни Чінн), прослідковуються риси епохи Середньовіччя. Це зумовлено
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навіть позначкою в тексті «Medieval in spirit», що означає «у дусі Середньовіччя». Джон
Уільямс свідомо використовує повторення формули «сantus firmus» (з лат. «заданий»,
буквально «твердий» наспів) — незмінна мелодія в одному з голосів. Ця техніка застосовувалася в період пізнього Середньовіччя і до раннього бароко. А розквіт відбвувся
на другу половину XV і XVI століття (https://uk.wikipedia.org/wiki/Джон_Вільямс).
У композиції ми вбачаємо опосередковані ознаки рондальності з чітким, характерним для неї, розподілом на повторюваний рефрен та епізоди. Основна тема
(рефрен) «Double Trouble» звучить у квінтовому викладі з ознаками терцевого руху
(гетерофонією), що виходять за межі поліфонічного розвитку у вигляді гармонічного
мислення. Імітація прослідковується в епізодах. Це короткі, не точні та не завершені
канони, що витікають у контрасний контрапункт. Окрім цього, гармонія всього твору
насичена змінами тональностей: d-moll, fis-moll, d-moll, h-moll, f-moll, a-moll, d-moll.
Ре-мінор використовується у вигляді гармонічного ладу. У кінці кожного рефрену
композитор вводить конфлікт. Інтервал секунди повторюється за допомогою пунктирного ритму на динаміці forte з акцентованим штрихом.
Безперечно, Джон Уільямс – новатор, який є основоположником нової епохи
у музично-образному ареалі кіномистецтва. Він переосмислює старовинні елементи
в контексті сучасності під кутом зору використання контрасного тематизму.
Наша робота потребує наступного дослідження і ймовірно стане темою нових
публікацій.
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ВПЛИВ МИСТЕЦТВА НА ЕМОЦІЙНИЙ ТА ФІНАНСОВИЙ СТАН ЖИТТЯ
УКРАЇНЦІВ У ПЕРІОД ВІЙСЬКОВОГО КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ
Анотація
Актуальність. Мистецтво ще з давніх часів є віддзеркаленням стану людства, його
соціального, політичного, економічного ладу, вподобань, рівня розвитку, психологічноемоційної складової. Саме у кризові часи воно грало вирішальну роль та для багатьох
ставало способом порятунку від стресів, негативних факторів впливу та глобальних
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перетворень. Питання впливу мистецтва на повсякденне життя суспільства є актуальним і зараз, в час, коли інформаційні технології стали основою життя, а культура
переходить на новий рівень розвитку, зростає доступ до інформації та знань.
Мета – проаналізувати вплив мистецтва на емоційний та фінансовий стан життя українців у період військового конфлікту в Україні.
Висновки. Культура та мистецтво тісно пов’язані з життям українського суспільства та корелюють з показником суспільного добробуту, тому доцільно використовувати даний напрямок життєдіяльності населення в якості інструменту зменшення негативних стрес-факторів, спричинених війною в Україні. Проведення мистецьких заходів
та залучення українців для створення творів мистецтва, освітні та ін. проекти мають
позитивний ефект на психологічно-емоційний стан громадян та мають кумулятивний
ефект при їх проведенні.
Ключові слова: культура, мистецтво, арт-терапія, мистецький проект, військові
дії, економіка
Дискусії
У світі є безліч методик арт-терапії та способів подолання стресових ситуацій за
допомогою мистецтва, частину з яких можна адаптувати для населення України, яка зазнала втрат внаслідок військових дій та знаходиться під впливом постійних факторів негативного впливу на психолого-емоційне здоров’я людини. В довоєнний період в Україні діяли грантові програми міжнародної підтримки культурних проектів, програми на
державному на місцевому рівні з культурної ініціативи та розвитку, однак, внаслідок
збільшення тіньової економіки результати відбору проектів не завжди були прозорими
та об’єктивними, що гальмувало процес розвитку культури і мистецтва в Україні. Найчастіше культурні проекти проводились за рахунок приватних інвесторів, самих митців
чи краудфандингу. За даними державного комітету статистики з 1990 року знизилась
кількість дитячих музичних шкіл в Україні у 1,5 рази, кількість художніх шкіл у 1,2 рази,
тоді як кількість шкіл мистецтв зросла до 384 шт. у 2017-2018 рр., що говорить загалом
говорить про негативні тенденції у сфері професійної освіти митців та підготовки фахівців з дитячого віку для покращення рівня культури і мистецтва у подальшому розвитку.
Разом з негативними економічними тенденціями та політичною нестабільністю
в Україні мав місце розвиток приватних навчальних закладів та ініціатив, які стали основою культурного прогресу у великих містах України, тоді як в селах, селищах міського типу та невеликих містах України, ситуація була суттєво інакшою та підтримувалась
тільки за рахунок місцевих органів самоврядування, громадської ініціативи мешканців, що залишались у рідних населених пунктах та здебільшого базувалась на матеріально-технічному забезпеченні, що функціонально та морально було застарілим.
Одночасно з великим розривом між великими та малими населеними пунктами
у сфері культури створювався сприятливий клімат для розвитку національних традицій та проявів мистецтва, чому сприяли загальнодержавні тенденції, напрямлені на
українізацію та зміцненню патріотичних настроїв у суспільстві.
При початку військових дій в Україні саме культурна складова життя українців
зазнала одного з найбільших економічних впливів та в першу чергу відреагувала на
зміни шляхом появи нових напрямів мистецтва, створенням мистецьких творів, розвитком культурного волонтерства. Не зважаючи на брак коштів та загальноекономічний спад, мистецтво стало одним з провідних напрямів, що сприяють консолідації суспільства та підтримці психо-емоційного стану.
Вплив на підсвідомість через створення творів мистецтва чи залучення населення до його демонстрації здатне приносити позитивні емоції та трансформувати негативні впливи шляхом переносу уваги та збільшенням зацікавленості культурною сто70
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роною життя, спробою відобразити внутрішні та зовнішні проблемні ситуації шляхом
створення мистецьких творів, що сприяє нормалізації психологічного стану та створює відчуття потрібності у суспільстві.
Концентрування уваги на проявах мистецтва в українському суспільстві особливо
важливим є для громадян, які вимушено поїхали з території Батьківщини та за допомогою створення мистецьких творів здатні не тільки стати рекламою української культури, а і створити сприятливі умови для подальшого інвестування у мистецтво України
при поверненні українців додому. Створилась система підтримки культурних проектів
за кордоном, які здатні до створення прибутку у майбутньому для митців (рис.1).

Рис. 1. Схема розвитку культурного проекту для українських мігрантів
на час військових дій Україні

За схемою, що зображена на рис.1 можна розробити план розвитку проекту від
стартапу до його реалізації, створити умови для збільшення зацікавлених осіб шляхом розміщення стартапу на інтернет-площадках, використати сучасні nft-технології, які здатні також акумулювати кошти, покращуючи фінансовий стан українців, що
опинились у стресовій ситуації.
Для українців, що залишились у період військових дій на території України
вплив мистецтва на психологічний стан має ще більше значення через постійний
стрес-фактор, який накопичується та призводить до настання депресій та інших хронічних захворювань, тому зосередження волонтерських організацій та митців на проведенні культурних заходів вкрай важливо для населення в умовах війни.
Сума інвестицій грошових ресурсів та часу прямо пропорційна результативним
показникам, що ілюструють зменшення впливу стрес-факторів на людину шляхом залучення культури та мистецтва у життя населення. Дану гіпотезу можна описати за
допомогою аналітичної моделі (формула 1).
де
Е – показник покращення психолого-емоційного стану українців внаслідок проведення культурних заходів, майстер-класів, виставок чи залучення громадян до спіль71
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ної мистецької роботи за певний проміжок часу (t), ai – інвестицій у певний культурний захід державними органами влади, приватними інвесторами або за допомогою
сторонніх інвестиційних джерел за певний проміжок часу, що в сумі всіх проведених
заходів (N) на певний територі] дають кумулятивний ефект та створюють атмосферу
зменшення впливу негативних стрес-факторів,
– людино-години волонтерів та
митців, (виражені у грошовій формі за мінімальною ставкою за 1 години праці) при
безоплатній оплаті праці волонтерам з врахуванням затрат праці на підготовку та
проведення культурних заходів (M) за певний проміжок часу на даній території.
За даними анкетування, яке проводилось за допомогою google-форми у мережі
інтернет для 50 респондентів, проведення мистецького заходу позитивно впливає на
психологічно-емоційний стан українців та в середньому еквіваентно отриманню задоволення від одного заходу у розмірі 10 дол. США для однієї людини (сума грошей, яку
бажає та може віддати громадянин України за проведення мистецького заходу). При
проведенні заходу на 100 чоловік, що є середньостатистичним показником відвідування заходів для місцевих громад отримуємо мінімальний еквівалент 1000 дол. США, що
можна вважати мінімальною психолого-економічною ціною мистецького заходу в період війни в Україні. Однак, ця сума значно зростає при проведенні серії заходів та постійній підтримці українців шляхом створення та розповсюдження творів мистецтва.
При залученні інвесторів у культурні проекти потрібно враховувати не тільки
економічні показники, але і показник суспільного добробуту, який зростатиме при
постійному культурному обміні, залученні митців до розповсюдження та популяризації творів української культури, створенні позитивного клімату для боротьби з ворогом та підтримці морального стану українців.
На даний час арт-терапія є дієвим інструментом у зонах підвищеного стресового
навантаження, можливістю спілкування та об’ єднання українців, методом покращення якості життя при обмежених фінансових ресурсах, шляхом збільшення стійкості
при впливі негативних факторів, можливість створення нових культурних проектів,
течій, розвитку мистецтва у всіх його проявах та залучення всіх верств населення до
культурних заходів та активної життєвої позиції.
До основних методів подолання стресу у період війни можна віднести такі показники (рис. 3).

екологічні

біохімічні

культурні

психологічні

фізіологічні

матеріальні

Рис. 3. Методи подолання стресу та корегування
його впливу на людину
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Зображені на рис.3 методи подолання стресу найкраще використовувати комплексно, виключаючи вплив негативних методів боротьби, що можуть зашкодити здоров’ю людини та бажані для впровадження місцевими органами влади та волонтерськими організаціями для покращення якості життя населення українців у період
військового конфлікту та післявоєнний період, що може позитивно відобразитись на
трудовому потенціалі населення та стану здоров’я. Маючи загальнодержавний характер дані методи боротьби зі стрес-факторами позитивно відобразяться на макроекономічних показниках та сприятимуть швидкому відновленню країни.
Висновки
Культура та мистецтво тісно пов’язані з життям українського суспільства та корелюють з показником суспільного добробуту, тому доцільно використовувати даний
напрямок життєдіяльності населення в якості інструменту зменшення негативних
стрес-факторів, спричинених війною в Україні. Проведення мистецьких заходів та залучення українців для створення творів мистецтва, освітні та ін. проекти мають позитивний ефект на психологічно-емоційний стан громадян та мають кумулятивний ефект
при їх проведенні. Доцільно залучати органи місцевого самоврядування, волонтерів та
інвесторів для проведення мистецьких заходів, тоді як витрати та відшкодування збитків для організації проектів можуть бути набагато нижчі, ніж сума збільшення показника суспільного добробуту для населення. При проведенні систематичних культурних та
мистецьких проектів, а також використанні інших методів подолання стресових факторів для українців, зменшується вірогідність передчасної смертності та рівня захворюваності внаслідок погіршення психологічного та морального стану населення.
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ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ КОЛЕКТИВУ «DAGADANA»
Анотація
Актуальність. Одним з провідних принципів утворення нових феноменів у мистецтві є синтезування здобутків різних музичних культур та стилів. Результатом таких
поєднань виступають проєкти, в яких межують елементи фольклору, пов’язаного з етнічними культурами світу та стилі популярної музики. За таким принципом працює
чимало колективів, серед яких можна згадати українсько-польський проєкт «Dagadana».
Мета – дослідити специфіку творчої діяльності гурту «Dagadana» та розкрити
особливості інтерпретації ними народнопісенних джерел.
Висновки. Українсько-польський колектив «Dagadana» працює у напрямку поєднання досягнень фольклору, джазу та ряду інших естрадних стилів. Основу репертуару
становлять народнопісенні фольклорні (українські та польські) джерела та стилізований фольклор. Базисним принципом для всіх композицій виступає застосування народної
манери співу. Водночас принципи музичного розвитку демонструють запозичення тих
прийомів, що характерні для джазової музики.
Ключові слова: фольклор, пісня, народна манера співу, джаз, Dagadana.
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Дискусії
Наразі функціонує надзвичайно багато колективів, які працюють у напрямку
опрацювання фольклорних форм. Одним з них є ансамбль «Dagadana». Для творчості цього колективу притаманне використання різних вокальних манер – народної,
естрадної тощо. Інші шари музичної тканини також демонструють синтез здобутків різних напрямків. Дослідження специфіки стилю даного колективу є актуальним
завданням, адже він широко відомий не лише в Україні, а й за її межами. До того ж обраний музикантами вектор музичної творчості є вкрай перспективним та таким, що
дозволяє популяризувати вітчизняну культурну спадщину.
Українсько-польський колектив «Dagadana» складається з чотирьох учасників.
Серед них дві вокалістки - Дагмара Грегорович та Дана Винницька, які також грають
на клавішах, а також Миколай Поспешальський (контрабас, скрипка) та Франк Паркер — ударні. Назва колективу була утворена за іменами вокалісток. Музиканти випустили ряд альбомів, перший з яких вийшов у 2008 році. Кожен з альбомів «Wygadana»,
«Maleńka», «Dlaczego nie», «List do Ciebie», «Meridian 68» вирішено в дещо іншому ключі. Провідною домінантною рисою стилю колективу є поєднання фольклору з джазом,
а також з елементами електроніки та поп-рок. Якщо вокальна лінія, представлена народною піснею, виконується у автентичній вокальній манері, то після неї може йти
імпровізація, яка буде співатись у естрадно-джазовій манері. Треба відзначити, що
рідко колектив створює обробки фольклору, скоріше це самостійні композиції, які
спираються на народнопісенний матеріал різних етносів. «Часто поштовхом служить
текст народної пісні, на який пишеться «своя» версія мелодії в народному дусі. У таких випадках зберігається образна сфера народної пісні, її ритмічна основа, закладена у строфі, а все інше може бути написане автором на власний розсуд, з оглядкою на
передбачуваний оригінал» (Тормахова, 2017, с. 87).
Під час запису альбому «Maleńka», колектив складався з трьох виконавців - Дага
Грегорович, Дана Винницька та Микола Поспєшальський. Музичний вимір є таким,
що має пошуковий характер. Звучання композицій є сучасним та водночас доволі
зворушливим. До альбому увійшло 12 композицій: «Preludium kolir szczastia», «Kolir
szczastia», «Tango», «Świniorz», «Roman», «Akademia», «Interludium szumila liszczyna»,
«Szumila liszczyna», «Bosa na rosie», «Sny», «Dagadana», «Maleńka». Ряд творів виконують роль своєрідних зв’язок між композиціями. Таким чином альбом сприймається
як цілісний цикл, а не збірка окремих пісень.
До альбому «Meridian 68», який було створено в 2014 році, також входить 12 композицій. Як і в попередніх альбомах, використовується як польський, так і український фольклор. Даний вибір народнопісенних джерел не лише дає можливість ознайомитись із фольклором, а й прослідкувати ті відмінні та спільні риси, які притаманні різним етнічним культурам. Зокрема у ньому представлена весільна пісня
«Grajo gracyki» із села Бандисе на Курп’янщині, яку співають перед виходом до церкви.
Наречена мусить відмовитися покидати рідний дім, виявляючи тим самим повагу та
прихильність до своїх близьких. Тоді вона зобов’язана вибачитися перед усією родиною за будь-які сварки і непорозуміння. Обов’язковим елементом церемонії є сльози,
що служать ритуалом очищення. Останнім етапом прощання з родиною є батьківське
благословення, після якого молода жінка нарешті може вирушити на зустріч з майбутнім чоловіком. Обрядові пісні такого типу часто містять інструкції для учасників
із зазначенням того, хто і в якому порядку повинен робити. Зазвичай їх виконують
подружки нареченої або весільна господиня. Сама наречена протягом усієї церемонії
взагалі не співає – її робота – плакати. Музичний супровід композицій передбачає застосування інструментарію, що має стосунок до фольклору, як наприклад, контрабас,
скрипка тощо.
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У композиції «U poli bereza» («У полі береза») використовується цікавий синтез
різних фольклорних джерел. Зокрема мелодичною основою є українська народна пісня, записана на Поділлі. У ній розповідається історія матері, яка чекає повернення сина
з армії. Він живий і сповнений бадьорості, тому жінка дуже щаслива. На жаль, щастя
псує сюрприз у вигляді її новоспеченої невістки. Між куплетами пісні йдуть інструментальні вставки, що мають медитативний характер та створюють враження імпровізаційних награвань. Водночас в цій пісні є компоненти, що відсилають і до монгольської
народної вокальної традиції. Окрім звичного виконавського складу в даній композиції додається музикант Хассібаген, який грає на морінхурі та співає із застосуванням
горлової техніки, уявляючи повернення до монгольського степу – своєї батьківщини.
В своїй творчості виконавці віднаходять ті елементи, що є спільними для різних
музичних культур та надають їм нового прочитання. Джазові інструментальні вставки,
які проходять між куплетами пісень, розкривають той глибинний потенціал, що закладено в фольклорі, який виступає джерелом для натхнення сучасним виконавцям.
Висновки
Українсько-польський колектив «Dagadana» працює у напрямку поєднання досягнень фольклору, джазу та інших естрадних стилів. Основу репертуару становлять
народнопісенні фольклорні (українські та польські) джерела, які стають основою композицій. Базисним принципом для всіх композицій виступає застосування народної
манери співу. Водночас принципи музичного розвитку демонструють запозичення
тих прийомів, що характерні для джазової музики.
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Анотація
Актуальність. Війна – це явище, що не може пройти непоміченим для українських музикантів. Композитори не припиняють писати музику навіть під час бомбардувань, втілюючи у музичні твори свої переживання щодо війни. Наразі центром культурно-мистецького
життя України є Львів, в якому проходять концерти українських естрадних виконавців,
а також сучасних академічних композиторів. В квітні 2022 року у Львівському органному
залі відбулась прем’єра твору О. Щетинського, який було написано у перші дні війни.
Мета – висвітлити специфіку концертної прем’єри твору «Lacrimosa» Олександра
Щетинського, що є мистецькою рефлексією щодо війни.
Висновки. Прем’єра твору О. Щетинського «Lacrimosa», яка пройшла у Львівському
органному залі, стала значною подією в сфері академічної музики. Цей новий твір на
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військову тематику не лише передав переживання митця щодо подій в Україні, але й виступив приводом для відчуття катарсису. Які б не були страшні життєві реалії сьогодення – мир настане і не можна втрачати надію.
Ключові слова: концерт, орган, війна, композитор, виконання, рефлексія.
Дискусії
Війна – це явище, що не може пройти непоміченим для багатьох митців: поетів,
письменників, художників, музикантів. Українське музичне мистецтво не є винятком. Його представники активно реагують на повномасштабне російське вторгнення в Україну, що почалося 24 лютого 2022 року. Деяким митцям потрібен час, щоб
осмислити це потрясіння, а дехто не припиняє писати і під час бомбардувань, втілюючи у музичні твори свої переживання щодо війни. Результатом такої мистецької
рефлексії стали естрадні пісні, що були створені українськими поп-зірками – Іриною
Федишин, Максом Барських, гуртом The Hardkiss та іншими. Їх твори швидко стали
відомими широкому загалу завдяки розміщенню в мережі інтернет. Також можна відзначити і значну активність композиторів, що створюють академічну музику. Серед
них можна згадати В. Сильвестрова та О. Щетинського, що не припиняли писати музику в перші дні війни.
Під час повномасштабного російського вторгнення у відносно спокійних містах
Західної України проходять концерти сучасної музики з антивоєнною тематикою. Нерідко у Львові облаштовуються «стихійні» виступи поп-музикантів, які презентують
свою творчість на площі Ринок. Так упродовж війни відбулись невеликі виступи таких
виконавців, як Kalush Orchestra, Laud, І. Федишин, С. Вакарчук та інших виконавців.
Також проходять концерти і у сфері академічної музики, які частіше локалізуються
в Львівському органному залі. Академічні концерти, які проходять у ньому, під час
військового стану концерти мають обмеження у часі — не більше 60 хвилин. В будні
дні може бути по одному концерту в день, а у вихідні — до трьох концертів. Також,
організатори концертів попереджають, що під час повітряної тривоги, концерт зупиняють і слухачам пропонують зайти у бомбосховище. Незважаючи на такі умови
проведення, концерти відвідують слухачі, багато виступів проходять з аншлагами.
Концертна програма, яка була презентована публіці 17 квітня 2022 року в Львівському органному залі, складалась з чотирьох творів, які створили сучасні українські
композитори. До програми увійшли композицї «Libera me» та «Пасхальна Стихира»
С. Луньова, «Expansion» А. Сисенко та «Lacrimosa» О. Щетинського. Перші три твори
для органу виконувала львівська органістка Світлана Позднишева. Їх було створено
ще у довоєнний час, проте їх духовний зміст добре відтворював той емоційний стан,
який охоплює більшість українців. Натомість твір «Lacrimosa» О. Щетинський написав у перші дні війни на прохання Львівського органного залу, мовою музики розповідаючи про все, що довелося пережити українцям за ці дні. Композитор перебував
у Києві, який на той час активно бомбили. До виконання даного твору були залучені музиканти Луганської обласної філармонії, які через останні події вимушені були
евакуюватися до Львова, а також солістка органного залу Світлана Позднишева. Виконанням диригував Іван Остапович.
Олександр Щетинський є членом Національної спілки композиторів, лауреатом семи міжнародних композиторських конкурсів, що має у творчому доробку понад 150 композицій різноманітних жанрів та виконавських складів. Цей митець не
вперше писав твори на прохання Львівського органного залу. Однак цього разу перед
композитором стояло особливе завдання – передати власні рефлексії про те, що відбувається за вікном його квартири та в державі в цілому і написати музичний твір
для музикантів у незвичному складі – скрипка, гобой, валторна, два тромбони та ор76
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ган. Артистичний директор Ukrainian Live Classic Іван Остапович акцентує, що такий
незвичний склад пов’язаний з тим, що саме такий колектив зміг переїхати до Львова,
після того, як в 2014 році вся філармонія переїхала до Сєвєродонецька [2].
Твір О. Щетинського «Lacrimosa» є одночастинною композицією з залученням елементів театралізації та застосуванням просторово-акустичних особливостей Львівського органного залу. Основна ідея твору — це співставлення війни і миру,
розкриття внутрішнього світу людини і зовнішніх жахів війни. Це проявляється на
рівні тематизму, що побудований на проростанні з одного інтонаційного зерна всіх
основних тем. Темброве рішення є дуже тонким — орган і ансамбль духових інструментів ідеально співпадають у акордових вертикалях. Тонке відчуття оркестру композитором виявляється у застосуванні скрипки — вона в умовах акустики органної зали
не звучить одинокою за рахунок використання штрихів, за допомогою яких додається щільності звучанню і створюється враження, ніби звучить унісон струнних інструментів. В зоні золотого перетину твору тромбоністи спускаються зі сцени і починають
переміщатися в глядацьку залу. Їх партії в цей час відображають діалог двох сирен,
що сповіщають про повітряну тривогу і поступово переходять у звукозображальні
ефекти, що символізують битву літаків-винищувачів. Після такого моторошного, доволі реалістичного епізоду, звучить кульмінація з акордовою підтримкою органу. Світ
людини під час війни сповнений моторошного жаху. Поступово ця пітьма відступає
і звучить прозора тема, що після кластерів і тембрових нашарувань є вкрай тендітною і ранимою, але сповненою надії. Вона і є тим уособленням «жалібної пісні» —
Lacrimosa, під час якої слухач переживає катарсис.
Війна – це страшний період в житті українців, проте мистецтво не повинно замовкати, адже воно виступає додатковою підтримкою для людей, засобом фіксації
подій у художній формі та можливістю сказати про те, що переживає творець та його
аудиторія. В 2016 році з приводу подій в Криму і на Донбасі режисер та автор плакатів
«Українська весна» Андрій Приймаченко зазначав наступне: «Мистецтво має допомагати людям хоча б на емоційному рівні зрозуміти, що взагалі відбувається у світі.
Особливо в час війни людям треба давати зрозуміти хто наш ворог і чому ми з ним
воюємо. Мистецтво оперує не інформацією, а емоціями. А вони часом правдивіші за
будь-яку інформацію» [1].
Висновки
Сучасні українські митці за часів війни не припиняють своєї діяльності, вони,
як раніше, пишуть та презентують публіці свої твори. Незважаючи на невеликий проміжок часу, який пройшов від початку війни в Україні, музиканти встигають втілити
власну рефлексію щодо подій у творах. Львів наразі виступає центром культурно-мистецького життя України, де звучать твори як естрадних виконавців, так і академічних
композиторів. Прем’єра твору О. Щетинського «Lacrimosa», яка пройшла у Львівському органному залі, стала значною подією в сфері академічної музики. Цей новий твір
на військову тематику не лише передав переживання митця щодо подій в Україні,
але й виступив приводом для відчуття катарсису. Які б не були страшні життєві реалії
сьогодення – мир настане і не можна втрачати надію.
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ТВОРЧА СПІВПРАЦЯ СТУДЕНТІВ-БАНДУРИСТІВ КНУКІМ З ПРОВІДНИМИ
МАЙСТРАМИ БАНДУРНОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ ТА СВІТУ
В ОНЛАЙН-ФОРМАТІ
Анотація
Актуальність зважаючи на ситуацію в Україні та світі, дана тема є надзвичайно
актуальною та нагальною. Пандемія COVID-19, а згодом і збройна агресія росії проти
України, спричинили новий поштовх до творчої взаємодії в мистецькому світі та, зокрема, в системі підготовки мистецьких кадрів у закладах освіти всіх рівнів акредитації. Виходячи з вищенаведених причин, для студентів розроблялися форми і методи
провадження повноцінного освітнього процесу в режимі онлайн-формату із залученням
коучів-лекторів з мистецьких закладів вищої освіти України та міжнародних партнерів.
Мета – висвітлити творчу співпрацю студентів-бандуристів з вітчизняними та
закордонними провідними митцями бандурного виконавства, обґрунтувати і описати
дану співпрацю у форматі онлайн та її значення для професійного розвитку майбутнього фахівця.
Висновки. Основне завдання бандуриста-інструменталіста, бандуриста-співака – це безперервність освітнього процесу, системність практичних занять з фахових вузькоспеціалізованих дисциплін, а також полівекторне бачення методик гри на
інструменті провідних майстрів бандурного виконавства та їх аналіз. Незважаючи
на обставини, які виникли на даному історичному етапі становлення Української
державності, та світовою пандемії загалом, студенти-бандуристи Київського національного університету культури і мистецтв мають можливість продовжувати навчатись і професійно розвиватись в режимі онлайн-формату, реалізовувати творчі
амбіції та ідеї в мистецьких проектах, удосконалювати техніку гри на інструменті, знайомитися з новими техніками сучасного бандурного виконавства в рамках
онлайн-формату.
Ключові слова: творча співпраця, студент-бандурист, бандурне мистецтво,
онлайн- формат, освітній процес.
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Дискусії
Підготовка фахівців бандуристів у вищій школі в умовах сьогодення приймає
виклики, які потребують швидких рішень та об’єктивних підходів для формування
професійно-практичних навичок музиканта. За останні три роки мистецька освіта
та підготовка фахівців музикантів (бандуристів) у Київському національному університеті культури і мистецтв впевнено «стала на рейки» онлайн-формату. Всі види
діяльності, які передбачені освітньою траєкторією здобувача вищої освіти за освітньою програмою «Бандура і кобзарське мистецтво», а це – майстер-класи в рамках
навчального процесу, творчі зустрічі, практична підготовка, міжнародна співпраця,
мистецькі проекти і т.д. здійснюються у дистанційній формі на платформі відеоконференцій «Zoom».
Творчі зустрічі в онлайн-форматі та їх вага в системі практичної та теоретичної
підготовки студентів-бандуристів на факультеті музичного мистецтва Київського
національного університету культури та мистецтв можна виокремити три вектори:
міжнародна співпраця, співпраця із мистецькими закладами вищої освіти та національними колективами України, індивідуальна творча взаємодія з провідними майстрами бандурного мистецтва.
Індивідуальна творча взаємодія з провідними майстрами бандурного мистецтва.
Одним із прикладів творчої взаємодії студентів-бандуристів з видатними мистцями бандурного мистецтва є співпраця з солістом Національного академічного
оркестру народних інструментів, кандидатом мистецтвознавства, бандуристомвіртуозом, аранжувальником, композитором – Геогрієм Матвіївим. В рамках зустрічей
зі студентами освітньо-професійної програми «Бандура і кобзарське мистецтво» ФММ
КНУКіМ в онлайн-форматі, Г. Матвіїв презентував лекцію «Дискографія як елемент
промоушену та організації творчості музиканта». Даний вид взаємодії зі студентамибандуристами у творчій площині дає їм спробу ознайомитись з можливостями реалізації власного творчого потенціалу з подальшим залученням до мистецьких
проектів, які курує Г.Матвіїв в рамках грантових проектів Президента України для
молодих митців у сфері бандурного виконавства, розвивати та оволодівати новітніми прийомами гри на бандурі. Результатом такої мистецької колаборації є розширення репертуару студента, оскільки Г. Матвіїв є виконавцем бандурних творів
сучасного покоління, знайомство бандуристів-початківців з новітніми прийомами
гри на інструменті, що використовуються ним у музичних інструментальних творах для полегшення технічного і художнього виконання (https://www.youtube.com/
watch?v=FiPjMjkFOT0&t=4038s&ab_channel=%D0%A4%D0%9C%D0%9C%D0%9A%D0
%9D%D0%A3%D0%9A%D1%96%D0%9C).
В рамках освітнього процесу, а саме його практичної складової, студенти здійснюють консультації в онлайн-форматі із заслуженим артистом України, бандуристом-вокалістом, композитором, доцентом кафедри музикознавства та методики
музичного мистецтва Тернопільського національного університету ім. В. Гнатюка – Дмитром Губ’яком. В ході консультацій Д. Губ’як представив схему еволюції
і модернізації бандури харківського типу у ХХІ столітті та їх можливі тенденції,
можливість використання новітніх технологій та матеріалів у проектуванні та
виробництві бандур на сучасному етапі. Зазначений коуч є конструктором бандур харківського типу, які презентував студентам: зокрема це бандура з карбону,
бандура з системою перемикання розроблену В. Є. Герасименком та удосконаленою Д. Губ’яком (https://www.youtube.com/watch?v=weEB4jtMvDE&t=4016s&ab_
channel=%D0%A4%D0%9C%D0%9C%D0%9A%D0%9D%D0%A3%D0%9A%D1%96%D0
%9C).
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Змістовною та практично значущою є співпраця студентів з народним артистом
України – Романом Гриньківим. Р. Гриньків удосконалив бандуру київського типу. Зі
слів майстра, вільна імпровізація, вільне трактування української музики, осучаснення української, класичної або народної музики, це те, чим він любить займатися.
Надзвичайно цінними для студентів-бандуристів є практичні поради Р. Гриньківа
стосовно початку роботи над джазовими творами та специфіку їх виконання на бандурі, відхилення джазу в бандурному мистецтві. Під час зустрічей зі студентами коуч
демонструє специфіку гри на бандурі, дає практичні поради як покращити звук на
бандурі, як домогтись кращої якості звучання за допомогою положення руки, пальців (https://www.youtube.com/watch?v=uX43sN8gRx8&t=1s).
Міжнародна співпраця.
Онлайн-формат дозволяє залучати до провадження освітнього процесу міжнародних коучів та партнерів. Таким чином між Гарантом освітньо-професійної програми «Бандура і кобзарське мистецтво» та керівником Національної капели бандуристів ім. Т. Шевченка (м. Детройт, ш. Мічиган), заслуженим артистом України – Олегом
Махлаєм укладено угоду про співпрацю, що дає змогу студентам відвідувати репетиційний процес колективу в форматі «Zoom-конференцій». Таким чином студентам
дана унікальна можливість познайомитися з історією створення і становлення колективу який відзначив 100 річчя творчої діяльності, ознайомитися з методикою роботи
з колективом, вивчити особливості проведення репетиційної діяльності під час пандемії COVID-19, формування концертної репертуарної політики.
В рамках міжнародної співпраці відбуваються консультації здобувачів вищої
освіти освітньо-професійної програми «Бандура і кобзарське мистецтво» у сфері виконавства на старосвітській бандурі з науковим співробітником університету Монаш, в місті Мельбурн (Австралія), заслуженим артистом України – Віктором
Мішаловим. В. Мішалов ділиться зі студентами-бандуристами колосальним практичним досвідом, який напрацював з видатними особистостями, зокрема це Мирослав Скорик та Володимир Колесник. У Мирослава Скорика, Віктор брав уроки
з композиції, в результаті отримав змогу познайомитись з його методами та індивідуальним стилем композиції генія-сучасника. Завдяки консультаціям Віктора
Мішалова студенти знайомляться з тенденціями розвитку бандурного мистецтва
та музичної культури української діаспори Північної Канади. Віктор також окреслює особливості роботи з капелою бандуристів ім. Т.Шевченка (м. Детройт, ш. Мічиган), виконавські труднощі за часів керівництва колективом Володимира Колесника
(1991-1994 роки), описує диригентську техніку керівника (https://www.youtube.com/
watch?v=86b2mylMOYI&t=1353s).
Співпраця із мистецькими закладами вищої освіти та національними колективами України.
В умовах сьогодення налагоджена співпраця факультету музичного мистецтва
КНУКіМ з мистецькими закладами вищої освіти, в яких здійснюють підготовку фахівцівбандуристів. Онлайн-формат є вимогою часу, що дозволяє залучати до освітнього
процесу зовнішніх стейкхолдерів серед яких провідні викладачі бандурного мистецтва Академій музики України, художні керівники профільних національних творчих колективів і т.д. Співпраця відбувається у формі відео-конференцій (майстеркласи, гостьові лекції, творчі зустрічі) з обміну досвідом. Відбулися гостьові лекції
доцента музичного факультету, кафедри «Виконавське мистецтво» Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки, заслуженого працівника культури України, керівника капели бандуристів «Чарівниці», директора-розпорядника міжрегіонального
фестивалю-конкурсу ансамблів бандуристів «Дзвени, бандуро!» – Світлани Валентинівни Овчарової. В ході співпраці С. Овчарова ділиться власними індивідуальними
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теоретичними основами звуковидобування на бандурі, дає корисні поради щодо звуку, розповідає про «бандурні секрети», які використовує на практиці. Під час зустрічі
студенти мали змогу обмінятись бандурним репертуаром Київської та Дніпровської
школи бандурного виконавства.
Запрошений коуч – народна артистка України, професор, завідувачка кафедри
народних інструментів Львівської національної музичної академії імені М.В. Лисенка – Людмила Кузьмівна Посікіра. Л. Посікіра окреслила вимоги до індивідуальної
програми підготовки студента-бандуриста ЛНМА ім. М.В. Лисенка, засади Львівської
бандурної школи ХХІ століття.
Здобувачі вищої освіти освітньо-професійно програми «Бандура і кобзарське
мистецтво» активно співпрацюють з національними музичними колективами України. Зокрема з Національною заслуженою капелою бандуристів України ім. Г.І. Майбороди з керівництвом якої укладено угоду про співробітництво та партнерство на безстроковий термін, капела є постійною базою практичної підготовки студентів-бандуристів КНУКіМ. Результатом даної співпраці є підготовка фахових музикантів-бандуристів, випускників Університету, а нині солістів зазначеного вище колективу:
Дмитро Романчук; Юрій Галібін; Максим Воловоденко; Володимир Трибель; Максим
Пер’ян; Денис Кузін; Назар Федоренком та ін.
Висновки
Основне завдання бандуриста-інструменталіста, бандуриста-співака – це безперервність освітнього процесу, системність практичних занять з фахових вузькоспеціалізованих дисциплін, а також полі-векторне бачення методик гри на інструменті
провідних майстрів бандурного виконавства та їх аналіз. Незважаючи на обставини,
які виникли на даному історичному етапі становлення Української державності, та
світовою пандемії загалом, студенти-бандуристи Київського національного університету культури і мистецтв мають можливість продовжувати навчатись і професійно
розвиватись в режимі онлайн-формату, реалізовувати творчі амбіції та ідеї в мистецьких проектах, удосконалювати техніку гри на інструменті, знайомитися з новими
технологіями сучасного бандурного виконавства в рамках онлайн-формату. Яскравим практичним результатом творчої взаємодії з митцями бандурного виконавства
є проект студента другого курсу Громосяка Віталія «Виготовлення бандури харківського типу» в рамках Гранту Президента України на 2021 рік для створення і реалізації творчого проекту «Реконструкція технології виробництва бандури» на базі Національної спілки кобзарів України.
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АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПІДГОТОВКИ МУЗИКАНТІВ-ВИКОНАВЦІВ
У ВИЩІЙ ШКОЛІ: ПИТАННЯ КАР’ЄРНОГО УСПІХУ
Анотація
Актуальність. Підготовка високопрофесійних музикантів-виконавців – пріоритетне завдання вищої мистецької, зокрема, музичної освіти. Однак, чи можливий сталий підхід до формування компетентностей фахівця при стрімкій динаміці економічного, технологічного розвитку? Реалії останніх десятиліть чітко демонструють нові
вимоги до митців. Урахування потреб стейкголдерів та формування відповідних навичок
(soft skills, hard skills, digital skills) під час навчального процесу – є запорукою успішної реалізації випускників на ринку праці.
Мета – виявити актуальні тенденції підготовки музикантів-виконавців, проаналізувати групи навичок необхідні для їх подальшого професійного успіху.
Висновки. На початку ХХІ століття найбільш чітко прослідковується зміщення
ціннісних акцентів, дистанціювання між культурною та економічною домінантами як
у музичній мистецькій так і у освітній галузях. Зміна форм виробництва та споживання
призвела до створення нових музичних бізнес-моделей, відбулась диверсифікація маркерів професійного успіху музикантів. Підготовці універсального конкурентоспроможного
фахівця сприяє формування основних навичок – soft skills, hard skills, digital skills.
Ключові слова: вища музична освіта, soft skills, hard skills, digital skills, професійна
реалізація.
Дискусії
Вища музична освіта – це цілісний, структурований, багатокомпонентний процес та, водночас, своєрідне, унікальне явище, яке є частиною культури і пов’язане з її
ціннісним змістом. Таке розуміння дає підстави для аналізу перспектив розвитку музичної освіти у площині культури з акцентом на категоріях музичної естетики. Вод82

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

SECTION: MUSIC PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY
ночас, тенденції інтенсивного розвитку суспільства, економічні запити мають значний вплив на коригування основних засад підготовки музикантів. Найбільш чітко
дистанціювання між культурною (ціннісно-змістова, духовна, культуро-творча місія
випускника-музиканта) та економічною (соціальна ситуація, що склалась на сьогодні – коли випускник закладу мистецької вищої освіти розглядається як «продукт для
ринку праці») домінантами прослідковується на початку ХХІ століття. Серед чинників, які стали причиною зміщення ціннісних акцентів можна назвати: економічний
розвиток, цифровізація, соціокультурна інтеграція, прагматизм мислення, спрямованість на розважальні жанри, споживче ставлення до мистецтва (що деякою мірою
спотворює художні, музичні уподобання) і ін.
Таким чином відбувається певна дихотомія у сучасній музичній освіті, як і у мистецтві в цілому. Наприклад, художня уява – підприємництво, культурна спадщина –
робота. Досі такі концепції сприймалися як протилежні, або конкуруючі пріоритети
(духовні цінності – матеріальні цінності). Зміна форм виробництва та споживання
призвела до створення нових музичних бізнес-моделей, відбулась диверсифікація
маркерів професійного успіху.
Подібна ситуація прослідковується не лише в українському просторі, а й у світовому. Ряд вчених пропонують дихотомну освітню модель оптимально адаптувати до
реалій сьогодення з максимальною суспільною користю. Так, дослідники-однодумці
різних країн (Бельгії, Великобританії, Данії, Іспанії, Хорватії, України), у статті «Музиканти як «творці в суспільстві»: концептуальний фундамент сучасної професійної
вищої музичної освіти» розглядають цілі, цінності та принципи, що лежать в основі
вищої музичної освіти в контексті бурхливих глобальних змін з таких позицій: навчання музикантів-професіоналів (виконавців) та залучення вищих музичних закладів у суспільний процес. Зокрема, висвітлені такі поняття як: «мистецьке громадянство», «соціальна відповідальність та громадянська місія», обґрунтовано їх зв’язок
із концепціями художньої досконалості, уяви, творчості та музичної спадщини. Дослідники пропонують розглядати діяльність музикантів як «творців у суспільстві», які
поєднують мистецьке бачення та соціальну практику у громадах та зазначають, що
такі тенденції у вищій освіті впливають на формування навчальних планів і, навіть,
на методи навчання. Конструктивістські парадигми навчання та викладання гнучко
використовуються в ряді «залучених» середовищ, таких як: стажування, навчальна
практика, проекти, у т.ч. соціальні (Gaunt & ect., 2021).
Не маючи на меті у даній роботі вдаватися до аналізу стратегії розвитку вищої
музичної освіти, зазначимо, що є ряд суттєвих об’єктивних чинників, котрі вплинули
на траєкторію реалізації навчального процесу, очевидним є прагнення до інновацій
та технологізації. Водночас, у пріоритетах в галузі освіти та економічного розвитку
прослідковується перехід від підвищеної уваги до предметів STEM (наука, технології,
інженерія, математика) до фокусування на предметах STEA(rts)M.
Соціокультурна, політична та економічна ситуація сьогодні спонукає до роздумів щодо підготовки музикантів-виконавців до професійної кар’єри.
Які акценти повинні бути у пріоритеті навчального процесу вищої школи, як
працювати з дискусією від «мистецтва заради мистецтва» до «мистецтва для соціальних цілей», «мистецтва для бізнесу»? – можливі різні точки зору. Музику можна
розглядати і як артефакт, і як процес – професійне виконавство, аматорське музикування, активне або пасивне сприйняття музичного мистецтва, і як соціальний феномен, і з точки зору прибуткового підприємництва тощо. Так, у науковому дискурсі
зустрічаються критичні зауваження щодо розуміння музичного мистецтва як соціальної або економічної (прибуткової) виконавської практики, натомість наголошується на необхідності аксіологічного підходу, естетичного оцінювання твору та ви83
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конавства в цілому. Протилежною є думка дослідника Д. Еліота, науковець зазначає:
«Мистецтво створено людьми і для них, які живуть у реальному світі, в якому виникають конфлікти великих і малих груп. Таким чином, мистецтво є також і втіленням
політичних та ідеологічних переконань, розуміння та цінностей людей, як особистих,
так і колективних. Традиційний «самозаглиблений художник» є неправильною моделлю для мистецтва у двадцять першому столітті. Музика знаходиться у суспільстві,
це не абстрактний ідеал» (Elliott & ect., 2016). Прикладом можуть слугувати виконавці
та музичні твори як академічного так і неакадемічного напрямів. Так, у пісні гурту
Kalush Orchestra «Стефанія» фольклорна інтонема, як ядро мистецького твору, потрапила у політичний, соціальний, культурний резонанс.
Зважаючи на різні точки зору та оцінюючи реалії сьогодення, цілком зрозуміло, що для успішної професійної кар’єри музиканта, окрім глибокого розуміння музичного мистецтва, віртуозного виконавства (нерідко за декількома спеціальностями), необхідне також вільне володіння цифровими інноваціями, комунікативними
навичками та навичками соціального і культурного підприємництва, зосередження
уваги як на локальному (національному) так і глобальному (міжнародному) контенті, активність, саморозвиток та ін. Відповідно до нових запитів, членами Ради
Європи та учасниками міжнародного Проекту Європейської Комісії «Гармонізація
освітніх структур в Європі» (Tuning Educational Structures in Europe) сформульовано стратегічні ідеї та цілі вищої освіти, зокрема: необхідність виховання активної
громадської позиції, підготовка до ринку праці, особистий розвиток, набуття нових
знань і ін.
Важливо також у професійній діяльності дотримуватися цивілізаційних норм,
принципів та цінностей: свободи, справедливості, моралі, пріоритетності життя,
етичних норм і ін. Зазначене стосується професійної діяльності у всіх видах мистецтва, а їх недотримання приводить до незатребуваності артистів. Сучасний «споживач мистецтва» гостро реагує на соціальну, політичну активність виконавців, їх життєві позиції тощо.
Отже? у сучасному світі замало бути вузькоспеціалізованим фахівцем. Загальновизнаними сьогодні є три основні групи навичок необхідних для успішної реалізації
професіонала – soft skills, hard skills, digital skills. Не випадково саме soft skills запропоновані першою групою. Це універсальні навички, які сприяють успішній кар’єрі
у будь-якій професії та передбачають: комунікацію, самоорганізацію, командну роботу, вміння стратегічного планування, розуміння тайм-менеджменту, творче мислення, критичне мислення, мотивацію і інші.
У вищій музичній освіті також здійснено акцент на розвитку soft skills, зокрема у Стандарті вищої освіти України першого (бакалаврського рівня) за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» на основі якого
розробляються відповідні освітньо-професійні програми з підготовки фахівців зазначено про необхідність формування у здобувачів освіти здатності до спілкування
державною та іноземною мовами, здатності працювати як в команді так і автономно, здатності виявляти ініціативу та підприємливість, здатність генерувати нові ідеї,
бути критичним і самокритичним, проявляти навички ділових комунікацій, міжособистісної взаємодії, вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми тощо (Стандарт вищої освіти України).
Друга група – hard skills – це вузькопрофільні навички. Для музикантів-виконавців це: володіння музичним інструментом, голосом, технічна майстерність, виконавська культура, здатність відтворювати драматургічну концепцію музичного твору
з урахуванням особливостей музичних стилів різних епох, здатність створювати та
реалізовувати власні художні концепції тощо (Стандарт вищої освіти України).
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Слід зауважити, що soft skills це, швидше, ситуативні вміння, які сприяють
кар’єрному розвиткові, успішній реалізації фахівця, а hard skills є фундаментальною
основою для музично-виконавської діяльності висококваліфікованого професіонала.
Разом з цим, обидві групи є базовими у таких видах музичної діяльності як: гра (спів)
в ансамблі, диригування мистецьким колективом, взаємодія з концертмейстером,
акомпанування тощо.
Третя група - digital skills сформувалась у зв’язку із цифровізацією та діджиталізацією у суспільстві. В останні роки цифрові навички для музикантів актуалізуються
у зв’язку з частковим переведенням культурно-мистецького життя у онлайн формат.
Професійно необхідними стали навички роботи з новими комп’ютерними програмами, опанування новітніх комунікаційних технологій, здатність до пошуку та оброблення інформації з різних джерел.
Висновки
На початку ХХІ століття найбільш чітко прослідковується зміщення ціннісних
акцентів, дистанціювання між культурною та економічною домінантами як у музичній мистецькій так і у освітній галузях. Зміна форм виробництва та споживання призвела до створення нових музичних бізнес-моделей, відбулась диверсифікація
маркерів професійного успіху музикантів. У зв’язку з цим одним із стратегічних завдань вищої музичної освіти є підготовка висококваліфікованих, конкурентоздатних
фахівців із широкими можливостями професійної кар’єрної реалізації. У освітньому
процесі слід зважати на ряд суттєвих об’єктивних чинників, котрі вплинули на траєкторію реалізації навчального процесу, очевидним є прагнення до інновацій та технологізації. Підготовці універсального конкурентоспроможного фахівця сприяє формування основних груп навичок – soft skills, hard skills, digital skills. Дана тема потребує
подальшого осмислення та детального компаративного аналізу європейського та вітчизняного досвіду у стратегії побудови освітньої траєкторії відповідно суспільним
потребам.
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Анотація
Актуальність. Сучасна мистецька освіта перебуває у стані трансформації. Початок 20-х років XX століття ознаменував значні зміни у організації навчання. Цей процес передбачав потребу здійснити перехід від звичних форм навчання, які відбувались
офлайн, до онлайн-практик. В умовах бойових дій, що проходять на території України,
актуалізувалось питання додаткового перегляду формату проведення занять та здійснення проміжного контролю.
Мета – окреслити специфіку організації сучасної мистецької освіти в українському просторі.
Висновки. Сучасна мистецька освіта може здійснюватись здебільшого у дистанційному форматі. Викладач має створювати широкий спектр можливостей задля опанування студентом знань, як шляхом синхронної, так і асинхронної взаємодії. Завдяки
спеціалізованим платформам, як Google Classroom, Moodle здобувач освіти матиме доступ до відео, аудіо-матеріалу, інформаційно-текстових джерел. Асинхронна взаємодія
дозволяє створити можливості для самостійного вибору часу навчання, яке буде безпечним для усіх учасників навчального процесу.
Ключові слова: освіта, мистецтво, музика, синхронна взаємодія, асинхронна,
онлайн.
Дискусії
Сучасна мистецька освіта перебуває у стані трансформації. Початок 20-х років
XX століття ознаменував значні зміни у організації навчання. Цей процес передбачав
потребу здійснити перехід від звичних форм навчання, які відбувались офлайн, то
онлайн-практик. Дистанційне навчання може бути визначене, як «форма навчання
з використанням комп’ютерних і телекомунікаційних технологій, які забезпечують
інтерактивну взаємодію вчителів та учнів на різних етапах навчання i самостійну роботу з матеріалами інформаційної мережі» (Грицюк, 2021, с.3). В умовах бойових дій,
що проходять на території України, актуалізувалось питання ще більшого перегляду
формату проведення занять та здійснення проміжного контролю. Дане питання є актуальним та таким, що потребує висвітлення.
Після початку бойових дій багато педагогів та здобувачів освіти залишили свої
домівки та опинились в умовах, які не були прилаштовані для проведення занять.
Для продовження навчання може бути використана частина методичних принципів,
які було сформовано під час карантинних обмежень, впроваджених після поширення
пандемії Covid-19. Зокрема, найбільш прийнятною формою задля проведення занять
виступають ті, що передбачають використання онлайн-платформ, як Zoom, Google
Meet, які дозволяють ефективно проводити роботу з великими групами здобувачів.
Вони надають можливість реалізовувати навчання у формі лекцій та семінарських чи
практичних занять. Спроможність демонструвати аудіо та відео-контент, а також ви86
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користовувати інтерактивні дошки, створюють підґрунтя для здійснення ефективної
та комплексної роботи. Проте застосування програм Zoom та Google Meet потребує
наявності стійкого інтернет-з’єднання, яке наявне наразі не в усіх регіонах України.
Відповідно, даний опрацьований та дієвий формат занять не завжди може бути реалізований. Також значну складність може становити неспроможність здобувачу освіти
усамітнюватись для участі у навчальному процесі, яке б здійснювалось у синхронному режимі. У сучасних умовах студенти можуть перебувати разом з іншими членами
родини у одному приміщенні, які також впроваджують робочу чи навчальну діяльність. Також проведення навчальних занять може перериватися через потребу переміщення у більш безпечне місце – бомбосховище тощо. Тому процес навчання із залученням комунікації у синхронному режимі можливий не для всіх здобувачів освіти.
Отже, навчання потрібно здійснювати не лише у форматі синхронної, але й асинхронної взаємодії. У випадку наявності у здобувача освіти доступу до мережі інтернет,
яка є не надто стабільною, можливі форми роботи у Google Classroom, Moodle. В межах
даних програмних додатків наявні ресурси задля завантаження різноманітного контенту, як з боку викладача, так і з боку здобувача освіти. В них можна розміщувати
завдання для самостійної роботи студентів, рекомендації щодо їх виконання, долучати посилання на відео-лекції, плани семінарських та практичних занять, а також
додавати методичну літературу. За умови доступу до мережі інтернет здобувачі можуть у зручний та безпечний для навчання час опановувати методичні матеріали, опрацьовувати їх та завантажувати роботи. Викладач зможе ознайомитися із наданими
відповідями та здійснити їх оцінювання згідно заздалегідь встановленим критеріям.
Мистецька освіта передбачає опанування не лише комплексом знань, але й практичними навичками та вміннями. Зокрема, велика роль надається заняттям з фаху.
Якщо це музикант, то його навчання передбачає регулярні вправи із залученням інструментів. Причому навіть вокалісти повинні мати доступ до фортепіано, яке потрібне задля виконання завдань з музично-теоретичних дисциплін (сольфеджіо, гармонія, аранжування), а також відпрацювання творів, що входять до концертної програми. Проте ймовірність наявності музичних інструментів у місцях, в які здійснюється
евакуація студентів, є доволі низькою. Саме тому потрібний пошук альтернативних
можливостей, які замінять доступ до музичних інструментів. Якщо мова йде про заміну клавішного інструменту задля виконання музично-теоретичних дисциплін,
то доречним буде застосування віртуального фортепіано. «Сучасна освіта повинна
мати випереджувальний характер, бути гнучкою, відкритою системою, забезпечувати можливості для духовного, інтелектуального, фізичного, соціального, морального
розвитку всіх громадян України, її перетворювальна роль поступово має сформувати
суспільство, яке постійно навчається» (Сіренький, 2021, с.11).
Використання можливостей Google Classroom, Moodle, спеціалізованих файлообмінників дозволяє завантажувати навчальний контент, який містить зразки виконання здобувачами освіти їх навчального репертуару. Згодом викладачем можуть
вноситись корективи щодо вірності виконання твору, необхідності зміни певних
нюансів та аспектів його художньо-образної інтерпретації. Так само за допомогою
даного програмного забезпечення можна проводити проміжний контроль, що буде
дозволяти оцінювати поточний рівень опанування знаннями та практичними навичками.
Висновки
Сучасна мистецька освіта може здійснюватись здебільшого у дистанційному
форматі. Викладач має створювати широкий спектр можливостей задля опанування
студентом знань, як шляхом синхронної, так і асинхронної взаємодії. Завдяки мож87
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ливостям спеціалізованих інформаційних платформ, як Google Classroom, Moodle
здобувач освіти може вивчати відео, аудіо-матеріал, інформаційно-текстові джерела
та завантажувати завдання. Асинхронна взаємодія хоча й не може в повній мірі замінити синхронну, проте дозволяє створити можливості для самостійного вибору часу
навчання, яке буде безпечним для усіх учасників навчального процесу.
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ФОРТЕПІАННІ ТВОРИ ІСААКА БЕРКОВИЧА ТА МИКОЛИ СІЛЬВАНСЬКОГО
ДЛЯ ДІТЕЙ: ПЕДАГОГІКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Анотація
Актуальність. Досліджено окремі аспекти творчості Ісаака Берковича та Миколи
Сільванського, котрі є важливим фактором для розуміння цілісності київської фортепіанної школи, а особливо для комплексного осягнення розвитку української фортепіанної
музики для дітей. Опрацьовано архівні матеріали по життєтворчості обох постатей,
проведено їх паралель із рисами та особливостями авторського композиторського стилю митців.
Мета – висвітлити важливості творчості Ісаака Берковича та Миколи Сільванського у контексті проблем виховання молодого піаніста.
Висновки. Композиторська «дитиноцентрична» спрямованість є пріоритетною
віхою діяльності І. Берковича та М. Сільванського, котра плідно поєднувалась із фортепіанною педагогікою. Цим визначалось глибоке розуміння мети і стратегічних завдань
митців, котрі відчували нагальні потреби юних піаністів.
Ключові слова: фортепіанна педагогіка, виховання піаністів, композитори,
І. Беркович, М. Сільванський.
Дискусії
І. Беркович та М. Сільванський опираючись на національні та загальноєвропейські традиції творчо переосмислювали основні існуючі моделі в написанні дитячої
музики, розширювали програмний зміст відповідно до естетичних настанов часу,
прагнули до вдосконалення виконавської техніки юних піаністів, оновлення педагогічного та концертного репертуару.
Жанровими домінантами творчості І. Берковича та М. Сільванського стали цикли фортепіанних п’єс, дитячі альбоми, концертні етюди, варіаційні цикли, дитячий
фортепіанний концерт. Кращі з них позначені новаторськими рисами. Шляхом, закладеним обома митцями, просуватимуть й творчо переосмилюватимуть його на88
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ступні покоління українських композиторів. Зокрема, у жанрі дитячого фортепіанного концерту. Йому надавалася особлива увага у вихованні юного піаніста, виробленню вміння гри з оркестром, опануванню цього мистецтва на зразках доступних дітям
за технічними можливостями та інтонаційно-образним змістом. Їх послідовниками
в цій царині стали Л. Шукайло, Л. Брустінов та Ю. Зубай та ін.
Дана тематика, на жаль, все ще залишається недостатньо висвітленою та не
в повній мірі осмисленою. У сучасній культурології проблематизується окрема галузь – культура дитинства, яка теж може слугувати розширенню дослідницьких горизонтів в опануванні цієї проблеми.
Педагогічну діяльність Ісаак Беркович розпочав з року як викладач фортепіано
у ДМШ № 6 м. Києва одночасно з навчанням. Протягом всього творчого викладацького шляху І. Беркович створював композиції дітей. В одному з інтерв’ю митець наголошував: «Розпочавши педагогічну роботу з дітьми по класу фортепіано я помітив, що
існуюча дитяча музично-педагогічна література не відповідає вимогам нового часу,
новим установкам. Чекати її появи не було часу. Так я сам почав писати для своїх
учнів етюди і п’єси. На цій роботі я прослідкував, якого характеру музика їм подобається та захоплює їх»1. Працюючи багато років у цьому напрямку І. Беркович доходить
висновку, що діти з великим задоволенням грають фортепіанні обробки народних
пісень. Крім того учнів-піаністів завжди приваблює музика з виразною змістовною
мелодією, що легко запам’ятовується та зручна фактура.
Перша видана збірка «30 легких п’єс для фортепіано» І. Берковича побачила світ
у 1938 році. Надалі творча активність митця в цьому жанрі з роками лише зростала.
Вже у 1939 побачив світ цикл «Педагогічні п’єси для фортепіано» (учням старшого
віку), у 1940 з’являється цикл «Легкі п’єси». Навіть в роки евакуації вийшло дві збірки
п’єс для фортепіано на узбецькі народні теми (1943).
Широкою популярністю користуються також фортепіанні ансамблі оп.30 (1956)
та етюди оп.31 (1956) – збірка, яка складається з 28 етюдів, що вміщені у два зошити.
Більшість етюдів мають саме художнє спрямування. І це висуває перед юними виконавцями завдання не лише технічного плану. Твори цього циклу можу служити для
учнів-піаністів першим знайомством із зразком жанру концертного етюду.
Крім жанру етюду фортепіанна спадщина І. Берковича налічує близько 20 варіаційних циклів. До цього жанру він також звертався протягом всього життя. Окремі
цикли, розраховані на початкуючого піаніста, увійшли до «Школи фортепіанної гри».
З усіх варіаційних циклів композитора особливо слід виокремити «Варіації на тему
Паганіні» (1950). Цей цикл найбільше закріпився в репертуарі учнів-піаністів.
У першій половині ХХ століття все ще відчувалася певна недостатність педагогічного матеріалу для початкового періоду навчання. Особливо того, що мав яскравий національний колорит і спирався на народно-пісенну мелодику. Значний внесок у вирішенні цієї проблеми також належить І. Берковичу, зокрема укладеній ним
«Школі фортепіанної гри» - на ній виховувалось кілька поколінь маленьких піаністів.
Вона стала результатом серйозної багаторічної роботи І. Берковича, а також пройшла
успішну апробацію серед викладачів-піаністів у роботі з учнями на засіданнях фортепіанних секцій ДМШ м. Києва, починаючи з 1957 року. Дана праця, надрукована
в 1960 році стала значним етапом у розвитку української фортепіанної педагогіки.
Необхідно підкреслити, що на той час вона була єдиною авторською фортепіанною
школою гри.
Варто відзначити, що І. Беркович вніс свій вклад не лише у фортепіанну музику
для дітей, але й струнний дитячий репертуар. У 1957 році написаний цикл з 26 п’єс
для скрипки і фортепіано (включає 19 п’єс для скрипки і фортепіано, сонатину, варі1

З концерту-зустрічі в ДМШ №1 м. Києва 15 грудня 1970 року.

89

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

СЕКЦІЯ: МУЗИЧНА ПЕДАГОГІКА ТА ПСИХОЛОГІЯ

ації, та п’ять п’єс для двох скрипок і фортепіано), що є також педагогічним репертуаром. Збірку схвалено на засіданні оркестрової міської секції викладачів ДМШ в січні
1958 року.
Творчість І. Берковича дала значний поштовх також і для розвитку жанру українського дитячого фортепіанного концерту. Ним створено три фортепіанні концерти
(1961, 1963,1967) для різних етапів навчання.
Ще одним вагомим опусом композитора стали його Варіації на тему Паганіні для
фортепіано з оркестром (1967). Цей твір є своєрідною творчою лабораторією для юних
піаністів перед виконанням подібних циклів на теми Паганіні таких композиторів як
Й. Брамс, Ф. Ліст, С. Рахманінов. Адже ці Варіаціїї І. Берковича є для учнів-піаністів
праобразом тих технічних, звукотворчих та інтонаційний завдань, що матимуть продовження в більш монументальних циклах.
Поряд з І. Берковичем плідно творив у царині дитячої фортепіанної музики
М. Сільванський. Ці композитори були колегами по кафедрі загального фортепіано
Київської консерваторії, а також близькими друзями. В архівних матеріалах збереглось багато схвальних відгуків-рецензій на твори І. Берковича, котрі писав М. Сільванський і навпаки. Вони навіть виконували в ансамблі власні твори ( зокрема на
майстер-класах в м. Харкові у 1958 році І. Беркович акомпонував М. Сільванському
його «Піонерський концерт). Однак їх шляхи в фортепіанному мистецтві були різними, і хоча двоє митців почали займатись композицією вже в зрілому віці, але в кожного були на це свої передумови.
По-різному обидва митця звертаються до ідеї програмності у своїх творах. І Берковичу, як правило притаманна конкретно образна програма, що застосовувалась
ним переважно у творах для початкового періоду навчання. Тоді як композиції, розраховані на учнів середнього та старшого віку позбавлені такої конкретизації, передбачають активізацію і розвиток творчої уяви та фантазії юних піаністів, самостійності
мислення. М. Сільванський тяжіє до поєднання літературно-образної та узагальненої
програмності. Цим позначені його сюїти «Пригоди барона Мюнхгаузена», «Мертві
душі», фортепіанний концерт №1 тощо.
Життєвий шлях М. Сільванського (1916-1985) був дуже насиченим, він позначений цілеспрямованим рухом до поставленої мети, не дивлячись на всі перешкоди.
Вже у віці 3 років, коли його батьки розлучились, він переїхав з м. Люботин (Харківська обл.) у м. Харків до тітки на виховання. Він не отримав необхідної батьківської
любові, і про своє дитинство майже ніколи не згадував. Але вже в зрілому віці будучи
композитором він зробив дитячу музику (не лише фортепіанний педагогічний репертуар) основою своєї творчості. У нього дитячі образи передає не лише саме звучання,
але і програмність (на відміну від І. Берковича, котрий програмні назви, як правило,
дає лише творам для початкового етапу навчання).
Твори М. Сільванського також брали до роботи і колективи, що мали направленість на дитячу аудиторію. Зокрема, у 1985 році новостворений Київський академічний музичний театр дебютував із балетом М. Сільванського «Мальчиш-кибальчиш».
Серед фортепіанних творів М. Сільванського одним з показових є цикл «24 п’єси
для фортепіано». Це один з цікавих й важливих для творчості М. Сільванського дитячих фортепіанних творів, що досі на часі. Цикл написаний у 1960 році. Показово, що
в окремих виданнях автор зазначає, що він написаний для дітей старшого віку. Спрямованість «24 п’єс» також направлена на певні методико-виконавські завдання, які
обумовлені художнім задумом автора. У «24 п’єсах» М. Сільванського також майстерно втілено українські народно-пісенні та народно-інструментальні інтонації, які слугують узагальненому розкриттю різноманітного образного змісту циклу, візуалізації
образів природи, казкових героїв, танцювально-жанрових сценок, легко запам’ято90
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вуються і, водночас доступні дитячому сприйняттю. У творах позначився особистий
багаторічний досвід М. Сільванського - піаніста-педагога.
Для розвитку навички гри з оркестром М. Сільванський присвятив юним піаністам два фортепіанних концерти - №1 «Піонерський», та №2 «Легкий». Дитячий
фортепіанний концерт у творчості М. Сільванського пов’язаний з дитячою та юнацькою тематикою та переслідує певні учбові функції, що направлені на ознайомлення
юних музикантів з особливостями жанру на доступному їм рівні. Але музикознавці
наголошують, що дитячий фортепіанний концертний репертуар у його творчості не
належить до «легкого» в образно-стильовому розумінні.
Варто згадати, що в силу специфіки програмності, котра була пов’язана з комуністичним вихованням молодого покоління, окремі твори М. Сільванського частково
втратили свою актуальність («Піонерський» фортепіанний концерт, «Піонерська сюїта»), але музика у всіх його творах написана на високому фаховому рівні, тому більшість творів композитора успішно закріпились у практиці педагогів-піаністів та не
втратили своєї актуальності й нині.
Висновки
Отже, обидва митця, хоч і не створили творів котрі радикально вплинули на розвиток історії української музики, проте їх високий професіоналізм, композиторський
дар, глибинне відчуття потреб творчого розвитку існуючих жанрових моделей дитячої фортепіанної музики мало свої значні результати.
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ПРИНЦИПИ ІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ВОКАЛЬНОЇ ШКОЛИ
Анотація
Актуальність. Українська вокальна школа – це культурна реальність, яка існує
з тих часів, як існує Україна. Проте принципи інституалізації і здійснення можливостей успадкування навчання, дидактики, всього того, що зветься „школа”, змінювалося
на протязі еволюції вокальної школи. Адже культурно-історична цілісність вокальної
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школи не існує як самодостатній комплекс культури. Так, можна констатувати певне
розмаїття шкіл, які за своєю формою та жанровими і стильовими ознаками розподіляються на школи академічного співу, школи, пов’язані з народним, фольклорним виконавством, школи салонного, „домашнього” співу, школи камерних гуртків, що тяжіють до
тої чи іншої персоналії, хорові школи, хорові самодіяльні, аматорські школи.
Мета – систематизація, узагальнення обґрунтування принципів інституалізації
вокальних шкіл в Україні.
Висновки. Вокальна школа це полі-структурне поняття. У широкому сенсі визначення вокальної школи пов’язано із проблемою визначення музичної культури України.
Проблема вокальних шкіл України як розмаїття вокальних модальностей співу пов’язана з генезою, походженням і формуванням самих принципів інституалізації школи.
Культурно-генетичні принципи інституалізації української вокальної школи це, передусім, пісенно-фольклорний рівень існування вокальних модальностей в музичній культурі
України та сакральний рівень. Більш специфіковані форми вокального співу – оперні, салонні, ансамблеві синтези.
Ключові слова: вокальна школа, освіта, інституалізована освіта, музична
культура, салонний спів.
Дискусії
Аналіз літератури з проблеми, починаючи з філософських, загально-естетичних,
культурологічних розвідок до конкретних мистецтвознавчих розробок обраної проблематики, свідчить про розмаїття підходів та інтерпретацій щодо музичної, вокальної культури та вокальної школи.
Зокрема авторка зверталася до праць Т.В. Адорно, Е.Є. Алексєєва, В.Г. Антонюк,
Б.В. Асафьєва, М.М. Бахтіна, С.Д. Безклубенка, Т.П. Булат, Н.О. Герасимової-Персидської, Б.В. Деменка, А.І. Іваницького, Л.О. Кияновської, О.В. Козаренка, Ф.М. Колесси, І.А. Котляревського, О.Ф. Лосєва, В.В. Медушевського, О.І. Мурзіної, Є.К. Орлової,
М.В. Поповича, О. Потебні та ін.
Так, виникає проблема ідентифікації поняття „школа”. Українська вокальна
школа в її регіональних ознак, що пов’язані з консерваторською діяльністю, а також
інших інституцій школи як феномена культури свідчить про поліструктурність цього поняття. Отже проблема визначення вокальної школи пов’язана з проблемою визначення музичної культури України. Утім, визначення поняття „музична культура
України” продукує ще одну номінацію – „вокальна культура України”. Зазначимо, що
феномен вокальної школи вписується в простір вокальної та музичної культури, стає
одним із принципів інституалізації саме вокальної культури, а також музичної культури України.
Вокалізм (фоноцентризм, за Ф. де Соссюром) є одною із висхідних ознак музичної культури. При всіх змінах, які відбулися в музичному просторі ХХ століття, зокрема в просторі української культури, саме вокальна школа і вокальні модальності музичної культури залишаються найбільш усталеними. Вони менш всього потрепають
від тих трансформацій, що обумовлені культурою постмодерну. Звичайно, що змінюється артикуляція, модальності звукових артефактів. З набуттям цифрових технологій голос може легко трансформуватися, але все це здійснюється до певної межі. Так,
говорять про „живий звук”, або про справжню ідентичність звуку, яка відповідає тому
чи іншому виміру вокального співу.
Проблема вокальної школи або вокальних шкіл України як розмаїття вокальних
модальностей співу пов’язана з генезою, походженням і формуванням самих принципів інституалізації школи. Передусім, потрібно зазначити, що поняття „школа” походить від того, що це є засіб навчання. Це певна інститиуція, яка здійснює навчання
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вокальному співу. Тут саме відбувається педагогічна діяльність. Це можуть бути гуртки, училища, консерваторії або будь-які інші інституції, але – це певні учбові заклади.
Проте можна говорити про поняття „школа” в більш широкому розумінні як інституцію культури, що утворюється на нерегламентованих засадах реалізації педагогічної
діяльності.
Так, навчання відбувається не шляхом передавання інформації від тих, хто навчає, до тих, хто навчається, а шляхом приєднання до кола виконавців, де фактично
існує ще первинний синкретизм, неподільна цілісність виконавців і слухачів. Це та
пісенно-міфологічна традиція, пісенно-міфологічне коло, яке зараз існує на підставах
аматорської діяльності. Ця традиція згодом трансформується в простір аматорських,
салонних, гуртових (хорових) і інших інституцій, які позбавлені формальних ознак
учбового закладу, але в просторі культури набувають визначення вокальних шкіл, бо
несуть в собі певний культурний комплекс, який не засвідчується дипломами, адже
надає можливість мати освіту. Освіта відбувається в контексті синкретично-гуртових
засобів навчання.
Виконання для себе, виконання для інших, виконання для того, хто визначається
як абсолют (це може бути Бог, інша людина) є певна містерія, літургія, засіб причащання до абсолюту, певна цілісність профанного і сакрального простору, яка поєднує людину з сакральним виміром культури. Так, школа визначається як інституція
культури, як заклад, як формалізована структура. Ці два великих обшири автентично
описують поняття „школа”.
Якщо йдеться про вокальну школу України як культурно-історичну цілісність, то
не варто всі ці аспекти розводити, скоріше, є сенс говорити, що вони завжди доповнювали один одного. Так, тяжіння до консерваторської освіти із аматорських гуртків,
шкіл, як і зворотнє тяжіння консерваторської школи до теплоти, душевності салонних
вечорів, є та загальна культурна настанова, що характеризує поняття „школа”. Здається, що у вокальній школі України був домінантним саме рух з академічних шкіл до
теплоти домашньої оселі.
Якщо йдеться про культурно-генетичні принципи інституалізації української
вокальної школи, то можна зазначити декілька рівнів її формування. Це, передусім,
пісенно-фольклорний рівень існування вокальних модальностей в музичній культурі України, коли виникають певні інституції культури. Поруч з простором пісеннофольклорної вокальної школи створюється сакральне спрямування вокальних шкіл
України, яке почалося ще з вокалізації літургійного простору, формування церковних
вокальних традицій. Так, багато інституцій, які виникли на Україні, зокрема, в м. Глухові стають осередками церковного „вченого” співу. Глухівська музична школа (академія) була заснована 24 серпня 1730 р., Перша військова музична академія, що існувала упродовж 1786 – 1792 р., була заснована у м. Кременчузі. Сакральний спів надав
духовний подих формуванню вокалізму, який завжди існував в Україні як соборна
цілісність, єдність християнського зразка, що утворює образ єднання людини і абсолюту.
Варто говорити про більш специфіковані форми вокального співу – оперні, салонні, ансамблеві синтези, що виникають на Україні як в просторі приватного музикування, так і державних установ. Оперний співів демонструє широкі зв’язки оперних
виконавців з провідними європейськими школами – римською, празькою, віденською
тощо. Відбувалося також навчання українських співаків у європейських школах, як
і зворотний вплив їх діяльності на своїх вчителів.
Салонний тип вокального співу існує в різних контекстах. Це камерний простір
домашнього музикування, де відтворюється новітній синкретизм єднання виконавців та слухачів. Салонний тип вокалізму більше характерний для дворянських вокаль93
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них шкіл, здійснювався переважно кріпосними селянами, які також складали акторські театральні трупи. Кріпосні театри, вокальні ансамблі виникали неформально як
традиція салонного музикування та театру.
Однак утворювалися угруповання салонного типу в урбанізованому середовищі,
що виникали на громадських засадах. Все одно – це був певний салонний, камерний
простір. Згодом виникають ансамблі, що вільно пересуваються від міста до міста, ведуть концертну діяльність. Це більш інституалізовані гурти, які починають своє самочинне життя. Отже, ці інституції, з одного боку, ще близькі до етнокультури, а, з іншого, – вписуються в урбанізований міський фольклор. Ансамблі переутворюються
в „асамбляжи” (складні угрупування, що поєднували виконавську, менеджерську та
продюсерську діяльність), які вже мають свій образ, імідж.
Висновки
Вокальна школа це поліструктурне поняття. У широкому сенсі визначення вокальної школи пов’язано із проблемою визначення музичної культури України. Проблема вокальних шкіл України як розмаїття вокальних модальностей співу пов’язана з генезою, походженням і формуванням самих принципів інституалізації школи.
Культурно-генетичні принципи інституалізації української вокальної школи це, передусім, пісенно-фольклорний рівень існування вокальних модальностей в музичній
культурі України та сакральний рівень. Більш специфіковані форми вокального співу – оперні, салонні, ансамблеві синтези.
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ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ ДИТЯЧОГО МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
К. ОРФА У РОБОТІ З ДІТЬМИ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ (ІЗ ДОСВІДУ РОБОТИ КОРЕКЦІЙНИХ ПЕДАГОГІВ)
Анотація
Актуальність. Нині, сучасні тенденції освіти направлені по-новому розглядати
особистість дитини. Велика увага приділяється формуванню всебічно гармонійно-розвинутій особистості з урахуванням можливостей та індивідуальних особливостей кож94
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ної дитини. Музика, як галузь мистецтва, відіграє одну із головних ролей стимулюючого
(на початковому рівні), корекційного, а головне успішного навчання та виховання школярів початкової ланки.
Мета – підтвердити важливість позитивного впливу музики на особистісний розвиток дітей з інтелектуальними порушеннями на прикладі системи музичного виховання К. Орфа (далі – Орф-урок). На основі власних розробок показати доцільність та результативність використання даної методики.
Висновки. Дана система музичного виховання має величезний виховний потенціал.
Учні здобувають знання та уміння в галузі музичного мистецтва в ігровій формі. Школярі навіть не здогадуються, що на такому уроці відбувається навчальний процес. Вони не
сприймають Орф-урок, як звичайний традиційний урок із музичного мистецтва. Діти
знаходяться в комфортній, невимушеній атмосфері, яка сприяє розвитку їх творчого
потенціалу.
Ключові слова: музичне виховання за К.Орфом, активне слухання, «елементарне
музикування», «звучні жести» (bodypercussion), розвиток творчих здібностей, освіта
дітей з порушеннями інтелектуального розвитку, корекція психофізичних процесів.
Дискусії
В нашій країні багато років поспіль більшість вчителів музики на уроках музичного мистецтва звикли розглядати традиційний урок музики лише як урок, на якому
учні переважно співають у супроводі фортепіано, а останнім часом спостерігається
тенденція співу, з використанням сучасних технічних засобів (фонограми, караоке та
інше). Звичайно, що світ розвивається і людина пристосовується до сучасних вимог
і це є нормальним явищем для сьогодення. Але, разом з тим, концентруючись тільки
на сучасності, людина втрачає свою самобутність і забуває набутий досвід поколінь.
Урок музичного мистецтва – це не тільки співи, як всі звикли вважати. Його слід розглядати в більш ширшому аспекті, який охоплює різні види музичної діяльності.
У світовій музичній педагогіці існує багато методик викладання музики для
школярів початкової ланки. Але найбільш дієвою методикою слід вважати систему
дитячого музичного виховання німецького композитора та педагога Карла Орфа. Методика музичного виховання К.Орфа виходить з ігрових потреб та інтересів дитини.
На Орф-уроках кожна дитина, не зважаючи на її можливості, відчуває себе рівноправним учасником та творцем творчого процесу. Навчальний процес проходить в притаманному для дітей ігровому середовищі. За твердженням К. Орфа знайомство дитини
із музикою проходить на природному «елементарному» рівні ще з раннього дитинства. Дитина пізнає світ музики через колискові пісні, невеликі фольклорні пісенькилічилки, які збереглися від наших предків.
Звичайно, є «велика» музика, художня цінність якої незаперечна, а також існує
«одноденна», яка зникає раніше, ніж встигаєш її запам’ятати. Але існує музика високодуховна та одночасно дуже проста. Це найдавніша, первинна музична стихія, елементарна за своєю природою. Вона зрозуміла дітям, як гра у кубики. Елементарна музика складається з первинних, корінних елементів - «проелементів»: ритму, тембру,
мелосу - які є найпростішими засобами музичної мови. Саме тому вона стає музикою,
у якої є своє високе педагогічне призначення.
Завдяки музичній системі та музичній філософії К. Орфа, навчання музики відбувається комплексно, у тісному зв’язку з рухом та мовою. Це вдале поєднання дає
змогу дітям відчути і зрозуміти багатогранний світ музики на рівні тілесного відчуття
та стати справжніми творцями та виконавцями.
В елементарній музиці є все, що притаманно дітям:
— своя весела поезія;
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— найпростіші рухи, що доставляють їм ні з чим не порівняну радість;
— спів, що переходить у мову, та мова, яка переходить у спів.
Дитячий світ простий. Те, що нам, дорослим, здається безглуздим і непотрібним,
для дітей є природно та зрозуміло.
Орф-урок – це справжній дитячий музичний театр. Діти навчаються музиці не
статично, а в русі. Основа такого уроку – музика, яка нероздільно пов’язана з рухом.
Якщо сприймати навколишній світ по дитячому, то можна безпосередньо стверджувати, що дітям потрібне активне музикування, а не пасивне слухання музики.
Елементарне музикування навчає найпростішим елементам музичної мови та
розвиває музичність в цілому.
Орф-урок включає в себе не тільки співи, але й навчання грі на дитячих музичних інструментах (шумовий оркестр), музично-рухові вправи, мовні вправи та вправи на декламацію з використанням «звучних жестів» (bodypercussion). «Звучні жести»
(bodypercussion) - це ритмічна гра на власному тілі: хлопки в долоні; клацання пальцями; удари долонями по колінах, стегнах та грудній кістці; хоровий спів у супроводі
простих танцювальних рухів; ритмічні та музично – ритмічні вправи.
Музика, яку будуть виконувати діти в шумовому оркестрі, має бути не тільки
яскравою, але й доступною - не дуже довгою, зрозумілою за структурою, жанровою чи
образною.
Шумовий оркестр виконує ряд завдань:
— активне залучення дітей до музики через привабливий вид діяльності – гру
в дитячому оркестрі;
— виховання інтересу і любові до музикування;
— практичне оволодіння дітьми елементами музичної мови;
— розвиток творчого мислення;
— ознайомлення з окремими творами класичної і дитячої музики на практиці
інструментального музикування.
До шумового оркестру, як виду діяльності, потрібно залучати всіх учнів, а не
тільки здібних від природи дітей. Під час уроків не має розподілу учнів на здібних та
на всіх інших.
В основі педагогічної роботи над шумовим оркестром має бути формування та
розвиток метро-ритмічного почуття.
Своєрідним підготовчим етапом роботи над шумовим оркестром є формування
та розвиток метро-ритмічного почуття. Однією із форм роботи над відпрацюванням
метро-ритмічного почуття є активне слухання музики. Активне слухання музики полягає у поєднанні сприймання музики з будь-яким рухом або із виконанням «звучних
жестів». Це можуть бути як вільні рухи у просторі, так і різноманітні види тактування
та метрування, рухове моделювання музичних фраз, речень, підкреслення їх кінцівок, виділення певним рухом музичних акцентів.
Слухати музику та одночасно чути її окремі елементи: метр, ритм, динаміку (реагувати спочатку руховою дією, а потім внутрішнім слухом) - в цьому і є сенс активного слухання.
На сьогодні, музичну систему К. Орфа активно використовують, як терапевтичний та корекційний метод в роботі з дітьми із порушеннями інтелектуального розвитку. Особливо вдало Орф-урок допомагає в роботі з немовленнєвими дітьми та дітьми,
у яких виникають проблеми в процесі комунікації з оточуючими. Такі діти дуже охоче
відгукуються на звукові вібрації та із захопленням беруть участь у музичному дійстві.
З особливим захопленням вони віддають перевагу саме грі на дитячих шумових інструментах та грі в оркестрі. Це дає змогу їм проявити себе та відчути задоволення від
реалізації своїх можливостей, налагодити контакт з однолітками. Саме для немовлен96
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нєвих учнів гра в оркестрі є рушійною силою для розвитку музичних здібностей. Гра
в оркестрі розвиває слух, відчуття ритму, уміння грати в ансамблі. У таких дітей при
вдало організованому шумовому оркестрі спостерігаються значні покращення, які
проявляються у зосередженості, терплячості та умінні працювати в колективі, слухати
один одного. Учні отримують почуття радості від того, що вони роблять. Особливістю
«орфовського» дитячого шумового оркестру є його природне, зрозуміле звучання для
дітей. Склад ударно–шумових інструментів вирізняється простотою, доступністю та
технічною легкістю у навчанні дітей з порушеннями інтелекту.
З метою унаочнення сказаного, пропонуємо дидактичний матеріал (методичні
коментарії), розроблений на основі даної методики для дітей із порушеннями інтелектуального розвитку. У дидактичному матеріалі викладено вправи з активного слухання (мовленнєве музикування і спів із «звучними жестами) та твори для шумового
оркестру. У поданих матеріалах надано зразки партитур на прикладі мексиканського
фольклору, музичний твір «Мексиканський вальс». Перед тим, як почати розучувати
музичний твір для шумового оркестру, потрібно провести підготовчий етап роботи
з активного слухання: мовленнєве музикування і спів із «звучними жестами». Для
кращого засвоєння ритмічного малюнку та відчуття сильної долі для дітей було складено словесну підтримку: «Ой, прилетіла до нас весна. Сонце й тепло нам дає весна».
Висновки
Виходячи із власного досвіду роботи, можна підтвердити ефективність використання даної системи музичного виховання, як для дітей із типовим розвитком, так і
для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку, оскільки в центрі цієї методики
стоїть дитина із своїми дитячими інтересами та потребами. У творчому процесі беруть участь всі учні без винятку. Система К. Орфа виходить не із потреб дорослого, а
із потреб дитини. Саме через «елементарне музикування» діти здобувають знання із
музичного мистецтва, пізнають засоби музичної виразності, а саме найцінніше це те,
що учні отримують задоволення від навчально-творчого процесу.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВОКАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ
У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Анотація
Актуальність. Розвиток вокальних здібностей дуже актуальна проблема, тому
що дає змогу розвивати в школярів любов до співу, розуміння поетичного тексту пісні, передачі його голосом, сприяє формуванню кращих особистісних якостей і має велике значення на сучасному етапі освіти та виховання школярів. Практичне значення
вокально-інтонаційної культури особистості школяра обумовлюється тим, що в сучасних умовах, майже перестав існувати масовий спів, знизилася зацікавленість ним. Виховання вокальних здібностей – це, насамперед, проблема формування у людини, її духовних, гуманістичних цінностей.
Мета – вивчити шляхи і методи формування вокальних здібностей молодших школярів.
Висновки. Поряд із використанням загальноприйнятих методів навчання вокальному мистецтву, кожен педагог вокалу в процесі індивідуальної роботи з учнями виробляє свою особливу методику, адже кожна дитина є неповторна, унікальна творча особистість, зі своїми власними природними задатками, здібностями та особистим відношенням до їх розвитку, ставленням до роботи педагога.
Ключові слова: молодший шкільний вік, спів, музичні здібності, вокальна педагогіка.
Дискусії
Розглядаючи проблему розвитку вокальних здібностей з позицій вікової педагогіки, зокрема, з позиції педагогіки молодшого шкільного віку, зазначимо, що молодший шкільний вік – перша сходинка послідовного прилучення до вокально-інтонаційної культури при належно організованому процесі музичного виховання дітей. Саме
в молодшому шкільному віці, дитина максимально здатна відчувати навколишній
світ та розвивати свої глибинні почуття, волю, характер, які закладають фундамент на
подальші життєві періоди.
На особистому досвіді роботи в вокальному колективі з групою дітей від 6-ти
до 12- ти років, можу чітко сказати, що основною проблемою роботи з дітьми є увага
колективу, яку необхідно підтримувати впродовж усього заняття. Також одним із важливих аспектів роботи є різна вікова категорія дітей ( від 6-ти до 8-ми років та від 9-ти
до 12-ти), адже розвиток творчих здібностей дитини 6-ти років значно відрізняється
від розвитку дитини 12-ти років. Важливо підбирати матеріал та структуру заняття,
враховуючи вікову категорію, таким чином, щоб заняття було цікавим, пізнавальним та не складним. Для цього я використовувала техніку «Body percussion». «Body
percussion» – це танець, в якому тіло ще й музичний інструмент. Це активне проживання ритму всім тілом, уміння і можливість буквально проявляти пульс і ритмічні
особливості різних стилів і жанрів музики. І звичайно, це гра, захоплююча командна
робота, яка додає до навчального процесу більше позитивних емоцій та задоволення
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від процесу. Для дітей молодшого шкільного віку, саме гра – це перша змога виявити
себе як особистість, самовизначитись та самоствердитись.
Варто враховувати, що спів, окрім задоволення, також розвиває слух, дихальну
систему, (що тісно пов’язана з серцево-судинною). Отже, займаючись співом, учень
автоматично виконує дихальну гімнастику, зміцнюючи цим своє здоров’я. Дихання
відіграє важливу роль у звукоутворенні. Увага вчителя постійно має бути спрямована
на співоче дихання, слідкувати, щоб воно було природно глибоке і рівне. Дуже важливо, під час занять дітей співу, враховувати вчителем наступні поради: не можна
форсувати спів, як під час навчання, так і при концертному виконанні творів, звертати увагу на чітку артикуляцію, дикцію, вільне дихання, тембральні особливості, емоційну виразність та правильне звуковедення. Потрібно навчитись користуватись головним резонатором, для дзвінкості, сріблястості звучання голосу дитини, поступово
розвивати перехід від фальцетного до змішаного звучання, в залежності від вікових
особливостей.
Саме такими основними навиками потрібно володіти вчителю для того, щоб
максимально допомогти розвинути та розкрити вокальні здібності у дитини молодшого шкільного віку:
1. Елементарна анатомія голосового апарату.
2. Механізм співочого дихання.
3. Артикуляційний апарат, дикція.
4. Постановка голосу: звукоутворення, резонатори, робота над рівністю і технікою голосу.
5. Елементарні відомості з гігієни та культури використання голосового апарату.
Висновки
У висновку варто зазначити, що, не дивлячись на існування загальноприйнятих
методів навчання вокальному мистецтву, кожен педагог вокалу в процесі індивідуальної роботи з учнями виробляє свою особливу методику, адже кожна дитина є неповторна, унікальна творча особистість, зі своїми власними природними задатками,
здібностями та особистим відношенням до їх розвитку, ставленням до роботи педагога.
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МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ: РЕАЛІЗАЦІЯ ТА РЕЦЕПЦІЇ
Анотація
Актуальність. З метою адаптації освітньої діяльності здобувачів вищої освіти
мистецьких ЗВО в умовах дистанційного навчання, в музично-виконавській діяльності на
пріоритетне місце виходять питання застосування новітніх мультимедіа технологій,
інтернет технологій, музичних комп’ютерних програм. Аналізуючи динаміку світового
сучасного арт-простору констатуємо, що академічне мистецтво у специфічних умовах
існування втрачає свою мобільність, гнучкість, комунікабельність та має обмеження
у реалізації творчих проєктів. Розглядаючи комплекс проблем музично-виконавської діяльності здобувачів вищої освіти в умовах дистанційного навчання, акцентуємо увагу на
реалізації та рецепції академічної музики – фольклорного, хорового співу, академічного
вокалу, інструментального виконавства – в освітньому процесі здобувачів вищої освіти.
Мета – проаналізувати просторово-акустичні моделі та умови реалізації музичновиконавської діяльності здобувачів вищої освіти в умовах дистанційного навчання.
Висновки. В сучасному освітньому процесі електронні цифрові технології присутні
у всіх компонентах творчої реалізації здобувачів вищої освіти. В музично-виконавській
діяльності – це потребує переосмислення просторово-акустичної моделі та фундаментальної підготовки з дисциплін: музична інформатика, акустика, комп’ютерна обробка
народної пісні, студійний практикум, комп’ютерні музичні технології.
Ключові слова: академічна музика, дистанційне навчання, акустика, рецепція,
джазова музика.
Дискусії
Питання просторово-акустичної естетосфери в соціокультурному контексті
сьогодення, органічне пристосування ансамблевого виконавства до амбівалентних
класичних та акласичних, елітарних і демократичних моделей мізансценічної орієнтації розглядає дослідниця Кравченко А. ЇЇ вектор просторово-акустичних моделей
ансамблевого спілкування направлений на вивчення новітніх сценічно-глядацьких
локацій – малих і великих академічних, храмових, пленерно-просторових, нетипових мізансцен [3]. Бондаренко А. досліджує просторову локалізацію акустичних подій
в електронній музиці. Для досягнення цієї мети він вирішує завдання – просторової
локалізації акустичних подій, розглядає методи аналізу та досліджує роль просторової локалізації як засіб виразності на прикладі творів українських композиторів (Бондаренко, 2022). Розглядаючи проблеми дистанційної освіти в освітніх закладах музичного профілю, Бондаренко А. наголошує на обмеженості технічних можливостей,
властивих сучасним технологіям зв’язку, а саме – неможливості здійснення невербальних форм комунікації, й, особливо, затримка звукового та відеосигналу під час
комунікації, що унеможливлює музикування в ансамблі. В дослідженні вказані проблеми які не дозволяють розглядати перспективи дистанційної освіти музикантіввиконавців у позитивному ключі (Бондаренко, 2020).
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Багато століть академічна музика існувала в історичних просторово-акустичних моделях (Кравченко, 2018), які відтворювали характерні особливості звучання,
пошук та трансформації інструментарію, апробовані акустичні виміри. Реалізація
творчого задуму потребувала побудови звукової конструкції інтерпретації твору,
взаємодії з акустикою концертного залу, з усвідомленням фізичного явища розповсюдження звукових хвиль та стереофонічності звучання. Формування необхідних
звукових уявлень мало системний характер і супроводжувало музиканта-виконавця
все життя. Пристосування до акустики спеціалізованих аудиторій в освітніх закладах, камерних залів, концертних приміщень різного масштабу, надавало музикантам досвіду відчувати акустичне просторове звучання музики. У виконавській
діяльності мова йшла про арт-практики без використання спеціальних пристроїв,
що підсилювали звучання, змінювали тембри та колористику звуку – без мікрофонів, ревербераторів, без цифрової обробки звуку. Багато відомих українських
музикантів-виконавців, таких як: М. Різоль, В. Посвалюк, О. Криса, Б. Которович,
були категоричними у своїх уподобаннях і не погоджувалися на нетрадиційні акустичні умови.
Інші підходи до просторово-акустичних моделей існують у джазових музикантів, які синтезують прийоми акустичної та електронної музики. Досвід застосування електронних інструментів та спеціальних пристроїв обробки звуку в джазі налічує майже сто років. Музичному напряму властиві риси синтезу та трансформації, не
тільки в жанрово-стилістичних, конструктивних, ладово-гармонічних, а й колористичних, тембрових, акустично-електронних з’єднань. Зауважимо, що рецепція (від
лат. Receptio – прийняття) – запозичення, притаманна природі джазового виконавства і відтворюється у різноманітних несподіваних поєднаннях – модулях, які успішно еволюціонують і взаємодіють з будь якими напрямами музичного виконавства –
від автентичного, академічного до модерну та постмодерну. З часом, з появою інформаційно-комунікативних технологій, з’явився гібридний тип просторово-акустичних
моделей, впровадження якого надасть більше можливостей для мобільності у відтворенні інтерпретаційних задумів, в будь яких акустичних умовах.
Питання застосування в освітньому процесі сучасних технічних засобів постало в останні роки, у зв’язку з неможливістю комунікації музикантів-виконавців
у традиційний спосіб. Проведення практичних та індивідуальних занять традиційно проводяться в спеціалізованих аудиторіях, де відпрацьовується весь комплекс
музично-технологічних та акустичних прийомів, що формують фахові компетентності музиканта-виконавця. Дистанційне навчання поставило перед учасниками
освітнього процесу інші надскладні завдання. Незважаючи на те, що для джазового
напряму використання електронних пристроїв звична творча діяльність, а для музикантів академічного спрямування – це незвичні прийоми комунікації – всі потрапили у складні обставини реалізації музично-виконавської діяльності. Мультімедійні та
інтернет технології, телекомунікаційні проекти, студійні відео та аудіо записи, цифрова обробка музики, музичні комп’ютерні програми, Plug-ins модулі обробки звуку,
програмні емулятори синтезаторів та звукових модулів – компоненти якими повинні
оперувати здобувачі вищої освіти мистецьких вишів.
Акцентуємо увагу на багатовекторній рецепції яка дозволяє моделювати просторово-акустичні моделі для реалізації інтерпретаційних ідей. В дистанційних
умовах використовуються рецепції різноманітних напрямів музичного мистецтва,
звукорежисури, телекомунікації, комп’ютерних програм. Такі революційні цифрові
засоби комунікації вимагають інших підходів до формування освітнього процесу та
творчому переосмисленні застосування електронних засобів. Так, приклади творчих
проєктів у інтернет просторі – М. Скорик – «Мелодія» у виконанні студентського хору
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«Anima», записи фольклорного ансамблю «Кралиця», відео ансамблю бандуристів,
хорові доробки народного хору ім. С. Павлюченка та багато інших, завантажені на
YouTube канал і є в широкому доступі, що вимагає від виконавців якісної професійної
роботи.
Висновки
Отже, можемо констатувати, що в сучасному освітньому процесі електронні цифрові технології присутні у всіх компонентах творчої реалізації здобувачів вищої освіти. В музично-виконавській діяльності – це потребує переосмислення просторовоакустичної моделі та фундаментальної підготовки з дисциплін: музична інформатика, акустика, комп’ютерна обробка народної пісні, студійний практикум, комп’ютерні
музичні технології. В подальших розвідках – обґрунтування традиційних прийомів
акустичної комунікації та їх синтез з цифровими технологіями у розвитку виконавського мислення.
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ОСВІТНЯ КОМПОНЕНТА «ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ ВИКОНАВСЬКОЇ ФОЛЬКЛОРНОЇ
ТРАДИЦІЇ» В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ОПП «МУЗИЧНИЙ ФОЛЬКЛОР»
Анотація
Актуальність. Сучасні реалії життя (посилення та розвиток індустріалізації, урбанізації та інформатизації, глобалізаційні зміни в світі, воєнні реалії, коли мільйони
українців змушені відірватися від свого коріння та мігрувати світом у пошуках безпеки
для себе й своїх дітей, тощо) мали своїм наслідком негативні тенденції у міжпоколінній
трансляції традиційної культури, зкорема занепад автентичних локальних осередків
її збереження. В цих умовах у системі національної освіти актуалізується необхідність
системної підготовки фольклористів – практиків: «фахівців, аксіологічно спрямованих
на трансляцію культурно-мистецького етнічного досвіду, на глибоку професійну аналітичну діяльність щодо оцінювання фольклорного, етнографічного фонду культури».
(Вовк, 2013)
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Мета – висвітлити роль і місце освітньої компоненти (ОК) «Історія та теорія
виконавської фольклорної традиції» в системі підготовки здобувачів вищої освіти ОПП
«Музичний фольклор» в КНУКіМ – майбутніх високопрофесійних керівників та артистів фольклорних ансамблів, викладачів фахових дисциплін, здатних глибоко відчувати
значення народної пісенної традиції, мати велике бажання й внутрішню потребу нести
традиційну українську музичну культуру в маси.
Висновки. Освітня компонента «Історія та теорія виконавської фольклорної традиції» є однією з основних складових теоретичної частини підготовки здобувачів вищої
освіти освітньо-професійної програми «Музичний фольклор». Цей курс покликаний дати
студентам комплекс базових знань про основні категорії і поняття, принципи й методи
дослідження пісенних, інструментальних, хореографічних традицій народної культури
у їх системному зв’язку; про специфіку й закономірності історичного розвитку музики
усної традиції; про сферу виконавства як важливу складову народних музичних традицій
та випрацьованих вітчизняною і зарубіжною етномузикологією методах дослідження
народної музики і фольклору.
Дискусії
Предметом вивчення названої освітньої компоненти є етнокультурні витоки
української народнопісенної традиції, виникнення, розвиток і сучасний стан українського народного багатоголосся; співочі стилі України, молодіжний фольклорний рух,
народнопісенна традиція в автентичному й сценічному побутуванні.
Такий широкий предметний спектр визначає певне коло завдань, що стоять перед викладачем, який повинен: надати студентам знання з історії народнопісенного
виконавства у ретроспективі (з давнини до сьогодення); ознайомити студентів з основними збірниками фольклору та фольклористичними виданнями; роз’яснити студентам різницю між автентичним ансамблем, науково-етнографічним (вторинним)
колективом та іншими формами традиційної музичної культури, як у локальному
природному середовищі її побутування, так і в різних сценічних фольклористичних
формах. Викладач також повинен спрямовувати студентів на збирання народної музики, дослідження народної обрядовості й традицій та сприяти формуванню у студентів інтересу до опанування манер народного співу, гри на народних інструментах.
Програма навчальної дисципліни складається з кількох розділів, у яких у певній ретроспективі – від витоків української музичної культури та її взаємозв’язків зі
співочою традицією – до розгляду спільних і відмінних рис автентичного, фольклористично-репродуктивного та концертно-професійного народно-музичного виконавства – висвітлена власне історія виконавської фольклорної традиції українського
народу.
Зокрема, у розділі «Витоки української музичної культури. Українська вокальнохорова культура у взаємозв’язку зі співочою традицією» увага студентів зосереджується на етнокультурних витоках історії розвитку первісного музичного мистецтва,
а також його особливостях, таких, як: утилітарний характер, біфункціональність, синкретичність, жанро-родо-видова аморфність. Наголошується на розвиткові музичного мистецтва одночасно з розвитком мислення і мови. Студентові надаються знання
з основ теорії фольклору, зокрема: питання параллельного розвитку мови і музики;
логічні основи музики фольклору: серіація, класифікація, бінарні структури. Український музичний фольклор розглядається в контексті традиційної культури, наголошується на обрядовій основі українського співу (в цьому аспекті акцентується увага
на розвткові таких жанрів українського фольклору, як: старовинні українські календарні пісні, родинно-побутові народні пісні, епічні жанри та пісенні побутові жанри
в українській народній творчості).
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В окресленому розділі також розповідається про музичну культура України в період розвитку феодально-кріпосницьких відносин (ХІV – середина ХVІІІ ст.): музику в братських школах, пісенні жанри та розвиток сольної пісні з інструментальним
супроводом в міському побуті, музичні цехи. Епізодично досліджується зародження
українського музичного театру (народний музичний ляльковий театр «Вертеп» та інші
форми драматизації в традиційній культурі українського народу). Окреслюються історичні та соціальні передумови виникнення багатоголосного хорового співу в Україні та особливості розвитку вокально-хорової культури України у ХVІІІ – ХІХ ст., таки,
як: розвиток жанру пісні – романсу у першій половині ХІХ ст., популяризація народної пісні в хоровому виконавстві у другій половині ХІХ ст., поява першого світського
хору в Україні при Київському університеті ім. Святого Володимира (1848 р.) та ін.
Українська вокально-хорова культура розглядається у взаємозв’язку з співочою
традицією. Під час розгляду розвитку хорового жанру на початку ХХ ст. (діяльність
М. Лисенка, О. Кошиця, К. Стеценка, М. Леонтовича, П. Демуцького та ін.) особлива увага приділяється виникненню народних хорів (Охматівський народний хор під
керівництвом П. Демуцького, Ансамбль пісні «Жінхоранс». В. Верховинця). Визначаються жанрові особливості, основні ознаки й функції, специфічні риси різних форм
народного пісенного виконавства: професійного народного хорового та фольклорноансамблевого й сольного виконавства. Особливу увагу приділено визначенню дефініцій: «народний хор», «фольклорний ансамбль», «фольклорно-репродуктивний спів».
Окреслена аналітична робота дозволяє виокремити типи та види вокальних народних колективів: народні хори, ансамблі пісні і танцю, фольклорні колективи, - та особливості їх вокально-хорової організації.
Зокрема у тематичному розділі щодо історії народно-хорового мистецтва в Україні аналізуються суспільно-політичні передумови виникнення народних хорів як
жанру аматорського мистецтва в 50-80-х рр. ХХ ст., вплив на розвиток аматорського
хорового мистецтва України мистецької діяльності Українського державного народного хору (1943, Харків, керівник Г. Верьовка) та новаторства Г. Верьовки як фундатора
професійного народного хорового виконавства. Визначаються типи і види народних
хорів: традиційні, аматорські, професійні, експерементальні (ансамблі народної пісні, дитячі народні хори); а також функції народних хорів на сучасному етапі розвитку
професійного й аматорського пісенного виконавства. Наголошується на органічному
зв’язку сучасного народного хору з традиціями народнопісенної творчості та специфічному поєднанні різних видів мистецтва у народно-хоровому виконавстві. Специфіка народного музичного виконавства на сучасному етапі розвитку та новаторські
форми народного хорового мистецтва розглядаються на прикладі творчості НАЗУНХ
ім. Г. Верьовки, Поліського ансамблю пісні і танцю «Льонок», Волинського народного
хору, Черкаського народного хору, Закарпатського народного хору, Гуцульського ансамбль пісні і танцю та ін.
У розділі «Автентичне та концертно-професійне народнопісенне та інструментальне виконавство» розглядається поняття співочого стилю (стилю співочого виконавства), викоремлюються територіальні, індивідуальні та соціальні співочі традиції
(стилі), одиночний (сольний) стиль. Оглядово відбувається ознайомлення студентів
з темою «Кобзарство та лірництво як відособлена гілка загальнонародної співочої
традиції». Більша увага надається аналізу пісенно-романсового стилю та епіцентрам
його розквіту в Україні (Київщина, Черкащина, Кіровоградщина, Полтавщина, Херсонщина, Дніпропетровщина за сучасним адміністративним поділенням). Під час
розгляду селянського одиночного співу нашолошується на поділенні цього виду народномузичної традиції на жіночий та чоловічий стилі, в контексті яких розглядається культурна спадщина найзначніших народних співаків – Явдохи Зуїхи та Максима
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Микитенка, а також таких відомих носіїв автентичної культури співу, як: Данія Чекун,
Уляна Кот, Ганна Куришко, Антоніна Матвієнко та ін.
Тема «Автентичний гуртовий спів» надає студентові знання з основних форм
багатоголосся, засобів виразності гуртового виконавства і функцій співаків в гурті.
Визначаються: зональність співочих традицій, регіональні співочі стилі в Україні
(карпатський, галицький, карпатсько-бескідський, поліський, волинський, степовий, наддністрянський, подільський). Визначається поняття «самодіяльна (аматорська) творчість» та розглядається мистецька спадщина найвідоміших українських
вокальних та інструментальних автентичних (у т. ч. троїста музика), самодіяльних
(аматорських) колективів («Древо», с. Крячківка, Полтавщина; «Бовсунівські бабусі»,
с. Бовсуни, Житомирщина, «Червона калина», с. Лука, Київщина; автентичний гурт
с. Козацьке, Чернігівщина; інструментальний ансамбль Тафійчуків, Івано-Франківщина, та ін.). Оглядово студентам надається інформація щодо мистецької діяльності
видатних представники української академічної й народної вокальної і вокальнохорової школи – професійних українських виконавців: Ніна Матвієнко, Раїса Кириченко, родинний дует Діани і Василя Матющенків та ін. Мистецтво сучасних вокалістів – народників України розглядається в рамках проблеми фольклору й фольклоризму в сучасному професійному народному вокальному виконавстві.
У розділі «Фольклорно-репродуктивний гуртовий спів. Молодіжний фольклорний рух України» визначаються: дефініція «фольклорний ансамбль» як колектив,
учасниками якого є носії автентичної музичної регіональної традиції; різновиди
фольклорних ансамблів відповідно до середовища побутування, віку учасників, цілей
та творчого завдання колективу, манери співу тощо; відмінності манери співу народного хору та фольклорно-репродуктивного співу. Наголошується на мовному принципі звукоутворення у фольклорному ансамблі та необхідності збереження регіональної
говірки (діалекту) у співочий манері фольклорного ансамблю. Визначається значення
формування репертуару фольклорного ансамблю як носія регіональної співочої традиції для художньо-естетичного виховання та успішної роботи колективу.
Молодіжний фольклорний рух в Україні та на пострадянському просторі розглядається як унікальне явище сучасного культурного простору. В цьому аспекті аналізується мистецька діяльність ансамблю «Древо» під керівництвом Євгена Єфремова
при НМАУ ім. П. І. Чайковського, найвідоміших сучасних фольклорних та фольклористичних гуртів України та пострадянського простору, їх роль в розвитку молодіжного
фольклорного руху в Україні («Божичі», Київ, «Джерело», Рівне, «Гілка», Кіровоград,
«Кралиця», Київ, «Сільська музика», Рівне, «Муравський шлях», Харків, та ін.). Розглядаючи мистецтво фольклорно-етнографічних, фольклорно-експеріментальних
й стилізаторських колективів, піднімається проблема фольклору й фольклоризму.
Завершується вивчення курсу розглядом питань відродження та оновлення національних традицій в художній культурі України, зокрема, використанню музичного фольклору в культурно-мистецькому просторі початку ХХІ століття: етно-фольк
у творчості сучасних - рок( поп) гуртів (порівняльний аналіз), в аматорському мистецтві, у мережі засобів масової комунікації та інших формах виявлення сучасного
фольклоризму.
Висновки
Освітня компонента «Історія та теорія виконавської фольклорної традиції» є однією з основних складових теоретичної частини підготовки здобувачів вищої освіти
освітньо-професійної програми «Музичний фольклор». Цей курс покликаний дати
студентам комплекс базових знань про основні категорії і поняття, принципи й методи дослідження пісенних, інструментальних, хореографічних традицій народної
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культури у їх системному зв’язку; про специфіку й закономірності історичного розвитку музики усної традиції; про сферу виконавства як важливу складову народних
музичних традицій та випрацьованих вітчизняною і зарубіжною етномузикологією
методах дослідження народної музики і фольклору.
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Анотація
Актуальність. Активна діяльність українських композиторів у сфері літургійної
музики опісля періоду заборон, викликає неабияке зацікавлення у дослідженні та аналізі
музичних зразків. Проте репрезентація, аналіз та дослідження деяких творів залишилася поза увагою як музично-виконавської, так і вітчизняної наукової спільноти, що і зумовило наше дослідження.
Мета – проаналізувати традиційні та нетрадиційні інтерпретації жанру літургії другої половини ХХ – початку ХХІ століття на прикладі композиторській творчості
Л. Дичко, Є. Станковича та М. Кречка.
Висновки. Друга половина ХХ та початок ХХІ століття стали періодом відродження національної духовної музики після довготривалої заборони. Жанр літургії поділений на дві категорії: традиційні та нетрадиційні інтерпретації. Для композиторів
зазначеного періоду притаманним є синтез духовності, національних фольклорних мотивів та індивідуальних рис митців.
Ключові слова: літургія, духовна музика, традиційні та нетрадиційні інтерпретації,
українські композитори.
Дискусії
Жанр духовної музики в українській культурі ХХ століття пережив близько
60 років «простою». Як зазначає Ольга Коменда, «завмирання» жанру духовної музики в Україні тривало до середини 1980-х років. Саме у той час, для українського суспільства стали актуальними «…проблеми духовності, національної спадщини, генетичних коренів, у т.ч. культових жанрів, біблійних сюжетів, євангельської символіки
тощо…» [2; с. 51]. У відродженні української духовності значне місце посідає творчість
вітчизняних композиторів. Особливу увагу митців привертає жанр літургії, що поновив свій розвиток у ІІ половині ХХ ст. Зокрема, хочемо звернутися до творчості Лесі
Дичко, Євгена Станковича та українського диригента, композитора Михайла Кречка. Літургія М. Кречка нині залишається не виконаною у повному об’ємі, проте вона
є одним із перших зразків виділеного жанру, а нотний матеріал творів дозволяє нам
проаналізувати її, що і зумовило наш інтерес.
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Духовна музика є одним з провідних жанрів української хорової традиції. Адже
з архаїчних часів хорове мистецтво в Україні розвивалося пліч о пліч із церквою.
У православній церкві (східного обряду), яка була та залишається панівною на більшій
території України, практикувався хоровий спів без супроводу – a capella, на противагу
традиціям католицької меси, що доповнюється інструментальним супроводом.
Літургія це символічне переживання історії Спасителя – від народження до
розп’яття. Це слово в перекладі з грецької означає «спільну справу», а значить літургія
має на меті об’єднувати всіх присутніх у спільній молитві.
У період відродження української духовної музики на рубежі ХХ-ХХІ століть за
твердженням О. Коменди «…рівноправно представленні дві жанрові категорії. Перша – духовні жанри традиційної інтерпретації, «зорієнтовані» на збереження головних ознак і властивостей первинної жанрової моделі, друга – духовні жанри нетрадиційної інтерпретації – ті, в основі яких лежить індивідуальне трактування
закономірностей духовного жанру…» [2; с. 51]. Таким чином ми можемо поділити літургії українських композиторів на ті, які можуть виконуватись під час богослужіння
та ті, які виконуються хоровим колективом виключно у концертному виконанні. До
так званих традиційних літургій ми можемо віднести «Літургію святого Іоанна Златоустого» (1996 р.) Михайла Кречка та «Урочисту літургію» (1999 р.) Лесі Дичко. До літургій нетрадиційної інтерпретації належить «Літургія №2» (1990 р.) Лесі Дичко та
«Літургія святого Іоанна Златоустого» (2003 р.) Євгена Станковича.
До Літургій традиційної інтерпретації ми можемо віднести «Літургію святого
Іоанна Златоуста» українського хорового диригента та композитора Михайла Кречка (1996 р.). Свою літургію М. Кречко писав протягом 10 років, постійно змінюючи та
вдосконалюючи її. За спогадами доньки композитора – Наталії Кречко, її батько мав
на меті написати літургію, яка буде виконуватись безпосередньо під час богослужіння. Тому, зазначимо, що «Літургія святого Іоанна Златоустого» повністю написана на
канонічний текст та зі збереженням певних канонів музичної мови для того, щоб її
могли виконувати у храмах під час богослужінь клиросні хори. Михайло Кречко вирізняється з поміж інших диригентів-композиторів своєю палкою закоханістю в українське слово та пісню, вправно, як митець вирішував питання опрацювання народної
пісні у своїх обробках, тому в його «Літургії святого Іоанна Златоустого» спостерігається синтез духовних текстів з мелодикою української народної пісні.
Однією із перших, хто почав відновлення української духовної музики стала
Леся Василівна Дичко. Відійшовши від суворої канонічності богослужіння та переосмисливши принцип українських фольклорних традицій, вона постала новатором,
повністю модернізувавши вітчизняну духовну хорову музику у характерній для
мисткині неофольклорній стилістиці. Хоч літургії Лесі Василівни не відповідають
канонам православної церкви та є виключно концертними творами, проте серед
них є одна, яку ми теж можемо віднести до духовний творів традиційної інтерпретації – «Урочиста Літургія» (1999 р., 2- га редакція 2002 р.). Вона була створена на
основі першої та другої літургій у співпраці з Миколою Гобдичем, та увібрала в себе
цілковиту традиційність, на відміну від раніше створених літургій композиторки.
«Урочиста Літургія» поділена на дві частини та складається з 22 повністю завершених номерів, написана українською мовою з повним дотриманням традицій церковної літургії.
Якщо розглядати «нетрадиційні» літургії, то до цієї категорії можемо віднести решту написаних літургій Лесі Дичко. Розглядаючи її «Літургію № 2», написану
у 1990 році для солістів та мішаного хору, одразу можемо сказати про відхилення від
ряду канонів православного богослужіння, підкресленої концертної подачі музичного матеріалу. Вона складається з 27 частин та триває біля двох годин.
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У цій літургії виражено найбільшу свободу композиторської майстерності Лесі
Дичко. У ній ми спостерігаємо не тільки інтерпретацію одуховленого, молитовного
стану, а й новаторство та модернізм у жанрі духовної музики. Прослуховуючи «Літургію №2», вражає масштабність, нетрадиційність та індивідуальність композиторського письма. Власне трактування канонічних текстів, інтуїтивний темп молитов, багаторазова зміна ритму, відхилення від канонів унеможливило виконання цієї літургії
під час богослужіння, але дало поштовх до нового музичного відчуття української духовної музики.
«Літургія святого Іоанна Златоустого» (2003 р.) Євгена Станковича також являється прикладом нетрадиційної інтерпретації літургії, оскільки його літургія також
ґрунтується не стільки на слідуванні церковній традиції, як на власних емоційних переживаннях, які супроводжували композитора під час її написання. Орієнтуючись на
текст Іоанна Златоустого, Станкович намагався написати літургію так, як він це відчував та розумів, оминаючи всі богослужбові канони. Сам же композитор стверджує, що
«…робив це, скоріше, як світський твір, для концертного виконання з цими словами.
І цей емоційний стан, і сама побудова більше розраховані на світський концертний
твір, у якому кожний повтор зумовлений суто музичним розвитком і експресивністю
викладу…» [5, с. 8].
Як зазначає І. О. Гарькава: «У «Літургії св. Іоанна Златоустого» Євгена Станковича (2003) динамічні компоненти стилю, народжені християнською культурою, знаходяться у складному синтезі. У концепції цього твору в оригінальній авторській манері
поєднанні канонічний метафізично-етичний план Служби Божої з деміургічним індивідуалізмом та ствердженням романтичного прагнення поєднати національні семантичні та стильові культурні архетипи з Вічною Правдою Слова Божого…» [1; с. 328].
Висновки
Узагальнюючи, ми можемо дійти висновку, що українську духовну або літургійну музику кінця ХХ – початку ХХІ століття можна порівняти з міфічним птахом феніксом, що зумів відродитися у хорових творах вітчизняних композиторів після тривалої заборони. На прикладі літургійної творчості Л. Дичко, Є. Станковича, М. Кречка
ми мали змогу простежити синтез духовності, національних фольклорних мотивів
та індивідуальних рис митців, які яскраво простежуються у їхніх творах. Звернення українських композиторів до духовної музики стало своєрідним відродженням
у ХХ ст. забутого жанру – літургії. Новітнім для цього періоду є написання нетрадиційних літургій, що дозволяє відійти від церковних канонів зробивши літургію концертним жанром.
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МИСТЕЦЬКЕ ВТІЛЕННЯ САКРАЛЬНОЇ СИМВОЛІКИ У ХОРОВІЙ ТВОРЧОСТІ
Д. С. БОРТНЯНСЬКОГО (НА ПРИКЛАДІ ДУХОВНОГО КОНЦЕРТУ № 32
«ДА ВОСКРЕСНЕТ БОГ»)
Анотація
Актуальність. Обумовлена прагненням дослідити специфіку мистецького відображення сакральної символіки у хоровій творчості Д.С. Бортнянського, виявити індивідуальні
підходи композитора до інтерпретації біблійної сюжетики засобами музичного мистецтва.
Мета – висвітлення елементів сакральної символіки засобами вокально-хорової
техніки у духовному концерті №32 Д. С. Бортнянського «Да воскреснет Бог».
Висновки. Звернення Д. С. Бортнянського до сакральної символіки, втіленої в псалмовому тексті концерту №32 «Да воскреснет Бог», відображає органічний зв’язок творчого мислення митця з мистецьким досвідом інтерпретації біблійної сюжетики під кутом зору вітчизняних та західноєвропейських культурних традицій. Це виразно простежується на рівні застосування конкретних вокально-хорових композиційних засобів, які
найтонше характеризують зміст псалму.
Ключові слова: музичне мистецтво, церковна музика, сакральна творчість
Д. С. Бортнянського.
Дискусії
Загально визнано, що Д. Бортнянський (1751–1825) є одним із найдавніших корифеїв української музичної культури епохи класицизму, творчість якого увійшла до
скарбниці не лише української, а й європейської та світової музики. Як відомо, значну частину творчого спадку митця складають духовні композиції, пов’язані із специфікою православної, власне релігійної творчості. Велику мистецьку цінність складають знамениті численні духовні концерти (35 однохорних та 10 двохорних). Серед
духовних концертів один із найвідоміших вважається № 32 «Да воскреснет Бог», який
належить до зрілої творчості митця.
Вивчаючи музичний стиль майстра, можна зробити висновки, що композитор
робить опору на світські жанри, мажорно-мінорну гармонійну систему. Відбувається це завдяки узагальнено-інструментальному інтонаційному стилю XVIII сторіччя,
який базувався на гармонійній фігурації, він був тим універсальним середовищем,
в якому органічно переломлювалися головні атрибути церемоніальної музики: фанфарність, виватність, маршевість[2].
Таким чином, Д. Бортнянський в своїх духовних творах презентує себе досвідченим майстром, який органічно поєднує псалмові тексти з оригінальним та емоційновиразним музичним висловом. Завдяки цьому поєднанню, композитору вдалося
відобразити не лише релігійний, молитовний настрій, але й підкреслити урочистопіднесену сторону псалма.
Якщо порівнювати творчий спадок, то можна віднайти, що аналогічний же концерт присутній і у творчості М. Березовського. На відміну від твору Д. Бортнянського,
114

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

SECTION: CHORAL ART
композитор створив інакшу структуру, тому емоційні відтінки та настрої чітко відрізняються, один з -поміж одного. Кожний автор підходив до цієї концепції суто індивідуально. Можливо, Д. Бортнянський надихався духовним концертом М. Березовського, але створив свій індивідуальний погляд на псалом в цілому.
Незважаючи на великий обсяг мистецьких досягнень Д. Бортнянського, в жанрі
духовного хорового концерту, в дослідженні зосереджена увага на аналізі одного твору «Да воскреснет Бог». Актуальність обраного твору, як предмету аналізу, зумовлена,
намаганням композитора відтворити в мистецькому задумі величність Божої сили
через сюжет псалма.
В основу твору покладенні початкові та кінцеві вірші з Псалма 68 (67), які використовуються у Православній та Греко-Католицькій церквах та виконуються на початку утрені в під час великодніх свят.
Окресливши передумови виникнення творчого задуму композитора, звернімося
до більш ґрунтовного розгляду аспектів, пов’язаних зі специфікою відображення релігійних настроїв засобами композиційної лексики.
У процесі аналізу партитури твору, можна виявити, що даний концерт є циклічним та чотиричастинним. Межі між частинами чіткі, вони підкреслюються темповим
і динамічним контрастом, що стосується вербально-текстової драматургії, то Д. Бортнянський підкоряється задуманій структурі псалму.
Перша частина (1-42 такти) складається з трьох частин, які за музичною мовою є відмінними між собою. Яскраво виражена тричастинна форма, якій притаманна структурна і тональна взаємопов’язаність, проте відсутня тематична. Початкові такти твору, вибудувані на словах «Да воскреснет Бог» можна визначити як
загальну тезу, або преамбулу, яка характеризує головну ідею твору. Композитор,
в свою чергу, показує велич Божу, підкреслюючи текстовою фразою «Да воскреснет
Бог», навчає саме символ воскресіння, символ Пасхи. Це простежується через гармонію, застосування урочистих акордів в тональності F-dur. Далі у 4 такті «…и расточатся врази Его» в музичному матеріалі відбувається зміна фактури з гомофонно-гармонічної на імітаційно-поліфонічну за рахунок дроблення тривалостей та
застосуванні елементів канонічної імітації. Таким чином Д. Бортнянський намагається конкретизувати образний розвиток, зіставляючи два різні образно-смислові
пласти.
За словами видатного вченого, філософа А. Швейцера, висловленими стосовно
творчості Й. С. Баха: «…все, що композитор міг відобразити через рух, він намагався
відобразитись через відтворення руху в музиці». В даному випадку те саме можна
побачити і в творчості М. Березовського (1745 – 1777) та А. Ведель (1767 – 1808). Як
у свій час і видатні майстри західноєвропейського бароко, ці композитори приділяли
значну увагу аспекту музичної риторики, тобто відображення різноманітних текстових нюансів засобами інтонації і фактурного викладу.
Д. Бортнянський використовує поліфонічну техніку не випадково, оскільки це
зумовлено художніми закономірностями взаємозв’язку тексту і музики.
Друга частина (43-59 такти) утворює контраст до попередньої частини, але є її
смисловим продовженням псалма. Світлий, благородний настрій музичної мови викликаний текстом: «А праведницы да возвеселятся, да возрадуются пред Богом…»,
навіть коли зустрічається відхилення до паралельної тональності d-moll, це відіграє
роль блаженного відтінку від основної ідеї прославлення Бога, що воскрес. За структурою ця частина поділяється на дві частини: перша – 43-53 такти, друга – 54-59 такти. Темп другої частини Largo – повільно
Третя частина (60-69 такти) досить лаконічна і здійснює функцію своєрідного
сюжетного містка до фінальної четвертої частини.
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Фінал концерту органічно випливає з попередніх частин. Він виражає основну
ідею концерту – прославлення величі Бога. Очевидно це і є причиною того, що ця частина написана у формі фугато.
Опорними частинами у всій будові музичного твору є перша і четверта. Підпорядковану, але важливу роль відіграють друга і третя частини. Згідно з текстом і музичною тканиною друга частина є продовженням ідеї першої частини. Третя частина
є як ідейним, так і музичним предиктом до фінальної четвертої частини. Таким чином, весь цикл є композицією парної побудови з дзеркально-симетричною системою
стопної будови.
Висновки
Підсумовуючи вищезазначене спостереження, можемо стверджувати, що хоровий концерт Д. С. Бортнянського «Да воскреснет Бог» постає яскравим взірцем втілення Божої величі в українській сакральній музиці. Композитор у своєму творі майстерно поєднує гармонію та фактурний виклад, що в свою чергу дає можливість переосмислити сюжетно-псалмове підґрунтя, його урочистий характер, який відтворює
Боже воскресіння та Його велич над людьми. Християни, звертаючись до Господа з
проханням про захист, і ввіряючи, що Христос після мученицької смерті на хресті зійшов у пекло, щоб вивести звідти праведників, переміг пекло. Саме тому, якщо самим
нам не під силу впоратися зі злом, ми звертаємося до Того, Хто врятував нас і викупив
нас ціною своєї смерті на Хресті.
Проведений аналіз засвідчує, що звернення Д. С. Бортнянського до сакральної
символіки, втіленої в псалмовому тексті концерту №32 «Да воскреснет Бог», відображає органічний зв’язок творчого мислення митця з мистецьким досвідом інтерпретації біблійної сюжетики під кутом зору вітчизняних та західноєвропейських культурних традицій. Це виразно простежується на рівні застосування конкретних вокально-хорових композиційних засобів, які розкривають різні аспекти псалмового тексту.
З огляду на це композитор оптимально добирає ті вокально-хорові тембри, які найточніше характеризують образ, що достовірно розкривають основний зміст псалма.
Розглянуті в тезах аспекти безумовно потребують більш ґрунтовного висвітлення, що
і стане предметом наступних досліджень авторки.
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КИРИЛО СТЕЦЕНКО “БЛАГОСЛОВИ, ДУШЕ МОЯ, ГОСПОДА”. ПОРІВНЯЛЬНИЙ
АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ТВОРУ АКАДЕМІЧНИМ ТА НАРОДНИМ ХОРОМ
Анотація
Актуальність роботи полягає в обґрунтуванні можливості виконання цього твору академічним та народним хорами та впливі народної пісні на духовну творчість композитора. У висновках зазначено спільні та відмінні риси у виконанні твору народним
та академічним хорами.
Мета – встановити особливості виконання твору народним та академічним хорами. Визначити роль народної пісні в духовній творчості К.Стеценка.
Висновки. Проаналізовано виконання твору Кирила Стеценка «Благослови, душе
моя, Господи» двома колективами з різною співочою манерою. Авторами встановлено
особливості виконання твору народним та академічним хорами. Обґрунтовано вплив
народної пісні на духовну творчість композитора.
Ключові слова: композитор, Кирило Стеценко, Національна заслужена академічна
капела України «ДУМКА», Національний заслужений академічний український народний
хор ім. Г. Верьовки.
Дискусії
Для виконавського аналізу ми обрали твір Кирила Стеценка «Благослови, душе
моя, Господа».
Кирило Стеценко – український композитор, майстер музично-драматичного
жанру та чудовий знавець народної пісні, яка вплинула на його духовну творчість,
зокрема на твір «Благослови, душе моя, Господа».
«Благослови, душе моя, Господа» – частина з Божої служби. Традиційно, цей твір
прийнято вважати антифоном, тобто діалогом двох частин хору. Антифонність пов’язана з текстовою будовою: вона складається зі строф, після кожної з яких звучить своєрідний «приспів». Цей самий формотворчий метод використано і у куплетно-варіаційній формі народної пісні.
З першого погляду ми можемо зауважити, що твір складається з майже незмінних унісонних заспівів, які чим далі, тим більше розділяються на голоси, тим самим
утворюючи «фактурну підтримку». Але в процесі розвитку ця «фактурна підтримка»
стає дедалі вищою за теситурою, складнішою в плані гармонії, що додає певної напруги у творі. Окрім народнопісенних впливів, в цьому творі помітну роль відігра117

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

СЕКЦІЯ: ХОРОВЕ МИСТЕЦТВО

ють церковно-монодичні впливи. Кожен період починається з октавного унісону, чим
композитор відступає від традиційного багатоголосного викладу в антифонах.
Отож, церковний антифон К. Стеценка своїм музичним розвитком та формоутворенням подібний на структуру народної пісні, чим зацікавив хорові колективи різних
виконавських напрямів, зокрема Національну заслужену академічну капелу «ДУМКА»
та Національний заслужений академічний український народний хор ім. Г. Верьовки.
Національна заслужена академічна капела України «ДУМКА» – еталон академічного хорового виконавства та законодавець традицій хорової справи в сучасній Україні. Створена 1919 року як Державна українська мандрівна капела і очолювана у різні
часи такими корифеями, як Нестор Городовенко, Олександр Сорока, Павло Муравський, Михайло Кречко. На даний момент її очолює народний артист України Євген
Савчук.
Національний заслужений академічний український народний хор ім. Г. Верьовки – заснований 1943 у Харкові як Державний український народний хор (художній
керівник та головний диригент – Г. Верьовка) з метою сприяння розвитку українського народного хорового і музичного-хореографічного мистецтва. Сьогодні Національний заслужений академічний український народний хор України імені Г. Верьовки
налічує більше ніж 150 учасників. Репертуар хору сягає більше ніж 1000 творів.
Оскільки це твір духовного характеру він передбачає виконання у церкві. Це
несе за собою академічну манеру співу. Але його музична будова, яка наближена до
народної пісні, дає можливість використати народну манеру співу.
Є записи виконання твору обома колективами, що працюють у різних виконавських манерах. В цій роботі ми порівнюємо дві принципово різні інтерпретації.
У своєму виконанні капела «ДУМКА» спирається на легкість церковного звучання та непорушну тишу молитви. Початок кожної фрази «Благослови, душе моя...» звучить обережно, з поступовим розвитком до слова «…Господи…». В другому періоді
словесна кульмінація йде до слів «...ім’я святе…», проте Євген Савчук акцентує увагу
на “...його...”.

Третій період є підводкою до кульмінації всього твору. Тому виконавці співають
його швидше, в кінці роблячи ritenuto, щоб логічно підійти до завершення. В кульмінації «Благослови...» динаміка розвивається протягом цілої фрази з f до ff і на словах
«...благословенний...» спадає до pp і завершує твір тихим «…Господи…».
В цьому творі у виконанні хору ім. Г. Верьовки Анатолій Авдієвський в кожному
слові намагається знайти зміст та наповнити сенсом музичне полотно. Дуже чітка та
пронизлива вимова слів «...ім’я святе...», прихід в повільному темпі і ніжне завершення. «Благослови, душе моя, Господи...» за першим разом звучить більш спокійно, за
другим разом більш динамічно наростаючи, збільшує емоційну напругу. Заповіль118
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нення і дроблення на кульмінації поступово наростає до динаміки ff. Твір звершується на дуже м’якому p, звук лагідний, звуковедення тягуче, кожен звук переливається
з одного в інший.

Дивлячись на Анатолія Авдієвського під час диригування цього твору, можна побачити його різнобарвні емоції. Диригент намагається аби хор думав, осмислював те,
про що він співає. Від цього і йде активна дикція, увага до кожного слова. Авдієвський
делікатно нав’язує своє духовне бачення. В тім, вокальна манера народного хору прикрита, без традиційної відкритості народного вокалу. Це не класичне бачення духовності, а спів душею, без зайвого пафосу. Виконання хором ім. Г. Верьовки чіпляє кожну струну душі. Слухаючи їхню інтерпретацію, звернення до Всевишнього стає більш
щирим та чуттєвим.
Нажаль поспостерігати за Євгеном Савчуком нам не вдалось. Тому що маємо
тільки аудіозапис і можемо лише послухати. Проте диригент за допомогою звучання хору в молитві передає свій внутрішній духовний та емоційний стан. Виконавці
в свою чергу відтворюють композицію, як єдине ціле, де кожне речення переплітається з іншим. Їх близьке звукоутворення настільки світле і прозоре, що з’являється
відчуття наповненого духовного просвітлення.
У своїх інтерпретаціях обидва колективи мають як спільні, так і відмінні риси.
Спільними рисами є загальний цілісний розвиток музичного полотна, драматургія
твору, передання своїм виконанням духовності та святості. Відмінними – манера співу, звукоутворення, відношення до тексту, побудова фрази, темп, динаміка, дихання.
Оскільки Кирило Стеценко займався церковно-співацькою практикою та добре
знався на пісенному фольклорі, особливостях його мелодики, типів багатоголосся та
119

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

СЕКЦІЯ: ХОРОВЕ МИСТЕЦТВО

прийомів виконання, то в опрацьованому нами творі він майстерно поєднав типи
і риси обох цих напрямів. Це дало можливість блискуче виконувати цей твір двом
принципово різним за виконавськими манерами колективам.
Висновки
Проаналізовано виконання твору Кирила Стеценка «Благослови, душе моя, Господи» двома колективами з різною співочою манерою. Авторами встановлено особливості виконання твору народним та академічним хорами. Обґрунтовано вплив народної пісні на духовну творчість композитора.
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ВИКОНАВСЬКІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ПІСНІ «ОЙ У ЛУЗІ ЧЕРВОНА КАЛИНА»
Анотація
Актуальність. Пісня «Ой у лузі червона калина» має особливе значення в українській культурі. Час її виникнення припадає на початок XX століття. Вона є народною,
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загальновідомою. В 2022 році «Ой, у лузі червона калина» набула чимало нових виконавських інтерпретацій. Визначення специфіки різних версій даної пісні та ролі у культурі
є питанням, що потребує висвітлення.
Мета – проаналізувати сучасні виконавські інтерпретації пісні «Ой у лузі червона
калина».
Висновки. Пісня «Ой у лузі червона калина» стала справжнім символом боротьби
українського народу. Попри те, що пісні більше ніж сто років, вона не втрачає своєї актуальності. Її «відродження» в 2022 році супроводжується появою різних виконавських
версій, в яких пісня виконується соло а капела, у супроводі рок-гурту, хоровим складом
тощо. Звернення до даної пісні різними виконавцями, як українськими, так і закордонними, виступає формою боротьби, що просувається не лише у військовому, а й культурномистецькому вимірі.
Ключові слова: пісня, боротьба, інтерпретація, виконавська манера, хор, соліст.
Дискусії
Пісня «Ой у лузі червона калина» має особливе значення в українській культурі.
Існує декілька версій, пов’язаних з історією її виникнення. За однією з них її автором
був режисер театру «Руська бесіда» Степан Миколайович Чарнецький. Начебто пісня
була створена для постановки п’єси про гетьмана Дорошенка «Сонце руїни», для якої
Чарнецький змінив слова та музику народної пісні. Коли в 1914 році цю пісню почув
Григорій Трух, то він додав до неї три куплети. Пісня швидко поширилась у Стрию.
Даний твір став гімном Українських січових стрільців, його співали у підрозділах
УПА. За іншою версією, автором пісні був Михайло Орестович Гайворонський. Ця пісня стала народною, загальновідомою та такою, що є символом боротьби українського
народу. Наприкінці 1980-х років до пісні було додано ще один куплет – «Не хилися
червона калина», авторами якого стали Надія Світлична та Леопольд Ященко. Саме
у такій версії її виконав та записав хор «Гомін». У вербальному тексті пісні передається тема боротьби українців із ворогами, звільнення воїнів.
Дана пісня відома у різних виконавських версіях. В 2022 році «Ой, у лузі червона
калина» набула чимало нових виконавських інтерпретацій, що полягає в осягненні її
смислу на основі «розкодування нотного й поетичного тексту; розуміння емоційного
наповнення солоспіву, його художнього образу, українського колориту; визначення
засобів вокальних і артистичних прийомів, які диктує драматургія твору» [1, c.235].
Визначення специфіки різних версій даної пісні та ролі у культурі є питанням, що
потребує висвітлення.
Подією, яка призвела до своєрідної ланцюгової реакції, стало виконання пісні
«Ой у лузі червона калина» Андрієм Хливнюком – лідером гурту «Бумбокс», який заспівав її а капела під час здійснення патрулювання міста Києва у перші дні після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Виконував він лише перший
куплет. Запис даної пісні було викладено у мережу інтернет. Майже одразу виникла
яскрава реакція на дану пісню. Музикант з Південної Африки Девід Скот, більш відомий під назвою The Kiffness додав до вокалу А. Хливнюка супровід (ритмізовану
маршеподібну формулу, басову лінію та акордове гармонічне заповнення). Ця версія
пісні йшла у гомофонно-гармонічній фактурі.
Незабаром в медіа виник новий відеоролик, в якому до вокалу А. Хливнюка додались українські естрадні виконавці – Настя Каменських, Джамала, Іван Дорн, Наталя Могилевська, Оля Полякова, Павло Зібров, Надя Дорофєєва, Дмитро Каднай, Леся
Нікітюк та ряд акторів. Було створено вокальну версію пісні, в якій у багатоголосній
фактурі були ознаки підголоскової поліфонії при повторенні першого куплету, а також ритмізований супровід, доданий The Kiffness.
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Виконання Андрієм Хливнюком пісні «Ой у лузі червона калина» та події в Україні стали поштовхом для створення нової композиції культовим рок-гуртом «Pink
Floyd», який не випускав аудіо чи відео більше ніж вісім років. В 2014 році колектив
після 20-річного мовчання видав студійний альбом «The Endless River», а у квітні 2022
року гурт записав композицію «Hey, Hey, Rise Up!» на підтримку України, в якій було
використано вокал Андрія Хливнюка. Назва композиції — «Hey, Hey, Rise Up!» — взята з передостаннього рядка пісні: «Гей, гей, підіймемо!». Інструментальний супровід,
який виконується учасниками гурту «Pink Floyd», витриманий у дусі рок-композицій
колективу. Яскраві гітарні соло, які виконуються Девідом Гілмером, передавали експресію вокальної партії.
Цікаву інтерпретацію даної пісні зробила німецька співачка Марлейн Маас, яка
виконала її чотирма мовами – українською, німецькою, англійською та французькою, щоб якомога більше людей змогли зрозуміти її сенс. В якості основи було обрано
версію А. Хливнюка та The Kiffness, що добре передавала ритміку та характер маршу.
Перший та останній куплети виконувались українською мовою. Між третім та четвертим куплетом була додана інструментальна вставка, в якій імітувався звук труби.
У всіх вищезгаданих версіях пісні «Ой у лузі червона калина» співаки використовували естрадну манеру виконання, натомість іншу інтерпретацію пісні представили
артисти Центру військово-музичного мистецтва Повітряних Сил ЗСУ, провідних солістів та мистецьких колективів міста Вінниця. Ними було обрано академічну манеру
співу. Заспів першого куплету виконував соліст під акомпанемент бандури у помірному темпі. Під час приспіву до нього приєдналось чоловіче тріо, а вже при повторенні строфи його співав цілий хоровий чоловічий склад. Наступний куплет виконувався із залученням естрадного інструментального ансамблю (гітара, бас-гітара, ударні,
тромбон, труба) у більш жвавому темпі. Третій куплет був виконаний декількома Вінницькими змішаними хорами, а у четвертому куплеті поєдналось звучання всіх виконавців – хору, солістів та інструментального ансамблю.
Кожна з версій пісні є такою, що сприймається як форма культурного супротиву.
Відео виступів збирають багато переглядів, адже для українців кожне звернення до
цієї пісні стає символом підтримки боротьби та засобом досягнення головної мети –
досягнення перемоги та миру.
Висновки
Пісня «Ой у лузі червона калина» стала справжнім символом боротьби українського народу. Попри те, що пісні більше ніж сто років, вона не втрачає своєї актуальності. Її «відродження» в 2022 році супроводжується появою різних виконавських
версій, в яких пісня виконується соло а капела, у супроводі рок-гурту, хоровим складом тощо. Звернення до даної пісні різними виконавцями, як українськими, так і закордонними, виступає формою боротьби, що просувається не лише у військовому,
а й культурно-мистецькому вимірі.
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ВИКОНАВСЬКО-ІНТЕРПРЕТАЦІЙНІ ВЕРСІЇ ПІСНІ «ПЛИВЕ КА́ЧА ПО ТИСИНІ»
Анотація
Актуальність. Пісня «Пливе кача по Тисині» є однією з пісень, що відіграє важливе
місце у культурі українського народу. Вона стала символом боротьби за свободу українців та неофіційним гімном Євромайдану. Актуальним завданням є дослідження різних
виконавсько-інтерпретаційних версій даної композиції.
Мета – проаналізувати специфіку виконавсько-інтерпретаційних версій пісні
«Пливе кача».
Висновки. В сучасному музичному просторі існують доволі різні інтерпретації пісні – ансамблеві, хорові тощо. В кожній з них відбувається власне прочитання даної пісні, що проявляється на рівні форми, структури, окремих елементів музичної тканини.
Незмінним є використання базових компонентів – інтонаційно-ритмічної організації
тощо. Так само стабільним чинником лишається образно-смислове навантаження композиції.
Ключові слова: фольклор, пісня, інтерпретація, виконання.
Дискусії
Пісня «Пливе кача по Тисині» є піснею, що в культурі XXI століття набула особливого значення. Вона стала символом боротьби українців за свободу, трагічної загибелі
героїв, які не зламались, прагнучи до останнього відстоювати власні ідеали заради
майбутнього. Ця пісня може походити як з Лемківщини, так і з Закарпаття. На думку
дослідника Василя Сокола, оригінальний текст написав закарпатський автор і перекладач Василь Гренджолою-Донський. Проте вона стала частиною фольклору, будучи сприйнятою народними виконавцями нарівні з іншими композиціями, які мають
більш давнє походження.
У тексті використано архаїчний троп: смерть, або перехід у духовний світ, зіставлено з каченятком, що пливе через річку. Цей образ зустрічався у кельтських та
угро-фінських епічних поемах. Пісня набула нового життя та значення під час Євромайдану 2014 року. Вперше вона пролунала на похороні білоруса Михайла Жизневського. Ця пісня стала символом вшанування пам’яті усіх загиблих під час революції
та неофіційним гімном, що виконувався як данина поваги героям «Небесної сотні» та
учасникам бойових дій на Сході України. Відповідно, виникло чимало різних виконавських версій композиції.
Так колектив «Dagadana» включив дану композицію у свій альбом «Meridian 68»,
записавши у квітні 2014 року. Ця пісня виконується вокально-інструментальним складом. Починається вона з інструментального вступу, що має розповідний характер. Басову лінію виконує контрабас, натомість фігурації грає скрипка. В інтонаційній основі цього епізоду наявний зворот із використанням оспівування головного тону ладу,
який остинатно повторюється у низькому регістрі, створюючи похмурий та драматичний настрій. Після вступу з’являється жіночий голос, який виконує першу строфу
пісні на фоні витриманого тону, що виконується чоловіком. Кожний рядок проходить
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двічі. Відбувається своєрідна імітація того матеріалу, що лунав у інструментальному
викладі. На словах «Мамко моя, не лай мені» додається ще й третій голос, причому всі
голоси починають співати у одному ритмі. Використовується народна манера співу.
Тип фактури та загальне звучання нагадує заупокійні співи, що характерні для православної релігійної традиції. Додається також звучання перкусійних інструментів, які
надають динаміки та напруженості викладу. Після проведення строфи «Чи не жаль ти,
мамко, буде?» жіночі голоси зникають, натомість залишається чоловічий, який співає із застосуванням горлового співу у низькому регістрі. «Унікальністю цього виду
мистецтва є специфічний гортанний спів, при якому у виконавця чітко чути два голоси музичних. Один тягнеться бурдоном, інший (мелодія) здійснює звукові амплітуди» [1]. Цей епізод ілюструє своєрідний перехід – від світу живих до світу мертвих,
який у багатьох народів представлений у вигляді медитативних практик, входження
у стан трансу тощо. Тобто в даній інтерпретаційній версії можна побачити синтезування традицій українського фольклору та вокальних традицій, які були притаманні
шаманським практикам минулого.
Доволі поширеним стало звернення до даної пісні у аранжуванні Володимира
Якимця. Саме дана версія пісні виконується гуртами «Піккардійська терція», «Adoro»,
хором «Дніпро».
Пісня «Пливе кача» у виконанні чоловічого гурту «Піккардійська традиція» звучить а cappella. Спочатку звучить невеликий вступ, що виконується без слів. Виділяється один соліст, який співає окремі фрази на фоні витриманого тла. Кінець фраз
виконується у акордовому складі, який відтворює традиційні православні відспівування. Солістом підкреслюються низхідні інтонації, які нагадують плачі, голосіння
тощо. Це проявляється у своєрідній виконавській манері, що нагадує ридання. Відсутність інструментальних вставок та використання суто вокального складу надають
цілісності твору. Наприкінці твору звучання стає більш камерним, утворюється арка,
що поєднує невелику коду та вступ. Подібною є інтерпретація даної пісні молодого
а cappella чоловічого колективу «Adoro» з міста Івано-Франківськ.
У виконанні даної композиції хором «Дніпро» виникає можливість варіювати,
який саме голос буде вести основну мелодичну лінію та виступати у ролі оповідача. На
початку і наприкінці твору її співає солістка, натомість у середині – мелодію виконують чоловіки-солісти. Темброва диференціація дозволяє створити цікаве прочитання
твору, надати йому більшої подібності з театральною п’єсою.
Висновки
В сучасному музичному просторі існують доволі різні інтерпретації пісні – ансамблеві, хорові тощо. В кожній з них відбувається власне прочитання даної пісні,
що проявляється на рівні форми, структури, окремих елементів музичної тканини.
Незмінним є використання базових компонентів – інтонаційно-ритмічної організації тощо. Так само стабільним чинником лишається образно-смислове навантаження
композиції.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
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ТЕНДЕНЦІЇ ПАТРІОТИЧНО-НАЦІОНАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ В МУЗИЧНІЙ
ТВОРЧОСТІ МАЕСТРО Г. ВЕРЬОВКИ
Анотація
Актуальність. Зважаючи на славетні заслуги в діяльності маестро Г.Г. Верьовки
є досить актуальним дослідити засади тенденції патріотично-національного спрямування в музичній творчості маестро Г. Верьовки.
Мета – дослідити тенденції які вплинули на формування патріотично-національного спрямування в музичній творчості маестро Г. Верьовки.
Висновки. Григорій Верьовка був справжнім патріотом та зробив значний внесок
у розвиток жанру опрацювання народної пісні, збагативши його новими формами, а також поповнив скарбницю українського музичного фольклору. Твори майстра, що відрізняються барвистістю мелодії, яскравістю колориту та неповторною оригінальністю,
і досі не втратили своєї свіжості, — відзначають музикознавці.
Ключові слова: Григорій Верьовка, обробка народної пісні, народний хор.
Дискусії
Основні результати дослідження: В осередку міжнародної композиторської
музично-вокальної хорової спільноти та кіл любителів музичного мистецтва Г. Верьовка поправу здобув досить величезне визнання. Він досяг художніх вершин завдяки
самовідданому патріотизму, любові до рідної землі та української мови, уміння збуджувати серця щирою простою мовою, в яку він вкладав глибокий життєвий сенс. Як
справжній митець, він черпав прекрасне з найглибших витоків самобутності свого
народу.
Відповідно нашого славетного земляка в міжнародному музичному осередку
знають, як досить наполегливого та цілеспрямованого композитора, котрий в межах
формування української національно-музичної хорової спрямованості став фундаментальним творцем численної кількості народних музичних композицій, котрі поправу стали національними музичними шедеврами. Окрім того Г. Верьовка відомий,
як визначний хоровий диригент, педагог і музично-громадський діяч, глибокий знавець народної творчості. Відповідно на теренах вітчизняного національного музичного становлення досить суттєву відомість Г. Верьовка здобув, саме, як організатор та
художній керівник Державного українського народного хору — талановитого колективу, який своїм мистецтвом прославляє у всьому світі українську пісню. Зважаючи
на його багатоплідні досягнення в нашій батьківщині навпевно, не знайдеться жодного куточка, де б його не знали.
Аналізуючи сприйняття Національного Заслуженого Академічного народного
хору України ім. Г. Верьовки зі сторони його земляків варто зазначити, що в українському побуті його часто називають просто хором Верьовки. І це не випадково так, як
свою енергію і багатий практичний досвід Г. Верьовка віддає саме хорові, для якого
пише свої пісні та обробки українських народних пісень. Глибоко патріотична за сво125
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єю суттю творчість композитора завжди тісно пов’язана з життям народу, вона відгукується на всі найважливіші події нашої величної доби.
Висновки
Григорій Верьовка був справжнім патріотом та зробив значний внесок у розвиток жанру опрацювання народної пісні, збагативши його новими формами, а також
поповнив скарбницю українського музичного фольклору. Твори майстра, що відрізняються барвистістю мелодії, яскравістю колориту та неповторною оригінальністю,
і досі не втратили своєї свіжості, — відзначають музикознавці.
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ДИТЯЧІ ВОКАЛЬНО-ХОРОВІ КОЛЕКТИВИ МІСТА ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
Анотація
Актуальність. Досліджуючи діяльність дитячих музичних колективів, на особливу увагу заслуговують ті, які мають багаторічну історію творчості. Адже, саме маючи
свої мистецькі традиції, плеяди випускників, ці колективи актуальні в своїй творчості
і сьогодні, мають своїх шанувальників, слухачів та, в першу чергу, учнів, які прагнуть тут
вчитися.
Мета. Окреслити напрямки творчості дитячих вокально-хорових колективів міста Хмельницький.
Висновки. Дитячі вокально-хорові колективи міста Хмельницький розвивають музичні здібності дітей як в контексті всесвітньо відомої музики, так і продовжують розвивати українську традиційну музичну культуру.
Ключові слова: дитяча творчість, пісня, Хмельницький, вокально-хорові колективи.
Дискусії
Зразковий дитячий фольклорний гурт „Берегиня” Хмельницької дитячої
школи мистецтв, керівник – Уляна Прокопишена.
Фольклорний гурт “Берегиня” створений у вересні 1994 року Цимбалюк С. Д.
Учасникими колективу є діти і молодь віком від 6 до 19 років. Гурт “Берегиня” зна126
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йомить слухача з народним музичним мистецтвом Поділля. У його репертуарі є твори календарного циклу: колядки, щедрівки, гаївки, купальські, обжинкові; родиннообрядові (весільні пісні); родинно-побутові та лірико-епічні пісні. Народні пісні
у виконанні колективу були записані під час експедиційної роботи в багатьох селах
Хмельницької області. При відтворенні народної пісні велику увагу надають саме характерним прийомам вокалізації, діалекту ті інших музичних прийомів подільських
народних пісень. Учасники гурту “Берегиня” виступають у традиційному вбранні, дотримуючись етнографічнихта особливостей Поділля.
Народна аматорська капела бандуристів Хмельницького міського будинку
культури, керівник – Микола Босенко. Засновано цей колектив у 1958 році Панкратьєвою Валентиною Дем’янівною.
З 1991 р. керівник народної капели бандуристів - завідуючий відділом народних
інструментів Хмельницького музичного училища ім. В.Заремби Микола Іванович Босенко.
В основі репертуару бандуристів є вокальні і хорові твори сучасних композиторів, народні пісні та думи, використовуються твори світової класичної спадщини.
На даний час діючий репертуар складається з різноманітних творів: «Де вітер землю
голубить» (муз. І. Карaбиць, сл. Губapця); «Ой, Іване, люби м’я» (укр. нар. пісня в обробці Л. Ковальчук); «Зустріч» (муз. Д. Решетника, сл. В. Войтка); «Солом’яний дух»
(укр. нар. пісня в обробці Є. Мілки); «Менует» (муз. Л. Бyккeріні); «Україна є, Україна
буде» (муз. Д. Дeмчишинa, сл. З. Pужин) та інші. При капелі бандуристів функціонують
малі форми: тріо, дуети та квартети.
Зразковий дитячий хор „Подільські солов’ї” Хмельницької дитячої музичної
школи №1 ім. М. Мозгового, керівник – Наталія Бухта.
Дитячий хор “Подільські солов’ї” був створений у 1989 році на базі хорового відділу Хмельницької дитячої музичної школи №1. Становленню і творчому зростанню
цього колективу сприяла кропітка робота керівника .
З перших виступів колектив привернув до себе увагу любителів і знавців хорового співу міста та області. Хор відзначається вокальною культурою, строєм, виразним
емоційним виконанням. Основу репертуару хору “Подільські солов’ї” складає народні
пісні, твори української та зарубіжної класики, і сучасних композиторів.
Важливе місце у творчій діяльності колективу займає духовна музика. У 2000 році
хор “Подільські солов’ї” брав активну участь у різноманітних мистецьких заходах
присвячених 2000-літтю Різдва Христового. Колектив є учасником духовних служб
храмів різних конфесій. В 2002 р. дитячий хор “Подільські солов’ї” отримав звання
“Дитячий зразковий хор”.
При хорі Подільські солов’ї” створено вокальні ансамблі: “Весна”, “Скерцо”,
“Дружба” та “Соняшник”. Ці колективи беруть активну участь у різноманітних мистецьких та культурно-просвітницьких заходах міста та області.
Висновки
Дитячі вокально-хорові колективи міста Хмельницького розвивають музичні
здібності дітей як в контексті всесвітньо відомої музики, так і продовжують розвивати українську традиційну музичну культуру, прививаючи любов до народного мистецтва, шанування її історії на території нашої Батьківщини та поза її межами.
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ІСТОРІОГРАФІЯ ЗАСНУВАННЯ ОХМАТІВСЬКОГО
СІЛЬСЬКОГО ХОРУ ПОРФИРІЯ ДЕМУЦЬКОГО
Анотація
Актуальність. Українська хорова творчість широко поширена на аматорському
рівні. Народний хор відрізняється від академічного, самодіяльного та церковного хорів
манерою співу. В народному хорі спів відбувається на горлі, завдяки цьому тембр голосу
відкритий і яскравий. Найкраще цей тембр звучить в жіночих партіях на forte.
Мета – дослідити історіографію заснування сільського хору і специфіку їх виконання.
Висновки. Порфирій Демуцький за професії був лікарем, який створив перший колектив в селі Охматові і вивів його на концерту естраду, де виконані були його перші
двоголосні і триголосні аранжування та обробки, які грають важливу роль в репертуарі
сучасних хорових колективів.
Ключові слова: хоровий диригент Порфирій Демуцький, Охматівський хор, наукова
праця «Порфирій Демуцький», народні українські пісні.
Дискусії
Демуцький Порфирій Данилович народився 25.02.1860 р. в селі Янишівці Київської області. Музичну освіту він здобув навчаючись у Київській духовній семінарії
у 1876-1882 роках. Також у 1889 році він здобув освіту медика у Київському університеті і після закінчення працював по спеціальності у селі Охматові. У 1918 році переїхавши до Києва, він працював професором в музично-драматичного інституту
ім. М.В Лисенка. Він завжди розповсюджував українську народну пісню.
Біографії П. Демуцького в науковій літературі не багато. Відомий український
фольклорист Климент Квітка написав наукову працю «Порфирій Демуцький», яка відіграє важливу роль у науці. Завдяки йому до нас дійшли відомості про хормейстерську і фольклористичну діяльність П. Демуцького, про заснування ним Охматівського
хору, про його обробки та аранжування. Климент Квітка не тільки написав про діяльність П. Демуцького, але і проаналізував її та зазначив особливості його композиторського стилю.
Найважливіший напрямок П. Демуцького, це був народний хор в селі Охматів
Черкаської області, який він створив. В ньому співали люди, які були носіями традицій їхньої області.
У 1892 р. Порфирієм Демуцьким був створений перший аматорський народний
хор. Саме він вперше зі своїм колективом розпочав концертно-сценічну діяльність
в селі Охматові. Дослідження вивченню діяльності Охматівського хору відбувалося
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у три етапи. Перший етап – це період розквіту, який відбувався в 1900-ті роки. У цей
час з’явилося багато статей про діяльність цього колективу, з’являлося більше концертів, на них почали звертати увагу мистецькі діячі і музичні критики, які залишати свої
відгуки. Другий етап вважають 1930-1960 роки. В цей час досліджували особливості виконавської манери, його стиль. Третій етап після другого розпочався приблизно після 30 років. Це період сучасного дослідження. Серед розвідок праці таких науковців, як: О. Скопцової, Л. Пархоменко, О. Засадної, Т. Булат, О. Вакульчук, О. БенчШокало, Ю. Медведика, О. Засадної.
Порфирій Демуцький був учасником співочого колективу , а також співав у церковних службах. Також у 1888 році він організував чоловіче тріо, яке щонеділі супроводжувало своїм співом Богослужіння. Манера виконання Охматівського хору залишається все ж не до кінця дослідженою. Особливо недосліджений факт, що він розпочинав свою діяльність як церковний колектив. М. Комаров писав у своїх примітках
про діяльність Охматівського хору, що П. Демуцький постійно експериментував із
стилями виконання. Він створив церковний хор, який був дуже популярним в їхньому
регіоні. З часом його церковний хор став відомим і у столиці.
Отже, П. Демуцький почав свій творчий шлях створивши тріо, яке з часом, а точніше за рік, перетворилося у церковний хор. Щоб створити природний акустичний
фон, Порфирій Демуцький використовував такий прийом, а саме виконував пісні
з різних кутків зали, бо прагнув автентичного звучання, підкреслював цим «справжність» і своєрідність народного звучання. П. Демуцький випустив такі збірки багатоголосних народних пісень: «Народні українські пісні Київщини» (1905 р.), «Українські народні пісні» (1951 р. і 1954 р.). Він перший, хто зафіксував діапазон підголосків
і звуковисотність мелодій у записах народних пісень. Порфирій Демуцький упорядкував та систематизував українські народні пісні за такими жанрами: лірницькі пісні,
канти, пісні підголосково-поліфонічного складу.
Висновки
В дослідженні проаналізовано творчу діяльність Порфирія Демуцького, його
обробки та аранжування, упорядкування та систематизування ним українських народних пісень. Також було опрацьовано творчий шлях Охматівського народного хору.
Досліджено етапи становлення колективу, концертна діяльність, а також його склад.
Проаналізувавши обробки і аранжування Демуцького, можна побачити, що
вони пов’язані з особливостями народного співу, розуміння багатоголосної природи.
Він використовував часто рівнобіжний рух голосів інтервалами, особливо квінтами,
октавами, тризвуками, поступово збільшував кількість підголосків, але це все не порушувало «народний стиль».
Аналізуючи сучасний репертуар, вокальну манеру співу, виконання, можна сказати, що відбувся великий розвиток і розквіт народної пісні. Такі композитори, як
В’ячеслав Самофалов, Євген Станкович у своїй хоровій музиці використовували сучасну гармонію, завдяки цьому з’явилося багато нових форм і жанрів. З кожним днем,
все більше і більше сучасні композитори використовують фольклор, цим самим збагачують хорову партитуру.
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ПІСНЯ «ПОВІЙ, ВІТРЕ, НА ВКРАЇНУ»
ЯК ВЗІРЕЦЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПАТРІОТИЧНОЇ ЛІРИКИ
Анотація
Актуальність. Однією із українських лірико-патріотичних творів є пісня “Повій,
вітре, на Вкраїну”. Багато хто її вважають народною, проте вона має авторів: вірші
написані українським поетом Степаном Руданським, автор мелодії - композитор Людмила Александрова. Слова твору такі чутливі та ліричні, з духом українського патріотизму, а музика така витончена і мелодійна, що ця пісня, як тільки була створена,
одразу поширилася серед простих людей і зажила слави української народної пісні. Вона
вважається неперевершеним взірцем української лірико-патріотичної пісні, яка завоювала любов і прихильність багатьох українських виконавців, та стала однією з найпопулярніших українських пісень. Нам видається актуальним саме зараз спробувати пояснити феномен популярності та довгого мистецького життя цього твору.
Мета – дослідити риси патріотичності в ліричній українській пісні “Повій, вітре,
на Вкраїну”.
Висновки. І досі палає слава української пісні “Повій, вітре, на Вкраїну”, як взірця
української патріотичної лірики, і ніколи вона не згасне! Бо українська музика є вічною!
Тож, обрана тема є досить актуальною для дослідження, цікавою і захоплюючою. Бо
саме в рідній пісні — відродження і слава України, відродження духовності і справжньої
культури нашої Батьківщини.
Ключові слова: патріотична пісня, лірика, народна пісня, культура, Україна.
Дискусії
Пісня, “Повій, вітре, на Вкраїну” була створена поетом Степаном Руданським та
композитором Людмилою Александровою. Твір постає перед нами взірцем не тільки української лірики, але й пронизаний патріотизмом — безграничною синовньою
любов’ю до матінки України, якою була сповнена душа поета протягом всього його
життя і відобразилась у його творі “Повій, вітре, на Вкраїну”.
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До патріотичної лірики відносяться твори, в яких провідною думкою є зображення проявів патріотичних почуттів автора до своєї Батьківщини.
Саме такою патріотичною ліричною піснею є твір Степана Руданського “Повій,
вітре, на Вкраїну”. Ліричним героєм у цьому вірші виступає сам поет і, хоча автора
і ліричного героя зазвичай слід відрізняти, тут ці поняття з’єдналися в одне ціле, бо
маємо справу з особистим етапом життя Степана Руданського і його переживаннями
в даний конкретний проміжок часу, в який він створив свою пісню.
Перечитуючи рядки вірша “Повій, вітре, на Вкраїну”, ми можемо побачити окрім
ліричних переживань автора через розлуку із коханою, через неможливість бути разом, що поет звертається до однієї із чотирьох стихій природи — вітру. За аналогією із
Пушкінським твором, де королевич Єлісей також звертається до цієї стихії:
“Ветер, ветер, ты могуч,
Ты гоняешь стаи туч….
….Аль откажешь мне в ответе?
Не видал ли где на свете
Ты царевны молодой?”
Я жених ее....”
Звернення до сил Природи з давніх давен використовують наші предки. Проте,
разом із звертанням до природної стихії Вітру, поет пригадує і свою рідну землю —
Матінку Україну. Він просить його повіяти саме на Вкраїну, на рідну землю поета
і його коханої. У вірші немає прямого звертання до України, але, коли поет прохає
Вітер допомогти йому розібратись у особистих відчуттях, то просячи його повіяти на
Вкраїну:
Повій, вітре, на Вкраїну,
Де покинув я дівчину,
Де покинув карі очі...
Повій, вітре, опівночі…
а потім повернутись до нього чи залишитись на Вкраїні, в залежності від того, що
Вітер там побачить:
А якщо мене забула,
І другого пригорнула,
То розвійся край долини,
Не вертайся з України!..
Руданський ніби закликає Україну стати свідком його щастя із коханою дівчиною
або, навпаки, розділити з ним тугу і печаль через нездійснені мрії про свою любов.
Саме це й відображає патріотичний дух цього вірша і особливу любов та повагу
автора, який знаходиться на чужій землі, у далекому Петербурзі, до своєї Батьківщини, рідної Вкраїни. Україна для поета є найдорожчою в світі, він звертається через
Вітер до України, як син до своєї матінки, він відчуває потужний духовний зв’язок із
українською землею і це виразно просліджується у його віршеві. Поет повністю покладається як на природну стихію (бо природа теж є матінкою людині), так і на рідну
Землю Україну. Він вірить, що, навіть якщо дівчина вже його не чекає і кохання згасло,
Рідна Земля підтримає його і не дасть йому похитнутися і впасти. Бо справжня любов — це любов до своєї Батьківщини.
Але не це все є основною характеристикою патріотичного духу пісні. Справжньою лірико-патріотичною піснею вона стала тоді, коли із маловідомої звичайної авторської пісні перетворилась на українську народну пісню і зажила народної слави.
Серед виконавців цієї пісні ми бачимо таких видатних співаків, як Олександр Коробейченко, Анатолій Солов’яненко, Борис Гмиря, Костянтин Огнєвий. Ці оперні співаки
усе життя прославляли Рідну Неньку Україну своїми солов’їними голосами, співаючи
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українські народні пісні. Композитори, які створювали обробки та аранжування до
цієї пісні, — це К. Данькевич, В. Заремба, Н. Шульман, В. Кирейко. Саме завдяки цілій
ланці українських митців пісня Степана Руданського стала українською народною.
Саме ці видатні люди, які усе своє життя присвятили прославленню України, зробили
цю пісню не тільки ліричною, а й по-справжньому патріотичною, вони змогли передати дух патріотизму та любові до Батьківщини цьому пісенному твору. Справжній
патріотизм і любов до України доводять справами, кожен на своєму місці. Написання
цієї пісні – це беззаперечний вияв патріотизму і синовньої любові до України.
Пісня Степана Руданського “Повій, вітре, на Вкраїну” за своїм жанром є ліричною піснею з елементами патріотизму. Саме така лірична пісня називається романсом. Безумовно, українська народна пісня “Повій вітре, на Вкраїну” є романсом, бо
в ній висвітлюється любов хлопця до дівчини, туга автора за своєю коханою, яка знаходиться далеко від нього і, можливо, вже його не чекає. Тож палке, але жалісне звернення автора до вітру з проханням підтримати у скрутній ситуації, і відображує ліризм музичного твору.
Основний образ пісні “Повій, вітре, на Вкраїну” — це образ закоханого юнака,
який любить свою кохану і тужить за нею. Усі свої страждання він повідав одній із
чотирьох стихій — Вітрові. Але, не зважаючи на те, що закоханий дуже страждає через
свою нерозділену, а точніше — через зраджену любов, він пам’ятає про свою Рідну
Землю навіть у такому важкому стані душевних переживань і просить Вітер повіяти
саме на Вкраїну, потім – або залишитись там, на Україні, або повернутись до нього —
на чужину.
Таким чином, підсумовуючи все вище сказане, ми можемо без заперечень сказати, що головний герой музично-поетичного твору постає перед нами не тільки як
закоханий юнак, але як справжній патріот і син своєї Матері-України.
Які б не були страждання у людини, щоб не відбувалося в особистому житті, ніколи вона не повинна зраджувати своїй Батьківщині. Батьківщина — це найдорожче, що
є в світі, це — перлина, яку треба берегти, як зіницю ока і піклуватись про неї, як про
свою Рідну Матір. Як видно зі змісту пісні, ніякі душевні переживання і страждання не
можуть заглушити в серці справжнього українця любов до України.
Виконуючи цей романс, треба не тільки передати любовні страждання головного
героя, але й торкнутися патріотичних струн душі слухача, викликати у нього підйом
справжнього патріотизму і любові до Батьківщини.
Висновки
“Повій, вітре, на Вкраїну”, яка стала українською народною, має особливе значення як для професійних оперних співаків, так і для співаків-аматорів. Ця пісня наповнює любов’ю до Батьківщини і духом патріотизму усіх, хто її слухає чи виконує,
нагадуючи українцям, що найголовніше в житті кожного з нас — це Ненька Україна.
І, хоч би які життєві складнощі та недолі нас не спіткали, кожен українець, слухаючи
або виконуючи цю пісню, отримує підтримку і надію, знаючи, що Мати-Україна завжди поруч, завжди підтримає свою дитину і надасть сил витримати труднощі життя
з усіма його раптовостями і неочікуваностями. Варто тільки згадати свою Матір і попросити її про допомогу, і вона обов’язково дасть ту силу і мудрість, якої нам невистачатиме.
Одна із найпопулярніших і найвідоміших українських пісень “Повій, вітре, на
Вкраїну”, написана українським поетом Степаном Руданським і композиторкою Людмилою Александровою, є взірцем української лірико-патріотичної пісні і вже понад
століття надихає українців особливим духом, що властивий такому патріотичному
народові, як український.
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РОМАНС ЯК РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНО-МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
Анотація
Актуальність. В даній статті аналізується виникнення романсу та його розвиток на теренах України в період XVIII-XX століть. У творчості поетів, а також українських композиторів різних історичних періодів жанр романс, або ж солоспів, посідає
одне з важливих місць в їхній доробку. Завдяки цим мистецьким досягненням український
романс досяг свого утвердження, розквіту та популяризації в національно-культурних надбаннях в Україні, а також за її межами. Однією з перших праць, в якій є згадка терміну «пісня-романс», являється праця Миколи Лисенка «Народні музичні інструменти на Україні», де автор зазначає: «У романсах синтезувалися не лише елементи
фольклору і писемної літератури та професійної музики, а й впливи різнонаціональних
культур» [4; С. 28]. Також цій темі присвячено декілька наукових статей сьогодення, до134
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статньо цікавих та оригінальних, які дослідник-мистецтвознавець, що працює у цьому
напрямку, повинен тримати у полі зору, адже заявлена тема буде завжди актуальною
для вивчення національно-музичної культури нашого краю.
Мета – визначити особливості звучання українських романсів у творах композиторів XIX – XX століть. Розкрити властивості жанрових ознак та з’ясувати, чим Романс відрізняється від інших вокальних жанрів. Представити кращі зразки романсової
лірики України.
Висновки. Українські романси відзначаються різноманітністю структурних форм,
ритміки, а також мелодичним наповненням. Кожне з представлених поколінь митців
романсів залишає свій відбиток, за допомогою якого можна зрозуміти інтонацію, що
збагачувала серце митця в різні хвилини його життя, які часи проживала наша Україна,
та які події мали значний вплив на людське бачення. Завдяки своєрідному відтворенню
життєвих явищ пісня-романс доповнює народну творчість, сприяючи розвитку української національної культури, а також її популяризації, як на теренах батьківщини, так
і за її кордонами.
Ключові слова: романс; солоспів; творчість; жанр; композитор; національномузична культура; Україна.
Дискусії
Українська музична творчість наповнена багатьма музичними формами та жанрами, одне з важливе місце займає пісня-романс – сольна, переважно лірична пісня (рідше дует або тріо), що виконується здебільшого з інструментальним супроводом. Романс
вважають одним з найшляхетніших жанрів музично-поетичного мистецтва. Фольклористи відносять його до народнопісенної творчості, музикознавці, а також літературознавці, вивчають цей жанр з точки зору професійної музики та поезії. Думка драматургів
така, що пісня-романс є найкращим виразом душевного стану сценічного героя.
Кожна людина ще з давніх часів прагнула зобразити в художній формі глибину
своїх почуттів, а також найпотаємніші поривання душі. У процесі соціального розвитку, з пізнанням світу варіювали форми його естетичного відображення. Разом
з іншими мистецтвами стрімко розвивалася й музика, зокрема вокальна лірика. Мелодія солоспіву сповнена глибокого почуття, що відображає у собі безліч мотивнонастроєвих розгалужень, починаючи від особисто інтимних мотивів до філософськогромадських, психологічно-заглиблене, деталізоване відображення почуттів та настроїв, наспівна кантиленна мелодика. Здавалося б, що вокальна лірика виникає на
зламі драматичного, неосяжного, незвідано високого почуття. Усі ці емоції викладені
у невеликому за розміром творі, де звучання голосу разом зі словом переплітаються з інструментальним супроводом. Зрідка солоспів нагадує музичне оповідання, що
ніби несе у собі щоденниковий запис чи вправно написане есе. Український романс
являється переконливим аргументом високої вокальної культури як синтезу поезії,
музики й посідає значне місце у мистецькій скарбниці народів. З часом романс поступово набирав ознак самостійного жанру, проте його розвиток – доволі тривалий
і дуже складний процес.
Романс – (іспанського походження – romance) – музично-поетичний твір, який
виконується у супроводі музичного інструмента. Жанр романсу, винник в Іспанії ще
в середні віки. Початкове значення романсу – побутова пісня народною мовою, яку
називали «романською» на противагу книжній латинській мові. У країнах Європи цей
жанр був розповсюджений ще у XVI столітті, але повністю був сформований у XIX ст.
Однією з основних ознак, що відрізняє жанр романс від інших ліричних творів,
являється манера виконання. На відміну від інших пісень, які формою побудови строфи та мелодикою придатні для виконання хором без музичного супроводу, романс
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є більш витонченим видом мистецтва щодо свого виконання та умов побутування.
Виконання романсу передбачає декілька умов, що є обов’язковими – це інструментальний супровід (фортепіано, гітара, арфа, скрипка, бандура та ін.), досить складна
побудова строфи, і звичайно характерна кантиленна (наспівна мелодія вимагає певної професійної підготовки). Інструментальний супровід в цьому жанрі важливіший
аніж в інших, тому що він є невід’ємним компонентом художньої творчості.
Микола Віталійович Лисенко відіграє значну роль в утвердженні та розквіті українського класичного романсу. В кінці 1860 року композитор розпочав плідно працювати над створенням камерно-вокального репертуару. Саме в ці роки й було започатковано роботу над циклом «Музика до «Кобзаря» Т. Шевченка». Даний цикл складається
із семи серій, куди ввійшли хори, кантати й понад п’ятдесят романсів. Микола Лисенко
пишучи свої твори, завжди звертався до людської глибини душі, і відкривав найпотаємніші почуття: ніжності («Садок вишневий коло хати»), скорботи («Ой одна я, одна»),
філософського роздуму («Минають дні»), соціальної нерівності («Огні горять»). Микола
Гордійчук, аналізуючи роботи Миколи Лисенка пише: «Маючи гостре чуття до музичнообразної природи фольклору, Микола Лисенко безнастанно шукав нових прийомів
і форм втілення того чи іншого задуму» (Гордійчук, 1973, с.211). У музичних працях
Лисенка зображується новаторський підхід до художньо-стильових засад народного
мистецтва, також музичного епосу, композитор створив новий жанровий різновид
для української професійної музики – романс-думу «У неділю вранці-рано». Також
у деяких романсах Миколи Віталійовича поєднується народно-декламаційна лексика із принципами побудови оперної арії, монологу. Надзвичайним прикладом цього
є солоспів «Мені однаково», який неодноразово був записаний на платівку. Першими виконавцями цього твору є талановиті, відомі співаки Іван Козловський та Модест
Менцинський. Камерно-вокальна спадщина М. Лисенка містить в собі велику кількість
романсів на вірші й інших поетів, не мало відомих для нас, аніж Т. Шевченко, – це Леся
Українка («Не дивися на місяць весною»), Микола Вороний («Нічого, нічого»), Олександр Олесь («Айстри»), Іван Франко («Безмежнеє поле»), Генрих Гейне («Коли настав
чудовий май» переклад Лесі Українки), Адам Міцкевич та ін.
Композитор та музикознавець Богдана Фільц у праці «Український радянський романс», розглянувши діяльність композиторів цього періоду, зазначає, що учні та послідовники М. Лисенка: К. Стеценка (1882-1922), С. Людкевича (1879-1979), Я. Степового (18831921), Л. Ревуцького (1889-1977) мали неабиякий талант та композиторську індивідуальність, що позначилась на розвитку українського класичного романсу (Фільц, 1970, с.217).
На Західній Україні в середині XIX-го століття були розповсюджені сольні пісніроманси композиторів І. Воробкевича, М. Вербицького, Д. Січинського, О. Нижанківського.
Серед відомих композиторів XX-го століття одне з головних місць посідає Анатолій Кос-Анатольський, він є одним із найяскравіших композиторів-мелодистів того
періоду. Б. Фільц, проаналізувавши творчість композитора, зазначає: «Вокальність,
породжена розумінням характеру національного стилю, мелодична пластика, яскрава
образність – все це сприяє популярності музики А. Кос-Анатольського. В репертуарі
українських вокалістів твори композитора займають одне з особливих місць» (Фільц,
1970, с.184). У творах композитора для колоратурного сопрано віртуозні прийоми
природно вплітаються в музичну тканину («Солов’їний романс», «Ой піду я межи
гори», «Соловей і троянда», пісні «Думи німі», «Гей, браття опришки», «На горах Карпатах»), які стали чудовим надбанням для концертних виступів таких видатних співачок, як Євгенії Мірошниченко, Марії Стеф’юк, Діани Петриненко, Булли Руденко
та інших. Музика Анатолія Кос-Анатольського поєднує у собі різноманітні інтонації,
фольклорні форми, поширені в західних областях України. Неабияку популярність
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має пісня-романс композитора «Ой ти, дівчино, з горіха зерня» на вірші Івана Франка,
яку називають народною.
Також слід згадати пісні-романси, що створені талановитим композиторами – братами Платоном та Георгієм Майбородами. Особливо багато відомих пісеньромансів у творчості молодшого з них – Платона: «Рідна мати моя», «Київський вальс»,
«Моя стежина», «Білі каштани», створені в співпраці з поетом А. Малишком, «Як мені
даровано багато» на слова В. Симоненка, «Тополина баркарола» на слова В. Сосюри,
стали без сумніву народними та звучатимуть ще довго для майбутніх поколінь істинних цінителів прекрасного.
Висновки
Отже, пісня-романс – одне з великих і яскравих явищ в музичному мистецтві та
нашій літературі. Кожне з представлених поколінь митців романсів залишає свій відбиток, за допомогою якого можна зрозуміти інтонацію, яка збагачувала серце митця в різні хвилини його життя. Українські романси відзначаються різноманітністю
структурних форм, ритміки, а також мелодичним наповненням. Характерною рисою
українських романсів є слов’янська широта поєднана з експресією почуттів. Пісня-романс завдяки своєрідному відтворенню життєвих явищ, доповнює народну творчість,
сприяючи розвитку української національної культури, а також її популяризації, як
на теренах батьківщини, так і за її кордонами.
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ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИСОКИХ ЖІНОЧИХ ГОЛОСІВ
ЗА НІМЕЦЬКОЮ СИСТЕМОЮ FACH
Анотація
Актуальність. Німецька система Fach є методом класифікації співаків, зокрема
оперних, зіставляючи їх вокальні дані та техніку з зовнішнім виглядом і рисами харак137
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теру (темпераментом). Ця система використовується у всьому світі, особливо в Європі
та в репертуарних музичних театрах. Оперні театри складають списки співаків, які
мають певні фахи, спрощуючи таким чином прослуховування для майбутніх постановок,
адже критерій пошуку значно звужується.
Мета – дослідити специфіку високих жіночих голосів за системою Fach, визначивши основні критерії.
Висновки. Тембр співацького голосу – багатогранне та складне поняття, розглядається дослідниками в аспектах акустики, фізіології, специфіки оперного співу та
виразності оперного образу. Вокальна методична література містить певні критерії
для визначення типу голосу, однак, через різноманітність голосів, тембрів та фізичних
можливостей співаків, до кожного голосу потрібен індивідуальний підхід.
Ключові слова: оперний спів, класифікація, fach, сопрано, діапазон, теситура,
психотип.
Дискусії
Система Fach, що розділяє співаків по категоріям залежно від типу голосу, фізичних даних та акторського обдарування, виникла ще на початку XIX ст., але на даний момент набула особливого поширення у європейських репертуарних театрах.
Система Fach базується на основній класифікації голосів, але оперує вужчими категоріями. У цій роботі висвітлено критерії високих жіночих голосів – сопрано, а саме –
описано основні складові їх вокальної техніки, зовнішнього вигляду та особливостей
характеру.
Сопрано – високий жіночий голос, який має 6 основних підвидів. Кожний вид
відповідає визначеним вимогам – теситура, характер (як і ролі, так і співака), забарвлення, рухливість і т.д. Звідси деякі володарі типу сопрано можуть бути обрані на комічні партії, інші на драматичні. Діапазони підвидів можуть співпадати, але це лише
означає приналежність до загального слова – сопрано. Всі фахери поділені Рудольфом
Клойбером на 2 великі категорії: Seriöser та Spiel- und Charakter (серйозний та ігровий, характерний). Наприклад, сопрано, яке виконує Тоску, Турандот буде відноситися до Seriöser fach, а сопрано, яке виконує партії Адіни, Сюзанни, Олімпії – безумнівно, буде Spiel- und Charakter fach.
Найвищий жіночий голос - колоратурне сопрано, яке може бути ліричною колоратурою або драматичною колоратурою.
Ліричне колоратурне сопрано - сопрано, яке володіє гнучким і рухливим верхом діапазону, здатне до швидкої вокальної колоратури. Такі колоратури мають діапазон приблизно с - f³ при цьому деякі колоратурні сопрано здатні співати нижче або
вище, наприклад, ля-бемоль третьої октави у арії ляльки Олімпії.
Драматичне колоратурне сопрано відрізняється тим, що голос звучить міцно і темніше, ніж у лірико-колоратурного сопрано та ліричної колоратури. Основна
особливість цього Фаху полягає в тому, що він має можливість виконувати як ліричні
партії, так і більш «міцні». Наприклад, в репертуарі цього Фаху можна побачити як
Джильду (Ріголетто), так і Мімі (Богема). Відноситься до Seriöser Fach. Це відбувається завдяки тому, що середній регістр драматичного колоратурного сопрано розширений і володіє більш густим і темним звучанням. Але, на відміну від драматичного сопрано, звучить майже так само легко в колоратурах і пасажах, як і лірико-колоратурне
сопрано.
Діапазон: c1- f3. Найбільш зручна теситура: a1- h2.
Як і будь-який «великий» голос – драматична колоратура стикається з проблемою об`єму. Однак, коли попередні Фахи повинні збільшувати об´єм, то драматична
колоратура змушена зменшувати його у верхньому регістрі, щоб звучати більш ви138
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тончено. Перехідні ноти не настільки очевидні для цього типу голосу і, через досить
широкого серединного діапазону, помічаються співачкою менше.
Психотип – «Епілептоїд». Співачки, які володіють драматичною колоратурою,
мають доволі сильний характер. Це люди, які люблять порядок у всьому, і досить гостро відчувають потребу захищати своє. Активні в суспільстві, завжди намагаються
зібрати всіх навколо себе. Лідер по натурі та дуже цілеспрямовані особистості, які ніколи не дають себе образити.
На відміну від Spielfach, Seriöser Fach зазвичай середнього або високого зросту,
досить стрункі - тіло як би відповідає великому голосу. Однак, нагадую, що з правил
завжди буває безліч виключень.
Співачки: Maria Callas, Diana Damrau, Edita Gruberova, Joan Sutherland, Сусанна
Чахоян, Євгенія Мірошниченко, Бела Руденко.
Лірико-колоратурне сопрано – сопрано, яке володіє гнучким тембром, здатне
з легкістю відтворювати різні пасажі, колоратури, трелі і т.д. Голос вельми насичений,
світлий і легкий. Вібрації в звуці більше, ніж у Субретт, сила звука також вища. Відносить до Spiel Fach.
Діапазон: e¹- f³ (інколи нижче або вище на 1-2 тони). Найбільш зручна теситура:
c2 - a2 h2.
Перехідні ноти відчуваються яскравіше, ніж у Субретт (молодих високих сопран),
що означає, що на подолання цих нот потрібен визначений час і майстерність. Так
само, у лірико-колоратурного сопрано є проблеми з середнім регістром, бо у поданого фахера не дуже великий розмір середнього регістру, голосовий апарат повинен
навчитися озвучувати його повноцінно, інакше, на фоні добре розвиненого (від природи) верхнього регістру, середній може звучати глухо і не наповнено.
Психотип – «Параноїк». Людині, яка володіє лірико-колоратурним сопрано
властиві наступні якості: цілеспрямованість, честолюбство, «досягаторство», самостійність. Однак ці люди також відрізняються зайвим занепокоєнням, дратівливістю
і деякою схильністю до істерик. Як правило, за зовнішнім виглядом врівноваженої,
впевненої в собі людини, ховається насправді людина, яка знає свої недоліки, готова
спалахнути в будь-який момент.
Зовнішній вигляд лірико-колоратурного сопрано відрізняється невисоким, середнім ростом. В операх це, як правило, чиясь донька, місцева красуня, юна мрійлива
дівчина, яка заради кохання готова відректися від всього, що було їй дорогим… Лірикоколоратурне сопрано, так само, як і Субретт, в користь юності своїх героїнь, повинна
тримати себе в хорошій фізичній формі.
Співачки:
Natalie Dessay, Sumi Jo, Lily Pons, Lucia Popp, Mado Robin, Фомічова Ольга, Вікторія Лук’янець, Стеф’юк Марія.
Ліричне сопрано – сопрано з теплим, грудним голосом, яке володіє м´яким вібрато. Цей голос призначений для виконання легато, портаменто і в цілому співачка
повинна вміти співати в м´якій, лінеарній манері, на відміну від субретт або лірикоколоратурного сопрано, які призначені для більш гострої манери виконання.
До ліричного сопрано не відносяться такі вимоги як витривалість або міць голосу (як до драматичного чи драматичного колоратурного сопрано) і рухливості і швидкості (як до субретт або лірико-колоратурного сопрано), однак якщо співак володіє такими якостями - це тільки розширює діапазон його можливостей в плані репертуару.
Відноситься до Seriöser Fach.
Діапазон: c¹- c³. Найбільш зручна теситура: a¹- g².
Молодій володарці ліричного сопрано важливо навчитися «зливанню» ноти
в ноту, бо це те, за що будуть цінити і рахувати професіоналом. Ліричне сопрано має
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деякі проблеми з перехідними нотами, так як верхній регістр не так дзвінкий, як у попередніх фахерів, однак, коли ліричне сопрано знаходить шлях до високих нот, вони
звучать м´яко, благородно і «зливчасто», виражаючись словами Рудольфа Клойбера.
Психотип – «шизоїд». Як правило, володарки ліричного сопрано достатньо закриті. Інтроверти цінують свою самотність і доволі самодостатні у відносинах з іншими людьми. Неметушливі і емоційно стійкі. Вони вірні своїм ідеям і шляхам, проте є і риси характеру, які можуть виявитися не на руку співаку -досить нерішучі і не
схильні до прояву почуттів. Мислителі, малоактивні фізично і не завжди можуть працювати в колективі.
Говорячи про зовнішній вигляд – люди, які схильні до повноти або просто «великі», однак це скоріше відповідає ролям, які виконує ліричне сопрано.
Співачки: Montserrat Caballe, Renee Fleming, Mirella Freni, Angela Gheorghiu,
Лілія Гревцова, Ольга Нагорна, Вікторія Ченська.
Спінто-сопрано / Молоде драматичне сопрано (Лірико-драматичне сопрано)
Вдень і вночі на вокальних форумах сперечаються про те, що ж таке Спінто. Рудольф Клойбер дав цьому Фаху визначення. Spinto – в перекладі з італійської мови
означає «штовхати». Що ж виштовхує це сопрано? Свої ліричні обертони. Володіючи доволі масивним звуком, голос відрізняється від інших щільних і грудних голосів
саме своїми ліричним обертонами навколо достатньо драматичного звука. Багато вокалістів визначення Спінто (такі як Мірелла Френні, Джоан Сазерланд, Рената Тебальді, Лучано Паваротті) приходили до цього в зрілому віці.
Володіння спінтовим голосом дозволяє співаку співати достатньо масові опери:
розширений склад оркестру, використання композитором хору і т.д. Сюди також можна
віднести «вагнерівських» співаків і співачок, які виконують пізнього Верді, Пуччіні. Звук
немов «пронизуючий», який імітує крик без втрати тембру (як в сцені стрибка Тоски).
Важливо лиш пам´ятати те, що можливості співака цього Фаху безмежні і будьяка арія від ліричного меццо-сопрано до партій ліричного (а інколи і лірико-колоратурного) сопрано під силу подібним співакам.
Співачки: Barbara Frittoli, Adrianne Pieczonka, Leontyne Price, Renata Tebaldi,
Оксана Дика, Гізела Ципола, Соломія Крушельницька.
Драматичне сопрано – сопрано, яке володіє густим, темним голосом. Це витривалі, об´ємні голоси, які ніби «ллють» звук. Від них не вимагається рухливість і гнучкість голосу. Відноситься до Seriöser Fach.
Діапазон: a - c³. Найбільш зручна теситура: d¹ - f².
Чим більший голос, тим важче його «окультурювання». Співачки цього фаху часто стикаються з проблемою вікових змін: молодий фахер не може виконувати репертуар свого Фаху, поки не навчиться виконувати технічні задачі. Тому вони дуже часто
виконують ліричний репертуар і йдуть до свого Фаху ближче до 35 років, так як і театр
і сам артист (якщо цінує свій голос) не піде на ризик співати настільки важкі партії без
техніки управління таким «великим» голосом.
Співак повинен бути як фізично, так і психологічно дуже витривалим , тому про
естетику зовнішнього вигляду не може бути й мови. Однак, як правило, жінки цього
Фаху високі та стрункі, з «тяжким» низом – не просто так! З таким голосом важливо
міцно стояти на ногах.
Психотип – «істероїд». Людина, якій просто необхідна увага. Потрібно сказати,
завдяки свої сміливості і безстрашності – істероїд завжди знаходить цю увагу, а разом
з ним і захоплення і шанування.
Однак подібний вид уваги змушує людину «жити напоказ», що може бути причиною інтриг, пліток і навіть вигадок. З цих людей, немов з надр землі, фонтаном б’є енергія. Якщо буде спрямована в потрібне русло, вона може принести їм безліч перемог.
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Співачки: Jane Eaglen, Rosa Ponselle, Jessye Norman, Eva Marton, Жанна Закрасняна, Людмила Монастирська.
Висновки
У дослідженні продемонстровано лише деякі з існуючих підходів до класифікації
жіночих високих типів співочих голосів, яких був обумовлений особистим інтересом
та доступністю джерел для автора. Можна сказати, система Fach, яка певною мірою
схожа на класифікації майстрів італійської школи, але при цьому є більш диференційованою, пов’язує підтипи голосу не лише з тембральними характеристиками, але
й різноплановими акторськими навичками та фактурою співаків.
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ОСОБЛИВОСТІ ПОЕТИЧНОЇ ОБРАЗНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПІСНІ
В ОБРОБЦІ МИХАЙЛА КРУПКІНА «ОЙ ВИЙДУ Я НА ТУ ГОРУ» – КРІЗЬ ПРИЗМУ
МУЗИЧНО-КОМПОЗИЦІЙНИХ ЗАСОБІВ
Анотація
Актуальність. Визначається необхідністю висвітлення аспектів пов’язаних з образно-поетичною специфікою українського народно-пісенного мелосу, втіленого в авторських творах українських композиторів початку XXI століття на прикладі обробки
М. Крупкіна « Ой вийду я на ту гору»
Мета – охарактеризувати особливості поетичної образності української народної пісні, спираючись на аналіз музично-композиційних засобів виразності.
Висновки. Народна пісня є універсальною формою національного усвідомлення культурного буття українського народу відображену через музично-поетичну образність. Це
виразно простежується на прикладі обробки української народної пісні «Ой вийду я на ту
гору» М. Крупкіна
Ключові слова: поетична образність, український народно-пісенний мелос,
творчість М. Крупкіна
141

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

СЕКЦІЯ: ВОКАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО

Дискусії
Як відомо, народно-пісенна культура є одним з найцінніших духовних надбань
українського народу за багатовікову його історію і є невід’ємною складовою частиною всесвітньої мистецької спадщини. В численних народних піснях закарбувалися
найрізноманітніші традиції та риси побуту та звичаї життя народу які опосередковано виявляють образно асоціативний зв’язок з національною історією, тривалою запеклою боротьбу з чужоземними поневолювачами і водночас відображають сподівання
простих людей на світле майбутнє та родинне щастя. Вказаний аспект особливо виразно простежуються в пісенній ліриці.
Надзвичайна краса випливає з поетичних слів і мелодій пісень про кохання,
в яких правдиво й сердечно передано в них взаємну любов закоханих. А скільки смутку, горя, журби й печалі в піснях про невірність чи підступність та невзаємні почуття.
Ці пісні передавали почуття й переживання дівчини, що залишились сам на сам
зі своїм горем, а також жаль за своїх сестер чи подруг. Протяжні родинно-побутові
пісні посіли важливе місце в репертуарі шанувальників співу, бо вони завжди хвилюють душу як виконавців, так і слухачів. Це і не дивно адже вони відтворювали типові
життєві ситуації, розкривали найпотаємніші почуття та переживання людини. Саме
до таких пісень родинно-побутової сюжетики належить пісня «Ой вийду я на ту гору»
в обробці Михайла Крупкіна. Тематика цієї народної ліричної пісні відображає різні
аспекти сімейного життя, тяжкої жіночої долі: нещасливе життя з нелюбом-чоловіком, тугу за батьківським домом, за своєю родиною, втраченою молодістю, змарнованою дівочою красою.
Починається твір зі вступу побудованого на поліфонічній основі у мінорній тональності, що налаштовує слухача на характер та образ твору. Рухомі динамічні нюанси прописані у кожному такті, створюють ефект пориву вітрів, що нещадно овіюють
гору, уходячи на долину.
Перший куплет-варіація
Перший куплет-варіація починається з унісонно-монодичного вступу жіночих
партій, що поступово розвивається паралельно терцовим – второвим рухом, де мелодія вториться в тексті, що це характерним для багатьох українських ліричних пісень
та створює ефект емоційного поглиблення, як динамічно так і фактурно. Характерно,
що він супроводжується відчутною трансформацією музичного розвитку, що був представлений у преході від наближеного до народних пісенних традицій лінеарного викладу опосередковано виявленого у вступі до гамофонно-гармонічного та акардового.
Починаючи з п ятої аколади при вступі чоловічих голосів композитор знано
ускладнюю фактуру та гармонічний виклад наближуюючи його до традиційних канонів сучасного комозиційного мислення.
Композитор використовує конкретні акордові стуктури: зменшений септакорд
акорд у 21 такті і після дезальтерації, використовує квартсекстакорд другого ступеня,
що в принципі не є новаторським засобом, в тім на тлі попереднього аутентичного
викладу стрворює ефект несподіванки, помітно звертаючи на себе увагу.
У 19-20 такті композитором зображені роспіви у партіяї тенорів та альтів, що
може бути зображальним ефектом плачу або стогону. Це підкреслюється паралельнотерцієвим та парлельно - секстакордовим викладом, який робить звучання тембрально назиченим та вагомим.
Виходячи з літературного тексту, ми спостерігаємо за дівчиною, яка вийшла на
вершину гори і дивиться долину обвіюваною вітрами.
«Ой вийду я на ту гору, погляну на долину
Долина широка, калина висока,
Аж додолу гілля гнеться…»
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Тут з точки зору символізму ми можемо провести такий аналіз тексту.
«Гора» – вершина дівочого нещасливо прожитого життя з нелюбом-чоловіком.
«Долина» – це є символом самого життя, яке залишилось позаду, як сухий степ
обвіюваний вітрами.
«Калина додолу гнеться» - символ кохання, який зростав у марах про велику, щасливу любов, але в згодом похилився під гітом соціального тиску.
Другий куплет-варіація
Друга варіація починається з 21 такту і вступом партії басів в характері piu animato (більш душевно) та основним музичним елементом, що зі вступом партії тенорів починає варіюватися і приймає новий вигляд зі вступом жіночих партій. Неаби
яку роль в динамізації драматичного розвитку обробки відіграє застосування divisi
в партях.
Музичний малюнок відтворюється на рухомому ньюансі cres. Та паралельнотерцовим рухом, що призводить до фальшивої кульмінації, яку різко прериває sP
в 27 такті і цей музичний елемент позначаеться репризою, що можна розглядати як
основний елемент народної пісні, де остання строчка куплета може повторюватися
двічі. Тут також зустрічаюся розпіви в партіях.як зображальний ефект плачу.
Проводячи аналіз літературного тексту, виконавці та слухачі твору можуть зробити висновок, що дівчина відчуває неабияку журбу за втраченою молодістю та змарнованою дівочою красою. Стоячи під символом свого світопоглядання на любов (калиною), дівчина плаче, омиваючи гіркими сльозами свою нещасну долю.
«А під тою калиною, стояла дівчина
Дівчина плаче, сльози проливає
Свою долю проклинає»
З 31-35 такт твору композитор знову вводить гамофонно-гормонічний елемент,
що примножуючись у динамічному плані призводить до найяскравішої частини твору.
Третій куплет-варіація
З 36 такту з позначкою più mossо (більш рухливо) та динамічним нюансом f, виконавці та слухачі приходять до кульмінації. На цьому етапі драматургічної кульмінаціі з 36-39 такт композитор уникає застосування divisi, але при цьому значно посилю
динаміку від f до ff і застосовує фермату. Також тут композитор поеднує фактурний
виклад акордового чотирьохголосся із використанням на початку аколади унісонного
викладу чоловічими голосами.
Починаючи з 40 такту, ми можемо спостерігати динамічний спад у творі, а також
менш насичему фактуру. Залишаючи акордовий виклад, композитор вводить підголоскові елементи теми, ніби згладжуючи драматичність попередньої аколоади що доречно залежить від літературного тексту твору.
З літературного тексту, виконасці та слухачі можуть зробити висновок, що дічина сумує за батьківським домом, що характерно для родиннопобутових пісень, а також тут розбиваються о жорстокі реалії її мрії про велике сімейне щастя.
«Та як би я знала, не шла заміж, а гуляла!
У рідного батька у рідної неньки,
Як цвіт маків розквітала»
Починаючи з другої строчки куплету, де у пісні співається про батька й неньку,
твір виконуеться меньш драматично насичено, а з лагідною любовью і деяким жалем.
«Цвіт маків» - символ сонця, безкінечності буття, пишної краси, волі, гордості. Дівчина тужить за рідним домом та своїми батьками і вона розуміє, що у них вона була
б маковим цвітом, але соціальний тиск людей, які звикли жити за традиціями вже
багато років змусив її здатися та піти до сім ї свого чоловіка.
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Кода
Для динамізації та драматичного розвитку обробки, композитор застосувує divisi в чоловічих та жіночих партіях, яке на прикінці коди створює маштабне фактурне
узагальнення з затримання нот у кожній з партій і переходом на інші по руці диригента. Як будо зазначено вище кода несе в собі узагальнення усього твору зі спокоем та
смеренністтю своеї долі. Тут також повторюється строчка «Як цвіт маків розквітала»,
але вже іншим тембровим забарвленням та емоційною подачею.
Висновки
Обробка твору Михайла Крупкіна «Ой вийду я на ту гору» є надзвичайно красивою лірико-драматичною обробкою. Фактура, динаміка та деякі гармонічні особливості у музичному викладі надзвичайно тісно пов’язані саме з літературним текстом.
В обробці присутні вступна частина, а також кода, які створюють відчуття драматургічної окантованості, ніби обрамлюючи основний музичний розвиток твору
Протягом твору чи малу роль у музичному розвитку, здійснює застосування різних варіантів фактурного викладу: унісонно монодичного, паралельно-терцового та
септакордового руху, акордвого, поліфонічного, а також гомофонно-гармонічного викладу
Широка і наспівна мелодика, виразний мелодичний малюнок з характерним
хроматичним забарвленням, яке надає мелодії особливої виразності, експресії («додавати жалощів). Ритмічний малюнок музики зовсім вільний, пов’язаний з ритмікою
схвильованого живого слова.
Спираючись на жанр обробки – робинно побутова, та зробивши аналіз твору ми
можемо порівняти чим саме відрізяется пісні про кохання (дошлюбні взаемини) від
родинних(сімейні стосунки). Ці пісні різко відрізняються від одне від одного: у родинних піснях немає романтичних картин, ідеалізованих почуттів. На першому плані —
відтворення реальної дійсності, без прикрас і перебільшень, без поетизації. Елементи
казковості поступаються місцем сірій буденщині, нелегкій праці, часто — жорстокій
реальності.
Аспект розглянутий у тезах потребеє додаткових досліджень, які стануть предметом аналізу наступних публікацій.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
http://www.akolada.org/index.php?dep=&page=bibl/statti/narpis
https://ukrclassic.com.ua/katalog/teoriya-literaturi/2752-rodinno-pobutovi-pisni
https://narodna-osvita.com.ua/6962-obrobka-narodnoyi-psn.html
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УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ПІСНЯ ЯК ОДНА З КОНЦЕПЦІЙ НАЦІОНАЛЬНОПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ І ПРОБУДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ
УКРАЇНЦІВ: ОСУЧАСНЕННЯ І ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ
Анотація
Актуальність. У ході останніх подій ми можемо спостерігати пробудження національної свідомості найсміливішої у світі нації, сила якої в єдності, правда якої у слові,
любов якої у пісні, - українці! Сумно усвідомлювати, проте війна об’єднала народ нашої
молодої, але могутньої держави, що має свою культуру, мову, яка на другому місці у світі за милозвучністю. Країна має свої закони, свій гімн, свої душу і серце! Люди почали
усвідомлювати, хто вони є, за що вони борються, на що вони здатні і, найголовніше, як
люблять свою державу – Україну. Хочу торкнутися теми пробудження національної свідомості, концепції національно-патріотичного виховання шляхом прищеплення любові
до української народної пісні, її осучаснення та популяризації, адже саме пісня підіймає
дух народу. Музика завжди має майбутнє, а в української народної пісні воно світле.
Мета – дослідити українську народну пісню як концепцію національно-патріотичного виховання і пробудження національної свідомості; проаналізувати розвиток української народної пісні «від народження» і до сьогодення, здійснивши маленький екскурс
в історію; віднайти шляхи подальшої популяризації української народної пісні.
Висновки. Українська народна пісня – це посередник часу, віхи історії, традицій,
мовленнєва та музична зброя. Оскільки культурна спадщина є результатом духовної діяльності, то можна сміливо зробити висновок стосовно того, що українська народна
пісня має пряме відношення до загального принципу національно-патріотичного виховання. Любов до української народної пісні – це значно більше, ніж тяга до творчості та
збереження історичної пам’яті, адже це водночас любов до мови, шана до Батьківщини,
традицій, українського коріння… Українська музика завдяки мові і сенсу стає концепцією
пробудження національної свідомості українців. Наразі у нас є змога почати відроджувати українське надбання, зробивши обробки, інтерпретації на українські народні пісні,
таким чином осучаснивши минуле, подарувати життя сьогоденню.
Ключові слова: українська народна пісня, сучасна українська музика, популяризація
української народної пісні, інтерпретація української народної пісні.
Дискусії
Останнім часом спіймала себе на думці, що усе частіше стала аналізувати творчість митців, народжених на рідній українській землі. Україномовні пісні приваблюють слухачів із закордону. Зауважу, що нове життя українській музиці дарують як на
Україні, так і поза її межами.
З усіх музичних платформ лунає українська музика, на міжнародних і всеукраїнських конкурсах в пріоритеті українська народна пісня, яка у різних інтерпретаціях
звучить інакше, проте залишається народною, їй дають нове дихання, адже з’являється
потреба крокувати в ногу з часом, а, отже, осучаснення – пряма дорога до вічності. Пісня – це душа народу. Частина народу – людина. Вік бере своє, а світ біжить наввипередки
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людини зі своїми інноваціями. Щоб не загинути у нових і незнайомих для людини обставинах, вона повинна діяти, намагатися дотягнутися рукою до сучасного, аби бути цікавою, щоб про неї не забували. Так і з піснею. Щоб та мала змогу існувати, обов’язково
потрібно постійно її осучаснювати і, як я вже зазначила вище, дарувати нове дихання.
Ви, напевно, запитаєте: чому і яким чином я вирішила пов’язати українську народну пісню з концепцією національно-патріотичного виховання і пробудження національної свідомості українців. До чого воно взагалі тут? Розумієте, це, звісно, тонкощі мислення і бачення людини, яка висловлює свою думку стосовно будь-чого, проте пробудження національної свідомості являє собою не лише сукупність соціальних,
економічних, політичних, моральних, етичних, філософських, релігійних поглядів,
традицій тощо.
Стан морального здоров’я нації доцільно вимірювати ставленням до мови. У працях С. Єрмоленка, П. Кононенка, А. Пономаренко, Л. Мацько та ін. поняття “мова”
розглядається у тісному взаємозв’язку з національною свідомістю, тобто пробудження національної свідомості здійснюється шляхом поширення та розвитку української літературної мови, Мова – це наша національна ознака, у ній – наша культура,
ступінь свідомості українського народу. Українська народна пісня популяризує мову
і свідчить про культурне надбання українського народу.
Отже, з першим питанням розібралися, а щодо концепції національно-патріотичного виховання?
Наказом міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів
щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та
методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах (Про затвердження Концепції національно-патріотичного вихованння)» йдеться про те, що одним із принципів національнопатріотичного виховання є система історичної і соціальної пам’яті, яка спрямована
на збереження духовної, моральної і культурної спадщини українців та відтворює її
в осучаснених формах і методах діяльності. Оскільки культурна спадщина – це результат духовної діяльності, то можна сміливо зробити висновок стосовно того, що українська народна пісня має пряме відношення до загального принципу національнопатріотичного виховання. Любов до української народної пісні – це значно більше,
ніж тяжіння до творчості та збереження історичної пам’яті, адже це водночас любов
до мови, шана до Батьківщини, традицій, українського коріння…
Людина, яка є патріотом своєї держави, повинна не тільки знати державну мову,
а й володіти нею і, звісно ж, любити її. Прищепити любов до мови доцільно через
мистецтво, проте не слід нав’язувати людині своє бачення. Мені здається, що музика
із цим завданням упоралася на відмінно. Врешті-решт, саме у піснях розкривається
краса мови, якою співають.
Поступово перейдемо до витоків української народної пісні. У яких роках якого
століття народ осяйнуло і натхнення розповсюдилось українськими землями, що світ
почав народжувати мистецтво?
Першим інструментом у світі став голос, а «дитям голосу» стала українська народна пісня.
Про практику народної української пісенної творчості, що існувала в найдавніші
часи на теренах України, можна судити зі старовинних обрядових пісень. Багато з них
є відбитком цільного світогляду часів первісної людини, що розкриває ставлення народу до природи та її явищ.
Самобутній національний стиль найбільше повно був представлений і розкривався у піснях, народжених в центральній частині Придніпров’я.
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За підрахунками фольклористів відомо, що до нашого часу було записано понад
півмільйона українських народних пісень. З цієї кількості світ почув близько 10 відсотків, найбільше у п’ятдесятитомнику «Українська народна творчість» та десятитомному корпусі «Українські народні мелодії». Яка нація ще за усю свою історію має таку
шалену кількість пісень, створену безпосередньо народом?
В ЮНЕСКО зібрана фонотека народних пісень країн усього світу. У фонді України
знаходиться більше п’ятнадцяти тисяч пісень. На другому місці перебуває Італія з кількістю 6 тисяч народних пісень (Українці створили найбльшу кількість народних пісень).
Питання авторства залишається актуальним і на сьогодні, адже більшість першотворців народних українських пісень невідомі, або не мають змоги бути визначеними через колективне авторство. Народна пам’ять зберегла лише деякі імена авторів
пісень, які стали народними: Маруся Чурай, якій присвоїли авторство над піснями
«Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці», «Засвіт встали козаченьки» і козак Семен Климовський - «Їхав козак за Дунай».
Текст пісні, він же зміст, є досить важливим. Слова пісні «Дунаю, Дунаю, чему
смутен течеш?» наразі визначено найдавнішим повним записом української народної пісні із середини XVI ст. відомий під назвою «Пісня про Штефана воєводу» [5].
Протягом століть українська народна пісня знаходила себе у інтерпретаціях видатних композиторів, зокрема, і наукові дослідження української народної пісенної творчості здійснювало чимало відомих фольклористів, таких, як М. Драгоманов,
С. Людкевич, О. Сластіон, П. Куліш, І. Срезневський, Леся Українка тощо.
Після міні-екскурсу з історії мені здається, що доцільно було б надати інформацію
безпосередньо про деяких виконавців, які осучаснюють, відроджують та популяризують
українську народну пісню. Назвемо їх провідниками народної творчості у ХХІ століття.
TaRuta. Київський гурт фольклористів-музикантів, створений 2007 року, що
привносить в автентичний український фольклор нові стилі сучасної музики, поєднуючи в одне ціле [2]. Цікава і нетипова назва гурту має доволі таке просте пояснення – «та рута», квітка, яку прагнуть знайти на Івана Купала. Етномузикологи їздять
українськими селами і збирають пісні ХVII-ХVIII століть від літніх людей, а потім відтворюють фольклорні пісні в різних стилях.
У 2014 році етнорок фундація TaRuta подарувала нове дихання українській народній пісні «Сосоночка» («Чумацька») https://www.youtube.com/watch?v=xG15PFSPTU0 .
Ой, у полі та й сосоночка,
Під сосною та й корчомочка.
The Doox. Український гурт відроджує українську музику та культуру, популяризуючи її серед молоді. Виконавці використовують жіночий та чоловічий сольні голоси, бо вважають, що це притаманно українській пісні [2].
У своїй творчості поєднують традиційні українські інструменти: сопілка, дримба, дудук, трембіта, дуда тощо із гітарою, клавішними та ударними інструментами,
формуючи тим самим нову музику у стилі етнороку, адже це сприяє осучасненню
українських пісень, таких, як «Рано» https://www.youtube.com/watch?v=XPtDPypjnkQ,
«Ой, мамо, люблю Гриця» («Гриць») https://www.youtube.com/watch?v=eAWmPT75poI,
«На річці» https://www.youtube.com/watch?v=9DvvmNqUvLo&t=5s
Ой, на річці, та й на кладочці
Там дівчатка полоскалися!
Там дівчатка полоскалися!
В черевички узувалися!
«Галочки» https://www.youtube.com/watch?v=Ue2GPZ8b-CQ
Недалеко милий орел, |
Ой, там за лісочком, |
149

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

СЕКЦІЯ: ВОКАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО

Сушив-скружив козак дівку |
Своїм голосочком. |
Не я тебе сушив-скружив, |
Сама ти зав’яла, |
Як я тебе тричі сватав, |
А ти отказала...
DakhaBrakha. Світ дізнався про гурт, який створює пісні у стилі «етнохаос», аби
підкреслити поєднання різних музичних стилів з автентичними етнічними елементами, у 2004 році. У 2019 році DakhaBrakha випустили народну українську пісню в сучасній обробці «Пливе човен» [2]. Зазначу, що кліп набрав майже мільйон переглядів, що
не може не тішити мою українську душу. https://www.youtube.com/watch?v=3iRYtfkfp94
Пливе човен, води повен,
Та все хлюп-хлюп-хлюп-хлюп!.. (3)
Іде козак до дівчини
Та все тюп-тюп-тюп-тюп!
Продовжуємо знайомитися з провідниками народної творчості у ХХІ століття.
Приємно усвідомлювати, що відродженням української народної пісні та її популяризацією займаються випускники нашого вищого навчального закладу – Київського
національного університету культури і мистецтв: Ната Жижченко – солістка електрофольк гурту «ONUKA», що увірвався в українську естраду 2013 року своїм «симбіозом
української електронної музики з українським етнокорінням», а також Катерина Павленко – фронтвумен гурту «Go-A», що своїм «Шумом» навів галасу і дав змогу Україні
посісти 5 місце на Євробаченні 2021. До речі, у вже усім відому композицію «Shum»
закладено слова української народної веснянки.
Українська музика здатна не тільки підіймати бойовий дух, задавати настрою,
приваблювати, тішити, давати сенс на існування, впливати на свідомість тощо. Українська народна пісня – це не лише посередник часу, віхи історії, традицій, мовленнєва
зброя…Українська творчість здатна на більше, вона має змогу допомагати, лікувати,
рятувати, дарувати надію.
Українська народна мелодія стала електронним хітом і тепер збирає кошти на
допомогу дітям України на найбільшому музичному порталі.

Відомий український клабмейкер, власник Mantra Production та діджей Сергій
Протишевський (Serge Proshe) випустив електронний трек Cherry Garden («Вишневий
сад»), який наразі увійшов у ТОП-продажів на міжнародному порталі Beatport (URL:
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https://www.beatport.com/release/cherry-garden/3691980) і збирає кошти для постраждалих від бойових дій українських дітей. Хочу також зробити акцент на тому, що до
цього проекту долучилася наша талановита студентка-фольклористка Юлія Вітранюк.
В основі треку - українська народна пісня «Ой у вишневому саду», яку протягом
багатьох поколінь українські жінки співали своїм чоловікам, особливо значної популярності пісня набула за часів Другої світової війни, адже з усією любов’ю зігрівало
душі захисників нашої землі.
Минуло чимало часу, український клабмейкер створив нове електронне бачення
мелодії разом із витонченим вокалом Юлії та посланням до світу. Цитую: «Нехай ця
музика розповість усім про мир і про те, що війна в Україні має бути зупинена» [3].
Трек увійшов до нового альбому “Колискова”, над яким український діджей працював близько двох років, збираючи в унікальний сет українські народні колискові
пісні.
Близько двох років тому у Сергія Протишевського з’явилася ідея осучаснити
гарні українські колискові пісні, поєднавши їх з електронною музикою. Він одразу
звернувся до мами своєї дружини та партнера Валерії, за сумісництвом ще й доцента
музичної кафедри Національного університету культури і мистецтв – Галини Степанівни Гаценко, за допомогою якої отримав унікальні аутентичні аудіозаписи, зібрані
від Галичини до Полтавщини, із фонотеки Національної Радіокомпанії України. Це
надихнуло Сергія на створення альбому, який, до речі, підтримали багато відомих
продюсерів своїми міксами - The Organism, Jean Vayat, Minörs.
Сьогодні можна придбати реліз на сайті Beatport, посилання на який зазначу
нижче. Абсолютно усі кошти від продажу треку підуть на підтримку українських дітей, постраждалих від рук російських окупантів. Також ознайомлю вас із частиною
благодійного проекту Life Stream - http://lifestream.charity - організованого Mantra
Production та українцями на Балі. Організатори вже зробили фандрейзинг музичний
стрім на Балі та івент у найкращому клубі острову - Savaya. Прем’єра треку відбулася
там і одразу заполонила серця міжнародної спільноти. Увівши у пошукову систему
назву пісні «Cherry Garden», можна натрапити на кліп із краєвидами нашої вольової,
нездоланної України та прекрасного індонезійського острову Балі, вигляд якого формують вулкани, що поросли лісом.
Висновки
Першочергово метою мого дослідження було визначити українську народну пісню як концепцію національно-патріотичного виховання і пробудження національної
свідомості; проаналізувати розвиток української народної пісні «від народження»
і до сьогодення, здійснивши маленький екскурс в історію; віднайти шляхи подальшої
популяризації української народної пісні.
Отже, мистецтво і справді значно ширше, ніж про нього можна одразу сказати.
Українська талановита нація за допомогою пісні рятує життя. Завдяки історичним народним пісням ми можемо здійснити «подорож» у минуле. До речі, за словами пісні
(змістом) ми можемо дізнатися приблизні роки її створення, адже раніше у піснях
оспівували події тих років, що в принципі ми можемо споглядати і чути сьогодні.
У мережі Інтернет вже достатня кількість матеріалів для того, аби вивчити походження української народної пісні, проаналізувати її особливості і форми змін, які
були здійснені протягом років, адже трансформація пісні неминуча і, як я вже зазначала на початку, важлива. Пісня крокує в ногу з часом завдяки молоді, що осучаснює
її та дарує нове життя.
Українська народна пісня підіймає дух народу, є ознакою національно-патріотичного виховання, адже є духовною складовою культурної спадщини. Українська
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музика завдяки мові і сенсу стає концепцією пробудження національної свідомості
українців.
Ви просто усвідомте, як усе змінилось. Наша «Ой у лузі червона калина» стала
відомою і лунає з різних куточків світу. За допомогою проведення фестивалів, де відомі зірки співають українські народні пісні, збирають шалені суми грошей. Введіть
тег #музичнаоборона і побачите, скільки українців за допомогою народної пісні підіймають дух.
В української народної пісні є майбутнє. У нашої держави вистачить сил, розуму
і таланту, аби «пронести» українську культуру через багато століть. І щоб не втратити
нашої духовно-культурної спадщини, ми повинні усіляко допомагати українській народній пісні відновлюватися, відроджуватись і прославляти наш край. Для цього багато
не треба: поширювати українську музику, брати за основу пісень українські народні
слова, відроджувати у піснях давні мотиви. Багато сучасних виконавців створюють типову музику, позичають стилістику виконання у іноземців, та й вокалісти-початківці
беруть за основу вивчення хітів, шлягерів іноземних зірок. Проте настав час змін, і щоб
відстояти своє та уберегти, потрібно сконцентрувати на ньому увагу. Дуже тішить, що
на відомих співочих проектах щороку усе більше талановитих людей, які популяризують українську усну народну творчість, адже наші пісні нікого не залишають байдужим.
Саме тому у талановитої молоді зараз є змога почати відроджувати українське надбання, зробивши обробки, інтерпретації, таким чином осучаснивши минуле, подарувати
життя сьогоденню. Нове – то частіше за все забуте старе. Не варто цього забувати…
Люба українська пісне,
В тобі життєдайна сила.
В тобі все, що серцю рідне,
В тобі все, що очам мило.
Ти ж дитина України,
Яку віками колисали,
Яку знали, яку чули.
Духу символом ти стала.
Тебе люблять і цінують.
Пісне, ти – народу скарб.
Із тобою гармонує
Тільки той, хто тебе варт.
Вірить світ: вкраїнська пісне,
З покоління в покоління,
Ти у душах проростеш,
Немов пам’яті коріння.
16.04.2022
Аліна Сухарєва
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді,
Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання
дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного
виховання у загальноосвітніх навчальних закладах. UKR: https://zakon.rada.gov.
ua/rada/show/v0641729-15#Text. Дата звернення – 17.04.2022.
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7 найкрутіших українських гуртів, що дали нове життя українській етнічній пісні.
URL:
https://uapost.us/blog/7-naykrutishyh-ukrayinsjkyh-gurtiv-scho-daly-novezhyttya-ukrayinsjkiy-etnichniy-pisni/. Дата звернення – 17.04.2022.
Як народна мелодія стала електронним хітом та збирає кошти на допомогу дітям
України.
URL:https://www.048.ua/news/3371474/ak-narodna-narodna-melodiastala-elektronnim-hitom-ta-zbirae-kosti-na-dopomogu-ditam-ukraini.
Дата
звернення – 17.04.2022.
Українці створили найбільшу кількість народних пісень у світі. URL:
https://web.archive.org/web/20170504100439/http://ukrainianpeople.us/%D1%83%D0%B
A%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96-%D1%81%D1%82%D0%B2%
D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D
1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%83-%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0
%BA%D1%96%D1%81/. Дата звернення – 17.04.2022.
Дослідження з етнографії та фольклору русинів-українців Пряшівщини. URL:https://
web.archive.org/web/20200515232456/https://storinka-m.kiev.ua/article.
php?id=1350. Дата звернення – 17.04.2022.
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ВЕРБАЛЬНО-ТЕКСТОВА СЮЖЕТИКА УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПІСНІ
«ОЙ У ЛУЗІ КРИНИЧЕНЬКА» ТА ЇЇ МУЗИЧНЕ ВТІЛЕННЯ
В ОДНОЙМЕННІЙ ОБРОБЦІ ЛЕВКА РЕВУЦЬКОГО
Анотація
Актуальність. Обумовлена прагненням висвітлити вокальну творчість Л.М. Ревуцького (на прикладі обробки української народної пісні «Ой у лузі криниченька») крізь
призму вербально-текстового аналізу. Серед питань, пов’язаних з цією проблематикою,
на особливу увагу заслуговує аналітична площина, спрямована в сферу дослідження автентичної образної сюжетики народнопісенних джерел, покладених в основу вокальних
обробок Л.М. Ревуцького.
Мета – аналіз вербально-текстової сюжетики української народної пісні «Ой у лузі
криниченька» в музичному опрацюванні Л.М. Ревуцького.
Висновки. Л.М. Ревуцький ретельно ставився до автентичної вербально-текстової сюжетики фольклорних джерел. Своєрідність композиційних засобів виразно підкреслює різноманітні грані первинного пісенної образу.
Ключові слова: українська народна пісня, українська образна символіка, звичаї
і традиції, усна народна творчість, вокальна обробка, вербально-текстовий аналіз,
сюжетика.
Дискусії
Серед видатної плеяди українських митців, що збагатили історію українського
музичного мистецтва, особливе місце належить Л.М. Ревуцькому. Творчий доробок
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митця вміщує цілу низку високохудожніх мистецьких задумів, репрезентованих різними формами і жанрами, актуальними для композиторської творчості радянської
доби. У зв’язку з цим особливий інтерес становлять твори композитора, пов’язані
з опрацюванням українського пісенного фольклору, в якому він прагнув виявити різні емоційно-психологічні відтінки, пов’язані із вербально-текстовою сюжетикою. Попри те, що мистецька спадщина Л. М. Ревуцького була і залишається у фокусі наукових
досліджень провідних вітчизняних науковців (В. Кузик, Л. Корній, Б. Сюта), існує чимало питань, які поки що є недостатньо з’ясованими.
Як відомо, композитор створив безліч мистецьких досягнень в жанрі вокальної обробки, втім свої напрацювання авторка в даній роботі спрямовує в площину
вербально-текстового аналізу сюжетики української народної пісні «Ой у лузі криниченька». Вибір вказаного твору як предмету аналізу обумовлений, передусім, тим,
що у вербальному тексті даного мистецького задуму яскраво прослідковується самобутність української образної символіки, яка є невід’ємною складовою сюжетики народних пісень.
У цьому контексті слід враховувати, що будь-який народ має свої власні традиції і звичаї, які виробилися протягом багатьох віків. Але звичаї – це не окреме явище
в житті людей, це – втілені в діяльність нації світогляд і відносини між окремими особами. Питання збереження та вивчення традицій і звичаїв є дуже актуальним, адже ці
зв’язки та світовідчуття прямо позначаються на духовній культурі народу, що зі свого
боку позначається на процесі розвитку фольклору. Через це народна творчість тісно
пов’язана зі звичаями та традиціями народу.
Українці – нація надзвичайно давня, і власну духовну культуру наші предки розпочали створювати далеко до християнського періоду в Україні. Одночасно з християнством Візантія поділилася з нами своєю культурою. В Україні вже існувала національна культура, і Володимир Великий тільки додав християнську до власної рідної,
батьківської культури.
Сходження культур Візантії та України не було сходженням бідної цивілізації
із багатою; це було сходження якщо і не однакових, то близьких за потугою, проте
несхожих за характером культур. Ще й зараз українці мають у своїх звичаях і усній
народній творчості риси сходження та з’єднання, не тільки дохристиянської та християнської культур, а ще і староукраїнської. Однак до цього всі вже так звиклися, що,
буває, не можливо відрізнити, де закінчується в народних звичаях староукраїнське,
а де розпочинається християнське.
Як зазначалося вище, символіка відіграє важливу роль у вибудовуванні сюжетики українських народних пісень, тому буде доречним розглянути окремі символічні
образи на прикладі пісні «Ой у лузі криниченька».
Кожен куплет взятої за приклад пісні вміщує в собі символи, які зрушують і розвивають сюжетну лінію вперед. Наприклад, перший згадуваний образ криниці – символ
батьківщини; достатку; вроди, вірності; слави народного духу; прощання; благородної
духовності. Символіка криниці міцно поєднана із символікою води. Майже всі народи світу любили водну стихію. Із криниць щодня брали воду для пиття, варіння їства,
прання, купання дітей тощо. Саме біля них збиралася молодь на святкування, водила
хороводи, залицялася, освідчувалась у коханні. Звідсіля, напоївши коней, їхали козаки
захищати свою Україну. Тут розставалися з коханою. Біля криниць чаклували, їх щоразу
розчищали, освячували. Ось чому, як пише С. Килимник, в українців криниця – «символ здоров’я, сили, багатства, родючості, плодючості, святості, чистоти. А для молоді –
це символ дівочої краси, вірності, але й розлуки, суму, туги, жалю…» (Килимник, 1959).
З усього сказаного можна впевнено стверджувати, що «криниця» є найпершим в даній
пісні символічним образом, із якого розпочинається сюжет української народної пісні
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«Ой у лузі криниченька». Також слід відмітити, що і увесь розвиток сюжетики пісні тісно
пов’язаний з роз’ясненням символу «криниці»: тут і «козак напуває воронії коні», і «дівчина воду брала», і залицяння, і освідчення у коханні, і саме розставання закоханих.
Щодо символів фауни, то в даній пісні згадується три символи: «кінь», «вутка»
(качка) і «сокіл». Щодо образу «коня», то з ним українська народна творчість пов’язує
поняття про любов, кохану дівчину тому, що якраз кінь і є очевидцем почуттів і душевних мук козака. Також в пісні третій козак називає дівчину «вуткою», що в українській символіці означає поверховість, тому що качка плаває по поверхні. Значить ще
й балакучість, так само і оману. Можливо, це і є характеристикою нашої дівчини-героїні. Сокіл же є одним з найвідоміших українських національних символів. «Соколом»
і зараз називають бравих і сміливих хлопців. Адже ще від часів слов’ян і до нині сокіл
є символом мужності, молодості і сили, а також розуму. Тому не дарма козаків-захисників порівнюють саме з цим волелюбним птахом.
Відомо, що і флористичні символи відігравали неабияку роль в українській усній
народній творчості. Наприклад, у багатьох піснях українського народу оспівано барвінок з його небесно-блакитним цвітом та вічнозеленим листям. Ця рослина супроводжувала предків від народження до смерті. У барвінку купали немовляток, щоб вони
не хворіли і росли вродливими. Барвінком заквітчували коси дівчата. Він виростав
біля криниці і завжди слугував людині. І тут ми в пісні бачимо зіткнення двох символів – криниці і барвінку. Чи це збіг? Згадується також рута, яка є символом дівочості,
вроди, процвітання. Також символізує скорботу та тяжке життя. Після рути згадується
така квітка як рожа – символ краси, ласки й веселощів.
Дуже важливим символом у сюжеті пісні «Ой у лузі криниченька» постає сама
хустка. Адже вона символізує приязнь, кохання, вірність; але і розставання, сум. Не
дарма вона також згадується в українській народній пісні «Їхав козак на війноньку»,
де дівчина дає козаку свою хустку на згадку про себе і як оберіг. Хустка дійсно вважалася оберегом і значущим ритуальним предметом. Це невід’ємний елемент українського культурного спадку.
Цікавою є також числова символіка. Слід відмітити, що сама пісня складається
з 13 куплетів. У язичницький період ставлення до смерті у людей було декілька відмінним від теперішнього. Люди вірили у відродження душ, і тому смерть означала так
само і початок нового життя, яке і виявляє себе в символізмі числа 13: закінчення попереднього циклу і початок грядущого. Тут є доречним провести паралель між позачасовістю, яка присутня у сюжеті пісні, і кількістю куплетів. Трійка – священне число,
символ трьох світів: підземного, земного і небесного. Також – єдність Неба, Землі та
Людини, Єдність Святої Трійці: Отця, Сина і Святого Духа. У пісні є рядки:
«…Єсть у мене дві світлоньки, третя на помості».
Приїхали до дівчини три козаки в гості.»
Але у пісні дівчина розмовляє ще й з четвертим козаком біля криниці, яка ще
й «на чотири зводи». А четвірка в українській символіці – це квадрат, ромб, чотири
стихії: Вогонь, Повітря, Земля і Вода. Чотирикутник є матрицею творення, втілення
ідеї у матерію.
Вода з давніх-давен вважалася символом чистоти, чесності, здоров’я; і забороняли в неї плювати. Вважали її навіть такою чистою, що вода ніби відмовлялася приймати в себе щось нечисте. «Вода вважалась у давнину великим «святителем і чистителем»…» [1, 26].
Висновки
Отже, виходячи з усього вище сказаного, слід відмітити, що митець врахував
особливості оригінального вербального тексту і тим самим дав дозвіл на інтерпре155
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таційне бачення самих виконавців для того, щоб вони змогли віднайти власні шляхи
і способи, а також доосмислити представлення даного твору.
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ЗАПИСИ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ПІСЕНЬ ТА РОМАНСІВ
БОРИСА РОМАНОВИЧА ГМИРІ ЯК ФЕНОМЕН УКРАЇНСЬКОГО
ТА СВІТОВОГО ВОКАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА
Анотація
Актуальність. український оперний та камерний співак Борис Романович Гмиря
є неймовірним доказом величної культурної спадщини України, а записи його виконань
українських народних пісень та романсів є невичерпним джерелом знань якісного вокального мистецтва. Саме тому його творчість у записах є саме зараз неймовірно важливою
для України, як і для підняття українського духу, так і для навчання майбутніх поколінь.
Мета – дослідити записи виконання Борисом Романовичем Гмирею українських народних пісень та романсів.
Висновки. В процесі дослідження записів народних пісень та романсів у виконанні
Бориса Романовича Гмирі було висвітлено та акцентовано увагу на питаннях музичної
текстології.
Ключові слова: Борис Гмиря, українські пісні, вокальне мистецтво
Дискусії
Значення Бориса Романовича Гмирі для української культури не було нажаль достатньо оцінено до даного моменту, проте були люди, які все ж таки звернули свою
увагу на цього дивовижного митця. Серед науковців, як досліджували такого митця,
як Борис Романович Гмиря були: Бражніченко С.О., Архімович Л.Б., Бондарчук П.М.,
Борисевич С., Голубєв П.В., Жадько В.О., Кириченко Т.О., Стебун І. та інші. Найбільше для популяризації славетного українського генія вокального мистецтва зробила
Принц Ганна Василівна, яка є творцем фонду Бориса Романовича Гмирі і робила і робить все для того, щоби творчість видатного митця не була забута, а залишилася у віках. Саме завдяки Ганні Василівні Принц було презаписано левову частину записів
з пластинок на сучасні звукозаписуючі механізми. Саме вона скомпоновала щоденники співака, які він писав протягом 33-х років. Ганна Василівна Принц зазначила,
що “Життя артиста завжди на очах, воно бурхливе, і непросто викроїти час, щоб при156
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ділити увагу записам. У цьому плані Гмиря унікальний — і не лише тим, що вів їх із
першого дня на сцені, у мистецтві протягом понад трьох десятиліть, а й тим, як він вів
записи (за формою й за суттю)” (Можейко).
Борис Романович Гмиря є унікальним вокалістом не тільки України, а і всього
світу. Він був і камерним, і оперним співаком. Завдяки йому було створено багацько записів українських пісень і романсів, зокрема 300. А також записана концертна
програма з 24 творів на слова Тараса Григоровича Шевченка, що до речі не робив до
нього не один співак, а також не робив, ще, після нього. Борис Романович Гмиря також
зіграв в 11 різних операх маючи основні партії в них і знявся у фільмі-опері “Наймичка” зігравши образ Трохима, і записав 44 оперні партії. І цим його внесок у світову
музичну культуру, як вокаліста не обмежується.
7 000 000 000 всього було зроблено копій з усіх записаних творів. Ціла планета
почула голос Бориса Романовича Гмирі. Навіть ЮНЕСКО у своєму посланні називаючи співака “Великим Борисом” сказали, що його голос просто неймовірний, і що цей
скарб України належить всьому світові.
Але зупинімося саме на записах українських народних пісень та романсах. Бо
саме ці записи є неймовірним елементом української величі для всього світу, як тоді,
так і зараз. Борис Гмиря казав, що виконавці - це такі собі золотодобувачі музичні,
яким потрібно відшукати приховані скарби у музиці і донести їх до людей. Саме це
він і робив записуючі кожен твір на платівку. Одним із таких дивовижних записів
є українська народна пісня “Ой, не шуми луже, зелений байраче”. В цьому творі Борис
Романович використовує штрих “tenuto” (протягуючі) за допомогою якого він показує широкий простір української природи “Ой не шуми луже, зелений байраче”. Але
вже на словах “Не плач…” Борис Романович робить агогічне відхилення у бік прискорення ніби цією фразою він намагається розвеселити героя твору. Ще одна особливість виконання цих двох фраз полягає в тому, що перші слова “Ой не шуми луже…”
та на слова “Не плач, не журися…” він починає співати обережно ніби заморена людина, що приходить додому і бере до рук щось найбільш значиме у цьому світі для неї,
що цій людині єдине приносить щастя в цьому світі. Друга пара фраз, які він співає
велично – це слова “...зелений байраче…” та “...молодий козаче…” підкреслюючи широкі простори природи та мужність людини; він на сто відсотків відповідає музичній
ідеї обробки Миколи Лисенка підкреслюючі ту мелодичну лінію, яка змальовує цей
просторий байрак та вільний дух молодого козака, що затужився. Музика і вокал ніби
єдине ціле у цьому виконанні. Борис Гмиря зміг в цій пісні передати всю дивовижу
української землі та глиняно-залізну душу українського народу.
Другим неймовірно гарним прикладом виконання української пісні є твір “Ой
під вишнею, під черешнею…”. Загалом особливість виконання тут здійснюється Борисом Романовичем за рахунок різних інтонацій. Початкові слова “Ой під вишнею,
під черешнею…” Борис Романович співає як декламатор, як ведучий, який оголошує
дійових осіб, які будуть виступати на сцені. Хоча вже слова “...стояв старий з молодою
як із ягодою” розподіляються в нього на дві інтонації: серйозну (старий) і грайливу
(молодою). Потім він використовує інтонацію саркастичну при виконанні слів “Ой не
хочу хатки…”, чим передає деяку нерозважливість і бурхливість дій характеру молодої
дівчини.
Треба також звернути увагу на український романс на слова Тараса Григоровича
Шевченка “Зоре моя вечірняя”. Борис Романович Гмиря від початку твору і до кінця
використовує вібрато в голосі. Зазвичай так не робиться, бо воно для вокаліста вважається дефектом. Проте у Бориса Романовича це не дефект, адже тут на самому початку
вокальної лінії твору дається темп, який є ще й характером твору “Andante doloroso”,
що означає “Спокійно скорботно”. За допомогою вібрато Борис Романович Гмиря
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передає плач без сліз з нервовим струсом. Далі особливий прийом використовує він
у творі, коли відбувається поступовий схід з високої на низьку ноту на словах “Розкажи, як за горою…” – він використовує форсирований спів на перше слово “Розкажи”
з деяким навіть запізненням. Цим прийомом він відображає замореність і байдужість
головного героя. Саме з цього епізоду він робить поступове “diminuendo” (поступово
тихо), яке з кожним наступним епізодом-фразою підводить його до кінця твору, де
вже остаточно замовкає. Тільки на словах “Воду позичає…” він співає голосніше ніж
в попередніх фразах музичних, подібних. Цим показуючи останню краплю сил.
Ще одним прикладом виконання, яке є невичерпним джерелом знань для
вокаліста-артиста та приємністю для слухача це твір “Да куди їдеш, Явтуше?”. Даний
твір за технікою передачі змісту може бути схожим на “Ой під вишнею, під черешнею…” – тут теж багато залежить від зміни інтонацій. Коли Борис Романович виконує перші слова “Да куди їдеш, Явтуше…” він використовує дві одночасно інтонації.
А саме тужливу і грайливу за допомогою яких передає хитрість дівчини, яка своїм
сумом ніби намагається пом’якшити серце Явтуха, який занадто скутий і серйозний.
Борис Романович також виділяє конкретне слово у першій репліці дівчини – “друже”,
чим ще більше дає представити уяві хитру дівчину, яка ніби знає на що потрібно натиснути в серці хлопця. Напротивагу цьому виділенню Борис Романович дуже різко
бере початкові слова “да куди” ніби хоче скоріш дістатися до основної суті цієї розмови, щоби не забивати непотрібними словами голову Явтуха. Потім на словах Явтуха,
які йдуть речитативом він інтонацію робить саме того “скутого і серйозного” Явтуха
промовляючи “Не скажу”.
Висновки
Борис Романович Гмиря зробив записами свого співу неоцінений і досі вклад
в історію українського вокального мистецтва та світового. Своїми щоденниками та
напрацюваннями, які активно популяризує Ганна Принц, співак створив зародки
української вокальної школи. В своїх нотатках він пояснив молодому поколінню, як
можна досягти успіхів у вокальному мистецтві, а своїм прикладом показав це наочно.
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ЮРІЙ ЙОСИФОВИЧ: ПРОЧИТАННЯ ТА МУЗИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ
ДЕЯКИХ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ПІСЕНЬ
Анотація
Актуальність. Інтерпретація — художнє тлумачення музикантом-виконавцем
(співаком, інструменталістом, диригентом або камерним ансамблем) музичного твору
в процесі його виконання. Юрій Йосифович – український виконавець, автор аранжувань.
В основі його творчості є народна пісня. Його концепція музичної інтерпретації полягає
у використанні засобів електронної музики, чим Юрій Йосифович підкреслює сюжетну
лінію пісень. Своїм баченням сучасного втілення автентичної пісні на сцені, професійним
та високохудожнім рівнем виконавства, безперечно Юрій Йосифович викликає неабияку
зацікавленість дослідників сучасного прочитання української народної пісні.
Мета – висвітлити основні характеристики авторського сценічного втілення народної пісні в інтепретації Юрія Йосифовича.
Висновки. Музичний доробок Юрія Йосифовича має не лише мистецьку вагу, а і виводить на новий, можливо декому зовсім незнайомий рівень сприйняття абсолютної
величини – української народної пісні.
Ключові слова: українська народна пісня, сучасна інтерпретація, Юрій Йосифович.
Дискусії
Творчий доробок Юрія Йосифовича складає більше сорока ліричних пісенних
зразків. З них: десять – українські псальми, що мали ознаки книжкового походження
(есхатологічні, про святих, гімни, пісні на страсті Христові, віршовані молитви, пісні
про Правду й Кривду та інші); інші 35 пісень – виключно ліричні, входять до двох альбомів проєкту-експерименту «СЕРЦЕ. НОВА АВТЕНТИКА».
— «Кохайтеся, чорнобриві» – вірші Тарас Шевченка. Походження пісні: Кубань,
станиця Уманська.
— «Ой, перестань, моя мила, до мене ходити» – український кант XVII століття
— «Згадай, пригадай рідний край», «Не питай. Чого в мене заплакані очі» – народні романси, записані від Галини Якимівни Попко з села Крячківка Пирятинського
району Полтавської області.
Для музичного аналізу було обрано ці різножанрові твори. Незалежно від жанру,
в музичному прочитанні Юрія Йосифовича ці пісні набувають нового, в однаковій
степені музично цікавого та мистецького, глибокого звучання. Супровід розкриває
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драматургію кожного твору - чи це кант, чи лірична пісня. Українську народну пісню
на вірші Тараса Шевченка, записану на Кубані «Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями» Йосифович записав у двох варіантах: в електронному супроводі багатоголосся,
другий - з живим звучанням інструментів: контрабасу, фортепіано та ударних інструментів. В обох варіантах пісня звучить глибоко, не порушуючи сприйняття сюжету. Та,
як на мене, дуже важливим є відчуття першооснови - народної пісні. На фоні супроводу вона звучить дуже реалістично, виникає відчуття власної присутності в сюжеті.
Кліпи, які створює Юрій Йосифович, мають характерну особливість: в них не
відтворено пісню, сюжети пісень не пов’язані з відеорядом. Та водночас саме цим
абсолютно не відволікають від сприйняття музики. Використання чорно-білих тонів,
пастельних відтінків, працює на абсолютне лідерство в цьому мистецькому комплексі
саме народної пісні.
Потужний баритон, яким володіє Юрій Йосифович, звучить дуже природньо. Він
володіє чіткою та водночас максимально наближеною до розмовної мови артикуляцією, що також працює на результат. Манера співу Юрія Йосифовича дає можливість
абсолютно чітко сприймати поетичний текст. Мелізматика, яка притаманна голосу
виконавця, характерна для народних виконавців (із сучасних – Домініка Чекун, Полісся), говорить про дуже потужну школу народного традиційного виконання. В наш час
здобути такі навички можна, коли впродовж тривалого часу слухати, співати, записувати та відтворювати традиційний спів.
— «Щось чорніє над водою»
Ця народна пісня на вірші Тараса Шевченка має особливий відеоряд. Сучасні технології можуть відтворити, «зробити живим» обличчя людей, яких давно немає. Передивляючись цей кліп, ми можемо побачити «живого» Тараса Григоровича Шевченка.
Минулої осені відбувся перший сольний концерт Юрія Йосифовича в Києві.
Вечір українського романсу мав назву «НОВА АВТЕНТИКА. АКУСТИКА» та відбувся
3 жовтня 2021 року в залі Національної філармонії України за сприяння Міжнародного Етнічного фестивалю «Країна мрій» (засновник Олег Скрипка). На сцені були
інструментальне тріо: фортепіано, контрабас, ударні та співак Юрій Йосифович. Як
одна з гостей цього дійства можу запевнити, що зал жив разом з піснею та виконавцями.
Висновки
«Іноді це мінімалістичні полотна з кількома бурдонними звуками, іноді це ближче до ембіент, поп чи року» – так Юрій Йосифович говорить про своє бачення відтворення народної пісні. Можна лише додати, що його інтерпретація пісень гармонійно
додає барв, виводить на новий, можливо декому зовсім незнайомий рівень сприйняття абсолютної величини – української народної пісні.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
https://www.youtube.com/watch?v=jQirYbps5eY
https://www.youtube.com/channel/UCY1pzcUFdlI8XZ1R5AwLX3A
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УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ ПІСНІ У ЗАПИСАХ ВОКАЛЬНОГО ТРІО «ЗОЛОТІ КЛЮЧІ»
ЯК ПОСІБНИК У ВИБОРІ РЕПЕРТУАРУ ВОКАЛІСТІВ
Анотація
Актуальність. Проблема підбору репертуару для молодого вокаліста– виконавця
українських народних пісень, є сьогодні актуальною. Вибір нотних збірок з народними
піснями (як збірок дугої половини минулого століття, так і сучасних) дає можливість
вокалісту розширювати свій репертуар та покращувати свій професійний рівень. Своєрідним джерелом, так би мовити, мистецькою «інформативною базою» також є пісні
у запису різних творчих колективів. Більше аніж двісті пісень з різних регіонів України
у свій час було записано вокальним тріо «Золоті ключі»: Ніною Матвієнко, Валентиною
Ковальською та Марічкою Миколайчук.
Мета – обгрунтувати значущість записів «Золотих ключів» не лише як мистецького спадку, а і, так би мовити, інформативного посібника для вокалістів різних рівнів
музичної підготовки.
Висновки. Для виконавця народних пісень записи вокального тріо «Золоті ключі»
можуть стати справжнім посібником у пошуку нових, маловідомих а часом і невідомих
українських народних пісень
Ключові слова: народна пісня, вокаліст, тріо «Золоті ключі»
Дискусії
Вокальне тріо «Золоті ключі»: Ніна Матвієнко (сопрано), Валентина Ковальська
(альт) та Марічка Миколайчук (альт), вперше разом заспівали в хаті великого українського режисера, актора Івана Миколайчука в 1971 році. Першою піснею стала «Ой,
по-під гай зелененький». Впродовж 50-літньої творчої історії цього колективу було
записано: пісні календарно-обрядового та родинно-обрядового циклу, народна лірика, пісні до кінофільмів («Пропала грамота»), авторські твори. Ніна Матвієнко та Марічка Миколайчук також створювали сольні програми та записували диски. Багато пісень, які виконувало тріо, було записано від Антоніни Ільківни Матвієнко з села Неділище Ємільчинського району що на Житомирщині (матері Н.Матвієнко). Іншу велику
частину репертуару складають пісні з так званого «канадського зошита» – рукописного збірника буковинських пісень, записаних у 1963-1968 рр. Богданом Климашем
(Едмонтон, Канада). Ділилися з Н.Матвієнко, В.Ковальською та М.Миколайчук своїми
записами і українські фольклористи – збирачі народної традиційної музики. Багато в репертуарі пісень, записаних В.Матвієнком, Л.Ященком, Т.Шевчук, Л.Іванніко161
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вою. У фондах Національної радіокомпанії України зберігаються сотні годин записів
автентичних виконавців, які були записані в рамках радіо-конкурсу «Золоті ключі».
Н. атвієнко, В. Ковальська та М. Миколайчук брали пісні і з цих фондів, співпрацюючи
з редакторами Г. Верховинець та К. Божко.
То ж як саме можна користуватися цими записами, окрім переслуховування?
Співаки-аматори, без музичної підготовки, можуть вивчати пісні в запису «Золотих
ключів» з голосу. Деколи можна чути від професійних музикантів, що з голосу – це
примітивно. Хочу наголосити, що саме в такий спосіб передавася та зберігався весь
музичний та усний фольклор впродовж багатьох столітть. Якщо ці пісні хоче виконувати людина з музичною освітою – їй в пригоді стає розшифровка народної пісні.
Маючи під рукою прості інструменти: олівець, нотний зошит та будь-який музичний
інструмент, можна записати слова, мелодію, другий та третій голос, перевіряючи точність записаного за допомогою інструменту. Розшифровками цих пісень можуть користуватися сольні виконавці, адже традиційно верхній голос і є мелодія пісні, отже
пісня буде збережена і в сольному виконанні.
Потрібно зважати, що пісні, записані Н. Матвієнко, В. Ковальською та М. Миколайчу – це не автентика, це вторинний фольклор, тобто той, що подається у відтворенні певного колективу. Але це не применшує його значущості. Навпаки, народна
пісня збережена, записана та відтворена в форматі вокального тріо. Такий склад колективу – тріо, трьохголосся, характерний для сучасного сценічного втілення народної пісні.
Висновки
Працюючи з молодими вокалістами, завжди наголошую: потрібно багато слухати музики. Для виконавця народних пісень записи вокального тріо «Золоті ключі»
можуть стати справжнім посібником у пошуку нових, маловідомих а часом і невідомих українських народних пісень. «Це тріо унікальне в сучасній народній культурі,
де три голоси не просто гармонійно злилися, а ніби розчинилися один в одному, творячи гімн українській пісні. Кожна з них – взірець виконавської майстерності, максимальне заглиблення й прочитання слова. Чистота інтонування, виразність дикції,
бездоганність народного звуковедення – найприкметніші риси їхньої інтерпретації»
(Микола Кагарлицький, письменник).
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ФОРМУВАННЯ БАНДУРНОГО РЕПЕРТУАРУ
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ
Анотація
Актуальність. Бандурне мистецтво, як унікальне явище сьогодення, є самобутньою частиною духовного та матеріального надбання багатьох поколінь українського народу, а також є внеском у скарбницю світової культури. Як частина культурного
простору, бандурне мистецтво піддавалось впливу глобалізації. Важливим завданням
є збереження того, що здатне передати специфіку нашої української культури та того,
що здатне ввести нашу українську культуру в загальноєвропейський контекст. Музичне
мистецтво є більш сприятливою сферою, так як українська пісня відома на ввесь світ
своєю мелодійністю та співучістю завдяки мові та мелосу. Але разом з піснею не залишений без уваги інструментальний супровід, який є найбільш типовим для української
культури, а саме супровід від кобзи до бандури.
Мета – виявити особливості формування бандурного репертуару в умовах культурної глобалізації.
Висновки. В умовах культурної глобалізації з’являється більше можливостей для
розширення бандурного репертуару. Бандура розкривається як універсальний інструмент, який підходить як для автентичних народних пісень, так і для створення кавер-версії світових хітів та українських народних пісень у сучасних аранжуваннях.
Ключові слова: бандурне мистецтво, бандурний репертуар, культурна
глобалізація.
Дискусії
Сучасні глобалізаційні процеси в більшій чи меншій мірі вносять корективи
в перспективи розвитку політики, економіки та культури різних країн світу. Глобалізацію можна трактувати як історичний процес посилення контактів між різними
частинами світу у різних сферах життя. Процеси глобалізації мають як позитивні
так і негативні сторони. З одного боку цей процес формує нові можливості для розвитку культур і людини, а з іншого – передбачають втрату соціокультурного різноманіття.
На сьогоднішній час однією з сфер, що активно розвивається в українському та
міжнародному музичному просторі є бандурна творчість. Це стає можливим завдяки
удосконаленню конструкції інструмента, що дало можливість розширити виконавські
можливості та збагатити репертуар. Одна із важливих складових мистецтва є кому163

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

СЕКЦІЯ: ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО

нікативна, яка сприяє інформаційно-культурній глобалізації. Характерною ознакою
цього процесу є посилення міжкультурної взаємодії етносів. В результаті взаємодії
можливе або зближення і взаємозбагачення етнічних культур, або, навпаки – загострення етнокультурних суперечностей.
Українська культура різноманітна та багатогранна. Вагоме місце в ній займає
бандурне виконавство зі своїми давніми традиціями, формами (сольна, ансамблева)
та різновидами (інструментальний й вокально-інструментальний).
На різних етапах розвитку бандурне мистецтво відображало події певного історичного періоду і задовольняло потреби соціуму, впливало на формування світоглядно-диференційованого бачення української нації. Воно пройшло довгий шлях,
від доби Січі, від фольклорного етапу до професійного, через бандурне мистецтво
доби романтизму та становлення концертного статусу. Це вихід бандури на академічну сцену, поява капел. В процесі розвитку змінювався і репертуар виконавців. З часом
кобза, а в подальшому і бандура, вийшли за рамки лише акомпануючого інструменту
і в репертуарі бандуристів сформувалась бібліотека інструментальних творів різного
жанру. Протягом довгої історії інструмент пройшов шлях еволюції, а разом з ним і репертуар, який змінювався і збагачувався під впливом різних чинників, одним з яких
є культурна глобалізація. В бандурному доробку з’являлись як твори українських
композиторів, так і переклади академічної професійно-композиторської спадщини,
створеної не для бандури. Останнім часом зростає зацікавленість бандурою як характерно українським інструментом в Україні та в світі. Це спонукає до використання
цього інструмента для втілення будь-яких виконавських ідей – від дум, історичних
та побутових народних пісень до сучасних авторських композицій в академічному,
естрадному та джазовому напрямках. Тому в бандурному мистецтві можемо спостерігати культурні збіги та перетини української та світової ментальності. Це прослідковується в тому, що музика загальнолюдського рівня в звучанні бандури отримує
нові виконавські рішення.
Висновки
В умовах культурної глобалізації з’являється більше можливостей для розширення бандурного репертуару. Бандура розкривається як універсальний інструмент,
який підходить як для автентичних народних пісень, так і для створення каверверсії світових хітів та українських народних пісень у сучасних аранжуваннях. Це
сприяє зацікавленості до інструменту й народу, який зберігає традиції та поважає
свою історичну пам’ять на загальносвітовому рівні. Але в процесі культурної глобалізації головним залишається збереження своєї ідентичності, яка уособлює в собі специфіку української культури та популяризації бандурної творчості в Україні та світі.
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ЗАСАДИ ПЕРЕКЛАДЕННЯ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ
ДЛЯ БАНДУРИ
Анотація
Актуальність. Питання перекладення музичних творів у бандурному виконавстві
глибоко актуальне, адже сьогодні вони займають вагому частку репертуару бандуристів, що зумовлено недостатньою кількістю оригінальної музики та відсутністю творів
попередніх епох.
Мета – Проаналізувати та узагальнити засади перекладення музичних творів для
бандури, визначити основні прийоми регістровки.
Висновки. Всебічне знання засад трансформації музичних творів для бандури є запорукою створення якісних високохудожніх перекладень різних епох, стилів та жанрів,
які слугуватимуть розширенню репертуару бандуристів.
Ключові слова: Бандура, перекладення музичних творів, фактура, регістровка.
Дискусії
Поняття «перекладення» має багато значень. Щодо художньої творчості, то, як зазначає І. Дмитрук «…переклад, як жанрово-видова категорія художньої творчості має
місце в різних видах мистецтва: в музиці, літературі, живописі, кінематографі, театральному мистецтві. В кожному виді цей жанр має свої специфічні особливості. Проте об’єднуючим для усвідомлення цього визначення в різних видах мистецтва щоразу
залишається процес наслідування чи транспонування художнього матеріалу оригіналу з однієї системи в іншу.» (Дмитрук, 2006, с. 11). У музиці перекладенням називають
творчий процес, в якому музичний твір, написаний для певного інструменту (голосу, ансамблю, хору, оркестру), пристосовується до виконання на іншому інструменті,
голосі чи в колективі. Більш глибокому розумінню поняття «музичне перекладення»
слугуватиме порівняння із літературним, де текст оригінальної мови перекладається
на іншу, при цьому зберігаючи зміст, форму та стиль.
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Перекладення музичних творів складають вагому частку репертуару тих інструментів, які сформувалися на більш пізніх етапах розвитку професійного мистецтва
і, таким чином, компенсують собою відсутність оригінальних творів попередніх епох
і стилів. Бандура, що стала на шлях професіоналізації тільки на початку ХХ століття,
відноситься до числа таких. Відтоді інструмент зазнав значних трансформацій. «Серед основних майстрів, які зробили переворот і заклали основу для форми й механізму бандури, – пише В. Пилипчук, – слід назвати Г. Хоткевича, І. Скляра, В. Герасименка, П. та О. Гончаренків, В. Тузиченка, О. Корнієвського. Кожен з цих конструкторів на основі попередніх зразків та поєднання їх зі своїми ідеями прагнув створити
щось нове, краще за попереднє.» (Пилипчук, 2021, с. 43). Їхні досягнення у модернізації інструменту, а також удосконаленні його конструкції сучасними бандуристами
В. Мішаловим, Р. Гриньківим, Д. Губ’яком стали поштовхом до розширення технічних
можливостей і збагачення репертуару творами світової класики, народної, джазової,
поп та навіть рок музики. «Процес удосконалення інструмента триває, а подальша
модернізація бандури та підвищення виконавської майстерності потребує опанування музичних зразків різних стилів і жанрів, що спонукає виконавців до розширення репертуару шляхом перекладень-транскрипцій з творів для інших інструментів»
(Яницький, 2020, с. 13).
У процесі перекладення музичних творів для бандури, як і для інших інструментів, важливу роль відіграє професійне музичне мислення автора перекладення, його
творча уява, внутрішнє інтонування та достеменне знання усіх художньо-технічних
можливостей інструмента, для якого здійснюється адаптація. Виходячи з цього, авторами перекладень навчального та концертного репертуару для бандури були і є виконавці, педагоги та методисти, серед яких найбільш знані В. Ємець, С. Баштан, В. Герасименко, Л. Коханська, Н. Морозевич, Л. Посікіра.
Перекладення для бандури переважно здійснюють із творів, які в оригіналі написані для споріднених за звучанням та конструкцією інструментів: струнних (арфа,
гітара, скрипка), а також клавесина, фортепіано. Д. Пшеничний рекомендує: «При виборі фортепіанного твору для перекладення слід надати перевагу п’єсам малих форм
із яскраво вираженою мелодією, а також тим, які мають народний колорит або написані на основі народних пісень та награшів. Менше підходять для аранжування твори
специфічно фортепіанні, в яких особливості фактури не піддаються перетворенню чи
заміні» (Пшеничний, 1980, с. 4).
Бандура – інструмент, для якого характерне розмежування функцій рук:
ліва (бас), права (мелодія). На ній зручно виконувати акорди у вузьких розташуваннях
та басову функцію невіртуозного характеру. Для виконання широких акордів або рухливої басової партії застосовують регістровку – перенесення матеріалу у зручні для
виконання регістри методом розширення та звуження фактури. Найбільш вживаним
прийомом регістровки є перенесення басової лінії на одну-дві октави вниз для «загального розширення викладу музичного матеріалу, бажаного розрідження фактури»
(Пшеничний, 1980, с.13), а при широкому розташуванні (понад октаву) – «звуження
фактури до октавного викладу, оскільки бандурист однією рукою не може охопити
обидва яруси» (Там само, с. 13).
На вибір регістровки впливають динамічні, темпові, агогічні фактори, а також
роль тих чи інших фрагментів у драматургії твору. До прикладу, у тихих ліричних
епізодах, що потребують ефекту прозорості, органічною буде фактура без октавних
подвоєнь, можливо, й з пропуском окремих звуків, а у динамічних, зокрема кульмінації, – максимально насичена, ущільнена за рахунок різноманітних подвоєнь. У технічно складних епізодах, де неможливо повною мірою охопити усі компоненти фактури
(мелодію, гармонію, контрапункт, бас), але необхідно зберегти насиченість звучан166
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ня, вдаються до заміни окремих звуків, без яких гармонічна мова не зазнає суттєвих
втрат, на октавні подвоєння мелодії.
Якщо між технічно складною партією баса, особливо із хроматизмами, та викладом матеріалу у правій руці існує великий розрив, то при перекладенні на бандуру бас
наближають до решти голосів і в такому випадку можливі три варіанти виконання:
харківським способом, однією правою рукою (разом з усіма голосами), або, так званим, регістровим зламом (мозаїчним розподілом голосу на обидві руки). Таким чином бандурист уникає неестетичних призвуків, які утворюються при швидкому дотику штучних нігтів до струн та, за відсутності демпферу, нашарування звуків у низькій
теситурі. У технічному плані це ще й знімає зайву напругу лівої руки.
З метою створення комфортних умов для виконання слід пам’ятати, що, на
відміну від фортепіано, на якому тональний ряд необмежений, у бандури, навіть за
наявності тональних перемикачів, він суттєво вужчий (на практиці застосовуються
мажорні та мінорні тональності переважно до трьох бемолів і чотирьох дієзів при
ключі). Тому автор перекладення має право на перетранспонування музичного твору
у тональність, зручнішу для виконання на бандурі, але якомога ближчу до оригіналу –
для збереження природнього регістрового звучання.
Висновки
Якісна трансформація музичних творів для бандури потребує раціонального застосування засобів і прийомів перекладення на основі глибокого аналізу жанру, стилю,
епохи створення та знання технічних особливостей інструменту, з якого здійснюється
перекладення, а також досконале знання усіх технічних та виражальних можливостей
сучасної бандури. Результатом такого процесу є створення високохудожніх творів, які
збагатять навчальний та концертний репертуар бандуристів, відкриють нові можливості інструменту, що стане передумовою для подальшого його розвитку. Водночас
вони є своєрідним містком між різними музичними інструментами, культурами та
епохами.
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МУЗИЧНА ШЕВЧЕНКІАНА І БАНДУРНИЦТВО
Анотація
Актуальність. Проблематика дослідження є актуальною, адже творчість
Т.Г. Шевченка – поетичний скарб нації. Доробок великого поета є рушійною силою сьогодення, а слова із поезії «Кавказ» стали кодом нації: «Борітеся ‑ поборете, вам Бог помагає! // За вас правда, за вас слава і воля святая!». В теперішній дійсності, у час російсько-української війни, вони набули ще вагомішого сенсу й відлунюють у зранених серцях
кожного українця.
Мета – місце творчості Т. Шевченка у музичній культурі України, кобзарство
і Кобзар, аналіз музичної Шевченкіани у репертуарі кобзарів-бандуристів.
Висновки. Творчість Шевченка, як і бандурництво загалом, – явища глибоко народні і тісно переплетені між собою майже два століття.
Ключові слова: Тарас Шевченко, Кобзар, кобзарі-бандуристи, музична Шевченкіана.
Дискусії
Тарас Шевченко – титан поетичного слова. Важко знайти митця, чиї поезії настільки гармонійно перелилися в музичні твори, як Кобзареві. На сьогоднішній день
дослідники налічують їх понад три тисячі. Білоруський письменник М. Богданович
зазначав: «Це письменник, якому судилася величезна роль стати символом культурної цінності цілого народу, уособленням усієї його духовної сутності.» (Богданович,
1983, с. 283).
Причиною такої любові й пошани стали глибоко народні поезії Кобзаря, які
відлунюють у серцях українців по всьому світу. Ця близькість Шевченка із народом,
оспівування його почуттів, надій, сподівань викликала в людей духовну потребу до
складання пісень на його вірші. Інколи поезії накладалися на народні мелодії ‑ таким
способом користувалися неписемні селяни. М.Т. Рильський писав: «Тільки той добере
ключ до таємниць Шевченкового віршування, хто глибоко зрозуміє і відчує його зв’язок з народною мелодією.» (Рильський, 1964, с. 43).
Н. Королюк зазначає: «Зі зверненням професійних композиторів до поезії Кобзаря в українській музиці виникає окремий могутній пласт – музична Шевченкіана,
яка вражає своєю свіжістю, різнобарвністю і невичерпністю.» (Королюк, 1995, с. 12). На
поезії Т.Г. Шевченка творили видатні українські композитори – М. Лисенко, С. Люд168

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

SECTION: INSTRUMENTAL ART
кевич, К. Стеценко, Л. Ревуцький, Б. Лятошинський, К. Данькевич, М. Вериківський,
М. Скорик, В. Губаренко, Л. Колодуб, Л. Дичко, Є. Станкович, В. Сильвестров, І. Карабиць... Власне, в українській музичній культурі, починаючи з другої половини ХIХ ст.
і до сьогодні, важко знайти композитора, який би не писав на вірші Т. Шевченка, адже,
як констатує М. Гордійчук, Кобзаря називали «наймузикальнішим» поетом. Тому, навіть через 160 років після смерті, його поезії проростають у музичних творах різних
жанрів та форм: піснях, солоспівах, хорах, кантатах, ораторіях, операх, балетах, симфонічних поемах.
А основу музичної Шевченкіани заклав основоположник професійної композиторської школи, титан української музики М.В. Лисенко. І. Стешенко писав: «Один
взяв у народу слово, другий пісню й возвели народне слово й пісню в перлину творчості. Ці два імена є фундаментом національної української самостійності й самобуття. Та, коли скінчиться будівля цього храму, прийде народ і поклониться своїм пророкам, а їх імена ввійдуть в храм безсмертя...» (Сластіон, 2003, с. 224).
В доробку М. Лисенка близько сотні опусів «Музики до Кобзаря». А твором, який
дав поштовх для створення цілого пласту музики на Шевченкові вірші, став «Заповіт». З усього доробку композитора особливо виділяється 5-частинна кантата «Радуйся, ниво неполитая», основою якої є текст про поневолення «Подражаніє…» главі
35-й з «Ісайї». Цей твір для солістів, жіночого й мішаного хорів і симфонічного оркестру – перший зразок використання класичної форми кантати в українській музиці.
А С. Людкевич під впливом драматичної революційної поезії Кобзаря створив масштабну кантату-симфонію «Кавказ», у якій, подібно Дев’ятій симфонії Л. Бетховена, використав текстове підсилення. Першу ж оперу в історії музичної Шевченкіани, «Катерина», створив М. Аркас, в якій опирався на величезну кількість народних мелодій,
особливо на пісні кобзарів та бандуристів.
Творчість Кобзаря надихала композиторів не лише на вокальні твори, а й на інструментальні. Найяскравіші серед них: «Прелюд пам’яті Тараса Шевченка» Я. Степового – у дусі народного голосіння, наскрізь пронизаного смутком та болем, інтродукція до музичної картини «Вечорниці» П. Ніщинського (вставна сцена до драми
«Назар Стодоля»), яка здобула величезну популярність в українській оркестровій
культурі та балет на 2 дії «Лілея» К. Данькевича – перлина українського хореографічного мистецтва, у якій вперше пластичними засобами були втілені поетичні образи
Кобзаря.
На формування світогляду Тараса Шевченка великий вплив впродовж усього
його життя справляли кобзарі-бандуристи, які торували важкий шлях служіння рідному народові. У науковій роботі «Творчість Т. Шевченка як складова репертуару бандуристів українського зарубіжжя» (Дутчак, 2010, с. 56) Віолетта Дутчак припускає, що
поет спілкувався з кобзарями, в тому числі й з Остапом Вересаєм, брав до рук бандуру
та грав на ній. У повісті «Прогулка с удовольствием и не без морали» (1855) Кобзар писав, що коли б грецький сліпець Гомер воскрес і послухав хоч одну думу у виконанні
українського сліпого співця, «то розбив би на тріски свій козуб, званий лірою, і пішов
би міхоношею до самого бідного нашого лірника» (Тарас Шевченко. Зібрання творів,
2003, с. 256). Шевченкова поетична спадщина проросла, власне, на основі героїчного епосу кобзарів, особливо їхніх дум. У віршах великого поета відлунює тематика
співців: історія України, козацька звитяга, важкий тягар народу, огида до гнобителів,
доля жінки, жартівливі та сатиричні мотиви. «Живі враження кобзарів і кобзарських
пісень, ‑ писав І. Франко, ‑ мусили у Шевченка бути дуже сильні і численні, коли по
десятилітній розлуці з Україною (від 1829 до 1839) він, виступаючи на поле літературне, майже щороку малює образи кобзарів» (Франко, 1995, с. 155). Тарас Григорович
присвятив народним співцям вірш «Бандуристе, орле сизий» (1840), що став гімном
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бандуристів усіх наступних поколінь, та ще неодноразово згадував їх в інших поезіях:
«Тарасова ніч» (1838), «Катерина» (1839), «Перебендя» (1840), «Гайдамаки» (1841), «Невольник» (1845). Про спорідненість поета та Народних Гомерів свідчить назва книжки «Кобзар», картини Шевченка із зображенням сліпців – «Козацький бенкет» (1838),
«Сліпий» (1843), підпис «Кобзар Дармограй» під поезією «Княгиня» і особистими листами, а в одному з них, до М. Маркевича, називає себе «безталанний старий кобзар» (Шевченківський словник, 1976, с. 303). Тому народ навіки охрестив великого поета іменем Кобзар.
А кобзарі-бандуристи стали самобутніми, неповторними носіями його геніального слова – Шевченкова творчість проросла неоціненним пластом їхнього репертуару, а згодом стала невід’ємною часткою в усіх сегментах бандурного мистецтва:
композиторського, виконавського, навчально-методичного. Оригінальні твори, перекладення, обробки, аранжування пісень на вірші Шевченка створювали та створюють
багато кобзарів, бандуристів, серед яких І. Кучугура-Кучеренко, С. Баштан, Г. Менкуш,
О. Герасименко, Л. Посікіра, В. Дутчак. Особливе місце у цьому ряду належить Г. Хоткевичу – реформатор бандурного мистецтва писав музику на поезії Великого Кобзаря,
досліджував та всіма можливими способами популяризував його творчість впродовж
усього життя. У масштабному творчому доробку Г. Хоткевича: оригінальні солоспіви у супроводі фортепіано, згодом перекладені на бандуру («Така її доля» з балади
«Причинна», «По діброві вітер виє» з балади «Тополя», «Садок вишневий коло хати»
та інші), а також близько чотирьох десятків мистецтвознавчих робіт та біографічних
досліджень про Шевченка і його феномен.
Народні співці створювали не лише музику на поезії Т. Шевченка, а й про нього:
«Зійшов місяць, зійшов ясний», «Сподівалися Шевченка», «На високій дуже кручі», яка
набула великої популярності, кобзаря І. Кучугури-Кучеренка. Також широко відомою
стала поема «Слава Кобзареві» колективу кобзарів-бандуристів Є. Мовчана, П. Носача,
І. Іванченка, Ф. Кушнерика, В. Перепелюка.
Великий Кобзар у своїх поезіях зумів глибоко розкрити тему дівочої душі.
І. Франко у праці «Тарас Шевченко» писав: «Не знаю в літературі всесвітній поета,
котрий би так витривало, так гаряче і з ціллю свідомою промовляв в обороні жінок,
в обороні їх права на повне, чисте людське життя, котрий би таким могучим словом
бичував усе те, що в’яже, деморалізує і тисне женщину» (Франко 1980, с. 118). У ХХ ст.
в контексті «ожіночування» мистецтва на музичну арену вийшли жінки-бандуристки. У їхньому виконанні багато творів на його віршів набули абсолютно іншого сенсу.
Першими бандуристками стали А. Голуб (правнучка Остапа Вересая, яка створила свій
власний твір – «Дума» з поеми «Невольник» на вірші Шевченка) та О. Левадна.
Значний внесок у Шевченкіану в бандурному мистецтві здійснили Л. Посікіра (вокально-інструментальні твори в її обробках та перекладах «Плач Ярославни»
Ф. Жарка, «Дума Невольника» Ф. Глушка, «Мені однаково» та «Садок вишневий коло
хати» М. Лисенка, «Утоптала стежечку» Я. Степового – окраса репертуару), В. Дутчак
(за висловом О. Бобечко, «Берегиня Шевченкового слова в бандурництві», в арсеналі
якої налічується близько двох десятків перекладів та аранжувань, серед яких «Зоре
моя вечірняя», «По діброві вітер виє», «Бандуристе, орле сизий», «Ой одна я, одна»,
«Ой маю, маю я оченята», «Садок вишневий коло хати»), О. Герасименко (в її аранжуванні по особливому зазвучали вже відомі твори – «Думи мої, думи мої», «Утоптала стежечку», «Якби мені черевики» для ансамблю бандуристів, «Тече вода» для тріо
бандуристів, «Така її доля» для голосу у супроводі бандури, «Зоре моя вечірняя» для
голосу у супроводі бандури та скрипки).
Композитори-бандуристи створюють і оригінальні твори на безсмертні слова
Поета. До прикладу, у доробку Г. Менкуш пісні «Кругом неправда і неволя», «Вітре
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буйний», «Гомоніла Україна», «За байраком байрак», думи «Плач Ярославни» та «Невольник» з поеми «Сліпий», де вміло поєднані традиції бандурного виконавства із
сучасною музичною лексикою.
Висновки
Тарас Шевченко – могутня постать української нації. Його духопідйомна творчість вийшла далеко за межі поезії – перелилася в пісні, кантати, ораторії, симфонічні поеми, опери, балет і стала символом боротьби за державну незалежність. Поет
благоговів перед кобзарями-бандуристами, надихався ними, черпав у них енергію,
оспівував їх у віршах та відображав у живописних полотнах. Він асоціював себе із Народними Гомерами, нерідко підписуючись під своїми віршами та листами «Кобзар
Дармограй». У свідомості народу він назавжди утвердився Кобзарем. Тому й органічно, що яскравий пласт його творчості проріс в кобзарстві та бандурництві і став значущою часткою їхнього репертуару.
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Анотація
Актуальність. Сучасне бандурне мистецтво не може існувати без його минулого. Багато виконавців не замислюються над важливим етапом його формування. Нині –
в час російсько-української війни – актуальними стали питання самоідентифікації.
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Українське суспільство активно почало цікавитися своїм минулим, історією України,
фольклором та кобзарським мистецтвом.
Мета – висвітлити історію зародження кобзарства.
Висновки. Задля вивчення історії зародження кобзарства пішло чи мало років. Але,
на нашу думку, науковці ще не достатньо дослідили історію кобзарського мистецтва.
Ключові слова: старцівство, кобзарі, лірники, псальмо-співці, мандрівні співцімузиканти, фольклор, старосвітська бандура, учень, Лебійська мова.
Дискусії
Останнім часом з’являється все більше яскравих виконавців та новаторів, що
популяризують українську культуру, бандуру, кобзарське мистецтво та прославляють
Україну на батьківщині та за її межами.
Ця тема є актуальною та вкрай важливою. Якби не існувало історичної спадщини бандурного мистецтва, то, нині, ми б не мали такого досконалого інструмента –
бандури. Також ця тематика є захоплюючою в історичному аспекті, оскільки цікавим
є дослідження зародження бандури та як саме люди вивчали і передавали кобзарські
традиції з покоління в покоління.
Власне, одну з найгрунтовніших наукових робіт на цю тему зробив Заслужений діяч мистецтв України, український кобзар та лірник, педагог, дослідник-мистецтвознавець в царині українських традиційних музичних інструментів – Володимир
Кушпет. Ним було здійснено багато експедицій, по яким написані не менш цікаві методичні праці.
Володимир Кушпет досліджує і видає унікальні книги, насамперед – Самовчитель
гри на старосвітських музичних інструментах: кобза Остапа Вересая, бандура Георгія
Ткаченка, торбан Франца Відорта. У 2016 році ним було представлене унікальне видання для практикуючих музикантів на українських традиційних інструментах. Це – Школа
реконструкції виконавської традиції: ліра, кобза, торбан, бандура, спів. І-VIIIч. 2016 р.
Також Володимир Кушпет здійснив фундаментальне дослідження в якому зібрані всі існуючі дані про віковічну традицію незрячих мандрівних співаків, кобзарське
мистецтво, їхній репертуар, навчання та життя. Це книга – Старцівство: мандрівні
співці-музиканти в Україні (XIX – поч. XX ст.): Наукове видання.
У цій статті проаналізуємо життя, мову та процес навчання старців.
Отже, хто такі старці? «Старці» або «діди» – мандрівні сліпці відомі як кобзарі та
лірники, псальмо-співці, Божі люди.
Старці грали на таких інструментах: кобза, старосвітська бандура, ліра, але й могли співати без акомпанементу (а капела). Простий народ завжди поважав їх і всіляко
підтримував не зважаючи на переслідування з боку офіційної церкви та влади.
Мова старців.
В книзі В. Г. Кушпета детально висвітлено історичні факти про старцівство. Маючи фізичні вади (переважно незрячість), вони створювали свою систему. Мали свою
«Лебійську» мову для того, щоб передавати кобзарські таємниці у середині «Старцівського братерства» між собою та поводирями.
Є багато різних варіантів походження назви «Лебійської» мови.
Як лексика, так і сама назва «Лебійської» мови, що зафіксована дослідниками,
сильно варіюються залежно від регіону. Відомі такі варіанти назви:
Боржковський, що досліджував старців на Поділлі, писав, що таємна мова мала
назву «Лобурської» або «Лебійської», від слова «Лебій» – дід;
У словнику Гнатюка зустрічається «Липко» – лірник, учений із хлопа, або дід учений, що має титул «майстра». Володимир Кушпет ствержує, що це означає походження назви «Лепетинська» або «Липетенська» від слова «липник».
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У відомого українського живописця, графіка, фольклориста та етнографа –
Порфирія Мартиновича, що працював на Полтавщині та Слобожанщині, використовується назва «сліпецька». На думку В. Кушпета, це або штучна, або нова назва, оскільки традиційно старці називали себе «незрячими», а слово «сліпець» використовували
в переносному, несхвальному значенні.
Процес навчання старців-вчителів.
Нині невідомо, коли саме з’явилися перші старці-вчителі. Але вони, без сумнівів,
були високоповажними та високоморальними особистостями.
Як зазначив В. Г. Кушпет: «Учнів знаходили по-різному. Бувало, старці, помітивши
здібного хлопця, радили батькам віддати «між люде в науку». Інколи й самі батьки, вболіваючи за долю дитини, знаходили лірника чи бандуриста. Сталої системи у відборі не
було.
Майстер сам вирішував кого брати в «навуку». Але головне щоб учень мав від природи гарну пам’ять, здібності до музики, а ще щоб і корився майстрові – виконував всі його
вимоги. Але найголовніше те що брали чоловіків з фізичними вадами. Термін навчання
для кожного регіону та цеху був різний».
Щоб мати право навчатися, обов’язково потрібно було сплатити батькам, або
ж учень мав відпрацювати. Але житло, інструмент та їжу оплачував учитель.
«Сам процес навчання відбувався досить спонтанно. Важко сказати скільки часу
приділяється для оволодіння виконавським фахом і часом перебування у мандрах, на своєрідній «практиці».
Отже, основу «навуки» складали вивчення молитов, псальмів, жебранок, ритуальних звертань, професійної мови» - розповідав автор.
Найчастіше учні навчалися влітку та ранньою осінню, оскільки на той час в людей були важливі посівні роботи і їх завжди не було вдома. А вже коли всі справи були
зроблені – в пізну осінь і ранню весну – вони ходили до людей і розповідали всі новини у виконанні дум.
Висновки
Отже, старці-музиканти були розумними й мудрими людьми, адже могли вибудувати такий важкий процес буття. Звісно багато інформації нам не передалося і вона
залишилася з її зберігачами. Але завдяки досліднику цієї теми – Володимиру Кушпету, в нас є змога поринути в той час і зрозуміти всю сутність культури нашого народу,
його традицій та його автентичних інструментів.
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ОСНОВНІ РИСИ ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ АВТОРСЬКОЇ БАНДУРНОЇ
КОМПОЗИЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ПІСНІ «НЕЗЛАМНА»)
Анотація
Актуальність. Творчість – це кропітка та натхненна праця, яка потребує фізичних та духовних зусиль. Бандурна авторська творчість в нашому сьогоденні виходить на
новий рівень, і саме тому дана проблема потребує детального аналізу.
Мета – виявити основні риси технології створення авторської бандурної композиції.
Висновки. У ці важкі для нашої країни часи, підтримка бойового духу, розкриття
національної свідомості та самоідентифікації нації вкрай важливі, і саме бандура є цим
символом незламності та нескореності нашого народу. Існує безліч співців-бандуристів,
які роблять цікаві cover-версії сучасних поп-композицій, створюють оригінальні аранжування, проте набагато рідше зустрічаються сучасні авторські твори для бандури.
Ключові слова: бандура, сучасне музичне виконавство, авторська пісня, мистецький
проект, технологія.
Дискусії
Багато хто з бандуристів, неодмінно замислювався над думкою створити щось
неймовірне, створити пісню, стати її автором, проте далеко не в кожного виходить
виконати це непросте завдання. Для створення бандурної композиції не потрібно
шукати «формулу» написання і думати, чи буде мати успіх пісня. Для цього ремесла
потрібен неабиякий інтерес, бажання, свій оригінальний звук, характерний стиль та
терпіння. Необхідно мати стійке уявлення про свій твір, дотримуватись обраної манери та стилю, і не боятись «загубитись» у калейдоскопі нових трендів та модерних
течіях. Саме ці факти є основоположними для створення бандурного твору.
На основі власної авторської композиції «Незламна» можна коротко проаналізувати манеру написання та з’ясувати, які труднощі виникали у процесі створення.
При написанні пісні «Незламна» труднощі виникли з словесним текстом. Першопочатково була написана мелодія, а згодом і слова. Не завжди у бандуристів є нахил до написання віршів, проте практика і наполегливість завжди допоможуть.
Структура твору:
— І куплет;
— ІІ куплет;
— Приспів;
— ІІІ куплет;
— Перегра;
— Бридж (розділ музичної композиції, який відрізняється своїм контрастом від
попередніх розділів)
— Приспів;
Для особливої передачі словесного тексту у творі використані альтеровані акор174
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ди, які додають особливої напруги. Саме в останньому проведенні, у приспіві відчувається кульмінаційний хід, який розпочинається у динамічному відтінку р і з поступовим crescendo виходимо на forte.
Важливим аспектом у написанні авторського твору для бандури є правильно
підібрана інструментальна частина. Оскільки бандура – багатогранний інструмент,
використання різноманітних штрихів та мелізмів буде завжди доречним. Саме цими
«родзинками» можна досягти витонченості і особливого звучання твору.
Брояко Н. зазначає: «Нині спостерігаємо підвищену зацікавленість громадської,
культурно-мистецької та медіаспільноти до феномену бандурної співогри, що функціонує на перетині вокальної та інструментальної виконавських традицій» [1]. Тому
важливим аспектом якісної бандурної авторської музики є менеджерська складова
реалізації проекту. Для вдалого втілення необхідно дотримуватись такої послідовності дій:
1) Пісня;
2) Дистрибуція;
3) Піар;
4) Таргетована реклама;
5) Стабільність;
Менеджерська складова є окремою темою для висвітлення, оскільки можна
розкрити багато цікавих аспектів. Як стверджує Брояко Н.: «Культурно-мистецький
простір змінюється динамічно, вокально-інструментальний бандурний жанр також
зазнає постійних трансформацій і модифікацій постають нові виклики і перед музичною педагогікою. Акустичне музикування переходить у площину камерно-елітарних
форм, новий час вимагає нових умінь і навичок – співу з мікрофоном, виконання
бандурного супроводу зі спеціальними пристроями-звукознімачами» [1].
Висновки
Тенденції розвитку авторського бандурного мистецтва невичерпні. Створювати
нові і цікаві композиції корисно для саморозвитку та відчуття свободи у композиторському аспекті. Авторська бандурна музика – це складний процес, який складається
з навиків інструментування, аранжування, імпровізації, розвиненої творчої ініціативи, також в даному понятті залучена емоційна і технічна майстерність. В результаті
короткого аналізу з’ясовано, що авторський бандурний задум потребує розгорнутого
теоретичного осмислення, оскільки переживає нову хвилю актуалізації на фоні збереження української нації.
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Анотація
Актуальність. Представленої теми обумовлена потребою ознайомлення та порівняння двох українських народних струнно-щипкових інструментів – кобзи та бандури. Підкреслення їхнього значення в українській та світовій культурі.
Мета – порівняння конструктивних особливостей та технічних можливостей
двох українських народних струнно-щипкових інструментів – кобзи та бандури. Вивчення історії походження, еволюційного розвитку представлених інструментів та їхнього
значення в українській та світовій культурі.
Висновки. Таким чином, на основі вищевикладеного приходимо до висновку, що
кобза та бандура за походженням є українськими народними струнно-щипковими інструментами. У сучасній українській культурі сьогодення більше розвивається бандурне
виконавське мистецтво, але й кобзарське також не виходить із ужитку. Завдяки створенню сучасної концертної бандури (додавання приструнків та винайденню механізму
перемикання тональностей), відбувається її «академізація», розширення технічних та
тембрових можливостей інструмента. Внаслідок чого виникає потреба оновлення як
педагогічного, так і концертного репертуару бандуриста-виконавця.
Ключові слова: кобза, бандура, мистецтво, українське бандурне виконавство,
козаччина, кобзарі, сліпці, бандуристи, еволюція.
Дискусії
Кобза. Насамперед про назву. Назва «кобза» існувала у багатьох народів, і досить
давно. Наприклад татари, поляки, угорці мали такий схожий інструмент під назвою –
кобиз (також називали і кобзою) . Але не тільки лютнеподібні інструменти називали
кобзою, також струнно-смичкові та духові . Отже назва була широко розповсюджена.
Досить багато було інструментів сусідніх народів по назві зовсім різних, але на
вигляд дуже подібних, таких як у литовців, угорців, чехів, латинців. Звалися вони як
лютнею так і кобзою, а інколи і зовсім абсолютно по-різному.
Кобза – старовинний український народний лютнеподібний інструмент. Вона
існувала в Україні ще в 15-16 століттях і побутувала на Заході. Ще її вважають попередником сучасної бандури. Щодо версій походження цього інструмента, з чотирьох, найвірогіднішою видається перша: про розвиток лютні, що «обросла приструнками».
Українська кобза. Сама кобза була заснована у поляків, але називають її інструментом українським. За історією, 16-17 ст., добре грав на кобзі Самійло Корецький (український князь, один із найвідоміших політичних діячів Речі Посполитої,
авантюристів і полководців першої чверті XVII ст.): потрапивши в турецький полон,
він тішив товаришів по недолі грою на цьому інструменті. Ще великого поширення кобза набула саме серед українського козацтва. На ній грали мандрівні кобзарі,
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які виконували народні пісні різних жанрів – історичні, ліричні, побутові, думи (але
у 50-ті роки 19 ст. вони забулися), псальми тощо. Частіше всього на кобзі грали професійні музиканти, яких народ називав кобзарями (сліпцями), яких водили з дому в дім
малі поводирі. Кобзарі грали та співали, в місцях де збирався народ − на базарах, біля
церков, а також по хатах. Також з 15 ст. існували придворні музиканти які грали на
кобзах при королівських дворах. Потім згодом кобза вийшла з ужитку, і їй на зміну
прийшов торбан (панська бандура) та старосвітська бандура .
Олександр Рігельман (історик України, військовий інженер з німецького шляхетного роду, 18 ст.) писав про українців, що з них багато буває добрих музикантів:
«Игра их более на гуслях, на бандуре и на лютне, притом и на трубах; а сельские по
деревням также на скрипках, на кобзе и на дудках» (Хоткевич, 2018, с.141-142). Досить
цікавим у цих словах є те, що бандура вважається міським інструментом, а кобза –
сільським. У 1843 році в «Курских Губернских Ведомостях», у статті про народну музику говориться, що кобза – це «любимый инструмент малороссов». У 1853 в «Самарских
Губернских Ведомостях» говориться про українців, поселених у Самарській губернії,
що вони принесли з собою «волынку, гудок и кобзу». У малоросійському словнику Миколи Закревського (український історик, етнограф, художник, мовознавець та письменник 19 ст.) кобза так і пояснюється – «бандура, древний музыкальный инструмент с
8 струнами; употребляется особенно между нищими слепцами», а кобзар – «бандурист,
напевающий по деревням и городам народные песни, аккомпанируя себе на кобзе». Часто
під словами «кобза» і «бандура» розуміють один і той самий інструмент.
Бандура. Український народний струно-щипковий арфоподібний музичний
інструмент. Музикант, граючи на бандурі, не притискає струн на грифі як на кобзі,
а, подібно до арфи, щипком пальців у потрібний момент видобуває звук певної струни. Найбільшого розповсюдження досягла бандура в епоху козацтва, тому й народна
творчість показувала музиканта на бандурі як козака.
Є одне цікаве твердження професора Миколи Сумцова: «По-видимому, в Украину
первоначально зашла западная бандура и затем она могла получить добавочное название кобзы, по сходству с татарским музыкальным инструментом». На що Гнат Хоткевич відповідає – «Питання вирішується дуже просто. Кобза у нас була. Це був інструмент із кузовом, ручкою й струнами по ручці. Особливість же бандури складають власне
оті короткі струни по корпусу, що називаються приструнками й про які навіть згадував
Олександр Фамінцин. Більше ніде приструнків немає. Таким чином, вислів приходить на
думку сам: первісний інструмент під іменем кобзи в українців був, приструнки вигадали
вони самі, отже результат – бандура є чисто український винахід. Ніде й нівід кого українці цього інструмента не позичали, а вигадали для себе самі!» (Хоткевич, 2018, с.159).
За часів короля польського Сигізмунда Августа (16 ст.) сформулювалась така думка: «Бандура − рід лютні зі струнами жовтої міді, з короткою шийкою; колись широко
уживався у козаків на Україні, звідки перейшов до Польщі й на Русь. Козаків, що грали на бандурі, танцювали й співали, називали бандуристами. За Станіслава Августа
(останній польський король, представник польського шляхетного роду Понятовських)
стало модним не тільки на Україні й Волині, а й у самій Варшаві тримати козаківбандуристів для потіхи гостей» (Хоткевич, 2018, с.160).
Приструнки. Саме завдяки появі приструнків утворився повноцінний новий
український музичний інструмент − бандура. Можна сказати відбулася еволюція кобзи в бандуру, а середнім етапом цієві еволюції вважається кобза-бандура перехідного
типу Остапа Вересая (кобзар 19 століття, виконавець народних дум, та різножанрових
пісень, був великим імпровізатором). Вересаївська кобза або кобза-бандура перехідного типу − лютнеподібний округлий симетричний струнно-щипковий, з 6 струнами
на широкому грифі без ладів, на яких грали, притискаючи їх до грифу (лютнеподіб177
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ним способом), та 6 приструнками на корпусі, на яких грали в арфоподібний спосіб.
Вона була поширена у середині 19 ст. Але згодом втратила свою популярність на користь сучасної діатонічної бандури.
На початку 19 ст. з’явилася старосвітська бандура до якої потроху почали додавати все більшу кількість струн від 7-9 та від 20-30, а згодом і ще більше. Отже, на
початку XIX ст., поруч з лютнеподібними існували й багатострунні музичні інструменти, які «українізувавшись», почали зватися бандурами, а виконавці на них − бандуристами.
Будь-яка відкрита струна звучить краще притиснутої без ладків до грифу. Оволодіти грою на інструменті з стабільною висотою звуку набагато легше. Тому перші
приструнки і підштовхнули музикантів до створення нового багатострунного музичного інструменту, який у 19 ст. витіснив лютнеподібну кобзу, перейнявши від неї певні виконавські традиції.
Бандуристи. Ми чули та знаємо багато розповідей про наших мандрівних співців, кобзарів сліпців, що з давна ходили наспівували думи зі своїми маленькими поводирями. Але чи справді наші музиканти завжди були сліпцями? Ні. Про це Пантелеймон Куліш (український письменник, фольклорист, етнограф, мовознавець 19 ст.)
говорить у такій формі: «В перші часи козацького лицарства бандура була не випадковою
річчю у воїна. Бандура стала на Україні загальновживаним інструментом у всіх, хто сам
себе називав козаком та кого інші так називали. Отаких ми бачимо наших бандуристів,
які ще жили на нашій пам’яті; то були не сліпці й не старці, а власне ті люди в народі, що
їх усі виразно називали козаками. То були по більшості молодцюваті парубки, що, оженившися і ставши поважними людьми, тільки під веселу руку бралися за бандуру й танцювали
під неї з чаркою на голові, а іноді й плакали. Але давніше бандура була інструментом не
тільки «молодцюватих парубків», а й значніших людей в козацькому товаристві» (Хоткевич, 2018, с.177-178). Гнат Хоткевич пише: «я ж думаю, що бандури були в руках не тільки
значних людей, не тільки «молодцюватих парубків», а й на селі, наскільки воно було зв’язане з козачеством, бо хто ж і давав контингенти козачеству, як не село» (Там само).
Отже, звісно є багато історичних згадок, записів, припущень, і потрібно до всього прислухатися. Але варто запам’ятати, що були і сліпці кобзарі з поводирями, були
і козаки бандуристи, і просто «любителі» та поціновувачі цього мистецтва тощо.
Сучасна бандура. З роками бандуристи замислювалися над тим, що б удосконалювати цей інструмент, аби він був зручний та практичний у виконанні. І от було
сконструйовано хроматично настроєну бандуру – в основі якої була діатонічна бандура з доданими поміж приструнками струнами півтонів. Значно збільшивши таким
чином кількість струн було придумано поставити на струни демфер-перемикачі. Тому
бандура за характеристикою ділиться на 2 типи. 1 – Проста стандартна бандура-прима має 55−58 струн і настроєна в тональності соль мажор. 2 – Концерта бандура відрізняється від бандури-прими тим, що має механіку для перестроювання приструнків, і має 61−65 струн.
Висновки
Таким чином, на основі вищевикладеного приходимо до висновку, що кобза та
бандура за походженням є українськими народними струнно-щипковими інструментами. У сучасній українській культурі сьогодення більше розвивається бандурне виконавське мистецтво, але й кобзарське також не виходить із ужитку. Завдяки створенню сучасної концертної бандури (додавання приструнків та винайденню механізму
перемикання тональностей), відбувається її «академізація», розширення технічних та
тембрових можливостей інструмента. Внаслідок чого виникає потреба оновлення як
педагогічного, так і концертного репертуару бандуриста-виконавця.
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УКРАЇНСЬКА ПІСНЯ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ БАНДУРНИЦТВА
Анотація
Актуальність. Українська пісня – спосіб світосприйняття народу, частина генетичного коду українства. Вона несе у собі історію, традицію, естетику, високу мораль, виховну функцію. Бандурництво, завдяки органічному вираженню народного мелосу
і, власне, за своєю сутністю ‑ особливий носій української пісенності. Пісні, думи, навіть
інструментальні п’єси кобзарів, так звані «танки», також ґрунтуються виключно на
народній мелодиці. Ця давня традиція народних співців знайшла продовження у їхніх послідовників. Саме тому пісня є основою репертуару сучасного бандуриста. Українська
пісня і бандурництво – яскраві виразники національної ідентичності. У молодій незалежній українській державі вони ‑ складові націєтворчих процесів.
Мета ‑ дослідити зв’язки української народної та авторської пісенної творчості
з бандурним виконавством на різних етапах його розвитку.
Висновки. З давніх-давен і до сьогодення бандурне мистецтво знаходиться у тісному зв’язку із пісенною творчістю. Обидва ці явища утворюють нерозривну синкретичну
єдність.
Ключові слова: українська пісня, бандурне мистецтво, кобзарство, кобзарі-сліпці,
репертуар бандуриста.
Дискусії
Бандурне мистецтво пройшло тернистий шлях свого становлення. Царська влада його переслідувала, катувала, намагалася знищити, відносила кобзарів-сліпців до
режимної форми жебрацтва. Вершиною гніту представників кобзарства був «Емський
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указ» 1876 року, в результаті якого сліпці були змушені боротися не лише за право
існування свого ремесла, а й за можливість бути рівноправною частиною соціуму.
Попри це, кобзарі змогли зберегти і передати традицію вокально-інструментального
виконавства.
Кінець ХІХ – початок ХХ століття – період професіоналізації українського музичного мистецтва, зокрема бандурництва. Визначна роль у цьому процесі належить
Гнату Хоткевичу. «Знаковим для кобзарства став ХІІ Археологічний з’їзд, який відбувся 1902 року з його ініціативи та отримав статус міжнародного наукового форуму.
Кобзарський концерт, організований Г. Хоткевичем та проведений у рамках зібрання,
а також ХІІ Археологічний з’їзд в цілому мали великий успіх та стали черговим поштовхом до залучення в кобзарське мистецтво багатьох нових виконавців, не лише
сліпих, а й зрячих, не лише чоловіків, а й жінок» (О. Бобечко, 2014, с. 78).
Створення Української Народної Республіки – нова сторінка історії, що відіграла неабияку роль у розвитку бандурного мистецтва. Так, Універсалом Павла Скоропадського 1918 р. був заснований Кобзарський хор на чолі з Василем Ємцем, який
згодом трансформувався у два видатних колективи: Національну заслужену капелу
бандуристів України ім. Г.І.Майбороди та його посестру у США – Капелу бандуристів
ім. Т.Г.Шевченка (м. Детройт). Понад століття обидва колективи є достойними репрезентантами української пісні у світі.
Прихід радянської влади та впровадження нової ідеології в Україні породили
конфлікт на національному ґрунті, який призвів до трагічних подій: під час репресій
1930-х років було знищено кілька сотень бандуристів, кобзарів і лірників, а 1938 року
серед митців «розстріляного відродження» був і Гнат Хоткевич. Зберегти щось глибоко національне було надзвичайно складно та необхідно водночас. І пісня, бандура
стали своєрідним знаряддям боротьби українського народу з несправедливістю, русифікацією, тоталітарною системою загалом.
Попри репресії, розстріли, концтабори, голод, війни та вимушену еміграцію,
традиції бандурного мистецтва не згубилися. Великою мірою завдяки жінкам-бандуристкам, що з’явилися внаслідок еволюції інструменту (хроматичного звукоряду,
який в силу фізичних особливостей кобзарі-сліпці не могли опанувати) та політичної
ситуації (на відміну від чоловіка-бандуриста, який позиціонувався як завойовникнаціоналіст, радянська влада не вбачала загрози у бандуристці, адже вона – берегиня
традиції, роду). «…коли імперський тоталітаризм розправився з багатовіковим автентичним культурним пластом народного генія, бандурне виконавство не загинуло, воно перейшло в жіночі руки і саме завдяки їм продовжило своє функціонування, хоча і в нових формах педагогічного і концертно-сценічного життя» (Н. СупрунЯремко, 2000, с. 46).
Друга половина ХХ століття ‑ новий етап у суспільному, а відтак культурно-мистецькому житті України. Митці-шістдесятники ‑ покоління національної інтелігенції
з яскраво вираженою громадянською позицією, що ввійшло у культуру, мистецтво,
літературу. Значний вплив на їх становлення справили західні гуманістичні віяння,
здобутки українського мистецтва кінця XIX — початку ХХ ст., традиції «розстріляного
відродження». Шістдесятники намагалися відроджувати національну свідомість, боролися за збереження української мови та культури, сприяли демократизації суспільно-політичного життя в Україні. Найвідомішими представниками цього руху були
поети і прозаїки М. Вінграновський, І. Драч, Л. Костенко, В. Симоненко, Г. Тютюнник,
В. Голобородько, Є. Гуцало, І. та І. Калинці та багато інших. Цей час – період розквіту авторської пісні. Композитори писали, відштовхуючись від народності, тому їхня
творчість ‑ органічне продовження української пісенності. Відбулася своєрідна «революція»: змінився вектор розвитку, з’явилася нова естетика та суттєво збагатився
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репертуар. Бандурне мистецтво ввібрало чимало тогочасних популярних пісенних
творів, які з часом стали його золотим фондом.
Кінець ХХ століття – період перебудови, демократизація суспільства. Україна
стає суверенною та незалежною. Це особливо значущий та водночас складний період
формування національного культурно-мистецького простору. Знаковою мистецькою
платформою для популяризації української вокальної творчості став Всеукраїнський
фестиваль сучасної пісні та популярної музики «Червона рута», заснований 1989 року.
Вже у наступному році відбулася вагома подія для бандурництва: найвищу нагороду
Фестивалю здобув бандурист-кобзар Василь Жданкін із авторською піснею. Це стало
переконливим свідченням суспільної потреби власної ідентифікації засобами національного мистецтва.
Отже, бандура впродовж багатьох століть є уособленням глибокої народності та
національним символом, що підтверджує Н. Брояко: «Спів у супроводі бандури є найдавнішим традиційним і, разом з тим, сучасним популярним видом бандурного виконавства, у якому втілюється національна самобутність українців.» (Н. Брояко, 2019,
с. 109).
Висновки
Бандурництво пройшло довгий і тернистий шлях розвитку. Трансформувавшись
з аматорства у професійну творчість, воно не лише не втратило тісних зв’язків з пісенністю, а й збагатилося новими формами, жанрами та стилями. Отже, вокальноінструментальний жанр і понині залишається провідним у бандурному виконавстві,
а українська народна та авторська пісня ‑ невід’ємна складова репертуару як солістівбандуристів, так і різноманітних колективів бандуристів.
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ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ТЕНДЕНЦІЇ АКОРДЕОННОЇ ТВОРЧОСТІ УКРАЇНСЬКИХ
КОМПОЗИТОРІВ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
Анотація
Актуальність обумовлена зростанням ваги акордеонного мистецтва в українській музичній культурі сучасності.
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Мета – висвітлити жанрово-стильові тенденції акордеонної творчості українських композиторів ХХ – ХХІ століття.
Висновки. Визначено пріоритетні жанри, які домінують в українському сучасному репертуарі для акордеону (концерт, соната, партита, сюїта, програмні мініатюри).
Окреслено провідні стильові тенденції, що проявилися в акордеонній творчості українських композиторів означеного періоду (неофольклоризм, неокласицизм, необароко,
авангардизм, джаз). Виявлено, що об’єднавчим стильовим стрижнем оригінальної акордеонної музики різних жанрів є неофольклоризм.
Ключові слова: акордеон, українська музика, стиль, жанр.
Дискусії
Внаслідок історичних обставин акордеон донедавна перебував «у тіні» баянного
виконавства, тому це мистецтво досліджувалося невідривно від баянного. Лише в поодиноких працях українських вчених акордеонний напрям розглядався як автономне
явище, зокрема, технічні, репертуарні, методико-педагогічні та історико-культурні
аспекти його розвитку. (Давидов. 1998; Марченко, 2017; Мотузок, 2015; Черепанин,
2008). Водночас ще недостатньо уваги приділено розкриттю специфіки творчості
композиторів, які пишуть для акордеону. Ця проблема порушується у пропонованій
публікації.
Зацікавлення українських композиторів технічними та художніми можливостями акордеону розпочалося в останній чверті минулого століття, коли з’явилася нова
конструкція інструменту – багатотембровий готово-виборний акордеон. Наявність
виборної клавіатури в акордеоні нового типу значно розширила його технічні можливості, зокрема, збільшення діапазону партії лівої руки уможливило рівноцінну
участь обох рук акордеоніста у виконавському процесі. Завдяки цій інновації увиразнилася темброво-регістрова колористичність інструмента, розширилися фактурногармонічні можливості завдяки виборній системі лівої клавіатури, розвинулася мелодійність, уможливився безперервний і водночас мінливий плин звуку, що споріднює акордеон із органом та людським голосом. Важливим удосконаленням нової
конструкції виявилася також система регістрів-перемикачів, в якій представлені
відтінки чистих тембрів (флейти пікколо, фагота, гобоя, кларнета) та змішаних: tutti,
органу тощо.
Упровадження готово-виборного акордеону сприяло формуванню репертуару на
основі перекладень класичної музики та створенню оригінальних сучасних композицій. Зокрема, з’являються сучасні оригінальні твори для акордеону в поєднанні з академічними інструментами (віолончеллю, скрипкою, фортепіано, духовими) та різними інструментальними складами (камерним ансамблем, симфонічним, духовим,
народним та естрадним оркестрами). Складається акордеонний репертуар, до якого
органічно входять різноманітні академічні жанри: концерт, соната, сюїта та інші.
Серед крупних жанрів виділяється концерт для акордеону з оркестром, який
розвивається у двох напрямах. До першого належать традиційні зразки академічного
жанру та синтезовані форми за участю цього інструмента. У концертах академічного напряму зазвичай поєднуються ритмо-інтонаційні елементи різних стильових течій (неокласицизму, необароко, неоромантизму) та нові засоби стилістики. Яскравим
зразком цього напряму є Концерт для акордеона та струнного оркестру “Ecce Homo!”
А. Гайденка. Твір написано для сучасної виконавиці Є. Черказової, з якою цього композитора поєднують роки плідної творчої співпраці. Другий напрям репрезентують
концерти у стилі «кроссовер», що характеризується змішуванням ознак різних стилів,
зокрема, проникненням в академічну музику елементів джазу, року, естрадно-побутових жанрів. Концерти у стилі «кроссовер» відзначаються демократичністю музич182
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ної мови, використанням нетрадиційних прийомів гри на інструменті, що надають
музиці театральності. Серед найяскравіших зразків цього напряму – Концерт «Посвята Астору П’яцоллі» В. Зубицького.
У сучасному акордеонному репертуарі вагоме місце посіли й інші циклічні жанри – соната, сюїта та партита, переосмислені композиторами в сучасному річищі.
Трактування сюїти характеризується зменшенням кількості частин, введенням драматургічних принципів сонатно-симфонічного розвитку матеріалу. Особливу увагу
приділяють митці жанру партити, у зразках якого часто використовують прийоми
стилізації. Партита стала одним із знакових жанрів творчості А. Білошицького. У концертних партитах цього митця яскраво відобразилися характерні риси його стилю:
насиченість та яскрава колористичність гармоній, багатство ритміки, варіативність
темпу, контрастна динамічна палітра.
Характерною ознакою акордеонної творчості останніх десятиліть репертуару
стало активне використання композиторами авангардних технік ХХ століття: додекафонії, серійності, алеаторики, сонористики. Одним із перших, хто звернувся до прийомів алеаторики в акордеонній музиці, був В. Зубицький (Сюїта №2 «Карпатська»,
Соната №2 «Слов’янська»). Різноманітні техніки авангардизму використовують в музиці для акордеону й ті вітчизняні композитори, які уособлюють «нове», експериментальне мистецтво: Ю. Гомельська, В. Ларчиков, С. Луньов, В. Польова, Л. Самодаєва,
К. Цепколенко, О. Щетинський та інші.
Розвиток акордеонної творчості не обмежується лише переосмисленням сталого жанрово-стильового фонду академічної музики. У цей процес активно влилася
і хвиля професійного джазового мистецтва, представлена високохудожніми творами
А. Білошицького, В. Власова, В. Зубицького, Р. Стахніва, А. Сташевського. У цій плеяді
особливої уваги заслуговує творча постать В. Власова, який вивів джазову музику для
акордеона на якісно новий рівень. Упродовж 1980–1990-х років В. Власов створив низку творів («Альбом для дітей та юнацтва», цикл «Вісім джазових п’єс», «Одеський реп»,
«Компаньєрос», «Драйв», «Коли відходять друзі», «Бугі-вугі», «Степ», «Боса-нова»),
використовуючи різні стилі джазової музики: свінг, новоорлеанський стиль, бі-боп,
кул, прогресив, боса-нова, мейн-стрім, диксиленд, бугі-вугі. Характерні риси означених стилів композитор майстерно втілив специфічними прийомами гри, особливою
міхово-пальцевою артикуляцією, перемиканням регістрів для створення тембрової
імітації різних інструментів.
Однією з провідних стильових течій української музики кінця ХХ – початку
ХХІ століття став неофольклоризм, який проник і в акордеонну творчість. Неофольклоризм поєднує ознаки сучасної композиторської техніки з елементами фольклорної архаїки. Стихія неофольклоризму виразно позначилася на творчості А. Білошицького, В. Власова, А. Гайденка, В. Зубицького, К. Мяскова, Я. Олексіва, В. Подгорного,
В. Рунчака, А. Сташевського, Ю. Шамо та інших. У композиціях цих митців фольклорні
мотиви різних народів світу творчо переосмислені в сучасній стилістиці, зокрема, інтонації українських дум, плачів та голосінь.
Висновки
Таким чином, аналіз акордеонної творчості українських композиторів кінця
ХХ – початку ХХІ століття виявляє різножанрову та різностильову палітру, охоплюючи як академічний, так і естрадний напрям. Серед академічних жанрів, переосмислених у сучасній стилістиці, домінують концерти, сюїти, сонати та партити – актуальні жанри XVII – XVIII століть. Звернення композиторів до цих жанрів (зокрема,
А. Гайденка, В. Зубицького, А. Білошицького, В. Рунчака) вказує на прояв тенденцій
неокласицизму та необароко. У річищі означених стильових течій українські митці
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майстерно використовують авангардні техніки ХХ століття, а також, втілюють новітні
акустичні експерименти. Естрадний напрям жанрового розвитку акордеонної творчості представлений одночастинними композиціями А. Білошицького, В. Власова,
В. Зубицького, Р. Стахніва, А. Сташевського, серед яких переважають мініатюрні п’єси.
Ці твори орієнтовані на стильову специфіку джазової музики. Об’єднавчим стрижнем
акордеонної творчості багатьох композиторів, котрі пишуть музику в різних жанрових сферах, виявився неофольклоризм – провідна стильова хвиля сучасної української музики.
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ВАРІАЦІЇ ТОФІГА ГУЛІЄВА
Анотація
Актуальність. Фортепіанні твори Тофіга Гулієва є важливою частиною його
творчості, їх музична мова має цікаві особливості і кожна з них має свої фортепіанні
якості. Більшість фортепіанних творів композитора розраховані на молодих виконавців. Його твори є цінним внеском в азербайджанську фортепіанну літературу. Актуальним є звернення кожного нового покоління музикантів до творчої спадщини Тофіга
Гулієва.
Мета – широко і всебічно вивчити зв’язок фортепіанної музики Т. Гулієва з національними джерелами.
Висновоки. Музична мова фортепіанних творів Т. Гулієва має цікаві особливості.
У цих творах інтонації пісні знайшли відображення в розвитку мелодійної лінії, що є однією з головних ознак музичного стилю композитора.
Ключові слова: азербайджанський композитор, Тофіг Гулієв, композитор,
фортепіано, варіація.
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TOFIG GULIYEV’S VARIATIONS
Annotation
Relevance. Tofig Guliyev’s piano works are an important part of his work, their musical
language has interesting features and each of them has its own piano qualities. Most of the composer’s piano works are designed for young performers. His works are a valuable contribution
to Azerbaijani piano literature. The appeal of each new generation of musicians to the creative
heritage of Tofig Guliyev is relevant.
Objective – To study the relationship of T. Guliyev’s piano music with national sources in
a broad and comprehensive way.
Conclusion. The musical language of T. Guliyev’s piano works has interesting features.
In these works, the intonations of the song are reflected in the development of the melodic line,
which is one of the main features of the composer’s musical style.
Keywords: Azerbaijani composer, Tofig Guliyev, composer, piano, variation.
Discussions
Tofig Alakbar oglu Guliyev is one of our composers who opened new paths in the music culture of Azerbaijan, became famous for his musical style and enriched our musical
treasury with his perfect works. The oeuvre of the great composer, whose name is forever
engraved in the pages of our musical history, is always in the center of attention. Along with
the songs of one of the most prominent representatives of the Azerbaijani school of composition T. Guliyev, known by heart by everyone, his works for piano also adorn the concert
and educational repertoire of pianists.
All the peculiarities of T. Guliyev’s song oeuvre are also reflected in his piano works.
Overflowing with youthful freshness and love of life, these works are full of cheerful, bright
emotions, natural style of expression, and sincere feelings that touch hearts.
The influence of the song genre on T. Guliyev’s piano works is explained with its laconicism, precise and concise expression of ideas in miniature forms.
T. Guliyev’s Variations for Piano (1953) is a bright, virtuoso concerto. The work consists of a theme and 10 variations.
Both classical and romantic variations are reflected in the structure of the series. Thus,
the first variations are serious, and the following variations are free and widely developed.
If at the beginning of the series the melody and form of the theme are connected, in the
further variations the internal structural parts of the theme are developed more freely, the
theme is subjected to profound changes.
In the variations, the composer combines the theme with clear national features, thematicism, intonation structure, the basis of the moment with virtuoso style of expression
and performance methods. The theme is gradually developed, dynamized, the texture becomes more complex, denser, fuller, and the variety of timbre colors of the piano is revealed.
The characteristic feature of the variations is their genre diversity: each variation creates
a new genre range - lyrical song, funny miniature, toccata, etc.
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In variations, the fullness in of images appears gradualy. At first, the song theme is
laconic, in the I-III variations the melody is enriched with vocal (undertone) expressions.
Starting with IV variation, development varies significantly. Completely new images appear
on the basis of the theme: IV variation - scherzo, V variation - toccata, VI variation is solemn, magnificent and so on.
The theme of the variations (Andante) is heavy-moving, lyrical, sad, thoughtful. Due
to its structure, it is in the form of a square period.
One of the interesting aspects in the harmonization of the theme is the use of a melodic line that rises and falls chromatically in a low voice. This brings alteration lines to
harmony. These alterated steps are related to the main features of the shur moment.
However, in the second sentence of the topic, a major subdominant chord is formed as
a result of chromaticization. At the same time, there are other chromatic combinations that
seem complex in their composition. For example, D7, which has the sixth and seventh steps
in the final cadence, is of this type.
Intonation features are the moments, which play an important role in the melodic and
harmonic structure of the theme, also manifest themselves in variations in the process of
development, vividly demonstrating the national features of music.
Due to its expressive features the first variation is close to the theme. However, the lyrical beginning here is deeper. This is because of the expressive melodic texture of the middle sounds. The plasticity of size and metrorhythmia also instills dancing features in music.
The expressive, dreamy melody is reminiscent of a lyrical folk song, sounded against
the background of soft harmonies. The flowing smooth transition to bass makes the plasticity of the other sounds more pronounced.
The form of the theme is a bit expanded here: the cadence is sounded twice. In the first
case (bars 7-8) the sixth D7 is compared with natural V3/5, in the second case III4/6 compared
with IV6 (harmonic major). During the expansion phase in the last 4 bars, the movement of
the bass attracts attention, which instills a sad mood in the lyrical theme.
In the second variation, the melody of the theme is kept accurate and passes in the
middle sound. Here the classical style of variation is used: the texture is varied, which is
characterized by rhythmic acceleration (hexadecimal, use of trios).
The same style is used in the third variation. By its nature, this variation is reminiscent
of the etude . The theme is clearly stated in the upper voice. However, unlike the previous
ones, it is “hidden” inside of the harmonic figures.
The form of the theme has been expanded a bit since it was in the first variation.
A tonic given with the major sixth is also noteworthy at the end of the variation.
Starting with the fourth variation, the style of expression changes, the time signature
is 6/8. Free variations, the typical type for the composers of the romantic period, manifests itself here. There are several aspects to this. First of all, the boundaries between the
variations are removed and they are combined: the IV and V variations are combined and
show themselves in full. At the same time, the structure of the theme changes and does not
sound as a whole; it is divided into short particles. The genre character of the theme is also
changed. Singing style is replaced by a scherzo character, the contrast of register and texture makes it even more pronounced.
Although the fifth variation is a natural continuation of the fourth, it attracts attention with new means of expression. The texture relationships that join the forms of variations are noteworthy. Starting with the third variation, almost all variations have the same
ending. In addition, despite the differences, the etude nature of the V variation and the
texture type are reminiscent of the III variation.
The sixth variation is very close to the theme. The expressive structure of it shows
itself here again. It has a brighter character. The theme sounds in D-flat major.
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The tonic function prevails here - the chord structures are kept ostinato on the “D-flat”
sound. This brings the texture closer to the choral character and is typical for the theme.
At the same time, the second sentence of the period is repeated, which brings the features
of the two-part form to it. The end of the variation is accompanied by a change of momenttonality and is completed in the F minor.
In the VII variation, a scherzo-like image is re-created (as observed in the IV variation), which is perceived as a peculiar genre and moment-tonal reprise. The musical material is given in E-flat minor here and enriched with different shades of the moment.
The change of form, the inner fullness of the melodic structure of the theme, the deviation of the tonalality plan from the usual frame of the eponymous tonalities, and , finally,
the theme integrity by usage properties, disunity lead to signs of free variation.
The increase in contrast in the variations is also enhanced by the use of continuous
transition methods in the conversion from one variation to another, as we see between the
seventh and eighth variations. VII variation is exited-emotional, VIII variation is lyrical.
The transition from one mood to another takes place sequentially.
All of this, together with the transformation of the genre-image (etude, scherzo, song),
creates the characteristics of suite. This is typical of the free variations of the Romantic period. However, in order to achieve the integrity and completeness of the series, the composer preferred the principle of reprise. Thus, after the lyrical song VIII variation, VII variation
is repeated once again. As a result, a peculiar contrast is formed with the middle section and
the three-part form.
The eighth variation is considered to be another lyrical genre variant of the theme,
and in the I and IV variations we can note new and very expressive details that deepen the
national character of the lyrical image: the steps in the melody of the theme is combined
with melismatics ( trio figure walk ); the principle of rhythmic ostinato is used in accompaniment.
Within the VIII variation, the composer enhances the contrast of the texture. The
transparent, dialogic style of expression of the theme is gradually replaced by a more dense
texture in the first part of the form. The texture structure, filled with imitations, is distinguished by its complexity. Melodic stratification is also noteworthy here. The form of the
eighth variation also changes and becomes larger, the first part of which is completed with
full cadence, is considered as the first developed section of the two-part form.
The method of consistent development remains important during the conversion
from the eighth variation to the ninth variation. It is also perceived as a dynamic variation,
a variation that is relatively far from the theme. At the same time, it includes chord style of
expression, figured passages - texture types typical of previous variations.
Variation IX is overflowing, exciting and has a free structure, prepairing us for the
X variation. It looks like a solemn, anthem style finale.
The basis of thematic development is the rhythmically enlarged version of the first
two bars of the theme. The rhythmically condensed image of this two-bars motif is a new
variant.
Such performance techniques are reminiscent of improvisation from mugham.
From the point of view of the dramaturgy of the series of variations, the tenth variation is the culmination. Its level of rhythmic dynamics is generally maintained in the coda.
Only in the last bars the composer gives a very brief embodiment of the lyrical theme.
It also creates a high level of tension, manifesting itself in the “flight” of emotional, expressive melody.
It should be noted that the tempo and tonality plan also gradually changed in the series of variations: the main H-flat minor tonality combined with the intonation structure
of the shur moment is replaced by D-flat major and E-flat minor. Although the tonality is
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restored in the last two variations, the character of the theme is not restored: in the ninth
variation the uninterrupted, continuous trio movement sounds magnificent, powerful, solemn in the X variation and goes directly to the enthusiastic, fast complementary section. In
the end, the overflowing action is interrupted by the sad intonation of the theme (Adajio).
However, soon the fast tempo is restored, the work is completed with double chords.
Individualy variations are reminiscent of small plays, and the series structure of the
work is formed by their connection. In this case, the composer erases the boundaries between the individual variations, striving for continuous successive development. Therefore,
the fourth and fifth variations, the seventh and eighth variations are combined. In addition,
the elements of a new variation manifest themselves at the end of the previous variation, so
that each new variation continues directly with the previous one.
T. Guliyev’s piano works are an important part of his work, each of which has its own
piano qualities. T. Guliyev’s works are a valuable contribution to Azerbaijani piano literature.
Conclusion
The work of the famous composer Tofig Guliyev, whose name is forever engraved in
the pages of our musical history, is always in the center of attention.
The influence of the song genre on his piano works is explained with their laconicism,
precise and concise expression of ideas in miniature forms.
T. Guliyev’s Variations for piano is a bright, virtuoso concerto. The work consists of
a theme and 10 variations.
Both classical and romantic variations are reflected in the structure of the series.
If at the beginning of the series the melody and form of the theme are connected, in the
following variations the internal structural parts of the theme are developed more freely, the theme is subjected to profound changes. The roots of the variation are nourished
by the principles of development of folk music. Individual variations are reminiscent of
small-volume plays.
T. Guliyev’s piano works are an important part of his work, each of them has its own
piano qualities.
REFERENCES
İsmayılov, M.(1960). Azərbaycan xalq musiqisinin janrları. Baku. 49 s.
Qasımova, S., Abdullayeva, Z. (1997). С песней по жизни. Баку, 104 с.
Сеидов, Т. (2006). Азербайджанская фортепианная культура ХХ века: педагогика,
исполнительство и композиторское творчество. Баку. 272 с.
Abdullayeva, Z. (2017). Tofiq Quliyev. Musiqidə döyünən ürək. Heydər Əliyev Fondunun
nəşri. Baku. 148 s.

188

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

SECTION: INSTRUMENTAL ART
Поліщук Анна Василівна
заслужена артистка України
провідний концертмейстер кафедри музичного мистецтва
Київський національний університет культури та мистецтв
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8500-534X
e-mail: annapolishchuk@ukr.net
м. Київ, Україна
Сабрі Світлана Станіславівна
провідний концертмейстер кафедри музичного мистецтва,
Київський національний університет культури і мистецтв
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1364-0301
e-mail: sabrisvitlanast@gmail.com
м. Київ, Україна
СПЕЦИФІКА ФОРТЕПІАННИХ ТВОРІВ МОРІСА РАВЕЛЯ
Анотація
Актуальність. Моріс Равель є провідним французьким композитором, чиї твори
не втрачають своєї актуальності, адже є неодмінною частиною репертуару сучасних
піаністів. Доречним є висвітлення тих рис, які були притаманні фортепіанним опусам
митця та визначення домінант розвитку його композиторського стилю.
Мета – окреслити специфіку фортепіанної творчості Моріса Равеля.
Висновки. Індивідуальний стиль Моріса Равеля пов’язаний з двома напрямками –
імпресіонізмом та неокласицизмом. Композитор створює ряд фортепіанних творів, які
свідчать про його інтерес до спадку минулого – жанрів та форм, програмності тощо.
Водночас його мова є вишуканою, а форми стрункими та виваженими. Насолода, гармонія та краса є неодмінними атрибутами його фортепіанних творів, незалежно від часу
їх написання. Митець пише як окремі твори для фортепіано, так і композиції для двохтрьох виконавців. Можна спостерігати еволюцію фортепіанної творчості митця, яка
проявляється у застосуванні математизованих принципів при побудуванні опусів у його
пізніх творах.
Ключові слова: фортепіано, Моріс Равель, сюїта, стиль, неокласицизм,
програмність.
Дискусії
В творчості Моріса Равеля велику увагу приділено фортепіано. Для цього інструменту композитор буде писати окремі п’єси та цикли, концерти для фортепіано з оркестром. В них яскраво постає неповторність стилю митця, який звертається до різних національних традицій (іспанської та французької) та творчо переосмислює їх.
Окреслимо специфіку фортепіанного спадку майстра.
Равель починає звертатись до фортепіано ще у ранній період творчості (твір «Гра
води», «Сонатина», «Сюїта»). У композиціях, які пише митець, будуть проявлятись такі
риси індивідуального стилю, як програмність, яскрава образність. І тематика фортепіанних творів, і їх жанрова природа будуть наочно ілюструвати зв’язок з попередньою
національною композиторською школою. У багатьох творах композитор буде звертатись до таких жанрів, як менует, павана, що вважались дещо архаїчними у мистецтві
XIX-XX століття. Звернення до них виявляє риси неокласицизму у творчості митця.
Саме цей напрямок стане доволі популярним в культурі XX століття та таким, у якому
продовжують писати сучасні композитори.
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Доволі цікаві інтерпретації старовинних жанрів композитор створював у таких
творах як «Античний менует», «Павана на смерть інфанти», в яких по-новому прочитуються форми, які були популярні у минулому. Самі назви виявляють яскраву образність творчого мислення творця та прагнення відродити дух минулого. Доречно
зазначити, що він обирає й французький жанр менует, й іспанський – павану. В цих
жанрах, а також у інших компонентах музичної мови композитора буде проявлятися
його французько-іспанське походження. Як у багатьох митців-імпресіоністів, у нього
буде відсутній драматизм, замість якого буде превалювати контрастність різних розділів форми, пейзажність тощо.
У циклі «Нічний Гаспар», який був написаний в 1908 році як музичні ілюстрації
до віршів у прозі Алоізіуса Бертрана, композитор досяг високого рівня піаністичної
віртуозності та складності. Кожна з трьох п’єс, що увійшли до даного циклу («Ундіна», «Шибениця», «Скарбо»), митець створив яскраві картини, які влучно передавали
зміст творів Бертрана. Зокрема в цьому творі можна побачити відродження тих традицій, що було закладено в клавесинній творчості Франсуа Куперена. Серед найбільш
наявних зв’язків є використання жанру сюїта. Цей циклічний твір складався з п’єс,
що поєднувались за принципом контрасту. Сюїти останнього мали програмний характер, де кожна з частин отримувала цікаву назву, яка могла змалювати природній
феномен чи якогось персонажа. Розвиток традицій Куперена буде реалізовуватись
у такій сюїті, як «Гробниця Куперена», що складалася з шести п’єс (Прелюдія, Фуга,
Форлана, Ригодон, Менует, Токата). Власне і сама назва циклу «Гробниця» пов’язана
з тими жанрами, які були поширені в XVIII столітті та були присвячені померлим.
Спочатку твір планувався лише як присвята Франсуа Куперену, проте під час першої
світової війни Равель втратив багато друзів і тому кожна з п’єс згодом була присвячена одну з його загиблих друзів. «І жанрове вирішення сюїти, і багато характерних особливостей письма, і, нарешті, сама назва твору прямо відсилають слухачів
до «золотого» століття французької музики» (Рябоконєва, 2016, с113). Композитор
використовує принцип ретроспекції. Він у багатьох творах ностальгує за минулим,
яке вбачається ідеалізовано безхмарним. Ця ностальгія стає зрозумілою, вважаючи досвід Равеля участі у першій світовій війні у якості водія. Це був період краху
сподівань, глобальних потрясінь та руйнування сучасності. Саме тому й минуле стає
зразком для милування та насолоди. «Як справжній денді, який пропускає крізь себе
вібрації світу, Равель чуйно на них реагує і «відсікає» випадкові, «потворні», «зайві».
Звідси — особлива краса створюваних композитором художніх структур, які вибудовуються не у «відфільтрованому» ідеально-прекрасному вимірі, а в просторі мерехтливих протилежностей» (Жаркова, 2021, с.40).
В творчості композитора наявні опуси, що призначені для гри на фортепіано
у чотири руки, як цикл «Моя матінка гуска». У ньому йдуть посилання на конкретні
казки, а сам цикл створює атмосферу дитячого світу, сповненого чарами та гармонією. Якщо цей ансамблевий твір можна назвати легким, то твір «Фронтиспіс» для
двох фортепіано і п’яти рук є набагато більш складним і у плані семантики і у питанні
організації структурних компонентів. Цей твір було надруковано композитором як
фронтиспіс (ілюстрація, розташована перед титульним аркушем книги на лівій сторінці) до поеми Р. Канудо «S. P. 503. Le Роиme du Vardar». В самому творі композитор,
як вказує В. Жаркова, використовує фронтову поштову адресу поета. Зокрема він символічно трактує цифри адреси 5 та 3. Цифра п’ять наявна і у п’ятидольному метрі,
і у квінтолях, і у кількості задіяних рук виконавців. Водночас її грають три виконавця,
нерідкими є тріолі у ритмічному малюнку. Отже у пізній період фортепіанної творчості музичне мислення композитора значно ускладнюється, стає більш логічним та
виваженим, проте не втрачає своєї елегантності та вишуканості
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Висновки
Індивідуальний стиль Моріса Равеля пов’язаний з двома напрямками – імпресіонізмом та неокласицизмом. Композитор створює ряд фортепіанних творів, які
свідчать про його інтерес до спадку минулого – жанрів та форм, програмності тощо.
Водночас його мова є вишуканою, а форми стрункими та виваженими. Насолода, гармонія та краса є неодмінними атрибутами його фортепіанних творів, незалежно від
часу їх написання. Митець пише як окремі твори для фортепіано, так і композиції для
двох-трьох виконавців. Можна спостерігати еволюцію фортепіанної творчості митця,
яка проявляється у застосуванні математизованих принципів при побудуванні опусів
у його пізніх творах.
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ОСОБЛИВОСТІ КОНВЕРСІЇ ФОРМИ ТА ЖАНРУ МУЗИЧНОГО ТВОРУ: Г. ГЕНДЕЛЬ.
СОНАТА ДЛЯ ФЛЕЙТИ З ФОРТЕПІАНО №5 – Г. ГЕНДЕЛЬ-А. ВЮРЦЛЕР.
КОНЦЕРТ ДЛЯ АРФИ СОЛО F-DUR ТА Г. ГЕНДЕЛЬ-А. ВЮРЦЛЕР-Н. РОЮК.
КОНЦЕРТ ДЛЯ БАНДУРИ З ФОРТЕПІАНО F-DUR
Анотація
Актуальність обраної теми обумовлена потребою опанування основних методів трансформації та інтерпретації музичних творів доби Бароко для бандури. Значною мірою цьому сприяла академізація бандури, розширення її технічних можливостей та потреба оновлення як педагогічного, так і концертного репертуару бандуриста-виконавця.
Мета – виявлення специфіки конвертації та інтерпретації інструментальних
творів епохи Бароко в контексті структурної трансформації форми та жанру музичного твору.
Висновки. Отже, аналіз конверсії Сонати для флейти з фортепіано № 5 F-dur
Г. Генделя та її транскрипції – Концерт для арфи соло F-dur Г. Генделя-А. Вюрцлера,
синтезовані у версію Концерту для бандури з фортепіано Н. Роюк (дівоче – Хмель) –
яскравий приклад триваріантного перекладу музики Бароко для інтерпретації у сучасному бандурному виконавстві, що підкреслює належність бандури до родини сучасних академічних інструментів.
Ключові слова: переклад, трансформація, конверсія, епоха Бароко, форма, жанр,
інтерпретація, бандурне виконавство.
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Дискусії
До вивчення означеної проблематики та інтерпретації творів різних жанрів на
народних інструментах зверталося багато вітчизняних науковців, серед яких праці
І. Дмитрук, В. Дутчак, С. Карася, Н. Роюк (дівоче – Хмель), Т. Яницького та інших.
Серед виконавців користуються популярністю 7 сонат для флейти з фортепіано
Г. Генделя (хоча вони дуже важкі для виконання), та не менш популярною є Соната
№ 5 F-dur у вигляді Концерту для арфи соло в транскрипції і каденцією А. Вюрцлера.
Конверсія концертів на запозичений з барокової сонати тип чотиричастинних циклів
орієнтувалася на можливість використання французької увертюри замість традиційної для церковної сонати пари частин.
Ю. Бочаров вважає, що «у цілому ряді випадків (особливо в творах Генделя) початкова фаза циклів da chiesa дійсно за характером виявляється близькою Ouverture
francaise в її “камерному” варіанті» (Бочаров, 1998, с.88). Разом з тим, він відзначає,
що «типова для французької увертюри композиційна структура сонати, як правило,
не переноситься» [там само]. Перераховуючи типові композиційні риси французької
увертюри, які, на його думку, Гендель не використовував в сонатах, він помилявся.
Адже ми бачимо, що ці риси чудово вкладаються у драматургію Сонати № 5 для флейти з фортепіано Г. Генделя (перетворену транскрипцією А. Вюртцлера в Концерт для
арфи соло). Це:
— інтродукція, яка писалася в абсолютно нехарактерній для початкових частин
сонат формі повторного періоду типу розгортання, модулюючого в більшості випадків у домінантову тональність. Перша частина Сонати № 5 для флейти з фортепіано
Larghetto виконує функцію інтродукції (вступу) до основної частини Allegro. Написана інтродукція у тричастинній формі, з модуляцією в тональність домінанти; перша
частина – великий період (8 + 8), також модулює в домінанту; середина – у формі періоду типу розгортання; третя – варіантна реприза;
— важливий «фактор повторення» проявляється в Сонаті на різних рівнях: будова першого періоду (варіантні речення), повтор експозиції в Allegro першої частини
тощо;
— зв’язок з танцювальними жанрами: третя частина – Siciliana, фінал – Giga.
Звернемо увагу на найважливіший фактор: багатофактурний твір-основу (соната для флейти з фортепіано, де поєднується сольно-ведуча та фортепіанно-супровідна фактура) перероблено на єдино-фактурну тканину – тобто для одного інструмента – арфи, яка володіє багатоголосною структурою. Це досить незвичайний і складний
варіант конверсії.
Схема порівняння циклів Сонати для флейти з фортепіано F-dur № 5
Г. Генделя та Концерту для арфи соло F-dur А. Вюрцлера
Соната для флейти з фортепіано

Концерт для арфи соло

1. Larghetto. F-Dur.¾.(Чверть=60)

1. Larghetto. F-Dur. ¾. (Чверть = 84), attacca

2. Allegro. F-Dur. С. (Чверть = 104)

2. Allegro. F-Dur. 4/4 (Чверть = 100)

3. Siciliana. d-moll. 12/8.
(Чверть з крапкою = 44)

3. Alla Siciliana. d-moll. 12/8. (восьма = 88),
аttacca

4. Giga. F-Dur. 12/8. (Чверть з крапкою)= 108

4. Presto. F-Dur. 12/8. (Чверть = 112).

Як бачимо, при транскрипції в Концерті зберігається склад циклу, кількість частин, їх тональний план; змінюється лише жанр фіналу: замість жиги використовується темпове позначення – Presto.
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Парні частини йдуть attacca: перша та друга частини, третя та четверта виконуються attacca.
Н. Роюк (дівоче − Хмель) зробила перекладення Сонати для флейти з фортепіано
для виконання на бандурі з фортепіано (існує тільки рукопис). Транскриптор синтезує
оригінал та транскрипцію сонати Генделя – Концерт для арфи solo, використовуючи
при цьому каденцію Вюрцлера. Таким чином, в одному творі для бандури поєднується різні епохи та стилістичні особливості, а твір набуває певної технічної складності
та віртуозності.
При конверсії цього твору для бандури ми ґрунтувалися на оригіналі Сонати для
флейти з фортепіано F-dur Г. Генделя та застосовували загальні способи трансформації фактури музичного матеріалу, а саме:
— метод ампліфікації для утворення більш насиченого та глибокого звучання
бандури (розширення та збагачення фактурного викладу), беручи за основу партію
фортепіанного супроводу (оскільки бандурне звучання менш насичене, ніж звучання
духових інструментів, зокрема флейти);
— метод редукції при трансформації партії лівої руки (розрідження фактури
оригіналу). Партія лівої руки виписується із партії фортепіано (нижній нотоносець)
та виконується у великій октаві (беруться звуки, які припадають на сильні та відносно сильні долі, переважно четвертними тривалостями, іноді половинними та виконується у великій октаві (майже вся лінія баса переноситься із малої октави у велику);
за потреби, переносимо окремі мелодичні лінії із малої та першої октави оригіналу
у велику. В окремих тактах, відповідно до гармонічної функції, дописується бас на
арпеджований акорд.
— укріплення партії бандури гармонічно: інтервалами – терціями, квартами,
секстами та октавами, октавами з терцією, тризвучними та чотиризвучними акордами – тонічними, секст-, кварт секст- та септакордами у різному обернені. Хотілося б окремо виділити акорди, характерні для епохи Бароко, з пропущеним терцієвим тоном, який доречно віддавати у басову партію – кварто-квінтові та квінтовоквартові;
— спрощення фактурного викладення у каденції − четверта частина сонати –
Giga, для збереження легкості та віртуозності звучання (випускаючи окремі фігурації,
викладені тридцять другими тривалостями, але при цьому не порушуючи гармонічну
функцію та напрям руху). При конвертації фактури оригіналу каденції автор перекладення повинен майстерно продумати партитуру перемикання тональностей, що
вимагає від нього певних знань, а від інтерпретатора – навичок та віртуозного виконання.
Закономірності та принципи інтерпретації фактури
представленого музичного твору:
— особливості артикуляції (відтворення штрихів legato, non legato та staccato,
враховуючи темброві та конструктивні особливості інструмента). Велику увагу треба
приділити правильно розставленій аплікатурі, особливо у музичних фрагментах, насичених пасажними фігураційними зворотами, викладеними тридцять другими тривалостями;
— в представленому творі сучасні виконавці користуються контрастним і хвилеподібним типами динаміки, враховуючи особливості інтерпретації контрастної динаміки епохи Бароко;
— вміти грамотно виконувати прикраси (мелізми) орнаментального характеру – трель та неперекреслений мордент, який слід виконувати у відповідності до
вимог інтерпретування прикрас епохи Бароко (за рахунок тривалості основного
звуку).
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Висновки
Отже, аналіз конверсії Сонати для флейти з фортепіано № 5 F-dur Г. Генделя та
її транскрипції – Концерт для арфи соло F-dur Г. Генделя-А. Вюрцлера, синтезовані
у версію Концерту для бандури з фортепіано Н.В. Роюк (дівоче – Хмель) – яскравий
приклад триваріантного перекладу музики Бароко для інтерпретації у сучасному
бандурному виконавстві, що підкреслює належність бандури до родини сучасних академічних інструментів.
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СУЧАСНЕ БАНДУРНЕ ВИКОНАВСТВО
В УКРАЇНСЬКОМУ МИСТЕЦЬКОМУ ПРОСТОРІ
Анотація
Актуальність. Бандура є інструментом, що виступає одним з символів української культури. Саме тому, упродовж останніх років можна відзначити зростання інтересу до цього інструменту та його популяризацію.
Мета – визначити аспекти сучасного бандурного виконавства та окреслити шляхи його популяризації.
Висновки. Існує багато різних українських колективів, які використовують бандуру
в якості головного інструменту ансамблю. Дехто з виконавців грає на бандурі традиційний репертуар. Проте деякі музиканти та колективи застосовують її для виконання
більш естрадних композицій, створюючи цікаві інтерпретації фольклорних джерел чи
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граючи авторські твори. Задля зростання інтересу до бандури організовуються фестивалі, як Lviv Bandur Fest, на якому виступають колективи, що грають у напрямках джаз,
електронна музика та world music. Велика роль надається в композиціях імпровізаціям
на бандурі та формуванню своєрідних медитативних перформансів, у яких велика роль
надається синтезу вокального та інструментального начал.
Ключові слова: бандура, вокал, джаз, world music, імпровізація.
Дискусії
Серед українських народних інструментів одним з найбільш знакових є бандура.
Цей інструмент має визначні технічні можливості, гра на ньому добре сполучається
зі співом. До того ж саме бандура сприймається як один з ключових символів вітчизняної культури. Упродовж останніх років зріс інтерес до даного інструменту, як у сфері народного виконавства, так й естрадного. Зокрема виникло чимало гуртів, учасники яких співають твори у супроводі бандури. «Бандурне мистецтво посідає одну
із важливих національно-культурних позицій у сучасному українському музичному
просторі, створюючи особливу філософську концепцію буття на різних етапах його
історичного розвитку. У ньому представлено усталений світогляд і диференційоване
бачення української нації відповідно до потреб суспільства» [1, 92]. Бандурне виконавство є вкрай перспективним, адже дозволяє наблизити народне вокально-інструментальне мистецтво та його компоненти до широкої слухацької аудиторії.
Наразі в українському соціокультурному просторі було організовано ряд заходів,
які спрямовані на популяризацію виконавства на цьому інструменті. Одним з них
є Lviv Bandur Fest. Цей фестиваль в 2021 році проходив вже вп’яте. Специфікою цього
фестивалю є презентація широкої палітри стилів сучасної музики: джаз, соул, рок,
електронна музика та world music. На даному заході можна ознайомитись з діяльністю колективів, до складу яких входить бандура, як один з базових інструментів. Проте
їх трактування бандури є надзвичайно різним. Одними гуртами вона використовується у своєму більш традиційному амплуа, що пов’язане з виконанням творів фольклорного походження. В інших – вона застосовується подібно до арфи чи гітари та
демонструє здатність бути повноцінним членом джазового ансамблю чи колективу
у напрямку world music.
Серед гуртів, які використовують бандуру, можна згадати колектив «Три кроки
в ніч», який створює композиції, які витримані у дусі інді-музики, в якій сполучається медитативність, експериментальні аранжування, інструментальний мінімалізм.
Склад інструментів змінюється в залежності від композицій і може нараховувати наступні: бандура, укулеле, кахон, мандоліна, гітара, металофон, електрогітара. Також
в композиціях використовується жіночий вокал. Особливістю імпровізаційних розмірених творів є використання поезії класиків української літератури – Лесі Українки
(«Струни», «Зорі»). Їх композиції мають експериментальний характер, адже в них наявне балансування між джазом, фольклором та інді-звучанням. Якщо використання
перкусійних інструментів може мати епізодичний характер, то вокал чи декламація
у супроводі бандури мають провідне домінантне значення. Солістка гурту використовує здебільшого естрадну манеру співу.
Ще одним колективом, в якому важливу роль відіграє бандура, є «Барви Львова».
Окрім цього інструменту до складу входить скрипка, акордеон та перкусія. Репертуар колективу складається з цікавих інтерпретацій українських народних пісень, які
виконуються жіночим вокальним тріо. Співачки використовують народну вокальну
манеру, пісні обрамлюються інструментальними епізодами, що пов’язані з імпровізаційним началом. Окрім обробок народних пісень виконується також авторська музика, зокрема учасники колективу випустили 5 компакт-дисків.
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KoloYolo – це колектив, в який входить гітара, бандура, ударні, бас. Цей гурт можна віднести до напрямку, що має ознаки world music та джазу на фольклорній основі.
Потужний потенціал даного колективу реалізується у створенні оригінальних композицій, в якій поєднуються джазові вокальні імпровізації, бандурні пасажі тощо. Більшість творів передбачають вокалізацію без слів, де голос виступає у ролі інструменту.
У подібному напрямку працює й колектив Troye Zillia, в якому використовується вокал, бандура, клавіші та перкусійні інструменти. У творчості всіх цих колективів звучання бандури доповнюється вокалом (естрадним, джазовим, народним), що створює
нерозривний симбіоз двох начал.
Важливо відзначити, що у часи, коли потрібно підтримувати засади української
державності, зберігати нашу культурну ідентичність, ряд естрадних виконавців починають звертатись до бандури та народнопісенного матеріалу у своїй творчості. У часи
війни було записано стрілецьку пісню «Журавлі» («Чуєш, брате мій») українським естрадним виконавцем Ivan NAVI, бандуристкою Мариною KRUTЬ та вокальним квартетом LeVoice. Ця пісня була написана Богданом Лепким в 1910 році та стала символом страждань українців, які змушені були покидати рідний край. Дана композиція
перетворилась на своєрідний плач по усім загиблим воїнам та тими українцями, що
мусили полишити батьківщину.
Висновки
Бандура є інструментом, що вкрай затребуваний в сучасному українському мистецькому просторі. Існує багато різних колективів, які використовують цей інструмент. Дехто з виконавців грає на бандурі традиційний репертуар. Проте деякі музиканти та колективи застосовують її для виконання більш естрадних композицій,
створюючи цікаві інтерпретації фольклорних джерел чи граючи авторські твори. Задля зростання інтересу до бандури організовуються фестивалі, як Lviv Bandur Fest,
на якому виступають колективи, що грають у напрямках джаз, електронна музика та
world music. Велика роль надається в композиціях імпровізаціям на бандурі та формуванню своєрідних медитативних перформансів, у яких велика роль надається синтезу
вокального та інструментального начал.
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ПЕРЕКЛАДЕННЯ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ МУЗИКИ
У РЕПЕРТУАРІ БАНДУРИСТА ЯК РЕЗУЛЬТАТ ТРАНСФОРМАЦІЇ
БАНДУРНОГО ВИКОНАВСТВА
Анотація
Актуальність. Впродовж всієї своєї історії бандура не припиняла розвиватися.
Змінювалися як конструктивні, так і тембральні характеристики інструменту, а разом з цим – репертуар. Нині бандуристи мають у своєму репертуарі, поряд з основою,
оригінальними творами, значну кількість перекладень. Актуальність теми полягає у розумінні місця перекладень західноєвропейської музики у репертуарі та їхню роль у трансформації бандурного виконавства.
Мета – дослідити передумови виникнення перекладень у репертуарі бандуристів,
проаналізувати вплив перекладень західноєвропейської музики на розвиток бандурного
виконавства.
Висновки. Репертуар сьогоднішніх виконавців-бандуристів складається з оригінальних творів, обробок народного мелосу та найрізноманітніших перекладень, серед
яких класичні зразки західноєвропейської музики. У цьому розмаїтті – поєднання традицій і сучасності та закладений величезний потенціал для розвитку бандурного виконавства в майбутньому.
Ключові слова: бандура, бандурне виконавство, репертуар бандуриста,
перекладення для бандури, західноєвропейська музика.
Дискусії
Репертуар бандуриста збагачувався і вдосконалювався впродовж всієї історії існування бандурного виконавства. Так, спочатку кобзарі мали в своєму арсеналі добірку українських народних та історичних пісень, дум, балад. З інструментальних
творів – нескладні танці. У контексті загальномузичних тенденцій в Україні, започаткованих основоположником професійної музики М.В. Лисенком (1842-1912 рр.), наприкінці ХІХ століття бандурництво також стає на шлях професіоналізації.
ХХ століття, як новий етап еволюції бандурного виконавства, позначається
стрімким розвитком інструменту: здійснюються експерименти зі звучанням та діапазоном, що призводить до зміни конструкції бандури (значно збільшується кількість
струн, металеві струни замінюють жилясті, виникає хроматизм, з’являються переми197
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качі та нігті для гри). Інструмент стає складнішим як у виготовленні, так і в опануванні. Це, в свою чергу, значно збагатило виконавську палітру, яка відкрила можливості
для розширення інструментального репертуару оригінальними творами різних форм
(сонати, сюїти, концерти та навіть поліфонічні твори ‑ чакони, пасакалії, прелюдії
і фуги) та перекладеннями (спочатку для капел і ансамблів бандуристів, згодом й для
солістів). «З розвитком виконавства збагачується фактура, розширюється діапазон
різних прийомів, штрихів тощо. Удосконалення бандури стало підґрунтям не лише
розширення жанрового спектру оригінальної композиторської творчості, але й перекладень та обробок.» (Т. Яницький, 2020, с. 3).
Перекладення творів минулих епох у репертуарі бандуристів з’являються ще на
початку ХХ ст. «Достеменно невідомо, але ми можемо припустити, що першим хто почав робити перекладення творів європейських класиків, був Г. Хоткевич. Переосмислення з точки зору виконавських і композиторських засобів, допомогли зберегти при
цьому існуючі національні традиції музикування, та ввести нові виконавські штрихи
та технічні прийоми, що не застосовувались народними співцями у зв’язку зі специфікою виконавства. Першим таким прикладом стала «Місячна соната» Л. Бетховена,
яка і була виконана ансамблем бандуристів.» (І. Дружга, 2021, с. 58).
Гнат Хоткевич, відомий як письменник, драматург, організатор кількох театральних труп, історик, етнограф, громадсько-політичний діяч. Та особливу роль він
відіграв саме у бандурному мистецтві: виконавець, організатор та керівник ансамблю бандуристів, композитор, викладач, автор першого посібника «Підручник гри на
бандурі». Гнат Мартинович став основоположником бандурного академізму, хоча не
мав професійної музичної освіти (в Україні на той час її не існувало). Він поклав початок популяризації і розвитку бандури на різних українських теренах, в тому числі й на Кубані, шляхом організації творчих колективів, концертної та викладацької
діяльності, створення концертного та навчального репертуару. «Послідовниками
Г. Хоткевича у розвитку і розширенні виконавського репертуару стали В. Кабачок,
Є. Юцевич, А. Бобир, М. Геліс, Я. Пухальський, С. Баштан, В. Герасименко та багато
інших видатних митців. Усі вони почали використовувати в навчальних програмах
методичні напрацювання з фортепіанних, арфових, скрипкових творів композиторів-класиків, таких, як Й.С. Бах, В.А. Моцарт, П. Чайковський, М. Лисенко та ін.».
(І. Дружга, 2021, с. 59).
В ХХ ст. відбувається поділ інструментальної та вокально-інструментальної гілок бандурного виконавства. Обидва ці напрями активно розвиваються й понині.
Так, у вокально-інструментальній музиці з’являються нові звучання традиційних для
бандуристів дум та історичних пісень, набуває свого розквіту обробка народної пісні,
авторські твори, а поява жінки-бандуристки додає пісенному репертуару ліричності
завдяки солоспівам та пісням про любов. Водночас інструментальна музика поповнюється щораз складнішими оригінальними творами та перекладеннями.
Зростанню бандурного професіоналізму та наповненню оригінального бандурного репертуару новими стилями і жанрами сприяла творчість професійних композиторів, які за фахом не є бандуристами, серед них: К. М’ясков, М. Дремлюга, А. Коломієць, В. Власов, В. Зубицький, В. Павліковський.
Значне місце серед перекладень у репертуарі сучасних бандуристів посідають
твори західноєвропейської музики різного рівня складності. «Ще одним важливим
чинником у розширенні бандурного репертуару стала поява фестивалів та конкурсів,
у яких однією з умов було виконання класичних творів світового мистецтва. Це спонукало багатьох бандуристів-інструменталістів працювати в жанрі перекладу.» (І. Дружга, 2021, с. 58). Так, у 1957 р. на Всесоюзному конкурсі в Москві бандурист Сергій
Баштан став лауреатом Першої премії. У його репертуарі, окрім обробок українських
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народних пісень, були два перекладення для бандури solо ‑ Прелюдія С-dur Й.С. Баха
та Варіації на тему В.А. Моцарта М. Глінки. Ці твори і понині входять в навчальний та
концертний репертуар бандуристів-інструменталістів. Завдячуючи творчості С. Баштана та його послідовників, сучасні бандуристи мають необмежені можливості у виборі репертуару різних жанрів і стилів (джаз, поп, рок тощо).
Важливу роль у зростанні професійного рівня виконавців та розширенні їхнього
репертуару відіграла також розгалужена система професійної освіти, фундамент якої
заклав ще Гнат Хоткевич у школі Миколи Лисенка. Відкриваються класи гри на бандурі на всіх рівнях: в музичних школах, студіях, училищах, університетах, консерваторіях. У 1934 р., виокремившись від Музично-драматичного інституту імені М.В. Лисенка, утворилася Київська державна консерваторія, в якій у 1938 р. було відкрито
першу у світі кафедру народних інструментів, а у 1950-му – клас бандури, випускником якого у 1959 р. став С. Баштан. У методиці навчання знаковою стала «Школа гри
на бандурі» В. Кабачка і Є. Юцевича (1958 р.), в якій, окрім оригінальних творів, були
й перекладення. «В перших спробах перекладення для бандури, враховуючи способи
звукоутворення, бралися за основу твори написані для інструментів, близьких за звучанням <…>: клавесин, фортепіано, арфа, гітара тощо.» (М. Гребінченко, 2021, с. 25).
Перекладення ‑ це творчий процес, який вимагає не лише розуміння характерних
особливостей епохи написання тієї чи іншої музики, аналізу індивідуального композиторського письма її автора, форми і драматургії твору, його тембрових властивостей, а й володіння на належному рівні бандурою і знання її виконавських можливостей, тому ним займаються самі бандуристи-виконавці, методисти та викладачі.
Перекладеннями музики Дж. Фрескобальді, Г. Перселла, Ф.М. Верачіні, Й Пахельбеля,
А. Вівальді, Г.Ф. Генделя, В.А. Моцарта, А Дворжака активно займаються Володимир
Єсипок, Людмила Федорова (Коханська), Світлана Овчарова, Роман Гриньків, Лариса
Дедюх, Тарас Яницький та багато інших педагогів та виконавців.
Перекладення творів західноєвропейських композиторів відкривають бандуристам-виконавцям музику різних епох та стилів, збагачують їхню творчу уяву, виховують виконавські навички та розширюють арсенал засобів музичної виразності
інструменту. Так, творчість Й.С. Баха (1685-1750) – взірець поліфонізму, що сприяє
виробленню техніки багатоплощинності голосоведіння, Л. Бетховена (1770-1827) –
класичної урівноваженості усіх компонентів музичної виразності, Ф. Шопена (18101849) – гнучкості артикуляції, агогіки та багатьох інших характерних рис епохи Романтизму, К. Дебюссі (1862-1918) – імпресіоністичного звукопису та суб’єктивності
емоцій, А. П’яццолли (1921-1992) – імпровізаційності, полістилістики. Особливої популярності серед виконавців набула барокова музика. «В сучасній виконавській практиці перекладення та інтерпретація творів епохи бароко значно збагатили репертуар
бандуриста-виконавця. Тим більше, що темброве забарвлення бандури дуже подібне
до звучання клавесину, одного з ведучих інструментів зазначеної епохи. Виконавська практика доводить, що складна поліфонічна та гомофонно-гармонічна фактура
епохи бароко в бандурному звучанні набуває нову якість, змістовно збагачується та
трансформується.» (Н. Хмель, 2017, с. 398). Твори епохи бароко – зразок переплетіння
української та західноєвропейської музики, що відкриває для світу нові звучання відомих творів, а репертуар бандуристів наповнює новими барвами і формами.
Висновки
Сучасний бандурист-виконавець – багатогранна особистість, яка не лише розвиває бандурне виконавство, продовжуючи традиції старців, а й служить своєрідним
містком між українською та європейською культурами, демонструючи бандуру всьому
світу як неповторний, багатофункціональний інструмент, що не має жодних прямих
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аналогів. Новітній етап бандурного виконавства характерний сучасними гармоніями,
модерними жанрами та стилями і водночас перекладеннями творів попередніх епох.
Особливе місце серед них посіли перекладення західноєвропейської музики, що відкрили для бандуристів необмежені можливості у виборі навчального та концертного
репертуару.
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АВТОРСЬКА ТВОРЧІСТЬ СУЧАСНИХ
БАНДУРИСТІВ-КОМПОЗИТОРІВ-ВИКОНАВЦІВ
Анотація
Актуальність. Сучасне бандурне мистецтво багате різноманіттям репертуару,
серед якого є твори різних століть та стилів. Сучасні твори мають велику жанрову палітру – від поліфонічних до джазових. Бандурний репертуар стрімко збагачується яскравими оригінальними творами нинішніх композиторів-виконавців.
Мета – охарактеризувати творчість сучасних бандуристів-виконавців, їх життєпис, та жанрові особливості музичних творів.
Висновки. Творчість сучасних бандуристів-виконавців дуже різнобарвна, репертуар постійно поповнюється новими цікавими творами, різними за стилями та жанрами.
З’являється все більше нових композиторів-виконавців.
Ключові слова: бандура, мистецтво, репертуар, композитор-виконавець, жанр,
стиль.
Дискусії
Бандура, зазвичай, асоціюються з архаїчним минулим нашого народу – кобзарями та старосвітською бандурою. Нині, це популярний академічний інструмент, що
має безліч технічних можливостей для виконання різноманітних творів за жанром та
стилем. Для українського народу бандура стає титульним інструментом.
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Першим хто спробував вивести бандуру на новий якісний рівень, став Роман
Гриньків.
Роман Гриньків – народний артист України, бандурист-віртуоз, композитор, викладач, новатор, майстер та автор численних вдосконалень у конструкції академічної
бандури. Роман співпрацював у різноманітних міжнародних проєктах із провідними класичними та джазовими музикантами. Як композитор і виконавець Роман органічно поєднує інтелектуальне з поетичним та академічне з народним прекрасно
володіючи звуковою палітрою бандури, унікальною виконавською майстерністю та
артистизмом.
Роман Гриньків закінчив Київську консерваторію ім. П.І. Чайковського в 1993 р.
(клас бандури професора С. Баштана). Викладач бандури в НМАУ ім. П.І. Чайковського
з 1997 – 2007 р. Заслужений артист України (1996 р.). народний артист України (2008).
Роман є засновником і президентом фонду «Золотий акорд». Певний час жив у США
і Канаді. Художній керівник тріо „Тріо Романа Гриньківа” тепер „Оркестр Романа
Гриньківа”.
Його репертуар сучасний та різнобарвний. Кожен твір передає певний характер,
та розкриває якусь тему: «Веснянка»; «Фуга-остінато»; «Коломийка»; «Елегія»; «Пісня
вітру».
Георгій Матвіїв – бандурист-новатор, композитор, аранжувальник, соліст ансамблю «Чайка», соліст НАОНІ, лауреат міжнародних академічних та джазових конкурсів.
У 2011 році ним був створений перший відео-кліп на композицію для бандури
соло: «Дикий західний джаз» (Wild West Jazz, режисер Анастасія Урсу), який неодноразово транслювався на українському телебаченні.
Георгій видав 2 авторські нотні збірки для бандури соло, в яких присутні такі твори: «Море, хвилі та пісок...»; «Місячна доріжка»; «Чарівний дощ»; «В обіймах сутінків»;
«Тунель»; «Глибина підсвідомості»; «Блюз нічного причалу»; «Мрія Роланда» та інші.
Оксана Герасименко – Заслужений діяч мистецтв України (2008 р.), бандуристкавокалістка, композитор, член Національної спілки композиторів України, доцент
Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка.
Композиторський доробок Оксани Герасименко: Симфонічна поема «Victoria»,
камерна інструментальна та вокально-інструментальна музика для бандури, хорові
обробки, твори для дітей, численні переклади та аранжування. Автор 4-х навчальних
та навчально-методичних посібників «Етюди для бандури на різні види техніки».
Її твори популярні серед бандуристів в Україні, а також часто виконуються у різних
країнах світу: США, Канада, Аргентина, Японія, Франція, Іспанія, Польща та ін.; часто
звучать у програмах радіо і телебачення, використовуються для озвучення документальних фільмів і театральних вистав. Серед яких: «Жар-птиця» (студія «Кінематографіст») Київ, «Повернення» (ЛТБ) Львів, «Солодка Даруся» (вистава Івано-Франківського драматичного театру) та інші.
Сучасні сольні твори: «Фантазія»; «Прелюдія a-moll»; «Елегія»; «Роздум»; «Світанок»; «Меланхолія»; «Колискова Оленці»; «Осіння фантазія»; «Захід сонця»; «На березі
ріки»; «В передчутті весни» та інші.
Дмитро Губ’як – Заслужений артист України (2009 р.), бандурист-вокаліст, композитор, аранжувальник, викладач. Дмитро володіє харківським способом гри на
бандурі а також є конструктором сучасної харківської бандури.
Композиторський доробок Дмитра Губяка: «Рондо»; сюїта «Шум моря»; «Золота
осінь»; «Відгомін історії»; «Роксоляна»; «Рожеві фіалки»; 3 етюди, «The arrow end the
song» («Стріла і пісня») на слова Г. Лонґфелло; «Другий голос» на слова А. Панчишина;
«Жарт» та інші.
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Тарас Яницький – Заслужений артист України (2009 р.), кандидат мистецтвознавства (доктор філософії), відомий у світі бандурист-віртуоз, співак, диригент, композитор, автор перекладів та обробок для бандури, володар державної літературно-мистецької премії імені Івана Нечуй-Левицького та Гран-прі чисельних міжнародних конкурсів, доцент кафедри музичного мистецтва КНУКіМ, соліст Київського
академічного ансамблю української музики «Дніпро».
Яницький Тарас очолював кафедру бандури і кобзарського мистецтва Київського національного університету культури мистецтв (2014-15рр..), та працював на посаді Художнього керівника і диригента капели бандуристів Стрітівського педагогічного
коледжу кобзарського мистецтва, Київського університету імені Бориса Грінченка та
Інституту мистецтв КНУКіМ. Також, Тарас з успіхом реалізував бандуру в драматичних театрах Києва та проявив себе як новатор та композитор у декількох сучасних
виставах («Зелений велосипед», «Ніколи ми не будемо братами…»).
Захистив дисертацію на тему: «Теоретичні засади художнього перекладення музичних творів для бандури» (2020 р.).
З 2018 р. по нині – Голова журі Відкритого конкурсу бандурного мистецтва «Кобзарському роду, нема переводу» (м. Кам’янець-Подільський).
Брав участь у численних передачах на радіо і телебачення. Має записи у фондах
Національного радіо, Укртелебаченні та студії Укртелефільм.
Яницький Тарас проводить активну сольну концертну діяльність в Україні, Естонії, Болгарії, Албанії, Чорногорії, Хорватії, Греції, Польщі, Угорщині, Словаччині,
Словенії, Німеччині, Австрії, Швейцарії, Франції, Іспанії, Португалії, Індонезії, Канаді, Америці та ін., за котрі отримав окремі нагороди та схвальні відгуки у міжнародній
та українській пресі та ЗМІ.
Людмила Федорова-Коханська – заслужена артистка України (2003 р.), професор, завідувачка кафедри бандури НМАУ ім. П.І. Чайковського, бандуристка, співачка,
концертна виконавиця, композиторка, автор численних перекладів та обробок для
бандури.
Людмила Федорова є першим виконавцем багатьох творів для бандури: К. Мяскова, Концертна п’єса на теми двох українських народних пісень «Байда», «Варіації на
українську народну тему», С. Баштана Варіації на українську народну тему «Йшли корови із діброви», В.Зубицького «Концертний триптих», В. Степурка «Партита для бандури та баяна», М. Дремлюги та інших.
Вагоме місце у творчій діяльності музикантки посідає перекладення для бандури та виконання творів світової класики різних музичних жанрів, зокрема: Й.-С. Баха,
Г.-Ф. Генделя, Г. Персела, А. Вівальді, Дж. Фрескобальді, К. Дебюсі, А. Піаццолли та інших (близько 200 творів). Має численні фондові записи на Українському радіо, два
компакт диски (твори Й.С. Баха, В.А. Моцарта, А. Вівальді, українська духовна та народна музика). Автор самостійних концертних творів для бандури: цикл «Зошити
подорожей» близько 20 творів, серед яких: «Соната-Пастораль; «Фантазія та фуга»;
«Дзвони покинутого міста»; «Сльози Феї»; «Ноель» (варіації на старовинну різдвяну
укр.нар.тему); «Сант-Лоран»; «Пори року».
З великим успіхом гастролювала в багатьох країнах світу: Канаді, Англії, Франції, Іспанії, Німеччині та ін.
Разом з Лауреатом міжнародних конкурсів, Заслуженим артистом України баяністом Ю. Федоровим створили дует, який з особливим успіхом сприймається зарубіжними слухацькими аудиторіями як оригінальний національний ансамбль.
Федорова Л.В. – педагог-методист. Готує кадри фахівців-бандуристів на високому професійному рівні. Виховала близько 50 музикантів, 9 аспірантів, 30 Лауреатів
та дипломантів Міжнародних і Всеукраїнських конкурсів, серед них – педагоги ви202
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щих навчальних закладів України, Заслужені артисти України Т. Яницький, О. Черній.
Кандидати мистецтвознавства – Т. Яницький, Т. Чернета.
Висновки
Підсумовуючи зазначену тему, хочеться зауважити, що у бандурному світі стає
все більше яскравих сучасних композиторів-виконавців, які створюють оригінальні
інструментальні та вокально-інструментальні твори для бандури. Ці твори розширюють виконавські можливості бандури і демонструють світові високу національну музичну культуру.
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Ф’ЮЖН ДЖАЗ: ВИКОНАВСЬКІ ПРАКТИКИ
(НА ПРИКЛАДІ КОНЦЕРТНИХ ПРОГРАМ ФЕСТИВАЛЮ ALFA JAZZ)
Анотація
Актуальність. Сучасне соціальне та музичне життя вирішує питання розвитку
музичного мистецтва, а саме, джазової музики, через призму виконавської культури та
освітнього процесу. Розглядаючи комплекс проблем, акцентуємо увагу на проблемі впливу виконавських практик на побутування напряму fusion джаз в українському музичному
просторі, на трансформації та взаємодії традиційних принципів джазової стилістики
з новітніми прийомами формотворення, інструментування, поліритміки, різноманітними стильовими нашаруваннями, з використанням національних особливостей тематизму. Виконавські практики дають поштовх до експерименту у царині інструментарію, тембрових та ритмічних сполучень, допомагають популяризувати стильовий напрям fusion та долучати молодих виконавців до засвоєння імпровізаційної музики і просування українських джазових музикантів в європейському музичному просторі.
Мета: на прикладі аналізу концертних програм фестивалю Alfa jazz продемонструвати вплив виконавських практик на трансформаційні процеси, що відбуваються
в стильових перетвореннях напряму fusion.
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Висновки. В результаті аналізу представлених концертних програм світових та
вітчизняних джазових виконавців можемо констатувати, що виконавські практики, це
той пласт творчої діяльності, який впливає на розвиток будь якого музичного напряму.
Пошуки нових прийомів, експерименти в різноманітних компонентах структури композицій, поєднання інструментів, іноді далеких від традиційних, тематичний та метро
ритмічний синтез – характерні елементи напряму fusion, які роками відпрацьовувалися
на концертних майданчиках, і тільки унікальні з них, залишалися в скарбниці стилю. Відмічаємо вплив виконавських практик на освітній компонент, що є невід’ємною частиною
процесу опанування джазової музики, а саме, fusion джазу.
Ключові слова: джазове виконавство, alfa jazz, ф’южн джаз, концертна програма,
фестивальний рух.
Дискусії
Джазове мистецтво, у продовж своєї історії, базується на прийомах трансформації та синтезу різноманітних музичних мов. Перетворення тематичного матеріалу свідчить про зв’язок з усталеною жанровою традицією, адже джаз – це цілісна
сформована структура, яка розвивається за своїми правилами, заснованими на існуючих комбінаторних моделях, їх поєднанні та розвитку з сучасними елементами, що
викристалізовуються у виконавських практиках. З другої половини ХХ століття jazz
mans стали змішувати різноманітні форми та імпровізаційні техніки джазу з електронними пристроями, рок інструментами, ритмами soul та rhythm and blues, фольклорними джерелами. 70–ті роки минулого століття стали десятиліттям найбільшої
популярності та розвитку стилю fusion, хоча і в подальшому, він не втрачає своєї актуальності. В українському музичному просторі fusion джаз з повною силою зазвучав на
початку ХХI століття, коли пошуки вітчизняних виконавців імпровізаційної музики
привели до появи композицій, в яких синтезувалися стильові особливості напряму
fusion з інструментальною та вокальною етномузикою.
Різноманітні існуючи визначення джазу вказують, що синтез – поєднання національних або стильових основ є визначальною характеристикою напряму. Джаз розглядається в різних джерелах як; напрям професійного музичного мистецтва, який
склався на межі ХIХ – ХХ століття внаслідок синтезу елементів двох культур – європейської та африканської; музика, що з’явилася в Новому Орлеані на початку ХХ століття і поступово розвивалася шляхом ускладнення наступних стилів; унікальний тип
музики, який синтезував в собі фолк, популярну і академічну музику. Риси тяжіння
до синтезу властиві джазу, адже його становлення тісно пов’язане з жанрами спірічуелса, блюзу, народними трудовими піснями, регтаймом, менестрелями, концертами духових негритянських оркестрів та іншими. Відмічаємо, що образно-емоційне та
змістовне збагачення джазу відбувалося внаслідок злиття різнорідних жанрових та
стильових джерел, а в подальшому в потребі розширення простору і виходу за межі
традиційних норм. Це пояснює надзвичайну швидкість еволюції джазу та його популяризацію в світі.
Зарубіжні та вітчизняні науковці досліджують процеси становлення та розвиток
джазового мистецтва в історичному аспекті, в теоретичному осмисленні закономірностей, що пов’язані з жанрово-стильовими особливостями напряму та приділяють
увагу впливу виконавських практик на появу нових течій. Американський дослідник
Дж. Гасс відмічає: «особливість джазу в тому, що він включає в себе «нове звучання»
і «старий звук». Джаз відрізняє експресивна грубість та «солодкість інструментування», різноманітні контрасти та комбінації тембрів, потужний та еластичний ритм
(біт), багатоголосна імпровізаційна структура» (Hasse, 2000, p.45). Разом з тим, як наголошує С. Фінкільштейн, для розуміння джазу не можливо спиратися лише на теорію
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«підсвідомості», тотальної імпровізації та свободи. «Джаз – це зростання емоцій у музичній подорожі усвідомленого смаку, артистизму та інтелекту. Однак джаз не можна
називати і чистою імпровізацією, лише тому, що в низці винятків він створювався
музикантами, які не могли читати нот» (Finkelstein, 1998, p.17).
Українська дослідниця джазової музики, В. Тормахова акцентувала увагу на розширенні принципів імпровізації в музиці ХХІ століття, що сприяє появі нових інтерпретаційних версій та більшої виконавської свободи: імпровізації на квадрат (бі-боп),
на лад (модальний джаз), на стиль (джаз-рок і фьюжн), які в повній мірі втілюють ідею
єднання традиції та новації, стабільного та мобільного (Тормахова, 2017, с.62). Сучасні дослідники стилю fusion, аналізуючи твори композиторів-виконавців, доводять
широкі можливості використання стилю, його трансформації у ритмо та формотворенні. Так, на прикладі творчості українського композитора В. Степанова, дослідник
М. Перцов виявив домінантні риси напряму і його вплив на розвиток джазової культури взагалі – завдяки цьому напряму утворилися такі стилі як smooth, crossover jazz,
low rock» (Перцов, 2021, с.62).
У джазі раніше, ніж у інших напрямах музичної творчості, з’явилися твори, жанрову природу яких можна визначити однозначно, об’єднувалися академічна (елітарна) та масова музика, синтезувалася східна музика та джазове мистецтво. Багато
елементів музичної мови підкорялися етнічним принципам (мелодика, композиція),
але основні елементи джазу (складний ритм, свобода розгортання, імпровізаційність,
стійкі гармонійні обороти) залишалися незмінними і пізнаваними.
У цьому сенсі нас зацікавив музичний стиль jazz fusion (від англійського слова
«fusion» – сплав), що поєднує в собі елементи різних стилів: ethnic music, rock, pop,
folk, reggi, metal, funk, hip-hop, R&B, electro music. Історія jazz fusion починається з середини 60-тих років минулого століття, коли Джуліан Аддерлейн (Julian Cannonball
Adderley) почав грати музику, що синтезувала джаз і поп. Термін fusion закріпився
після того, як виникли оркестри типу «Mahavishnu Orchestra» («Оркестр Махавишну»),
«Weather Report» («Прогноз погоди»); став активно гастролювати ансамбль Чік Корія
«Return To Forever» («Повернення на все»). У музиці цих колективів яскраво виявлялися такі специфічні джазові риси, як імпровізаційність та мелодійність.
Для аналізу виконавських практик, які розглядаємо як рушійну силу у трансформаційних процесах, що відбуваються в становленні та розвитку стильового напряму
jazz fusion, вибрана музична платформа фестивалю «Alfa jazz». Один з найбільших
міжнародних фестивалів джазової музики в Україні – «Leopolis Jazz Fest», проходить
у форматі open-air, з 2011року. Він має шалений успіх, так, «The Guardian» включив
фестиваль у список найкращих фестивалів Європи. За час існування фестивалю (20112021рр.), на львівських сценах виступали відомі джазові виконавці Америки, Європи,
України (більше 100), які знайомили слухачів з різноманітними стилями джазової музики на високому професійному рівні (Інформаційний ресурс).
Представимо деяких виконавців, які були учасниками фестивалю і мають досягнення у створенні власних композицій, які знаходяться на піку джазового олімпу і своєю концертною творчою діяльністю впливають на процеси, що відбуваються
у джазовому мистецтві.
Відома японська піаністка і джазовий композитор – Уехара Хіромі (2015р.) в своїй творчості прагне до синтезу різних музичних жанрів, таких як post-bop, прогресивний рок, класика та джаз. Її власні композиції ускладнені віртуозною піаністичною
технікою.
Майк Штерн (2015р.) – американський гітарист, його композиції створені у стилях jazz та fusion. Майк Штерн, за версією «Down Beat», входить до списку 75 найкращих джазових гітаристів.
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Есперанса Сполдінг (2016р.) – американська джазова бас гітаристка, віолончелістка та співачка, сміливий експериментатор, не боїться змін, виходить за рамки
жанрів, використовує в своїх власних композиціях багатожанровість. Новий проект
Есперанси Сполдінг, пов’язаний з театралізацією виступу, так званий, калейдоскоп–
проект.
Пет Метені (2016р.) – американський гітарист, протягом усього творчого життя
розвиває звуковий потенціал свого інструменту та техніку імпровізації. Його виконавські практики вплинули на появу нових типів гітар. Пет Метені має у своєму арсеналі 20 нагород Греммі у 12 номінаціях.
Чік Кореа (2017р.) – американський джазовий музикант, піаніст, його пошуки
були спрямовані на комбінаторику зі складом групи – від традиції до появи інструментів з електронними пристроями, в стильовому напряму це поєднання джазу та
fusion, наприклад, Chick Corea Electric Band – джазовий fusion-гурт.
Група «R+R=NOW» (2018р.) – супергрупа, зібрана Робертом Гласпером, у складі
якої інструменти: клавіші, синтезатор, вокадер, труба, бас гітара, бітбокс, ударні. Унікальність цієї команди у функціональності кожного jazz mans, які поєднують в собі
якості мультивиконавців, композиторів, аранжувальників та продюсерів, що надає
групі більше гнучкості у творчості. Назва групи «R+R=NOW» означає «відображати»
і «відповідати», що на думку Роберта Гласпера є ідеєю команди – «коли ви, обмірковуєте те, що відбувається у ваш час, і реагуєте на це, ви можете бути актуальним. Отже,
«R+R= «ЗАРАЗ». Кредо групи – сучасне відтворення реального часу, вплинуло на коло
жанрово-стильових уподобань музикантів – від нео-соулу до ф’ючерс-фанку; від джазу західного узбережжя до астральної електроніки; від інструментального хіп-хопу
до musique concrete; від авангарду до класики. Теми композицій пов’язані з романтичним коханням, з фанатизмом, з ідеями жіночого руху, тихої творчості, особистих
втрат та підйомів. Головна відмінність творчого процесу – відтворити настрій реального часу в один дубль.
Сучасний fusion гурт «Snarky Puppy» (2019р.), створювався як вільна музична
платформа, де виконавці різних жанрів можуть експериментувати і пропонувати нові
форми джазової музики. Відмінною рисою гурту є синтез культур – Аргентина, Америка, Японія, Канада, Велика Британія, Пуерто-Ріко, що вплинуло на тематичний матеріал, на його трансформацію, на прийоми перетворення та синтезу різноманітних
жанрів.
За час існування фестивалю «Alfa jazz» (2011-2021), в концертних програмах були
також представлені українські джазові музиканти, у тому числі виконавці стильового напряму jazz fusion – І. Закус, Р. Іванов, Н. Лебедєва, А. Менделенко, В. Павелко,
Д. Олександров, О. Пашковський, С. Басалаєв та інші. Намагання конкурувати з американськими та європейськими музикантами підштовхувало вітчизняних jazz mans
шукати індивідуальні, унікальні музичні засоби, притаманні національній культурі.
Так з’явилися композиції, в яких тематичним зерном стали фольклорні інтонації, що
в поєднанні з законами джазової мови, використанням національних інструментів,
електронних пристроїв, допомогли створити свій неповторний музичний продукт.
Група New Brain Trio (2018р.), у складі О. Пашковський, Є. Гавриленко, С. Балалаєв, популярна команда, яка в своїх композиціях синтезує acid jazz, jazz rock, elektro
swing і на основі джазових стандартів під вібрації електронних спецдевайсів створює
чудовий український jazz future.
Команда Pokaz Trio (2019р.) – унікальний для української музичної індустрії проект. В своїх доробках вдало поєднує джаз, класичну та етнічну музику з електронними
доповненнями. Музика цього гурту – це завжди історія, де слухач є співавтором, а кожен концерт – подорож крізь виміри часу.
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Група Fusion Trio (2021р.) грає в стилі fusion, органічно поєднуючи елементи
джазу, року, фолку, фанку та багатьох інших стилів. Команду складають талановиті, унікальні музиканти: Олександр Муренко – барабанщик, технічний, емоційний,
яскравий музикант; Руслан Болатов – молодий піаніст, скрипаль, композитор, в своїх
аранжуваннях використовує складні джазові ритми, ритми фламенко, новації в гармонічних формулах, тематизм кримськотатарської музики, що створюють неповторний стиль цього музиканта; Ігор Закус – бас гітарист, композитор, засновник проекту
«Джаз коло», в його композиціях є індивідуальний саунд, справжній українській колорит.
Висновки
Отже, виконавські практики дають поштовх до експерименту у царині інструментарію, тембрових та ритмічних сполучень, допомагають популяризувати стильовий напрям ф’южн та долучати молодих виконавців до засвоєння імпровізаційної музики, просувати доробки українських джазових музикантів в європейському музичному просторі. Демократичний, відкритий характер fusion джазу спонукає музикантів до пошуку нових можливостей в широкому колі оновлення стилю, його існування
в сучасному джазовому виконавстві.
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КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ У ВИКОНАННІ КОНЦЕРТУ-ТРІО G-MOLL PER
LIUTO (CHITARRA), VIOLINO E VIOLONCELLO (F. XVI, №4) А. ВІВАЛЬДІ
В ТРАНСКРИПЦІЇ ДЛЯ БАНДУРИ Л. КОХАНСЬКОЇ
Анотація
Актуальність полягає в затребуваному репертуарі класичних музичних творів,
що нині активно перекладаються для бандури. Даний репертуар відкриває безліч нових
яскравих виражальних засобів що використовуються в сучасному бандурному виконавсті.
Мета – узагаленення методичних принципів транскрипції та реалізації їх у розкритті художнього образу класичного твору.
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Висновки. Транскрипції творів композиторів класиків слугують комунікативним
засобом для виконання їх на бандурі. У статті досліджені методи та принципи транскрипції твору епохи бароко для бандури та практичні шляхи їх здійснення. Висвітлення
творчості А. Вівальді сприяє проникненню в образно-смислову сферу оригіналу, що є найголовнішим принципом художньої транскрипції, чим і вирішується комунікативність
в історичному аспекті.
Ключові слова: комунікативність, інтерпретація, перекладення, транскрипція,
редукція, ампліфікація, демпферація.
Дискусії
Нині бандурне академічне виконавство грунтується на кобзарських традиціях,
автентичній українській музиці, оригінальних композиціях та на виконанні перекладень і транскрипцій творів української та світової музичної спадщини. Це стало можливим завдяки конструктивному і технічному удосконаленню бандури та її строю
(хроматизація, розширення діапазону, створення системи тонального перемикання),
у наслідок чого значно покращилася якість звучання, розширилися її виражальні,
акустичні й технічні можливості, розширюється діапазон різноманітних прийомів та
штрихів, збагачується фактура тощо; Також, завдяки високому розвитку професійного виконавства бандуристів, засвідченого на численних міжнародних конкурсах та
професійній естраді. Аналізуючи представлений репертуар, абсолютна більшість творів є перекладеннями спадщини композиторів класиків.
Серед перекладень музичних творів для бандури особливе місце посідають транскрипції фортепіанної, органної, клавесинної та струнної літератури. Зокрема, в першому випадку, цьому сприяє деяка близькість фактурних можливостей двох інструментів (гомофонно-гармонічна фактура, а в окремих випадках – поліфонічна). У випадку зі струнною літературою, має значення темброва подібність.
У цьому випадку розглянемо комунікативну проблему взаємовідношень бандури
та інструментів, з котрими її об’єднує інтонаційно-виражальна спорідненість. Це інструменти – лютня чи гітара, а в подальшому розгляді конкретного музичного твору звернемо увагу на скрипку та віолончель, як інструменти, що використовуються в оригіналі.
Основними аспектами, які необхідно враховувати при створенні будь-якої транскрипції, є знання інтонаційно-виразових особливостей кожного із цих інструментів,
їх фактурні можливості й темброву подібність. Співвідношення цих факторів і визначає вибір автором того чи іншого способу перекладення (від простого редагування до
розгорнутої транскрипції).
«Творчі завдання перекладення спрямовані на збереження та розкриття змісту
музичного твору в нових тембрових умовах. Виходячи з цього, перекладення – різновид творчої інтерпретації інструментальними засобами» (Давидов, 1977, с.9).
Як ілюстрацію принципів і методів перекладення камерно-струнного твору для
бандури, звернемося до транскрипції Л. Коханської Тріо-Концерту g-moll per Liuto
(Chitarra), Violino e Violoncello (F. XVI, №4) А. Вівальді (Єсипок, 2004, с.88-93).
«Передкласичний сольний інструментальний концерт А. Вівльді – ансамблева п’єса для невеликого складу смичкових інструментів та лютні на чолі зі скрипкою. Встановлена Вівальді динамічна тричастинна циклічна форма концерту (швидка, енергійна перша частина і блискучий жвавий фінал, що обрамляють невелику співучу середню частину) виражала художні ідеали мистецтва “добре організованого контрасту”.
У безперервному чергуванні tutti i solo, цілого і частини (в цьому знаходимо своєрідне
переломлення ритурнелів), розкривається змістовність форми концерту і, разом з тим,
створюється гра звуковими масами та звуковими світлотінями» (Музыкальная энциклопедия, с.767).
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Музика А. Вівальді (за Б. Асаф’євим) відобразила дійсність його епохи. І ці спроби звичайно ж віддзеркалюються безпосередньо в його музиці як творчо-пошукове
начало.
Перша частина тріо – Andante molto відкривається яскравим викладенням теми
tutti. Бандура надає виконавцю відмінні можливості для повноцінної художньо-стильної інтерпретації цієї теми – як і на інструментах оригіналу, можливий повний контроль над звуком протягом усього його звучання. Застосовується будь-яка міра атакування: від м’якого оксамитового piano до дзвінкого звучання sforzandissimo, здійснені
різноманітні маніпуляції зі звуком чи звуковою фразою – “crescendo”, “diminuendo”,
повний контраст до закінчення – від атаки, до м’якого затухання в тиші.
У партії правої руки повністю зберігається скрипковий текст, але їй доручено
також виконання лютневої функції; і обидві ці функції реалізуються повноцінно.
Партія лівої руки – це партія віолончелі, що є ніби ритмічним і гармонічним
стрижнем, на котрий нанизується основний тематичний матеріал.
До основних засад перекладення скрипкової музики належить ампліфікація,
оскільки звучання скрипки більш насичене ніж бандурне, а октавність певною мірою
компенсує недостатність сили звучання. Застосування такого прийому характерне
протягом цілого твору (1, 2, 3 та ін. такти). Крім того, до октав додаються гармонічні
звуки, сприяючи більш наповненому звучанню (1, 2, 8 та інші такти) першої частини –
Andante molto (Єсипок, 2004, с.88).
Одночасно партія віолончелі переноситься у ліву руку бандуриста, в рамках діапазону бандурних басів.
Задля зручності виконання верхніх голосів, інколи застосовуються пропуски,
хоча реально вони звучать, при відсутності демпферації бандури у кожному першому
тоні тріолей (10, 11, 12 т.т. Andante molto). Фактура у вказаних тактах бандурного перекладу тотожна оригіналу.
Пропущення, задля зручності виконання, акордів у тактах 19, 20, 21, 22 23, 24 тт.
на сильних і відносно сильних долях, не змінює звучання твору – адже ці звуки присутні у гармонічних фігураціях і реально звучать при відсутності демпферації на бандурі.
Висновки
Отже, бандура тут повноцінно замінює камерний склад, тобто поєднує в собі всі
елементи фактури (мелодію, бас, акомпанемент, підголоски).
Не менш важливо відзначити розробку мелосу в повільній середній частині –
Largetto (Єсипок, 2004, с.90). А. Вівальді експонує зразок мелодії найширшого дихання. Темброве забарвлення дуже нагадує лютню, і тому, завдяки своїй наспівності, кантиленності, ця частина звучить стилістично автентично в бандурному трактуванні,
де дотримано такі принципи перекладення, що дозволяють наблизитись до звучання
оригіналу. Збереження фактури викладення матеріалу методом октавних подвоєнь
в правій руці бандури (20-й та інші такти), октавних перенесень, – партія віолончелі
переходить у ліву руку, як і в попередній частині октавою нижче, додаванням гармонічних звуків (20-27 т.т.) створює адекватність звучання транскрипції оригіналу. Характер звучання дещо нагадує патетичну скорботу сарабанд Вівальді.
Особливої уваги А. Вівальді надає фіналу; його цікавить спрямованість форми
твору (Єсипок, 2004, с.92). Якою б формою фіналу А. Вівальді не закінчував цикл, характер музики постійно перетворюється, набуваючи яскравої віртуозності, стрімкості
темпів (Presto або Allegro), інструментального блиску, тобто концертного характеру. Це цілком відноситься й до фінального Allegro. Вівальді реалізовує ідею концертно-віртуозного фіналу засобами віртуозної фактури.
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Однією з особливостей перекладення для бандури є додавання октавних подвоєнь до мелодичного голосу в 1-й і 3-й частинах, що дозволяє краще передати рішучий
характер звучності, компенсуючи деякі тембральні відмінності бандури від струнної
групи. Хоча у фіналі автор транскрипції іноді зводить ці подвоєння до однієї октави
і випускає деякі середні голоси (1,2,3 та інші такти), з метою полегшення фактури при
швидкому русі й підкресленні стрімкості, легкості та певної граціозності.
Отже, з метою збереження характеру художнього задуму твору, у цій транскрипції Тріо-концерту А. Вівальді Л. Коханська застосувала такі типові прийоми: згущення
і розрідження фактури, ампліфікацію, пропущення деяких середніх голосів та октавні
перенесення. За словами Ф. Бузоні, «виконання твору – також транскрипція».
Отже, комунікативний аспект виконання є вагомим чинником імплементації
спадкоємності, розширення засобів виразності, збагачення репертуару творами композиторів-класиків та долучення бандурної виконавської практики до академічної
виконавської традиції.
Таким чином, розв’язується комунікативна проблема зв’язку бандурного виконавства в історичному і нинішньому аспектах.
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Анотація
Актуальність. Важливою складовою духовної культури і нематеріальної культурної спадщини Рівненського Полісся є народні інструменти і фольклорна інструментальна традиція, яка формувалася під впливом особливих географічних умов, історичного,
соціально-суспільного, економічного розвитку регіону. Феноменом музично-інструментальної культури українського народу є гра на традиційних інструментах, що до сьогодні зберігає риси первісного архетипового синкретичного звучання.
Мета – дослідити та описати традиційну інструментальну музику Рівненського
Полісся: ґенезу, функції, особливості конструкції інструментів, особливості їх використання в сучасному народно-інструментальному виконавстві.
Висновки. Традиційна інструментальна музика Рівненського Полісся представлена
широким спектром інструментарію та музичних жанрів, що побутували у репертуарі
поліських капел та солістів – виконавців в різноманітних локальних формах, що й до
сьогодні подекуди зберігаються та чекають на власного дослідника й популяризатора.
Ключові слова: традиційна музика, народно-інструментальна культура, репертуар,
фольклор, музичне виконавство.
Дискусії
Традиційне поліське інструментальне музичне мистецтво пов’язане з одним
з найдавнішим видів господарської діяльності регіону – працею і побутом пастухів.
Культура пастухів здебільшого презентується народними духовими інструментами,
що виконували магічні, символічні, ритуально-обрядові, прикладні (утилітарні, виробничо-трудові), сигнальні, розважальні та інші функції.
Поліська народно-інструментальна культура здебільшого є представленою духовими інструментами (Бережнюк, М.), зокрема:
1. Різними різновидами глобулярної флейти – окарини, яку виготовляли у вигляді людей, тварин, птахів (цей інструмент ще має назву «свисток», «свищик», «свистун»).
2. Пастушими й дитячими інструментами – «дудка – викрутка», «дудка – колянка», «пискавка».
3. Інструментами, що з’явилися пізніше за перші нами визначені дві групи –
хроматична сопілка та кларнет.
4. В етнографічній літературі збереглися численні відомості про інтенсивне побутування на території Полісся сигнальних інструментів – довгої пастушої труби та
рогу, які використовувалися пастухами для подання умовних звуків – сигналів, що
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сповіщали про вигін худоби або повернення стада додому, про загублення тварин чи
небезпеку через наближення до стада хижаків.
Усі перелічені вище групи традиційних для Рівненського Полісся інструментів
пастівницької культури належать до групи аерофонів. Окрім них поширеними були
інструменти групи мембранофонів, найуживанішими з них були:
1. Малий барабан з однією мембраною, натягнутою на «обичайку» – дерев’яну
круглу дошку з кількома розрізами, куди вставлялися маленькі мідні тарілочки (народні назви інструменту – «бубон», «решітко», «решето»; обов’язковим додатком до
інструменту була «колотушка» – дерев’яна паличка, якою грали на «решітку).
2. «Бубен» або «барабан» – великий двомембранний барабан з тарілками.
3. «Бухало» (наголос на першому складі) – двомембранний барабан, менший за
«бубен».
Усі ці інструменти активно використовувалися у традиційній для Полісся інструментально-ансамблевій культурі. Окрім цього побутували самозвучні інструменти із
групи ідіофонів – різноманітні металеві дзвіночки, «трещотки», «ложки», «гребінь».
Струнні інструменти на Рівненському Поліссі представлені скрипкою, яка, безсумнівно, відігравала головну роль у музичному побуті поліщуків, та лірою (Поліський лірник, 2004; Ярмола, 2014). У ХХ ст. на окресленій території розповсюдилася й найбільшою популярністю користувалася гармошка («вєнка» або «хромка») - клавішно-духовий інструмент (група язичкових), який згодом в окремих місцевостях витіснив баян.
Повсюдно по всій території України і на Рівненському Поліссі зокрема традиційна інструментальна музика існувала у двох виконавських видах: сольному та ансамблевому (Етнокультура Рівненського Полісся, 2009) Сольне музикування було характерним для культури пастухів, а також для мандрівних музикантів – у поліській
традиції це були лірники та сліпі гармоністи (Поліський лірник, 2004). Сольна гра
є властивою також для скрипки, яка супроводжувала спів під час весільного обряду
(Ярмола, 2014).
Однак, в традиційному інструментальному середовищі регіону все ж таки домінувала ансамблева форма виконання. Традиційні поліські ансамблі можна розділити
на дві групи:
1. Традиційний склад інструментів: дует скрипки та решітка, пізніше – скрипки
і барабану з тарілкою, рідко – з долучанням скрипки - «втори».
2. Склад загальноєвропейського зразку: його поява стала наслідком запозичення й проникнення у традиційну поліську культуру популярних інструментів, таких,
як: гармошка (пізніше баян) і кларнет.
Поширеною назвою інструментального ансамблю в традиційній культурі Рівненського Полісся є «капела». Поліські інструментальні капели були постійними учасниками родинно-обрядових дій – весільного обряду, де їм відводилася найголовніша
роль; до середини ХХ ст. – хрестильного обряду; а також календарних обрядодій (Різдво, Трійця). Зрозуміло, що інструментальна музика активно використовувалася також
у не приурочених до обрядів дійствах, зокрема під час різних форм громадської взаємодії: «толоках», «вечорницях», «прядках», проводах хлопців в армію, уродинах тощо
(Етнокультура Рівненського Полісся, 2009).
Репертуар поліських інструментальних капел традиційно включає в себе музику «до слухання» і музику «до танцю». Танцювальний репертуар традиційних інструментальних ансамблів Рівненського Полісся можна розділити на загальнонаціональні (сюди відносимо й питомі локальні) та напливові (запозичені, іноетнічні, міграційні) твори. Першу групу репрезентують поширені на окресленій території козачки
та гопаки, однак найпопулярнішою серед усіх поліських танцювальних творів була
полька – неодмінний атрибут музичної традиції регіону. Поряд з польками не менш
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популярними в не обрядовому танцювальному репертуарі інструментальних капел
були вальси, які, хоча й є відносно новим за походженням інструментальним жанром,
однак активно побутували на Рівненському Поліссі у локальних варіантах. Щодо напливних іноетнічних творів, як відокремленої стильової групи, визначимо, що до них
відносяться традиційні танці сусідніх з Україною країн. Значну частину таких міграційних творів репрезентують російські, польські та білоруські танці.
Окремо потрібно висвітлити питання збереження традиційної інструментальної
культури Рівненського Полісся у діяльності сучасних майстрів традиційних духових
інструментів. Помітною тенденцією останніх років є збільшення інтересу професійних виконавців та аматорів до сопілкових інструментів. Мабуть це пов’язано з умовною простотою та зручністю цього виду виконавства. Тому виникло питання у відродженні та поширенні культури вироблення сопілок та мистецтва сопілкової гри.
Молоді майстри з Волині: Володимир Іщук (тесля та поціновувач рицарських середньовічних турнірів) та Дмитро Березюк – любитель - фотограф, – почали виготовляти
сопілкові інструменти, ріжки, сигнальні інструменти та дуди, посилаючись на архіви
фольклористів та відео з соцмереж. Варто відмітити відродження поліської «трембіти», яку називали лігавою. Автор даного повідомлення також долучився до відродження сигнальних інструментів: за матеріалами та описами рогу, що був знайдений в експедиції дослідниками в Конотопському районі Сумської області на початку
90-х рр. ХХ ст., був виготовлений амбушурний інструмент з чотирма ігровими отворами (Бережнюк, М. (а)).
Ще один майстер з Хмельниччини – Олег Мельник за кресленнями білоруського
ріжка відновив виробництво традиційного язичкового музичного інструменту – ріжка. Побутування цього інструменту було зафіксовано в 70-х рр. ХХ ст. відомим збирачем Волинського фольклору Олексою Ошуркевичем. Що стосується сопілкових інструментів, то на основі здобутих навиків та знань волинські майстри Дмитро Березюк
та Віктор Іщук почали виготовляти інструменти поза реконструкторського підходу.
Експерементальним інструментом стала дудка – колянка. Дмитро Березюк зробив її
за іншим способом виготовлення: не знімаючи кору деревини, як це було первинно зафіксовано, тобто без обмотування корою, що робилося, якщо не вистачало герметичності повітряного стовпа, а просто – розколені дві частини деревини, заклеєні
клеєм. Водночас інструмент розколений , що дає можливість її назвати «колянкою»,
а з другого боку – реконструкторський підхід є порушеним, адже не дотримано традиційного способу виробництва. Популярність даного інструменту сьогодні значно виросла, адже його використовують сопілкарі – виконавці сучасної музики (Бережнюк,
М. (б)). Серед них: Дмитро Мазуряк, учасник гурту «KAZKA»; випускники та студенти
КНУКіМ: Ярина Товкайло, учасниця етно-рок-гурту «ТаРута»; Тимофій Музичук та
Ігор Діденчук – учасники хіп-хоп-гурту KALUSH.
Висновки
Традиційна інструментальна музика Рівненського Полісся представлена широким спектром інструментарію та музичних жанрів, що побутували у репертуарі поліських капел та солістів – виконавців в різноманітних локальних формах, що й до
сьогодні подекуди зберігаються та чекають на власного дослідника й популяризатора.
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ЦЕРКОВНІ КОЛЯДКИ СЕЛА СИНЯВА
РОКИТНЯНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Анотація
Актуальність. Зимові обряди колядування і щедрування збереглися в традиції
українських сіл до нашого часу, то ж для українців цей жанр не втрачає актуальності
й сьогодні. Дослідники народної музики розподіляють зимовий пісенний репертуар на два
стилістичні шари: давніх колядки і щедрівки, пісні до обрядів водіння Кози та водіння
Меланки та пізні твори християнської тематики (Єфремов, 2016).
Мета – охарактеризувати пісенні тексти та музичні ознаки церковних колядок
села Синява Рокитнянського району (південь правобережної Київщини).
Висновки. В традиції села Синява церковні колядки збереглися до початку ХХІ століття. Хоча деякі пісні були проспівані з неповними текстами, повноцінний гуртовий
спів передає багатоголосну кантову фактуру і місцеву виконавську манеру – повільну
і розспівану.
Ключові слова: церковні колядки, різдвяні канти, пісні Київщини.
Дискусії
Запропонована робота присвячена церковним колядкам села Синя́ва Рокитнянського району Київської області. Вони були записані Маргаритою Скаженик 31 липня 2000 року від гурта з 5 осіб 1926–1944 років народження (4 жінки і чоловік) (Скаженик, 2000). Хоча запис відбувався влітку, колядки співаки виконували з особливим
натхненням і на повний голос. Чоловік був не менш активний ніж жінки. Було видно,
що цей репертуар таким складом вони співають не вперше (власне, як і пісні інших
жанрів, зокрема ліричні, пісенні тексти яких я також транскрибувала).
Усього було записано 4 церковні колядки. Спочатку я охарактеризую поетичні тексти пісень, а потім їх музичні ознаки, які є спільними для всіх чотирьох мелодій.
Першою є колядка «По всьому світу стала новина». Її текст широко відомий,
він змальовує ідилію і щастя святого сімейства, радість народження – Діва Марія
сповиває немовля, Йосип (земний батько та опікун Ісуса Христа) устилає квітами
ясла для Спасителя і прославляє його, ангели приносять для Марії та Ісуса небесні
дари:
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По всьому світу стала новина – Діва Марія сина вродила.
В ясла положила, сіном притрусила Господнього сина. (2 р.)
Діва Марія Бога просила, що свого сина в ризи сповила.
Ти, небесний Царю, пошли йому дарю, цьому дому, господарю. (2 р.)
Злетіло із неба аж три янголи, принесли дари к Діві Марії.
Три свічі воскові, ще й ризи шовкові Ісусові Христові. (2 р.)
А Йосип старенький, в головах стоїть, Сусові Христові овсами стелить.
Цвіти ростиляє, Бога прославляє, спасителем називає. (2 р.)
Колядка «Ой демноє нарождення» розкриває тему народження Ісуса Христа як
велике таїнство: «Ніхто не може та й дознатися Божої тайни». Лише два янголи про
те дізналися і сповістили світові, аби «Возрадувався весь мир хрещений, ще й малиі
діти»:
Ой демноє нарождення Божого сина.
Народився сам Сус Христос із Дєви Мар’ї.
Ніхто не може та й дознатися Божої тайни. (2 р.)
Дозналося аж два янголи з небес летюче.
Темної ночі, ясної звізди, Христа славлюче. (2 р.)
А в городі, а в Русалимі там диво стало:
Там мале дитя нарожденноє всей світ сіяло. (2 р.)
Осіяло небо і землю, ще й разні квіти.
Возрадувався весь мир хрещений, ще й малиі діти. (2р.)
Третя колядка – «Ішла звізда чудна» – на жаль, була проспівана неповністю.
Маємо лише початок і той з дещо плутаним текстом – зірка освітлює дорогу до немовляти трьом царям, які приносять йому дари:
Ішла звізда чудна з восток на полудня.
Над вартєпом сіяла, трьом царям путь являла (2 р.)
А ще третім царю несуть Христу дарю.
Ішли вольфи страни славлять Бога з нами,
Славлять Бога-чєловека от нині і до вєка. (2 р.)
Четверта колядка – «Над вартєпом» також проспівана фрагментарно:
Над вартєпом, над вартєпом звізда осіяла.
Чистая Діва, Чистая Діва Сина спеленала.
Христос родився в Бога й оплотився,
Ангели співають, Христа велічають,
Поклони дають, постерію грають.
Чуда-чуда повідають.
Чуда-чуда повідають.
Очевидно, ця пісня була запозичена місцевою традицією у пізніші часи, оскільки
одна із співачок наголосила, що: «Це за́падники цеї співають», а інша сказала, що чула
її по радіо. Втім, зі слів третьої жінки – «Але ж і наша пє́вча співала» – можемо зробити
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висновок, що колядка «Над вартєпом» вже певний час побутує у місцевій традиції, її
співає церковний хор села Синяви.
Тепер охарактеризуємо музичні ознаки церковних колядок села Синява Рокитнянського району. За винятком колядки «Над вартєпом», яка звучить рухливо і динамічно, інші колядки виконуються повільно, піднесено і урочисто.
Всі чотири пісні багатоголосні та розспівані. Вони мають ознаки кантової триголосної фактури: два верхні голоси рухаються паралельними терціями, а нижній має
самостійну мелодичну лінію.
Висновки
Підсумовуючи все сказане зауважимо, що в традиції села Синява Рокитнянського району Київської області церковні колядки збереглися до початку ХХІ століття.
Хоча деякі пісні були проспівані з неповними текстами, повноцінний гуртовий спів
передає багатоголосну кантову фактуру. Найкраще місцева виконавська манера – повільна і розспівана – відчувається у співі трьох давніших колядок: «Ой демноє нарождення», «Ішла звізда чудна» і «По всьому світу стала новина».
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ТВОРЧИЙ ПОРТРЕТ СПІВАЧКИ УЛЯНИ ЄВМЕНІВНИ ЗОНЮК
(С. ТРОЯНІВКА МАНЕВИЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛ.)
Анотація
Актуальність. Завжди, коли чуєш народну пісню, проймаєшся великою любов’ю до
народу, який віками плекав незбагненної краси мелодії, які заворожують душу і серце.
В усі часи і віки народжувалися талановиті люди, які з вуст-у-вуста передавали у спадок
неоціненне багатство нашого народу – пісню. Зберегти пам’ять про таких унікальних
носіїв традиційної культури – автентичних виконавців – наш обов’язок.
Мета – описати життєвий шлях та виконавську фольклористичну спадщину автентичної співачки Уляни Євменівни Зонюк.
Висновки. Життєва і співоча доля баби Уляни є типовою для безлічі талановитих
безіменних співачок з різних куточків України, які зуміли зберегти, донести до нашого
часу та передати у спадок своїм внукам прадавню традицію, пісню й мудрість. Додамо також, що народний аматорський фольклорний ансамбль «Гуляночка» і сьогодні існує
при Будинку культури, активно популяризуючи нематеріальну культурну спадщину Маневиччини на фольклорних фестивалях та святах.
Ключові слова: Уляна Зонюк, автентичний спів, біографія, народна творчість.
216

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

SECTION: TRADITIONAL FOLK MUSICAL CREATIVITY
Дискусії
Село Троянівка Маневицького району Волинської області здавна славилося своїми співучими голосами. Якби село могло заговорити, то воно б розказало, яка незліченна кількість талановитих, дзвінкоголосих голосів перепліталися у пісні на полі, на
сінокосі, або ж вечорами розносилася по всіх мальовничих закутках села, поширювалася по всій окрузі і високо піднімалася аж до неба. Так уже склалося, що пісню найбільше оберігала та випестувала жінка, адже співала її скрізь: і в свята, і будні. Саме
в пісні вона могла розповісти про своє життя, його болі і радощі, пошуки і втрати,
страждання і любов. Ніхто не знає, скільки талановитих, безіменних співачок народилось у цьому маленькому куточку волинської землі, які зуміли зберегти і донести до
нашого часу прадавню пісню.
Сьогодні розповімо про одну із талановитих наших сучасниць, сільську народну
співачку Зонюк Уляну Євменівну (1934 – 2013), яка народилася, виросла і звікувала на
80-му році непростого життя у рідному селі Троянівка.
На світ Уляна з’явилася в звичайній селянській сім’ї. Матір її звали Наталкою.
Померла вона, коли Уляна була ще зовсім маленькою. Із розповідей співачки дізнаємося, що «… перед Різдвом Уляна родилась, на Різдво христилась, а на Вербницю мати
й умерла, да й осталась сиріткою…» (Вацик І. (2012 - 2013 рр).
Батька Уляни звали Євменом, він працював заготівельником худоби. Йому часто
доводилось бути в роз’їздах, тому доглядали Уляну старші діти. У сім’ї Євмена було
п’ятеро дітей: чотири доньки і один син Іван, який помер ще малим. Старші діти не
дуже охоче гляділи найменшу сестричку, тому й люди не раз говорили: «Дасть Бог,
то виживе». Жінка пригадує, що коли вона була ще малесенькою та не вміла ходити, «рачкувала», то влітку, після дощу вилазила на двір до води, дай хлюпалася у ній,
а люди підійдуть, подивляться, перехрестять її, тай кажуть: «Господи Боже, якщо ця
дитина буде жити, то з того світа повстають… А я вже, як бачиш, до 80 років дожила…»
(Вацик І. (2012-2013 рр).
Коли Уляна підросла, то ходила в школу, але недовго, бо батькові дали 15 соток
землі, потрібно було її обробляти. Як вона сама розповідала: «Освіти не мала, хіба що
деркача» (там само). В чотирнадцять років почала працювати в колгоспі, «…з людьми
ходила на Банзериху (назва місцевого урочища. – пояснення наше) жати жито, бо потрібно було на життя заробляти» (там само). У поті чола трудилася і у полі, і на фермі –
та все із піснею. Скільки себе пам’ятала, стільки й співала.
Батьки Улянині були співучі, тому і доньці передалася ця любов до пісні. Співачка пригадувала, як ще малою дівчинкою залюбки їздила з батьком у Ковель на базар. Щоразу прохала, аби він узяв її із собою, тільки не для того, щоб батько купив їй
якусь обновку, а щоб наслухатися пісень від співучих земляків, які піснею заробляли
на життя. Батько, покинувши на базарі дівчатко слухати пісні, міг спокійно вирушати у справах: дівчинка ніби прикипівши, стояла незрушно на одному місці, жадібно
вслухаючись у кожне слово все нових і нових піснеспівів.
Заміж вона вийшла за чоловіка, який працював на пошті, а згодом – лісником.
Прожили вони разом недовго: він тяжко захворів і помер. Овдовівши, усе своє подальше життя – не один десяток років – Уляна Євменівна прожила сама, працюючи
за двох. До важкої праці їй було не звикати, тому й несла чесно по життю свій важкий
хрест. Всі свої жалі вона виливала у піснях.
Природа щедро нагородила Уляну Зонюк чудовим голосом. Її альт м’ягкого тембру, надзвичайно тонко, з великим душевним трепетом відтворював мелодії пісень,
глибоко розкриваючи їх зміст.
Від співачки Уляни Зонюк нам вдалося записати всього 8 пісень. На момент запису жінка вже хворіла, тому їй важко було щось більше пригадати. З-поміж пісень,
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виконаних Уляною, є весільні, частівки, звичайні (ліричні). Навчилася вона їх співати
у своєму селі. З батьком часто ходила «на вечурки» і там від старших жінок чула ці пісні. Так і вчилася. Говорила, що пісні колись були такі, що аж серце кров’ю обливалося.
Під час вечорниць співали вони частушок та українських народних пісень. Співали
так, що «роти не закривались» (Вацик І. (2012 - 2013 рр).
Тож не дивно, що співачка стала активною учасницею колективу художньої самодіяльності у місцевому клубі – народного аматорського фольклорного ансамблю села
Троянівка. Довго колектив не мав своєї назви, лише згодом його назвали на честь Уляни. Співачка розповідала, що в селі її всі ласкаво називали Уляночкою, тому й «пішла»
назва «Гуляночка». Колектив активно почав концертувати. Жодне свято у селі, районі
та поза його межами, не обходилося без її пісень та колективу. Поїздки на фольклорні
огляди, конкурси, фестивалі, концерти наповнювали її творче життя. Розповідала, що
коли їздили виступати в Полтаву, то як «заспувала частушок, то там і свистали, і кричали, і аплодували (там само). Це був небувалий успіх. Тоді вони зайняли перше місце.
Творча активність колективу, та його провідної солістки – баби Уляни, не могли залишитися непоміченими. З гордістю пригадувала, що на концерті в Полтаві разом з ними виступав хор ім. Г. Вірьовки, і що хористи жартома говорили, що вона, як
«баба – начальник штаба». Таким чином визнали її натхненником та творчим стержнем колективу.
Закінчуючи розмову з Уляною Євменівною в нашу останню зустріч, не втрималися, щоби не запитати, як же нині їй живеться. У відповідь почули, що не дуже добре,
тому що часто хворіє. Адже колись, коли вона мала здоров’я, то й косила, і господарство тримала. Все було, а зараз нічого не має, бо нездужає. А світ побачила, як у «Гуляночці» співала, бо ж побувала із виступами не лише в обласному центрі, а й у Полтавській області та навіть у Прибалтиці.
Висновки
Переслуховуючи сьогодні архівні записи захоплених розповідей баби Уляни про
виступи колективу, в якому вона співала, та пісні у її виконанні, переконуємося, що,
дійсно, пісня, спів для цієї жінки й були усім її життям. Вдячні долі за неодноразові
зустрічі із нею, за щирі розмови, за її талант і творчу пам’ять, в який невтомно зберігалася духовна спадщина села Троянівка. Життєва і співоча доля баби Уляни є типовою для безлічі талановитих безіменних співачок з різних куточків України, які
зуміли зберегти, донести до нашого часу та передати у спадок своїм внукам прадавню
традицію, пісню й мудрість. Додамо також, що народний аматорський фольклорний
ансамбль «Гуляночка» і сьогодні існує при Будинку культури, активно популяризуючи нематеріальну культурну спадщину Маневиччини на фольклорних фестивалях та
святах. Отже, традиція жива!
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ПРОЄКТ «СПАДОК» ТА ЙОГО РОЛЬ У ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ
ТРАДИЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
Анотація
Актуальність. Однією із складових культури українського народу та його фольклористичного надбання є регіональні комплекси традиційного одягу, сформовані протягом
багатьох сторіч, що в своєму крої, орнаментиці, колористиці, використаних для пошиття тканинах, оздобленні (декоруванні), різноманітних техніках вишивки (не лише усім
відомий хрестик, але й лічильна гладь, стебловий шов, вирізування, занизування тощо)
та ін. ще й досі зберігають особливості матеріальної культури того чи іншого регіону
України. Матеріальна культура не існує без духовної, відтак дослідницьке коло сучасних
фольклористів завжди поєднує в собі розвідки та записи автентичного музичного матеріалу та одночасно з цим досліди побутового середовища збереження автентичної
культури, зокрема й традиційних строїв.
Мета – описати відеопроєкт «Спадок» (Спадок/Spadok), здійснений в Україні протягом 2016-2021-го років, та його роль у популяризації матеріальної культурної спадщини
українського народу, зокрема традиційного костюму в його регіональному різноманітті.
Висновки. В умовах сьогодення все, що стосується традиційної спадщини, набуває
надзвичайної ваги, адже в той час, коли українці гинуть від куль російських загарбників,
саме збереження й популяризація традиційної культури допомагає зберегти національну
ідентичність, тому стає національно-свідомою політикою держави. Адже історія сорочки, спідниці чи традиційного взуття – це не просто історія лише костюму, це одна зі
сторінок нашої загальної історії, яка через такі речі й пізнається. Саме з таких історій
і явищ складається наша культурна спадщина. Віримо в те, що такі проекти, як «Спадок» і «Весільний спадок», знайдуть свого глядача та будуть використані широким загалом освітянської та культурної спільноти України для трансляції надбань унікальної
традиційної культури наступним поколінням українців.
Ключові слова: відеопроєкт «Спадок», традиційна культура, національний стрій,
етнографія.
Дискусії
Проєкт «Спадок» – це цикл відеороликів тривалістю 2–3 хвилини про святкове
українське жіноче вбрання ХІХ–ХХ століть різних регіонів України. Кожному з українських історично-етнографічних регіонів присвячений окремий відеосюжет, що дозволяє наочно пересвідчитися у надзвичайному різноманітті комплексу традиційного
народного одягу нашої Батьківщини, формування локальних особливостей якого залежало від багатьох чинників: природно-географічних умов того чи іншого регіону
України, культурних надбань попередніх поколінь, виробничо-господарської спеціалізації, рівня розвитку техніки й технологій, способу життя, мистецьких уподобань,
моральних, ментальних та психологічних особливостей носіїв етнічної спільноти,
культурних взаємозв’язків з іншими народами.
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У відеоряді кожного мініфільму глядачі можуть побачити, якою була українська
дівчина, жінка в залежності від вікової та соціальної приналежності, а також регіону
проживання. Уявити це все допомагає відтворений в кожному з коротких епізодів характерний для певного регіону України етнічний стрій та образ. Консультантами проєкту виступили відомі українські дослідниці та колекціонерки традиційного українського одягу Марічка Квітка та Людмила Климук. Строї для зйомок збирали з кількох
приватних колекцій, власники яких за доброї волі дозволили долучитися усім охочим
до їхнього багаторічного захоплення та пізнати справжній скарб національної культури – регіональні комплекси традиційного одягу України.
Для зйомок понад 20-ти роликів, що презентують традиції одягу Львівської,
Одеської, Дніпропетровської областей, Криму, Тернопільської, Вінницької, Полтавської, Київської, Херсонської та інших областей України, було ретельно відібрано
героїнь різного віку, що є яскравими самобутніми представницями нашої країни:
фольклористками, музикантами, письменницями, громадськими діячами. Унікальність проєкту проявляється також в тому, що усі героїні роликів, колекціонери одягу,
музиканти, що брали участь у зйомках в кадрі та за кадром, – це були люди, що ретельно плекають свої традиції та звичаї, пам’ятають своє коріння, й головне – розуміють основну мету проєкту: не лише зберегти спадщину, але й «оживити» історію для
майбутнього (Film.ua).
Ця відданість ідеї усієї команди проєкту допомогла створити ролики, містику
й неповторність української культури в яких було відтворено не лише відеорядом та
комп’ютерною графікою, але й сучасними обробками народних пісень, спеціально
записаними фольк-музикантами для проєкту. Над створенням музичного супроводу
відеоряду працювали: Ігор Сакач (музичний продюсер), Максим Бережнюк (виконавець на традиційних духових інструментах, традиційний спів), Марія Квітка та Анастасія Полетнєва (обидві – традиційний спів) та ін.
Автор цієї розвідки є дослідником традицій українського Полісся, займається відродженням давніх традицій гуртового співу Полісся та Волині, в тематичному відео про
традиційний костюм Волинської області продемонструвала, як вбиралися в XIX–ХХ
століттях на весілля свахи (Спадок/Spadok. Волинська область). Зокрема, можемо спостерігати певні особливості волинського костюму, притаманні саме названому регіону.
Наприклад, як застібку для коміра сорочки (окрім кольорової стрічки) на Поліссі
використовували «шпоньку» («спінку») – металеву прикрасу у вигляді двох кружечків, з’єднаних штифтиком. Менший, не оздоблений кружечок, просовували в петлі
на комірі, більший, зазвичай декорований кольоровим скельцем, залишався ззовні.
Унікальною є техніка декорування одягу аплікацією з тканини, яка збереглася лише
в кількох селах Волинської області. Так оздоблювали сорочки, фартухи, притулки та
плати: на біле полотно нашивалися смужки червоного, чорного та голубого кольору,
що імітували розташування тканих узорів.
Цікавим є супровід відео титрами з діалектними назвами елементів традиційного костюму Ратнівського району Волинської області, що також дозволяє зануритися
у специфічне фольклорне середовище побутування традиції: плат, притулка, кибалка, постоли, онучі, шпонька, а також бохунець – великий чорний житній хліб, який спеціально випікали на весілля.
Яскраво продемонстрованою у ролику є така особливість українського жіночого
одягу, що була традиційною для усіх регіонів України загалом, і для Волині зокрема,
як багатошаровість традиційного строю, при цьому кожен з нижніх елементів (першим з яких обов’язковою є білого кольору сорочка) залишається частково видимим,
а не прикривається повністю верхнім. Такий принцип протримався в Україні до початку ХХ століття.
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Додамо також, що етнографічна складова та зміст відеороликів проєкту «Спадок» не обмежується одним показом традиційних строїв – наприкінці кожного відео його головна героїня у повному (зібраному з усіх складових) комплексі автентичного строю певного регіону презентує якійсь елемент культурної спадщини, що
є розповсюдженим саме в окресленій місцевості і є своєрідною «етновізитивкою»
регіону. Зокрема, у відеороботі про костюм Івано-Франківської області таким «етномаркером» регіональної культури є писанка, у ролику про одяг Київщини (Васильківський район) демонструються глеки та спосіб одночасного перенесення кількох
глеків на палиці, перев’язаними по два на кожному її кінці; презентація одягу Полтавщини закінчується кадрами з усім відомим керамічним виробом, що має назву
«баранець». Названий «бохунець» – великий чорний житній хліб, який спеціально
випікали на весілля лише на Волині, з’являється в кадрі в руках «свахи» і, як і усі
вище перелічені артефакти, доповнює загальну картину етнічної унікальності окресленого регіону.
Висновки
2021-го року на широкий екран вийшов повнометражний фільм «Весільний спадок», присвячений традиційним весільним строям різних регіонів України. Участь
у зйомках взяли автор цієї розвідки, вже згаданий вище Максим Бернежнюк – випускник – фольклорист і викладач ФММ КНУКіМ, а також кілька студенток ОПП «Музичний фольклор» нашого університету. На жаль, фільм демонструвався в кінотеатрах
в не зручний для широкого глядача час – рано вранці, отже значного розголосу ця
подія не отримала.
В умовах сьогодення все, що стосується традиційної спадщини, набуває надзвичайної ваги, адже в той час, коли українці гинуть від куль російських загарбників,
саме збереження й популяризація традиційної культури допомагає зберегти національну ідентичність, тому стає національно-свідомою політикою держави. Адже історія сорочки, спідниці чи традиційного взуття – це не просто історія лише костюму, це
одна зі сторінок нашої загальної історії, яка через такі речі й пізнається. Саме з таких
історій і явищ складається наша культурна спадщина. Віримо в те, що такі проекти,
як «Спадок» і «Весільний спадок», знайдуть свого глядача та будуть використані широким загалом освітянської та культурної спільноти України для трансляції надбань
унікальної традиційної культури наступним поколінням українців.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Film.ua Group представляє проєкт «Спадок». URL: https://vsviti.com.ua/ukraine/71143
СПАДОК/SPADOK. URL: https://www.youtube.com/hashtag/spadok
СПАДОК/SPADOK. ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ. РАТНІВСЬКИЙ РАЙОН. URL: https://www.
youtube.com/watch?v=rb3mIX6Eor4
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ОСОБЛИВОСТІ РЕПЕТИЦІЙНО-ВОКАЛЬНОЇ РОБОТИ У ВТОРИННОМУ
ФОЛЬКЛОРНОМУ АНСАМБЛІ
Анотація
Актуальність. Помітною тенденцією соціокультурних процесів сьогодення є значний зріст зацікавленості суспільства народним співом, наслідком чого маємо збільшення кількості вторинних фольклорних колективів у містах. Багато з них тільки починають свою роботу в цій сфері, що обумовлює необхідність і важливість визначення особливостей репетиційно-вокальної роботи з таким колективом: як і де шукати музичний
матеріал та як організувати процес його опанування.
Мета – описати специфіку та процес роботи над музичним матеріалом у вторинному (секундарному) фольклорному ансамблі, а також етапи вивчення та опанування
автентичних записів (на прикладі фольклорного ансамблю «Кралиця» КНУКіМ, керівник – заслужений працівник культури України Іван Сінельніков).
Висновки. У процесі роботи з гуртом над вокальною складовою недостатньо досягти єдиної манери співу; основне завдання репетиційно-вокальної роботи у вторинному фольклорному колективі – навчити технічним та виразовим азам традиційного
виконавства та виховати розуміння постійного вдосконалення своєї майстерності.
Ключові слова: «Кралиця», вторинні колективи, автентика, фольклор, автентичні
записи.
Дискусії
Євген Єфремов вважає, що в наш час автентична музична традиція може існувати тільки у вторинному відтворенні (так зв. фольклоризм), але найбільш наближеному до традиції (Єфремов (а), Єфремов (б)). Щоб отримати необхідний результат від
вторинного (часто молодіжного) фольклорного ансамблю, потрібно правильно організувати чіткий процес роботи з гуртом. Навчання співу – це довготривалий процес,
який потребує систематичної, поступової, наполегливої праці.
Специфіка навчання у вторинному фольклорному ансамблі напряму залежить
від особливостей формування репертуару та його опрацювання. Як і більшість сучасних молодіжних фольклорних ансамблів, в «Кралиці» всі студенти з різних куточків
України. Це означає, що кожен несе культуру власного регіону, тому й буде продовжувати співати саме в своїй традиції. Отже, при вивченні фольклорних пісень необхідно
звертати увагу на тембр і стиль виконання певної місцевості, тому, найважливіше –
це правильно опрацювати пісню, допомогти студенту знайти в собі те забарвлення
тембру та вокальну позицію, в якій композиція прозвучить найкраще та найбільш
наближено до оригіналу. Також важливо зберегти природну манеру та особливості вокального стилю самого виконавця.
На початковому етапі роботи з автентичними зразками музичних творів найбільша увага приділяється слуханню етнографічних записів, адже це дає змогу накопичити слухові враження (Сінельніков, 2017б, с.86). Необхідно слухати величезну
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кількість аудіоматеріалу та намагатися копіювати виконавців, адже це допомагає
краще зрозуміти специфіку звучання кожного регіону та особливості народного співу в цілому. Зауважимо, що таке копіювання (наслідування, імітування, калькування
(Єфремов (а)).) допустимо тільки на початковому етапі: все ж таки індивідуальний
стиль та виконання є результатом справжньої творчості (Сінельніков, 2017а). Також
потрібно більше заглибитись в особливості народної говірки, адже при співі потрібно
чітко вимовляти слова пісні так, як вона була записана від виконавців. Проблема може
виникати тоді, коли за пісенний зразок береться спів людей похилого віку, в яких можуть бути проблеми з дикцією, слабким диханням та інтонуванням.
Для поповнення репертуару вторинного фольклорного колективу найкраще використовувати архівні матеріали з експедицій керівника та учасників ансамблю. Щоб
почати вивчення пісні, необхідно багато разів переслухати запис, виписати чітко текст
(зберігаючи усі діалектизми), і після цього вже можна намагатися відтворити мелодію
і слова пісні на голос. Кожен студент повинен мати власний пісенний зошит, де записуються слова та паспорт кожної пісні, де необхідно вказати походження композиції
(регіон, область та село). Під час повторного прослуховування запису можна підспівувати, намагатися підбирати інші варіанти голосів, запам’ятовувати структуру та ритм
автентичного музичного зразка. Нові твори швидко забуваються, тому для того, щоб
пісня закріпилася в репертуарі колективу, потрібно декілька репетицій і періодичне
повернення до цієї пісні в подальшій репетиційній роботі з метою вдосконалення
колективного виконання, найглибшого занурення в традиційну виконавську манеру.
В основі роботи вторинного фольклорного ансамблю лежить систематична робота на репетиціях та під час самостійної підготовки (опрацювання оригінальних
аудіо- та відеоматеріалів, засвоєння нових творів, розбір яких відбувався на заняттях, розшифровка поетичних текстів та аналіз народної пісні). Після етапу транскрибування тексту пісні з аудіозапису, необхідно провести роботу над діалектними особливостями поетичного тексту, а вже потім переходити до вокального відтворення та
практичного освоєння фактури музичного зразка. У виконавському процесі важливо
розуміти роль кожного виконавця: у фольклорному ансамблі той, хто заспівує, не є солістом, а «заводчиком», від заспіву якого залежить початок, темп і настрій пісні. Всі
інші є рівноправними співаками, які разом створюють одну композицію, в кожного
є своя роль, і від цього залежить якість виконання, відповідність тематики (наприклад, обрядова тематика), емоційний настрій колективу та інше.
При роботі над репертуаром вторинного фольклорного колективу важливу роль
відіграє розуміння актуальності та жанрової природи музичних творів. Так, пісні календарно-обрядового циклу виконуються відповідно до пори року. Наприклад, під
час експедиційних записів можна довго вмовляти інформантів виконати ту чи іншу
пісню не в сезон, але більшість людей похилого віку дуже шанують традиції, тому
вони, швидше за все, відмовлять. Ліричні пісні також можуть виконуватися по-різному. В одній із експедицій Івана Сінельнікова виконавиця питала: «Вам як заспівати:
як вдома чи як на дворі?» (Сінельніков, 2017а), тобто, в залежності від умов та навколишніх обставин одна й та сама пісня може звучати як тихо, з мілізматикою, так і на
весь голос, активно та з мінімальним використанням мелізмів.
Безперечно, що у репетиційно-виконавській діяльності фольклорного ансамблю
найважливіше місце займає творча імпровізація, яка притаманна найбільш талановитим співакам і є невід’ємною складовою індивідуального стилю звучання колективу, робить його неповторним та сценічно впізнаваним. Фольклорна творчість та спів
тісно пов’язані з імпровізацією, тому це питання є дуже важливою складовою підготовки репертуару до сценічного виконання. Важливо розуміти специфіку народної
мелодики, відчувати пісню, відтворювати різні партії. Всі ці дії розвивають у вико223
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навця музичний слух та дають змогу швидко підлаштовуватися в процесі колективного музикування.
Дуже часто, маючи на руках не повний запис, студентам і викладачу необхідно
власноруч реконструювати мелодію: добудовувати інші партії та мелодичні варіації,
мелізми. Це також стосується питання імпровізаційності, адже під час опрацювання
творів ми не використовуємо нотні партитури, а слухаємо аудіозапис та одразу ж намагаємося його відтворити. Розшифровуючи та записуючи народну пісню нотами, ми
таким чином «консервуємо» її, не залишаємо місця варіативності. Коли ж відтворюємо пісню «на слух» з автентичного зразка - запису, ми намагаємося по максимуму
повторити та наблизити своє виконання до «еталону». Але не потрібно робити сліпу
копію автентичного зразка, все таки важливо, щоб ця пісня «проросла», тобто стала
для учасників колективного співу «своєю» (Сінельніков, 2017а), щоб виконавці проспівали її по-своєму.
Отже імпровізація розширює творчі рамки, дає змогу заглибитись в творчий процес, розвиває музичне мислення. Якщо в обрядових піснях ця складова не є важливим
фактором (адже обрядові наспіви доволі рівні, гетерофонні), то в ліричних творах межі
розширюються, з’являється багатоголосся та широкий розспів, що дає велике поле
можливостей для мелізматики та імпровізації. Співакам потрібно тонко відчувати пісню, правильно передавати її настрій, вміти слухати себе та інших учасників ансамблю.
Голос кожного учасника гурту додає до звучання нове забарлення, адже він
має індивідуальний, неповторний тембр. Ідеальним ансамблевим звучанням є саме
природнє різноманіття тембрів та голосів, які не відточені ідеально за академічними законами, адже секундарний фольклорний гурт не повинен відтворювати хорову
народно-академічну манеру співу. В ансамблі немає первинних та вторинних виконавців, кожен співак може бути солістом («заводчиком») чи виводити пісню – тобто всі
учасники є рівноцінними співаками і мать право на прояв індивідуальності, власних
творчих ідей. Як стверджує І. Сінельніков, для «досягнення повноцінного залучення
кожного учасника колективу до процесу ансамблевого співу, необхідно використовувати форми індивідуальної роботи з кожним із них. Сольний спів фрагментів або навіть всієї пісні темброво і динамічно насиченим звуком, спів маленькими групами по
2–3 людини, де голос кожного добре чути, допоможе учасникам колективу проявити
свої індивідуальні вокальні можливості, відчути психологічну впевненість у тому, що
кожний може заспівувати і вести пісню» (Сінельніков, 2017б, с.67).
Висновки
У процесі роботи з гуртом над вокальною складовою недостатньо досягти єдиної
манери співу; основне завдання репетиційно-вокальної роботи у вторинному фольклорному колективі – навчити технічним та виразовим азам традиційного виконавства та виховати розуміння постійного вдосконалення своєї майстерності.
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ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ФОЛЬКЛОРНОГО ГУРТУ «КРИНИЦЯ»
З ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ
Анотація
Актуальність. Народний аматорський фольклорно-етнографічний гурт «Криниця» з міста Підгородне Дніпропетровської області – один із колективів, що включений
ЮНЕСКО до списку носіїв елементів нематеріальної культурної спадщини – «Козацькі
пісні Дніпропетровщини». Не дивлячись на достатню увагу збирачів до цього колективу,
їх пісенна творчість лишається недостатньо дослідженою.
Мета – дослідити історію створення і творчу діяльність гурту «Криниця», проаналізувати та систематизувати наявні аудіозразки пісень.
Висновки. Репертуар ансамблю «Криниця» представлений ліричними піснями
(козацькими, чумацькими, баладами), зимовою обрядовістю та зразками весільних
(тужливих) пісень. У той же час, жанри дитячого фольклору, інформація про хід весілля та інших традиційних свят відсутні, що дає привід науковцям для подальшого
дослідження.
Ключові слова: Нижня Наддніпрянщина, Дніпропетровщина, ансамбль «Криниця»
міста Підгородне, козацькі пісні, онлайн-архів «Поліфонія».
Дискусії
У 2020–2021 навчальному році я, як студентка Київського національного університету культури і мистецтв, проходила навчальну практику у Підгородненькому
будинку культури імені Т. Г. Шевченка. Там вже багато років існує народний аматорський фольклорно-етнографічний гурт «Криниця». Я відвідувала репетиції, співала
разом з ними, мала можливість послухати диски з аудіозаписами колективу різних
років, побачити історичні фото з особистих архівів співачок, поспілкуватися з ними
про творчий шлях колективу.
Свою історію фольклорний гурт розпочав у 1989 році як народний хор. Учасниці
першого складу під керівництвом педагога Лідії Чеберячко відвідували літніх людей
селища, від яких записували слова та запам’ятовували варіанти мелодій пісень. Метою був пошук, відродження та збереження української народної пісні, обрядів і традицій рідного степового краю (Чумак, 2014).
Згодом хор розформувався, а його колишні учасники створили два окремі ансамблі – «Криниця» (більш фольклорного спрямування) та «Журавка».
Репертуар «Криниці» спершу складався переважно з пісень, які співачки перейняли від своїх батьків. Поступово додавалися твори, записані від місцевих старожилів. Також колектив відроджував пісні, тексти яких на Дніпропетровщині зібрав
видатний український історик, археолог, етнограф та фольклорист Дмитро Яворницький. З цією метою, очевидно, розпитували місцевих людей про мелодії до знайдених
слів. Співачки наголошували, що близько 30-ти пісень з репертуару колективу з’явилися саме в результаті таких пошуків (Карапиш, 2017).
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У 1995 році фольклорно-етнографічний гурт «Криниця», отримав звання «народний аматорський колектив». За більш ніж тридцять років існування колективу склад
регулярно поповнювався новими співаками, деякий час кількість учасників складала
близько тридцяти осіб! Наразі невідомо, чи всі вони були місцевими. Можливо, серед
них входили і вихідці з інших сіл.
Колектив був постійним учасником міжнародних та всеукраїнських фестивалів
та конкурсів, виступав за кордоном, популяризуючи степову манеру виконання. Їх козацькі пісні лунали у Польщі, Угорщині, Болгарії, Білорусії.
Протягом довгого періоду художнім керівником гурту був В’ячеслав Фесюра.
З 2001 року – працював Анатолій Напреєв. Зараз колектив налічує 6 учасниць 1930–
1950-х років народження. З 2017 року ним керує Катерина Карапиш, 1954 року народження, – викладач музики, яка вже 19 років співає у цьому гурті. Не дивлячись на малий склад та поважний вік учасниць, колектив проводить регулярні репетиції та приймає участь у місцевих культурних заходах (Ілюстрація 1).

Ілюстрація 1

Пісенний репертуар гурту надзвичайно різноманітний — яскраво представлені
ліричні протяжні пісні, зимовий обрядовий спів, є зразки весільних пісень, а також
авторські та популярні музичні твори.
Перші записи у власному виконані здійснювали самі учасники колективу (про
це свідчать диски різних років з особистих архівів співачок). Ґрунтовні дослідження
у 2014 році проводила науково-дослідна лабораторія фольклору Дніпропетровського
національного університету імені Олеся Гончара та Всеукраїнська асоціація молодих
дослідників фольклору під керівництвом Іллі Фетисова (Шевцова, 2019).
Звернувся до запису колективу і засновник проєкту «Поліфонія» Міклош Бот.
Разом з Іллею Фетисовим він здійснив експедицію, результатом якої стали музичні
зразки в онлайн-архіві «Поліфонія» (Бот, Polyphony Project, 2016). Репертуар гурту тут
презентують 30 пісень: 18 ліричних (у т. ч. балади, козацькі, чумацькі), 8 весільних,
4 церковні колядки та щедрівки (Таблиця 1).
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Таблиця 1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ліричні – 18
Із-за гір, з-за гір, вилітав сокіл
А ще сонце та й не заходило
Болить, болить моє серце
В садочку гуляла
Ой горе тій чайці
Ой коло річки, та й коло броду
Ой куди лежить та й шлях-дорога
Ой летіла галка, з глибокої балки
Ой на горі ячмінь, під горою жито
Ой піду я понад лугом
Ой сад, ти мой сад
Ой у лузі, при долині
Ой упав сніжок та й на бережок
Понад яром, яром та пшениченька
ланом
Птичка-невеличка по полю літає
Що й з-за гори
Як піду я в ліс по дрова

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Весільні – 8
А Марусин та й татко рідненький
Брязнули ложки, тарілки
Кличем боярів до хати
Ой на горі дрібен дощик з полосою
Покотилось дві зіроньки з неба
Рости, сосна, в гору
Та й вставай, вставай, та й Маруся,
рано на зорі
Що я в неньки та й на одіході
Колядки та щедрівки– 4
Зійшла звізда чудна з Восток на
полудня
Ой сідав же Христос з нами вечеряти
Що й на новий рік
Що й Святоє та й Рожество

Також проаналізуємо два диски з особистих архівів співачок, які під час практики мені пощастило отримати. Перший диск датується 1995 роком. Тут розміщено
12 пісень, серед яких половина виконується у супроводі баяну. Трапляються також авторські твори (Таблиця 2).
Таблиця 2
•
•
•
•
•
•

Колядки та щедрівки– 6
Що й Святоє та й Рожество
Що й на Новий Год
На Дєлєння, на Рождення
Від Миколи Святого та й до Року
Нового
Зійшла Звізда чудна, з Восток на
полудня
Ой сідав же Христос з нами вечеряти

•
•
•

Авторські - 3
Біленька хата
Білий світ за порогом
Закохалася в сусіда

•
•
•

Ліричні - 3
Ой горі шаргарок, під горою ярмарок
Послала мене мати яровеє жито жати
Через сад-виноград

Найбільша кількість пісень (38) представлена ще на одному диску. Він містить
4 треки аудіо приблизно по 40 хвилин кожний. Найцікавішим виявився 3-й трек,
оскільки він, очевидно, був записаний раніше, ніж всі інші проаналізовані нами записи. На це вказує більша кількість учасників (в роки, коли склад гурту був найчисельнішим) і технічна якість самого запису (Таблиця 3).
У цьому треку більшість пісень ліричні, але зустрічаються зразки, яких немає
в інших записах і які тепер не почуєш на репетиціях. Всі пісні вражають своєю складністю та красою. Однак явно відчувається різниця в манері виконання — вона максимально наближена до народно-хорової (хоча в деяких піснях фольклорні тембри все
ж таки вибиваються серед загальної маси звуку). Можемо пояснити це тогочасними
загально-українськими тенденціями в культурі, впливом естетики народно-хорового
співу як ідеалу, який культивував тогочасний керівник колективу.
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Таблиця 3
•
•
•
•
•
•
•

Ліричні - 7
Ой колись була розкіш воля;
Що й з-за гори вітер повіває
Ой пусти мене мої рідна мати
Од поля до поля виросла тополя
Нема більш нікому, як тій сиротині
В суботу пізненько, в неділю раненько
Калина-малина, ні сладка, ні горька

•

Весілля - 1
Що я в неньки 20 год гуляла

Висновки
Серед достатньої кількості зразків пісенної творчості гурту «Криниця» яскраво
виділяються жанри ліричних пісень (в особливості козацькі, чумацькі, балади), зимова обрядовість та весільні. Серед них — унікальні зразки протяжного степового співу,
давніх текстів та мелодій.
Однак в записах відсутні жанри дитячого обрядового фольклору (насамперед
зимового, що широко побутує на Дніпропетровщині (Пшенічкіна, Любімова, 2019)),
весільних пісень до різних обрядодій, колискових наспівів а також описів місцевих
календарних та родинних обрядів (хід весілля, зимові Святки, народини, похорон) та
інших подій (вирядини в армію тощо).
Цей пласт матеріалу можна спробувати записати, адже велика кількість записів
свідчить про гарну збереженість матеріалу. Сподіваємося, що найстарші учасниці колективу (1930-х років народження) пам’ятатимуть цей матеріал.
Повторюваність пісень у розглянутих джерелах (онлайн-архів «Поліфонії» і два
диски), що були записані у різні роки, свідчить про актуальність цього репертуару для
наших співачок. Не дивлячись на те, що деякий час гурт працював за естетикою народно-хорового співу, фольклорна традиція зі справжніми степовими тембрами збереглася до початку 2020-х років!
На нашу думку, репертуар гурту «Криниця» може стати прекрасним джерелом
для вивчення зразків Наддніпрянського співу в курсах музичного фольклору, стильових особливостей регіональних музичних традицій та серед поціновувачів української пісні.
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ПИТАННЯ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ:
АМАТОРСЬКЕ ВИКОНАВСТВО
Анотація
Актуальність. Життєво важливим явищем сьогодення стала особлива увага до
історичного минулого та джерел свого родоводу. На чільне місце стає культурна спадщина, яка збереглася до наших днів у різних її проявах. У науковій літературі вона визначена
так: «Культурна спадщина є безцінним надбанням народу, надійною основою створення
і розбудови української державності, фундаментом, на якому формується національна
свідомість, історична пам’ять, патріотизм нації, відроджується народна культура»
(Денисенко, 2011, с.40).
Мета – дослідити та розробити певні орієнтири, які зможуть допомогти аматорським гуртам переорієнтуватися з виконання популярної народної чи авторської
пісні на виконання пісень зі скарбниці автентичного фольклору. Це дасть можливість
розширити діяльність по збереженню та популяризації кращих зразків усної народної
творчості нашого народу у історично- та етнографічно правдивому форматі.
Висновки. Жива практика вивчення фольклору в місцях його побутування – це головна умова, яка застерігає учасників колективу від сліпого копіювання музичного твору. Ансамбль, що освоює фольклор, повинен йти від живого звучання, вчитися у самих
носіїв традиції, безпосередньо сприймаючи та спостерігаючи за їхнім співом та грою на
музичних інструментах. А також брати участь в процесі виконання пісні, провокуючи
народних виконавців на навчання.
Ключові слова: культурна спадщина, аматорські гурти, популяризація фольклор.
Дискусії
Сьогодні, коли гостро відчувається потреба у розумінні змісту явищ, які відбуваються у нашому житті, збільшується кількість прихильників ідей передачі традиційного досвіду народу і світоглядних установок. Спостерігаючи за аматорськими
колективами останнього десятиліття у мистецьких програмах Національного музею
народної архітектури та побуту України, на думку автора, особливої уваги заслуговує питання народного фольклорного виконавства. Визначальними рисами автентичного співу є: питання звукоутворення; впливів діалекту; форми ритмічного
та мелодійного малюнка; а також характерної для автохтонного населення манери
поведінки в момент виконання пісні чи обрядодійства, традиційності одягу в тому
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чи іншому варіанті регіональної приналежності аматорського або професійного колективу.
Протягом року на культурно-просвітницькі заходи та обрядодійства Національний музей народної архітектури та побуту України запрошував понад сто п’ятдесят
творчих колективів, більшість з яких володіє саме народним способом вокалізації.
Вища форма народної пісенної традиції – первинний чи вторинний автентичний музичний фольклор. Нині ці традиції виконання народних пісень продовжують жити
в професійній та аматорській формах, а саме виконання часто називають «народний
спів». Дехто вважає такий спів непрофесійним через відсутність школи класичного
вокалу. Неправильне розуміння народного співу, поверховість та обмеженість у підходах до його вивчення є причиною того, що народне вокальне мистецтво все ще посідає другорядне місце після високої академічної культури. Саме це зазначив відомий
науковець Д. Євтушенко, акцентуючи увагу на необхідності наукового обґрунтування
поняття «народна манера» виконання: «Настав час серйозно подумати над самим визначенням «народний спів»» (Євтушенко, Михайлов-Сидоров 1963, с. 340).
Визнаними зразками народного співу, а зараз уже у деякій мірі класично народного академічного, стали професійні колективи, такі, як: Національний хор
ім. Г. Верьовки, театр народної пісні «Берегиня», академічний фольклорно-етнографічний ансамбль «Калина» та ін. Але сьогодні нас більше цікавить саме автентична
манера народного виконавства. Її особливість полягає у тому, що яскраві риси місцевого виконавства стають визначальними, коли говориться про регіональну приналежність виконавців і самої пісні.
Показовими для українського народного співу є наявність різновидів вокальнотембрової традиції. Тембр грудного регістру характерний для східних областей,
Наддніпрянщини, Східного Поділля. На північ від Черкащини він стає дещо м’якшим.
У Галичині й на Західному Поділлі традиційна манера співу вже зовсім інша. Наприклад, важко сплутати фольклор карпатського регіону з піснями Полісся чи Слобожанщини. У Карпатах переважає у співі декламаційність на мовній основі. Пояснюється
це тим, що особливий вплив на характер виконання мало саме побутування у тих чи
інших умовах. Носії карпатської манери виконання не потребували голосного і розлогого співу, як жителі степової зони. Карпатська пісня часто нагадує підспівування
під час бігу з підскоком (можливо з гори), або спів під час доволі швидкого танцю. Для
такого способу виконання не потрібен великий і важкий голос. Тому співаки карпатських сіл мають рухливі, дзвінкі й яскраві голоси.
Жителі степу мали глибокий і сильний голос, співали вільно і розлого. Свій вплив
на таку манеру співу мав спосіб господарювання – достатньо велику кількість часу ці
люди працювали в полі, де у час відпочинку приємно було співати на повні груди,
щоб чули інші. Ритміка теж залежала від роботи, яку виконували жителі центрально-українських та слобожанських земель. Спокійний темп пісні, коли косили косою,
жали серпом, ткали на верстаті та ін. Цікавою є поліська манера співу. Звукоутворення відбувається у так званій манері «на посмішці». Не відкриваючи широко рота,
утворюють близький і достатньо яскравий звук з м’якою вимовою, до якої приводив
місцевий діалект. Він має особливу характеристику – летючість: достатньо легко він
пронизує простір і летить на велику відстань. Це знову ж можна пояснити особливістю побутування носіїв такої манери співу. Поліщуки здебільшого займалися збиральництвом ягід та грибів. Можливо, подібний характер співу міг гарантувати, що навіть
у глушині лісу можна було почути односельців і не загубитися у лісовій хащі.
Варто відзначити, що цікавими є особливості народного виконавства або традиційної манери співу у перехідних міжрегіональних зонах. Мається на увазі, що тут
з часом формується така манера співу, яка вбирає в себе найбільш цікаві риси з сусід230
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ніх зон: поліської, волинської та подільської. У зонах переселенців, звичайно, відбувається змішування манер, бо у поселеннях проживали носії різних вокальних традицій і все залежало від збереження пісенно-обрядової пам’яті та від переважаючих
природних голосових даних населення.
Характерними й особливо яскравими якостями автентичного виконавства є використання діалектних особливостей, місцевої говірки.
«Та напрєла веретенце, намотала пасмо,
Таку біду полюбила, шо самі ми страшно.
Ой прєла я куделечку, ой прєла та й прєла,
Не раз си я за миленьким в вікно виглядала.
Ой прєла я кубелечку, клочі не повісмо,
Сідай, любко, коло мене, хоч як буде тісно…» (Громова, 2011, с. 87).
У народному багатоголоссі вирізняються три типи дихання, що обов’язково відбивається на тембрових фарбах і манері вокалізації: грудне, черевне та мішане. Від
того чи іншого типу дихання залежить звукоутворення, сам характер звуку: грудний
відкритий, грудний прикритий, фальцетний різкий, фальцетний м’який, мікст, головний (академічний без вібрато – камерний). Спостереження за народними виконавцями доводять, що відповідно до грудного типу вокального дихання утворюється грудний звук, дякуючи більш інтенсивному видиху, фальцетний звук утворюється мішаним типом дихання, мікс або головний звук утворюється завдяки міцній опорі звуку
на діафрагму і економне використання повітря – стриманий видих.
Справжньою окрасою автентичного співу є підголосок або «горак», «тягло»,
«вершник». Наприклад, у Драбівському районі Черкаської області і досі співають,
виспівуючи «горак» – мікстовий октавний підголосок (фольклорний колектив «Калинова родина» с. Кантакузівка, народний фольклорно-етнографічний колектив «Родовід» с. Білоусівка).

Фольклорний колектив «Калинова родина»
с. Кантакузівка Драбівського р-ну Черкаської обл.
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Народний фольклорно-етнографічний колектив «Родовід»
с. Білоусівка Драбівського р-ну Черкаської обл.

Відправним пунктом у збереженні зразків нематеріальної культурної спадщин
у площині виконавства є пропаганда у вигляді концерту або концерту-лекції. Створення концертної програми – це складна ділянка у роботі з колективом, оскільки
звичайний слухач не може сприймати автентичний спів більше 20-30-ти хвилин.
У такому випадку слід шукати різні форми подачі фольклорного матеріалу. Програма ансамблю повинна складатися не тільки з ліричних, побутових, жартівливих та
календарно-обрядових пісень, а й з побутових танців, розігрування деяких сцен, що
пов’язані з обрядами. Вагоме місце у репертуарі фольклорного ансамблю посідає також й інструментальна музика. Не типові для фольклору сценічні умови виконавці
намагаються замінити на «фольклорну ситуацію», встановити безпосередній контакт
з глядачем, долучити його до пісні, танцю.
Робота в колективі по вивченню фольклорних автентичних традицій має проводитися за наступними напрямками:
1. Збирацько-дослідницька – фольклорні експедиції, які надають можливість
ознайомитися не тільки з пісенно-музичним матеріалом, але й з побутом людей, елементами народного одягу, місцевою архітектурою.
2. Обов’язкове переслуховування експедиційного матеріалу, відбір пісень для
поповнення репертуару колективу, їх розшифровка.
3. Робота над манерою виконання – найважча й найважливіша. Вона включає
в себе опанування дикцією, артикуляцією, звуковибудовуванням певного регіону;
а також інтонування, унісону, робота над діалектом (говіркою) та ін.
Слід також наголосити, що ця робота особливо важлива для тих, хто до фольклорного ансамблю навчався в академічних чи естрадних вокальних гуртках, або співав
у народному хорі – таким вихованцям оволодіння автентичною співочою манерою
дається, в деякій мірі, важче.
Висновки
Жива практика вивчення фольклору в місцях їхнього побутування – це головна
умова, яка застерігає учасників колективу від сліпого копіювання музичного твору.
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Ансамбль, що освоює фольклор, повинен йти від живого звучання, вчитися у самих
носіїв традиції, безпосередньо сприймаючи та спостерігаючи за їхнім співом та грою
на музичних інструментах. А також брати участь в процесі виконання пісні, провокуючи народних виконавців на навчання.
Ще зарано розглядати фольклор лише через його сценічну популяризацію. Сьогодні він змінює свою форму існування у певній залежності від вимог часу. Незалежно
від того, що головним місцем побутування фольклору залишається святковий майданчик або сцена, носіями і зберігачами лишаються пересічні жителі села чи міста,
які співають у аматорських колективах, у фольклорно-етнографічних ансамблях.
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ПРАКТИКА РОБОТИ З ДІТЬМИ У ФОЛЬКЛОРНОМУ КОЛЕКТИВІ «ПЕРЛИНКА»
В УМОВАХ ВІЙНИ
Анотація
Актуальність. У зв’язку з трагічними подіями сьогодення України очні заняття
з учасниками різноманітних вокальних колективів, у тому числі й фольклорних, не мають можливості відбуватися за звичайних комфортних обставин, в повному обсязі та
доступності до практичного матеріалу, методів. Тому виникає головне питання по відновленню навчально-творчого процесу, подальшому розвитку гурту та його вихованців,
дослідженню давньої культурної спадщини, потреба у колективній діяльності з пристосуванням до умов сучасності.
Мета – описати основні форми діяльності дитячого фольклорного колективу за
критичних умов в країні, розкрити значення таких видів роботи у формуванні духовної,
моральної та національної свідомості.
Висновки. Навіть під час агресії країни-сусіда та нашої активної боротьби з цим
ворогом, митцям і творчим гуртам вдається створювати, опановуючи і поринувши
у нові, дистанційні форми роботи. Фольклорний гурт «Перлинка» на власному прикладі
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доводить, що діяльність колективу не припиняється, а лише експериментує з новими
видами практичних занять, чим збагачує свій досвід та адаптується до будь-яких умов.
Ключові слова: фольклорний гурт, військовий стан, дистанційна робота, дитяча
творчість.
Дискусії
Складний етап, що розпочався наприкінці лютого 2022 року, кардинально змінив
життя українців та всього світу. Через російсько-українську війну багато українських
діток були змушені покинути свої домівки і відмовитись від освітньої та мистецької
діяльності. Вкрай змінилося й життя людей, які працюють у галузі творчої освіти.
З такими випробуваннями зіштовхнулися фольклорний гурт «Перлинка» та його
керівниця Майя Сайпель. Введення військового стану унеможливило систематичні
заняття колективу в репетиційних аудиторіях. З огляду на це, було прийнято рішення
у проведенні заочних занять з дітьми у форматі Zoom-конференцій і, у більш безпечний період, в бомбосховищі.
Чимало вихованців «Перлинки» вже покинули територію України та прихистилися у Латвії, Польщі, Швейцарії, Фінляндії, Португалії. Аби не переривати творчу діяльність, «перлинчата» проявили бажання й креативність: кожен записав свою вокальну партію на мобільний телефон, надіслав на пошту керівниці для перевірки партії, а вже потім у програмі відеомонтажу поєднали усе в одну картинку та мелодичну
лінію. Результатом цієї роботи є створений спільно колаж з відео виконання веснянки
«Я в кривого танця да не виведу конця» (записану М.Сайпель у 1996 р. від Теклі Кирилюк в с. Сьомаки Шепетівського р-ну). Цей обрядовий хороводний танок став не лише
для гурту, а й для усіх справжнім символом єднання українського народу і світу заради мирного майбутнього (Фото 1, відео https://cutt.ly/3GuL2st).

Фото 1. Виконання веснянки з учасниками «Перлинки» в Україні та закордоном

Як відомо, вагомою складовою діяльності будь-якого колективу є участь у різноманітних мистецьких івентах, таких, як: фестивалі, конкурси, марафони, премії та ін.
Свій внесок у пропагуванні народного мистецтва зробила й «Перлинка». Фольклорний
гурт та його учасники брали участь в одному з таких проєктів – це Премія #Granny –
Збережи мову і культуру своєї бабусі за підтримки Канадсько-Української Фундації.
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Головною метою його реалізації є збереження мови і культури, пісні, яка закарбувала в собі етнічний код та особливості говірки, акценту, музичної традиції виконання.
Понад сотню виконавців з різних міст та сіл України долучились до проекту, надіславши відео зі зразками свого співу та побутового говору на конкурс. Також пощастило
«Перлинці» бути переможцями Національного фестивалю вокального мистецтва «Талановита Країна без війни», що проходив у онлайн-форматі дистанційно в м. Харків.
Як і більшість творчих ініціатив, що активно популяризують українську пісню, вони
об’єднали та підтримали обдарованих дітей з усієї країни у важкий час.
Практично з перших днів війни нами було прийнято рішення організувати власну #ЕтноОборонуСлавути, де назва говорить сама за себе: оберігати, поширювати свій
культурний спадок, українську пісню, тим самим чинити опір ворогові. Гурт одразу
взявся до справ: діти досі допомагають старшим плести маскувальні сітки, співаючи при роботі народних пісень, готують випічку, виготовляють власноруч писанки,
свічки, обереги, записують своє виконання патріотичних, повстанських, стрілецьких
пісень на підтримку бойового духу військових, організовують гуманітарну допомогу.
Однією з просвітницьких форм роботи фольклорного гурту «Перлинка» є робота з дітьми з родин вимушених переселенців. Аби занурити маленьких слухачів
у світ фольклору, ми вирішили навідуватися до діток не лише у вільні дні від справ,
а й у свята, які шанувалися нашими предками (Фото 2).
14 березня, на Явдохи (день, який колись пращури вважали першим днем весни),
«Перлинка» влаштувала знайомство з дітками в одному з гуртожитків Славути, що
приймає переселенців. Разом з вихованцями колективу, дітлахи вчилися закликати
весну, співати веснянок та водити весняні хороводи. Навіть перефразували традиційну волинську закличку, підлаштувавши її до умов сьогодення «Іди, зима, в темнії ліси,
а нам, весна, перемогу принеси!».

Фото 2-3. Візит «Перлинки» до одного з будинків-прихистку для діток-переселенців

22 березня, на свято 40 святих (відео https://cutt.ly/sGiaAPk), «перлинчата» вирішили порадувати діток: заздалегідь приготували традиційне печиво - весняних жайворонків, пригостили ними усіх охочих і розповіли про традицію випікання цих обрядових пташечок. І як годилось, гуртом поспівали веснянок та побавились в традиційні
дитячі ігри.
У день теплого Олексія, 30 березня, відбулась наступна зустріч, формат якої
практично не відрізнявся від попередніх. Ми активно продовжували долучати і зна235
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йомити діток з північних, центральних та східних регіонів України з традиціями та
звичаями дитячих весняних розваг.
У Вербну неділю, яка цьогоріч припала на 17 квітня, ми знову відвідали вимушених переселенців, привітали їх зі святом (Фото 3), побили свяченою вербичкою, примовляючи: «Не я б’ю, верба, б’є! За тиждень - Великдень! Недалечко - червоне яєчко!»
і «Б’ю вербою, щоб минало вас лихо з бідою!». А вже напередодні Великодня разом зі
своїми підопічними вчилися створювати писанки – символи життя, Сонця та весняного відродження.
Висновки
Станом на сьогодні діячам українського мистецтва відведена одна з головних
місій – популяризація культурного надбання свого народу. Актуальність української
пісні зростає з кожним днем, а музична традиційна творчість все більше набирає
обертів. Діяльність колективу може і буде відбуватися за різних умов сучасності. Започаткування доброчинних ініціатив сприяє та допомагає українським дітям творити
навіть під час війни.
Зустрічі та заняття з дітьми є важливою складовою духовно-морального виховання для обох сторін: як і для дітей, яких війна змусила з родинами переїхати до нашого міста, так і для самих «перлинчат». Адже перші черпають знання з традиційної
української культури, досліджують історичне і культурне минуле свого народу, а другі
усвідомлюють важливість зберігати та пропагувати такі знання серед своїх однолітків.
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ЯК СУКУПНІСТЬ ТРАДИЦІЙНИХ ЦІННОСТЕЙ: ЗАУМНІ ЛІЧИЛКИ
Анотація
Актуальність розгляду піднятої проблеми полягає у тому, що серед широкого
кола переданих і збережених від покоління до покоління творів української народної художньої культури, способів їх вивчення, трансляції, ретрансляції й поширення, лічилки,
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зокрема заумні, залишаються не достатньо дослідженими формами дитячого фольклору. Узвичаєні українські дитячі заумні лічилки нині використовуються доволі рідко,
уступивши місце сучасним скоромовкам, чистомовкам, лічилкам, іншим коротеньким
віршикам та навіть магічним заклинанням (тут варто згадати п’ятнадцять магічних
заклинань з книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг) з використанням складів або частин ірраціональних слів, які складаються у своєрідний мовний малюнок. Втім, новітні, як і традиційні, заумні лічилки з легкістю заучуються і з невдаваним зацікавленням
придумуються сучасними дітьми, швидко поширюються і щиро виконуються з додаванням синхронізованих відповідних рухів у надшвидкому темпі. Відтак, заумні лічилки, як
сукупність традиційних та сучасних цінностей, становлять невід’ємну складову національної народної художньої культури у хронотопі ХХІ століття і є актуальними для
наукового розгляду.
Мета – дослідити заумні лічилки в контексті сукупності традиційних цінностей
української народної художньої культури, з’ясувати механізми утворення текстів заумних лічилок, розглянути можливості їх ретрансляції в сучасному дитячому середовищі.
Висновки. Використання заумних лічилок та пісень зі схожими рядками або цілими приспівами заохочуватимуть дітей до їх вивчення і виконання, а отже, збереження
і ретрансляцію цього жанру. Поєднання їх використання зі смисловими навантаженнями щодо звуконаслідування співу птахів або мови звірів, тварин, сприятиме активному
розвитку фізичних, музичних та вокальних здібностей дітей, створюючи підґрунтя для
захоплюючого і цікавого навчання та підготовки дітей до майбутнього життя в соціумі, відбувається соціалізація, набуваються навички спілкування, зберігаються взаємні
інтереси. Так діти знайомляться з правилами змагання, взаємної критики тощо. Ігрова практика, імітуючи певні дії, дає можливість підготовки до реальності у дорослому
житті. Наукова новизна полягає у концептуалізації українського дитячого фольклору,
зокрема, такого жанру дитячої творчості, як заумні лічилки, в контексті культурологічного знання.
Ключові слова: українська народна художня культура, заумні лічилки, дитячий
фольклор, традиційні цінності, емоційний стан, релакс.
Дискусії
У художній культурі національна природа завжди набуває особливого значення. Порівняно з наукою або правовою культурою, національна природа виступає найбільш адекватним і яскравим відображенням неповторного габітусу нації, її звичаїв, обрядів, традицій, характеру народу. Багатоваріантність, доступність, яскравість,
імпровізаційність – ті невід’ємні риси народної художньої творчості, що дозволяють
затверджувати в художній культурі кращі аксіозразки духовності і моральності. Цивілізація гине, якщо забуваються її історичні і культурні традиції, адже втрачається
і вгасає її духовно-моральна основа. Провідним сегментом художньої культури, що
відображує етнокультурні архетипи нації, є народна художня культура.
Українська народна художня культура являє собою відображення дійсності в художніх образах за допомогою особливих виразних засобів. У народній художній культурі закладений механізм функціонування і збереження культури, спрямований на
зміцнення духовності суспільства. За влучним висловом Е. Дюркгейма, «суспільство –
творець і сховище всіх цінностей, причому кожне суспільство має набір багатоманітних, інколи абсолютно протилежних ціннісних уявлень, і лише одна визначена аксіологічна модель утворює конкретний тип соціальних відносин певного суспільства.
Така модель відображає цілі й спрямованість суспільного поступу, утворює його внутрішню основу» (Дюркгейм, 1991, с. 19).
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Непорушна роль традицій народної художньої культури втримується у національній самоідентифікації і моральній соціалізації й сучасних українців. А. Іваницький зауважує, що «на зорі людства художня творчість була несвідомою і становила
частку практично-утилітарної діяльності (трудової, обрядово-магічної та ін.). Пісня
регулювала ритм праці і танцю, танець відтворював сцени полювання, орнамент – обриси предметів та живих істот» (Іваницький, (1990), с. 6). «Первісне мистецтво мало
відповідало тому змістові, що ми зараз вкладаємо в поняття мистецтва. Воно виконувало трудові, регуляторні (виховні, спонукальні, заохочувальні тощо), магічні, юридичні (кодекс стосунків і норми поведінки між членами роду) функції» (Іваницький,
(1990), с. 7).
На кожному етапі життя людини важливу функцію виконують ігри, чітко відображуючи реальність буття. Й. Гейзинга, видатний нідерландський історик, автор
праці «Homo ludens», зауважував, що «століття, щасливіше за наше, набралося якось
сміливості й назвало наш вид Homo Sapiens. Коли ж із часом ми дійшли до усвідомлення, що, зрештою, не такі ми вже й розумні, як навіювало нам вісімнадцяте століття
у своєму схилянні перед розумом та в наївній життєрадісності, тоді новочасна мода
вибрала на означення нашого виду слово Homo Faber – людина-творець. Але термін
faber, хоч і не такий сумнівний, як sapiens, видається не менш характеристичним для
означення людської істоти, адже й чимало тварин також творці. Проте є ще й третя
функція, притаманна як людям, так і тваринам, і не менш важлива за розумування
й творення. Це – гра. Мені видається, що після Homo Faber – і чи не на одному щаблі
з Homo Sapiens – заслуговує на своє місце в нашій номенклатурі й Homo Ludens – людина, що грається» (Гейзинга, (1994), с. 5). Підкреслимо, що гра в дитячому віці є основою, діти не можуть не гратися. У дитячих іграх, для визначення місця і ролі кожного
їх учасника, завжди необхідними є римовані лічилки, які мають бути невеликими за
обсягом і звучати у заданому ритмі. Краще, щоб лічилки мали незрозумілі співзвуччя
або вигадані, зрозумілі тільки дітям, «заумні» слова, адже ігри зі словами – це також
дитяча потреба.
З’ясовуючи механізми утворення заумних/хитромудрих лічилочних текстів, варто зауважити, що лічилки в Україні почали збиратися з ХVІІІ століття. Втім, досліджувати лічилки, як виокремлений в особливий жанр фольклору дитячої творчості,
фольклористи розпочали у 20-ті – 30-ті роки ХХ століття (Г. Виноградов, О. Капіца,
М. Мельников та ін.).
Г. Виноградов у 1930 році вперше визначив лічилки як римовані тексти, які використовують діти з метою визначення ролі чи встановлення черги для початку гри
та класифікував їх за змістом слів. До цього умовного класифікатора й було введено
термін «заумні лічилки» (Виноградов, (1930), с. 45-47).
Науковцями в основу класифікації жанру було покладено різні домінанти, серед
яких – композиційний принципи (М. Мельник), поділ лічилок за жанровими ознаками (А. Баранцев) тощо. Однак, заумні лічилки входили до всіх визначених дослідниками груп.
Про походження незрозумілих/заумних/хитромудрих лічилок єдиної думки не
існує. Одні дослідники вважають, що найдавніші лічилки беруть свій початок від старовинних заклинань і змов. Інші доводять походження цього жанру фольклору від
латинських лічилок. Деякі навіть вважають, що незрозумілі лічилки є спотвореними
давньоєврейськими текстами молитов. Однак, всі науковці сходяться у думці, що цей
вид лічилок є стародавнім, і якщо порівнювати тексти, то вони є подібними й співзвучними лічилкам всієї території багатомовної Європи. Попри те, що заумні лічилки, як застиглі скалки древніх культур, є нібито позбавленими будь-якого сенсу формулами, втім, саме цією «заумністю» і ритмом вони й зачаровують дітей.
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Слово, тим більше, число, завжди вважалися магічними та навіть небезпечними.
Тому в давнину існувала заборона на лічбу «правильними» числами. Однак потреба
рахувати залишалася, і люди шукали та створювали «замінники» числам, що дійшли
до сьогодення у вигляді дитячих лічилок: «Азі, двазі, (або «первенчики, другенчики»,
«перводан, другодан») / Тризі, ризі, / П’ята, лата, / Шуби, рубай, / Дуби, хрест». «Хрест» –
це десять у метикованій хитромудрій лічилці. І це не випадково, адже в давнину після
кожної десятки робили зарубку хрест-навхрест на особливих дощечках. Звідти й пішло відоме й нині «зарубувати собі на носі». Отже, заумні лічилки – це своєрідні старовинні шифри, що містять замасковані цифри і слова.
Розглядаючи українські дитячі заумні лічилки, відмітимо, що це доволі довгі
рими або вірші, з чітко вираженим ритмічним рисунком, який організовує різноманітні рухи долонями двох або більше дітей і обов’язково містять незрозумілі слова,
приміром такі, як «еники-беники».
Старовинні дитячі лічилки «Еники-беники», «Ені, бені, рікі, факи» та інші, як і колись, визначають кому жмуритися і звучать, зокрема, таким чином: «Еники-беники, /
Їли вареники, / Еники-беники, клос. / Еники-беники, / Вийшов маленький матрос»
(Записано у серпні 2013 р. від Босик Зої Олександрівни, 1964 р.н., уродженки села Пінчуки Київської області).
Варіант за А. Топорковим: «Еніки, беніки, футо-ко-ме, / Амбуль, фамбуль, до
мене, / Цікі, пікі, драма тікі, / Пончик, пончик, дук» (Топорков, (1998)).
Згадалася з мого дитинства заумна лічилка, з якою ми з дітьми колись рахували у дворових іграх: «Ені, бені, рікі, факи, / Цур-буль-буль, каляки, шмаки. / Деус,
деус, кранодеус. / Едіт-бедід, / Битком Баткен, / Ені-Бені-Рец, / Квінтер-Мінтер-жец, /
Ені-Бені-раба, / Квінтер-Мінтер-жаба. / Про-бар, бо-бар / За-бор-зи, / Аткі-патки чуйним є, / Аболь-фаболь домене».
Нині звернути увагу на заумні лічилки особисто мене зумовило те, що діти з очолюваного мною зразкового художнього колективу театру пісні «Ладоньки», що працює в Центрі позашкільної роботи Святошинського району міста Києва, постійно
розважаються цими заумними лічилками, супроводжуючи їх плесканням у долоні,
кружлянням, тупанням, з іншими цікавими рухами пальцями, руками, ногами, причому, в дуже швидкому темпі. Це, насправді, виглядає цікаво, навіть заворожуюче,
коли двоє, четверо, восьмеро тощо дітей одночасно говорять або наспівують незрозумілою мовою, супроводжуючи цей процес різними, проте однаковими, чіткими рухами у дуже швидкому темпі.
Зрозуміло, що безліч таких заумних лічилок звучить інтернаціональною мовою.
З 553 записаних А. Топорковим текстів лічилок наведемо приклад, записаний ще
у 1890 році: «Уни-буни-реч, / Финти, финти, жеч, / Уни-бина-рабба / Финти, финти,
жаба» (Топорков, А. (1998)).
Або відома нам з дитинства: «Ене-бене, рики-тіки, / Турба-урба, сентебрікі. / Деодео, кашмадео, бац!». Також наводимо інший варіант відомої нам з дитинства заумної
лічилки: «Ене-бене-рики-такі, турба-урба, сенте-бракі. / Деос-деос-космодеус-бац! / Ене,
бене, рікі, паки, / Буль, буль, буль, каляки, шмаки. / Деу, деу, краснодеу, бац. / Цокоти,
мокоти, бе, / Абер, фабер, кумане, / Іки, піки, граматики, / Ін, клин». І це зовсім не дитячі
безглуздя чи нісенітниці. Це чимала лінгвістична робота, яка дуже потрібна для інтелектуального розвитку дитини. Складаючи такі хитромудрі лічилки самостійно, без примусу і з вільною фантазією, діти з великим задоволенням і захопленням передають їх одне
одному, розвиваючи водночас лінгвістичні здібності, освоюють рідну та іноземні мови.
На початок української народної пісні «Диби-диби-диби-би, пішла баба по гриби» схожа ця дитяча заумна лічилка: «Дюба-дюба, / Дюба-дюба, / Дюба-дюба, / Дюбадони, / Дони-дони, / Дони-дони / Дони-дони, а!».
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Досліджуючи слова різних українських народних пісень, ми знайшли достатню
кількість таких, в яких подібні «заумні» склади зустрічаються доволі часто. Наведемо
декілька прикладів пісень, в яких слова, зазвичай це слова приспівів, дуже нагадують
заумні дитячі лічилки.
Приміром, у приспіві української народної пісні «Дівка Явдошка» у приспіві,
який повторюється після кожної стрічки заспіву, звучить дуже схоже на заумну лічилку: «Джар, джар, джарочка, / Чи варила, душа мила, / Чи варила джар?».
Подібним чином починається українська народна хороводна гра «Цінтарія»,
в якій постійно звучить наче лічилка та й сама назва звучить «заумно»: «Цін, цін, цінтарія / Межі нами розмарія – / Кілько нас? / Мало нас! / Пой, Маріко, межі нас. / Бо ми
тебе любиме, / Цукру тобі купиме. / Кілько нас? / Мало нас! / Пой, Маріко, межі нас!».
В дитячій пісні-грі «Яструб і курчата» склади звуконаслідування звучать як слова
заумних лічилок: «Загадала бабусенька та й забагатіти, / Підсипала куряточку, щоб
вивела діти. / Кво, кво, куд-ку-дах, кво-кво-куд-кудах! / Ой пігнала бабусенька куряточка пасти, / Сама сіла під тиночок куделючку прясти. / Дир, дир, дир. / Ой хмариться,
туманиться, став дощ накрапати, / Стала баба куряточка в хату заганяти. / Ціп, ціп,
ціп. / А ще троє не загнала, ось яструб кружляє, / Гей, у розтіч, курчаточка, вже яструб
хапає. / Ох, ох, ох».
Є певний сенс розглядати дитячі заумні лічилки як деяку основу жартівливих
українських народних пісень, в яких із незрозумілих/заумних слів утворюються куплети, а частіше приспіви, як, наприклад, у приспіві відомої української народної пісні «Ой на горі цигани стояли»: «Ой то кужіль, / Ой то льон» / Ой то чорок веретьон, /
Я сиджу попрядую, / На його поглядую. / Стояла, думала / Циганочка молода, / Чирва
козир, / Бубна козир, / Два козирі, два туза, / Один циган, / Два цигани, / Циганочка
й молода» (Народні пісні Волині, 2018, с. 447). Неначе продовжуються ігри зі словами,
тільки тепер вже у дорослій творчості.
Показовою щодо використання й звуконаслідувальних складів у словах пісень
і лічилок, є пісня «Роздумався чоловік», записана у липні 1971 року у селі Чудниця Гощанського району Рівненської області: «Роздумався чоловік, / Як у світі жити, / Й купив собі курочку, / Щоби не тужити. / А курочка «ту-ру-ру, / Я й допіру не журу». В наступних куплетах йдеться про індичка («кияв-ки»), качечку («так-так-так»), баранчика («ме-ке-ке»), півничка («куд-кудак»)» (Народні пісні Волині, 2018, с. 482).
Висновки
Таким чином, заумні лічилки, як сукупність традиційних та сучасних цінностей,
становлять невід’ємну складову національної народної художньої культури у хронотопі ХХІ століття. Традиційні заумні лічилки залишаються не достатньо дослідженими формами дитячого фольклору і потребують подальшого їх дослідження.
Використання заумних лічилок та пісень зі схожими рядками або цілими приспівами заохочуватимуть дітей до їх вивчення і виконання, а отже, збереження і ретрансляцію цього жанру. Поєднання їх використання зі смисловими навантаженнями щодо
звуконаслідування співу птахів або мови звірів, тварин, сприятиме активному розвитку
фізичних, музичних та вокальних здібностей дітей, створюючи підґрунтя для захоплюючого і цікавого навчання та підготовки дітей до майбутнього життя в соціумі, відбувається соціалізація, набуваються навички спілкування, зберігаються взаємні інтереси.
Так діти знайомляться з правилами змагання, взаємної критики тощо. Ігрова практика,
імітуючи певні дії, дає можливість підготовки до реальності у дорослому житті.
У буремний час воєнного стану в Україні 2022 року заумні лічилки, особливо покладені на невибагливий мотив, добре застосовувати у якості релаксних, терапевтичних засобів впливу для поліпшення емоційного стану дітей.
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Отже, «кожна епоха, кожен етап суспільного розвитку, особливо фази соціальних зрушень, або перехідний період, який сьогодні переживає культура, викликають
необхідність проведення наукового аналізу, без якого неможливо знайти відповіді на
актуальні питання історичного й культурного буття» (Садовенко, 2018, с. 46).
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ПРОБЛЕМИ ОПАНУВАННЯ ТРАДИЦІЙНОГО СПІВУ
Анотація
Актуальність. Підвищення уваги до питань фольклорного виконавства є повністю
виправданим, адже сьогодні інтерес до традиційної народної культури росте, можемо
про цей процес говорити, як про світову тенденцію. За це свідчать багаточисельні європейські фестивалі етнічної музики, в яких презентується як власне автентична традиція, так і новітні її «прочитання».
Мета – окреслити проблеми опанування традиційного співу сучасними секундарними співаками / колективами та шляхи їх подолання.
Висновки. Традиційний ансамблевий спів створює особливу музичну реальність,
в який поєднуються індивідуальне й колективне, і яка є відображенням фольклорного
менталітету й етнічної музичної свідомості. Позитивна енергетика звучання досягається не лише вирішенням вокально-виконавських завдань: кожний учасник ансамблю
має не тільки володіти принципами народного виконавського мистецтва, але й у повній мірі розуміти специфіку та основні закономірності традиційної народної культури,
сприймати народні традиції як досвід, життєздатний та актуальний в сучасних умовах.
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Дискусії
Самобутнє вокальне звучання стає знаковим для фольклорно-етнографічних колективів різних країн. Без цього будь-який вокальний ансамбль залишається на рівні
«шоу» і втрачає національну музичну специфіку, чим збіднює та уніфікує культуру
власного народу. Досконале володіння етнічним характерним вокально-звуковим
простором є не таким простим завданням, як це може здаватися новачкам. Особливо актуальним це є для української національної культури, в який вокальні традиції
займають одне з найважливіших місць у процесі історичного розвитку народної музики.
Впевнені, що традиційна музика, її самобутнє звучання відіграють надзвичайну
роль і є необхідними та актуальними для сучасного культурного життя українського суспільства. Величезний творчий потенціал сучасних музикантів, спрямований на
оволодіння справжньою традиційною культурою співу, не може зводитися до «відтворення музейних експонатів», тобто до сліпого копіювання музичних виконавських
першоджерел. Результатом процесу спадкоємності має бути жива музика в своїх традиційних формах, що фіксують логіку співака усної традиції, але в основі своїй мають
особистісне осмислення й відчуття художньої філософії усної культури та фольклорного середовища її побутування. Механізми спадкоємності, що є ключовими у фольклорі, визначають і психологію виконавця, і характер власне виконавського процесу,
що відображається у законах відтворення та виникнення конкретної версії фольклорного тексту. Отже, спробуємо знайти відповідь на питання: з яким ступенем точності
необхідно слідувати логіці усної культури в рамках сучасного вторинного колективу,
що називає себе фольклорним?
Методи вивчення традиційного співу є широко відомими: це спостереження за
співочим процесом, емоційними реакціями співаків в експедиційних (фольклорноекспедиційні дослідження в ареалі побутування традиційної культури) чи стаціонарних умовах; цілеспрямовані розпитування про виконавську манеру, дослідження думок та вказівок, висловлених співаками; аналітичне дослідження співочої логіки (ансамблевої чи сольної) методами інтонаційного та структурно-типологічного аналізу
на основі порівняння та оцінки необхідної сукупності варіантів; спроба особистого
входження у виконавський процес усної традиції, яка може бути оформлена як практичне освоєння музичної мови традиційної музики (співи з народними виконавцями, надалі – у складі свого фольклорного ансамблю).
В наш час фольклористичні ансамблі переважно побутують у міському середовищі, окремо від «вчителів» – носіїв традиції, отже природний процес спадкоємності:
від дітей – до батьків, від учнів – до вчителів, – є перерваним. Тому питання методики
роботи з матеріалами експедицій і самостійного опанування локального співацького
стилю стають сьогодні особливо актуальними.
Для кожної регіональної вокально-ансамблевої традиції одним з основних питань є принципи внутрішньої консолідації співаків під час співу в колективі. Мова йде
не лише і не стільки про можливості вокально-технічної, фактурної чи інтонаційної
координації, скільки про створення гармонічного емоційно-психологічного середовища, що породжує необхідну енергетику звучання автентичного музичного твору.
Сільські групи майстрів – співаків складаються за особливими законами: їх колективний спів є співзвучним і гармонічним навколишньому середовищу – так зв. «фольклорній ситуації»: природі, селянському соціуму. Усі співаки розуміють і приймають
один одного і у співі, і у побуті, вони є близькими один одному по духу і по реаліям
життя (родичі, сусіди, друзі), що забезпечує цілісність звучання, яка залежить як від
техніки володіння звуком, так і від щирості людських стосунків. В результаті народжується особлива енергетика, яка захоплює і співаків, і слухачів, дозволяє не тільки
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почути у музиці красу мелодійних ліній та гармоній, але й відчути духовну силу національної культури.
Міському ансамблю, як і автентичному колективу, необхідно мати органічну
єдність, цілісність, усвідомлене розуміння один одного і підсвідоме «почуття ліктя»
у співі. Окрім цього фольклористичний ансамбль, як і автентичний колектив майстрів, повинен поєднувати співаків з яскраво вираженою індивідуальністю, гармонійних в ансамблевому звучанні, таких, що вміють виконувати різні функції (фактурну,
ритмічну, звуковисотну, архітектонічну, енергетичну). Кожний співак сільського ансамблю знаходиться на своєму місці, несе самостійне навантаження у звучанні. В той
же час за різних зовнішніх обставин співаки можуть змінювати свої ролі в ансамблі,
брати на себе функції виконавців, які є відсутніми. В такому випадку голоси можуть
мінятися функціями, що є свідченням гнучкості й життєздатності сільської співочої
групи, а також високого ступеню майстерності кожного її учасника, здатного відчувати цілісність пісні і обирати для себе певну роль в ній під час кожного конкретного
виконання.
За умови грамотної побудови творчого спілкування з носіями традиції – співаками сільських колективів та достатньої кількості експедиційних аудіо- та відеозаписів живого звучання автентичного виконавства опанування традиційного співу
вторинними колективами йде достатньо продуктивно. При чому, чим більш природно відбувається процес опанування вокальної традиції, тим більше у співі живого
дихання, правди інтонування. Саме тому учасники молодіжного фольклорного руху
користуються здебільшого усними методами освоєння вокального стилю, надаючи
перевагу співу разом з народними співаками, та спираються виключно на слуховий
метод розучування за фонограмами (записами). Цей аспект актуалізується методикою занурення у фольклорний матеріал і практичне опанування законів традиційного звуку / виконавства, що передбачає цілеспрямований розвиток навичок слухового
сприйняття звучання автентичних виконавців, при чому не лише звуковисотним, але
й вокальним, темброво-артикуляційним слухом; а також власну сольну й ансамблеву
вокальну практику.
Творчим обмеженням виконавців – вторинників признаємо розучування народних пісень за вокальними партіям і виключно по нотах, що повністю унеможливлює
дотримання природного варіантного принципу автентичного першоджерела в аспекті розгортання багатоголосся. Таке виконання перетворюється у спів із завченою динамікою, мімікою, жестами, що є характерною рисою народно-хорових інтерпретацій
фольклору ще з радянських часів.
Надзвичайно важливим є питання досягнення свободи ритмічного руху, що спирається на гармонічне відчуття музичної архітектоніки автентичного наспіву і є для
міського співака одним із найскладніших питань у засвоєнні традиційного співу. Ритміка народної пісні свідчить про зовсім інше, особливе відчуття руху музичного часу.
Спів з постійним відчуттям жорсткої метроритміки, що є характерним для сучасного
музичного мислення, кардинально спотворює внутрішню логіку музичної мови традиції.
Ще одним проблемним аспектом є складність досягнення необхідної тембровостилістичної достовірності у співі, обумовлена тим, що міський співак мало чує народний спів у акустично природному середовищі, а отже має погано сформоване внутрішнє відчуття так зв. «звукоідеалу». Це породжує розповсюджений недолік, коли
власна вельми приблизна, а інколи й хибна уява про традиційний звук формує індивідуальну манеру міського співака – вторинника, в цьому випадку – надзвичайно
далеку від традиції. Виправдати цю відстань існуванням якогось «свого» голосу чи
«правильного» співу не можливо, адже якщо манера співу якогось виконавця супере243
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чить основним звуковим параметрам традиції – то цей співак просто не володіє вокальною технікою цієї традиції. Індивідуальні риси голосу можуть по-різному проявлятися в тому чи іншому вокальному стилі, однак це не повинно слугувати «ширмою»,
за яку ховається невміння співати у конкретній традиційній системі.
Очевидно, що освоєння вокального стилю локальної традиції може вважатися
коректним лише тоді, коли співак міського вторинного колективу володіє базисними
принципами й глибинними механізмами фольклорного мислення; розуміє семантику і функції музичних фольклорних явищ; спроможний використовувати в процесі
співу більшість елементів музичної системи даного локального стилю; сформував
в собі відчуття природного взаємозв’язку виконавських елементів різного рівня, що
дозволяє органічно, не програмуючи спів заздалегідь, відтворювати відомий музичний текст кожного разу заново, вибудовуючи звукову тканину наспіву відповідно
конкретній виконавській ситуації. Окрім окреслених аспектів виконавець – вторинник має добре володіти пісенним діалектом традиції (характером промовляння тексту, системою співацької артикуляції); оволодіти стереотипними для даної традиції
тембровими якостями, характерним забарвленням звуку, що виникає у результаті
координації індивідуальних особливостей голосу із звуковим ідеалом місцевого вокального стилю; засвоїти усі виконавські прийоми, ключові для локального стилю,
що визначають характер звуковидобування та звуковедення; вільно керувати своїм
вокальним апаратом і мати необхідну енергетику звучання.
Висновки
Досягнення необхідного рівня індивідуальної майстерності у виконавця – вторинника має супроводжуватися виробленням специфічного відчуття ансамблю. Слух
ансамблевого співака є принципово комплексним: кожний відчуває кожного, чує
загальне звучання музичного матеріалу і вибудовує свої входження в нього. Традиційний ансамблевий спів створює особливу музичну реальність, в який поєднуються
індивідуальне й колективне, і яка є відображенням фольклорного менталітету й етнічної музичної свідомості. Позитивна енергетика звучання досягається не лише вирішенням вокально-виконавських завдань: кожний учасник ансамблю має не тільки
володіти принципами народного виконавського мистецтва, але й у повній мірі розуміти специфіку та основні закономірності традиційної народної культури, сприймати народні традиції як досвід, життєздатний та актуальний в сучасних умовах.
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КОЛЯДКИ НА ОСНОВІ ВІРША 5+5+3
В ТРАДИЦІЇ СЕЛА СЛОБОДА НА БУКОВИНІ
Анотація
Актуальність. Пісні зимового циклу добре збереглися на всіх етнічних землях українців. У той же час в різних регіонах побутують свої варіанти проведення зимових обрядових дій та приурочених до них наспівів. Навіть у традиції одного села можна записати
кілька мелодичних варіантів тієї самої ритмічної форми, що і трапилося в селі Слобода
Новоселицького району Чернівецької області.
Мета – здійснити порівняльний аналіз колядок, що походять від ритмотипу з віршем 5+5+3.
Висновки. Досліджувані колядки належать до молодіжного циклу, одна з них співалася для незаміжньої дівчини, інша – для неодруженого хлопця. Хоча пісні й належать до
одного пісенного типу (точніше, його похідної версії з будовою вірша 5+5+2), вони мають
чимало відмінностей: різні семантичні форми та мелодії, варіантність у ритмічних
малюнках.
Ключові слова: зимові пісні, колядки, Буковина, Чернівецька область.
Дискусії
Джерельною базою цієї роботи стали експедиційні записи Анни-Крістіни Стрежак в селі Слобода Новоселицького району Чернівецької області. 21 серпня 2021 рік
відбувся сольний сеанс з Вікторією Денисівною Стацюк 1945 року народження. Під
час другого приїзду 8 січня 2022 року до неї приєдналася ще одна місцева мешканка –
Горпина Іллічна Булихівська 1941 року народження.
Серед обрядових жанрів співачки найкраще пам’ятали пісні зимового циклу: колядки різноманітної тематики і стилістики, пісні до обряду водіння Маланки, примовки до засівання (Стрежак, 2022).
За словами Вікторії Денисівни, до нашого часу збереглася традиція колядувати
неодруженим хлопцям і дівчатам. Тож репертуар відрізняється залежно від адресата.
Виконавцями колядок (у місцевій вимові колядка – «коляда́») були хлопці. Для своїх
неодружених товаришів вони співали: «Сидять панові поза столові. Влаго», а от для
незаміжніх дівчат: «Ой там в садочку три яблиночки. Вино. Вино на яблунь червоне ябко
зроди» (у місцевій традиції цю пісню називають скорочено «Червоне ябко».)
Саме ці колядки («ко́ляди») молодіжного циклу і стали предметом нашого дослідження – вони мають ранньотрадиційні мелодії і належать до одного ритмічного
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типу. Наведемо транскрипції обох пісень з повними поетичними текстами та проаналізуємо їх.
Колядка дівчині «Ой там с садочку...» має шлюбну тематику: до дівчини (її
ім’я залежить від імені конкретного адресата) по черзі приходять батько, мати, брат і
сестра і нарешті миленький, які просять зірвати яблучко. Проте дівчина погоджується
це зробити лише для свого судженого.

Ой там в садочку три яблиночки. *Вино.
Вино на яблунь червоне ябко зродив.**
* Приспів, що займає дві третини композиції, повторюється в кожній строфі.
** В одноголосному виконанні рефрен завершується словом «зроди».
Много зацвило й мало вродило. Вино...
Хто єго стерже – панна я грешна. Вино...
Панна я грешна, на ймя Марійка. Вино...
Прийшов до неї та й татко її. Вино...
«Дочко Марійко, зверши яблучко.» Вино...
«Бігме не звершу, й милому держу.» Вино...
Прийшла до неї та й мамка її. Вино...
«Дочко Марійко, зверши яблучко». Вино...
«Бігме не звершу, й милому держу.» Вино...
Прийшов до неї та й братчик її. Вино...
«Сестро Марійко, зверши яблучко». Вино...
«Бігме не звершу, й милому держу.» Вино...
Прийшла до неї сестричка її. Вино...
«Сестро Марійко, зверши яблучко». Вино...
«Бігме не звершу й милому держу.» Вино...
Прийшов до неї миленький її. Вино...
«Ой, звершу, звершу здавна ти держу.» Вино...
Вінчуємо вас щастям, здоров’ям. Вино...
Щастям, здоров’ям, з Різдвом-Рожеством. Вино...
У тексті цієї колядки трапляються діалектизми (бігме – присягаюсь, зверши – зірви, дістань зверху, вінчуємо – бажаємо).
Колядку для хлопця «Сидять панові поза столові...» до молодіжного циклу
зараховуємо умовно, адже її текст не присвячений власне хлопцю, а має суто християнську тематику: новонародженому Спасителю шукають ім’я і лише за третім разом –
Святий Ісус – Мати Божа дає свою згоду.
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Сидять панові поза столові. Влаго. (2)
Та й радять раду межи собою. Влаго. (2)
Як би дитяти ім’я йму дати. Влаго. (2)
Та й дали єму, як Святий Петро. Влаго. (2)
Це Матир Божа це не взлюбила. Влаго.
Це не взлюбила, це не вхвалила. Влаго.
Та й від пристолу й ся відступила. Влаго. (2)
Сидять панові поза столові. Влаго. (2)
Та й радять раду межи собою. Влаго. (2)
Як би дитяти ім’я йму дати. Влаго. (2)
Та й дали єму, як Святий Іллій. Влаго. (2)
Це Матир Божа, це не взлюбила. Влаго.
Це не взлюбила, це не вхвалила. Влаго.
Та й від пристолу й ся відступила. Влаго. (2)
Сидять панові поза столові. Влаго. (2)
Та й радять раду межи собою. Влаго. (2)
Як би дитяти ім’я йму дати. Влаго. (2)
Та й дали єму як Святий Ісус. Влаго. (2)
Це Матир Божа, це вже злюбила. Влаго.
Це вже злюбила, це вже вхвалила. Влаго.
Та й до пристолу ся приступила. Влаго. (2).
У тексті цієї колядки є оригінальний рефрен «Влаго», але пояснити значення
цього слова співачка Вікторія Денисівна Стацюк не змогла: «Слово це знаю, що є у коляді, а шо воно означає – я не знаю».
Обидві колядки мають споріднений ритм з будовою вірша 5+5+2 (композиція
пісень – дворядкова строфічна). Така ритмосилабічна форма є похідною від широко відомої колядкової форми 5+5+3, монографічне дослідження якої здійснила Ірина
Клименко (2013). Порівняймо прамодель з її похідними варіантами з села Слобода:
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Відмінність від моделі полягає у третій силабогрупі кожного рядка – замість ямбічного трискладника стабілізувався двоскладник з пролонгованою другою силабохроною, яка порушує тримірний устрій ритму (замість трьох одиниць, такт нараховує
чотири мірні одиниці). Така ритмосилабічна форма досі не була описана (І. Клименко
у своїй роботі згадує випадки розростання 3-складника до 4-х і навіть 5-ти складів
(2013, с. 51, 52))
Між собою мелодії відрізняються ритмомалюнками п’ятискладників: Колядка
дівчині («Ой там в садочку...») заснована на так званому «вальсоподібному» ритмі,
а от в колядці хлопцю («Сидять панові...») перший рядок має класичний «колядковий»
ритм, а в другому рядку відбувається переритмізація на «вальсоподібний» (у слід за
І. Клименко «колядковий» 5-складник позначатимем літерою «а», «вальсоподібний» –
літерою «b», 3-складник – «с» (Клименко, 2013, с. 47, 48)).
Найбільший контраст між піснями створений звуковисотними засобами. В цілому подібні за силаборитмічним та композиційним устроєм пісні мають абсолютно
різні мелодії. Наспів дівочої колядки спирається на квінтовий ладозвукоряд з великотерцієвою основою. Загальний діапазон розширено за рахунок високого шостого
щабля, який оспівує мелодичну вершину. Колядка хлопцю також має діапазон сексти
(у цьому випадку малої), але в мелодії на перший план виступають поспівки тетрахордової природи: es2-c2-b1 + c2-b1-a1-g1. Початок мелодії взагалі сприймається як хід
від субкварти до опорного щабля c2 (четвертий щабель звукоряду), після чого опорним стає b1, і тільки потім g1 (перший щабель). В основі ладозвукоряду малотерцієве
співвідношення першого і третього щаблів.
При всьому контрасті, мелодії колядок мають ряд спільних ознак: амбітус сексти,
однакову мелотематичну форму, кадансування на першому щаблі, логіку розгортання
мелодії (перший рядок має ширший секстовий діапазон, другий рядок – вужчий квартовий). Спільна й фактура – монодична – яку продемонструвало дуетне виконання
пісень під час другої експедиції.
Узагальнити спостереження над устроєм обох колядок допоможе наступна таблиця. Контрастні позиції виділяємо сірою заливкою:
Аналітичні параметри

Колядка «Ой там в садочку
три яблиночки»

Колядка «Сидять панові
поза столові»

Адресат пісні

дівчина

хлопець

Тематика

шлюбна

християнська

Композиції

строфічна дворядкова

строфічна дворядкова

Силабічна форма

552;552

552;552

Ритмічна форма

aaс;аaс

aaс;bbс

Семантична форма

абр;сту

а б р; а б р (а б р ; б в р)

Мелотематична форма

α β γ ; δ δ1 γ.

α β γ ; δ δ1 γ1.

Діапазон

велика секста

мала секста

Співвідношення
1-го і 3-го щаблів

велика терція

мала терція

Ладозвукоряд

квінтовий

інтерферентне
тетрахордів

Опорні звуки

5, 5, 1; 4, 4, 1

4, 3, 1; 2, 2, 1.

Фактура

монодична

монодична
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Висновки
У традиції села Слобода Новоселицького району Чернівецької області колядки
молодіжного циклу (адресовані хлопцю і дівчині) мають оригінальну ритмосилабічну
форму 5+5+2, яка входить до арсеналу різновидів макротипу 5+5+3.
Споріднені колядки мають і низку відмінностей, серед яких семантична форма
та різне ладоінтонаційне наповнення тієї самої мелотематичної форми. Наспіви також відрізняються за ритмомалюнками, які, за даними мелогеографічних досліджень
І. Клименко, належать опозиційним субареалам: ритмомалюнок колядки дівчині «Ой
там в садочку три яблиночки» (bbс;bbс) в основному побутує на Поліссі, а малюнок
з переритмізацією в колядці хлопцю «Сидять панові поза столові» (aaс;bbс) поширений переважно на південних теренах ареалу – Опілля та Лівобережжя (Клименко,
2013, с. 50, 51, карта К2). Співіснування в традиції одного села обох ритмічних різновидів свідчить про міграційні процеси, які проходили теренами досліджуваної нами
місцевості.
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Анотація
Актуальність. Традиційне українське весілля – одне з найскладніших і найдовших
за тривалістю обрядодійств. На Лівобережжі стає все важче знайти справжніх знавців весільного обряду та приурочених до нього пісень. Джерельною базою роботи стала
стаття Галини Лук’янець «Весілля в Клюшниківці Миргородського району Полтавської
області» зі збірника «Муравський шлях–2000», куди увійшли матеріали комплексних
фольклорно-етнографічних експедицій 1989–1992 років (Лук’янець, 2000).
Мета – розібратися у послідовності весільних обрядодій, властивих традиції Середньої Наддніпрянщини, ми детально вивчили хід весільного обряду, який донедавна побутував у селі Клюшниківка Миргородського району на Полтавщині.
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Висновки. Наприкінці ХХ століття зусиллями харківських дослідників було детально розпитано і записано всі етапи весільного обряду в селі Клюшниківка на Миргородщині. На основі оприлюднених експедиційних матеріалів авторкою було створено
таблицю, в якій у хронології відображені всі обрядодії місцевої весільної драми та приурочені до них пісні. У подальшому це стане базою для власних експедиційних досліджень
на Полтавщині.
Ключові слова: весілля Полтавщини, Клюшниківка, Миргородський район,
Полтавська область, Середня Наддніпрянщина.
Дискусії
Експедиційна робота у селі Клюшниківка є яскравим прикладом стаціонарного дослідження вузьколокальної фольклорної традиції. Місцевий весільний обряд
було ретельно розпитано від гурту жінок 1910–1920-х років народження. До збирацької роботи залучилися співробітники Харківського обласного центру народної творчості (Г. Лук’янець, Д. Лебединський) та учасники харківських фольклорних ансамблів «Слобожани» й «Муравський шлях». Експедиційні виїзди здійснювали упродовж
трьох років (1989–1992).
Не дивно, що при такому підході збирачам вдалося записати не тільки хід весільного обряду та відповідні пісні, але й зробити замальовки деяких атрибутів (весільного хліба), які також представлені в роботі Г. Лук’янець. Пісні у статті представлені
транскрипціями текстів і мелодій.
Вражає деталізація описаного етнографічного матеріалу. Зокрема, опитані жінки не тільки в усіх нюансах розповіли про передвесільні звичаї, але й проказали прислів’я, які жартома говорили селяни Клюшниківки про осінні свята, до яких найчастіше приурочували сватання (Лук’янець, 2000, с. 6). Деякі епізоди весілля наведені
у кількох варіантах, наприклад, епізод повернення з церкви після шлюбу (Лук’янець,
2000, с. 22–23).
Інформанти добре пам’ятали всіх дійових осіб, які виконували ту чи іншу «роль»
у весільній драмі. У таблиці 1 наведемо чини з боку Молодої та Молодого:
Чини з боку Молодої та Молодого
рід Молодої

Таблиця 1

рід Молодого

Старша дружка

Старший боярин

Дружки

Бояри

Брат

Світилки

Дядина

Свашки

Старший дружко

Старости (старший староста та підстаростий)

Гарячухи

Весільний «поїзд»

Снідальники

З метою конкретизації, хто саме з родичів входить до тієї чи іншої групи дійових
осіб і яка у них була функція в обряді, ми склали детальну таблицю. Наведемо її фрагмент на прикладі учасників весілля з боку Молодої (див. таблицю 2):
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Учасники весілля з боку Молодої
Назва

Пояснення

Таблиця 2

Функції

Старша дружка

найближча
подруга

четвер: дає Молодій коня і їде з нею у сусідні села
гукати на весілля; субота («кликання»): вбирає
Молоду, бере 2 шишки – одну залишає у свекрухи,
іншу – в останній хаті, ламає ціпок і перекидає через
хату, щоб самій вийти заміж; неділя: тримає в церкві
вінець над Молодою, разом зі Старшим боярином
стелить молодим рушники; відрізає з вінка Молодої
квітку та віддає світилці, потім намагається
вирвати з рук світилки шапку Молодого з квіткою
для викупу; перед від’їздом до Молодого, виходячи
з-за столу, тягне Молоду у свій бік

Дружки

молоді незаміжні
дівчата-подружки

субота: «кличуть» на весілля разом з Молодою,
прикрашають гільце, перешкоджають вивезти
придане; неділя: співають тужливі пісні від імені
Молодої або її матері, передирки зі свашками,
світилками та боярами

Брат

рідний брат
після сватання: іде на «розгляди» до Молодого;
(хлопчик з її роду) неділя: займає місце біля Молодої за столом та
вимагає викуп, розплітає косу Молодій, виводить її
за ворота батьківського двору

Старший дружко дядько або
жонатий чоловік

неділя: ділить коровай (разом із старостою)

Дядина

жінка рідного
дядька

субота: заплітає косу Молодій на «кликання»

Гарячу́хи

рід молодої, гості
(окрім дружок
та найближчих
родичів)

неділя: ідуть догулювати весілля до Молодого після
того, як він забирає Молоду до себе

Сні́дальники

брати, сестри та
дружки

понеділок: несуть «снідання» Молодій. Якщо вона
«чесна» – крадуть «прапір» і несуть до батьків
Молодої, показуючи дорогою всьому селу

Є на весіллі і спільні назви для представників обох родів: весільна мати, коровайниці, перезва (у понеділок після снідання спільною ходою обох родів йшли до батьків
молодої і, вже разом із її батьками, верталися назад до Молодого), «цигани».
Найбільш кропіткою для нас була робота по упорядкуванню подій весільного
дійства за їх хронологією. З цією метою була укладена таблиця, яка зайняла 25 сторінок. Таблиця має 6 стовпчиків із заголовками: день, етап весілля, дії, інципіти пісень, № мелодії та ритуальні діалоги. Наведемо фрагмент цієї таблиці у спрощеному
вигляді. Для цього ми обрали один з весільних епізодів – викуп приданого, який відбувається в суботу увечері, напередодні весільного дня (див. таблицю 3):
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Таблиця 3

Викуп приданого у с. Клюшниківка
Етап обряду

Дії

Пісні

№
мелодії

Молодий
з боярами
приїжджають
до молодої
за «худобою»
(скриня з
приданим)

Після одержання «відкупу» всі
заходять до хати, вечеряють, а потім
виносять придане. На віз ставлять
скриню, потім її наповнюють (рядна,
сорочки, подушки). Як тільки щось
виносять з хати, бояри кричать, щоб
ще винесли

Дії матері
Молодої

Коли все склали на воза, то мати «Не сип,
обсипає віз житом, тричі обходячи мати, вівсом»
довкола. Дружки в цей час співали
(супроводжує
всі весільні
обсипання)

Викуп
приданого у
дівчат

Після обсипання дівчата залазять на
віз і сідають на подушки, не даючи
виїхати з двору. Бояри мають дати
«відкуп»

Від’їзд з
приданим

Мати Молодої виводить коней за «Нашій
ворота, щоб Молода жила щасливо у неньці
новій хаті і додому не повернулася. полегшало»
Тим часом дружки співають

23,
формула
№2

«Наша
скриня та й
дубовая»

24,
формула
№2

Діалоги
Бояри
кричать:
«Шість!
Вісім!»

22,
формула
№2
вар. 2

Придане
привозять до
свекрухи

По приїздові до батьків молодого «Ой упала
співають.
ожеледа з
неба»

25,
формула
№2

Свекруха
обсипає віз
житом

Батьки наливають могорич і всіх «Не сип,
запрошують до столу. Скриню на мати, вівсом»
возі знову обсипають, співають

22,
формула
№2
вар. 2

Висновки
Знайомство з весільною обрядовістю села Клюшниківка Миргородського району
Полтавської області показало, що на початку 1990-х років місцеві жителі добре знали
весільні традиції своїх дідів і могли розповісти про обряди в усіх деталях.
Для авторки зроблена робота є лише першим кроком у пізнанні весільної звичаєвості свого краю. Пісні села Клюшниківка присутні на електронних ресурсах: «Цифровий архів фольклору Слобожанщини та Полтавщини», «Народні пісні України» та
на різних аудіо-носіях. Тож наступним кроком у вивченні місцевої весільної традиції
стане пошук та аналіз аудіозаписів весільних пісень Клюшниківки як у автентичному,
так і у вторинному виконанні, адже серед збирачів були і представники харківських
фольклорних ансамблів, які не могли не взяти ці пісні до свого репертуару.
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Вивчення весільних обрядів та пісень Клюшниківки може бути базовим для подальших досліджень (у тому числі й експедиційних) Центральної Наддніпрянщини.
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Анотація
Актуальність. Із сивої давнини в слов’янських народів першим річним святом вважалася весна. В Україні це свято молодості народило могутній життєрадісний і барвистий, як сама весна, потік ліричної поезії та музичних творів, виконання яких було приуроченим саме до весняної пори року. Надзвичайно різноманітною є музична спадщина
весняної календарної обрядовості Рівненської області (Західне Полісся).
Мета – описати весняні пісні, що зберігаються у колективній пам’яті автентичних співаків села Люхча Сарненського району Рівненської області.
Висновки. Нині на прихід весни реагують зовсім інакше як колись. Веснянки на теперішній час не відбуваються в такій традиційній системі, як колись. Багато веснянок
вже втратили свої обрядові функції, ставши просто ліричними піснями. Найчастіше їх
можуть заспівати лише люди похилого віку, дуже рідко – жінки та дівчата, які перейняли це від своїх бабусь. Багато веснянок залишилося не вивчених, не досліджених, і тому
нам потрібно зберегти хоча б те, що залишилося.
Ключові слова: село Люхча, Західне Полісся, весняні гуляння, фольклор, гагілки,
ягілки.
Дискусії
У давнину твори, що виконувалися у весняний час, були своєрідними магічними
замовляннями, спрямованими на те, щоб прискорити весняні переміни: прикликати
весну, прогнати зиму, виворожити урожайне літо, напророкувати дівчатам і парубкам
щасливого обрання пари і весілля. В різних місцевостях України такі пісні мали свої
назви. Лише на Західній Україні таких назв було близько двадцяти, а в цілому на території України їх існує понад сорок. Це такі назви, як: гаївки, гагілки, ягілки. Окрім
вказаних побутують і такі, як: володарки, рогульки, постові пісні, а в окремих селах –
риндзівки та кріп. Рідше їх називають великодніми піснями чи зельманами.
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На Західному Поліссі найуживанішою назвою була веснянка. Веснянки є надзвичайно енергетичним жанром музичного фольклору. Їх виконання підсилювалося десятками сильних людських голосів. Сюжети їх різноманітні: пісні про кохання,
яким властиві багатство та різноманітність пісенної символіки, що робить ці твори
неповторними з точки зору художньої цінності (образи птахів, калини – як символ
дівочої вроди і чистого кохання; рути-м’яти – як символ краси й цнотливості дівчини;
ромен-зілля – як символ вірності або ж розлуки; барвінку тощо).
Свою увагу зосереджу на календарно-обрядових піснях, а саме: веснянках поліського села Люхча, що у Сарненському районі Рівненської області. Село досить часто
привертало увагу дослідників своєю унікальною культурою тому, що саме тут, із усіма
самобутніми набутками поліської побутової та художньої культури найбільше збереглися співочі, танцювальні та музичні гуртові традиції. Унікальним репрезентатором
їх виступає фольклорно-етнографічний ансамбль «Троян» та старожили села: Ольга
Мисанець, Лідія Гаврильчук, Дмитро та Герасим Жабчики.
На основі зібраних матеріалів і наявних досліджень села Люхча можна вважати,
що більшість із пісень весняного циклу має дуже давнє походження. На їхню архаїчність виказують такі головні прояви, що полягають в поєднанні пісень з іграми та
танцями. У танках і хороводах молодь розбуджувала енергію, життєрадісний настрій.
Окремі танцювальні рухи нагадували оранку, сівбу руками, поління, косіння тощо.
Мелодії веснянок дуже прості й невибагливі за змістом. Вони побудовані на багаторазовому повторенні однієї – двох поспівок у межах невеликого діапазону.
Весняні календарні пісні виконували тільки дівчата. Раннє виконання веснянок
пов’язувалося з появою перших ознак весняного пробудження природи: проталин
на снігу, свіжої зелені, прильоту перших птахів. Тоді дівчата вибігали на двір і починали співати веснянок. Традиційними місцями, де співалися веснянки, були береги
рік і озер, вигони, підвищені місця, горби. Подекуди весняні пісні співали, сидячи на
колодках, призьбах, лавках чи в хаті, або ж виконували, вилазячи на дерево. В пам’яті старожилів села збереглись яскраві картини весняних хороводів: ходіння молоді
сільськими вулицями довгими рядами, оживлений гомін і спів на сільських площах
і вигонах, що не вгавав до пізнього вечора (Цапун, 2015).
Найраннішою, щодо часу виконання, є група закличних веснянок. Вони ще означаються в народі, як: «кликати», «виглядати» чи «гукати» весну, і сприймаються як
звертання до весни, до істот та речей, що асоціюються з нею. У веснянці «Весна, весна,
весняночко» до Весни звертаються як до живої істоти, просять її розбити «хмари сніговії, мости криго вії», посіяти «трави шовковії і квіти запашнії». Ця веснянка виконувалася у селі найпершою і з неї починалися весняні дівочі забави.
Дівчата, зібравшись на весняні гуляння, бралися за руки і водили колові танки, що
імітували приліт птахів (текст тут і далі подається із збереженням місцевого діалекту):
Ходіте, дівоньки, ходіте, рибоньки,
Льонку брать, льонку брать.
Поберіте рукавичи дай на свої білі ручки,
Льонку брать, льонку брать…
Або ж:
Да село, наше село, да чого невесело?
Старі баби погорбателі, молодічки погубателі.
А девочки да й замож пошлі.
Да й нікому вийти, да й село звеселіти…
Присутність при цьому або й участь у виконанні веснянок хлопців, жінок старшого віку і навіть дітей, пояснюється втратою початкових функцій цього звичаю.
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Поліщуки по-особливому опоетизовують прихід весни. Ось чому у піснях «Уже
весна», «А в соловейка жінка маленька», «Ой на рожку, рожку», «На городі зайчики
трублять» стільки мудрих звернень суто до неї, до весни, а також птахів, тварин, природи, аби швидше розбудилася земля, настало тепло і літечко.
Існує міф про те, що весну на крилах приносять птахи з вирію, і наші предки вірили, що в той час відкривається ключами небесна брама, через яку весна та весняні
божества сходять на землю. З такими віруваннями пов’язана весняна гра «Явор». Веснянка співається у формі діалогу. Двоє виконавиць стають одна навпроти одної, імітуючи піднятими вгору руками чи протягненими хустками «ворота». Інші учасники гри
намагаються пройти крізь «ворота». При цьому співають:
Явор, явор, яворові люди,
Що ви тут робилі?
- Ми робилі моста
Для пана староста.
Тисяч коней пропускалі,
А їдного затрималі.
Перва капуста,
Друга пропуста.
Третя затримана,
Четверта дарована.
Всі (речетативом): «Кого любиш?»
Одна: «Іванка».
Маємо зауважити, що у фольклорній традиції тема та символ мощення мостів
є символом очікування. Мощення моста виражає очікування саме шлюбу, і отже, має
зв’язок з давніми язичницькими уявленнями неба мостом.
У весняній грі «Подоляночка» оспівується образ дівчини із гаю. У цій веснянці
зберігся елемент «оживлення» дівчини після довгого сну, ритуального вмивання і вибору подружки:
Десь тут була подоляночка,
Десь тут була перепілочка…
Ой десь вона впала, до землі припала.
Личко не вмивала, бо води не мала.
Устань, устань, подоляночко,
Промий очки, як шкляночки…
Да возьмиса в боки, та пойди у скоки,
Пойди до Дунаю, бери дівку скраю,
Чи попову, чи дякову,
Чи надгрішну мужикову –
Котру хоч…
До пізнього періоду творення належать і сатирично-гумористичні веснянки,
у яких дівчата передражнюють хлопців. Дівчата співають, що:
Девки ноги помилі, а хлопчики попилі,
Девки ноги полоскалі, а хлопчики похлєбталі…
Або ж :
Що сидять девки за столом, а хлопчики под столом…
Що єдят девки піроги, а хлопчики рогалі…
Що єдят девки гусятіну, а хлопчики жабу печену…
Такими жартівливими веснянками – докорами поліські дівчата прагнули привернути до себе увагу парубків, щоб з ними у парі провести весну.
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Серед весняних пісень відзначаються й такі, які пов’язані зі шлюбом:
Віл бутує – весну чує, девки плачут – замож хочут…
Або ж:
1. А хто в нашім селі нежонатий ходить?
Рефр. Стой дерево, на доліні половини кудраво.
2. Нежонатий ходить молодий Толічок…
У веснянці «Поставлю я свечу ясному месяцу» цікавим є рефрен «Да вода йде, да
по каменю стиха йде», який повторюється після кожного куплету. З наукових джерел
відомо, що вода тут набуває магічно-символічного значення. Весняно-літній обряд
ритуального купання, обливання водою, є символом парування та згодою на шлюб.
У веснянках села Люхча зустрічається тема «кумування», от як бачимо у веснянці:
Ой Марина да кума моя,
На городі да свиня твоя.
Нехай ріє да й заночує,
Бо солодкий коренец чує…
У веснянці «Ой льонче, наш льонче» тройчастий барвінок символізує триєдність
світу: сонце, місяць, вода; Тризуб як вияв триєдності світу: чоловік – жінка – діти;
сонце – місяць – зоря.
Звичай «співати весну» мав у поліщуків значну тривалість у часі – від ранньої
весни до Зелених свят. Весняний цикл завершувався прадавнім обрядом «Водіння
стрєли», який символізував перехід весни в літо:
1. Ой стреліла стрєла, да й посеред села.
2. Не попала вона не в яке дерево.
3. Да попала вона вдовіного сина.
4. Вдовіного сина да й у Васілєнька.
5. Да й у Васілєнька навпроти серденька.
6. Ой як прилєтіло, да й три зозюлєньки.
7. Дай три зозюлєньки, да й всі три рабеньки.
8. Одна прилєтіла – в головоньках сіла.
9. Друга прилетіла – над серденьком сіла.
10. Третя прилєтіла – й у ніженьках сіла.
11. Ой, що в головоньках, то матьонка його.
12. Ой, що над серденьком, то сестриця його.
13. Ой, що й у ніженьках, то милая його.
14. Де матьонка плаче – тихий Дунай тече.
15. Де сестрица плаче – бистра річка тече.
16. А милая плаче од тижня до тижня.
17. Неділєнька пройшла – мила гулять пойшла.
18. Й а друга минула – мила милого забула…
Висновки
Нині на прихід весни реагують зовсім інакше як колись. Веснянки на теперішній
час не відбуваються в такій традиційній системі, як колись. Багато веснянок вже втратили свої обрядові функції, ставши просто ліричними піснями. Найчастіше їх можуть
заспівати лише люди похилого віку, дуже рідко – жінки та дівчата, які перейняли це
від своїх бабусь. Багато веснянок залишилося не вивчених, не досліджених, і тому нам
потрібно зберегти хоча б те, що залишилося.

256

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

SECTION: TRADITIONAL FOLK MUSICAL CREATIVITY
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Експедиційні записи Раїси Цапун 1986, 1988, 1990, 1995 рр. від учасників фольклорного
гурту «Троян» с. Люхча Сарненського р-ну Рівненської обл. (власний архів автора).
Цапун Р. (1996). Запис і нотні транскрипції 45 творів. Етнокультура Волинського
Полісся і Чорнобильська трагедія(курсив): У 2 ч.: Зб. наук. пр. Вип. 1. Ч. 1. Рівне.
С. 212-233, 236-239, 248-254.
Співає «Джерело»: Репертуарний збірник з традиційного гуртового та сольного співу.
(1997). Запис (частково), транскрипції (частково) та впоряд. Р.В. Цапун. Рівне:
РДІК. 104 с.
Цапун, Р. (2015). З історії фольклорно-етнографічної експедиції у Сарненський р-н
(1986р.). Мистецька освіта та розвиток творчої особистості. Збірник наукових
праць. Волинські обереги. Вип. 1. Рівне, С. 282-293.
Цапун, Р. (1990). Студії календарно-пісенної культури Полісся (за фольклорноетнографічними матеріалами с. Люхча Сарненського р-ну): в зб. тез республіканської
науково-теоретичної конференції «Проблеми вивчення та пропаганди народної
творчості як складової частини українського народу». Рівне. С. 105-107.

257

СЕКЦІЯ
МУЗИКА У СУЧАСНОМУ СВІТІ
Бородій Дарина Сергіївна
студентка 3 року навчання ОС «Бакалавр» кафедри музичного мистецтва
ОПП «Музичний фольклор»
Київський національний університет культури і мистецтв
е-mail: daryna.borodii@gmail.com
Науковий керівник – кандидат історичних наук,
доцент Сінельнікова Валентина Володимирівна
м. Київ, Україна
ФОЛЬК-ДЖАЗ-КОЛАБОРАЦІЯ «ART JAZZ SCHOOL»:
З ДОСВІДУ МІЖНАРОДНОГО МИСТЕЦЬКОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ
Анотація
Актуальність. Створення нових проектів, традиційні й незвичні колаборації,
мистецькі експерименти, поєднання та утворення нових стилів є яскравою ознакою
і особливістю сучасного світового музичного простору, що є свідченням постійного руху
і змін соціокультурних процесів в світі й в Україні та невід’ємною складовою нашого
життя.
Мета – описати історію та результати діяльності міжнародної освітньої резиденції «ART JAZZ School - 2021» як проекту, що поєднав традиційну музичну культуру
Рівненського Полісся з джазовою музикою.
Висновки. Міжнародний експеримент поєднання джазу з автентичною фольклорною музикою став для його учасників і викладачів цікавим та корисним досвідом інтеграції двох музичних стилів, під час якого створювалася зовсім нова музика, що поєднала
в собі такі риси джазу, як: полистилітика та поліетнічність (своєрідний міжкультурний «фьюжн»); та особливості автентичного фольклору, основною функцією якого є збереження і трансляція існуючих локальних виконавських традицій. Усі результати цієї
співпраці висвітлено в соцмережах та на сайті ФММ КНУКіМ.
Ключові слова: музичний фольклор, джаз, музичне виконавство, стиль, мистецька
освіта
Дискусії
Сьогодні в українській музиці, зокрема естрадній, фольклор використовується
активно й різноманітно: і як жанр або первісний (автентичний) музичний матеріал
або вербальний текст, як регіональна виконавська манера, народний інструментарій
та традиційні прийоми гри на ньому, як інтонаційні та ритмічні звороти тощо; а також
як синкретичний елемент (пісня – танець – дія – взаємодія з глядачем / слухачем / учасником обрядової дії), або варіативне, варіаційне та імпровізаційне бачення розвитку
музичного матеріалу, а також мікс інофольклорної виконавсько-інтонаційної культури з українською. Усі музичні експерименти за участі нематеріальної культурної спадщини спрямовані на популяризацію українського фольклору, намагання долучити
якомога більше молоді до слухання різноманітної музики, в тому числі автентичної.
З 2007-го року щороку наприкінці серпня Міжнародний джазовий фестиваль
«ART JAZZ» відкриває двері для митців та джазових меломанів в Рівному та Луцьку
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(Сайт ART JAZZ School). Складовою джазового фестивалю з 2020-го року стала освітня
Резиденція «ART JAZZ School», яка у 2021-му році, за підтримки Українського Культурного фонду, набула певної специфіки, а саме: спрямування на створення проєктів
з поєднання джазових інструментальних творів з автентичною манерою співу Рівненського Полісся. Поштовхом для такої колаборації стало розуміння природної єдності джазу з фольклором, що проявляється у живому музикуванні, природній усній
(безписьмовій) формі побутування, існуванні системи і методів передавання знань
від вчителя (у фольклорі – носія традиції – автентичного виконавця) до учня (у фольклорі – вторинного виконавця), наявності імпровізаційного начала тощо. Адже «серед
різних видів музичного мистецтва тільки джаз володіє важливою стилістичною рисою – імпровізацією, вільним вираженням музичних думок, що реалізується в живому часі і зближує його з фольклором» (Рось, 2016).
Через відкритий відбір (на основі анкетування у соцмережах (https://www.
facebook.com/artjazzschool/) та перегляду відеозаписів співу чи гри на традиційних
музичних інструментах, надісланих заздалегідь) оргкомітетом було відібрано 40 молодих музикантів – здобувачів вищої освіти з Польщі, США, Китаю й України: фольклорних співаків і джазових виконавців – вокалістів та інструменталістів. 2021-го
року конкурсний відбір пройшли та участь в «ART JAZZ School» взяли дві студентки
освітньо-професійної програми «Музичний фольклор» – третьокурсниця Дарина Бородій і студентка 4-го курсу Дар’я Мовчанюк.
Викладачами «ART JAZZ School - 2021» виступили прогресивні та визнані в Європі музиканти із значним досвідом міжнародної мистецької діяльності – фольклористи і джазмени: Ірина Сливчук, Вікторія Лелека, Ігор Закус, Денис Аду, Богдана Винницька та ін. Навчання в резиденції «ART JAZZ School» відбувалося щодня
протягом тижня, учасники проєкту були задіяними на різноманітних активностях
і локаціях зранку до пізнього вечора. Це були майстер-класи від кожного викладача
з основ ритму в сучасному джазі, поліритмії в сучасній музиці та World Music, музичного менеджменту, сучасної інструментальної та вокальної імпровізаційної музики
тощо.
Більшу частину часу проєкту займали практичні заняття, зокрема для вокалістів
це були окремі зустрічі з викладачами з етно-джазового вокалу та композиції; вокальної імпровізації «Vocal summit», а також з традиційного сольного та гуртового поліського співу. Найважливішою складовою тижня роботи міжнародного фольк-джазового проєкту, безперечно, був саме обмін досвідом усіх учасників, викладачів та
організаторів. Навчання продовжувалось навіть за межами класу: фактично це була
цілодобова комунікація і відпрацювання нових вокальних технік, освоєння нових музичних традицій, постійна невимушена імпровізація, пошук нових музичних ідей та
їх технічних втілень.
До речі, опануванню і вдосконаленню вмінь з автентичного співу допомагали
численні творчі зустрічі з носіями традиції, наприклад, з автентичною співачкою
з Рівненського Полісся легендарною Домінікою Чекун, а також щоденні jam-session,
під час яких усі охочі практикувалися в імпровізації та готувалися до фінального
фольк-джаз-перформансу, що відбувся на великих сценах у Рівному і Луцьку за участі
усіх учасників – і викладачів, і учнів «ART JAZZ School», концепцією якого перш за все
була енергетика, подача, не стільки точність звучання музичного матеріалу і технічно досконале виконання, скільки справжність. І це було виправданим, адже «спорідненість фольклору та джазової музики … яскраво проявляється через колективність
творчого акту, мистецтво колективного інтонування, що спостерігається як між партнерами на сцені, так і слухачами, які безпосередньо сприймають і активно реагують
на музичну інформацію» (Рось, 2016).
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Висновки
Міжнародний експеримент поєднання джазу з автентичною фольклорною музикою став для його учасників і викладачів цікавим та корисним досвідом інтеграції
двох музичних стилів, під час якого створювалася зовсім нова музика, що поєднала в
собі такі риси джазу, як: полистилітика та поліетнічність (своєрідний міжкультурний
«фьюжн»); та особливості автентичного фольклору, основною функцією якого є збереження і трансляція існуючих локальних виконавських традицій. Усі результати цієї
співпраці висвітлено в соцмережах [3] та на сайті ФММ КНУКіМ [5].
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МІКРОТОНОВІ СТРУКТУРИ
В СУЧАСНИХ МУЗИЧНИХ КОМПОЗИЦІЯХ
Анотація
Актуальність. Зростання інтересу до використання мікроінтервалів у контексті
пошуку композиторами нових засобів музичної виразності зумовлює актуальність теми
розвідки.
Мета – показати особливості застосування мікротонових структур у музичній
творчості сучасних європейських та американських композиторів.
Висновки. Аналіз виявив, що в сучасних музичних композиціях мікротонові структури, зокрема, мікротонові кластери застосовують не лише як орнаментику чи корекцію традиційних акордів, а й як музичний засіб виразності, підпорядкований основному
задуму.
Ключові слова: мікротонова музика, мікроінтервал (мікротон), кластер.
Дискусії
Мікротонова музика в сучасному музичному світі не отримала масового визнання і залишається для багатьох музикантів своєрідною «аномалією» в музичних
260

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

SECTION: MUSIC IN THE MODERN WORLD
композиціях. Але парадоксально те, що ті ж самі музиканти вважають мікротоновість
невід’ємним складником повноцінного, виразного інтонування як у сучасному музичному мисленні, так і у виконавській практиці.
У музичній науці дотепер немає загальноприйнятих шкал (темперованих чи
нетемперованих ладів), спроможних відтворити всі тонкощі реального інтонування;
відсутні розвинуті знакові системи фіксації, здатні максимально точно відтворити
важливі звуковисотні особливості музичної композиції. Не існує й чітких визначень термінів «мікроінтервали» або «мікротони», «мікротонова музика», – їх зазвичай витлумачують дуже широко. Київський дослідник мікротонової музики Г. Когут
пропонує наступне визначення мікроінтервалів (мікротонів): «це інтервали менше
90 центів у діатонічних структурах і менше 100 центів у решті структур» (Когут, 2005,
с. 19), а до мікротонової музики він відносить «музичні твори, в яких використання
(епізодично чи упродовж усієї композиції) мікротонових співвідношень (мікроінтервалів) є основним засобом музичної виразності» (Когут, 2005, с. 20).
Окремою проблемою, яку тут не розглядаємо, є нотна фіксація мікроінтервалів
та пропоновані, окрім нотної системи запису, графічні, специфічно-кодові, математичні, програмні засоби, вербальні моделі, багатокомпонентні засоби фіксації.
В останні десятиліття завдяки сучасним комп’ютерним технологіям і різноманітним електронним інструментам з’явилися можливості створення й відтворення мікротонової музики за допомогою різноманітних синтезаторів і саунд-модулів. Сприйняття й усвідомлення мікроінтервалів як нових, контрастних, опозиційних до традиційних елементів викликає все більший інтерес у сучасних композиторів у контексті
пошуку нових засобів музичної виразності. Відомо, що людське вухо практично без
попередньої підготовки чи спеціальних тренувань може орієнтуватися в багатоступеневих структурах аж до 30 ступенів в октаві. Це дає можливість користуватися безмежною інтонаційною палітрою, придатною для втілення будь-яких творчих задумів.
У музичному мистецтві усної традиції країн Сходу є традиція закріплення звуковисотного положення окремих мікротонів як певних ступенів ладу, із плином часу
ці ступені стали діатонічними, тому вказані стійкі ладові структури є мікротоновими ладами. Натомість європейські композитори у мелодичному русі найчастіше
використовують мікроінтервали в мінімальній кількості зі збереженням основних
властивостей традиційних діатонічних ладів. Це композиції з застосуванням мікротонових відтінків, мікротонових оспівувань ступенів ладу або з наявністю звуковисотних варіантів окремих ступенів, інакше кажучи,– твори з використанням мікротонової орнаментики, яка збагачує традиційні ладові структури новими інтонаційними варіантами.
Серед сучасних композицій є й такі, в яких мікроінтервали контрастують із типовими елементами структури й водночас становлять єдину інтегральну структуру
композиції, як, наприклад, у «Хроматичному розспіві» для віолончелі соло С. Слонімського; його ж мікрохроматичні побудови у межах 24-ступеневої (чвертьтонової)
структури у композиції «Чотири польські строфи».
Композитори використовують мікротонові структури і як самостійні складні
гармонічні комплекси – мікротонові кластери. Вдалим є використання мікротонових кластерів у межах чвертьтонової темперації відомим польським композитором
К. Пендерецьким, який експериментував із новими ефектами, засобами, тембрами, інструментами, зокрема, й мікротоновими шкалами у творах «Threnody For the
Victims of Hirоshima», «St. Luke Passion». Наприклад, у творі «Kosmogonia» («Космогонія») вибір усіх експериментальних засобів музичної виразності підпорядкований
єдиній ідеї – необхідності переорієнтувати відносини у світі й випрацювати нові норми мирного співіснування у ньому; ідеї, яка зараз із надзвичайною гостротою по261
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стала знову у дні воєнної агресії Росії проти України. Цей твір композитор написав
у 1970 р. на замовлення, а саме, до 25-річчя створення ООН як міжнародної організації, яка покликана була після Другої Світової війни забезпечити майбутнє людини
в Європі й у світі на тлі ядерної загрози знищення всього живого. К. Пендерецький
вибрав чвертьтонову систему як символ нового ладу, нової ідеї, яка виростає з історії
цивілізації й ілюструє текст твору – уривки з Біблії, давньогрецьких міфів, слова Леонардо, ідеї Коперника й вислови перших космонавтів. Кластерна техніка, застосована
К. Пендерецьким до оркестрових і голосових партій, не статична, оригінальна й дуже
виразна. Кластери під час звучання твору експонуються у висхідному, низхідному,
протилежних напрямках, із розщепленням голосів на два звуковисотні кластери, згортаються, переходять від кластерного звучання до унісонного тощо. У коротких тезах
немає можливості детально проаналізувати кластери з їх частотними показниками
у герцах для скрипок, альтів, віолончелей, контрабасів, тож як висновок, можна сказати, що при одночасному звучанні мікротонових комплексів наш слух не лише сприймає фоновий образ події, але й виділяє серединну звуковисотну опору, яка дорівнює
середньостатистичній частотній величині; таким чином, ми сприймаємо загальний
мажорний або мінорний нахил кластера, прихований в його специфічному звучанні.
Наприклад, скрипки потрапляють у діапазон 22,6 – 11,9 герц, альти – 12 – 9,2 герц,
віолончелі – 16,5–10,4 герц; середньочастотні показники їх наближені до тонів
до-дієз – мі – соль‑дієз, що сприймаємо як кластер мінорного нахилу. Цей твір К. Пендерецького заслуговує на окреме дослідження з погляду використання і сприйняття
мікротонових кластерів, які композитор інтуїтивно використав для реалізації творчого задуму, й які розкривають механізм композиторського мислення.
Використання мікроінтервалів як функції у сучасних композиціях є рідкісним
прикладом, коли «тонічну» функцію виконує мікротоновий інтервал. У композиції
А. Загайкевич «Човен» для сопрано й альта центральним, стійким елементом частини
композиції деякий час є мікроінтервал (фа – мі‑напівбемоль), який упродовж звучання твору виявляється то в послідовному звучанні, то в гармонічному. І хоч кожен із
них окремо не виконує функції тоніки, але разом вони створюють відчуття стійкого
центру, який підкреслює інтонаційну виразність інших діатонічних і мікроінтервальних утворень.
Серед американських композиторів, які широко й різноманітно використовують мікротонові структури в одній композиції, найвідоміший, мабуть, Дж. Рейнгард.
Його композиція «Космічні промені» для струнного квартету побудована на використанні гармонічних і мелодичних ресурсів розширеного чистого ладу та на різних
рівномірних темпераціях полімікротоновості («polymicrotonality»). Мікроінтервальні
структури використовують у своїх композиціях Г. Парч, Б. Джонстон, М. Гаррісон та ін.
Відомий композитор-мінімаліст Дж. Кейдж також використовував мікроінтервали
в багатьох композиціях («Atlas Eclipticalis», «Ryoanji», «Ten», «Chorals»). Насправді, фонотека записів мікротонової музики, доступна в Ютубі, налічує сотні зразків і десятки
імен композиторів. Мікротоновій музиці присвячені англомовні статті Б. МакЛарена,
Т. Брука, К. Агона та багатьох інших дослідників.
Експериментування зі звуковисотним елементом у музиці І. Стравінський вважав основною характеристикою музики майбутнього, тож мікротонова музика, яка
набула поширення у другій половині ХХ століття, успішно розвивається та має блискучі перспективи.
Висновки
Враховуючи вищезазначене цілком очевидно, що в сучасних музичних композиціях мікротонові структури застосовують і як орнаментику чи корекцію традиційних
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акордів, і як музичний засіб виразності, підпорядкований основному задуму автора,
зокрема, мікротонові інтервали та мікротонові кластери.
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Анотація
Актуальність. Сьогодні українська пісня все частіше стає у центрі уваги молодого
слухача. Музичний фольклор набирає популярності та звучить у різних формах – сольно, малими ансамблевими групами, значними за кількістю виконавськими колективами
(як аматорськими, так і професійними); з повним дотриманням автентичної виконавської манери у реконструкторських фольклористичних колективах або у міксі з інофольклорним матеріалом у творчості різноманітних фольк-рок, етно-поп, фольк-фьюжн,
етно-хаос, етно-джаз, електро-фольк та інших гуртів. Прикладом такої творчості
є гурти: DakhaBrakha, The Doox, GG ГуляйГород, DakhDaughters, Go-A, Zgarda, Майстерня ЧГС, Kalush Orchestra та інші. Ознакою актуальності такої творчості є поява нових
колективів, що ставлять перед собою за мету популяризацію української традиційної
музичної культури, зокрема, таких, як нове й молоде тріо EtnoGen.
Мета – описати проєкт EtnoGen та визначити його особливості щодо пошуку нових сценічних форм презентації фольклорної спадщини українського народу.
Висновки. Не зважаючи на те, що EtnoGen – це молодий гурт, але він вже має свою
аудиторію. Учасники гурту прагнуть зробити українську культуру, пісню модною та популярною не лише на території України, а й за її межами. Гурт розвивається та заявляє
про себе на великих проєктах, таких, як: «Україна має талант», а також бере участь
в різноманітних фестивалях, зокрема EtnoGen отримав перемогу у Всеукраїнських фес263
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тивалях «Шамраївські зорі», «Джерело Надій». Гурт не планує зупинятися і вже в пошуках нових музичних проєктів.
Ключові слова: EtnoGen, мистецький проєкт, музичний фольклор.
Дискусії
EtnoGen – це молодий гурт, який створили студенти – фольклористи факультету
музичного мистецтва КНУКіМ. Гурт спочатку існував як дует у складі: Євгенія Мазуренко (вокал) та Віталій Дужик (поєднання біт-боксу з грою на сопілці, а також гра
на інших духових народних інструментах та вокал). У такому складі та під назвою
Non Trivial дует взяв участь у першому кастингу всеукраїнського шоу «Україна має
талант – 2021» влітку 2021-го року. (Україна має талант – 2021).
У своєму виступі дует виконав композицію з українських народних пісень «Котиться сонце» та «Плавай, плавай, лебедонько», поєднуючи біт-бокс і гру на сопілці
з народним вокалом. «Українська пісня на сучасний манер», «поєднання традиційного і сучасного», «незвичайний виступ» [там само], – так після виступу Non Trivial
на ютуб-каналі шоу «Україна має талант» було визначено творчий шлях, яким йде
дует. Далі кастингу, на жаль, справа не дійшла, однак участь у шоу спонукала Євгенію
і Віталія до нових мистецьких пошуків: репертуару, виконавської манери, нового інструментарію, способів сценічної презентації музично-фольклористичного матеріалу.
З часом до дуету приєднався випускник – інструменталіст ФММ КНУКіМ Сергій
Радіон (гітара, духові інструменти, дарбука та вокал). Так з’явився проєкт EtnoGen,
учасники якого вже усвідомлювали, що сьогоднішні слухачі все частіше звертаються
до української музики, однак, на жаль, не всі готові слухати фольклор у його справжньому – автентичному виконанні: сучасній публіці цікавіше спостерігати за інтерпретацією фольклору на сцені, а ніж за самим власне фольклором.
Мета гурту EtnoGen – показати слухачам усю велич, неповторну красу і різноманітність української народної пісні через її осучаснення. Але разом з цим колектив
намагається зберегти унікальність змісту старовинної української пісні та її автентичного звучання.
Перші мистецькі проєкти гурту EtnoGen припали на не простий для України період – короновірусний локдаун та трагедію війни українського народу з російськими
загарбниками. Однак і в цей час творчість гурту є актуальною, вона має глибокий сенс,
адже, використовуючи автентичні тексти, частково зберігаючи мелодії, гурт намагається передати красу української пісні, її важливість та особливість.
EtnoGen не є реконструкторами автентичного музичного матеріалу, учасники
гурту виконують українські народні пісні так, як відчувають, тому додають аранжування, біт-бокс, речитативи, гру на різноманітних інструментах (не лише на народних
духових). EtnoGen не є фольклорним колективом. Однак усі учасники гурту з пошаною і вдячністю ставляться до збирачів народної творчості та виконавців – автентиків
і так зв. «вторинників», що зберігають, записують та передають спадкоємцям традиції
автентичного виконавства. З рештою, двоє з учасників гурту – Євгенія і Віталій – отримують вищу фольклористичну освіту, навчаючись за освітньо-професійною програмою «Музичний фольклор» в КНУКіМ, тому усі особливості практичної діяльності
фольклористів знають добре, адже цій професії присвячують своє життя.
Сьогодні на ютуб-каналі гурту (EtnoGen) розміщено кілька музичних проектів.
Зокрема, це українські народні пісні: «Лебедонька», «Верби» («В кінці греблі шумлять
верби») та «Бувайте здорові». Якщо перші дві пісні справляють враження експериментальних, пошукових, в них жіночий вокал переплітається з біт-боксом та грою на сопілці, то пісня «Бувайте здорові» (Бувайте здорові). є вже більш зрілою за атмосферою
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та різноманітнішою за виконавськими прийомами. Окрім жіночого вокалу і біт-боксу
у поєднанні з грою на сопілці у творі з’являється чоловічий бек-вокал цікавого тембрового забарвлення, а також інші інструменти – перкусія та гітара.
Євгенія у цій пісні виконала також функції художника – мультиплікатора, треба
сказати, що пісня від цього лише виграла, адже до звукоряду додалися враження від
перегляду відеоряду, в якому, як і у виконанні, використані традиційні прийоми українського народного живопису і загалом культури, зокрема: символ кола – уквітчане
колесо та дорога як символ життя, яке стрімко йде; сільські хати, які також кружляють
у колі, як і життя – по календарному колу – у селі; сонце все у стилізованих традиційних українських орнаментах, що плавно переходить у символ любові до України –
жовто-блакитне серце. Надзвичайно глибоким є символ української жінки – Берегині – України, яка «вагітна» українською хатою і оберігає її своїми руками від ворожих
снарядів. І знову коло, в якому кружляють сільські хати, начебто усі у пелюстках соняхів, які перетворюються у спалахи пожеж – біду, яку нам принесла жахлива війна
ХХІ-го століття. Манера малюнків витримана в стилістиці українського наївного живопису, тому зміст пісні «Бувайте здорові» – прощання хлопця (чи дівчини) з родом
перед довгою розлукою (у кліпі хлопець йде на війну, і вся Україна оплакує загиблих
за її Незалежність) – емоційно підкреслюється.
Висновки
Не зважаючи на те, що EtnoGen – це молодий гурт, але він вже має свою аудиторію. Учасники гурту прагнуть зробити українську культуру, пісню модною та популярною не лише на території України, а й за її межами. Гурт розвивається та заявляє про
себе на великих проєктах, таких, як: «Україна має талант», а також бере участь в різноманітних фестивалях, зокрема EtnoGen отримав перемогу у Всеукраїнських фестивалях «Шамраївські зорі», «Джерело Надій». Гурт не планує зупинятися і вже в пошуках
нових музичних проєктів.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Бувайте
здорові.
EtnoGen:
ютуб-канал.
URL:
https://www.youtube.com/
watch?v=SOkAzFM2Phk
EtnoGen: ютуб-канал. URL: https://www.youtube.com/c/EtnoGen
Україна має талант – 2021. Фолк-дует поєднує традиційне з сучасним. Випуск1. URL:
https://www.youtube.com/watch?v=7p2D7lpBoC0
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Анотація
Актуальність. Боротьба українського народу за національну ідентичність і державність має багатовікову історію. Надзвичайно значущим став період національного
відродження у ІІ половині ХІХ ‑ початку ХХ століття, що був частиною європейського
руху практично усіх народів, які не мали на той час власної державності. Особливе місце
у цьому русі належить засновнику української національної композиторської школи Миколі Віталійовичу Лисенку, 180-річчя якого відзначаємо цьогоріч.
Сьогодні, під час чергової російсько-української війни, вкотре гостро постає питання збереження і розвитку національної культури та й загалом існування української державності. Видатні духопідйомні особистості минулого являють нам приклад у нинішній
борні з ворогами всього українського.
Мета – виявити у біографічних джерелах про Миколу Віталійовича Лисенка факти, які засвідчують його україноцентризм, проаналізувати їх та дати оцінку з позицій
сьогодення.
Висновки. Микола Віталійович Лисенко – видатний поборник українськості. Усе
його життя – взірець вірного служіння національній ідеї, національній культурі та боротьбі за українську державність.
Ключові слова: Микола Віталійович Лисенко, україноцентризм, національна ідея,
націєтворчість, боротьба за українську незалежність.
Дискусії
Микола Віталійович Лисенко (1842‑1912) у мистецькому світі відомий насамперед як основоположник української професійної музики. Однак за цим видатним
творчим досягненням дещо в тіні залишається його не менш значуща музикознавча, громадська та культурно-просвітницька діяльність. Щоб повною мірою збагнути
Лисенковий внесок на цих нивах, необхідно враховувати тогочасне мовне, культурне
та мистецьке становище в Україні, викликане антиукраїнською політикою російської
влади і закріплене у сумнозвісних таємному Валуєвському циркулярі 1863 р. та імператорському Емському указі 1876-го, за якими функціонування української мови
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заборонялося у більшості сфер життя (музиці, театрі, книгодрукуванні, церкві) і обмежувалася тільки побутовим ужитком.
І у цій надзвичайно складній ситуації Лисенко поставив перед собою надзвичайно важливе і надважке, як для однієї людини, завдання «творення модерної тоді
української національної світської музичної культури, яка б спиралася на глибинні
фольклорні джерела і водночас була тоді сучасною, вписувалась у європейський культурний простір.» (Калениченко, 2012, с. 10). І композиторові вдалося блискуче впоратися з цим епохальним завданням.
Життя і творчість Миколи Віталійовича Лисенка – то місія на культурно-мистецькій і націєтворчій нивах, про що свідчать численні факти з його біографії.
1. Як згадує Софія Русова, він «Був типової мистецької вдачі. Він любив музику, любив Україну. І це останнє почуття перемагало перше. Він поставив собі метою
служити українській музиці. І через те писав лише на українські тексти і не згоджувався на їх переклад московською мовою. Через те його опери не ставилися на російській сцені і, не маючи необхідної на ті часи російської апробації, лежали в теці
композитора аж до самої його смерті або виставлялися на українській сцені з далеко
невідповідними силами й незнавцями музики.» (Електронний ресурс: https://ridna.
ua/2021/03/22-bereznya-narodyvsya-hetman-ukrajinskoji-muzyky-mykola-lysenko/).
2. Він обожнював фольклор та його носіїв. Про ставлення Лисенка до цієї невичерпної народної скарбниці – красномовний фрагмент з його листа до Ф. Колесси
1896 року (тут і далі орфографія збережена): «Яка то велика потреба музикові й заразом народникові повештатися поміж селянським людом, зазнати його світогляд,
записати його перекази, споминки, згадки, прислівья, пісні і спів до їх. Вся ця сфера
як воздух чоловікові потрібна; без неї гріх починати свою працю й музикові, й філологові. Фольклор – це саме життя. Я, бувши студентом університету, кожне літо, що
траплялося мені їздити на село, залюбки віддававсь тій роботі. Через те я між іншим
стався перенятий духом народної пісні; вона мене споріднила з людом, мене мимохіть одірваного від свого «найменшого брата» силою верстової відрубності цивілізації» (Лисенко, 2004, с. 263). Результатом цієї діяльності став запис та видання близько
півтори тисячі народних пісень і 500 їх аранжувань,
3. Микола Лисенко мав особливий пієтет до Великого Кобзаря. Разом з Михайлом Старицьким, згадує Опанас Сластіон, він читав двотомне празьке видання «Кобзаря» із забороненими царською цензурою віршами, рекомендував їх співакам свого
хору і перший «завів Шевченка в ноти», написавши понад 80 творів на Шевченкові
вірші (Лисенко у спогадах сучасників, 2003, с. 210‑211).
4. Микола Лисенко – фундатор етноорганологічної школи в Україні. Він охарактеризував музичні особливості українських дум і пісень кобзаря Остапа Вересая та
провів детальний опис інструмента, техніки гри на ньому. А в статті «Народні музичні інструменти на Україні» (Лисенко, 1955) дав характеристику гусел, кобзи-бандури,
ліри, торбана, цимбалів, а також цінну інформацію щодо їхнього розвитку. І понині
в класифікації народного музичного інструментарію на «українські народні музичні
інструменти» та «народні музичні інструменти України» ця стаття є фундаментальною.
5. Він жив Україною, усім серцем горнувся до неї. Як згадує М. Старицький, після закінчення у 1869 р. навчання в Лейпцизькій консерваторії, яка вважалася однією
з кращих у Європі, перед ним відкривалася блискуча кар’єра у Німеччині, але він повернувся в Україну. По закінченню у 1875 році стажування у М. Римського-Корсакова в Петербурзькій консерваторії мав пропозицію обійняти посаду капельмейстера
у приватній опері з перспективою переходу на імператорську сцену. Однак і на це він
не спокусився.
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6. У середовищі так званої «Могучєй кучкі» Лисенко безнадійно змагався за народну українську музику – росіяни ніяк не хотіли визнавати її за самостійну й окремішню: «У всякім разі виходило й тут, – зауважила Олена Пчілка, – що музична Україна – хіба тільки менша сестра Великоросії...» (Лисенко, 2003, с. 93).
7. Після 1894 року, за спостереженням Миколи Лисенка, цензура «стала скажена
і люта, як ніколи доси. Дійшло вже до того, що забороняють звичайні збірники битових пісень, щоби ні звука по-українському. Вони стремлять до повної заглади слова,
звука, що тільки тхне українським. Поки що ще є дорога скаржіння через усі градації до царя... але чи поможе це проти невхильної політики?» (Лисенко, 2004, с. 238).
Композитор підкреслює підступний і підлий характер російської цензури, що полягав
у недопуску до друку талановитих творів, а все, що гірше, друкувати на глум самої публіки: «...бачте, мовляв, чим хахли пробавляються!...» (там само, с. 267).
У Лисенка пройшов професійну школу випускник Харківського технологічного
інституту, аматор-бандурист Гнат Хоткевич, віхова постать в бандурному мистецтві,
а також письменник, історик, бандурист, композитор, мистецтвознавець, етнограф,
педагог, театральний і громадсько-політичний діяч. Він згадував, що переломним моментом у його житті було знайомство з Миколою Лисенком, який запросив у свій хор:
«…Бандуру під руку, у Київ, до Лисенка, якого зроду не бачив… Заграв я йому. Подобалося страшенно. Закликає на посаду соліста-бандуриста й дає 60 крб. на місяць. Я таких грошей і не бачив зроду» (Різниченко, 2018, режим доступу: https://www.istpravda.
com.ua/articles/2018/12/7/153382/). Отож невідомо як би склалася творча доля Гната
Хоткевича, якби не Лисенко.
Те ж саме можна сказати й про Порфирія Демуцького, фольклориста, хорового
диригента, композитора. Навчаючись на медичному факультеті Київського університету, він потрапив у хор Лисенка. І настільки перейнявся хоровим співом, що став
першим помічником славетного Маестро, а згодом заприятелював з ним. Після закінчення навчання практикуючий лікар успішно поєднував медичну практику з фольклорною діяльністю – першим записував унікальні взірці багатоголосної народної
пісенної творчості, досліджував лірництво, створив в Охматові Жашківського повіту
перший в Україні народний хор, ставши таким чином основоположником українського народного хорового співу(Ященко, 1957).
8. Апофеозом і тріумфом українськості стала Лисенкова перша національна
українська опера «Різдвяна ніч» (1874 р., лібрето М. Старицького), поставлена на сцені оперного театру в Києві переважно у виконанні аматорів. Дбали у цій опері про
кожну етнографічну та фольклорну дрібницю, проте нам важливо відстежити композиторове ставлення до слова: «...деякі словесні новотвори, «неологізми» тії, раяно
Старицькому викинути, бо тоді ще цензура, своя-таки, до нових словотворів була сувора, а про чужу критику вже й не казати... Її треба було стерегтися дуже!» (Лисенко,
2003, с. 89). На одному зі спектаклів в антракті підійшли до Лисенка члени дирекції
Київського відділення Імператорського російського музичного товариства, один із
яких запитав: «І охота отсе вам, Миколо Віталійовичу, вовтузитись із тією «хахлаччиною». Вона ж вам не дасть ані слави, ані хліба. Облиште!... Вам Бог дав талант не на те,
щоб його отак марнувати». Лисенко, низько вклонившись, відповів: «Спасибі вам велике за вашу пораду! Але, вибачайте, – «теплий кожух, та не на мене шитий». Я дякую
Богові за його велику милість до мене і заприсягаюсь той талант, що його послав мені
Господь, присвятити тільки своїй рідній Україні і служити їй до кінця мого віку!...».
Після тих слів Лисенка підхопили на руки і з вигуками «Слава» почали носити по сцені... (Лисенко, 2003, с. 193). Уже згодом, не погоджуючись з політикою шовіністично
спрямованого ІРМО, він демонстративно відмовився від посади одного з директорів
його Київського відділення (Шевчук, 2008, с. 199-203).
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П. Чайковський в один із своїх приїздів до Києва пропонував М. Лисенкові допомогу у постановці «Тараса Бульби» в Петербурзі на сцені імператорського театру, але за умови, що вона буде перекладена на російську. Великий українець і на
цю пропозицію не пристав (Поліщук, режим доступу http://storinka-m.kiev.ua/article.
php?id=576).
9. Микола Віталійович просив Петра Сокальського перекласти на українську
оперу «Осада Дубно», але, на превеликий жаль, той не дослухався до колеги (Лисенко,
2004, с. 161).
10. Лисенко був категоричним у мовному питанні, хоча мама, Ольга Єреміївна,
маючи добру освіту, розмовляла винятково французькою та ще й цілковито ігнорувала українську. Вона писала листи до сина свідомо покручуючи слова. Зі споминів
його троюрідного брата, Михайла Старицького, з яким йшли пліч-о-пліч в навчанні
і житті, Микола відповідав мамі так: «Мама, не терзайте Украину!» (Лисенко у спогадах сучасників, 2003, с. 82). «Ніколи ніхто з нас не чув від нього російського слова, –
згадує Лисенкова небога Людмила Старицько-Черняхівська, – і ніхто ніколи з нашої
молоді й не зважувався відповідати йому російською мовою» (Лисенко, 2003, с. 233).
У листі до дружини Івана Франка, Ольги, в 1887 р. композитор пише: «...не годиться Франковій жінці по-московському до мене й до кожного народовця писати. Це
єсть вплив «тлетворной российской цивилизаціи», котра рознароджує (денаціоналізує) усе, що неросійське. Скажете: «Не знаю мови!». Не маєте права не знати, живучи
в Галичі» (Лисенко, 2004, с. 179). У зрілому віці в побуті використовував російську
мову тільки у хвилини гніву, казав, що ця мова найпридатніша до лайки «і що коли
він саме звертається до кого російською мовою, то це надає лайці образи» (Лисенко,
2003, с. 247).
11. У 1903 році, до 35-літнього творчого ювілею композитора друзі зібрали кошти на видання його творів та придбання власного помешкання, якого ніколи не мав.
Однак цим щедрим даром він розпорядився як істинний син свого народу – придбавши у Києві будинок, 1 вересня 1904 року відкрив у ньому приватну Музично-драматичну школу. У листі до Михайла Грушевського він просив добре відредагувати українськомовний статут школи: «...при школі враз з російською драмою і деклямацією
я конче хочу завести й українську деклямацію для охочих студіювати в рідній мові»
(Лисенко, 2004, с. 387). До викладання він залучив весь тогочасний цвіт українського
мистецтва, серед якого виблискували О. Кошиць, М. Леонтович, О. Муравйова, О. Мишуга, М. Старицька, а серед славетних випускників школи – К. Стеценко, Л. Ревуцький. Микола Віталійович мав свою методу викладання гри на фортепіано: перші уроки розпочинав не з постановки рук, а співу українських дитячих народних пісень. Ця
школа заклала підґрунтя професійної національної мистецької освіти: у 1918 році на
її базі був утворений Державний музично-драматичний інститут імені М.В. Лисенка,
з якого у 1934-му було відкрито два столичні мистецькі виші (консерваторію і театральний інститут).
Своєю багатогранною україноцентричною творчістю М. Лисенко вивів українську музику на світовий професійний рівень, а збираючи, досліджуючи та опрацьовуючи одну з найяскравіших форм національної ментальності – народну музичну творчість – став її видатним оберегом. Завдяки надзвичайно продуктивній громадськопросвітницькій діяльності він підняв на якісно новий рівень національне культурномистецьке життя та заклав основи мистецької освіти. Таким чином він став однією
ключових постатей в українських націєтворчих процесах. У цьому йому допомагала
ідеологія, за виразом Станіслава Людкевича, українського музичного націоналізму,
притаманного фундаторам європейських національних композиторських шкіл ХХ ст.
і деяким зарубіжним сучасниками М. Лисенка (Людкевич, 1999, с. 35-53).
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Висновки
Микола Віталійович Лисенко – видатний поборник українськості. Своєю багатогранною творчістю він вивів українську музику на світовий професійний рівень, став
оберегом української народної музичної творчості, підняв на якісно вищий щабель
національне культурно-мистецьке життя, заклав основи мистецької освіти. Усе його
життя – взірець вірного служіння національній ідеї. Він є однією з ключових постатей
в українській національній культурі та взірцем боротьби за українську державність.
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«ЕПІЧНИЙ ФРАГМЕНТ» М. ЛИСЕНКА І ПРОБЛЕМА ПЛАГІАТУ
Анотація
Актуальність. Проблематика плагіату є особливо актуальною в науковому середовищі, зокрема в контексті дисертацій високопосадовців. Менш дослідженою, але
не менш важливою є і проблема музичного плагіату, що технічно реалізується шляхом
копіювання послідовностей нотних знаків, насамперед у мелодії. Зокрема в нещодавніх
українських публікаціях набула розголосу проблематика плагіату російськими авторами
українських народних пісень. Список із 5 найвідоміших пісень представлено у вступному
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розділі цієї роботи. Основний розділ присвячений фортепіанній п’єсі М. Лисенка «Епічний
Фрагмент», одна із тем якої виявилась надзвичайно схожою на мелодію гімну СРСР, написаною О. Александровим.
Мета – оцінити імовірність свідомого запозичення музичного матеріалу «Епічного
фрагменту» М. Лисенка автором музики гімну СРСР.
Висновки. Проведено детальний порівняльний аналіз, в ході якого показано збіг 8 із
12 нот, ритмічного малюнку і гармонії та зроблено висновок про високо-імовірний плагіат. Піднято загально-філософську проблему – якою є доля виконавців та жертв плагіату, зроблено висновок щодо важливості, не тільки наукової, але й етичної, подальших
виявлень фактів музичних плагіату.
Ключові слова: плагіат, музичний плагіат, «Епічний Фрагмент», М. Лисенко
Дискусії
Проблема плагіату останніми роками набула широко розголосу у вітчизняному
дискурсі. Насамперед, вона піднімалась в контексті кампанії за академічну доброчесність, і, здебільшого, у зв’язку з дисертаціями високопосадовців, в яких були виявлені
у великих обсягах копіювання літературного тексту з наукових робіт інших авторів.
Проте, явище плагіату поширене не тільки у науковій сфері, але і в музичному мистецтві, де воно проявляється у копіюванні нотного тексту, і насамперед, фрагментів
мелодій з одного твору в інший. Відповідно методом дослідження музичного плагіату
є порівняння музичного тексту об’єкту плагіату (твору, що копіювався) та результату
плагіату (твору, отриманого в результаті плагіату).
Музичний плагіат слід вважати міжнародним явищем. Зокрема, Англійська Вікіпедія на момент написання цих рядків містить список із 107 переважно англомовних
пісень останніх 50 років, які були визнані або підозрюються у плагіаті (List of songs).
В українській публіцистиці набули широкого розголосу виявлені факти плагіату авторів популярних радянських пісень з українських, деякі з яких подаємо у наступній
таблиці (5 українських пісень; Бондаренко, 2019):
Російська пісня

Першоджерело мелодії

«Вот кто-то с горочки спустился»

«В саду осіннім айстри білі»

«Поручик Голицын»

«Друже Ковалю»

«Там вдали, за рекой»

«Прощався стрілець»

«Священая война»

«Ось день війни народної»

І. Дунаєвський «Діти капітана Гранта»

В. Малішевський. Симфонія №3

У цій роботі ми розглянемо фортепіанну п’єсу М. Лисенка «Епічний фрагмент»,
який також став джерелом плагіату.
Епічний фрагмент op.20 написаний М. Лисенком у 1876 році, в період коли митець працював у Києві, через шість років по завершенню навчання у Лейпцигу, в один
рік із відомою «Баркаролою» та випуском третього зошиту обробок народних пісень,
за 9 років до написання духовного гімну «Боже великий єдиний» і приблизно за 15 років до завершення найвідоміших опер – «Наталка-Полтавка» і «Тарас Бульба».
Твір написано у формі рондо з рисами сонатної форми. Рефрен складається
з двох тем – обидві мають жанрові ознаки маршу і викладені в тональності C-dur. Два
епізоди мають жанрові ознаки відповідно скерцо та вальсу і написані в тональностях
Es-dur та c-moll. Останнє проведення рефрену – динамізовано.
В контексті поставленої проблеми особливий інтерес являє друга тема рефрену
(мал. 1):
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Мал. 1. М. Лисенко. Епічний фрагмент. Друга тема рефрену

Наш досвід виконання цієї теми на фортепіано дозволяє стверджувати, що ця
тема має схожість з куплетами гімну СРСР (і, відповідно, гімну сучасної Росії), причому встановлено, що ця схожість на слух є очевидною навіть для людей, що не мають
фахової музичної освіти.
Детальний аналіз музичного матеріалу показує, що ця схожість досягається подібністю мелодій, ритмічного малюнку та гармонізації згаданих фрагментів творів.
Так, у першій фразі гімну СРСР принаймні 8 із 11 нот співпадають інтонаційно і ритмічно із темою М. Лисенка. Співпадає при цьому також ритмічний малюнок, і на 75%
співпадає гармонічна основа (хід Т-ІІІ-S-T6 vs Т-ІІІ-VI6-T6). При цьому друга і четверта
фрази радянського гімну побудовані на до-мажорній гамі, а третя є секвенцією першої фрази (мал.2):

Мал. 2 Мелодія гімн Росії. Червоним виділено фрагменти позичені з музики М. Лисенка,
жовтим – секвенція позиченого мотиву, зеленим – побудови на основі до-мажорної гами.

Питання, яке, очевидно, може виникнути у читача – чи запозичував товариш
Александров музику М. Лисенка свідомо, або ж мав місце лише випадковий збіг послідовності нот?
Із зрозумілих причин наразі нема можливості провести повноцінне розслідування інциденту, проте ми вважаємо, що існує принаймні три обставини, що вказують
на велику імовірність того, що О. Александров свідомо використав фрагмент твору
М. Лисенка і оприлюднив його під власним ім’ям, тобто вчинив плагіат:
1) О. Александров писав музику в 1936 році, тобто 60 роками пізніше «Епічного
фрагменту». Музична творчість М. Лисенка в СРСР забороненою не була.
2) Імовірність випадкового збігу послідовності 8 нот в умовах 7-ступеневого (діатонічного) звукоряду складає (1/7)8 ≈ 0,00000017 (або, приблизно 1/60 000 %). З урахуванням збігу ритмічного малюнку імовірність збігу музичного матеріалу є ще меншою.
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3) Відомим є випадок вчинення О. Александровим плагіату у 1937 році щодо оперети «Весілля в Малинівці», музику до якої писав український композитор О. Рябов [4].
Додаткові аргументи у питанні ймовірного плагіату могли би з’явитися в ході
дослідження історії публічних виконань та видань творів М. Лисенка. Проте поки що
такі дослідження мають фрагментарний характер.
Звичайно, виявлений високо-імовірний плагіат жодним чином не знецінює
доробку Миколи Лисенка. Навпаки, плагіатори, дбаючи про перспективи свого продукту, обирають можливо маловідомі, але художньо переконливі зразки. Проблема
натомість полягає в іншому – якщо плагіатор лишається непокараним, і навпаки –
здобуває визнання і славу, об’єкт плагіату надовго лишається в тіні, аби не кидати тінь
на новоявленого куміра. Саме так і сталося з «Епічним фрагментом» М. Лисенка – піаністи не наважувалися виконувати цей твір, аби не кидати тінь на «святая святих» –
один із символів Імперії зла. Тому розвінчання плагіату і віднайдення першоджерел
має навіть не стільки наукове, скільки етичне значення. Натомість, безкарність і заохочення діяльності плагіаторів демотивує митців до художніх пошуків і, врешті, веде
до духовної деградації суспільства.
Висновки
Одна із тем «Епічного фрагменту» М. Лисенка має надзвичайну схожість із мелодією гімну СРСР, що дає підстави говорити про високу імовірність вчинення О. Александровим плагіату. Інцидент мав негативні наслідки – Епічний фрагмент тривалий
час лишався невідомим для шанувальників музичного мистецтва. З метою відродження шедеврів минулого важливо продовжувати роботу із виявлення музичного плагіату.
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НЕОСЯЖНИЙ ВСЕСВІТ МИКОЛИ ЛИСЕНКА:
ТВОРЧА І ГРОМАДЯНСЬКА МІСІЯ МИТЦЯ
Анотація
Актуальність. Диригентська діяльність М. Лисенка пов’язана з хоровим виконавством, відомі його слов’янські хорові концерти, у яких виконувались українські, російські,
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сербські, моравські, чеські, хорватські пісні. Він брав безпосередню участь у всеукраїнських культурних заходах, історичних в розвитку національного самоусвідомлення українців.
Мета – проаналізувати громадську та творчу діяльність митця; створені композитором оригінальні зразки жанрів, поширених в музиці романтизму, їх стильову своєрідність та популяризацію в Україні і світі.
Висновки. Охарактеризовано основні напрями діяльності М. Лисенка, його історичну роль у становленні української професійної музики й розвитку національної музичної культури, збагаченню її зв’язків з європейською. Запорукою творення національної
музики він вважав професіоналізм, тому так послідовно дбав про музичну професійну
освіту. За його безпосередньої участі засновано Музично-драматичну школу в Києві
(з часом – Музично-драматичний інститут ім. М. Лисенка), чернівецьку музичну школу,
Вищий музичний інститут ім. Лисенка у Львові.
Ключові слова: українська професійна музика, музична і культурна діяльність,
М. Лисенко, музична професійна освіта.
Дискусії
Унікальність постаті Миколи Віталійовича Лисенка в історії національної культури зумовлена не лише його музичною діяльністю (композитор, піаніст, диригент),
не лише його особистісними прагненнями і творчими намірами, а й тією історичною
місією, яку випало здійснювати йому, як і багатьом його старшим сучасникам, в розвитку українського суспільства. Як зазначає Іван Михайлович Дзюба: «Свідомо брав
на себе місію компенсації національно-культурної недостатності Пантелеймон Куліш,
зокрема у своїх перекладацьких зусиллях. Широку соціально-політичну й етнокультурну сферу охоплювали праці Михайла Драгоманова. Та найпотужнішу відповідь
на незліченні запити пробуджуваного національного життя давала титанічна діяльність Івана Франка, універсалізм якого був зобов’язливим прикладом і для покоління
Миколи Лисенка, і для покоління Лесі Українки…Але цей універсалізм не був тільки
органічним, спонтанним; він почасти мав і вимушений характер. Через брак культуротворчих структур і професійно підготовлених діячів нечисленним талановитим
людям доводилося брати на себе й ту рутинну роботу, яку в нормальних суспільствах
здійснюють різні допоміжні служби» (Дзюба І., 2012, с. 3).
Микола Лисенко усвідомлював свою місію творця національної музики, розуміючи її не просто як етнографічно своєрідну, а як таку, що виражає і розкриває творчий
потенціал українського народу. Продовжуючи справу своїх попередників — Семена
Гулак-Артемовського, Петра Ніщинського, — які брали за основу композиторської
творчості фольклор, народну пісню, її мелодику, М. Лисенко вважає наступним кроком на цьому шляху здобуття професіоналізму як засобу творення національної музики.
Прагнення стати професійним музикантом спонукало його, випускника Київського університету, дипломованого кандидата природничих наук, вступити до Лейпцизької консерваторії. Тут він навчався протягом 1867–1869 років, зокрема у Карла
Рейнеке, відомого німецького піаніста, композитора і незмінного упродовж 30 років
диригента оркестру Гевандхауза. М. Лисенко високо цінував його як вимогливого педагога: («Рейнеке хорошенько муштрует меня, не пропуская ни одного нюанса» (Лисенко М. В., 2004, с. 40)). Музично-теоретичні дисципліни (гармонію, контрапункт,
канон, фугу) він вивчав у Е. Ф. Ріхтера, а також у Р. В. Паперітца (поліфонічні варіації
на cantus firmus, фугу), фортепіано — у класі відомого педагога професора Ф. Венцеля, який заохочував вихованців-слов’ян до імпровізацій на теми народних пісень
своїх країн. Не випадково саме йому М. Лисенко показував свої перші студентські
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обробки народних пісень. Тут розпочалась його музична кар’єра, тут він здобув перше визнання.
Дослідники творчості М. Лисенка справедливо вважають, що він створив український національний стиль (С. Людкевич) або ж є його основоположником (Л. Архімович, М. Гордійчук), національну модель романтичного стилю (Корній Л. П., 2012, с. 17).
Нові ознаки романтизму в його творчості породжені прагненням досягти яскравої
національної ідентичності в музиці, глибоко осягнути національні традиції, опанувати здобутки європейської романтичної музики, синтезувати «своє» і «чуже». У його
творчості є зразки всіх жанрів, характерних для музичного романтизму, хіба що крім
балету. М. Лисенко створив національні зразки жанрів, поширених в музиці романтизму: національної опери та її різновидів (історико-героїчної народної драми, лірико-комічної, лірико-фантастичної, камерної ліричної, комічної дитячої), камерно-вокальні, хорові, фортепіанні твори, серед яких значне місце належить ліричним
мініатюрам («пісня без слів», ноктюрн, баркарола, елегія, експромт, романс), а також
танцювальні жанри (вальс, полонез, мазурка), поширені переважно в європейській
романтичній музиці. Крім того, композитор започаткував і нові жанри – романс-думу, хорову поему, кантату-поему.
Питання про культурні зв’язки з Європою — одне із ключових і для діячів українського відродження, таким воно було й наприкінці XIX — початку XX століть. М. Лисенко великого значення надавав популяризації української музики, зокрема пісенної, в Європі. Але не меншого, а в певному сенсі й більшого значення, на переконання фахівців, набували його хорові концерти чи не по всій Україні. Диригентська
діяльність М. Лисенка пов’язана переважно з хоровим виконавством, особливого вияву вона набула на початку 1870-х років. Так, його відомі слов’янські хорові концерти, у яких виконувались українські, російські, сербські, моравські, чеські, хорватські
пісні, причому всі твори звучали мовою оригіналу, становили своєрідність культурно-мистецького життя в Києві (1870-1873). Навчаючись у Петербурзькій консерваторії (1874-1876), М. Лисенко створив студентський хор, який у березні 1875 року також
здійснив два слов’янські концерти. Творча діяльність М. Лисенка у Петербурзі набула
такого розголосу, що йому запропонували посаду капельмейстера у приватній опері
з перспективою переходу на імператорську сцену, проте він був самовідданим митцем на ниві рідної культури. У 90-х роках М. Лисенко створив у Києві український
хор і концертував з ним. Це був один з найкращих мистецьких колективів в Україні
загалом, він виступав з концертами (1892-1893, 1897-1899, 1902) у Полтаві, Житомирі,
Черкасах, Умані, Білій Церкві, Лубнах, Бердичеві, Кременчуку, Корсуні та інших містах.
Слід наголосити, що значна кількість історичних джерел, архівних матеріалів ще
потребують опрацювання й ґрунтовного дослідження, їх необхідно широко залучати
у навчальний процес з підготовки культурологів, музеєзнавців, інших фахівців соціокультурної сфери діяльності. Така джерелознавча база надасть можливість всебічно
розглядати культурні й мистецькі явища в історичному й особистісному контекстах.
Окремо слід відзначити й роботу М. Лисенка з пробудження культурного життя
серед українців: він брав безпосередню участь в організації і проведенні всеукраїнських культурних заходів, що становлять історичні віхи в розвитку національного самоусвідомлення, зокрема ідеться про святкування 100-ліття нової української літератури в Полтаві і про відзначення 50-х роковин від дня смерті Тараса Шевченка.
Добре відома діяльність М. Лисенка з організації й розвитку професійної музичної освіти в Україні. Ідеться про створення ним не лише Музично-драматичної школи
в Києві (з часом – Музично-драматичний інститут ім. М. Лисенка), а й чернівецької
музичної школи, Вищого музичного інституту ім. Лисенка у Львові.
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Нарешті, музична творчість М. Лисенка, його всеохоплююча культурна діяльність
стала своєрідним еталоном для наступного покоління творчої молоді, зокрема Якова
Степового, Кирила Стеценка, Миколи Леонтовича, Олександра Кошиця, Порфирія Демуцького та багатьох інших.
До 35-літнього ювілею творчої діяльності Миколи Віталійовича Лисенка Іван
Франко писав композитору: «Ви, як ніхто перед Вами або обік Вас, вникнули глибоко в ту душу нашого народного генія, окрилили нашу народну пісню своїм талантом
і рознесли її славу широко по Слов’янщині. Та не досить того: Ви сотворили нашу національну музику, і ім’я Ваше, осяяне всіми чарами рідних мелодій, стоятиме повік
високо в ряді творців, у ряді тих, що підносять душу своїх сучасних понад буденність,
в ряді тих майстрів живих типів, що вміють однаково зрозуміло говорити до своїх
людей і всіх поколінь...» [Франко І. Я., 1986, с. 235].
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МИКОЛА ЛИСЕНКО, АРІОЗО ГАЛІ З ОПЕРИ «УТОПЛЕНА» В РЕПЕРТУАРІ
ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ НАПРЯМКУ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
Актуальність. введення нових, нестандартних творів в репертуар здобувачів
освіти на прикладі аріозо Галі М. Лисенка.
Мета – дослідити всі ключові аспекти виконання аріозо Галі М. Лисенка.
Висновки. в роботі сформовані вказівки для виконання та використання аріозо
Галі М. Лисенка в репертуарі та концертній діяльності.
Ключові слова: академічний спів, Микола Лисенко, аріозо Галі, опера «Утоплена»,
ключові аспекти, вказівки.
Дискусії
В історії кожного народу є постать, яка символізує епоху. Безперечно в музиці це
Микола Віталійович Лисенко. Громадський діяч, композитор, диригент, піаніст, викладач, творчість якого зайняла значне місце в українській культурі.
Джерелом натхнення М. Лисенка завжди була українська народна пісня, звернення до творчості Великого Кобзаря, концертні подорожі з хором по Україні, обробка
народних мелодій. Українські народні пісні звучали в різних операх: «Утоплена», «Ніч
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напередодні Різдва», в опереті «Чорноморці» та в неперевершеній опери «Наталка
Полтавка» за п’єсою І. Котляревського. До того ж опери «Утоплена», «Ніч напередодні
Різдва», «Тарас Бульба» написані за творами українських класиків та подій в Україні.
Неймовірно цікаво вводити в концертну діяльність твори композитора, які вносять в процес навчання здобувача різноманітність та допомагають розширити репертуар. Це не тільки арії, але й і дуети, ансамблі з опер, обробки українських народних
пісень.
Народна артистка України, професор Національної музичної академії ім. П. Чайковського К. П. Радченко ретельно підходила до підбору репертуару для свого класу.
Дуже багато в програмі нашого класу було творів українських композиторів, особливо Миколи Лисенка. Професор К. П. Радченко любила робити цілі концертні програми з творів композитора, до яких долучалися режисери-постановники. Твори в концертах були як популярні, так і не дуже відомі нашому глядачу. На концертах завжди
була присутня Аріадна Остапівна Лисенко, онука композитора. Така видатна постать
придавала цьому концерту урочистості та відповідальності за виступ, нам студентам, та чудових вражень глядачам. Наприклад, арія Кулини «Ой матінко, голубонько» з оперети «Чорноморці», корисна для здобувачів перших, других курсів. Ця арія
має діапазон всього трохи більше одної октави (dis1 – fis2), охоплює середній регістр,
є форшлаги, тріолі та простий, непідтримуваний вокальної лінії акомпанемент. Це
змушує виконавця самому контролювати чистоту інтонації та ще ретельніше слідкувати за вокальними складнощами, які можуть виникнути під час вивчення цього
твору.
Арія Дідони «Ну що Дідоно, що робить» та вальс Венери з опери «Енеїда» є великими концертними полотнами для здобувачів старших курсів. Ці твори включають
володіння не тільки повним діапазоном голосу, бездоганною вокальною технікою,
але й наближають до створення глибокого, справжнього художнього образу, акторських здібностей.
Безумовно цікавим та корисним є твір з опери «Утоплена» аріозо Галі. «Утоплена» – лірично-фантастична опера на три дії. Лібрето написане М. Старицьким за мотивами оповідання М. Гоголя «Травнева ніч» або «Утоплена». Музика опери має пісенний характер в сольних та хорових номерах, мелодія та ритми основані на українському мелосі.
В головній ролі на прем’єрі опери, яка відбулася 1913 році, виступала відома співачка Марія Литвиненко-Вольгемут.
Аріозо Галі звучить в першій дії, коли після палкого зізнання Левко, коханого
героїні, змушує Галю вибігти до нього зі словами аріозо «Козаченько милий». Аріозо
Галі написано для ліричного сопрано у високій теситурі, охоплює діапазон d1 – a2, присутні форшлаги, шістнадцяті ноти, синкопи, які вже з перших нот аріозо змушують
виконавця уважно слідкувати за перехідними нотами та інтонацією. Поступово мелодія, яка в основному тримається в другій октаві, не підтримується в акомпанементі
фортепіано, тобто нема дублювання вокальної лінії. Тому у творі «Козаченько милий»
виконавцю треба зафіксувати високу позицію, при цьому чітко вимовляти слова на
legato, не відриваючи, а якби з’єднуючи звук у грудному регістрі. Цей прийом дасть
здобувачу підійти до іншої фрази «Ой тим, що над сокола в світі не має».
Нота g2 в цьому творі є синкопійованою, підхід до цієї ноти повинен бути підготовленим попередньою фразою «щемить за тобою…», яка закінчується на d2. Ось цей
стрибок d2 - g2 і буде складним для виконання, але підготовить до наступної частини
аріозо.
У новій частині аріозо «В твоїх очах карих» йде використання високої позиції
в фразі, відпрацювання і перевірка регістрів голосу виконавця. Не дуже зручний ритм,
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штрихи та інтонаційні незручності привносять в фразу «В твоїх очах карих» додаткові
складнощі для виконання.
Композитор у фортепіанній партії підтримує співака, дає йому в частині «бринить щось та грає…» більш розкритий образ Галі, розвиваючи довгі фрази, які посилюють динаміку, що робить верхню ноту a2 не такою складною для виконання.
«А як на бандурі» - остання частина аріозо Галі, виконується в тому ж темпі що
і початок арії. Ритмічний малюнок є незмінним, фрази довгі та утримуються у високій позиції, підводять виконавця до кульмінаційної ноти – соль другої октави на звук
«у», який не повинен перетворитися на звук «о» в фразі «слухала вік я…». Акцент на
ноті g2 та forte у динаміці допоможе втримати ноту на опорі, взяти її повним голосом
на диханні, але не форсуючи звук. В фразі «слухала б вік я…» радість та любов захоплює душу героїні Галі.
Висновки
Аріозо Галі є складним, але корисним твором для використання його в програмах здобувачів освіти напрямку музичне мистецтво. Творчість М. Лисенка є невіддільною частиною нашої культури. Найвідоміші співаки, диригенти, піаністи включають в свій репертуар твори композитора, які звучать у всіх концертних залах.
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ВПЛИВ ТВОРЧОСТІ МИКОЛИ ЛИСЕНКА
НА УКРАЇНСЬКУ КОМПОЗИТОРСЬКУ ШКОЛУ
Анотація
Актуальність. Постать Миколи Лисенка є вкрай важливою для української музичної культури. Цей митець заклав підвалини, на яких відбувалось становлення вітчизняної професійної композиторської школи, яка зараз представлена значною кількістю
представників. Дослідження сучасної практики потребує з’ясування того підґрунтя,
завдяки якому вона сформувалась, саме тому необхідно визначити вплив Лисенка на
композиторську школу.
Мета – розкрити значення творчості Миколи Лисенка для становлення сучасної
композиторської школи.
Висновки. В своїй композиторській діяльності Микола Лисенко сформував ті базові принципи, на яких розвинулась подальша творчість українських митців. Звернення до фольклору стало домінантною рисою вітчизняної композиторської школи. Твори
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Лисенка, написані у різних жанрах, стали зразком для наслідування для наступних поколінь. В його стилі поєднались здобутки української та західноєвропейської музичної
практики.
Ключові слова: композитор; Микола Лисенко; школа; жанри; музичне мистецтво;
стиль
Дискусії
Микола Лисенко є провідним українським композитором, чия творчість стала
знаковою для розвитку вітчизняної культури. Цей митець сформував базис, на якому
розвинулась подальша музична практика України. У становленні власного індивідуального стилю композитора відіграють, як правило, різні чинники. Серед них можна
згадати його культурне оточення, національний стиль, здобуту освіту та власні смаки.
При формуванні стилістики творчості Лисенка важливу роль відіграли усі компоненти. Зокрема, під час навчання в університеті, Микола Віталійович Лисенко товаришував з багатьма представниками української інтелігенції, для яких важливим було
просування української культури. Багато хто з його друзів цікавився фольклором,
народними піснями. Саме тому не випадковим став інтерес Миколи Віталійовича
до цього пласту народної творчості, що вплинув на інтонаційну природу тематизму
власних опусів митця.
Важливим чинником, що мав вплив на індивідуальний стиль Лисенка, стало навчання у Лейпцизькій консерваторії. З 1867 по 1869 pоки він перебуває у Лейпцигу,
де зміг краще ознайомитись з базовими засадами західноєвропейського романтизму, виконуючи твори провідних митців минулого та його сучасників. Навчання грі на
фортепіано здійснювалось у таких педагогів, як Ігнац Мошелес, Карл Рейнеке і Ернст
Венцель. Навчання у Лейпцизькій консерваторії передбачало не лише засвоєння майстерності гри на фортепіано, а й виконання творів західноєвропейських митців. Їх гра
супроводжувалась осмисленням базових принципів композиції, методами розвитку
музичного матеріалу тощо.
Вже після повернення на батьківщину, Лисенко займається викладацькою діяльністю. Його робота у різних закладах сприяє формуванню плеяди нових музикантів,
які сприймають музичний досвід Миколи Віталійовича та його бачення принципів
не лише виконавства, а й композиції. Зокрема заснування ним в 1904 році Музичнодраматичної школи стало ініціативою, яка дала можливість готувати фахівців у сфері
музичного та театрального мистецтва. Вже згодом такі заклади, як Київський інститут театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого та Київська консерваторія
імені Петра Чайковського стали своєрідними «нащадками» інституції Лисенка. «Музично-драматична школа Лисенка була унікальним явищем: українська мова викладання, викладачі-українці і скореговані відповідно до програм Санкт-Петербурзької
і Московської консерваторій програми музичних дисциплін» (Кулик, 2018).
Всі ці чинники сприяють передумовам для формування фахівців, які згодом стали ключовими персонами в музичній культурі України. Тобто тут велику роль відігравали й програма, впроваджена у закладі, й загальні принципи, що стали основою
для представників композиторської та виконавської практики. Також сама творчість
Миколи Лисенка сформувала низку митців, які надихались жанрами, до яких звертався композитор, його трактуванням фольклору тощо. «Під впливом його творчості,
естетичних засад сформувалися творчі постаті Кирила Стеценка, Миколи Леонтовича, Якова Степового, Олександра Кошиця, Якова Яциневича, Ореста Нижанківського,
Станіслава Людкевича, Левка Ревуцького та інших» (Кулик, 2018). Неабияку роль мало
те, що Лисенко написав фактично твори у всіх жанрах – сценічно-театральних (опери,
дитячі опери), вокально-інструментальних (кантати), симфонічних (симфонія, фан279

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

СЕКЦІЯ: МИКОЛА ЛИСЕНКО – КОРИФЕЙ І НОВАТОР...

тазія), камерно-інструментальних (дуети, твори для фортепіано), хорових та камерновокальних (романси, обробки народних пісень). Відповідно кожен здатний був обрати той жанр, що найбільше йому до вподоби та по-своєму його інтерпретувати. Всі
ці митці сприйняли в якості основи своєї творчості фольклор, застосовуючи його як
тематизм власних композицій чи трансформуючи його у вокально-інструментальних
чи хорових обробках пісень. Їх спадок, в свою чергу, набув зразкового характеру для
митців XX століття, внаслідок чого зв’язок з фольклором став базисом для національної композиторської школи сьогодення.
Висновки
В своїй композиторській діяльності Микола Лисенко сформував ті базові принципи, на яких розвинулась подальша творчість українських митців. Звернення до фольклору стало домінантною рисою вітчизняної композиторської школи. Твори Лисенка, написані у різних жанрах, стали зразком для наслідування для наступних поколінь. В його
стилі поєднались здобутки української та західноєвропейської музичної практики.
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MYKOLA LYSENKO AND THE UKRAINIAN KOBZA-BANDURA
Annotation
Mykola Lysenko is considered the founder of the Ukrainian national music school. After
returning from studies in Leipzig, Lysenko became interested in Ukrainian folk music, and folk
instruments. In 1873 he prepared a study on the bandura and its playing technique. This was the
first etho-organological study in Eastern Europe. He continued with other articles about other
bandurists, the torban and also other Ukrainian folk musical instruments.
In 1899 he invited bandurist Hnat Khotkevych to tour with his men’s choir as a solo bandurist, and later. in 1905, invited him to teach bandura classes at his musical school. Lysenko
was also instrumental in the first publications of music for the bandura
The publications and studies undertaken by Lysenko became the basis for the for the reconstruction of the authentic playing techniques by future bandurists.
Keywords: Lysenko, Khotkevych, bandura, kobzars, authentic performance practice, folk
instruments.
МИКОЛА ЛИСЕНКО Й УКРАЇНСЬКА КОБЗА-БАНДУРА
Анотація
Миколу Лисенка вважають засновником української національної музичної школи.
Після повернення з навчання в Лейпцигу, Лисенко зацікавився українською народною музикою та народними інструментами. У 1873 році він підготував дослідження про бандуру та техніку гри на ній. Це було перше етоорганологічне дослідження у Східній Європі.
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Він продовжив свої статті про інших бандуристів, торбан, а також про інших українських народних музичних інструментів.
У 1899 році він запросив бандуриста Гната Хоткевича взяти участь в гастролі
зі своїм чоловічим хором як бандурист-соліст, а пізніше. у 1905 році запросив його викладати гру на бандурі у своїй музичній школі. Лисенко також сприяв першим виданням
музики для бандури.
Публікації та дослідження, проведені Лисенком, стали основою для реконструкції
автентичної техніки гри майбутніми бандуристами.
Ключові слова: М. Лисенко, Г. Хоткевич, бандура, кобзарі, автентична виконавська
практика, народні інструменти.
Discussions
The research and publications by the Ukrainian composer M. Lysenko became the first
works to study the playing technique and repertoire of the bandura. He initiated detailed
studies of kobzars O. Veresay, P. Bratytsia, and torbanist Vidort.
In 1874, M. Lysenko’s essay “The Characteristics of Musical Features of Little Russian
Dumas and Songs performed by Kobzar Veresai” was published. In the following years his
works on the torban (1892) and later on other Ukrainian folk musical instruments appeared/
(1894) M. Lysenko gives detailed descriptions of the instruments, but does not givc a specific name for the method of playing the bandura O. Veresai usews.
The playing technique on the bandura of kobzar Ostap Veresai is reminiscent more of
the manner of playing the bandura used by the Sloboda kobzars than those of the Chernihiv
region. The method of holding the instrument was similar, the use of the thumb of the right
hand (in the lowest basses - tonic, subdominant and dominant notes), the use of the 2 and
3 fingers of the right hand when playing a melody is also similar. The left usually depressed
the strings located between the thumb and the 2nd and 3rd fingers of the right hand. The left
hand usually depressed the thinnest two strings on the fingerboard.
Filaret Kolessa also drew attention to the fact that the performance style of the Sloboda kobzar Hnat Honcharenko was related to that of Veresai. Ostap Veresay’s left hand not
only plucked the strings, but also depressed them to the fingerboard which was unfretted.
Hnat Honcharenko was also known to have used the technique of depressing the strings to
the fingerboard.
In the late nineteenth and early twentieth centuries, interest in the art and repertoire of the kobzars increased significantly. Numerous publications by ethnographers and
folklorists were published. As a result of this national interest in kobza and bandura, blind
kobzars and later sighted bandura players with musical education became more common.
The first known stage performance by a blind kobzar can be attributed to O. Veresai,
who at the invitation of M. Lysenko demonstrated his skills at an extraordinary meeting
of the South-Western Department of the Russian Geographical Society in Kyiv on September 28, 1873. Here he performed the duma “About the escape of three brothers from Azov “,”
Kozachok “, “Shchihol “, the “Duma about Fedor Bezridny “. O. Rusov and M. Lysenko also
prepared and read reports on the work of kobzar O. Veresai.
In August 1874 Ostap Veresai addressed the participants of the III Archaeological
Congress in Kyiv. It was listened to by scientists not only from Ukraine and Russia, but
also visiting academics from France, Italy, England and other countries. In February 1875,
O. Veresai arrived in St. Petersburg and performed at the club of artists at an evening dedicated to the memory of Taras Shevchenko, and then for the ethnography department of the
Russian Geographical Society, the Archaeological Society, the University and many other
places. Interest in the kobzar O. Veresai grew considerably. For some he was interesting as
a representative of folk art, for others - as an opportunity to see the “last” living kobzar.
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Soon after this performance, in 1876, the Ems Decree was issued, which in the third
paragraph prohibited all “stage performances in the Little Russian dialect and the performance of songs in this dialect.” O. Veresay’s active stage perfromances were halted. When
he died in 1890, the cultural society claimed that “the last kobzar died”.
O. Veresai’s performances during these less than 2 years and thestudies that were
written about the musical achievements of the kobzars influenced the work of a number
of Slavic composers. Impressed by the dumas performed by Ostap Veresai, P. Tchaikovsky
somposed his “Dumka” (op. 59) for piano, and the Czech composer A. Dvorak composed his
“Dumky” (op. 12) for string trio in 1876.
In 1899 Hnat Khotkevych was expelled from the Kharkiv Politechnic Institute for particip[ating in a studnet revolutionalry group. With no means to support himself he travelled
to Zolotonosha and auditioned for Myola Lysenko who was touring Ukraine with a student
male choir. Lysenko hired him to perform on the bandura and to demonstrate kobzar art for
the rest of the tour. All together Khotkevych gave over 85 performances and did much to
popularise the insturment and the art of the kobzars.
The Ems decree for 26 years severely restricted all kobzar performances at public gatherings. Kobzar singing howvere returned to the stage only at the XII All-Russian Archaeological Congress (Kharkiv, August 14-27, 1902). This congress is of epoch-making significance
in the history of the development of kobzar art, as it took place in Kharkiv, the region where
most kobzars existed at that time. This prompted the inclusion of the problem of kobzarism
in the program of the congress. Professor Mykola Sumtsov of the Kharkiv University played
a most prominent role in the organizing committee of the congress. He decided to embellish
the planned reports on kobzarism with live performances by the blind folk singers. To make
this show as effective as possible, the committee invited Hnat Khotkevych to prepare a performance of kobzars and to read a report at the congress on the state of kobzar culture in Ukraine.
The after effect was a hue and cry to save the rememnants of kobzar culture. A plan
was made to build a school to teach the art and to build a dormatory to house the future
kobzars. Concerts to collect funds for the school were planned but permission was not gioven by the authorities.
When it became clear that the kobzar school in Poltava would not be openned, M. Lysenko addressed H. Khotkevych with a proposal to introduce a bandura course at his music
school in Kyiv. In Kyiv they promised better service and conditions, but Khotkevych refused
to leave Kharkiv[455; p.196]. The reasons for the refusal were due to the fact that Hnat
Khotkevych could not leave his job in the workers’ theater, which he founded and where
more than 300 people perfromed under his leadership. Never-the-less, in 1906 H. Khotkevych was forced to go abroad because of his activity was perceived by the authorities as
being anti-Russian.
Interest in playing the bandura however continued to grow. The issue of opening
professional bandura courses beaome increasingly important. A year later M. Lysenko
3.XII.1906 again raised the question of creating a bandura class in Lysenko’s music school.
At the suggestion of Hnat Khotkevych (and in some sources M. Drimtsov), the wellknown blind Sloboda kobzar I. Kucherenko, was invited to teach at M. Lysenko’s school.
I. Kucherenko’s teaching spread the methodological principles of learning to play the bandura using a simplified Kharkiv method. At the same time, it created difficulties for students
who had to choose between Chernihiv and Kharkiv methods of playing.
With the opening of a bandura courses in Kyiv in 1908, the need to publish a bandura handbook became even more acute. Blind kobzar Ivan Kucherenko could not write
a textbook. O. Borodai asked young O. Koshetz to attend to the matter. Koshetz had to get
acquainted with I. Kucherenko, study the bandura and compile ahandbook. Unfortunately,
O. Koshetz could not fulfill this task.
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Ivan Kucherenko did not teach at Lysenko’s school for long. At the school, he received
a small salary, whereas from one solo concert he could earn up to 500 rubles – an annual
salary for street musician. Initially, the school salary was 109 rubles a month, and then it
fell to – 58 rubles. Training hours were from 9 to 11. The lesson lasted half an hour. In the
beginning I. Kucherenko had 20 students, but in 6 months there were only 6 people left.
Over time, I. Kucherenko left his pedagogical responsibilities and switched exclusively to
concert activities.
In 1912 Khotkevcyh returned to Central Ukraine and tried to reestablish himself as
a teacher at Lysneko’s music school, However, he was soon arrested aand with the outbreak
of WWI he was sent into internal exile in the Russian empire away from Ukraininan centres.
1914 Lysenko passed away and the idea of setting up formal bandura classes took a secondary position until 1926.
Conclusion
Lysenko loved the bandura and the music of the kobzars and the intonations used by
the kobzars, particularly the augmented 2nd and its characteristic use influenced many of his
compositions. The character of the kobzar was reoccuring in his compositions, particular
in his operas, and had Lysenko not passed away in 1914 one could be assured that a formal
bandura class would have been established in his music school.
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Анотація
Актуальність. Мистецька спадщина видатного українського композитора, фольклориста, диригента, піаніста, педагога, основоположника української класичної музики, громадського діяча і патріота Микола Віталійович Лисенко у рік його 180-річчя знаходиться у центрі особливої уваги української та світової музикознавчої спільноти. Микола Лисенко, як визначний представник композиторського періоду в українській музичній фольклористиці та засновник української теоретичної думки про етномузикознавчу
розшифровку (транскрипцію) народних музичних творів, заклав ґрунтовні підвалини для
появи і розвитку в Україні фахових досліджень народної музики, залишивши величезну
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спадщину (новаторські теоретичні дослідження, численні транскрибовані та опубліковані народні мелодії тощо).
Мета – дослідити процес формування та ствердження української самоідентифікації М. Лисенка в аспекті його мистецької і громадської діяльності.
Висновки. Микола Лисенко був не лише видатним українським композитором,
чия творча спадщина належить до перлин музичного мистецтва України та світу. Він
поклав свій талант і запал на служіння Батьківщині, вивівши українську камерну та
хорову музику й оперу на якісно новий рівень і зберігши народні мелодії у професійних
обробках.
Ключові слова: Микола Лисенко, композитор, громадський діяч, українська опера,
мистецтво.
Дискусії
Микола Віталійович Лисенко народився 1842 року на Полтавщині у дворянській
сім’ї поміщика та офіцера. Батько належав до давнього козацького роду, а мати, Ольга Єреміївна, здобула освіту в Смольному інституті шляхетних дівиць (Пархоменко,
2016). Дитинство майбутнього композитора було позначено протилежними впливами: з одного боку, мати прагнула нав’язати синові «великороську» культуру, французьку мову й вишукані манери, разом із тим першою виявила його обдарування до
гри на фортепіано. З іншого боку, родина Лисенків успадкувала маєток бездітного
дядька Ольги, який усе життя принципово розмовляв українською мовою і чия вдова,
Марія Василівна, жила з ними й проводила чимало часу з первістком Миколою, якого обожнювала. Саме вона прищепила йому любов до народних пісень, котра кардинально вплине на вподобання та стиль Лисенка як композитора.
Отже, як бачимо, поєднання народної й академічної культури було закладено
в особистості Лисенка ще з дитинства, однак українська культурна самоідентифікація перемогла. Важливим чинником тут було спілкування Миколи і його троюрідного
брата Михайла Старицького, якого прийняли в сім’ю після смерті батьків, із його рідним дядьком Андрієм Лисенком. Саме в нього друзі - підлітки познайомилися з забороненими на той час віршами Тараса Шевченка, які справили на хлопців колосальне
враження – особливо на Миколу, який в силу домашньої освіти все ж більше звик до
російського та французького слова (Старицкий, 1903). Також із козацькими думами
й піснями Миколу знайомив дядько Старицького – Олександр Захарович, спілкування
з яким захоплювало хлопців.
Водночас таке оточення виховало в «паненяті» Миколі демократичні переконання, які наклалися на загальний дух того часу з панівним романтизмом, народництвом
і першими ліберальними віяннями. Ці переконання були такими сильними, що їх не
змогла викорінити навіть освіта в аристократичній харківській гімназії.
Паралельно зі здобуванням загальної освіти Лисенко всюди навчався музиці:
з п’яти років у батьківському домі, в пансіоні в Києві, у гімназії в Харкові. Усі відмічали не лише його дивовижну техніку, а й почуття, які він змалечку вкладав у гру,
та здатність до імпровізації. З дитинства Лисенко любив підбирати на слух народні
мотиви, пісні й танці, проте справжню пристрасть до збирання фольклорних мелодій
у ньому пробудила збірка етнографічних матеріалів П. Куліша «Записки про Південну
Русь», про яку йому розповів М. Старицький. І хоча ґрунтовні знання з гармонії Лисенко засвоїв вже пізніше, він добирав віртуозний акомпанемент до записаних українських пісень і романсів від знайомих баринь, попівен і навіть покоївок.
Рано проявилися й композиторські нахили Лисенка: ще в дев’ять років Микола
написав свою першу п’єсу – «Польку», яку було надруковано в Києві. Серед учителів
майбутнього композитора в Києві були чехи: Нейнчик, Паночині, у Харкові – також
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чех Вільчик, а також віртуоз Дмітрієв; у них хлопець вивчав п’єси Ліста, Бетховена,
Моцарта, Шопена, Шумана. У Харкові Лисенко брав участь у спільних музикуваннях,
організованих його вчителем Вільчиком, а також регулярно виступав у покровителя
своєї гімназії князя Голіцина.
Попри очевидні нахили до мистецької діяльності й гуманітаристики, коли настав
час вступу в університет, Лисенко пішов стопами свого харківського родича, професора мінералогії Борисяка, і почав навчання на природничому факультеті. Коли через
рік його збідніла родина переїхала до Києва, Микола перевівся на той же факультет
в університет Св. Володимира (нині імені Т. Шевченка). На відміну від Харкова, серед
київського студентства в ті часи вирувала бурхлива боротьба за національну ідентичність: тут було багато поляків, але чимало й свідомих українців, до яких і приєдналися
Лисенко зі Старицьким.
Саме в цей момент українська самоідентифікація Лисенка зміцнилася: він остаточно перейшов на українську мову й почав носити національне вбрання. Музична діяльність М. Лисенка в цей час стосувалася переважно студентських «вечорниць», під
час яких він виконував музику до народних танців власного авторства, і «де б (…) не
з’являвся, всюди утворювався хор, яким він же й диригував» (Старицкий, 1903, с.466).
Пізніше, в середині 1860-х років, Лисенко зі Старицьким почали організовувати
в Києві збірні концерти з театральними сценками, народними піснями та інструментальними номерами, хоча на той час українські твори вже підлягали цензурі, тож народних пісень у програмі не могло бути більше двох - трьох. Подібні збірні концерти
були новинкою для тих часів.
У ті роки Микола Лисенко навіть робив спробу створити українську оперу на лібрето Старицького, проте, хоч результат і викликав захоплення серед їхнього товариства, юнаку бракувало теоретичних знань, яких годі було здобути в Києві. Завершивши
університет і кілька років пропрацювавши держслужбовцем у Таращі (Київська обл.),
щоб заробити грошей, Лисенко нарешті зміг здійснити заповітну мрію – поїхати на
навчання в Лейпцизькій консерваторії. Там він не лише здобув ґрунтовну музичну
освіту й відточив техніку виконання, а й зміг видати перший том народних пісень
у своїй обробці та перший том авторських пісень на вірші з «Кобзаря».
Після завершення консерваторії й повернення до Києва Лисенко розгортає активну викладацьку й композиторську діяльність: працює в музичних школах (Пфеніга, потім Кологривова), дає приватні уроки, а також разом зі Старицьким береться за
амбітну задачу – створити музичну комедію за оповіданням Гоголя «Ніч проти Різдва». Постановка, виконана коштом самих авторів і виконавців, зазнала неймовірного
успіху, і пізніше Лисенко переробив свій твір на більш класичну оперу. На початку
1870-х років він також чимало подорожує Галичиною та Сербією, збираючи там народні пісні, та вивчає творчість кобзаря Остапа Вересая (Київський національний університет ім.Т. Шевченка, 2005).
1875 року Лисенко, відчуваючи в себе нестачу навичок оркестровки, їде до Петербурзької консерваторії, де навчається у Мусоргського та Римського-Корсакова.
Тамтешні композитори доволі тепло приймають його й через два роки, по завершенню навчання, пропонують посаду капельмейстера в приватній опері, проте Лисенко
відмовляється, воліючи повернутися на батьківщину. 1878 року він повертається до
Києва, проте обставини, за яких йому доводиться заробляти на життя, змінюються:
Емським указом 1876 року українська мова в Російській імперії витісняється з громадського життя, зокрема нею забороняють театральні постановки. У цей період Лисенко створює деякі свої інструментальні композиції («На солодкім меду», «Мрія»),
а також створює (не для публікації) інші твори на тексти Шевченка («Мені однаково»,
«Минають дні, минають ночі» тощо).
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Лише після скасування заборони на постановки українською мовою 1880 року
оперний талант Лисенка розгортається на повну силу: він створює свої шедеври –
«Тарас Бульба», «Утоплена», – які здобувають успіх у публіки. У них досконало поєднано високе оперне мистецтво та фольклорний матеріал, яким широко користається Лисенко. У ті ж роки він продовжує працювати над пісенним матеріалом на слова
Т. Шевченка, а також Г. Гейне в перекладах Лесі Українки; створює також хорові кантати, переважно на Кобзареві тексти («Радуйся, ниво неполитая»).
Попри те, що похилі роки Лисенка минали в скрутному матеріальному стані
й тяжкій праці, він не припиняв творити (пісні на тексти Івана Франка, Лесі Українки;
опера «Наталка Полтавка»; дитячі опери: «Пан Коцький», «Коза-Дереза» та ін.) й брати
участь у громадській діяльності – зокрема, долучався до збору коштів на встановлення
пам’ятника І. Котляревському 1903 року та пізніше – Тарасу Шевченку, а також очолював патріотичну організацію «Український клуб», розігнану поліцією 1911 року. У його
музичній школі в Києві, заснованій 1904 року, навчалися такі видатні діячі мистецтва,
як: композитори К. Стеценко, Л. Ревуцький, хоровий диригент О. Кошиць та ін.
Висновки
Микола Лисенко був не лише видатним українським композитором, чия видатна
спадщина належить до перлин музичного мистецтва. Він поклав свій талант і запал
на служіння Батьківщині, вивівши українську камерну та хорову музику й оперу на
якісно новий рівень і зберігши народні мелодії у професійних обробках.
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ПОГЛЯД В МИНУЛЕ КРІЗЬ ПРИЗМУ СЬОГОДЕННЯ
Анотація
Актуальність. Суворі реалії доби вимагають нових підходів у оцінці культурних
явищ і надбань минулого, спонукаючи до переосмислення взаємодії мистецько-світогляд286
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них аспектів і, пов’язаних з ними об’єктивних факторів, які впродовж століть визначали еволюційний перебіг українського музичного мистецтва. З огляду на це, не можливо
не відзначити роль окремих знакових персоналій, які на століття вперед спрогнозували
магістральний шлях українського музичного мистецтва, як у суто професійній площині,
так і на рівні повсякденної музичної практики.
Мета дослідження полягає у висвітленні окремих аспектів творчої співпраці М. Лисенка з хором Київського університету св. Володимира, розглянутої крізь призму актуальних запитів сьогодення.
Висновки. У тезах здійснено спробу розкрити сутність мистецького феномену
М. Лисенка під кутом зору його багаторічної творчої діяльності з хором Київського університету св. Володимира. Хор Київського університету був своєрідною творчою лабораторією у якій поступово розкривалися мистецькі обрії М. Лисенка, формувалися його
підходи до опрацювання фольклорних джерел та принципи концертної діяльності. Вони
опосередковано відобразилися в актуальних мистецьких проектах Народної хорової капели «Дніпро» КНУ ім. Т. Шевченка, як прямої спадкоємиці, колективу, з яким була пов’язана багаторічна творча діяльність М. Лисенка.
Ключові слова: мистецька та фольклористична діяльність М. Лисенка, хор
Київського університету св. Володимира, Народна хорова капела «Дніпро» КНУ
ім. Т. Шевченка, українське хорове мистецтво.
Дискусії
Суворі реалії доби вимагають нових підходів у оцінці культурних явищ і надбань
минулого, спонукаючи до переосмислення взаємодії мистецько-світоглядних аспектів і, пов’язаних з ними об’єктивних факторів, які впродовж століть визначали еволюційний перебіг українського музичного мистецтва. З огляду на це, не можливо не
відзначити роль окремих знакових персоналій, які на століття вперед спрогнозували
магістральний шлях українського музичного мистецтва, як у суто професійній площині, так і на рівні повсякденної музичної практики.
До таких визначних постатей, безумовно, належить видатний корифей української музики і фундатор національної композиторської професійної парадигми –
Микола Віталійович Лисенко (1842–1912), 180-річний ювілей якого урочисто вшановує не лише Україна, але й увесь цивілізований світ.
Більшість дослідників, пов’язаних з вивченням творчої постаті М. В. Лисенка,
у своїх наукових працях звертають увагу, насамперед, на два визначальних фактори, які впродовж життя композитора, фактично, детермінували формування його
мистецького світогляду та визначали специфіку творчої самореалізації, а саме: чітку україноцентричну національну орієнтацію та неймовірно глибоке мало не містично-жертовне захоплення поетичним феноменом і особистістю Тараса Шевченка.
Цілком поділяючи таке розуміння Лисенківської мистецької парадигми спробуємо
у даних тезах поглянути на вказаний алгоритм дещо під іншим кутом зору, а точніше,
крізь призму взаємодії творчого генія Миколи Лисенка з одним з важливих культурно-музичних, а почасти й громадських, осередків, який протягом тривалого часу, без
перебільшення, був своєрідною творчою лабораторією у якій поступово розкривалися мистецькі обрії композитора.
Такою творчою лабораторією на нашу думку, як зрештою і на думку багатьох шанованих науковців, був хор Київського університету св. Володимира.
Виникнувши спочатку як суто церковний колектив виключно богослужбового спрямування, він згодом перетворився у справжній мистецький колектив, здатний художньо реалізовувати визначні творчі ідеї і концертні проекти. Визначну роль
у цьому відіграла ініціативна і активна діяльність тоді ще молодого і талановитого
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студента Миколи Лисенка, який згодом, захистивши дисертацію і отримавши ступінь
кандидата природничих наук, зосередить свою увагу виключно на розвитку своїх музичних здібностей, продовживши навчання в площині композиції, музично-теоретичних дисциплін та фортепіанного мистецтва у знаменитій на увесь світ Лейпцігській консерваторії (Корній, Сюта, 2011).
Як зазначають дослідники (Пархоменко , 1984), ще навчаючись у Київському університеті майбутній видатний композитор отримав визначний поштовх до творчої
музичної діяльності на ґрунті ініціативної творчої співпраці зі студентським хором.
Цьому неабияк сприяли два фактори – постійна налаштованість студентської громади на інтерактивну взаємодію з тогочасною суспільною аудиторією, представленою
різними світоглядними та політичними орієнтирами, актуальними для Київського
публічного середовища 60- 70 роки ХІХ ст. а також виразна патріотична українофільська акцентуація власної світоглядної позиції М. В. Лисенка, яку він мав сміливість
неодноразово демонструвати як у приватних бесідах, так і в різноманітних суспільних заходах, до яких неодноразово свідомо долучався.
З огляду на це, не можна оминути увагою дві важливі тенденції, які значною
мірою координували діяльність Київського університету ще від часу його заснування
і виразно вплинули на формування багатьох видатних його вихованців, у тому числі
й М. В. Лисенка. Кожна з них характеризувалася виразно волелюбним і етнологічнозорієнтованим спрямуванням, хоча й спрямованим на різні культурні орієнтири
(Калуцька, Пархоменко, 2012, с. 29). Отже розглянимо їх детальніше.
Перша з вказаних тенденцій – в генетичному підґрунті полоністична – була органічно пов’язана з культурним досвідом польської та польсько-української галичанської інтелігенції, накопиченим впродовж польських визвольних повстань 1830,
а згодом 1863 рр. Вагомість впливу вказаної тенденції зумовлена тим фактом, що
Київський університет св. Володимира було створено у 1834 р. на основі польського
Кременецького ліцею, який, як відомо після розгрому польського повстання 1830 р.
був, за наказом російського імператора Миколи І, реорганізований і згодом переведений разом із викладацьким та студентським складом до Києва. Саме цей осередок,
фактично, й сформував початкове підґрунтя києво-університетської освітянськопедагогічної практики. При цьому тривалий час вплив полоністично-зорієнтованого
студентсько-викладацького середовища, був настільки відчутним, що до його запитів
змушені були пристосовуватися навіть імперські освітянські чиновники. Як наслідок,
впродовж декількох перших років функціонування університету, навіть незважаючи
на активно насаджувану імперською метрополією русифікацію, викладання у ньому
здійснювалося не лише російською, але і польською мовою. Ця обставина опосередковано неабияк вплинула й на розвиток українофільських настроїв, адже визвольні настрої, пробуджені польським повстанням 1830 р. проти російської тиранії і колонізації, цілком природньо сприймалися багатьма діячами української інтелігенції у проекції на національну історію, вкладаючись у відоме й поширене тоді, як в польському,
так і українофільському інтелігентському середовищі, гасло: «За нашу і вашу свободу!»
Друга з означених тенденцій, яка зрештою і репрезентує семантико-аксіологічну форманту україно-патріотичної парадигми творчості М. В. Лисенка, окреслилася
в надзвичайному, мало не містичному пієтеті перед поетичною і мистецькою постаттю Тараса Григоровича Шевченка, особистісним феноменом якого композитор захоплювався впродовж усього свого життя. Про те, наскільки вагомим і значимим було
пророче слово великого Кобзаря для М. В. Лисенка переконливо свідчить той факт,
що творчому перу композитора належить чи не найбільша за обсягом авторська мистецька шевченкіана, яка, за твердженнями музикознавців, нараховує більше 80-ти
музичних творів, створених у різних жанрах. Доцільно припустити, що визначальним
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фактором, який кардинально активізував зацікавленість М. В. Лисенка особистістю
та творчістю Т. Г. Шевченка стали події пов’язані з перепохованням поета у травні
1861 р., в яких тоді ще зовсім молодий 19-річний студент Київського університету
Микола Лисенко брав безпосередню участь, несучи разом зі своїми друзями побратимами труну з прахом безсмертного Кобзаря. До речі, символічно, що тими хто йшов
тоді у цій урочистій скорботній процесії поряд з Миколою Лисенком були Михайло
Старицький та Тадей Рильський – батько видатного українського поета Максима Тадейовича Рильського.
Заглибленість М. В. Лисенка в образну сюжетику Шевченківської поезії активізувала, водночас, зацікавленість композитора фольклористичною діяльністю. Десятки,
а згодом і сотні українських народних пісень, зібраних композитором в різних районах України стали тим неоціненним ґрунтом на якому згодом з’явилися численні
вокальні і хорові обробки митця.
Згодом, традиція започаткована М. В. Лисенком, продовжилася в діяльності хору
Київського університету, поставши невід ємною складовою його творчої парадигми.
Це особливо виразно простежується в часи, коли капелу університету очолив видатний сподвижник М. В. Лисенка, видатний український композитор та геніальний хоровий диригент Олександр Антонович Кошиць (1875–1944). Як засвідчує аналіз диригентсько-виконавської діяльності О. А. Кошиця, в період його роботи на чолі університетського хору (1908–1918) постійно відбувалися різноманітні концерти та інші
мистецькі заходи, які досить часто були зумовлені не стільки офіційними потребами
Університету Св. Володимира (хоча безумовно і їх слід враховувати), скільки інспіровані прагненням самого студентської хорової громади та її мистецького очільника
виявити власний творчий потенціал, спроектувавши його в площину свідомої популяризації українського пісенного фольклору та творчості визначних професійних
українських композиторів. З огляду на це, видається симптоматичним, що неодмінною складовою репертуару студентського хору Університету Св. Володимира були
твори видатні твори М. В. Лисенка та його талановитих сучасників, зокрема К. Г. Стеценка та самого О. А. Кошиця. Особливо показовими в цьому контексті є неодноразові гастрольні подорожі хорового колективу, які були невід’ємною формантною його
виконавського життя. Як засвідчують концертні програми, під час гастролей студентського хору до Бессарабії (Бендери, Кишинів) (22,24.11. 1909) університетським студентським хором виконувались такі твори М. В. Лисенка як «Хор Бранців» та «Іван
Підкова» (Калуцька, Пархоменко, 2012, с.254). Таку ж виразно україноцентричну складову діяльності університетського хору засвідчують концерти, та мистецькі заходи,
які регулярно відбувалися у Києві. Так, зокрема, у лютому 1910 р. на ювілеї Г. Єлінека
хором Університету Св. Володимира було виконано кантату М. В. Лисенка «Б’ють пороги». Згодом, в рамках проведення «Українського вечора» в залі Комерційного клубу
прозвучала ціла низка хорових творів М. Лисенка та К. Стеценка.
Не менш виразно в діяльності хору Київського Університету Св. Володимира
«кошицевого періоду» представлена благодійницько-патріотична форманта, окреслена двома взаємопов’язаними ракурсами: діяльністю, спрямованою на допомогу
незаможному студентству та діяльністю, інспірованою прагненням допомогти знедоленим та пораненим внаслідок лихоліть та військових дій. Зокрема, як зазначають дослідники, у 1911 р. хор Київського Університету Св. Володимира був задіяний
у протестно-політичних акціях студентських спілок, виконуючи з успіхом у публічних
концертах визначні твори М.В. Лисенка (хорові поеми «Іван Гус» та «Іван Підкова»)
та К. Г. Стеценка («Прометей») (Там само, с.255, 255). Ще більш показовим видаються
благодійні акції, здійснювані хором Київського Університету Св. Володимира впродовж Першої світової війни, зокрема, великий хоровий концерт у залі Купецького зі289
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брання (теперішньої Національної Філармонії України ім. М. В. Лисенка), спрямований на збір коштів для потерпілих від війни (Там само, с.261).
Як засвідчує болючий і гіркий досвід сьогодення, зі зміною епох, розглянуті тенденції не втратили своєї актуальності, творчо віддзеркалившись у діяльності сучасного спадкоємця хору Університету Св. Володимира – Народної хорової капели «Дніпро»
Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка. Цей колектив, у свій
час очолюваний заслуженим артистом України, професором М. Ю. Хардаєвим, а згодом майже впродовж майже сорока років професором, заслуженим діячем мистецтв
України І. Я. Павленком, нині згідністю продовжує духовну естафету попередніх поколінь. Цю спадкоємність в наш час намагаються підтримувати теперішні очільники
хору – його художній керівник Ірина Душейко та хормейстери Ігор Тилик (автор даних тез) та Софія Трусенко, які разом із хористами активно долучаються до визначних
подій нашого буремного життя.
Особливо виразно це простежується в продовж останнього бентежного десятиріччя пройнятого революційними, подіями, а від недавнього часу ще й жорстокими
воєнними лихоліттями. Наочним підтвердженням цього є низка різноманітних концертних заходів, здійснених – Народною хоровою капелою «Дніпро» КНУ ім. Т. Шевченка впродовж 2014–2022.
Серед найважливіших із них слід назвати низку концертних виступів у Києві на
Майдані Незалежності та в КМДА під час Революції Гідності (січень – лютий 2014 р.),
концерт-флешмоб проти незаконної анексії Криму (травень 2014 р.); концерт перед
пораненими українськими воїнами в Національному музеї Тараса Шевченка (вересень 2014), спільний благодійний концерт разом з хором Литовського Вільнюського
університету (художній керівник Р. Гелготьєне) у Центральному військовому госпіталі
України (червень 2015 р.).
Цей перелік можна було б продовжувати ще довго, але за браком часу, зупинюся
лише на останньому передвоєнному проекті Народної хорової капели «Дніпро» КНУ
ім. Т. Шевченка, здійсненому 19.02.22. (Kozimnin karasi, 2022), фактично, напередодні
страшної путінської навали, яка, як відомо, розпочавшись 24 лютого 2022 року назавжди увійде в світову історію, як одна з найжахливіших агресивних воїн цього тисячоліття, ганебно розв’язаних войовничою російською імперією проти суверенної
і незалежної України.
В основу цього останнього «мирного» проекту, було покладено творчий задум
однієї з багаторічних учасниць хору – чудового професійного медика, за національністю етнічної казашки Гульнари Сайко. Навчаючись і працюючи в Харкові й Києві,
а згодом одружившись з українцем і створивши гарну й міцну родину, вона перейнялася щирою й глибокою любов’ю до України та її культури. Тож, коли на початку січня 2022 р. у різних містах і селищах Казахстану несподівано розпочалися жорстокі
й криваві події, які згодом світові ЗМІ стали порівнювати з українською Революцією
Гідності 2013–2014 рр., у Гулі Сайко виникла ідея, яку згодом охоче підтримало керівництво Народної хорової капели «Дніпро» та усі хористи.
Суть ідеї полягала в наступному: зробити в пам’ять загиблих в Казахстані невинних людей (у тому числі рідної Гуліної сестри) своєрідний музичний Меморіал, записавши відому казахську пісню (в обробці С.Трусенко) на слова класика казахської поезії Абая. Як відомо, цей видатний поет і громадський діяч, й досі шанований не лише
у самому Казахстані, але й інших республіках Середньої Азії і навіть за її межами. За
ступенем значущості мистецької постаті Абая для казахської культури його іноді навіть порівнюють з Тарасом Шевченком. І це, до речі дуже символічно, особливо якщо
згадати, що жорстокі десятирічні поневіряння Кобзаря, пов’язані з періодом його заслання, розгорталися не де-небудь, а саме в казахських засушливих степах, зокрема
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у Кос-Аралі, а значна частка шевченкових малюнків і акварелей присвячена змалюванню казахського побуту та місцевих ландшафтів. Одним словом, зайве говорити,
що проект, запропонований Гульнарою Сайко і опосередковано освячений серпанком
шевченкових образно-семантичних алюзій неабияк сколихнув душі «Дніпрян» своїм
патріотичним завзяттям, надихнувши усіх і кожного на творчість.
Органічним продовженням цього останнього передвоєнного проекту Народної
хорової капели «Дніпро» КНУ ім. Т. Шевченка постала пісня, створена в перші тижні
війни проти рашистських загарбників автором даних тез – І. В. Тиликом – на слова
Інни Вандаловської, – талановитої й багатогранної особистості яка впродовж тривалого часу є однією з хористок нашого хору.
Трохи згодом, під впливом і настроєм першої пісні у автора цих тез згодом виникли ще дві пісні, вже створені на власні й цілком оригінальні поетичні тексти. У результаті, впродовж березня- квітня 2022 року, а точніше, - від часу виникнення мелодії
першої пісні (03.03.22.) до завершення роботи над третьою (27.04.22) – сформувався
цілісний вокальний триптих, (який, до певної міри, можна було б охарактеризувати
терміном «пісенна кантата», сюжетно пов’язаний з темою війни, стражданнями України і закликом до нашої цілковитої Перемоги над рашистським ворогом. При цьому,
кожна з пісень триптиха, на думку автора, може виконуватися й окремо, незалежно
від інших складових циклу.
Триптих має загальну назву за назвою фінальної пісні - « Вперед до перемоги»
і складається з наступних пісень:
1. «Кривавий світанок» (автор поетичного тексту І. Вандаловська).
У цій пісні відтворено жахливі хвилини вторгнення рашистських орд та перших
години війни Росії проти України. Важливо відмітити, що за авторським задумом (до
речі, цілком відповідним специфіці поетичного тексту) мова в пісні йде від імені молодої матері, яка вболіває не лише за власну і долю України, але й, насамперед, за
долю своєї малої дитини.
2. «Коли закінчиться війна» (поетичний текст автора музики – І. Тилика). Ця пісня пройнята трагічними й елегійно меланхолійними, почасти містичними, переживаннями, пов’язаними із невимовною скорботою й тугою за загиблими у війні найріднішими людьми.
3. «Вперед до перемоги» (поетичний текст автора музики – І. Тилика). Виходячи
з основної ідеї-девізу, окресленої у самій назві, ця пісня, напротивагу першим двом
пісням триптиху, пройнятим виразно трагічним колоритом, потужно-яскрава й мажорно-оптимістична. У ній, поряд з цим, простежуються ознаки притаманного для
українського етносу козацького гумору і, навіть, гротеску, за настроями наближеного
до відомого сюжету «Запорізькі козаки пишуть листа турецькому султану».
Насамкінець, хотілося б відзначити приємну для автора цих тез і водночас, зазначеного триптиху, подію, навесні 2022 року, коли було дописано ці спостереження,
у Мистецькому салоні Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка за участі автора триптиха і солістки хору Народної хорової капели «Дніпро» КНУ
ім. Т. Шевченка, випускниці університету і філолога Аліни Онанко було здійснено аудіозапис цього триптиху (Тилик, 2022). Це, фактично, ознаменувало реалізацію ще
одного вагомого мистецького проекту, який продовжує традиції закладені М. В. Лисенком у часи його діяльності з хором Київського університету св. Володимира.
Висновки
Викладені у тезах спостереження переконують в тому, що хор Київського університету, прямим спадкоємцем якого нині є Народна хорова капела «Дніпро» КНУ
ім. Т. Шевченка, був своєрідною творчою лабораторією у якій поступово розкрива291
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лися композиторські й мистецькі обрії М. В. Лисенка, як фундатора цього колективу. Водночас, досвід сьогодення засвідчує, що кращі хорові традиції, започатковані
М. В. Лисенком та продовжені його видатними соратниками, зокрема О. А. Кошицем,
не втратили своєї актуальності, надихаючи як керівництво хору, так і самих хористів на реалізацію цікавих і суспільно корисних ідей і художніх задумів, у тому числі
і в площині композиторської творчості.
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ДОДАТКИ
Вокальний триптих «ВПЕРЕД ДО ПЕРЕМОГИ!»
1. «КРИВАВИЙ СВІТАНОК» – сл. І.Вандаловська, муз. І.Тилик
(24.02.2022.)
- Росіяни! - що відбувається? –
Чому ви напали на нас?!
В кого з вас серце з сорому крається, –
на вулицю вийти вам час!
Невже ви про те не знаєте,
Що ваші Вкраїну бомблять?!
Жартуєте ви, розважаєтесь,
Коли в нас ракети летять.
Приспів:
Ганьблять вас у світі всі люди*,
Росія, - навіки прощай!
(Росія злиденна прощай!)**
Ніколи ми вам не забудем,
Як вторглись ганебно в наш край (приспів повторюється двічі).
			
***
Схаменіться, безжальнії нелюди!За що ви вбиваєте нас?!
Наші біди вам лихом обернуться Сурмить вже розплати час!
За кожну пролиту сльозину,
За кожний зруйнований храм,
За кожну убиту дитину
За кров, за страждання, за жах
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Приспів:
Кленуть в Україні вас люди,
Росія злиденна прощай!
Ніколи ми вам не забудем,
Зруйнований рідний наш край (приспів повторюється двічі)..
***
Не забудем!
…Не пробачим...
…НЕ ПРОСТИМ!!!
Примітки
*в цьому рядку тексту можуть бути зміни: замість наведеного рядка може бути
«ми вільні й нескорені люди»
**співається у приспіві за другим разом.
2. «КОЛИ ЗАКІНЧИТЬСЯ ВІЙНА» – сл. і муз. І.Тилик
Коли закінчиться війна,
І сонце знов засяє,
Згадаєм тихо імена
Усіх, кого немає
Під вибух дзенькнула струна
В душі, немов в гітарі,
І келих терпкого вина
П`янкий, мов сум багряний
Бринить у серці щем,
Немов би сніг з дощем
Немов би сніг з до...
Срібні краплі на вікні,
Ніби спогади німі,
Ніби тіні…
ніби кроки...
у душі...
Коли закінчиться війна
І сонце знов засяє
Згадаєм тихо імена,
Згадаєм тихо імена
Усіх, кого нема…
Усіх, кого нема…
3. «ВПЕРЕД ДО ПЕРЕМОГИ!» – сл. і муз. І.Тилик
Заспів-девіз:
		
Вперед!
		  Вперед!
			
Кличе на Подвиг святий
			
Нас Праведний гнів!
Вперед, вперед до Перемоги
Хай ворог гине у вогні!
За наші сльози і тривоги
Хай він сконає у багні!
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Лаштуймо, хлопці, джевеліни,
Як шаблі славні козаки!
Вперед у бій за Україну
Вперед, вперед у бій святий!
Приспів 1
За сльози матерів,
Дитячий біль і страх
За Бучу, за Ірпінь
Дівчат смертельний жах
Нам помста кров ятрить
Яріє лють і гнів
До всіх катів, до ворогів
До нелюдів, рашистів, москалів
Мережать небо байрактари
Безжально нищать ворогів
Ми розженемо чорні хмари
Щоб промінь сонця заяснів
Ще радіть піснею проллється
І зарасніє долі шлях
Звитяжним хором світ озветься
Героїв славлячи в віках
Звитяжним хором світ озветься
Героїв славлячи в віках
Приспів 2
За рідну Україну!
За наш стражденний край!
За смерті і руїни
Заплатить лютий кат
І хай рашистська нечисть
Услід за кораблем
Скона під вогняним дощем!
Навік скона під вогняним дощем!
Вперед, вперед до Перемоги!
Хай ворог гине у вогні
За наші сльози і тривоги
Хай він сконає у багні!
Лаштуймо, хлопці, джевеліни,
Як шаблі славні козаки
Вперед у бій за Україну
Вперед, вперед у бій святий!
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Кода-Епілог: Вперед до Перемоги!
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Автограф початкового запису мелодії пісні І.Тилика на слова І.Вандаловської
«Кривавий світанок» , записаний на клаптику нотного паперу,
який в той момент був у автора під рукою.
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СИСТЕМНИЙ ХАРАКТЕР МУЗИЧНО-ФОЛЬКЛОРИСТИЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ МИКОЛИ ЛИСЕНКА
Анотація
Актуальність. Микола Віталійович Лисенко був музикантом-універсалом, який
зробив великий внесок у різні сфери музично-культурного життя України. Окрім його
композиторської роботи чимале значення мала його музично-фольклористична спадщина. Актуальним завданням є окреслення ролі Миколи Лисенка у збереженні та трансляції
фольклору.
Мета – проаналізувати виміри музично-фольклористичної діяльності Микола Лисенка.
Висновки. Микола Лисенко упродовж життя здійснював багатоаспектну діяльність. В різних формах його творчої активності велике значення надавалось фольклору.
Митець не лише уклав декілька збірок фольклорних джерел, а й провів дослідницьку роботу, яка демонструвала глибинне розуміння народних музичних вокально-інструментальних творів. Його композиторський спадок спирався на досягнення українського народу, демонструючи генетичну спорідненість з ним на глибинному рівні.
Ключові слова: фольклор, композитор, спадщина, Микола Лисенко, музика
Дискусії
В історії української музичної культури одним з фундаментальних митців є Микола Віталійович Лисенко. Його діяльність припала на той період, коли відбувалось
становлення засадничих принципів національного музичного мистецтва. В XIX столітті, коли в музичній культурі багатьох народів набуває поширення романтизму як
мистецький напрямок, формуються передумови для збереження фольклорної спадщини власного народу. Микола Лисенко виступає одним з діячів, що починають широко впроваджувати роботу щодо збереження фольклорної спадщини українського
народу. Подібна діяльність впроваджувалась рядом українських істориків, літераторів тощо. Проте основний вектор їх уваги стосувався вербального тексту, який було
простіше фіксувати. Микола Лисенко ж створює такі теоретичні праці, що дозволяють зосередити увагу на музичному компоненті фольклору. Окрім цього він збирає
народні пісні та видає їх у вигляді композиторських обробок. Фольклорним духом
просякнуті його твори, написані у різні періоди творчості. Причому на думку дослідників, це нерідко було пов’язане з прагненням надати їм самобутності. «В його
творчості можна спостерігати інтуїтивно тяжіння до усвідомлення самобутності
українського народного музичного мистецтва. Музична спадщина композитора характеризується постійним прагненням свідомості до об’єкту української народної
пісні з метою їх усвідомлення її сутності та надання їй певного значення» (Каблова
& Тетеря, 2016, с. 150).
Системний підхід, який здійснює Лисенко у питанні розвитку фольклору, реалізується у різних формах активності. Зокрема митець буде використовувати принцип організації діяльності від одиничного до загального, від збору інформації до її
ґрунтовного переосмислення. Базовою формою виступає процес фіксації фолькло302
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ру. Даний етап виступає неодмінним компонентом для подальшої діяльності в сфері
музичного мистецтва. Наступним рівнем постає створення теоретичних розробок,
які будуть стосуватись передачі результатів власних роздумів у формі вербальних
текстів. Ще вищим рівнем опрацювання фольклору виступатиме музична інтерпретація народних творів. Цей етап може реалізуватися як на рівні обробок фольклору,
а також як інтонаційна, ладова, ритмічна основа для власних індивідуальних композицій.
Ще в 60-ті роки, коли він навчався в університеті, Лисенко цікавився фольклором, адже цьому сприяло його оточення. Соратниками Лисенка були М. Старицький,
М. Драгоманов та інші провідні діячі української культури. В цей період Лисенко починає збирати фольклор. Зокрема він міг приймати участь у фольклорних експедиціях, також він записував пісні від студентів університету, кожен з яких відтворював
музичні твори регіону, з якого походив. Серед пісень, які записував Лисенко, можна
вирізнити фольклор з таких регіонів, як Чернігівщина, Полтавщина, Поділля тощо.
Практична робота над фольклором впроваджувалася наступним чином. Композитор прагнув видавати збірки пісень, які виконувались голосом у супроводі фортепіано. Також Лисенко створював збірки, де були представлені хорові обробки. Розподіл
творів здійснювався в залежності від приналежності до конкретного жанру. Зокрема
такі збірки, як «Веснянки», «Купальська справа», «Колядки та щедрівки», «Весілля»
дозволяли ознайомитись з різними жанрами. Все це ставало підґрунтям для збереження специфіки українського фольклору та його подальшої трансляції в українському мистецькому просторі.
Здійснюючи обробки, композитор дещо по-різному інтерпретував фольклор.
В ранній період творчості він створював у партії фортепіано доволі розгорнутий супровід, який мав яскраво-віртуозний характер та демонстрував ознаки концертного
жанру. Проте у більш пізній творчості Лисенко намагався робити фортепіанну партію
більш простою, що зберігала зв’язок з народним джерелом. Це проявлялось у тому, що
менше використовувався гомофонно-гармонічний стиль, а наслідувався тип фактури,
що притаманний для народного багатоголосся, яке пов’язане з підголосковою поліфонією.
Ще одним проявом діяльності М. Лисенка було написання теоретичних праць,
що ґрунтувались на дослідженні фольклору. Зокрема це такі роботи, як «Дума про
Хмельницького і Барабаша, записана, від кобзаря П. Братиці», «Народні музичні інструменти на Україні», «Про торбан і музику пісень Відорта». Все це свідчить про універсальність постаті митця та його важливу роль у збереженні, дослідженні та просуванні вітчизняного фольклору.
Висновки
Микола Лисенко упродовж життя здійснював багатоаспектну діяльність. В різних
формах творчої активності митця велике значення надавалось фольклору. Митець не
лише уклав декілька збірок фольклорних джерел, а й провів дослідницьку роботу, яка
демонструвала глибинне розуміння народних музичних вокально-інструментальних
творів. Його композиторський спадок спирався на досягнення українського народу,
демонструючи генетичну спорідненість з ним на глибинному рівні.
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ТВОРИ МИКОЛИ ЛИСЕНКА НА СЛОВА ТАРАСА ШЕВЧЕНКА:
ВЗАЄМОДІЯ ДВОХ ГЕНІЇВ
Анотація
Актуальність. Твори Тараса Шевченка нерідко приваблювали різних композиторів. Поезія великого Кобзаря якнайкраще передавала сутність національного духу, ставала уособленням почуттів простого народу. Проте кожен композитор, який звертався
до його творів, по-своєму інтерпретував їх, надаючи їм власного музичного супроводу.
Микола Лисенко також неодноразово обирав поетичні твори Тараса Шевченка. Важливим питанням є з’ясування специфіки поєднання творчих геніїв цих митців у рамках різних творів.
Мета – проаналізувати особливості творів Миколи Лисенка, написаних на поезію
Тараса Григоровича Шевченка.
Висновки. Микола Лисенко у своїх творах дуже тонко передав специфіку ліричних
поезій Тараса Шевченка. Його творчий підхід демонстрував намагання розкрити багатство поетичних образів Кобзаря та втілити їх у музичну форму.
Ключові слова: Тарас Шевченко, Микола Лисенко, твори, поезія.
Дискусії
Тарас Шевченко та Микола Лисенко – дві видатні постаті в українській культурі.
Їх творчі шляхи були надзвичайно різними, як і життєва доля. Проте були ті риси, які
поєднували великих митців - це любов до української культури, й намагання зберегти
її живу душу. Кожен з них робив це у власний спосіб. Причому обох митців споріднювало те, що обидва сформували «зразковий» стиль, який став своєрідною «класикою»
для українського мистецтва. «Т. Шевченко став основоположником української загальнонаціональної літературної мови, а у творчості М. Лисенка остаточно сформувався український національний музичний стиль» (Корній, 2014, с. 22). Надзвичайно
цікавим об’єктом дослідження є мистецькі твори, які були написані на поезію Тараса
Шевченка, Лисенком.
Микола Віталійович Лисенко став першим композитором, який звернувся до поезії Тараса Шевченка. Власне так виникає «Заповіт», для соло тенора і чоловічого хору
в супроводі фортепіано op. 1 в 1868 році. А вже згодом він пише цілу серію творів на
слова «Кобзаря» Шевченка: «Ой, одна я, одна», «Туман, туман долиною», «Ой чого ти
почорніло», «Садок вишневий коло хати», «Над Дніпровою сагою» та ін..
В творі «Заповіт» композитор обирає саме чоловічий хор та соло тенора, які якнайкраще символічно передають голос великого Кобзаря, що оповідає про смерть
та скорботу. Використовується низький регістр, хоральний склад фактури. Перший
розділ відразу занурює у похмуру траурну атмосферу, де проступають жанрові витоки траурного маршу. Проте у середньому розділі відбувається зміна настрою і після
скорботи настає більш рішучий етап, коли у вербальному тексті йде призив до боротьби. Цей твір якнайкраще демонструє взаємодію вербального та музичного начал,
адже кожен елемент музичної тканини гнучко реагує на нові повороти у сюжеті.
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У солоспіві «Ой чого ти почорніло» для голосу та фортепіано передається також трагічна образність, проте не у хоровому викладі, а у камерному вокальноінструментальному викладі. Відкривається твір фортепіанним супроводом, в ньому
використано гомофонно-гармонічний склад фактури, який уводить у похмурий настрій, який буде превалювати в солоспіві. Ритміка є доволі розміреною, що у повільному темпі створює алюзію з хоралом. Після вступу співака між інструментальною
та вокальною лінією утворюється гармонічна взаємодія. Партія фортепіано підтримує соліста та є доволі скромною у дуетних розділах. Проте під час пауз у соліста інструментальні вставки стають більш активними. В них відбувається розкриття внутрішнього стану головного героя, його переживань тощо. В цьому творі відбувається
відтворення відразу двох мистецьких традицій – вітчизняної фольклорної (імітація
жанру думи) та західноєвропейської романтичної (камерно-вокальні опуси). Для
підкреслення кожного повороту вербального тексту композитор використовує увесь
спектр засобів виразності. Серед них можна згадати й тональні зрушення, й регістровий контраст. Так, наприклад, у середньому розділі, коли проявляється ліричний
бік переживань головного героя, відбувається загальне просвітлення звучання – використовуються ламентозні інтонації, у ладовій основі превалює мажор. І, навпаки,
у кульмінаційному моменті на словах «клюють очі» використовується висока теситура, рішучі інтонації, жорсткий ритм та мінорна ладова основа. Нерідко композитор
у своїх творах поєднує ознаки декількох форм – куплетної та тричастинної. Наявність контрастної середини дозволяє підкреслити драматичний зміст твору. Також
треба відзначити, що оминання куплетності свідчить про прагнення творчо переосмислити ту поетичну структуру, яка наявна у творі. Зокрема, Лисенко намагається
поєднати куплети у більші конструкти, які утворюються шляхом виділення різних
змістовних осередків.
У творі «Садок вишневий» композитор створює легку та світлу картину весняного вечора. У партії фортепіано наявна пунктирна ритміка, яка у поєднанні з тридольним розміром створює враження танцювальності. Проступають риси жанру
баркароли чи ноктюрну, які були притаманні для західноєвропейського романтизму. Водночас у партії соліста наявна виразна мелодика, яка споріднює з жанром
романсу. Витонченість та прозорість фактури створюють грайливий та мрійливий
настрій, підкреслюючи усю красу поетичного тексту Кобзаря. Можна зазначити, що
Микола Лисенко прагне по-своєму інтерпретувати твори Тараса Шевченка, іноді
дещо змінюючи структуру поетичного тексту, проте неодмінно слідуючи за його
змістом.
Висновки
Українські провідні митці – Тарас Шевченко та Микола Лисенко є видатними
майстрами, кожен з яких створив визначні опуси, які стали класикою національного мистецтва. Твори Лисенка, натхненні поезією Кобзаря демонструють намагання
максимально зберегти образну та змістовну природу вербального тексту. Водночас
композитор використовує різні жанри, внаслідок чого навіть камерно-вокальні мініатюри демонструють перетин взаємодії традицій вітчизняного та західноєвропейського романтичного світогляду. Ґрунтовне дослідження творчої спадщини Лисенка,
натхненної поезією Тараса Шевченка є перспективним напрямком для подальших
розробок.
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РЕЛІГІЙНІ ТВОРИ МИКОЛИ ЛИСЕНКА – НАРОДЖЕННЯ НОВОЇ МУЗИКИ
Анотація
Актуальність. Релігійні твори Миколи Лисенка – це окрема частина його творчості, якій на сьогоднішній день не приділено достатньої уваги як у академічному музикознавстві, так і у хорознавчій науці. Немає навіть спеціальних розвідок про ці твори.
Тож ця стаття присвячена огляду ролі релігійних творів у музичному доробку композитора та їх значенні для української музики.
Мета – визначити жанрові й стилістичні особливості релігійних творів Миколи
Лисенка у контексті розвитку української музики.
Висновки. Релігійні твори М. Лисенка є зразками кількох жанрових напрямків, які
мали стати дороговказними для подальшого розвитку української духовної музики. Учні
композитора, його послідовники, що пішли за його напрямком, змогли створити нове
явище в українській музиці – українську національну духовно-музичну школу.
Ключові слова: релігійні твори, Микола Лисенко, духовна музика, українська
національна духовно-музична школа.
Дискусії
Релігійні твори М. Лисенка складають окрему галузь його визначного творчого
доробку. Цих творів небагато, усі вони досить схожі між собою, начебто вийшли з під
пера одночасно. Дійсно, вони створені в останній період творчості композитора, тобто є завершальними в його такому плідному й багатогранному творчому наслідді.
М. Лисенко мало писав на релігійну тематику. О. Кошиць зазначав, що «Лисенко
ніколи не держав в руках Ірмолоя і не цікавився ним» (Відгуки Минулого, 1954, с. 52).
Мабуть через те, що йому не були цікаві «зросійщені» співи, які звучали у міських церквах наприкінці ХІХ ст. Навряд чи він захопився би мало емоційними зразками співів
«петербурзької школи» з їхньою дещо механістичною та національно нейтральною
манерою. Так само мало імовірно, щоб його привабила чужа національна естетика
духовних творів московських композиторів. Тож зрозуміло, що Лисенко, який кохався
в українській народній пісні, не дуже заглиблювався в церковну музику. Але оминути
її повністю він не міг через сильну соціальну включеність суспільства у церковне життя. Епістолярні документи свідчать, що родина Лисенків достеменно дотримувалася
традиційної релігійної обрядовості. Як побачимо далі, саме обрядовий елемент найбільше захопив композитора, коли він долучився до творення релігійних церковних
творів.
Лисенко підійшов до релігійної музики з звичного для нього боку – через фольклорну роботу. Працюючи над обробками народних пісень, Лисенко стикнувся з релігійними кантами, що становили репертуар лірників і бандуристів. 1903 р. в Києві
вийшов збірник П. Демуцького «Ліра і її мотиви» (Демуцький П.), що містив мелодії
старовинних українських псальм в супроводі ліри. Зважаючи на значний резонанс
від цієї збірки серед патріотично настроєних музикантів, вдається цілком можливим, що Лисенко також був захоплений мелодичним багатством лірницьких співів, їх
первісною простотою й безпосередністю викладу релігійних почуттів. Тож не дивно,
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що більшість загалом нечисленних творів суто церковної музики Лисенка становлять
саме обробки релігійних кантів – «псальм», а деякі з них відтворюють мелодії народних побожних пісень-псальм зі збірки П. Демуцького.
Духовно-музичних творів Лисенка на сьогодні збереглося усього шість. Це три
обробки релігійних кантів та псальм для хору: псальма «Пречистая Діво, мати Руського краю», кант Розп’яттю Христову «Хрестним древом» та старовинний різдвяний кондак «Діва днесь Пресущественного раждаєт», що також відомий як «Різдвяна псальма». Окрім того, Лисенко написав духовний концерт на текст 138-го псалму
«Камо пойду от лиця Твоєго, Господи» та «Херувимську пісню», що на сьогодні є єдиним віднайденим й атрибутованим літургійним твором композитора. Нарешті, до релігійних композицій митця відносимо й твір, що був написаний на авторський текст
О. Кониського – «Боже Великий, Єдиний» – славнозвісний український духовний та
патріотичний гімн.
Усі релігійні твори написані композитором в останній період життя, тож їм притаманні кращі риси його творчості. Виділити ці твори в окрему групу можна лише
умовно, бо Микола Віталійович і в обробках релігійних пісень, і в оригінальних творах
з точки зору музичної техніки не вносить нічого принципово нового в порівнянні зі
своїми світськими творами. Водночас, усі без винятку релігійні твори відзначаються яскравим мелодизмом, філігранною композиторською майстерністю, концертною
фактурою, залученням елементів поліфонії, що загалом характерне для зрілого періоду його творчості та що дозволяє віднести ці твори до найкращих зразків серед
композиторського доробку визначного українського маестро. З іншого боку, ці твори
відрізняються від сучасних йому церковних композицій російських авторів та переважної більшості українських авторів, які писали церковні твори, орієнтуючись на хорові прийоми російських хорових шкіл. Усі композиції Лисенка орієнтовані виключно на народнопісенну основу, через що вони сприймаються як виразно національні
українські твори.
Релігійні твори Миколи Лисенка – це яскраві зразки романтичних композицій
з захоплюючим пісенним мелодизмом, «пряною» функціональною гармонією, соковитою, тембрально багатою фактурою, широкою амплітудою динамічних хвиль. В обробках – варіаційний виклад. Варіації вільні, на зразок куплетно-варіаційної форми,
до речи, автором якої також вважається Микола Лисенко. Варіаційні перетворення
сильно динамізують композицію, створюють драматичну оповідальність, що вибудовує яскравий сюжет. У творах літургічних (паралітургічних) розвиток відбувається
за рахунок тематизму, ритміки й метрики, фактурних змін, що також спрямовано на
«унаочнення» сюжетного видобування (концерт «Камо пойду», «Херувимська»). Також
досить промовиста структура релігійних творів композитора, що відтворює принципи романтичного духовного концерту: контрастні епізоди, що об’єднані однією музичною ідеєю й тому сприймаються як побудова одночастинна, близька до структури
концертів партесної доби.
Загалом, композиторський стиль цих творів спирається на стильовий напрям
«нової петербурзької хорової школи», з якою, як відомо, композитор був пов’язаний
творчо (навчався у М. А. Римського-Корсакова), а слухове враження від прослуховування цих творів викликає в пам’яті композиції О. Архангельського.
Релігійні твори Миколи Лисенка:
— Псальма «Пречистая Діво, мати руського краю». За музикою це величний концертний твір з насиченою фактурою (реальне шестиголосся, а в divisi розростається
до семи голосів). Чітка куплетно-варіаційна форма (п’ять куплетів, які повторюються
з іншим текстом) з сильною динамізацією мелодії, фактури, ладо-тонального освітлення – яскрава національна хорова фреска.
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— Кант Розп’яттю Христову «Хрестним древом» виконується на свято Воздвиження. З музичного боку ця обробка є скромнішою за першу. Структура – куплетно-варіаційна форма (три куплети); переважає реальне чотириголосся з divisi в основному
тенорів. Варіаційний виклад, так само у вільних варіаціях, з сильним мелодичним та
фактурним розвитком. За загальною характеристикою цей твір нагадує хорову поему.
— Старовинний кондак Різдву Христовому «Діва днесь Пресущественного раждаєт» відомий як «Різдвяна псальма». Цей твір виділяється з усіх релігійних творів
композитора винятковою композиторською майстерністю та багатством мелодизму,
барвистою гармонією з різкими зіставленнями далеких тональностей та фактурними
контрастами, що змальовують зорово яскраві образи янголів, волхвів. Яскравість характеристик надає цьому твору рис кінематографічності.
— Хоровий концерт «Камо пойду от лиця Твоєго, Господи» створений на текст
138-го псалму Давида (7-9) у 1909 р. За музикою це типовий романтичний концерт
з чотирма контрастними епізодами, кожен з яких є майстерною яскравою характеристикою конкретного музичного образу: споглядально-питального; радісно-здивованого; поривчастого (злети до небес, або занурення в пучину моря); благоговійно-стриманого. Хоча концерт невеликий за розміром, проте глибина промальовки
деталей характерів та красивий мелодизм наближає його до оперної сцени.
— Єдиний допоки віднайдений літургійний піснеспів – «Херувимська пісня».
За музикою цей піснеспів перекликається з іншими творами: тут так само присутній
яскравий мелодизм, контрастні епізоди, мінлива фактура, смілива гармонія. Проте,
в творі є структурна особливість, за якої композитор орієнтується на старовинну (монодичну) музичну форму першої частини піснеспіву, що більш точно відтворює особливості двострокового тексту.
— Останній твір, що розглядається, це знаменитий «Боже Великий, Єдиний».
Непересічні художні якості музики цього твору, висока духовність, краса мелодій, доступність виконання стали підставою, що саме цей твір було визнано за офіційний
гімн спочатку УАПЦ, а зараз ПЦУ. Ми ж його знаємо як неофіційний духовний гімн
всієї України «Молитва за Україну».
Як бачимо, М. Лисенко торкнувся у своїх релігійних творах кількох жанрових
різновидів: літургійні твори («Херувимська пісня»); літургічні (Різдвяний кондак
«Діва днесь»); паралітургічні (концерт «Камо пойду», псальма «Пречистая Діво» та
кант Розп’яттю «Хрестним древом») і позалітургічні (Молитва за Україну «Боже Великий, Єдиний»). На час створення цих творів української духовної музики як музики, власне національної, ще не існувало. Духовно-музична класика наших велетнів:
Максима Березовського, Дмитра Бортнянського, Артема Веделя, Степана Дегтярьова
вже відійшла, не численні спроби галицьких композиторів ще не досягли того рівня,
щоб стати підмурком для будови національної музики, а хорова церковна музика російських композиторів могла стати для українських митців хіба що зразком композиторської техніки, але не взірцем для створення власної музичної школи. Потрібно
було визначитись де шукати опертя для свого, національного, щоб така музика, з одного боку, відповідала високим духовним критеріям, а з іншого – була б прийнята
народом, який би впізнав у ній свою мелодичну душу. Тож Лисенко показав єдиний
придатний на той час шлях, за яким можна було творити нову українську духовну музику: опора на пісенну традицію церковного співу українського села.
Висновки
Лисенко був першим. Але він вже був не один. Він випестив молодих талановитих авторів – його пташенят, які вилетіли з дбайливого гнізда й рознесли свої пташині співи по всій країні. Ці співи несли українську мелодію, український релігійний
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дух, українську цнотливу душу, українське палке серце. А лисенківські пташенята – це
наші класики ХХ століття: М. Леонтович, К. Стеценко, О. Кошиць, Я. Яциневич, П. Демуцький, П. Козицький, М. Вериківський та багато інших, знаних і невідомих. Вони
перейняли метод, що його запропонував М. Лисенко: запозичували мелодії сільських
церковних співів, які ставали мелодичною основою нових релігійних творів, та огортали їх власним підголосковим мелодизмом, утворивши витвори справжнього непересічного мистецтва; або ж створювали авторські композиції, в яких власні мелодії
насичувалися інтонаціями народнопісенними, що ставали основним атрибутом авторського індивідуального стилю. Так релігійна музика, що створювалася молодими
українськими авторами, набувала виразного національного обличчя. Додамо дуже
високу художню якість цих творів, що, зрештою, стало запорукою утворення абсолютно нового явища – української національної духовно-музичної школи. Без цієї
школи у нас не було б другого відродження української духовної музики, що сталося
у 80-90-х роках ХХ ст., бо ми мали можливість спиратися на ту музику, фундатором
якої був Микола Лисенко.
У 80-ті роки ХХ ст., після 60-літнього замовчування, стався спалах відродження
української духовної музики. На початку 90-х хором «Відродження» було виконано
вперше, записано до фондів українського радіо усі віднайдені релігійні твори Миколи
Лисенка (3. Микола Лисенко), в тому числі славнозвісний гімн «Боже, Великий, Єдиний» (до його ювілею у 1992 р.) (4. Лисенко Микола). Також було видано нотну збірку
та навіть створено документальний фільм «Спалахніте серцями» саме про цю музику.
Пройшло тридцять років з того часу і досі не віднайдено жодного нового релігійного
твору самого видатного українського композитора. На жаль. Отже, перед молодим
поколінням українських музикантів стоїть важлива задача – продовжити пошуки
й поповнити нашу музичну скарбницю непересічними релігійними творами.
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