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ВСТУП
Актуальність теми. Професійне мистецтво балалайки, не зважаючи на
широке поширення в Україні і за її межами, належить до найменш
розроблених об'єктів сучасної теорії виконавства (інтерпретології). Науковий
інтерес, зосереджений на інших областях народного інструментарію
(баян/акордеон, домра, бандура, цимбали), гальмується відсутністю цілісного
погляду на балалайкове мистецтво, історичні шляхи якого є свідченням
колективного виконавського досвіду, що впливає на вивчення специфіки цієї
сфери музикування в ХХІ ст. Для вивчення історико-художнього досвіду
вітчизняної народно-інструментальної традиції доцільно звернутися до
балалайкового мистецтва Харківщини. Чому? Спробуємо довести роль цього
регіону в доленосній (особливо для сьогодення) справі балалайкового
мистецтва на теренах України.
Важливим чинником розповсюдження масового виконавства на
балалайці в Україні стала діяльність В. Катанського (1859-1929) та
В. Комаренка (1887-1969), спрямована на пропаганду і поширення народних
інструментів. Велике значення в цьому процесі зіграли гастрольні поїздки
"великоруського оркестру" по Україні, а також встановлення харківськими
музичними діячами

–

В. Комаренком, Г. Хоткевичем,

О. Ленецем –

особистих контактів з В. Андрєєвим.
Провідним центром домрового-балалайкового виконавства став Харків.
З кінця XIX ст. тут з'являються перші концертні виконавці на балалайці,
створюються народно-інструментальні колективи Значну роль в становленні
професійного виконавства на народних інструментах в Україні зіграв
Перший Народний Художній Ансамбль народних інструментів імені
В. Андрєєва, створений в Харкові в березні 1920 року і проіснував більше
двох десятиліть. Ансамбль складався з балалайок, домр і рояля. І вже з
1926 р. у балалайковому виконавстві все більш виразно проступають риси
академізації.
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Аналіз наукових джерел з загальних питань виконавства на народних
струнно-щипкових інструментах виявив переважання в них історичного
підходу. Хоча зрозуміло, що історію виконавства на балалайці неможливо
розглядати

автономно

від

загальної

генези

і

еволюції

народно-

інструментального музикування. Завдяки працям О. Фамінцина [162],
К. Верткова [28, 29], М. Імханицького [64-74], А. Пересади [131-133],
Є. Бортника [21-23], виявлено генезу та історичні етапи формування
професійних засад виконавства на народних інструментах в Україні. Для
досягнення

наступності

історичного

і

теоретичного

пізнання

стану

балалайкового виконавства в Україні доцільно звернутися до досвіду
Харківської балалайкової школи, який ще не був предметом наукового
інтересу в повній мірі – від генези до сучасності. Актуалізація досліджуваної
проблематики викликана загальним процесом розвитку органологіі і
виконавської поетики, які спрямовані на розробку питань академізації
народних інструментів (Т. Баран [11], М. Давидов [42-46], Є. Іванов [60, 61],
М. Імханицький [64, 69, 70], Ю. Лошков [102, 103], Н. Костенко [85, 86]).
Найбільш

поширеними

формами

музикування

на

народних

інструментах були ансамблеве і оркестрове. У 1899 році в Харкові
створюються

перші

балалайкові

колективи.

Так,

при

Харківському

університеті з числа студентів утворюється колектив балалаєчників. Новини
про участь цього колективу в музичному житті Харкова публікуються в пресі
протягом усього наступного десятиліття. У тому ж році починає свою
діяльність при харківському повітовому училищі і перший в Україні оркестр
балалаєчників. Як відзначала преса, «оркестр складався з 17-ти виконавців і
мав в своєму складі балалайки різних розмірів. У репертуарі оркестру були
пісні, танці, попурі і різноманітні п'єси» [81, с. 32]. Збільшення кількості
прихильників гри на балалайці і домрі та нездатність харківських музичних
магазинів забезпечити попит на ці інструменти (які замовляють у Петербурзі
та Москві), призводять до появи місцевих майстрів-кустарів.
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Починаючи з кінця XIX ст., неухильно зростає кількість прихильників
гри на цих інструментах, набувають поширення численні ансамблі та
оркестри домрового-балалайкового складу. Багато в чому посприяла
діяльність видних харківських музикантів – В. Катанського та його учня
В. Комаренка – як керівників колективів, кожен з яких став базою для
виховання численних діячів народно-інструментального жанру. Оркестр
балалаєчників В. Катанського був провідним колективом подібного роду в
Харківщині на початку XX ст. Факт виконання оркестром досить складних
творів свідчить про високий виконавській майстерності його учасників. Для
досягнення наступності історичного і логічного пізнання процесів і
становлення і розвитку балалайкового виконавства важливо узагальнити
досвід багатьох поколінь музикантів-виконавців (як оркестрового, так і
сольного форм музикування) в відповідних наукових розробках.
Отже, актуальність теми дослідження зумовлена:
 відсутністю науково-теоретичних розробок з проблем балалайкового
виконавства

в

Україні

за

весь

період

його

функціонування

(історіографічний аспект);
 необхідністю створення поетики (теорії) мистецтва балалайки, здатної
розкрити специфіку музикування на балалайці в умовах колективного
досвіду творчості в сфері народно-інструментального мистецтва за
останні 130 років (історико-культурний аспект);
 дефіцитом композиторсько-виконавських зв'язків балалаєчників, що в
свою

чергу,

мотивує

системне

висвітлення

сучасного

стану

балалайкового мистецтва України та оцінки нових тенденцій в цій
галузі музичного виконавства (інтерпретологічний аспект);
 наявністю

носіїв

ідентифікують

себе

народно-інструментального
з

традицією

виконавства

мистецтва,
на

які

балалайці

Слобожанщини (регіональний аспект).
Відсутність на сьогоднішній день цілісної теорії балалайкового
виконавства (зі своєю спеціфізаціею термінологічної системи наукового
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осмислення) гальмує вивчення специфіки цієї сфери музикування. Є наявним
традиційний відрив теорії від практики музикування, вже подоланий деяким
репрезентантами народного академічного інструментарію (наприклад, баяна,
домри). Прийшов час для узагальнення діяльності багатьох поколінь
музикантів-балалаєчників,

чим

і

зумовлена

необхідність

проведення

системного дослідження, кінцевою метою якого є пошук методологічного
фундаменту для наукового осягнення колективного виконавської досвіду
музикування на народних струнно-щипкових інструментах в Харківщині.
Крім цього, в виконавсько-педагогічній практиці вищих музичних
навчальних закладів України спостерігається деяка невідповідність між
високим концертним рівнем окремих виконавців, який відповідає сучасним
вимогам існуючої концертно-конкурсній практики, і загальноприйнятим
рівнем теоретичного осмислення балалайкового виконавства. Пропонований
в дисертації досвід наукового освітлення надбання Харківської школи
виконавства на балалайці сприятиме ліквідації цієї негативної тенденції.
Дослідження історії інструменту не може бути повним поза системи
сполучених з ним жанрово-виконавських різновидів музичного мистецтва.
Феномен балалайкового мистецтва в роботі трактується як комплексне
поняття (за аналогією з подібними, вже розробленими – фортепіанним,
скрипковим, баянним, бандурним, домровим), що містить всі напрямки
творчої діяльності (композиторська творчість, виконавський і педагогічний
процеси) і сфери застосування інструменту (професіоналізм, аматорство,
фольклорна та академічна традиції). За сто тридцять років розвитку
балалайки як академічного інструменту склався її «звуковий образ» як
символу слов'янської виконавської культури, зі своєю темброве-фактурної
природою і акустико-динамічної, органофоніческой специфікою. Його
вивчення відбувалося на рівні педагогічних і методичних центрів та вищих
музичних навчальних закладах України.
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Зв'язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертація
виконана на кафедрі інтерпретології і аналізу музики Харківського
національного

університету

мистецтв

ім.

І. П. Котляревського.

Її

проблематика відповідає комплексній темі перспективного тематичного
плану науково-дослідної діяльності Харківського національного університету
мистецтв

імені

І.П.Котляревського

«Когнітивні

моделі

виконавської

музикознавства» на 2012-2016 рр. (протокол № 1 від 28.08.12 р.). Тему
дисертації затверджено на засіданні вченої ради Харківського національного
університету мистецтв ім. І. П. Котляревського (протокол № 4 від
27.11.2008 р.) та уточнено (протокол № 11 від 02.06.2016 р.).
Мета дослідження – теоретичне узагальнення історичного досвіду
балалайкового виконавства Харківщини як складової українського мистецтва
і композиторської практики ХХ – ХХІ століть.
Досягнення мети пов'язане з вирішенням наступних завдань:
 систематизувати науково-теоретичні та методичні джерела, які так чи
інакше стосуються історичного генезису балалайкового виконавства і
його подальших етапів розвитку в Україні;
 встановити періодизацію балалайкового виконавства в Слобожанщині;
 створити теорію (поетику) балалайкового виконавства, узагальнюючу
досвід колективного музикування в сформованих формах на сучасному
етапі розвитку музичної науки;
 дати

оцінку

діяльності

видатних

представників

Харківської

балалайкової школи другій половині ХХ ст .;
 позначити жанрово-стильові пріоритети розвитку композиторської
творчості для балалайки в Слобожанської Україні;
 запропонувати методику аналізу виконавської поетики балалайкового
мистецтва (в тому числі через авторські дефініції «балалайковий
інструментальний стиль», «виконавський стиль балалаєчника»).
Об'єктом дослідження є професійне виконавство на балалайці (від
витоків до сучасності).
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Предмет дослідження – виконавство на балалайці Харківщини як
складова українського музичного мистецтва.
Матеріал дослідження. Для обґрунтування концепції дисертації
задіяні архівні та публіцистичні джерела (з особистого архіву); твори для
балалайки: Концерти для балалайки з оркестром П. Гайдамаки, Н. Шульмана,
А. Гайденко; концертна фантазія І. Фролова; концертино В. Іванова; сюїти
С. Василенко,

К.

Мяскова,

Ю. Шишакова,

Є. Дербенко;

п'єси

А. Білошицького, М. Стецюна, Г. Цицалюка, Є. Тростянського, п'єси для
балалайки соло Б. Міхеєва; аудіо- та відеоносії виконавських інтерпретацій
музичних творів.
Методи дослідження. Методологічна база дослідження заснована на
взаємодії

різних

наукових

підходів,

що

продиктовано

специфікою

проаналізованого в дисертації матеріалу. Концепція дисертації спирається як
на загальнонаукові методи, так і спеціальні методи аналізу музично
виконавських явищ:
- історичний, - для виявлення динаміки поетапного розвитку народних
струнно-щипкових інструментів взагалі і конкретно в системі музичної
освіти України;
- функціональний - вказує на розуміння музичного твору як
багаторівневої структури;
- системний - додає аналізу явищ і процесів музично-виконавського
мистецтва необхідну повноту (єдність предметної, функціональної та
комунікативної діяльності суб'єкта);
- жанровий, що дозволяє враховувати історико-типологічну основу
композиторської творчості (як західноєвропейського, так і вітчизняного);
- стильовий - виявляє індивідуальні риси виконавської творчості на
основі цілісного аналізу композиторського стилю;
- інтерпретаційний - обумовлює обґрунтування індивідуального стилю
представників балалайкового мистецтва України.
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Теоретична база. Мистецтво гри на балалайці отримало висвітлення в
дослідженнях історичного плану (О. Фамінцина «Домра і споріднені їй
музичні інструменти» [162], «Музичні інструменти українського народу»
Г. Хоткевича [168], М. Імханицького «Історія виконавства на російських
народних інструментах» [69] і «Становлення струнно-щипкових інструментів
в

Росії»

[74]

та

ін.).

Методологічні

засади

дослідження

склали

фундаментальні праці, пов'язані із загальними завданнями теоретичного та
історичного музикознавства, зокрема:
 історичного музикознавства (Б. Асаф’єв [7], М. Давидов [41, 42, 45],
М. Імханицький [69, 74]);О. Кононова

[83],О. Фамінцин

[162],

Ю. Чекан [178];
 теорії виконавства на народних інструментах (К. Вертков [28, 29],
Г. Хоткевич [168], М. Імханицький [67,70], А. Пересада [131-133];
В. Комаренко

[81],

Є. Бортник [21, 23],

Б.

Міхєєв

[113,114],

В. Заболотний

Т.

[53-57],

Баран

Є. Блінов

[11],
[17],

Л. Бендерський [13-15], С. Кулібаба [98], О. Шалов [183, 184],
Л. Пасічняк [130], В. Петрик [134], Ю.Лошков [100-103], А. Усов [165],
А. Черноіваненко

[181],

С.Іванова

[62,63],

Є. Іванов [60,61],

А. Сташевський [148], Н. Костенко [85-87]);
 теорії жанру і стилю в музичному мистецтві (В. Бобровський [19],
Л. Мазель [106], В. Цуккерман [175], В. Медушевський [107-111],
М. Михайлов [112], Є. Назайкінський [120-121], В. Холопова [170-173],
І. Польська [136], С. Скребков [144], А.Сохор [146,147], Л. Шаповалова
[140], С. Шип [187]);
 методології аналізу музичного твору як об'єкта виконавської
інтерпретації (Б. Асаф'єв [7], Ю. Вахраньов [27], Н. Корихалова [84],
І. Котляревський

[93],

В. Москаленко

[115-118],

Є. Назайкінський [120, 121], А. Кудряшов [96], О. Катрич [78, 79],
Ж. Дедусенко [47], Л. Опарик [126]).
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Наукова новизна отриманих результатів. На основі вивчення
історичного досвіду музикування на балалайці в харківській школі
запропоновано авторську розробоку теорії балалайкового виконавства. У
вітчизняному музикознавстві вперше:
• позначені пріоритети обґрунтування специфіки балалайкового
мистецтва (системне моделювання, когнітивний і інтерпретаційний)
• введено в науковий обіг дефініцію «балалайковий стиль»;
• виявлено значення регіональної балалайкової школи, створеної на базі
Харківської консерваторії (ХНУМ ім. І. П. Котляревського) як центру
академічного народно-інструментального виконавства в Слобожанщині;
• встановлені закономірності еволюції звукового образу балалайки в
сольному виконавстві на сучасному етапі;
• обґрунтовано виконавську поетику балалайкового мистецтва на
сучасному етапі як розділ теорії виконавства на народних інструментах;
 здійснено аналіз знакових творів для балалайки у жанрово-стильовій
динаміці;
 впроваджено в науковий обіг маловивчені високохудожні зразки
композиторської творчості з метою їх популяризації.
Отримали подальший розвиток:
 періодизація мистецтва гри на балалайці в Україні;
 характеристика

діяльності

видатних

представників

харківської

балалайкової школи в спадкоємності кількох поколінь;
 музична универсалія «виконавська поетика» в екстраполяції специфіки
балалайкового виконавства;
 базові категорії сучасної музикології «звуковий образ балалайки»
(С. Іванова) та «інтонаційний образ світу» (за Ю. Чеканом).
Практичне

значення

отриманих

результатів

визначається

можливістю їх використання як в процесі подальшого дослідження даної
проблематики, так і для висвітлення окремих тем в навчальних курсах
«Методика викладання спеціальних дисциплін», «Історія виконавства на
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народних інструментах», «Проблеми сучасного репертуару для народних
інструментів». Матеріали роботи можуть бути корисними і для широкого
кола виконавців, які цікавляться музикою для балалайки.
Апробація результатів. Дисертація обговорювалася на засіданнях
кафедри інтерпретології і аналізу музики Харківського національного
університету мистецтв імені І. П. Котляревського. Основні положення і
висновки

дослідження

опубліковані

в

доповідях

на

міжнародних,

всеукраїнських та міжвузівських конференціях: «Актуальні проблеми
музичного

і

театрального

мистецтва:

мистецтвознавство,

педагогіка,

виконавство» (Харків, 2010; 2011; 2013); «Виконавська інтерпретація та
сучасний навчальний процес» (Луганськ, 2014), «Музика як національний
мир мистецтва» (Казань, 2014), «Культура та інформаційне суспільство XXI
століття» (Харків, 2015).
Публікації.

За

темою

дисертації

опубліковано

4

статті

в

спеціалізованих збірниках, затверджених МОН України, 1 – у російському
періодичному виданні «Мистецтво, наука, практика», а також тези двох
доповідей всеукраїнських науково-практичних конференцій.
Структура роботи. Дисертація складається зі Вступу, трьох Розділів,
Висновків, Списку використаних джерел і Додатків, що містять фото, нотні
прикладі та список творів для балалайки. Загальний обсяг дисертації складає
254 сторінки, з них основного тексту – 171 сторінка. Список використаних
джерел містить 194 позиції (18 сторінок).
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РОЗДІЛ 1
БАЛАЛАЙКА У СИСТЕМІ НАРОДНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО
МИСТЕЦТВА: ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ
1.1 Виконавство на балалайці як предмет музикознавчих досліджень:
історіографія питання
Виконавство на балалайці в Україні є однією із складових історії
виконавського мистецтва на народних інструментах. У порівнянні з іншими,
більш вивченими сферами виконавства, на сьогоднішній день балалайка
залишається найменш вивченою. Процеси становлення та розвитку системи її
професіоналізації вимагають досліджень історичної та соціокультурної
еволюції балалайкового виконавського мистецтва, як в минулому, так в
сьогоденні. Динаміка цих процесів – від символу народних гулянь, клубної
самодіяльності до повноцінного «образу балалайки» як академічного
інструменту, придатного для виконання репертуару світової класики, –
дозволяє визначити певні особливості, притаманні саме українському
народно-інструментального виконавству.
Історичний підхід полягає в розкритті ґенези балалайки в процесі її
історичного шляху: від аматорства - до академічного навчання на балалайці
як самодостатнього сольного інструменту. Історія балалайки становить зміст
низки знаменних наукових досліджень, в першу чергу, – О. Фамінцина [162] і
М. Імханицького [69, 74]. Історичний підхід обумовлений також і тим, що
деякі автори прямо пов'язують процес навчання грі на балалайці з історією
виникнення та розвитку самого інструменту. Без знання історичного
минулого балалайки неможливе розуміння сутності інструменту і його
художніх

можливостей

на різних

етапах

професійного

становлення

академічного виконавства в Україні. Наприклад, В. Комаренко [81] і
М. Лисенко [43] наголошували, що на перших етапах навчання слід
«вкласти» в свідомість музиканта уявлення про цінності і самобутність
інструменту, на якому він розпочинає творчий щлях.
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Нерідко автори розкривають природу інструменту через звернення до
історичних передумов функціонування витворі народно-інструментального
мистецтва. Наприклад, вчені відзначають, що в історико-культурній ґенезі
слов'янських

народів завжди

були

присутні

різні інструменти, що

супроводжували ритуальні обряди, пісні і танці. Так, балалайка була одним з
інструментів скоморохів, попит на неї був надзвичайно великий.
Історія професійного виконавства на народних інструментах сягає
сивої давнини – епохи Київської Русі (IX-XI ст) Вже тоді у східних слов'ян
з'являється широкий прошарок професійних музикантів усної традиції. Цей
прошарок становили співаки-оповідачі – хранителі епічного жанру, а також
численні скоморохи – носії розважальних жанрів. Появі професійних
музикантів сприяло бурхливий розвиток ремесел, з наступним поділом їх за
основними галузями. "Відділившись" від інших видів мистецтва, музика
також стає ремеслом, професією. Особливо це відбилося на музикантахінструменталістах.

Як

зазначає

відомий

вчений

К. Вертков,

«...інструментальна музика набагато більше, ніж вокальна вимагає від
виконавця професіоналізації: для освоєння гри на інструменті потрібні значні
витрати часу» [29, с.116]. Були необхідні систематичні заняття для
придбання певних навичок і їх вдосконалення. «Якщо співом можна
займатися навіть в процесі праці, то грою на інструменті – тільки в години
дозвілля». Все сказане вище пояснює те, що «інструментальне музикування
Київської Русі зосередилося, насамперед, в середовищі професійних і
напівпрофесійних музикантів-скоморохів». І далі: «Будучи в далекій давнині
представниками синкретичного мистецтва, “майстрами на всі руки”, вони
приблизно до X століття поступово поділяються за основними його галузям,
а потім і по більш вузьких спеціальностях» [29, с. 113]. В результаті цього
з'явилися музиканти, що спеціалізувалися у грі на окремих музичних
інструментах – домрачії, гусельники, гудошники, бубники та ін. В їх
середовищі

створювалися

і

удосконалювалися

культивувалося ансамблеве виконавство.

багато

інструментів,
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Інструментальна музика була однією з найбільш улюблених і
популярних форм творчості скоморохів. Відомий дослідник фольклору
О. Банін пише: «Особливо близькі скоморохам були жанри інструментальної
та інструментально-вокальної музики, тісно пов'язані з танцем - різного роду
небилиці, дражнилки, потішки, ранні форми частівки. Тобто все те, що
нерідко називається збірним терміном “скоморошина”» [10, с. 10]. Жодне
свято не обходилось без танцювальної музики і жартівливих примовок у
виконанні скоморохів. Вони володіли багатьма музичними інструментами,
серед яких були: гуслі, гудок, домра, сопів (або сопілка), сурна, волинка,
бубон та ін.
Слово «скоморох», яке прийшло в руські літописи разом з перекладами
на давньослов'янське мову грецьких джерел, аж до XIII століття літописцями
широко вживалося. Замість нього в письмових джерелах знаходимо численні
синоніми цього слова, взяті з усного мовлення: грець, глумец, плясец,
веселий і ін. У наступні століття поняття «скоморох» широко входить не
тільки в письмову, а й усне мовлення в якості загального терміна, що означає
людини, яка вміє повеселити.
Звернемось до праці М. Сумцова1, неперевершеного знавця історії
Слобожанщини, у звязку з необхідністю висвітлення позиції щодо
українсько-російських звязків, і зокрема, соціокультурних впливів на
мистецтво словянських земель, який писав у 1918 р: «...Україна – великий,
просторий і різноманітний край: окремі ії частини в значній мірі
розрізняються поміж себе. Зв’язує їх мова, деякі етнографічні головні
прикмети і почасти історичні традиції, і одначе кожна частина має свою
окрему постать, окремі істричні шляхи, якими вона дійшла до цього часу –
Слобожанщина,

Галичина,

Кубанщина,

Поділля,

Волинь,

Київщина,

Чернігівщина, Таврія; все це вкупі Україна, а скільки тут різнобарвности! І

1

М. Ф. Сумцов (1854-1922) – відомий етнограф, фольклорист і філолог, академік АН України.
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для кожного краю потрібна своя історія і особливе ознайомлення з побутом
місцевого народу» [150, c. 63]. Як бачимо, історик залучає до культурної
ойкумени України (зауважимо, що важливо, дожовтневого періоду) і ті
землі, де живуть українці як піснетворці та співці. Вчений пише:
«Прозивались вони в далеку старовину “вєдущими”, боянами, скоморохами,
шпілями, глумцями; пізніш пішли назви бандуриста, кобзаря та лірника по
головних їх музичних інструментах, і останні назви покрили старі (курсив
мій. – С. К.) [150, c. 165].
А у наступній цитаті з праці М. Сумцова впадає в очі теза про те, що на
території Слобідської України проживали втікачі не тільки з російських
земель, але й з інших регіонів: «…після Хмельничщини для правобережної
України настали важкі часи руїни, знищення сел, міст, люду... Люди тікали
світ за очі, хто на Дунай, а хто – і таких було найбільше – на лівий берег
Дніпра, в Полтавщину і далі в Слободську Україну, на береги Псла, Ворскли,
Донця і їх численних притоків, – гарні, просторі краї, в котрих хазяйнували їх
давні предки, як вказують русько-словянські назви городищ по Донцю та
Ворсклі і як добре свідчать археологічні знахідки в цих краях. Все більш і
більш тікали люди з правого ляшського берега Дніпра на лівий московський і
тут селились слободами, займаючи землі поволі, скільки хватало насилу, і
одночасно все більш і більш пустіла Київщина, ще більш Волинь та Поділля
[150, c. 65].
Повернемось до джерел повязаних з істроіографією радянської доби, і
ми побачимо як у цих наукових джерелах зникає пямять про український
вплив

артефактів,

притаманних

національному

корінню

музичного

мистецтва. Наприклад, про походження скоморохів існують дві точки зору.
Прихильники першої (Вс. Міллер, А. Веселовський) стверджують, що
скоморохи – «люди зайди» і з часів Київської Русі добре прижилися в народі.
Однак проти цього припущення говорить тісний зв'язок діяльності
скоморохів з споконвічними звичаями, віруваннями і обрядами. Це
відзначають багато видатних істориків-фольклористів: І. Бєляєв, А. Бєлкін,
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А. Морозов та ін. Як пише А. Банін, «...мистецтво скоморохів природно
виникло з потреб історичного розвитку самих слов'янських народів в руслі їх
первісних уявлень і язичницьких вірувань ще до утворення Київської
держави» [10, с. 7]. Про це свідчить, зокрема, глибокий зв'язок скоморохів з
первісним мисленням слов'ян і їх язичницької обрядовістю: музикою
неодмінно супроводжувалися свята, пов'язані з календарним циклом.
Наприклад, вживання музичних інструментів під час зимових свят з
колядуванням, ряженням і проводами масляної збереглися навіть до наших
часів.
Використовувалася інструментальна музика також в язичницькому
обряді, пов'язаному з поминанням предків. Як свідчить «Стоглав», навіть в
XVI столітті продовжував існувати звичай, при якому в день поминання
предків на цвинтарі приходили музиканти зі своїми інструментами і тут
влаштовувалися ігри, танці, виспівували «сатанинські» (тобто язичницькі)
пісні [10, с. 107]. Зрозуміло, що скоморохи наважувалися з'являтися на сумні
"жальниках" (кладовища) по старій пам'яті про якийсь, колись зрозумілою
всім, обряді поминок з танцями та іграми. З тієї ж старою звичкою «народ
допускав їх на могили і не вважав непристойним захоплюватися їх грою і
піснями». Обов'язково за участю музики справлялися і весільні обряди, що
зафіксовано в багатьох документах того часу (в тому ж «Стоглаве»).
Безсумнівно, що «участь скоморохів у весільних поїздах до церкви
грунтувалась також на давніх язичницьких уявленнях» [10, с. 114].
Пізніше діяльність скоморохів вже не обмежувалася їх участю в
обрядах. Вони «пропонували свої послуги всюди, де виявлялася яка б то не
була потреба в музиці і ігрищах» [69, с. 114]. Скоморохи з'являлися на
жвавих вуличних перехрестях і на великих дорогах, на ярмарках і торжищах.
Вони були неодмінними учасниками гучних народних гулянь. Соціальний
склад професійної прошарку музикантів був вельми строкатим. Кожен
соціальний шар мав, мабуть, своїх професійних виконавців. Поряд з
бродячими скоморохами, в селянській і ремісничої середовищі було чимало
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музикантів-напівпрофесіоналів,

що

жили

осіло.

Вони

мали

власне

господарство і займалися мистецтвом, як для додаткового заробітку, так і для
власного задоволення. Цей тип музикантів був свого роду сполучною ланкою
між професійними скоморохами і рядовими виконавцями.
Багато скоморохів-професіоналів перебувало на службі у князів і
великих феодалів, а пізніше – і при царському дворі на положенні челяді. Ще
в одному з літописів XI століття йдеться про те, що в палатах київського
князя Святослава Ярославовича регулярно грав великий інструментальний
ансамбль або оркестр. Однак жебраки бродячі артисти протягом багатьох
століть були найбільш численною категорією скоморохів. Вони займалися
виключно своїм «веселим ремеслом». Постійно кочуючи у пошуках
заробітку, нерідко великими групами, бродячі скоморохи «не тільки
розносили своє мистецтво по всій землі російської, а й самі вбирали місцеві
особливості творчості різних регіонів, здійснюючи тим самим роботу по
кристалізації

загальнословянського

інструментально-музичного

стилю»

[10, с. 10]. За словами дослідника М. Імханицького, Потішна палата являла
собою зразковий заклад, що слугувало розвитку народно-інструментального
виконавства [69, с. 18]. Справедливість цієї думки підтверджує наявність
штату професійних музикантів: домрачеев, гусельників, гудошників і інших
інструменталістів [69, с. 14].
Отже, бачимо, як цікавлять дослідників відомості про московські
артефакти, про запозичені з Європи, і ані слова про загальнословянські
коріння, які нікуди не поділися, а мали свій опосередкований вплив на
загальномистецький процес, який централізувався на теренах Москви. Так, У
XVII столітті в Потішної палаті була звичною гра як на національних (сурни,
гуслі, домра, бубни, накрити), так і на західноєвропейських (віолах,
скрипках,

клавікорді,

органі,

клавесині)

музичних

інструментах

першокласними музикантами-виконавцями (поряд з мистецтвом блазнів,
танцюристів,

оповідачів).

Потішна

палата

мала

цілим

штатом

висококваліфікованих майстрів – виробників інструментарію. Вони не тільки
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робили вже поширені в побуті музичні інструменти, але і конструювали їх
нові різновиди. Зокрема, тут були створені прямокутні гуслі, поряд з вже
існуючими звончатими. Але, якщо «государеві півчі дяки» [69, с. 30] заклали
основу російської співочої школи і надалі розвинули її, то народноінструментальне мистецтво не тільки не отримало продовження, а навпаки,
незабаром було викорінено владою церкви та держави. За словами
К. Верткова, «...фактичним знищенням скоморошества були підсічені
коріння професійного народного інструменталізму» [29, с. 109].
З рішучим викоріненням бродячих скоморохів з народного обігу
зникають найбільш популярні музичні інструменти – домра, гудок, в значній
мірі –гуслі. В той же час орієнтація на західноєвропейське мистецтво звела
нанівець виконавство на народних інструментах. Причина тут в тому, що на
зміну професійному мистецтву усної традиції прийшла традиція письмова,
орієнтована на композиторську творчість, що в свою чергу, підвищує питому
вагу професійних виконавців саме на європейських інструментах. Для
народних же інструментів письмова традиція не була притаманною, і тому
вони були практично повністю витіснені з професійного виконавства до
фольклорного музикування аж до другої половини XIX століття.
Стосовно домри, балалайки, як народних інструментів в українському
середовищі, то їх виконавська доля, як знакових явищ інструментального
мистецтва почалася з другої половини ХІХ століть.
Об'єктивне розуміння сенсу словосполучення "народний інструмент",
тобто використання інструментів (крім фольклорного в аматорському та
професійному народному мистецтві), дає підстави назвати вищезгадані
інструменти народними. Така характеристика, як тяжіння до колективного
музикування

на

народних

інструментах,

було

давньою

традицією

українського народу є яскравим підтвердженням використання "нових
інструментів" у численних ансамблях протягом ХХ століття.
З позицій сучасного музикознавства, цінної для з'ясування сутності
поняття "народний інструмент", та з'ясування причин протиріч між вченими
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із цієї проблеми є наукові розробки М. Імханицького, [69, с. 23]. Розглядаючи
національний етнічний і соціальний компоненти як важливі складові поняття
"народний інструмент", дослідник приходить до висновку щодо створення у
ХХ ст. "мистецтва-посередника" як перехідної ланки між запитами масової
публіки, побутової національної музичної традиції та високою планкою
досягнень професійної (академічної) культури.
Причиною об'єднання багатьох "перехідних" ланок в єдину систему
стало одночасне існування інструменту як народного, і як елітарного в межах
єдиної системи нотації, чому сприяв процес хроматизації народних
інструментів у ХХ ст. На думку М. Імханицького, «оглядаючи усі «сходи»
("мистецтво-посередник"дослідник подає у вигляді багатощаблевих сходів –
С. К.), такий інструмент можна визначити як народний» [69, с. 23]. Отже,
балалайка, поруч з бандурою ,сопілкою, кобзою, ставши академічним,
елітним інструментом в удосконаленому варіанті її конструкції, з точки зору
її значення в музично-просвітницькому "мистецтві-посереднику" всього
суспільства, залишається народним інструментом.
Цікаве спостереження надає видатний фольклорист К. Квітка у
паралель (чи у протиріччя?) до вищезгаданих відомостей російського
походження: «…згадки в літературі про “балабайку» (балалайку) свідчать,
що у XIX ст. вона побутувала в Східній Україні. Яким був цей інструмент, в
точності невідомо, бо залишилась майже невивченою і руська народна
балалайка, яку швидко витіснив новий фабричний тип в результаті
діяльності Андрєєва» (підкреслено мною. – С.К.) [80, с. 261]. Якщо в
топографічних описах кінця XVIII ст. згадуються переважно скрипки та
цимбали, то етнографічні джерела XIX ст. засвідчують, що в багатьох
слободах популярнішими стали балалайка і гармоніка, якими захопилась
молодь. Як пише Іванов, «традицію гри на скрипках та цимбалах
підтримували

переважно

представники

старшого

покоління,

запрошували на вечорниці для супроводу танців» [51, с. 525].

котрих
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Таким

чином,

якщо

звернутися

до

сучасного

українського

джерелознавства, то згідно з топонімічними описами етнографічних
матеріалів та яскравими прикладами з літературо-художніх творів2, у
сільському побуті Слобідської України XVIII – XIX ст. найбільшого
поширення набули скрипка, цимбали, басоля, балалайка, сопілка, бубон,
барабан [186, с. 57 ]. Так, за свідченням дослідниці Л. Шемет, однією з версій
виникнення

балалайки

на

теренах

Слобожанщини

є

занесення

ії

переселенцями з південних районів Росії, зокрема Воронезької та Курської
областей, частина яких входила у XVIII ст. до складу Слобідської України
[186,с. 55]. Згадка про Воронеж продовжується у наступній показовій цитаті
з праці В. Галахова. У Воронезькому краї балалайка відома ще з
«допетровських» часів, тобто з початку XVII ст., коли туди не тільки
відправляли в заслання опальні елементи населення, а й було багато втікачів
від різного роду репресій. В тому числі і біглі скоморохи після їх заборони
владою церкви [34, с. 8].
У сільському побуті України балалайку часто називали балабайкою,
про що свідчать тексти забавлянок та весільних пісень, зафіксованих у
слободах з російським населенням [51, с. 472, 570]. Поряд із триструнними
траплялися і чотириструнні інструменти. Додавання четвертої струни що
звучала в унісон з нижньою чи верхньою струною, стрій не змінювало, але
підсилювало динаміку звучання відповідного голосу і надавало особливого
звучання «в розлив». Балалайка була невідємним атрибутом вечорниць та
весіль. Виконавцями були переважно молоді хлопці, які прагнули опанувати
балалайку. Оскільки, з одного боку, це не потребувало великих зусиль, а з
іншого

–

музиканта

завжди

поважали

серед

односельців

[51, с. 526, 604, 919, 959]. Крім сольного супроводу пісні або танцю,
балалайка брала участь у гуртовому музикуванні. Грали на цьому
інструменті переважно чоловіки, хоча у XX ст. траплялися виконавиці серед
2

Див. Нижче посилання на повість М. Гоголя у Іваницького
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жінок. Фольклористи й етнографи Харківщини зафіксували варіанти
виконавства на балалайці в різних за складом народних інструментальних
ансамблях за участі скрипки, гармошки, гітари, мандоліни, басолі, баяна,
ударних інструментів [51, с. 138]. У репертуарі подібних ансамблів була у
більшості танцювальна музика: польки, кравовяк, гопаки та різноманітні
російські награвання (камаринська, циганочка, бариня). В таких формах
музикування балалайка виконує традиційну функцію ладо гармонічного і
метроритмічного супроводу, зберігаючи типову для інструменту фактуру
(дублювання мелодії, гра акордами та подвійними нотами) [186, c. 57].
З позицій сучасного погляду на соціокультурні умови побутування
балалайки на українських землях наведемо думку провідних фахівців
(дослідників

та

виконавців).

Л.Черкаський,

відомий

музикознавець-

інструменталіст зазначає дуже важливу для розробки проблематики нашого
дослідження тезу: «...У самодіяльних оркестрах змішаного типу паралельно з
мандоліною використовувалася й балалайка. Цей інструмент російського
походження з давніх часів побутує не лише на прикордонних з Росією
українських територіях, а й трапляється в інших регіонах України»
[180, с. 240].

На

це

звернув

увагу

А. Іваницький,

процитувавши

з

гоголівських “Вечеров на хуторе близ Диканьки” картину вечорниць: «...смех
и песни слышатся издалека, бренчит балалайка, а подчас и скрыпка...” [35,
с. 18]. На думку знаного фольклориста, літературна класика 30-х рр. XIX ст.
стала вагомим підтвердженням побутування в Україні автентичної
балалайки задовго до її реконструкції В. Андрєєвим» (курсив мій. –
С. К. ) [59, с. 240].
Просвітництво в Україні було, з одного боку, органічним компонентом
загальноєвропейського руху, а, з іншого

– природним історичним

продовженням ідеї синтезу західноєвропейської та слов'янської цивілізації, –
на думку харківської дослідниці О. Кононової [83, с. 176]. На цій основі
інтенсифікується тяжіння українців до знань – явище, назване Д. Багалієм
«південно-російською освіченістю» [8, с. 56].

23

Показовим є факт неспівпадання шляхів формування загальноосвітньої
системи в Україні, зокрема, в Слобожанщині, і в інших регіонах держави.
Зокрема, М. Сперанський відзначив, що в Росії освіта спершу розвивалася
всупереч здоровому глузду, який вимагає починати з організації широкої
мережі народних шкіл, а потім уже засновувати вищий навчальний заклад3.
Слобожанщина ж спочатку вся вкрилася численними народними школами,
які далі сформували сприятливий ґрунт для функціювання вищих навчальних
закладів.
В. А. Комаренко (1887 – 1969) (див. Додаток А, с.172) ще в 1908 році
відкрив при Харківському товаристві «Просветительский досуг» класи по
навчанню гри на «великоруських інструментах» – балалайці та домрі. Це
товариство ставило за мету, перш за все, допомогти молоді встояти перед
спокусами великого міста та знайти себе у різних напрямках. За думкою
Ю. Лошкова, співпраця В. Комаренка з товариством «Просветительский
досуг», де вперше в Російській імперії почали не тільки навчати грі на
балалайці та домрі, але і викладати музично-теоретичні дисципліни (теорію
музики та сольфеджіо), мала величезне значення для розвитку виконавства
на народних інструментах. Саме ці тенденції і відзначив для себе В. Андрєєв
під час гастрольної поїздки зі своїм колективом «Великоруський оркестр» у
Харків в листопаді 1912 року (див. Додаток А, с.175) У Москві та Петербурзі
ці процеси поволі почалися лише після 1915 року.
Таким чином, ідеї В. Андрєєва про музичну освіту широких верств
населення

за

допомогою

колективного

виконавства

на

народних

інструментах були втілені в Україні в життя ще наприкінці XIX ст. За своєю
природою оркестр "андріївського типу" (домрового-балалайковий) виявився
близьким українському народно-інструментальному мистецтву, і відразу ж
отримав в Україні найширше розповсюдження (особливо у Слобожанщині).

3

Рождественский С.В. Две записки М. М. Сперанского // Рождественский С. В. Материалы для истории
учебных реформ в России в XVIII-XIX веках. – Спб.,1910. – С. 372-379.
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В. Комаренко [81] також підкреслює роль аматорських колективів і
стверджує, що майже всі кращі солісти вийшли з самодіяльних оркестрів та
ансамблів народних інструментів.
Хоча на ґрунті короткого огляду історіографічних матеріалів виявлено
лише деякі соціо-культурні обставини еволюції балалайки, проте тлумачення
кожної з них у відриві від загального розвитку народної музичної культури
цілого періоду не дає можливості повністю погодитися ані з задовільною їх
постановки, ані тим паче з повнотою їх освітлення.
***
Перейдемо до порівняльного аналізу найважливіших посібників, «шкіл
гри на балалайці» (як теоретико-методичних засад сучасної поетики
балалайкового виконавства). Якщо вважати за точку відліку перші
самовчителі, які з'явилися ще в 20-х роках минулого століття, то майже за
100 років виконавці на балалайці отримали узагальнення виконавського
досвіду не більше, ніж в двох-трьох десятках видань (з них – жодної
дисертації, створеної і захищеної в Україні!).
Одним з найстаріших є «Самовчитель гри на балалайці» А. Дорожкіна
(1958),

побудований

за

принципом

самовчителя:

виклад

матеріалу,

контрольні запитання та завдання. Кожен розділ («Основні прийоми
видобування звуку», «Техніка видобування звуку», «Опрацювання тремоло»,
«Складні прийоми видобування звуку», «Виконання мелизмів») ілюструється
нотними прикладами. Хоча автор не дає власних коментарів щодо вивчення
та роботи над репертуаром, можна простежити закономірність в його підборі
за збірником п'єс, пропонованого в «Самовчителі ...». Додамо, що названий
вище матеріал становить дитячий репертуар, в якому містяться обробки
народних пісень і танців різних народів, виконані автором підручника; а
також твори російських і зарубіжних композиторів; дуети і етюди.
Методичні рекомендації «Основи гри на балалайці» (автор-укладач
О. Шалов, 1970) характеризуют традиційний підхід до опрацювання
репертуару [183, с. 26]. Автором запропоновані матеріали для розвитку
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постановочного

апарату

виконавця,

прийоми

звуковидобування,

обговорюється відповідна термінологія і нотна графіка. Додаються вправи
для їх освоєння; добірка уривків з творів, де доречно використані ці прийоми
[165, с. 46]. Різномаїття колористичних ігрових прийомів автор об'єднує в
кілька груп: флажолети, піццикато, вібрато, гліссандо, темброві і шумові
ефекти.
О. Ілюхін – автор «Самовчителя гри на балалайці» (1974) – пропонує
дефініцію виконавської постановки: термін "постановка" узагальнює в собі
зручну для гри посадку, правильне положення інструменту, рук та їх
виконавські рухи. Постановка є свого роду виконавським фундаментом». З
цього визначення стає зрозумілою роль органологічного аспекту навчання
(настройки та кріплення струн на балалайці, догляд за струнами).
О. Ілюхіним були викладені дуже вірні установки формування
професійного навчання балалаєчника. Йдеться про прийоми видобування та
засобах ведення звуку. Характерно, що автор даного посібника зафіксував
поширену практику термінології балалайкового виконавства (прийоми
звуковидобування та засоби ведення звуку, тремоло, деташе, позиції і
апплікатура, стаккато, легато, гліссандо, портаменто, мелізми).
У репертуарному відношенні О. Ілюхін висуває ряд позицій: 1) не
завищувати складність репертуару, дотримуючись принципу «від простого
до складного»; 2) виховувати у виконавця на балалайці почуття ансамблю:
грати в ансамблі з фортепіано, в дуетах і тріо з іншими інструментами, а
також в унісон з метою формування оркестрового мислення.
Наприкінці 80-х років ХХ ст. вийшов з друку посібник П. Нечепоренка
і В. Мельникова «Школа гри на балалайці». Саме цим чудовим музикантампедагогам належить фундаментальна розробка нових підходів до ситуації в
сучасній системі принципів виконавської майстерності балалаєчника.
Пропонуються вправи і завдання на різні види звуковидобування: подвійне
піццикато, одинарне піццикато, тремоло, тремоло-вібрато, гітарне тремоло,
флажолети, легато і стаккато одинарних ударів (щипків) [125, с. 84]. У
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«Школі» зібрані художньо переконливі перекладання і обробки народних
пісень і танців, оригінальні твори для балалайки з фортепіано і балалайки
соло.
Порівняльний аналіз методичних матеріалів дозволяє дійти висновку
про те, що з точки зору системного підходу деяка фрагментарність і
розрізненість наявних теоретичних розробок має бути подоланими. Завдяки
цьому звуковий образ балалайки постає як самодостатній академічний,
збагачений історико-стильовими коннотаціями від інших форм і жанрових
сфер музикування в контексті музично-виконавської культури України (поряд
з іншими клавішними та струнно-щипковими інструментами – баяном,
акордеоном, домрою, гітарою, цимбалами, бандурою).
Перейдемо до огляду кандидатських дисертацій, в яких мистецтво
балалайки складає предмет спеціального інтересу.
Одним з перших спеціальних досліджень є дисертація С. І. Кулібаби
«Основні тенденції становлення музики писемної традиції для балалайки»
(Москва, 1998) [98]. Беручи за основу історико-хронологічний метод,
С. І. Кулібаба вибірково підійшов до вибору матеріалу, зупинившись лише на
найбільш часто виконуваних і відомих творах для балалайки. Узагальнимо
результати дослідження С.Кулібаби:
• представлено певний жанровий та стильовий багаж виразних і
темброво-колористичних функцій балалайки, що склався в композиторській
творчості

(Б. Трояновський,

М. Осипов,

П. Куликов,

С. Василенко,

Ю. Шишаков, Є. Кічанов).
• розкрито втілення національної основи в творах для балалайки як
провідного в художній еволюції інструменту.
Автором розглянуто твори для балалайки: від перших зразків кінця
ХІХ ст. (В. Андрєєва і Б.Трояновського) – до витворів композиторської
майстерності кінця 1980-х років. Втім багато цікавих творів для балалайки
залишилися поза полем уваги дослідника. Безумовно, ця праця є цінною в
аспекті аналізу жанрово-стильового репертуару для балалайки. Однак на
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сьогоднішній день створено багато нових творів у найрізноманітніших
жанрах, що потребує музикознавчого осмислення (в тому числі створених
українськими композиторами на межі ХХ-ХХІ століть).
В цілому дослідження С. Кулібаби є добротним панорамним описом
того історичного шляху, який пройшов інструмент. Відзначимо наявність
«запізнілого» інтересу музикознавців до балалайки як виконавського
феномену. Склалася закономірність деякого наукового відставання в справі
науково-теоретичного узагальнення досвіду гри на балалайці, вираженому в
створенні і розповсюдженні різних методичних посібників, «шкіл» і
розробок, проте їх значно менше в порівнянні з іншими струнно-щіпоковимі
народними інструментами. В цьому і полягає парадокс в осмисленні
проблеми «балалайка і її сучасний статус в контексті сучасної української
культури».
У кандидатській дисертації К.Юнокі-Оіе (2004) [191] інструмент
розглянуто з точки зору культурології: зроблені відповідні акценти:
порівняння форм побутування балалайки бесписьменної (на прикладі
Нерехтського району Костромської області) і писемної традицій (твори
засновників професійного виконавства В. Андрєєва і Б. Трояновського).
Цінним результатом цієї праці вбачається, перш за все, докладне вивчення
побутування народної балалайки, що містить форми виконання та
середовище, прийоми гри, а також ціннісну систему аматорського
виконавства.
У дисертації А. Усова «Сонати для балалайки в аспекті розвитку
репертуару російських народних інструментів» (Казань, 2008) автор
висвітлив самобутній пласт сучасної музики [165]. Зробивши аналіз сонат
для балалайки, він увів нові твори цього жанру у науковий обіг. Серед
причин актуалізації вивчення балалайкового виконавства, крім їх широкого
поширення інструменту в концертній практиці, автор вказує на підвищення
інтересу композиторів до створення музики для балалайки. Завдяки
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виявленню основних стильових принципів сонатного жанру в цій дисертації
обґрунтовано його значення в контексті балалайкового виконавства.
Таким чином, одна з перших дисертацій демонструє прагнення до
єдності теоретичних методів аналізу (жанрового, стильового) і проблем
виконавської практики. Такий підхід цілком правомірний, однак виявляється
нам дещо однобоким і локальним, незважаючи на наявність в дисертації
панорамно оглядових матеріалів (наприклад, історичний екскурс в історію
народних інструментів з неправомірно широкою назвою підрозділу
«Становлення та розвиток професійного виконавства на балалайці» містить
етап ґенези від XVII століття, питання про генеалогію різних балалайкових
шкіл, які жодним чином не відображає еволюцію сонатного жанру для
балалайки - предмет даного дослідження). Знайомство з концепцією
дисертації вказує на перевагу музикознавчого дискурсу над виконавським:
інтерес до композиторській творчості виявляється на першому місці; і майже
не

враховується

балалайкового

специфіка

виконавського

прочитання
мистецтва.

жанру

сонати

Наскільки

з

позицій

балалайка

як

академічний інструмент здатна оновити, збагатити сформовані стереотипи
про семантику сонатного жанру ХХ століття? Чи існує балалайковий стиль в
інтерпретації жанру сонати? Ці питання залишаються без відповіді.
Мета кандидатської дисертації С. Іванової «Еволюція звукового образу
балалайки в її історичному розвитку» (Оренбург, 2009) [63] – позначити
формування науково-обґрунтованого уявлення про глибоку історичну
закономірність виникнення і розвитку виконавства на балалайці. На основі
аналізу історичного і сучасного стану балалайкового мистецтва представлено
картину музичного розвитку «звукового образу балалайки» в двох вимірах –
загальнонаціонального і регіонального. Досвід теоретичного моделювання, в
представленій дисертації С. Іванової заслуговує на подальшу екстраполяцію і
теоретичне запозичення. Зазначимо, що термін «звуковий образ» набув
широкого

поширення

завдяки

теоретикам

фортепіанного

мистецтва,

М. Друскіну [49] та Л. Гаккелю [33]. Надалі він отримав специфічне
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переломлення і в інших інструментальних сферах музикування: наприклад,
конференція

в

Харківському

національному

університеті

мистецтв

називалася «Гітара як звуковий образ світу» [140].
В цілому, оцінюючи дисертацію С. Іванової як фундамент подальшої
теоретичної розробки проблем сучасного виконавства на балалайці в Україні,
відзначимо новизну її методів в порівнянні з попередниками (С. Кулібаба,
А. Усов, К.Юнокі-Оіе):
• підхід з позиції інструменталізму як способу мислення (Б. Асаф 'єв),
що підтверджує метафора «звуковий образ»;
• регіональний аспект (Оренбурзький край як осередок певних
тенденцій і носіїв балалаечного виконавства), який дозволяє як крапля в
океані, відобразити структуру даного виду творчості всієї країни.
Сформульовані узагальнення, на наш погляд, носять методологічний
характер, і збігаються з намірами автора даної дисертації вибудувати не лише
регіональний досвід виконавства на балалайці як цілісне художнє явище
Слобожанської культури, а й «вписати» цей досвід в загальні процеси
розвитку народних академічних інструментів в Україні.
І

якщо

С. Іванова

визначає

рівень

концертної

майстерності

балалаєчника категорією «методика» і «біографія провідних виконавцівбалалаєчників», то ми вважаємо методологічно правильним ставити
проблему відповідно вимогам системного підходу - як необхідність
створення теорії балалайкового виконавства як складової інтерпретології. Це
можливо завдяки комплексному аналізу кращих представників даного
інструментального мистецтва в системі «вчитель – учень» наступності
найвищого рівня технічної майстерності, артистизму і художнього мислення.
Здається знаменним висновок С. Іванової щодо феномену поєднання в
одній особі композитора і виконавця на балалайці: «... Нерідко в особі одного
артиста поєднується високопрофесійний інструменталіст, що володіє
справжнім

композиторським

талантом.

Такі,

зокрема,

В. Панін,
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О. Марчаковский, В. Плотніков, Є. Биков, Є. Тростянский, Ю. Клепалов,
Д. Калінін» [63, с. 9].
Дві новітні дисертації – М. Паршина «Розвиток мистецтва концертної
балалайкової транскрипції» (Магнітогорськ, 2013) [129] і Є. Шаравіна
«Феномен жанру концерту для балалайки в творчості вітчизняних
композиторів рубежу XX-XXI століть» (Тамбов, 2015) [185] – скеровані на
виявлення стильових принципів вказаних жанрів. У них обгрунтовано
значення для формування сучасного балалайкового репертуару, виявлені
історичні передумови зародження та становлення мистецтва концертної
балалайкової

транскрипції і

охарактеризовані сучасні концерти

для

балалайки в ракурсі основних стильових тенденцій, пов'язаних з тематичним
і тембровим амплуа жанру, історично зумовленими соціально-культурними
та музичними процесами, що відбуваються у сфері академічного народноінструментального виконавства.
Історіографічний аналіз виявив відсутність комплексної наукової
розробки проблем специфіки формування і розвитку виконавства на
балалайці в Україні. Втім балалайка є одним із пріоритетних сфер
академічного народного струнно-щипкового інструменталізму.
Узагальнюючи наукові підходи щодо вивчення історико-культурного
статусу балалайки в сучасному світі, візьмемо до уваги авторську концепцію
Ю. Чекана, який репрезентує свої дослідницькі тексти як історик в широкому
розумінні. Зокрема, нас зацікавила теорія субкультурної стратифікації,
орієнтована на вивчення картини (образу) світу, властивого людині певного
часу або етносу [178, с. 69] та поняття «звукового образу» [178, с. 70],
оскільки історична доля балалайки пов’язана як з відцентровими, так і
доцентровими тенденціями розвитку музичного мистецтва, зокрема, його
інструментального складника. «Предметом історії музики є процес змін
інтонаційного образу світу; факти, фази та фактори цього процесу» [178,
с. 56].

31

У наданій дефініції Ю. Чекана, яка стосується визначення специфіки
історичного музикознавства на сучасному етапі, ключевою категорією є
інтонаційний образ світу. Саме через історичні етапи формування та
розвитку певних феноменів мистецтва автор розглядає спадкоємність
традицій та їх можливу трансформацію в так званих кон'юнктурних
моментах історії. «Структурні зміни свідчать про кардинальні зсуви в будові
інтонаційного образу світу. Зовнішня їх прикмета – інтонаційна криза
(Б. Асаф’єв). Кон’юнктурні зміни відбивають поступову трансформацію
інтонаційного образу світу: змінюється співвідношення між простором та
часом; фактурою та композицією; йде розвиток сформованих жанрів;
збагачуються або біднішають стилі та інтонаційний словник тощо
[178, с. 56].
Таким чином, завдяки авторській концепції інтонаційного образу світу
Ю. Чекана дослідники інструментального виконавства мають змогу для
екстраполяцій широкого культурологічного плану, які поєднають специфіку
звукообразного мислення музиканта на тому чи іншому інструменті
(доцентрова) та загальну картину розвитку суспільства (ментальності,
етносу) як увиразнення відцентрової тенденції наукового пізнання. Широке
впровадження запропонованої концепції Ю. Чекана дозволяє практикам
виконавського мистецтва залучати в свій творчий та науковий обіг такі
концепти, як: «звуковий образ», «інтонаційний образ світу» певного твору,
«національна

картина

можливостей наукового

світу».

Це

сприяє

моделювання

щодо

осмисленню

виконавцями

специфіки

виконавських

процесів (ширше – мислення). «Осмислення фактів у різних контекстах дає
підстави для висновків про рушійні сили або фактори розглядуваного
процесу. Такими контекстами можуть слугувати світоглядні катаклізми,
трансформація світосприйняття та світовідчуття, іманентні музичні фактори
(для процесів кон’юнктурного масштабного рівня). Усі названі елементи
предмета історії музики формують певну картину музично-історичного
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процесу, спроможну до плідних контактів із сучасною гуманітаристикою
[178, с. 56-57].
Наведена

цитата

дозволяє

нам

спроектувати

історичну

долю

балалайки на теренах України, різних періодів ії соціокультурного буття,
насамперед кінця ХІХ ст. і до нині (межа ІІ – ІІІ тисячоліть), коли цей
інструмент

сутнісно

стає

національно-означеним

та

ментально-

усвідомленим.
Перейдемо до розгляду автохтонної традиції існування балалайки, без
чого неможливо усвідомити її значення в сучасному глобалізованому світі.
1.2 Етапи розвитку балалайкового виконавства у Харкові
Завдання

підрозділу

-

узагальнення

концертно-артистичного

і

методико-педагогічного досвіду виконавства на балалайці на Харківщині.
Широке

коло

питань,

що

виникають

під

час розгляду сучасного

балалайкового мистецтва, робить очевидною необхідність узагальнюючої
праці, глибоко і різнобічно представити даний різновид виконавства.
Причому вирізняються як загальнонаціональні, так і регіональні тенденції,
тісно взаємопов'язані між собою, що впливають на цілісну систему уявлень
про той чи інший феномен. У даному випадку огляд еволюційних процесів
балалайкового мистецтва в Слобожанщини дозволить висвітлити невідомі
раніше сторінки історії вітчизняної музики і збагатити наукові уявлення про
культуру України, що і складає актуальність нашої теми.
Слід зазначити, що з кінця XIX століття Харків був культурною, а з
1919 року і політичною столицею України, що робило його зосередженням
всіх значущих процесів в житті суспільства (в тому числі і музичних). У цей
період балалайка в Харкові була надзвичайно популярна серед усіх верств
населення, кількість бажаючих навчитися грати на ній постійно зростала,
музичні магазини не могли забезпечити попит на цей інструмент. Тут
гастролювали відомі російські балалаєчники-віртуози Б. Трояновський,
Н. Доброхотов, В. Андрєєв. Поряд з Москвою і Петербургом, Харків був
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одним з центрів домрового-балалайкового виконавства і саме в Харкові було
покладено початок професійної освіти на народних інструментах.
Важливим чинником становлення професійного виконавства на
балалайці стали створення гуртків при навчальних закладах Харкова. Це
сприяло поширенню балалайки серед інтелігенції, яка завжди була
передовою частиною суспільства і, як наслідок, культивувала саме
академічне народне виконавство в українській культурі.
В. Андрєєв і його сподвижники наприкінці ХІХ століття вели широку
пропаганду балалайки з метою поширення інструменту серед широких верст
населення. Так, В. Комаренко згадував: «... Вперше я почув гру на
примітивній балалайці з п'ятьма жильними перехопленнями (ладами) в 1893
році в Харкові» [81, с. 8]. Приблизно в цей же час балалайки з'явилися в
продажу в харківських музичних магазинах. У 1899 році почав свою
діяльність оркестр балалаєчників при Харківському повітовому училищі під
керівництвом В. Катанського.
1. Кінець ХІХ століття-20-ті роки ХХ століття
Для першого етапу формування на Україні академічного виконавства
на народних інструментах характерне стрімке зростання популярності
вдосконаленої балалайки. Починаючи з кінця XIX ст. неухильно зростає
кількість прихильників гри на цьому інструменті, набувають поширення
численні ансамблі та оркестри домрового-балалайкового складу. Важливим
фактором у розвитку в Україні масового виконавства на домрі та балалайці
стала діяльність В. Андрєєва. Велике значення в цьому процесі зіграли
гастрольні поїздки "великоруського оркестру" по Україні, а також
встановлення Андрєєвим особистих контактів з українськими музичними
діячами - В. Комаренко, Г. Хоткевичем, О. Ленецем.
Реальному

втіленню

просвітницької

ролі

балалайки

Харків

зобов'язаний військовому диригенту Василю Йосиповичу Катанському
(1864-1911), який в 1899 році організував перший в Україні аматорський
оркестр балалаєчників і саме в Харкові. За своєю природою оркестр
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«Андріївського

типу»

менталітету

з

і

цієї

виявився
причини

близький
отримав

українському
в

Україні

виконавчому
найширшого

розповсюдження.
Оркестр балалаєчників В. Катанського був провідним колективом
подібного роду на Харківщині на початку XX ст. Факт виконання оркестром
досить складних творів свідчить про високий виконавській

рівень

майстерності його учасників.
Вихідцем з оркестру В. Катанського був і найвідоміший в Харкові
балалаєчник того часу О. Ленець. (див. Додаток А, с. 174) Згодом, коли
О. Ленець став його учаснико оркестру В. Андрєєва в Петербурзі, завдяки
турботам В. Андрєєва, усі обробки Ленеця для балалайки, а також для
оркестру народних інструментів були видані в Росії. Багато творів О. Ленеця
виконувалися "великоруським оркестром" В. Андрєєва, а обробка української
народної пісні "Реве та стогне Дніпр широкий" надовго увійшла в репертуар
оркестру та виконувалася у всіх концертах.
У листопаді 1912 року в Харкові виступав Великоруський оркестр
В. Андрєєва (див. Додаток А, с.173). Ця подія мала величезний резонанс:
В. Комаренко спілкується і листується з В. Андрєєвим, отримує партитури з
його бібліотеки для репертуару харківського оркестру. У свідоцтві,
написаному В. Андрєєвим в 1913 р на адресу В. Комаренко, він
рекомендований як досвідчений керівник і знавець гри на народних
інструментах З листа В. Комаренко В. Андрєєву від 24 листопада 1912 року
слідує, що харків'яни після виступу Великоруського оркестру дійсно
отримали величезний досвід і зовсім інший погляд на щипкові інструменти.
Таким чином, на початку XX століття Харків став одним з центрів
виконавства на народних інструментах, поряд з Петербургом і Москвою.
Архівні матеріали свідчать про активний процес формування і розвитку в
Україні виконавства на народних інструментах, в якому велике значення
мали особисті контакти В. Андрєєва з українськими музичними діячами.
Реформаторська діяльність В. Андрєєва викликала до життя цілий напрям: на
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рубежі 90-х років ХІХ ст. оркестр під його керуванням став зразком для
створення аматорських колективів. Ідея В. Андрєєва про музичну освіту за
допомогою виховання потягу до музикування та участі в ансамблях та
оркестрах народних інструментів знайшла широку підтримку перш за все в
учбових закладах Харкова
Передумовами до становлення професійного навчання грі на балалайці
в Харкові було виконавство колективів і солістів. Серед них колективи під
керуванням

В.Катанского,

В.Комаренко,

О.Ленеця.

(див. Додаток А, с.176)Серед яскравих харківських балалаєчників-солістів
початку ХХ століття можна назвати А.Ленеця, М.Рудштейна, І.Задоріна.
Великий вплив на становлення і розвиток колективного та сольного
виконавства в Харкові справила діяльність В.В.Андрєєва, його оркестру, а
також діяльність таких солістів, як Б.Трояновскій і А.Доброхотов.
Зростання популярності виконавства на народних інструментах
зумовило появу майстрів-виробників високоякісних балалайок. Серед них в
перших десятиріччях ХХ століття починають творчий шлях С.Снігірьов,
А. Горгуль, І. Круговий, А. Малюков [23, с. 11]. Балалайки виготовлені
С. П. Снігірьовим вже в 1926 році отримали високу оцінку, а сам майстер був
нагороджений званням лауреата конкурсу майстрів музичних інструментів та
запрошення в Москву на роботу [23, с. 13]. Багато в чому цьому сприяла
діяльність В. Комаренка як керівника колективів, який приділяв велику увагу
і високі вимоги до якості інструментів, їх виразних можливостей та
естетичних втілень. Надалі великий спадок балалайок, домр, бандур став
інструментальною

базою

для

виховання

численних

діячів

народно-

інструментального жанру в Харкові.
У зв'язку з бурхливим зростанням художньої самодіяльності та
створенням перших професійних колективів, з особливою гостротою дає про
себе знати потреба в кваліфікованих кадрах музикантів, здатних забезпечити
музично-просвітницьку роботу в професійних і самодіяльних народноінструментальних колективах. У 20-х роках, поряд з інтенсивним розвитком
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самодіяльного виконавства, неухильно зростає і професійне виконавське
мистецтво гри на народних інструментах, в тому числі і на балалайці.
Створюються перші в Україні професійні колективи: Харківський камерний
ансамбль народних інструментів імені В. Андрєєва під керуванням відомого
балалаєчника Б. Семенова і оркестр народних інструментів при губернському
відділі народної освіти, організатором і керівником якого був В. Комаренко.
2. Формування системи професійної освіти: 1920-1954 Балалайка в
народно-інструментальних ансамблях Харківщини
У Харкові послідовно організовувалися класи балалайки спочатку в
початкових навчальних закладах (музпрофшколи), потім в середніх
(музтехнікуми) і, нарешті, у вищому навчальному закладі. За даними
бюлетеня Укрглавпрофобра (1921 р №3-5) реформа музичної освіти в Україні
була проведена в першу чергу в Харкові, де замість музичної академії,
відкритої в 1920 році, були сформовані Музичний інститут, музичний
технікум і чотири музичних профшколи. Класи народних інструментів у ці
роки створюються насамперед в профшколах, які були покликані готувати
виконавців-оркестрантів, а також майстрів з виготовлення та ремонту
народних інструментів.
Вперше в Україні клас народних інструментів був відкритий у 2-ій
музичній профшколі Харкова в вересні 1921 року, куди було зараховано 16
учнів. До початку 1922-1923 років в Україні діють вже більше 30 шкіл, в
тому числі в Києві - 2, в Одесі - 2, в Чернігівській області - 1. У більшості з
них створені класи народних інструментів, які вивчалися в музичних
профшколах, причому домра частіше згадується в навчальній документації
як спеціальний і обов'язковий інструмент. Починаючи з 1933 року
навчальний план музичної профшколи передбачає навчання на домрі, а
також обов'язковий курс балалайки. Випускникам інструментального
відділення привласнювалася кваліфікація «оркестрант, соліст і інструктор
оркестру народних інструментів» (бандура, домра, балалайка).
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На початку 20-х років ХХ ст. поряд з музичними профшкола важливу
роль виконують музичні районні студії і оркестри народних інструментів при
них. В системі середніх спеціальних музичних навчальних закладів вперше в
Україні клас народних інструментів був організований в 1923 році в
Київському музичному технікумі. Підсумком реформи музичної освіти в
Україні, яка в першу чергу була проведена в Харкові, стало створення в 1921
році класів народних інструментів в музпрофшколах (домра, балалайка,
бандура) для підготовки оркестрантів, солістів та інструкторів (керівників)
оркестрів народних інструментів. До 1922 року в Україні функціонувало вже
близько 30 музпрофшкол, і в кожній з них були відкриті класи народних
інструментів.
У 1924 р. в Харківському музично-драматичному інституті відкрито
класи балалайки, домри (з ініціативи В. Комаренко) і бандури завдяки
зусиллям ентузіастів (Г. Хоткевича і А. Геращенка). Це був перший досвід
створення подібних класів при вищих навчальних закладах. Таким чином,
класи народних інструментів органічно увійшли в відпрацьовану структуру
музичної освіти. Завдяки поєднанню з музично-теоретичними дисциплінами,
ці класи мали академічну спрямованість, що сприяло розвитку народноінструментального виконавства.
У

1926

р.

в

Харківському

музично-драматичному

інституті

відкривається перша в СРСР кафедра народних інструментів, яку очолив
кафедру В. Комаренко. Клас балалайки був сформований одним з перших на
кафедрі народних інструментів Харківської консерваторії і очолив його
М. Даньшев. Формується науково-методична область академічного народноінструментального виконавства. Навчальний процес в класі балалайки
вперше отримує методичне обгрунтування (складання навчальних планів,
створення програм з окремих дисциплін) стосовно до народних інструментів
взагалі, і до балалайці зокрема. 2 червня 1929 р. оголошується перший набір
у

Харківську

робочу

консерваторію,

зокрема,

на

відділ

інструментів (домра, балалайка, бандура, гармоніка, гітара).

народних
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У 1934 році Робоча консерваторія створюється при Будинку культури
Харківського канатного заводу, де на відділенні народних інструментів
навчається 45 осіб. До 1936 року старші курси музично-драматичного
інституту було реорганізовано у Харківську консерваторію, а молодші курси
– у Харківське музичне училище при консерваторії. У 1945 році училище
територіально відокремилося від консерваторії. Як вказує Ю. Лошков,
«... принцип взаємозв'язку виконавства і педагогіки, який бере свій початок в
Харківському академічному виконавстві, став провідним у становленні
народно-інструментального виконавства, як в Україні, так і в Радянському
Союзі» (курсив мій. - С.К .) [103, с. 83].
Ще у 1896 році відбулася зустріч В. Андрєєва з видатним музичним
діячем Гнатом Мартиновичем Хоткевичем (1877-1938), який презентував в
Петербурзі цикл етнографічних концертів. В. Андрєєв рекомендував
Г. Хоткевичу створити в Україні оркестр народних інструментів.
Так, в 1920 році при політосвіти Харківського губернського відділу
народної освіти був організований професійний домрового-балалаєчний
оркестр. Основне ядро цього колективу, який прийняв назву «Перший
старовинний народний оркестр», склали музиканти Г. Харакоз, Г. Резніченко,
І. Кругляков, Л. Нікітін, А. Качанов, які ще в 1908 році були першими
учасниками Великоруського оркестру товариства «Просветительский досуг»
[103, с 47]. Цю дату, як і сам факт заснування колективу подібного роду
можна розглядати як перший камінь у фундамент ансамблевого музикування
в Харкові. Примітно, що до 1925 р. в Харкові оркестр народних
інструментів

був

єдиним

колективом,

який

постійно

виступав

з

популярними концертними програмами перед населенням міста і області.
Іншими словами, керівництво оркестру зорієнтувало солістів-віртуозів на
мобільні, невеликі за складом концертні групи, які і стали «батьками»
вітчизняного ансамблевого музикування в Слобожанщині.
Таким чином, у 20 – 30-ті роки ХХ ст. оркестрам та ансамблям
народних інструментів надавалося величезне значення як важливої ланки
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просвітницької роботи. Високу оцінку ця форма музикування отримала в
книзі М. Іпполітова-Іванова: «Балалайки, балалайкові та домрові оркестри з
легкої руки В. Андрєєва отримали право громадянства і досягли в наші дні
повного розвитку, величезної досконалості та загального визнання. Для
виконання їм доступні усі форми музичних творів»4
За свідченням музикознавця В. Довженка, серед інструментальних
колективів України кількісно переважали оркестр російських народних
інструментів. В 30-40-і роки ХХ ст. оркестри «андріївського типу»
поширюються
Лівобережної

головним
України,

чином
а

на

у

великих

Правобережжі

промислових
охоплюють

центрах
Київську,

Житомирську, Кіровоградську області. Процес об'єднання національного і
міжнаціонального інструментарію, що почався в самодіяльному русі 20-х
років ХХ ст., досяг вищої точки в 50 – 60-ті роки, особливо у сільських
сімейних інструментальних ансамблях.
Сьогодні, будучи свідками високого виконавського рівня майстерності
баяністів, домристов, балалаєчників, треба віддати належне першим
колективам, чия діяльність сприяла майбутнього розквіту цього напрямку
виконавської культури!
До середини 20-х років харківський оркестр і існуючі на його базі
ансамблі стають методичним центром. У 1925 році створені при оркестрі
«методичний комітет» і «бюро інструментування» надають методичну
допомогу керівникам самодіяльних оркестрових колективів не тільки
України, а й Російської Федерації.
Високий професіоналізм харківського оркестру народних інструментів
постійно привертає увагу композиторів. Спеціально для цього колективу
писали оригінальні твори українські композитори В. Борисов, П. Гайдамака,
Д. Клебанов, К. Домінчен, а С. Василенко в 1934 році передає в дар оркестру

4

Ипполитов-Иванов, М.М. 50 лет русской музыки в моих воспоминаниях / М. М. Ипполитов-Иванов. - М. :
Гос.муз.изд-во, 1934. - С. 122
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авторський примірник своєї нової симфонії №3 («Італійська»), написаної для
оркестру народних інструментів.
Крім цього в Харкові в 1935 році відкрито Палац піонерів і школярів, в
якому став працювати оркестр народних інструментів під керівництвом
Н. Юзефовича. У другій половині 20-х років ХХ ст. в Україні зросла
кількість самодіяльних

колективів. Поряд

з інтенсивним

розвитком

самодіяльного виконавства піднялося на більш високий рівень і професійну
майстерність гри на народних інструментах, в тому числі і на балалайці.
Матеріал, що міститься в архіві Є. Бортника, допоміг нам дізнатися
забуті імена, побачити знайомі події та факти, пов'язані з діяльністю
викладачів кафедри, в новому вимірі - під історичним кутом зору. Історична
ретроспектива виховує «смак» до наукового осмислення та оцінки фактів
сьогоднішньої історії, яку нам треба вчитися бачити і розуміти! З газетних
повідомлень ми дізналися, наприклад, про те, як виступав на концертних
сценах міста такий цікавий колектив як тріо «Д. Остапенко (домра),
В.Заболотний (балалайка) і В. Петров (гітара)». У 30-40-ті роки домровогобалалаєчні ансамблі поширюються в багатьох сільських районах України. У
статті Н. Нестьєва (особистий архів Є. Бортника) можна знайти посилання на
величезну тягу людей до музики в оркестрах і ансамблях народних
інструментах. У 1934 році в Одесі почалися заняття на відділеннях народних
інструментів музичного технікуму і відкрилася Робоча консерваторія.
Таким чином, до середини 30-х років реорганізація системи музичної
освіти в Україні завершена. Класи народних інструментів функціонують в
музичних училищах Харкова (1924), Одеси (1933), Києва (1935), в 13
музичних технікумах, а також в дитячих і вечірніх музичних школах – у всіх
ланках обласних центрів України. Відзначимо, що в цій системі було
сформовано початковий етап, який став основою подальшого вдосконалення
оркестрово-ансамблевого виконавства (однорідних і змішаних складів).
Функціонально балалайкове мистецтво розподіляється на три форми
музикування: оркестрового, ансамблевого і сольного виконавства. У

41

контексті

загальнонаціонального

підйому

виконавства

на

народних

інструментах (перша половина ХХ ст.), в історичній динаміці відбувався
процес академізації: від аматорського – до академічного рівня; від
найпростіших перекладень народних пісень і танців для балалайки – до
створення оригінального репертуару в розмаїтті жанрів і стильових
тенденцій музичної культури ХХ ст.
Іншим важливим критерієм, що свідчить про академізацію інструменту
є той факт, що за порівняно короткий термін в Україні сформувалася система
професійної

освіти

на

балалайці.

Важливу

роль

мало

формування

взаємозв'язку виконавства і педагогіки, що сприяло професіоналізації
академічного народно-інструментального виконавства, зокрема, у сфері
підготовки кваліфікованих кадрів.
Хто репрезентує діяльність балалайкового виконавства Харківщини як
скоадової музичного мистецтва України у той історичний час? Помітну роль
у розвитку балалайкового мистецтва України відіграв Микола Гурович
Хаврошин, який одержав III премію на Першому всесоюзному огляді
виконавців на народних інструментах, що проходив в Москві (1939), де він
виконав

одну

з

перших

своїх

обробок

«Кампанелли»

Н. Паганіні,

продемонструвавши нові прийоми звуковидобування на балалайці.
Народився М. Г. Хаврошін в Харкові, музичну освіту здобув спочатку
на відділенні народних інструментів Харківської робочої консерваторії
(викладач класу балалайки В. В. Кобеляцький), потім у Київській
консерваторії. З 1933 року Хаврошін був прийнятий на посаду артиста
професійного секстету балалайок Київської філармонії. З кінця 1937 по 1941
роки він працює солістом-балалаєчником в різних концертних організаціях
Харкова.

Згодом,

відомий

радянський

композитор

М.

Будашкин,

використовуючи деякі виконавські знахідки Хаврошіна, створив і присвятив
артисту свої знамениті Концертні варіації на тему російської народної пісні
"Вот мчится тройка почтовая". У 1943 р Хаврошін переїжджає в Москву і
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працює артистом оркестру ім. М. Осипова. Сольну кар'єру він продовжував
аж до 1971 р.
Ґрунтуючись на творчому досвіді представників харківської школи
балалайкового виконавства (з 20-х по 90-і роки ХХ ст.), перейдемо до
виявлення історичної спадкоємності всередині цієї системи.
3. Розвиток професійного сольного мистецтва гри на балалайці: 19541986
Для

узагальнення

творчого

і

методико-педагогічного

досвіду

виконавства на балалайці в Харкові в аспекті феноменології особистості
виявлені дві знакові фігури, чия діяльність зіграла фундаментальну роль в
створенні і розвитку історичних передумов школи гри на балалайці в
Слобожанському регіоні. Від класу викладача М.Т.Лисенко починається
відлік історії першого професійного виконавця на балалайці, професійного
викладача по класу балалайки

Харківськоюї консерваторії, Миколи

Михайловича Ткачова. Той в свою чергу заснував лінію спадкоємності від
М.Т.Лисенко до кращих виконавців цієї інструментальної гілки свого класу.
(див. Додаток А, с.181). Аналіз персоналій виявив, що розглянутий період
виявився

вельми

продуктивним

для

балалйкового

виконавства

в

Харківському регіоні. Сформована система професійного навчання грі на
балалайці сприяла появі талановитих виконавців і педагогів. У 1930-40 і роки
починають свій творчй шлях відомі виконавці на балалайці М.Хаврошин,
О.Тихонович, І.Бєлін, Н.Сінютін, М.Савенко.
Відомою особистістю був Олександр Федорович Тихонович (19081986) – один з перших випускників по класу балалайки Харківської
консерваторії (1937 р.), учасник бойових дій ВВВ. Був у полоні з
Р. Малюковим (відомий харківський балалайковий майстер). Викладав у
Харківському музичному училищі (1963-1966), в Харківському державному
інституті культури (1963-1966). Чудово володів інструментом, аккомпанував
на фортепіано своїм учням. Писав вірші, дружив з О. Твардовським. Серед
учнів – Є. Богдан (викл. ХМУ 1985-1999), М. Набойченко (викл. ХМУ 1977-

43

1996), А. Білявський, І. Бєлін (1917 - 1997, ветеран ВВВ, служив в саперних
військах, наводив понтони, дійшов до Берліну). З 1937 року О. Тихонович –
соліст-балалаєчник Харківського радіо.
З 1947 року в Харківській консерваторії і музичному училищі клас
балалайки (а так само домри, гітари), методику, інструментування, ансамбль і
диригування викладав Микола Тимофійович Лисенко (1918-2007), який
відомий як фундатор усієї струнної народно-інструментальної школи в
Харкові. Він керував оркестром народних інструментів, завідував кафедрою
(1958-1963 рр.). У 1936 р Микола Тимофійович закінчив Харківський
музичний технікум по класу домри (Комаренко В. А.). З 1948 по 1963 рік він
працював викладачем Харківської консерваторії, з 1957 по 1963 завідував
кафедрою народних інструментів. Серед його численних випускників –
Ф. І. Коровай, В. І. Ніколаєв, Б. О. Міхєєв і М. М. Ткачов, який очолив клас
балалайки в 1954 році.
Одними з перших педагогів в Харкові, які почали створювати
методичну літературу, присвячену професійному навчанню грі на балалайці,
були М.Ткачов і В.Заболотний.
Микола Михайлович Ткачов (див. Додаток А, с.180)- народився 19
грудня 1921 року. Після закінчення третього курсу Омського музичного
училища поступає до Харківської державної консерваторії в серпні 1949
року. Закінчив Харківську консерваторію в 1954 році по класу балалайки.
Під час навчання працював артистом оркестру народних інструментів
Харківської філармонії (1953 рік, концертмейстер групи балалайок, а пізніше
соліст оркестру) (див. Додаток А, с.183). З 1955 року М.Ткачов викладав в
музичному училищі, а з 1954 по 1986 роки вів клас балалайки в
консерваторії.

Читав

курси

«Методика

навчання

грі

на

народних

інструментах», «Читання партитур». У 1975 р. виступив на Всесоюзному
семінарі (Мінськ) з доповіддю з проблем методики навчання грі на балалайці.
Саме ці роки були відзначені стрімким злетом рівня виконавства
балалаєчників, в першу чергу московських і ленінградських виконавських
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шкіл. М. М. Ткачов плідно співпрацював з видатним виконавцем, педагогом,
композитором П. І. Нечепоренко, який є одним із засновників сучасного
виконавства на балалайці.
Деякі

теоретичні

положення,

викладені

П. Нечепоренком

були

спільними з М. Ткачовим, пізніше увійшли в основну «Школу гри на
балалайці» П. Нечепоренко (спільно з В. Мельниковим) [125]. Крім того,
М. Ткачовим була підготовлена до захисту дисертація на тему «Еволюція
музичних штрихів», яка, на жаль, не була завершена. За період роботи в
консерваторії поряд з навчально-педагогічною роботою створив низку
науково-методичних праць: «Інструментознавство українських народних
інструментів»; «Теоретичний курс з інструментування для народних
інструментів»; «Практичний курс з інструментування для ОНІ»; «Музичні
штрихи та їх система (методичні дослідження)»; «Система виконавських і
виражальних засобів для народних інструментів»; М.Ткачов (в співавторстві
з П. Нечепоренком) «Теоретичні основи і методика навчання грі на
балалайці» (1978). Як відомо, майже весь цей матеріал був використаний в
«Школі гри на балалайці» П. Нечепоренко і В. Мельникова [125]. Додамо до
списку інші матеріали, створені у співавторстві: «В.Гризодуб, В.Міхеліс,
М.Ткачов. Методика навчання грі на 4-х струнної домрі» та «М.Ткачов,
В.Савіних. Вивчення нотної грамоти в самодіяльному оркестрі». І, нарешті, в
бібліотеці

ХНУМ

ім. І. П. Котляревського

зберігаються

численні

перекладання М. Ткачовим творів великих і малих форм для балалайки.
Серед випускників по класу балалайки назвемо імена, згідно з текстом
ювілейної статті Є. Бортніка [21, сс.210, 211]: це відомі музиканти-виконавці
– представники академічної народно-інструментальної сфери вітчизняної
музичної культури другої половини ХХ століття: О.Волковий (ХДАК ),
І. Борисенко (соліст ХОФ, працював пед. в Мурманському муз. училищі),
О.Черніков (соліст ХОФ, пед. Севастопольської ДМШ), А.Ряполов (Засл.
прац. культ. України, пед. Вінницького муз. училища), (див. Додаток А,
с.185) В.Колєсник (соліст ХОФ), В.Максимюк (Закарпаття), К.Спаришев,
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А.Негусторов (Білгородське муз. училище), В.Змієвський (Криворізьке муз.
училище), Є. Богдан (Харківське муз. училище), І.Рябоконь (Полтавське муз.
училище), Ю.Юшков (соліст харківської філармоніі, викладач Харківського
училища культури), Л.Вільховська (Луцьке муз. училище), Н. Ткаченко,
О.Зінченко (пед. Олександрійської ДМШ), Т. Тимченко, С. Добров (лауреат
республіканського конкурсу, засл. арт. України, соліст ХОФ), В.Пилипенко
(концертний ансамбль «Куточок Росії», Москва), В. Короткий, лауреат
всесоюзного конкурсу С. Циганков.
Як зазначає М.М. Ткачов в інтерв'ю з автором даного дослідження:
«Методичної літератури, присвяченій навчання грі на балалайці, не було.
Основним орієнтиром в осягненні знань, прийомів гри на балалайці була
«Школа гри на балалайці» А. Ілюхіна ». Таким чином, М.Ткачова можна
вважати

першим

викладачем

у

вищому

музичному

професійному

навчальному закладі Харкова, який підійшов до процесу професійного
навчання грі на балалайці (і в цілому на народних інструментах) шляхом
створення методичної літератури. Результатом роботи М. М. Ткачова стала
оптимізація

різних

компонентів

індивідуального

навчального

плану

виходячи з оперативного вирішення тієї чи іншої професійної задачі
розучування і «шліфування» конкурсної програми, поповнення народноінструментального репертуару, підготовки методичної літератури.
Повертаючись до 60-х років минулого століття, звернемося до сторінок
історії. У вересні 1959 р при факультеті культурно-освітньої роботи
Харківського державного бібліотечного інституту (нині ХДАК) була
створена кафедра хорового диригування та народних інструментів, яку
очолив О. Перунов.
У 1959 році відкривається кафедра хорового диригування та народних
інструментів в ХГБІ (нині ХДАК). У 1960 році кафедра народних
інструментів відділяється від хорової. Першим завідувачем кафедри став В.
Кончіч (1920-1981). У 1964 році інститут був реорганізований в Харківський
державний інститут культури
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Першим

викладачем

класу

балалайки

в

ХДІК

був

Віктор

Олександрович Заболотний (1933-1982). (див. Додаток А, с.195). Музикант
народився

в

м. Дніпропетровську

в

сім'ї

робітника.

Закінчивши

Дніпропетровське музичне училище (клас балалайки Г. П. Фролова), він
поступив у Київську консерваторію (1953-1958 рр.). Його викладачем по
класу балалайки був Є. Блінов, найяскравіший представник балалайкового
мистецтва України, засновник Київської школи гри на балалайці, видатний
виконавець. (див. Додаток А, с. 189). Цікаво, що вже в період навчання В.
Заболотний почав викладацьку діяльність на базі Київського музичного
училища. Після закінчення Київської консерваторії молодий фахівець їде за
розподілом до Харкова. Був солістом Харківської обласної філармонії (1959),
згодом Заболотний почав працювати в Харківському державному інституті
культури (1961), очоливши спеціальний клас балалайки. Крім того, він
зарекомендував себе висококласним музикантом в різних амплуа: йому
довірили також викладання диригування, інструментування, оркестровий
клас. Результатом професійного шляху музиканта стало присвоєння
В. Заболотному вченого звання доцента в 1982 р. Слід особливо відзначити
його організаторські якості особистості, здатність до керівної роботи з
людьми. Так, багато років (хоча і поперемінно, в зв'язку з різними кадровими
пересуваннями) він обирався на посаду завідувача кафедрою народних
інструментів Харківського державного інституту культури.
Життєдіяльність Віктора Олександровича Заболотного на терені
виконавця і викладача класу балалайки визначила паралельний шлях впливу
Київської школи на талановиту молодь. У такому історичному паралелізмі і
природному взаємозбагаченні відбувалося становлення харківської школи
балалайкового мистецтва в системі інших напрямків і персоналій української
народно-інструментальної культури. (див. Додаток А, с. 190)
Заболотного

можна

вважати

активним

пропагандистом

свого

інструменту в Харкові і області. Багаторазово виступаючи на радіо і
телебаченні як соліст, вніс свій посильний вклад в здійснення фондових
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записів. Окремою сторінкою в творчу біографію вписана історія першого
виконання Концерту для балалайки з симфонічним оркестром П. Гайдамаки,
який вважав за краще своїм першим інтерпретатором саме В. Заболотного.
Більш того, композитор довірив саме йому редакторську роботу над партією
балалайки.
Кращі студенти класу балалайки В. Заболотного брали участь в
Республіканському конкурсі виконавців на народних інструментах (Одеса,
1981). Керував студентським ансамблем «Балалайка». Ансамбль виступав на
фестивалях «Київська весна» (1975, 1976 рр.), був нагороджений Грамотою
на огляді-конкурсі студентських робіт (Донецьк, 1981).
У бібліотечному фонді ХДАК збереглися дві методичні роботи
В.А.Заболотного: тези виступу на конференції «Посадка виконавця пiд час
гри на балалайцi» [53] і стаття «В.В.Андрєєв - видатний музикантпросвiтитель Росii» [56].
Харківський композитор Петро Гайдамака закінчив в 1965 р роботу над
Концертом для балалайки з оркестром. (див. Додаток А, с.179). Це був
перший твір великої форми для балалайки написаний на теми українських
народних пісень. Перше виконання відбулося в 1965 р в залі Харківської
обласної філармонії, солістом і редактором партії балалайки став викладач
Харківського інституту культури В. Заболотний. Професор П. Нечепоренко
високо

оцінив

композиторські

пошуки

і

новизну

в

виконавських

можливостях Концерту для балалайки з оркестром П. Гайдамаки. Особливо
відзначена роль виконавця як редактора сольної партії балалайки, яку
сміливо можна визначити як співтворчість. З огляду на дефіцит сучасного
репертуару в українській культурно-освітній системі виховання музикантіввиконавців, можна стверджувати, що цей твір має право на життя,
залишається актуальним як для педагогічної, так і для виконавської
діяльності (особливо середньої ланки).
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Таким чином, до середини ХХ століття в Харкові повністю склалася
система трьох ланок професійної освіти музикантів - виконавців: «музичні
школи - музичне училище - консерваторія».
4. Новітній етап розвитку балалайкового виконавства (1986-1995).
У 1986 р клас балалайки в Харківському інституті мистецтв очолив
Дмитро Тодосьович Журавель, випускник Одеської консерваторії 1972 року
(клас Т. М. Шишкіна) (див. Додаток А, с.203). У 1980 році закінчив
асистентуру-стажування

Ленінградського

інституту

культури

(клас

диригування І. А. Мусіна). У 1991 р його затверджено на посаді доцента
кафедри

народних

інструментів

України.

Крім

спеціального

класу

Д. Журавель вів клас диригування. Будучи обдарованим, ерудованим
музикантом, він привніс в роботу свого класу нові аспекти сучасного
концертного виконавства, велику художньо-змістовну глибину, прагнення до
виразної і переконливої інтерпретації, яка сприяла максимальному розкриттю
художніх та технічних можливостей балалайки.
Симфонічне мислення, глибина і чіткість образів надали балалайці нові
обриси градації звучання інструменту, безліч перекладень камерних творів
класиків, радянських, українських композиторів (Й. С. Бах, С. Прокоф'єв,
В. Гаврилін, Ю. Іщенко, Г. Цицалюк) були вперше представлені і публіці і
компетентним журі різних конкурсів.
Завдяки ініціативній позиції Д. Ф. Журавля позначилися нові
результати заохочення студентської ініціативи, самостійності, переважною
орієнтацією педагога на «стратегічне планування» та співробітництво зі
своїм підопічним як майбутнім колегою по професії. Саме тоді цілий ряд
студентів класу балалайки був удостоєний лауреатських звань на престижних
конкурсах. У числі його випускників лауреати республіканських конкурсів
І. Касьяненко, А. Нестеренко, С. Стьопін, О. Опошнян, М. Горбачов, лауреат
міжнародних конкурсів С. Костогриз.
У 1996 році Д. Журавель був запрошений на посаду головного
диригента симфонічного оркестру Миколаївської обласної філармонії.
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Виконавська майстерність Д. Журавля, його концертна діяльність, активна
співпраця

з

багатьма

композиторами

з

метою

створення

нового

оригінального репертуару для балалайки, плідна педагогічна робота – все це
вплинуло на те, що харківська балалайкова школа зайняла провідні позиції в
процесі розвитку сольного виконавства на балалайці в Україні, чимало
посприявши затвердженню балалайки у якості повноправного академічного
інструменту, із своїми творчими досягненнями. Журавель подбав також і про
те, що б його основні педагогічні принципи і виконавські напрацювання
знайшли своїх продовжувачів, в особі випускників його класу.
Кінець 90-х років ХХ століття – перше десятиліття ХХІ століття
У 1996 році при Харківському державному інституті мистецтв була
відкрита асистентура-стажування за спеціалізацією «Балалайка». У своїй
виконавській практиці виконавці на балалайці постійно прагнуть розширити
концертні можливості свого інструменту, знайти нові форми музикування на
ньому. Цим, зокрема, пояснюється постійна поява в концертних програмах
творів, в яких в ансамблі з балалайкою звучать флейта, гітара, бандура,
ударні інструменти, орган тощо.
У 1957 році при Харківському педагогічному училищі (нині ХДПІ)
було відкрито музично-педагогічне відділення, яке було реорганізовано в
кафедру музично-інструментальної підготовки вчителя. У 1993 році училище
було реорганізовано в коледж, а в 2004 році в Харківський гуманітарнопедагогічний інститут. В данний момент клас балалайки в ХДПІ веде
С. Добров (нар. 1953 р.), доцент кафедри музично-інструментальної
підготовки вчител Харківської гуманитарно-педагогічного інституту. В 1973
році він закінчив Херсонське музичне училище по класу балалайки (викл.
Бендюг В. С.). У 1978 році закінчив Харківський інститут мистецтв
ім. І. П. Котляревського по класу балалайки (викл. М. Ткачов). У тому ж році
зарахований солістом-інструменталістом в ансамбль народних інструментів
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«Коробейники» (з 1992 р. «Розмай»). Стажувався в ансамблі «Россія» під
керівництвом народної артистки СРСР Л. Зикіної.
У 2004 році С. Доброву присвоєно почесне звання «Заслужений артист
України». У 2006 році прийнятий на посаду доцента, завідувача кафедри
музично-інструментальної підготовки вчителя Харківського гуманітарнопедагогічного інституту. Учасник і лауреат Міжнародних фольклорних
фестивалів в Англії (1996 р.), Італії (2001 р.), Польщі (2002 р.).
У 1991 році на базі музично-педагогічного факультету при ХНПУ ім.
Г. Сковороди була відкрита кафедра музично-інструментальної підготовки
вчителя. На даний момент на цій кафедрі клас балалайки веде В. П. Жуков
(нар. 1972 р.), закінчив ХІМ імені І.П. Котляревського у 1997 р (клас
Костогриза С.О.). З 1991 р. В.П. Жуков викладач Харківських ДМШ №1 та
ДМШ №13. Редактор-упорядник нотного збірника «Обробки українських
народних мелодій» (Харків, 2008р.), автор обробок народних мелодій для
балалайки.
У зв'язку з актуалізацією історичної необхідності створення свого роду
історіографії автором робиться спроба наукової систематизації відомостей,
окремий фактів і артефактів, оціночних суджень про кожного, хто вклав
частину свого життя і творчості в виконавське мистецтво на балалайці в
Слобожанському регіоні в ХХ ст. Після закінчення 50-річного періоду
діяльність багатьох чудових педагогів і виконавців – діячів балалайкового
мистецтва майже забута.
Після від'їзду Д. Журавля, харківська школа продовжує перебувати в
складних соціокультурних умовах. Можна казати, що у порівнянні з
минулими історичними періодами відбувається певне падіння масового
зацікавлення виконавством на балалайці в Харківщині, на що є певні
причини. Проте завдяки активній виконавської і педагогічної діяльності
нового покоління вихованців ХХІ століття клас балалайки залишається
повноцінним і плідно працюючим Лауреати класу балалайки С.Костогриза:
В. Жуков (старший викладач Харківського національного педагогічного
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університету), О. Фарсіков (заслужений артист України), М. Горбачов,
О. Голєв, (викладач Бєлгородського музичного училища), В. Бобришов,
В. Проценко, А. Змієвський, Є. Булгаков (викладач Харківського музичного
училища), А. Барсуков, Т. Новікова, Н. Джулай.
Таким чином школа як система спадкоємності «вчитель-учень»
залишається дієвою і виконує свою історичну місію – єднання минулого і
теперішнього часів завдякі ствердженню в новітніх умовах національних і
класичних ідеалів мистецтва. (див. Додаток А, с.205)
Стосовно вищої ланки освіти для балалайкового вкажемо на тісний
звязок практики та теорії виконавства, про що свідчать новітні навчальні
програми для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Музичне
мистецтво»,

спеціалізації

«Народні

інструменти»,

фаху

«Балалайка»,

створені автором дисертації та опробовані за період з 1996 р. по 2016 р. (з
розподілом на бакалаврат та магістратуру). Наявність найрізноманітнішого
репертуару, що містить усі усталені жанри та форми композоторської
творчості з урахуваннм національних пріоритетів та стильових тенденцій
Новітнього часу, дозволила скласти масштабну аналітичну базу для
осмислення одного з актуальних завдань та створення когнітивної моделі –
«жанрове древо балалайкового виконавства» (див. Додаток В, №2)
1.3 Сольне виконавство на балалайці в Україні
Аналогічні процеси становлення професійної освіти на народних
інструментах відбуваються і в культурному центрі України – місті Києві. У
1921-22 роках ХХ ст. тут відкриваються класи гри на народних інструментах
в музпрофшколі, яка пізніше була реорганізована в Київський музичний
технікум (1924). У свою чергу цей технікум у 1928 р. увійшов до складу
музично-драматичного інституту ім. М. Лисенка, де відкрили спеціальне
відділення, на якому велося навчання на народних інструментах. У той же
час в Києві в перші десятиліття XX ст. балалайка не знаходить широкого
поширення. Проте активно розвивається гітарно-мандолінне виконавство,
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популярні оркестри "неаполітанського" складу. Лише з перенесенням столиці
до Києва (1934) і переїздом всіх державних установ ситуація з балалайкою
вирівнюється. Починаючи з 50-х років ХХ ст., київська балалайкова школа на
чолі з Євгеном Бліновим займає провідне становище в Україні.
Організатором і першим педагогом класу народних інструментів
спочатку в музпрофшколі, а потім в музтехнікумі і музично-драматичному
інституті

був

М. М. Геліс

(1903-1976)

–

видатний

діяч

народно-

інструментального виконавства, педагог-методист. Творець київської школи
гри на народних інструментах М. Геліс, як і В. Комаренко, стояв біля витоків
професійного академічного виконавства і освіти народників.
У Харкові (1926) та в Києві (1938) відкрито перші кафедри народних
інструментів, формується науково-методична область академічного народноінструментального виконавства. Навчальний

процес вперше отримує

методичне обгрунтування (складання навчальних планів, створення програм
з окремих дисциплін) стосовно до народних інструментів взагалі, і до
балалайці зокрема. Інтенсивний розвиток у 20–30-і роки минулого століття
класів народних інструментів в музичних навчальних закладах України
зробило вплив на відкриття в 40-60-і роки перших кафедр і факультетів
народних інструментів в ряді музичних вузів і Росії.
Становлення професійної освіти народників в Україні дало сильний
імпульс для розвитку сольного виконавства на народних інструментах.
Стрімка активізація навчального процесу сприяла появі молодих талановитих
виконавців, недавніх випускників музичних навчальних закладів. Про
високий рівень професійної освіти в Україні свідчать результати Першого
всесоюзного огляду виконавців на народних інструментах, що проходив в
Москві в 1939 році. З українських балалаєчників були відзначені О. Калінкін
та М. Хаврошин, який отримав III премію і став згодом відомим московським
солістом на балалайці.
З початку 50-х років починає свою концертно-виконавську та
педагогічну діяльність найяскравіший представник балалаечного мистецтва
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на Україні, засновник київської школи гри на балалайці – видатний
виконавець і педагог Євген Блінов. (див. Додаток А, с.189). За словами
Л. Бендерского, саме з Блінова «…почалася нова віха в житті народноінструментального виконавства України, значно потеплішало ставлення
концертних організацій до народних інструментів, почалася епоха їх
широкого виходу на велику концертну естраду» [15, с. 15]. Є. Блінов, як
непересічна особистість, зробив величезний вплив на подальший розвиток
професійного академічного виконавства на народних інструментах. Його
успіхи йшли на користь не тільки затвердженню балалайки як повноправного
академічного інструменту, але й всьому народно-інструментального жанру,
підвищуючи його авторитет в очах музичної громадськості.
У

багатьох

своїх

досягненнях

Є. Блінов

був

першим

серед

представників свого жанру: перший балалаєчник (і один з перших серед
музикантів-народників взагалі) – переможець Міжнародного конкурсу;
перший з народників, який одержав почесне звання заслужений артист
України (1960), перший балалаєчник – професор, перший серед фахівців
свого жанру ректор консерваторії. Блінов був першим виконавцем на
балалайці в Україні, який виступив з сольним концертом у Колонному залі
Київської філармонії з повнометражною концертною програмою на два
відділення (1953). З цим виступом вперше в історії українського виконавства
концертний жанр збагатився такою формою, як сольний концерт балалайки.
У пресі зазначалося, що «...концерт Є. Блінова зруйнував стіну холодного,
зневажливого

ставлення,

яке

роками

проявлялося

у

філармонічних

організацій до солістів-виконавців на народних інструментах» [14, с. 42]. У
подальшому Є. Блінов мав сольні виступи у всіх куточках Радянського
Союзу, а також більш ніж у 30-ти країнах світу. Він залишив численні записи
своїх виступів на радіо і телебаченні (як сольних, так і в супроводі
симфонічних оркестрів та оркестрів народних інструментів), різні фондові
записи, платівки.
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У значний виконавський репертуар Є. Блінова входять всі найбільш
значні твори, написані для балалайки, твори російських і зарубіжних
класиків, п'єси сучасних композиторів і народна музика. У «золотий фонд»
балалайкового виконавства увійшли трактування Є. Блінова таких творів, як
Концерти для балалайки Є. Кічанова, С.Василенко, Н. Шульмана, Концертні
варіації П.Кулікова, М.Будашкіна, Рапсодії № 2 Ф.Ліста.
Особлива турбота Є. Блінова - постійне поповнення балалайкового
репертуару

новими

оригінальними

творами

для

цього

інструменту.

Артистична діяльність музиканта, його творча активність і виконавська
майстерність сприяли народженню цілого ряду нових, цікавих творів для
балалайки. Чимало творів, які вже міцно увійшли в педагогічну і концертну
практику балалаєчників, з'явилося на світ саме завдяки наполегливому,
зацікавленому пошуку творчих контактів Є. Блінова з композиторами:
К.Домінченим («Пісня і танець»), К.Мясковим (2 Концерти з фортепіано,
Сюїта, Токата, Ноктюрн, Рондо), Є. Кічановим (2 Концерти, Сюїта на
українські теми, 2 п'єси на теми російських народних пісень), Н. Шульманом
(Концерт, Серенада, Болеро, Арагонська хота), К.Шутенко (Концерт, Сюїта,
ряд мініатюр), Н. Пузеєм (Соната, Руський наспів), Г.Тарановим (подвійний
Концерт для бандури та балалайки з симфонічним оркестром). Є. Блінов був
першим виконавцем та пропогандистом вказаних творів. Йому ж належать і
редакції їх сольних партій.
Не

менш

значущою

для

подальшого

розвитку

народно-

інструментального жанру була педагогічна діяльність Є. Блінова. Закінчивши
Київську консерваторію в 1951 році, він залишається працювати на кафедрі
на посаді асистента свого вчителя – професора М.Геліса. Тоді ж Блінов стає
солістом Київської філармонії і педагогом музичного училища. З 1963 року
Блінов працював у Свердловській консерваторії, де під його керівництвом
була створена кафедра народних інструментів, що стала центром сучасного
народно-інструментального виконавства на Уралі.
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Нині з повною підставою можна говорити про "школу" Блінова,
змістовну та прогресивну, завдяки якій з'явилася ціла плеяда музикантів і
послідовників, які успішно працюють як виконавцями на концертній естраді,
так і педагогами музичних навчальних закладів. Серед них – заслужений
артист УРСР В. Ілляшевіч (професор Київського інституту культури, соліст
Київської філармонії), лауреат всеукраїнського конкурсу Ю.Алексик
(професор Національної музичної академії Україниім.П.І.Чайковського),
заслужені артисти Росії Ш. Аміров (проректор Казанської консерваторії,
професор) і В. Авєрін (професор Красноярського інституту мистецтв),
лауреати міжнародних і всесоюзних конкурсів А.Рябінін, Т.Кокоша та ін.
У 1951 р при Київській консерваторії відкрилася перша в Радянському
Союзі виконавська аспірантура для народників, а в 1978 р. – асистентурастажування.
Після від'їзду Є. Блінова на Урал, його справу в Києві продовжують
його вихованці, зокрема, Ю.Алексик – талановитий виконавець, педагог,
методист і диригент. (див. Додаток А, с.201). Закінчивши Київську
консерваторію у класі Є. Блінова і М. Геліса, Алексик багато років працює
солістом Ансамблю пісні і танцю Київського військового округу, веде
активну концертну діяльність. Ю.Алексик постійно представляє народноінструментальне виконавство України за кордоном, велика географія його
гастрольних поїздок включає безліч країн Європи і Америки, де він взяв
участь більш ніж в восьмистах концертах.
Продовжуючи традиції свого вчителя, Алексик постійно працює над
поповненням концертного репертуару для балалайки. З цією метою музикант
привернув увагу до свого інструменту київських композиторів – В. Польової,
Г.Жуковського, Ю.Іщенка, О.Білошицького, К.Мяскова, Н.Шульмана.
Підхопив Алексик естафету від Є. Блінова і на педагогічній ниві. З
1963 року і до нині він працює в Київській консерваторії, будучи провідним
спеціалістом-балалаєчником на Україні. Студенти його класу не раз ставали
лауреатами міжнародних та всеукраїнських конкурсів (серед них 5 володарів
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перших премій), четверо вихованців Ю. Алексика – заслужені артисти
України.
Окремо варто згадати Євгена Тростянського – лауреата I премії
Першого всеукраїнського конкурсу виконавців на народних інструментах
(Київ, 1977 р.), заслуженого артиста України. Він проявив себе не тільки як
блискучий виконавець, але і як талановитий композитор. Його твори для
балалайки знайшли широку популярність серед виконавців, зайнявши міцне
місце в їх репертуарі, користуючись незмінним успіхом у слухачів: це
«Гротеск та роздум», «Ноктюрн», концертна п'єса на тему Л. Афанас’єва
«Дивлюсь в озера сині», «Кадриль» (обробка).
Помітним внеском у розвиток професійного академічного виконавства
на балалайці слугує діяльність ще одного вихованця Є.Блінова –
Володимира Ілляшевича. Народний артист України, соліст Київської
філармонії, В. Ілляшевич багато гастролював по країні, не раз виступав за
кордоном, навіть працював деякий час в Німецькій Демократичній
Республіці, багато зробивши для популяризації балалайки. Регулярно
проходили його сольні вечори і в Концертному залі Київської філармонії.
Потужним
майстерності

поштовхом

балалаєчників

до

загального

України

стало

зростання
регулярне

виконавської
проведення

всеукраїнських, а потім і міжнародних конкурсів виконавців на народних
інструментах. Проведення таких серйозних змагань сприяло виявленню
молодих обдарувань, надавало їм стимул для вдосконалення своєї
виконавської майстерності та активізувало роботу педагогів-народників з
підготовки фахівців високого рівня. З кінця 50-х років в Україні багато
композиторів звернулися до творчості для балалайки, завдяки чому
репертуар

розширився.

П. Гайдамака,

Н. Шульман,

К. Домінчен,

М. Шутенко, К. Мясков, пізніше А. Білошицький, В. Власов, В. Зубицький,
Б. Міхєєв, А. Гайденко внесли значний вклад в розвиток балалайкового
мистецтва.
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Виконання нових творів дозволило поколінням інструменталістів
розкрити нові грані виразності інструменту, удосконалювати виконавську
майстерність балалаєчників. Твори українських композиторів міцно зайняли
місця в концертних програмах виконавців на балалайці в усьому світі, а
також на виконавських конкурсах найвищого рівня.
Підводячи підсумки розвитку в Україні професійного сольного
виконавства на балалайці, перш за все, слід вказати на його найважливішу
передумову – становлення системи професійного академічної освіти на
народних інструментах, на всіх ланках (від початкової до вищої). Наслідком
цього стала поява талановитих музикантів-професіоналів, репрезентантів
академічної виконавської культури другої половини ХХ ст.: Є. Блінова,
Ю. Алексика, В. Ілляшевича, В. Заболотного, М. Ткачова, Г. Шишкіна,
А. Гриценка, Д. Журавля, Є. Тростянського, О. Мурзи та ін. Їх діяльність
дозволила балалайці піднятися на найвищий рівень функціонування в
системі народно-інструментальної культури України. Завдяки поєднанню
високої виконавської майстерності зі створенням власної методичної бази, ці
музиканти

стають

провідними

педагогами

народно-інструментального

жанру, фундаторами професійно-академічного мистецтва гри на своїх
інструментах.
Очевидно, що до середини XX ст. в Україні повністю склалася система
професійного

академічної

освіти

музикантів-виконавців

на народних

інструментах, починаючи від музичної школи і закінчуючи аспірантурою при
вищому навчальному закладі. Академізаціїя народних інструментів сприяла
розширенню образно- інтонаційної, жанрово-стилістичної сфер виконавства і
як результат:
1) відбувся вихід балалайки за межі вузько-регіональної (слов’янської)
сфери музикування, що дало поштовх до розширення індивідуального
бачення

інструменту

композиторами

інших

«Концертштюк» і Соната Швейна (Німеччина);

країн

(наприклад,
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2) спостерігаєтья звуження слухацької аудиторії (у порівнянні з
першою половиною ХХ ст., за радянські часи) Отже, балалайкове
виконавство знайшло різні форми свого застосування, як через аматорське,
побутове, так і широко розпосюджене академічне музикування, в якому
розрізняють зразки народно-інструментального професіоналізму (оркестрова
та ансамблева прикладна творчість) та твори світової класики, в тому числі в
сольному звучанні: від барокових і романтичних (від Ф. Куперена і Й.С.Баха
до Ф. Крейслера і Ф.Мендельсона) до новітніших композицій (від
Дж. Гершвіна до А. Гайденка) (див. Розділ 2).
Висновки до Розділу 1
Балалайка за минуле сторіччя в музиці писемної традиції пройшла
історичний шлях від аматорського музикування в побуті українських міст та
селищ до вищих щаблів академізації, поступово завоювавши ті самі позиції
музикування, що і інструменти західноєвропейської культури (фортепіано,
скрипка,

віолончель,

мідні/дерев'яні

духові).

Становленням

народно-

інструментального виконавства (в тому числі і балалайкового) Україна
зобов'язана, в першу чергу, двом видатним музично-громадським діячам –
В. Комаренку і М. Гелісу, яких прийнято порівнянувати. Особистості з
енциклопедичною багатогранністю музичних обдарувань в одній особі –
вони були не лише виконавцями, творцями репертуару, але й диригентами,
теоретиками виконавського мистецтва і педагогіки, пропагандистами
народного інструментального виконавства. Працюючи в один історичний час
– Комаренко в Харкові, а Геліс в Києві – обидва послідовно організовували
класи народних інструментів спочатку в початкових навчальних закладах
(музпрофшколи), потім в середніх (музтехнікуми) і, нарешті, в вищих
навчальних закладах – музично-драматичних інститутах і консерваторіях.
1. Професійне виконавство на народних інструментах як галузь
музичного мистецтва сучасної України є досить молодою, у порівнянні з
академічними

інструментами

Західної

Європи

(фортепіано,

скрипка,
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віолончель, тощо), хоча історія народних інструментів тягнеться в глибину
століть. Від часів Г. Хоткевича, В. Андрєєва та В. Комаренка до нинішніх
майстрів народно-інструментального мистецтва пройшло більше ніж 100
років. На шляху становлення професіоналізму і академізації балалайкового
мистецтва гри і народно-інструментального виконавства стояли визначні
особистості

Слобожанської

О. Волковой,

Д. Журавель,

України
Є. Богдан).

–

М. Ткачов,

Нині

вони

В. Заболотний,

вшановуються

як

фундатори професійного балалайкового мистецтва, обох його галузей
(виконавської і викладацької).
На основі історіографії розглянутих питань можна з упевненістю
констатувати наявну динаміку розвитку музично-виконавського мистецтва на
балалайці. Системне узагальнення історичних уявлень щодо балалайкового
виконавства у Харкові має джерельнознавче підтвердження, зокрема: а)
викладено досвід систематизації знань про багаторічну традицію виконавства
на балалайці; б) виявлено етапи становлення професійного виконавства на
балалайці в системі музичної освіти у Харкові;
2. Методологічне значення проведеного дослідження, присвяченого
виконавства на балалайці в окремо взятому регіоні (Харківщина), має кілька
векторів. Історико-ґенетичний – пов'язаний з дослідженнями по загальній
історії виконавства на народних інструментах М. Імханіцкого, М. Давидова,
Є. Іванова, А. Ільченка, І. Мацієвського. Проблему становлення і розвитку
професійної освіти на народних інструментах в Харківщині досить повно
розкрито в дослідженнях Є. Бортника [21-23] і Ю. Лошкова [100-103]. Однак
в цих джерелах щодо виконавства на балалайці не знаходимо ніяких згадок
та подробиць.
Історіографічний

аналіз

специфіки

формування

і

розвитку

балалайкового виконавства в Україні (різних за масштабом і жанру науководослідних і методичних матеріалів) виявив відсутність комплексної наукової
розробки, що підтверджує актуальність теми пропонованого дослідження.
Якщо у Росії в певному сенсі вже склалася теоретична база для створення
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комплексної оцінки цього виду виконавського мистецтва, то в Україні
науковий інтерес був зосереджений на інших областях досліджень народного
інструментарію (баян/акордеон, домра, бандура, цимбали). Разом з тим
вивчення наявних науково-методичних джерел, які свідчать про практику
балалайкового виконавства в Україні, не виявило серйозних досліджень
теоретико-методологічного плану. Констатуємо, що теорія балалайкового
виконавства знаходиться на стадії формування і потребує серйозного
методологічного обґрунтування (див: Розділ 3).
3. У Розділі 1 викладено періодизацію балалайкового виконавства у
Слобожанщині (з урахуванням всієї системи народних струнно-щипкових
інструментів, всіх історично-сформованих форм музикування). Простежено
історичні етапи розвитку балалайкового мистецтва, що відбивають як
зростання, так і зниження його затребуваності. Представлений досить
великий історичний період, який є об'єктом всебічного вивчення – кінець
ХІХ – початок ХХІ ст. Ми розглядаємо діяльність представників
професійного балалайкового виконавства Харківщини як засадничу для
формування

двох

напрямків

концертно-виконавського

та

сучасного

балалайкового

педагогічного.

На

цьому

мистецтва

–

історичному

фундаменті спостерігається подальше вдосконалення творчості молодих
поколінь кінця XX – XXI століть (див. Розділ 3).
Починаючи з 90-х років, виконавське мистецтво гри на балалайці
набирає нових обертів свого розвитку. Переоцінка сформованих стереотипів
в суспільно-політичному і мистецькому бутті, в концертно-філармонічній
практиці зумовила актуальність серйозного дослідницького інтересу до цього
інструменту, тим самим ініціювавши пошук наукових парадигм, які мають
відповідати рівню українського народно-інструментального виконавства
ХХІ століття.
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РОЗДІЛ 2
ЗВУКОВИЙ ОБРАЗ БАЛАЛАЙКИ
У ТВОРЧОСТІ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ ХХ ст.
Народні інструменти, професійний розвиток яких почалося порівняно
недавно, довгий час не мали оригінального репертуару (як концертного, так і
навчально-конструктивного) в достатній кількості. Рівень професійної
підготовки виконавців на народних інструментах на межі XX – XXI ст.
настільки високий, що дозволяє з успіхом виконувати не тільки перекладання
творів, призначених для інших інструментів (скрипки, флейти, гобоя і навіть
вокалу), але і оригінальні твори для балалайки. Серед критеріїв академізації
музичного інструменту вчені відзначають наявність сформованої жанрової
системи на етапі історичної еволюції, з урахуванням стильового розмаїття її
освоєння в композиторській творчості.
Дослідження балалайкового мистецтва як цілісного художнього явища
в контексті музичної культури України відбиває маловивчену (проте
перспективну з точки зору теоретичного осмислення стану сучасної
виконавської практики) ступінь обумовленості цього різновиду творчості від
жанрово-стильових пріоритетів народно-інструментального мистецтва і ще
більшу від загально-політичних процесів у незалежній Україні. Причому
вирізняються як загальнонаціональні, так і регіональні тенденції розвитку
балалайкового виконавства, що впливають на цілісну систему наукових
уявлень про той чи інший феномен в цій сфері.
На кінець ХХ сторіччя композиторська спадщина для народних
інструментів вміщує великий концертний репертуар для балалайки – від
перекладень і транскрипцій до оригінальних жанрів (мініатюри, сонати,
концерту). Художня цінність цих творів не поступається інструментам
академічного мистецтва. Сформовані історико-соціальні передумови та
форми музикування, що визначають статус того чи іншого інструменту,
склалися в західноєвропейській музиці. Однак в процесі засвоєння та
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адаптації її концептуальних жанрів в балалайковому виконавстві усталені
моделі композиторської творчості оновлювалися за рахунок національнофольклорних джерел впливу на характер інструментального музикування.
У сучасній практиці розрізняються три виконавсько-стильових
напрямки балалайкового мистецтва, що визначилися в системі музикування
на академічних струнно-щипкових народних інструментах як свідчення його
зрілості. Народно-аматорський етап музикування відноситься до генезису
досліджуваного явища і не буде розглядатися в рамках даної роботи.
В академічному напрямі спостерігається переважання перекладень
творів західноєвропейських класиків і оригінальних творів для балалайки,
прагнення дотримуватися усталеного, традиційного трактування цих творів,
обов'язковий

акомпанемент

фортепіано,

точне

виконання

штрихів,

метроритмічних та агогічних ремарок, охайність зовнішнього вигляду
виконавців.
Естрадний напрямок виконавства на балалайці відрізняється помітною,
часто форсованою звукоподачею, вільною манерою поведінки на сцені,
використанням

колористичних

ефектів

(гліссандо,

дріб,

підкидання,

постукування), включенням в репертуар шлягерів, акомпанемент з різними
інструментами (гітара, баян, акордеон, фонограми і комп'ютерні технології).
Відзначимо історичні форми концертування в культурно-комунікативному
просторі за участю балалайки, поширені нині, у добу масмедіа-культури:
• сольний виступ на естраді (в супроводі фортепіано або без), соло з
симфонічним оркестром (оркестром народних інструментів);
• політембровий ансамбль як супровід солістам-вокалістам;
• гра в складі оркестру народних інструментів.
2.1 Система жанрів як композиторська традиція
Завдання цього підрозділу – систематизувати жанрово-стильові моделі
творчості для балалайки, що історично склалися у композиторській практиці
другої половини ХХ – початку ХХІ століть.
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Насамперед, слід розглянути деякі з загальних тенденцій розвитку
жанрів інструментального мистецтва, зафіксованих в академічній науці. Так,
А. Сохор [146, 147] перший розглянув типологію музичних жанрів з позиції
його призначення як продукту соціального життя людини, що підтверджує
сформульоване дослідником визначення: «жанр твору визначається його
місцем в практиці суспільного музикування». Це дослідження визначило
соціальний підхід у вивченні жанрової класифікації. Дещо пізніше А. Сохор
напише про жанр з позиції його естетичної природи, тим самим розширюючи
наукові горизонти його пізнання (естетичний підхід).
У фундаментальній праці М. Кагана [76] «Морфологія мистецтва»
(1972) цілий розділ присвячений міркуванням про взаємовідносини
народження та розвитку різновидів мистецтва. «У реальному процесі
формування і розвитку всіх видів мистецтва стикалися і взаємодіяли дві
протилежні сили - сила взаємного тяжіння і сила взаємного відштовхування.
З одного боку, умовою самовизначення кожного виду мистецтва було
вироблення неповторного і тільки йому властивого способу художнього
освоєння дійсності, що вимагало його «відштовхування» від всіх інших
мистецтв. З іншого боку, постійне зіткнення з іншими мистецтвами
змушувало освоювати їх досвід, використовувати вироблені ними засоби , а
перш за все – шукати шлях до прямого з ними поєднання, до утворення
синтетичних мистецьких структур» (переклад мій – С.К.) [76, c. 392].
З точки зору вивчення специфіки балалайкового мистецтва, важливо
спостереження М. Кагана про «…взаємне тяжіння і відштовхування», що
відбиває «об'єктивний сутнісний зв'язок явищ мистецтва». Згідно з цим
законом усі види мистецтва у процесі розвитку впливають один на одного,
взаємно збагачуючи власні художні можливості, зберігаючи при цьому свою
специфіку для вирішення певних завдань.
Основою для моделювання цілісної системи музичних жанрів у
нашому дослідженні слугують музикознавчі концепції О. Соколова [145] і
С. Шипа [187]. Обидві концепції найбільш повно охоплюють жанрові явища
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в музичному європейському мистецтві і, на нашу думку, є засадничими при
вивченні специфіки балалайкового інструменталізму.
Концепція О. Соколова є цінною для нашого дослідження з точки зору
двох чинників – історично-типологічного та морфологічної. По-перше,
жанрові приклади для балалайки мають обиратися крізь призму історичного
поновлення культури, її наступності, взаємозбагачення, становлення різних
стильових напрямів і естетичного поновлення жанру в умовах потреб і
перспектив соціального життя людини Новітнього часу. По-друге, на тлі
історичного процесу дослідник вільно апелює величезною кількістю
жанрових моделей, починаючи від жанрів середньовічної церковної
культури, завершуючи музикою для телебачення в ХХ столітті.
Отже, О. Соколовим розроблена одна з найбільш універсальних
типологій

музичних

жанрів.

На

думку

О. Соколова,

«..первинна

диференціація в музиці визначається її ставленням до інших видів
мистецтва» [145, с. 59]. Так, вирізняються чотири основних роди: чиста,
прикладна, взаємодіюча та прикладна взаємодіюча, де чиста і прикладна
представляють сферу власне музики, взаємодіюча та прикладна взаємодіюча
–

сфера

художнього

узагальнення,

чиста

і

взаємодіюча

–

сфера

монофункціонального мистецтва, а прикладна і прикладна взаємодіюча –
сфера біфункціонального мистецтва.
Типологія музичних жанрів С. Шипа [187] дозволяє найбільш гнучко
проектувати загальну систему жанрів академічної музики на специфічно
балалайкову сферу музикування. Так, спираючись на типологію С. Шипа,
складемо в систему (з 5 груп) історично усталене розмаїття жанровостильових моделей композиторської творчості для балалайки. Логіка
типологізації жанрів балалайкового мистецтва, запропоновано в цій
дисертації, спирається на два критерії, що враховують парадигми сучасної
теорії музики :
 від

спадкоємності

принципів

національного

інструментального

фольклору (на матеріалі пісенно-танцювальних зразків), з одного боку,
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– до освоєння інструментом та виконавцями концептуальних моделей
західноєвропейської традиції композиторської творчості – з іншого;


міра втручання автора в «чужий текст» (за С. Шипом) встановлює
першу,

висхідну

групу

типології

(обробка,

перекладення,

транскрипція), в той час як наступні жанрові групи вибудовуються як
тенденція до концептуалізації: від мініатюри до варіаційних та сюїтних
циклів (в тому числі програмних);
 великі концептуальні жанри (соната та концерт з оркестром).
Отже, система жанрів балалайкового мистецтва виглядає наступним
чином (див. Додаток В, №2 «Жанрове древо балалайкового мистецтва»):
І) обробки народних пісень і танців, пов'язані з фольклорними джерелами і
відповідними принципами інтонування, стилістикою, принципами розвитку
(діатоніка, варіантність тощо). До цієї групи відносяться також такі авторські
композиції, як перекладення та транскрипції.
ІІ) інструментальна мініатюра, що склалася на основі малих жанрів і форм
західноєвропейської музики (менует, гавот, вальс, багатель, марш) та
вітчизняних аналогів (елегія, думка-шумка, коломийка, кадріль, частушка);
ІІІ) великі одночастинні жанри (композиції) – варіації, фантазія, токата,
поема, балада;
ІV) сюїтні та програмні цикли (як втілення циклічної форми);
V) соната і сольний інструментальний концерт – концептуальні жанри, що
відбивають найвищий рівень музичного мислення в інструментальній музиці
західноєвропейської традиції.
Проілюструємо виокремлені жанрові групи прикладами з оригінальних
творів українських та російських композиторів для балалайки останньої
третини ХХ століття, що складають основу репертуару в класах балалайки
вищої ланки музичної освіти України, а також представлені в програмних
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вимогах національних і міжнародних виконавських конкурсів у номінації
«балалайка»5.
Обробки, перекладення та транскрипції. Перш ніж говорити про
перекладання творів для балалайки, слід вказати, що цей жанр відіграв
величезну роль в становленні будь-якого музичного інструменту. При
переході до сольного виконавства музичні інструменти потребували певного
репертуару. І часто це були саме перекладання популярних на той час творів,
що, в свою чергу, допомагало популяризувати власне інструмент.
У теорії музичного жанру склалися такі критерії класифікації
авторської

роботи

з

запозиченим

матеріалом.

Найбільш

поширена

класифікація у виконавському обігу зафіксована в 6-томному виданні
«Музичної енциклопедії».
• транскрипція – перекладення, переробка музичного твору, що має
самостійне художнє значення;
• аранжування – перекладення музичного твору для іншого складу
виконавців.
М. Борисенко пропонує класифікацію транскрипційних різновидів у
відповідності до характеру певних змін у тематичній організації творуоригіналу [20]. Основними критеріями транскрибування є тембр і фактура. За
фактурним принципом транскрипції розрізняють на чіткі та вільні.
Більш плідно характеризує цю ситуацію С.Шип, коли диференціює
композицію

для

оригінального

інструменту

(наприклад

фортепіано,

скрипки), яка в специфічних умовах іншого інструменту (в нашому випадку,
балалайки) сполучається з «чужинним» матеріалом, що пропонується, як
правило, музикантом-виконавцем як співавтором, на:

5

У дисертації обґрунтовано жанрово-стильові пріоритети розвитку балалайкового виконавства на
сучасному етапі (див.Додаток В) із залученням найбільш типових творів представників композиторських
шкіл України та Росії. Ті композиції, що містяться у списку, проте не є матеріалом даного дослідження,
складають перспективу подальшого розвитку поетики балалайкового виконавства: ступінь вивченності
зібраного у Додатку жанрового та стильового розмаїття лише підкреслює практичну значущість та історикопрофесійну роль цього інструменту в системі вищої музичної освіти академічного народноінструментального напряму в Україні.
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• художню редакцію твору;
• аранжування;
• обробку;
• фантазію на тему («Музична форма від звуку до стилю» [187]).
Перекладення усіма авторами відведені в окрему групу: вони
виконують в більшості своїй методично-прикладні завдання і лише
адаптують текст першоджерела. У перекладання для різних інструментів
переробці підлягають різні виконавські параметри музичного твору:
артикуляція, штрихи, фактура, регістр, іноді темп.
Отже, у відповідності до класифікації С. Шипа (з урахуванням ролі
перекладень для балалайки) наведемо кілька характерних прикладів, які
проілюструють змістовну наповненість запропонованої жанрової типології
в композиторській практиці для балалайки на сучасному етапі. Хоча,
виконавцю-балалаєчнику іноді важко визначитися з жанровим ім’ям
музичного твору, створеного в оригіналі для іншого інструмента. Наприклад,
при перекладенні творів для флейти і скрипки текст оригіналу практично не
змінюється: відбувається деяка адаптація твору до нового інструменту з
іншої

природою

звуковидобування.

Як

наслідок,

виникає

редакція

музичного твору для балалайки. З урахуванням відмінностей акустичного
результату, якість перекладу залежить не тільки від правильного підбору
штрихів і прийомів, але й від майстерності виконавця. Тому деякі
перекладення використовуються виключно як навчальний матеріал і рідко
виконуються на сцені. Перекладення, що не потребують втручання в текст
оригіналу, будемо називати редакцією.
При перекладенні творів для фортепіано (клавесину) балалайці, як
правило, необхідний акомпануючий інструмент. Первинний тематичний
матеріал диференціюють на складові, визначаючи функцію кожної з них.
Мелодію доручають балалайці, а інші голоси – фортепіано (акомпанемент).
Те саме відбувається і при перекладенні оркестрових творів. Перевага при
цьому

віддається

найбільш

зручним

для

виконання

на

балалайці
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тональностям з невеликою кількістю знаків, у яких не піддаються альтерації
звуки відкритих струн («e1»і «a1»). Інтервал звуковисотного зсуву
мелодійного голосу визначається як виходячи з міркувань зручності, так і
інтервалом від найнижчого звуку, що знаходиться за нижньою межею
діапазону балалайки, до ноти «e1». У більшості випадків він не виходить за
межі великої терції. Виключення складають дуже незначну частину всіх
транскрипцій. Але і в цих випадках можна говорити лише про перенесення
звучання партії соліста вгору або вниз на сексту або септиму, які є
оберненнями секунди або терції. Назви таких перекладень як творчого
композиційного процесу варіюються: перекладення, транскрипції, обробки.
Спираючись на викладені вище авторські типології музичного жанру
(що дали загальне уявлення для розуміння історико-естетичних і художньокомунікативних функцій жанру), перейдемо до опису специфіки балалаєчної
системи родів, видів і різновидів композиторської творчості в цій сфері
народно-інструментального мистецтва.

2.2.

Жанрово-стильові

пріоритети:

Перекладення.

Обробки

народних пісень і танців. Мініатюра. Великі жанри
Звернемося до прикладу, який репрезентує внутріжанровий різновид редакцію скрипкового твору, оскільки скрипка за можливостями штрихової
виразності не має собі рівних серед інших музичних інструментів.
Проаналізуємо у виконавському плані твір Д. Тартіні–Ф. Крейслер. Варіації
на тему гавоту А. Кореллі. Саме він увійшов в концертні програми
видатного українського виконавця Ю.Ю. Алексика та учнів його класу.
Скрипкове деташе в цьому творі замінюється балалаєчним прийомом
звуковидобування – змінними ударами «брязкання» і коротким тремоло з
акцентом на початок звуку. Дрібні тривалості у всьому творі виконуються
подвійним pizzicato з епізодичними застосуваннями pizzicato великим
пальцем.
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У першій варіації тема звучить на другій струні, а на першій струні
виконується

акомпанемент

арпеджованими

шістнадцятими.

Основна

складність полягає в чіткому інтонуванні теми на другій струні, для чого в
аплікатурі інтенсивно використовується великий палець лівої руки. При
цьому акомпанемент на першій струні вимагає великих стрибків при зміні
позицій (більше октави). Ця особливість є наслідком неможливості
застосування позиційної аплікатури (відмінності ладу і діапазону теситури у
балалайки і скрипки), що значно підвищує технологічні труднощі для
виконавця на балалайці.
Друга варіація характерна достатком трелей. Для виразності й легкості
звучання трелей балалаєчники в даному контексті застосовують прийом
гітарного pizzicato. Ритмізована трель досить ефектно та витончено звучить
саме при звуковидобуванні по черзі чотирма пальцями правої руки: це
забезпечує рівність звучання і дозволяє варіювати звук. Для досягнення
динамічного контрасту використовується гра біля підставки на piano.
Розкладені акорди виконуються прийомом велика «дріб».
Наведемо виконавський аналіз Сонати Й. Гайдна C-dur №43, як
зразок класичного перекладу для балалайки. Його зробив видатний
український музикант В. Ілляшевич і Р. Гіндін (фортепіано). (До речі, ці
музиканти з успіхом концертували в 1991 році в Харкові з програмою
«Сонатні вечори» для балалайки з фортепіано та для балалайки з клавесином,
куди увійшли перекладання сонат Й. С. Баха, Й. Гайдна, Д. Скарлатті,
Г. Генделя, Ф. Шуберта та інших авторів).
При перекладенні фортепіанного твору для балалайки, а саме Сонати
C dur № 43 Й. Гайдна, В. Ілляшевич використовує верхній мелодійний голос,
модифікація якого, значною мірою, визначає внесені в оригінал зміни.
Досить часто невідповідність діапазону балалайки і бажання домогтися
найбільшої зручності виконання при найменших інтонаційних спотвореннях
мелодії, спонукають виконавця, автора перекладу, змінювати первісну
тональність твору. Прагнення адекватно відтворити авторський задум
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виявляється не тільки у збереженні форми, оригінальної тональності і в
дослівній передачі фортепіанної партії, але й в активному пошуку засобів
компенсації неминучих спотворень, що виникають при перекладенні
фортепіанних п'єс для балалайки. Одним з найбільш ефективних при цьому є
переосмислення

темброво-регістрових

особливостей

оригіналу,

що

складається з раціонально-професійного підходу до насичення сольної партії
гармонійними

голосами,

у

використанні

штрихів

із

застосуванням

характерних балалайкових прийомів.
Не менш важливими є і перетворення, що вносяться в партію
фортепіанного супроводу солюючої балалайки. Незважаючи на те, що в
більшості випадків вона в незмінному вигляді переноситься з вихідного
тексту, при перекладенні фортепіанних творів партія фортепіано нерідко стає
рівноправним компонентом ансамблю. Спільне виконання мелодичних
фрагментів і голосів, які безпосередньо беруть участь у досягненні
тембрального, тесситурного і ритмічного розмаїття допомагають не тільки
більш яскраво донести до слухача художній образ оригіналу, але й значно
його збагатити.
Експозиція починається проведенням Головної партії (тт. 1-16), в якій
яскраво виявляються традиції композитора в галузі форми і структури. У
формі головної партії присутні риси двочастинності. Тему проводить партія
балалайки, яка виконується прийомом гітарне піцикато. Цей же прийом
застосовується для виконання мелізмів. Досить вдало при перекладенні
зберігається верхній мелодичний голос, який звучить на першій струні, та
акустично органічно визвучується. Складна штрихова палітра, що закладена
Гайдном, на балалайці потребує філігранності в координації як правої так і
лівої руки
Оригінальна структура головної партії тематично являє собою тип
періоду неквадратної будови, що склався у творчості Гайдна та складається з
трьох складових: теза-антитеза-синтез.
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В репризі (тт. 37-45) теми проводяться з невеликими фактурними
змінами. Головна партія представлена єдиним структурно розімкненим
періодом, що призводить до побічної партії відразу в основній тональності СDur.
Друга частина Сонати є старовинним менуетом. Для легкості низхідних
плавних інтонацій на балалайці застосовується прийом «зривання» на першій
струні.
Загальний характер Третьої частини сонати світлий, радісний,
гумористичний, що досягається багато в чому з допомогою мотивного і
фактурного будови тем – численних повторів мотивів, фраз, розділів, звуків.
Структурно розділи фіналу позначені дуже чітко, в них переважає
квадратність. Форма третьої частини ближче всього до форми рондо. Також в
ній є риси варіаційної форми, оскільки кожне нове проведення рефрену
варіюється.

В жанрових

засадах

тематизму цій

частині

переважає

танцювальність і моторика.
Обробка В. Паніна російської народної пісні «Сронила колечко».
Ця композиція зацікавлює сучасного виконавця високим професійним
рівнем обробки фольклорного матеріалу. Відома російська пісня (улюблена
великої співачки Л. Зикіної) викладена в зручній для виконавця на балалайці
тональності fis-moll натуральному і являє собою монолітний період з
чотирьох фраз широкого дихання (чотири такти). Сольному викладу теми
передує фортепіанний вступ. Його тематизм багатий на авторську фантазію
щодо гармонізації фольклорного матеріалу: по-перше, В. Панін задіює
фрігійський варіант основного ладу; по-друге, залучаються два тонибурдони, що окреслюють амбітус квінти паралельного мажорного ладу; із
залученням VII щаблю; по-третє, загальне спрямування мелодичного руху є
висхідним до тону а2

як його верхівкою з подальшим сходженням до

висхідного V щаблю першої октави. Об’єднуючим елементом фортепіанного
вступу і основної теми є квартова інтонація, яка складає трихорд, типовий
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для будь-якого пісенного зразка російсько-українського фольклору, а саме –
ч.4 + в.2 (VII натуральний щабель). Фактурна характеристика експозиційного
викладу пісні «Сронила колечко» пов’язана також з типовим елементом
російсько-української

культури

–

підголосковістю

(в

партії

соліста

найчастіше втори терцієві, секстові), в тому числі і в партії фортепіано, яка у
якості супроводу будується композитором на засадах контрапункту.
Прикінцевий каданс теми (з пропуском квінтового тону) теж
підкреслює фольклорне мислення і відкритий характер експозиції теми,
завдяки чому дуже органічно сприймається поява віртуозної каденції соліста
на плагальному звороті (IV7). Зауважимо як зручно написана квазікаденція
для виконання : її тематичний матеріал звучить на першій струні, як
обігрування акорду із залученням мелодичних тонів натурального мінорного
ладу. Разом з басовим акордовим комплексом (у фортепіано) вибудовується
фонізм нонакорду (пізніше ундецимакорду) на IV субдомінантовому щаблі
(що тягнеться як органний пункт). Композиційно ця каденція складає другий
тематичний розділ обробки, наближуючись таким чином до типової
структури народної пісні – АВ, яку визначають ще як структура «заспівноприспівного типу». Саме вона є незмінною композиційною основою
подальших варіацій.
Перший блок варіацій А1В1 (тт. 22-37) характеризується проведенням
основної пісенної теми в партії фортепіано на тлі низхідного руху, пустотних
квінт у якості пасакального басу, який зрештою підіймається на тонікальну
висоту без зміни регістру. В партії соліста відчуття терцієві синкоповані
«зітхання» з чергуванням акордів в кадансових зонах. Тематизм розділу В
насичений гостро ритмізованими акордовими формулами близькими до
танцювальності на тлі нестійких гармоній в партії фортепіано, що разом
утворює динамічно нестійкий розвиток. Не випадково тематизм розділу В
начебто «розширюється» за рахунок введення крупного розміру С замість ¾
а також за рахунок ущільнення акордової фактури. До того ж на розділ В1
припадає перша кульмінація, оскільки після цього наступний варіаційний
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другий блок варіацій А2В2 (тт.37-51) звучить більш насичено та яскраво. Цей
етап варіаційного розвитку за правилами класичних орнаментальних варіацій
спирається на розподіл тематичного матеріалу у соліста та акомпонуючої
партії з різними функціями. Так, балалайка вимальовує колористичні пасажі з
захватом різноманітних регістрів та тембрів ( першої та другої струни), в той
час як фортепіано викладає основну тему в октавному викладі басів та
акордовому подвоєнні високого регістру. Зміна фактури та перестановка
тематичних голосів призводить до семантичної модуляції твору, оскільки
лірико-пісенна тема на початку постає як суб’єктивний вираз психології душі
окремої людини, а трансформація тематичного викладу, що аналізується,
призводить до епічної драматизації змісту пісні, хоча і прикрашеного
тембрально

завдяки

віртуозним

пасажам

балалайки.

Драматизація

підсилюється у контрастному розділі В2: який починається у тональності
(B dur IV понижений щабель в ладових умовах основної тональності), яка
мов би зупиняє попередній рух тематичного розгортання. Непомітно
повертається гармонія IV7 з впізнаною темю каденції з невеликим
сполученням-переходом до репризного проведення теми (вкажемо на
домінанту до тональності ля мажор, що ніби підготовлює заключну коду.).
Проте, заключне проведення теми проходить в основній тональності,
але замість проведення розділу В звучить просвітлена кода (чотири такти) в
тональності A-dur
Звернемося до ще одного знакового твору з точки зору оцінки
перетворення балалайки в статусі академічного інструменту - «Концертна
фантазія на теми опери Дж. Гершвіна «Поргі і Бесс» (автори В. ФроловО. Данілов), яка в контексті нашого дослідження представляє аналіз
транскрипції як різновиду авторського втручання «чужий текст». Творці
цього концертного опусу – відомі музиканти-виконавці (спочатку це був
скрипаль Ігор Фролов, автор версії концертної фантазії на теми твору
Дж. Гершвіна, а потім професор Ростовської консерваторії, блискучий
балалаєчник зі світовим ім'ям Олександр Данілов зробив транскрипцію
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концертної фантазії В. Фролова для свого улюбленого інструменту) дали
нове життя композиції з іншим жанровим ім'ям і призначеної для інших
комунікативних умов і слухацької аудиторії.
З точки зору проблематики дослідження, присвяченого мистецтву гри
на балалайці в Україні, обраний твір представляє вищий рівень виконавської
майстерності, як у художньо-ціннісному, так і в технологічному аспектах
вивчення.
Перейдемо до композиційно-драматургічного аналізу з виходом на
виконавські особливості прочитання жанрової моделі «концертна фантазія»
(як однієї з найбільш складних «концептуальних матриць» у жанровостильовій системі навчання сучасного балалаєчника). Надзавданням аналізу
виконавської драматургії стане виконавський темпоритм, до сир пір не
розглянутий вище.
Тема вступу (на схемі V ) написана на матеріалі однієї з тим
майбутнього розвиваючого розділу Е «Концертної фантазії».
Відразу вкажемо на складність визначення цілісної структури твору:
виходячи з традицій романтичного прочитання жанру фантазії, автори твору
воліють спиратися на неї як контрастно-складову форму разом-циклічного
типу. Тема вступу звучить в партії фортепіано; з якої виростає висхідний
пасаж у балалайки з ремаркою rubato, що відразу надає імпровізаційність,
закладену в інтонаційному матеріалі композиції.
Експозиція. Основна тема твору (на схемі А) «My man's Gone Now»
написана в тональності фа мінор у простій тричастинній репризній формі.
(див. Додаток В, п.13). Спірічуэл (від англ. spiritual – духовний) – основний
жанр афроамериканського фольклору, який виник у південних штатах США
в період рабства. Це духовні піснеспіви негрів, які виконуються хором a
cappella,

з

типовою

для

жанрової

манери

виконання

колективної

імпровізацією.
Тема А проводиться в партії балалайки і виконується прийомом
tremolo. Кантиленний характер мелодії, особливо при проведенні теми на
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нижніх струнах Е вимагає особливої уваги до голосоведення. Для найбільш
виразного звучання теми на нижніх струнах необхідно контролювати нахил
кисті правої руки. Особливо важливо витримувати нюанс f при розвитку
теми. Верхній регістр балалайки зважаючи на акустичні закономірності
вимагає більшої інтенсивності впливу на струну.
Ремарка автора poco аvanti уточнює агогічний намір до прискорення
висхідної секвенції. Її схвильований характер вимагає більш насиченого і
пульсуючого tremolo; гліссандо діапазоном в октаву закінчує динамічне і
агогічне «сходження» до ff.
Репризність проведення теми А звучить у третій октаві і виконується
прийомом tremolo vibrato. Поряд з початковим спокійним темпом мелодія
трансформована: звучить умиротворено і трепетно, застигаючи на домінанті і
переходячи в невелику каденцію в тональності контрастного розділу (D-dur).
Новий розділ В характерний метричними формулами, притаманними
негритянському фольклору: наприклад, блюз характеризується особливими
синкопами з пунктирними ритмами. Звідси виконавський пошук адекватних
джазового

стилю

прийомів

звуковидобування,

найбільш

відповідних

легкому, «ширяючому звучанню» і віртуозним завданням, в першу чергу
артикуляційним: це гітарне піцикато першим і другим пальцем і його
різноманітні

аплікатурні

варіанти;

акцентоване

брязкання;

гліссандо

(висхідний і низхідний); дріб велика і зворотний; зривання, як на першій, так
і на другій струні.
Розділ С (Es-dur) являє собою сполучну кульмінаційне ланка між
розділом та quazi-каденцією соліста-балалаєчника. Тут задіюється весь
діапазон інструменту – від найвищого регістру (третя октава) та акордів в
широкому розташуванні виконуваних прийомом брязкання; до найнижчого –
відкритої струни Е. Причому стрибки по всьому діапазону балалайки і
навмисна акцентировка підкреслює і рельєфно окреслює характер образу con
fuoco. (див. додаток Б, п.14).

76

Блискучі пасажі в партії балалайки на тлі дзвонових витриманих
акордів фортепіано являють собою quazi-каденцію і підготовку нового
ліричного розділу D, тематизм якого запозичений з теми «Summertime»
(колискова Клари з першої дії опери).
В

експозиції

тематизму

розділу

D

(d-moll)

партія

балалайки

виконується прийомом tremolo, причому тут балалайковій фактурі присутні
очевидні елементи двох - та триголосної поліфонії. Труднощі голосоведіння
долаються завдяки підбору найбільш раціональної аплікатури лівої руки. У
розвитку розділу D тема у балалайки виповнюється флажолетами прийомом
vibrato, а потім в тому ж регістрі (третя октава) прийомом tremolo vibrato, що
створює відчуття мерехтіння з поступовим сходженням мелодії та її
розчинення.
Тематичний розділ Е (тональність F-dur) починається аналогічно
вступу темою в партії фортепіано. (див. додаток В, п.15) Однак, якщо там
стверджується урочистий і пафосний образ, задаючи тон всьому твору, то тут
ця ж тема звучить лірично, співуче, нюанс p. Потім експозиція звучить у
партії балалайки ще більш широко вільно. Достаток агогічних відхилень а
також характерна джазова гармонізація надають мелодії декламаційність і
імпровізаційність, а прийом tremolo найбільш повно виражає кантиленність
мелодії. Розвиток розділу Е продовжується в тональності A-dur, потім після
двотактової зв'язки в тональності Des-moll, яка виконується pizzicato vibrato
вривається контрастний оркестровий епізод F.
У драматичному епізоді F (cis-moll) виконує соло фортепіано,
готуючи динамічний і віртуозний розділ G (d-moll), побудований на темі «It
ain't Necessarily So».
Новий розділ G являє собою поступове нагнітання, як драматичного
напруження, так і максимальне використання технічних можливостей
балалайки для розкриття віртуозного характеру теми. Постійне чергування та
комбінація різних штрихів; інтервальні стрибки (більш ніж на дві октави), що
дуже складно для виконання на цьому інструменті; велика кількість довгих і
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коротких трелей; дубль-штрих, заповнення чвертей тріолями; рух вгору і
вниз ламаними октавами, паралельними секстами; рух мелодії паралельними
акордами; гамоподібні пасажі (як хроматичні, так і ламані і комбіновані) – ці
виконавський прийоми демонструють технічний і художній арсенал
балалаєчного виконавства. (див. додаток Б, п.16,17)
На основі цього короткого аналізу можна підсумувати: пропонована
композиторсько-виконавська

інтерпретація

«Концертної

фантазії»

для

балалайки не тільки досягає за своїм стильовим рисам рівня авторського
оригіналу (в оперно-симфонічному жанрі), але і являє собою новий твір
(згідно концепції М. Борисенко) версію, в інших жанрових і тембровокомунікативних умовах продовжуючи життя геніальних музичних тем
Дж. Гершвіна.
Розділ G – квазірозробка в тональності f-moll – продовжує віртуозну
розробку теми за рахунок ущільнення тривалостей (секстолі, тріоли, тріоли в
тріолях); при цьому, якщо загальний темп сповільнюється, то насиченість
тематизму метричними частками збільшується.
Завершується «Концертна фантазія» темою Е в скороченому вигляді в
основній тональності – настає коду (темп Vivace, тональність F-dur), де
досягається вища смислова точка розвитку – кульмінація всього твору.
Партія балалайки практично повторює тематизм вступу, утворюючи
смислове арку. Вихрові тріольні висхідні акорди завершують твір.
Резюме.
1) «Концертна фантазія на теми з опери Дж. Гершвіна «Поргі і Бесс»
написана в контрастно-складової форми. Відобразимо композиційний план
твору на схемі:
V

A

k

B

ck

C

D

E

F

G

K

F-dur, f-moll, D-dur, D-dur, Es-dur, a-moll, d-moll, F-dur, A-dur des-moll cis-moll, D-dur, d-moll, f-moll, F-dur

8 т.

37 т. 3 т. 51 т. 13 т. 6 т. 32 т.

20 т.

12 т.

4 т 18 т. 5 т. 36 т. 30 т. 69 т

2) Драматургія концертної фантазії вибудувана за принципом
наскрізного, з наростанням контрасту в епізодах і залученням елементів
симфонізації

на

заключному

етапі.

Подібний

характер

музики

78

підпорядковується авторським визначенням жанру. Звідси тип драматургії за
своєю логікою також фантазійний.
3) Виконавський статус балалайки як сольного інструменту (або
ансамблевого – у супроводі фортепіано, хоча можливий оркестровий варіант)
в даному творі підтверджує її входження в «сім'ю» академічних інструментів,
струнно-щипкових). Причому фундамент традиції в даному випадку ширше,
ніж у західноєвропейській культурі – це зразок глобалізаційних процесів
кінця 90-х—початку ХХІ століть, в які включаються музиканти-виконавці
народно-академічної інструментальної сфери музикування.
Жанрову групу «Мініатюра» проілюструємо програмною п'єсою
А. Білошицького «Місячна ніч» для балалайки (1986). Її характеризує
психологічність, картинний характер, витонченість ліричного образу, який
походить від народно-жанрових витоків. Концертне призначення увиразнено
в масштабах технічної складності. Композиція починається зі вступу, який
має сполучну функцію між періодами. Після вступу звучить матеріал
приспіву, який обрамовує всю композицію п'єси. Елемент головної теми з
заключними фразами тремоло і висхідним хроматичним рухом створює
приховане двоголосся.
Семантика музичного образу цієї мініатюри вміщує безліч модусів: від
типів руху – танцювальність до лірико-епічної сфери. Колискова звучить
камерно. Для досягнення особливої фарби в звучанні композитор застосовує
прийому pizzicato, немов імітуючи шепіт. Жанрові ознаки реалізувалися
через повільний темп, дуольний ритм, пісенний тематизм. Не випадково
композитор обирає для своєї мініатюри куплетну форму. На мові
«колискової» співає мелодія, пісенний тематизм якої виразно оспівує стійкий
тон тонічної квінти («а»).
Заспіви відрізняються драматизацією образу. Це відбивається в музиці
на омінорюванні ладу, нестійкості функцій гармонії, на мелосі. Мелодія
заспівів звучить схвильовано, тривожно, інколи запитально. Запитальний тон
їй надає висхідний секвенційний рух до вершини, після якої звучить низхідна
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відповідь. Іншими словами, тематизм заспіву діалектичний, про що свідчить
структура «питання-відповідь».
Вершиною драматичного розвитку стає третє проведення матеріалу
приспіву, що піддається потужній образній трансформації. У п'єсі
оновлюється весь комплекс виражальних засобів. Ритміка стає більш
«строкатою»; в ній задіяна велика кількість різних ритмічних груп, що
переплітаються в єдиному тематичному процесі (див. Додаток Б, п.21).
Також і фактура наділяється якістю прихованої поліфонії, типовою для
гомофонної фактури.
Національно-колористичного звучання балалайка набуває завдяки
виконавському прийому «флажолет», який стає найвиразнішим носієм
художньої ідеї. Тема-флажолет з'являється на початку кожної композиційної
ланки. Вона виконує функцію як тембрової, так і композиційної цезури.
Ноктюрн і Токата К. Мяскова
Цикл з двох мініатюр, що належить композитору К. Мяскову слугує
прекрасним зразком для ілюстрації основних параметрів виконавської
поетики балалаєчного мистецтва, яка є фундаментом для визначення
стильового напряму творчості композитора. Зокрема, принцип контрасту,
покладений в основу драматургії циклу, заснований на темповому контрасті,
який підкреслює безмежні можливості інструменту до моделювання
інтонаційних образів людини (як внутрішнього) і зовнішнього світу. Цікаво,
що в якості ліричного прояву людини (психічного, душевного) композитором
обраний романтичний прототип – жанр ноктюрна, як втілення кантиленної
сфери. Йому протистоїть моторний тип тематизму в жанрі токати з
характерною

для

неї

темповою

експресією

–

алегро,

віртуозність,

мономірність ритмічної пульсації шістнадцятими тривалостями, фактурні
подвоєння вторами в кульмінаційний момент. Якщо в першій мініатюрі
втілені лірико-виразні та поліфонічні засоби балалайки, то в другій –
багатосторонньо виявлені віртуозно-технічні можливості інструмента.
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Головна тема А являє собою плавну ліричну мелодію, сповнену
ніжності і ліризму, мелодія в партії солюючої балалайки виконується
прийомом vibrato, «шанобливість» якого використовується найчастіше для
передачі прихованих почуттів і таємних душевних образів. Соліст в
експозиції демонструє всі співучі можливості балалайки: прозорий ніжний
звук, трепетна вібрація, значне дихання, абсолютно нечутні з'єднання
тризвучних акордів. (див. Додаток Б, п. 10). Експозиція в акордовому
викладі ставить перед виконавцем такі складні технічні завдання як вільне
володіння високими позиціями, фіксації пальців на струнах тривалий час,
складні комбінації подвійних нот. Великої виконавської майстерності
вимагає безперервне ведення поліфонічного голосу, який з’являється в різних
регістрах, вільне володіння переходами у всіх видах позицій.
В першу чергу партія балалайки передає тонке нюансування фраз,
заокругленість інтонацій, динамічне варіювання. Невеликі акуратні гліссандо
вводять нас у стан схвильованості, мелодія розвивається, підвищується
регістр і вже використання акордової фактури прийомом тремоло додає
драматичності висловом балалайки, динамічно цей прийом найбільш
насичений і доречний для такого музичного матеріалу. Маленька квазікаденція, виступаючи три рази протягом ноктюрна як рефрену-репліки і
являє собою зменшений септакорд, розширюється рухом вгору. Ці пасажі
rubato виконуються досить широко і декламаційно, прийом «гітарне
піцикато», використовує всі п'ять пальців правої руки на вершині ставить
кульмінаційні точки. Віртуозна імпровізаційність має ліричну спрямованість,
використовуючи другу струну в якості підголоска і надає особливу
«щирість» сольного інструментального висловом при виключенні із
загального звучання Ноктюрна. Партія балалайки рясніє, поряд з яскравими і
контрастними темами-образами, блискучими пасажами.
Наступна тема звучить в тональності B-dur і виконується складним
комбінуванням прийому tremolo і «гітарного піцикато» – в єдиному
розгортання і розвитку великої секвенції.(див. Додаток Б, п. 11). Емоційно

81

напруга підкреслюється звучання tremolo у верхньому регістрі балалайки і
закінчується цей образ стрімким пасажем вниз і емоційній розрядці у вже
знайому рефрен-репліку, яка тут виконує функцію драматичного сполучного
елемента з репризою. Виконання рефрену-репліки прийомом піцикато
vibrato який у високому регістрі виражає не ліричний спів, а відчайдушний
зойк. Таким чином, можна відзначити, що один і той же прийом, але з різним
ступенем вібрації та регістрового застосування може мати різний художній
результат.
Одним з важливих питань виконавського мистецтва балалаєчника є
відтворення

музичної

фактури,

невід'ємно

пов'язаною

з

вибором

використаних штрихів. Основну увагу має бути приділено досягненню
рельєфного звучання фактурних елементів. Наприклад, при виконанні теми
середнього розділу необхідно вдатися до використання дуже легкого і
«ширяючого» tremolo щоб шістнадцяті, виконувані «гітарним піцикато»
органічно впліталися в кантилену, але при цьому створювали чітку ритмічну
структуру секвенційного руху. «Перехоплення» руху з tremolo в «гітарне
піцикато» і назад є непростим завданням, укладеної в збереженні плавності
висхідній лінії мелодії. (див. додаток Б, п.12)
У другому проведенні теми відбуваються зміни в ансамблевому
співвідношенні: партія балалайки та фортепіано міняються ролями – функція
пульсуючого акомпанементу доручена тепер балалайці, а фортепіано в
оркестровій фактурі веде основну тему розділу. Виконується партія
балалайки прийомом подвійного піцикато, причому звучання являє собою
розкладені по трьох струнах шістнадцяті, які виконують орнаментальну
функцію. Ця штрихова палітра зберігається впродовж всього розділу в
поєднанні з розширенням регістрового простору.
Реприза створює враження «схвильованої» оповідання будується на
перекличці

фактурних

елементів

у

партії

фортепіано

і

балалайки.

Характерним є використання позиційної комбінації пальців (зменшений
септакорд, терції, кварти) у поєднанні з відкритими струнами.

82

«Ноктюрн» являє собою оригінальну п'єсу, розвиваючу романтичну
образність, генетично закладену в жанровому імені і підтверджену
складними мажоро-мінорними зв'язками в ладогармонічному розвитку
тематизму.

Композиція

являє

собою

просту

тричастинну

форму

з

контрастною серединою і динамічною, трансформованою репризою:
А В А1 Coda
fis B-dur – es-moll – g-moll розум.VII7 – D7– T–fis
8+10 8+10 11 + 4
Відкривається «Токата» невеликий темою вступу (6 тактів), яка готує
основну тему в тональності ля мінор. Схема експозиції п'єси:
А + а1

а2

6 т. + 14 т. 22 т.
В цілому композиція «Токати» являє собою просту тричастинну форму,
що відрізняється незвично короткою темою експозиції (речення замість
періоду). Драматургія «Токати» містить на етапі розвитку невеликий,
контрастний

в

жанрово-інтонаційному

відношенні

розділ

(в+в1+в2),

написаний у формі простого періоду з трьох пропозицій (4+4+6 тактів).
Завдяки кульмінації за рахунок драматизації ліричної теми п'єса має
драматургічний профіль «хвилі», на наскрізному розвитку переходить у
скорочену репризу, яка завершує цикл з двох мініатюр .
«Токата» написана у віртуозному стилі; в ній продемонстровано
технічні можливості балалайки. Дуже часто балалайка грає у високому
регістрі, а прозора фактура партії фортепіано підкреслює головну роль
сольного інструменту. Партія балалайки містить складну мелізматику,
блискучі пасажі (у тому числі подвійними нотами), широке використання
техніки арпеджування, що вимагає спритних рухів лівої руки.
Твір М. Стецюна «З балалайкою по Іспанії» (2004) написано в манері
музичного гротеску. Побудована на темі іспанських інтонацій музична
драматургія п'єси містить в експозиції імітацію звучання гітари. Тут
переплетені відразу ритми іспанської та російської танцювальної культури.
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Ритми рясніють синкопами, акцентами на слабкій долі такту, остінатними
звуковими формулами. Все це з одного боку говорить на мові кубинської
культури, з іншого – все вище названі елементи музичної мови стали
невід'ємними стильовими атрибутами багатьох творів самого композитора.
Драматургію мініатюри можна в цілому визначити як драматургіюспівставлення, тобто неконфліктну. Суб'єкт картини показаний в двох
іпостасях – танцювально-дієвому і лірико-споглядальний світах. Дві моделі
існування одного Я показані в мініатюрі з драматичним результатом, що
говорить про здатність жанру мініатюри на малому часовому просторі
розкрити колізії, які, на перший погляд, підвладні тільки великим жанрам. До
сказаного додамо і хвильовий принцип розвитку.
Основною організуючою структурною одиницею виступають остінатні
ритмічні формули крайніх розділів (див. Додаток Б, п. 22). Короткі тематичні
формули змінюють одна одну. Ця зміна утворює комплекс тематичних
формул, які об'єднуються в фази. Підсумком є проведення тематичних фаз
чотири рази на різній звуковисотності. Кожне наступне проведення
тематичної фази – це нова динамічна вершина. Форма першого розділу –
остинатно-крещендуюча. Другий розділ – контрастний епізод. Мелодійний
голос звучить у високій теситурі, тихо і сакрально. З'являється авторська
ремарка dolce. Ритм танцю змінюється спогляданням, умиротворенням,
роздумом. У музичній мові ці стани виражені великими тривалостями,
тріолями чвертей, високою теситурою, штрихом легато. Після невеликої
зв'язки звучить репризне проведення ритмо-остинатної фази. У другому
розділі яскраві пасажі в стилі фламенко змінюються темою російської
народної пісні «Ах вы сени мои, сени» (див. Додаток Б, п. 23). Прийоми
«гліссандо» та «дріб» репрезентують сферу балалайкового виконавства з
великою різноманітністю штрихів і способів звуковидобування. Варіаційну
основу форми підкреслюють і виконавські засоби виразності (артикуляція,
поряд з тембровим варіюванням). Кожна варіація відрізняється новим
конкретним прийомом, часто змінюються штрихи. Змінні розміри створюють
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динамічно імпульсивну лінію розвитку. Музичні настрої змінюються як у
калейдоскопі (без змін у темпі). Особливу чарівність надає quasiімпровізаційність, обумовлена самою природою музикування на балалайці.
Авторське прагнення виразити танкову та пісенну теми як художню
єдність характеризує «Варіації на українську тему» Григорія Цицалюка
(1990). Віртуозність відкриває нові виконавчі завдання для балалаєчника:
пасажі та арпеджовані фігурації охоплюють весь діапазон інструменту.
Партія фортепіано утворює органічні підголоски. Композитор йде шляхом
ускладнення жанрової стилістики обробки, що проявляється в поліфонізації
фактури, у посиленні наскрізного розвитку, в переінтонуванні і активній
трансформації тем (симфонізація пісні) (див. Додаток В, п. 18). Посилення
ролі поліфонічного письма проявляється в ущільненні фактури і вказує на
нові можливості трактування балалайки.
Жанрову групу «Великі одночастинні композиції» представляє п'єса
Євгена Тростянського «Український сувенір» (1979), написана в дусі
рапсодії. Початкова тема «По садочку ходжу» заворожує інтонаційною
красою і витонченістю. (див. додаток В, п.26) Другий розділ будується на
новій хвацько- танцювальній темі, як основи подальшого варіаційного
розвитку форми, що підкреслено також виконавськими засобами виразності
(артикуляція, штрихи, тембро-варіантність) (Див. Додаток В, п. 28). Кожна
варіація відрізняється своїм конкретним прийомом, наприклад: одночасного
піцикато і зривання, тобто лівою рукою, ковзання, акордова техніка.
(див. Додаток Б, п.25)Розгорнуті каденції дозволяють розкрити весь діапазон
виконавчих засобів. Партія баяна (створена в співавторстві з народним
артистом України С. Грінченком), починаючись як акомпанемент, знаходить
все більше значення в міру варіаційного розвитку і створює оригінальну
«дуетну» драматургію з неповторним «образом балалайки» як тонкого
ліричного співрозмовника. Про відображенні в творі типових ознак
романтичного мистецтва (зокрема, рапсодійності) свідчать завершеність
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кожного розділу композиції, що закінчується повним кадансом; контрастзіставлення фольклорних мелодій, жанровий характер образів.
Сюїти. У ХХ столітті сюїта виходить за межі жанру, набуваючи
значення принципу структурного і інтонаційного мислення, що позначило
новий якісний рівень контрасту в циклі. Принцип сюїтності знайшов
художнє відображення в творах великої форми для балалайки.
Розглядаючи фактурні особливості творів для балалайки в сюїтному
жанрі, слід зазначити, що на етапі генезису для балалайки була властива
спрощена акордова фактура з нешироким діапазоном, переважна двотриголосся в кантилені, дрібна пасажного техніка з невеликим набором
традиційних оборотів. Фактурні типи викладу музичного тематизму і рівень
віртуозності перебували в тісному взаємозв'язку. У струнних інструментів у
видобуванні одного звуку беруть участь одночасно дві руки (в чому полягає
докорінна відмінність від клавішних інструментів). Різноманітність прийомів
звуковидобування, широкий діапазон артикуляційних прийомів, характерних
саме для балалайки на відміну від подібних їй домри і гітари, дає широкі
виражальні можливості для виконавської інтерпретації, незважаючи на
обмеження регістра і динамічного діапазону. Неповторність і специфіку
звукоутворення надає принцип контакту пальців правої руки зі струнами, без
проміжних штучних елементів, як медіатор, смичок або палички для цимбал.
Співучість і гнучкість звучання, одночасно з яскравою атакою звуку,
особливо в верхньому регістрі, надають гнучкість звучання, неповторний і в
той же час досить «легко наслідує» колорит сприйняття «звукового образу».
Сталь і нейлон, з яких виготовлені струни, створюють розширений
тембральний спектр: так, 1-я металева струна надає яскраве дзвінке звучання,
2-а і 3-я – матове і м'яке, глибоке і проникливе. Різнотемброве звучання, що
виникає при виконанні тризвучних акордів і подвійних нот, складає повний
об’єм сприйняття. Отже, з точки зору інструменталізму (як типу мислення)
спосіб

звуковидобування

на

балалайці,

обумовлений

безпосереднім
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контактом пальців правої руки зі струною, є базовим, що створює безліч
штрихових, динамічних і тембральних комбінацій.
Звернемося до аналізу найбільш показових зразків жанру (в історикохронологічному і стильовому відношенні).
«Сюїта для балалайки (скрипки) з фортепіано» (1929) С. Василенко
– перший твір для балалайки в цьому жанрі. Прообрази частин циклу (токата,
вальс, гавот) настільки яскраво виражені, що відразу ж вбачається вплив
нової романтичної сюїти, для якої характерне поєднання стабільних
(обов'язкових) та вільно-варіативних частин циклу на основі збагачення за
рахунок іншонаціональних форм музикування, зокрема західноєвропейської і
навіть латиноамериканської музики («Мексиканська серенада»).
У «Токаті» можна виділити три основні звукові структури, що забезпечують
національну колористичність музики:
1) послідовні шістнадцяті, що виконується одинарним піцикато і
вимагають безперервності і рівності динаміки в усіх регістрах;
2) подвійні ноти, виконувані прийомом «брязкання», які надають
важливу роль в динамічному розвитку мелодії;
3) супідрядність мелодії (на третій струні) і акомпанементу (на другий і
третій), що створює витонченість і ліричний характер.
Основна тема «Токати» в експозиції виконується одинарним піццикато,
що дає рівне чітке звучання одноголосного викладу, при цьому автор
раціонально використовує темброву єдність звучання першої струни. У
другій ліричній темі мелодія виконується на третій струні, а акомпанемент на другій і першій, що створює ефект широкої і повноцінної фактури.
«Перемінні удари» (прийом звуковидобування) створюють токатність,
досягаючи безперервності руху. У виконанні основної теми важлива
невимушеність образу.
«Вальс» – типовий зразок салонного танцю. Для вираження його
семантики звернемо увагу на артикуляційно-тембровий прийом, коли звук
витягує великий палець правої руки, створюючи м'який тембр і рівне
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звуковикладення мелодії у всьому діапазоні інструменту. При цьому
тризвучні акорди виконуються прийомом арпеджіато, а потім вібрато. У
поєднанні з подальшими висхідними пасажами, виконуваними «ширяючим»
подвійним

піццикато,

складається

контрастна

палітра

прийомів

звуковидобування, різних як за динамікою, так і за артикуляцією. Вібрато
використовується не тільки для прикраси і підкреслення витонченості
мелодії, але й для продовження звучання струни, що є однім із специфічних
прийомів звуковидобування на балалайці. Середній розділ «Вальсу»
виконується прийомом «піцикато-вібрато» в верхньому регістрі, де струна
стає короткою і звук згасає швидше.
У темі «Романсу» відзначимо іншожанровий вплив колискової. Партія
балалайки, яскраво емоційно забарвлена за рахунок агогіки, застосування
вібрації правої і лівої руки, несе функцію голосу, виразного і витонченого.
Використовуючи прийом піццикато-вібрато, виконавець повинен досягти
розвитку теми, варіюючи різноманітність тембру. Видобування звуку
спочатку біля підставки, потім ближче до середини струни, а також
застосування тембрової відмінності першої, другої і третьої струн, є
характерною фактурно-тембровою специфікою балалайки. Ці виконавські
прийоми і складають специфіку звуковидобування в мистецтві гри на
балалайці.
Середній

розділ

«Романсу»

відрізняється

рухливістю

темпу

і

тривожним характером, незважаючи на прозору фактуру і крихкість мелодії.
«Гавот» – жанровий знак французької національної культури, як відомо,
часто використовував Й. С. Бах як вставки в інструментальних сюїтах. Однак
в «Сюїті» С. Василенка інтонаційний зміст обраного танцю кореспондує
скоріше, до пізніших стилізацій в музиці (зокрема, до Першої симфонії
С. Прокоф'єва).
Тема «Мексиканської серенади» заснована на наслідуванні гітарного
перебору фламенко - знаку іспанської музичної культури. Будучи рефреном з
наполегливо-призовним характером, він чергується з співучими епізодами,
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виконуваними тремоло і піцикато вібрато. В цілому п'єса побудована на
єдиному відчутті темпу і мінливості ритму, розміру, характеру, тембрів і
штрихів – все змінюється, ситуації і настрою, як у калейдоскопі міняються
картинки, але загальний рух залишається.
Примітно, що і функціональна роль балалайки в ансамблі з фортепіано
постійно змінюється. Спочатку сольна партія колоритно змальовує гітару і
типовий для неї фактурний малюнок, більш того навіть прийом виконання
називається традиційно в балалайковій літературі «гітарним». Потім за
допомогою виразного тремоло на одній струні, звучить мелодія, висхідна в
верхній регістр. Згідно партії скрипки, що додається до перших накладами
«Сюїти», С. Василенко адаптував невластиві драматизм і насиченість цієї
мелодії для балалайки, що є важким завданням для виконання на одній
першій струні. Наступний епізод в метро-ритмічному відношенні створює
ефект кастаньєт: піцикато великим пальцем на другій струні гугнявим і
м'яким тембром імітує звучання гітари.
Найбільша складність сюїти полягає в створенні виконавської
драматургії, що вимагає експресії. У процесі роботи над «Сюїтою для
балалайки (скрипки) з фортепіано» С. Василенко неминуче виникає
необхідність зіставлення природних якостей скрипки, фортепіано та
балалайки. Особливо звертають на себе увагу акустичні (за якими скрипка
займає провідне місце), динамічні (за якими провідні позиції належать
фортепіано) і фактурні можливості. Для порівняння розглянемо, якими
якостями володіє балалайка:
1)

обмеженість

природних

акустичних

властивостей

вимагає

рухливості фактури і частого використання тремоло;
2)

динамічні

можливості

також

обмежені,

внаслідок

чого

застосовується «ступеневий» розвиток динаміки;
3) фактурні можливості багато в чому обмежені рамками діапазону і
технології.
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Тремоло на скрипці і фортепіано використовується епізодично (як
колористичний прийом), тоді як на балалайці тремоло є одним з основних
прийомів

звуковидобування,

причому

щоб

уникнути

фактурної

одноманітності використовується чергування тремоло по всіх струнах, на
одній струні і вібрато. У той же час на його прикладі цікаво спостерігати
розширення

тембральних

можливостей

балалайки

і

особливостей

специфічних прийомів гри. Прийоми звуконаслідування, продемонстровані
на

цьому

зразку,

доповнені

в

інших

композиціях

відтворенням

балалайковими засобами тембрів гітари, клавесина, лютні, дзвонів, челести
тощо.
Отже, жанрові різновиди малих форм для балалайки і її ансамблів
демонструють поділ на твори камерної та концертної орієнтації, де
домінуючими стильовими орієнтирами є романтична, класична барочна і
фольклорна стилістика. Звідси опора на сформовані жанри академічної
інструментальної культури в різновидах мініатюри і масштабної віртуозною
концертної п'єси з рисами театралізації, сюжетності, поліжанрового синтезу і
складними вільно трактованими формами. У них поєднуються риси
фольклорної традиції (образність, певні строї і ритмічні особливості,
прийоми звуковидобування і формоутворення, тембральні наслідування) і
ознаки європейського концертно-віртуозного стилю (зокрема, музичного
романтизму).
Тенденція до сюітності властива і «Воронежским акварелям» для
балалайки Ю. Шишакова (1976). Сюїта є прикладом програмного циклу на
теми пісень і награвань, почерпнутих з фольклорної традиції. Нерідко
композитор дає і власні назви частин циклу. Вибір подібної драматургії
представлення жанру дозволяє через контраст двох інтонаційних типів
жанровості (пісенність – танцювальність) виявити їх смислову єдність, що
містять у собі національний дух і характер.
За підсумками аналізу виконавської драматургії сюїти можна зробити
висновок,

що

риси

стилю,

іманентно

властиві

традиції

народно-
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інструментального виконавства, репрезентують жанрову структуру і образну
семантику сюїти «Воронезькі акварелі» як циклу в їх внутрішньожанровою
різноманітністю. Фактура сюїти насичена віртуозними пасажами, акордовою
технікою і специфічними балалайковими прийомами, що в цілому дозволяє
розглядати віртуозність нового типу і затвердження балалайки в якості
сольного

концертного

інструменту.

Композитор

органічно

поєднує

композиційно-стильові закономірності пісенно-танцювального початку зі
структурою класичної сюїти.
Кілька спостережень над інструментальної природою тематизму даного
твору в аспекті артикуляційної і фактурно-тембрової специфіки інструменту.
Вступ без супроводу фортепіано в п'єсі «Что ж ты Маша приуныла?»
імітує вокальний двоголосний заспів, потім гітарне піцикато. Образ ліричної
пісенності

представлений

у

відповідній

стилістиці:

мінорний

лад,

неквадратний синтаксис; манера виконання (вільно ллється мелодія з
елементами імпровізації). Фразування повинно бути не тільки засобом
вираження розчленованості, але і засобом з'єднання: перші дві фрази
поділяються через цезуру, а далі фраза з'єднується в велику побудову. (У
поєднанні дрібних і великих тривалостей на тремоло не слід натискати на
дрібні тривалості, так як порушується пластичність. Важливо зберігати
єдність тембру, виконуючи на одній струні).
«И шел солдат ...» написаний в характері маршу з напористою
мелодією, чіткої артикуляцією, метро-ритмічною організацією. Однак
питальні інтонації кантиленного звучання «вплітаються» в маршоподібний
мотив, виконуваний деташе. Розв’язання інтервалів в октавний унісон «h» в
експозиції і репризі звучать архаїчно. І це не єдина ознака фольклорного
вираження в п'єсі. Фольклор мислиться в музиці Ю. Шишакова не буквально,
і може виражатися різними способами. Один з них варіантність, ладова
змінність (мажор-мінор).
У п'єсі «Люблю я Гусарика» панує народно-танцювальна стихія.
Структура теми відображає періодичну строфічність, притаманну народно-
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пісенним жанрам. Кожна строфа повторюється варіантно, розцвічуючи тему
ритмічно і темброво-регістровими фарбами. Драматургічна логіка середнього
розділу являє собою поступове крещендо, що приводить до кульмінаційного
проведення теми. Варіаційну основу форми підкреслюють і виконавські
засоби виразності: артикуляція, штрихи і прийоми поряд з тембровим
варіюванням. Кожна варіація відрізняється новим прийомом: наприклад,
чергування відкритих бурдонних струн з акомпануючою функцією другого
голосу, акордова техніка.
Жартівлива і дошкульна тема «А вы ути, ути...» вимагає виконавської
уваги до виразної акцентуації, що підкреслює гумористичний характер
жанрової сценки. Одноманітність мелодійного малюнка в партії балалайки на
тлі пісенної теми фортепіано дає контраст. При переході з шістнадцятих на
тріолі бажано зберегти ритмічну структуру, загальну пульсацію: важлива не
стільки

свобода,

скільки

ритм,

оскільки

саме

він

«залучений»

в

драматургічний розвиток.
«Матаня» – найбільш масштабна, фінальна частина сюїтного циклу, що
відтворює картину масового гуляння – «вривається» хвацьким танком. В її
основі лежить простий мотив народного танцю. Мелодія починається у соло
балалайки в верхньому регістрі і з кожним проведенням періоду насичується
додатковим звучанням. Фортепіано своїми репліками позначає початок
заспіву, тоді як фактура балалайки розширюється за рахунок додавання
другого голосу, а потім і тембрального посилення шляхом зміни прийому
«одинарне піцикато» на «брязкання». Тема, яка будується на простій поспівці
у межах кварти, обростає все новою гармонійною і динамічною варіантністю.
Середній розділ дає можливість показати віртуозність партії балалайки (на
тлі остинатних акордів в партії фортепіано). Застосування специфічних
прийомів гри – «зривання» струни, велика «дріб», акцентування другої
слабкої долі – створює ефект імітації балалайки автентичного типу.
Можливість співвідношень ударно-ненаголошених долей, перенесення
сильної долі, закладені в прийоми звуковидобування на балалайці (в їх основі
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– змінні удари або щипки по струні вгору і вниз) – важлива складова
темброво-фактурної специфіки інструменту. Фінал «Матани» побудований
дзеркально: тема балалайки йде все вище в верхній регістр.
Таким

чином,

жанровость

музичного

тематизму

в

«Сюїті»

Ю. Шишакова наближена до генетичних джерел фольклору (пісенність і
танцювальність), що визначає стилістику і принципи його розвитку
(варіантність,

повторність,

підголосковість,

гетерофонія),

а

також

ладотональні особливості (переважання діатоники над хроматикою ) та
метроритмічні характеристики. Композитор не тільки ввібрав найкращі
традиції, а й блискуче їх втілив в якості оригінального твору для подання
академічного статусу балалайки. У цьому творчому завданні йому допоміг
принцип жанрово-стилістичного синтезу, в якому органічно поєдналися
пісенно-танцювальні витоки національного фольклору і структурна логіка
формоутворення, запозичена з досвіду західноєвропейської традиції.
На

окрему

увагу

заслуговують

різноманітні

зв'язки

сюїти

з

фольклорними традиціями, в числі яких: опора на фольклорні теми-цитати;
прийоми розвитку пісенного тематизму (внутрішньотематичне варіювання,
імітаційні переклички, подголоскова поліфонія, приховане двоголосся);
метро-ритмічні формули, що йдуть від танцювального жанру; нерегулярна
акцентуація, націлена на насичення образів внутрішньою динамікою.
Особливо відзначимо використання в партії балалайки прийомів стилізації
гри на народних інструментах, що стало основою створення яскравої і
глибокої типізації національно-забарвлених образів.
«Концертна сюїта № 1» К. Мяскова для балалайки та фортепіано в
трьох частинах (1967). Перша мініатюра під назвою «Русская» починається з
протяжної теми-мелодії в партії балалайки-соло (надалі вона стане
лейтмотивом усієї частини). Балалайка виконує характерну сольну функцію:
прийом тремоло найбільш повно озвучує співучість і кантиленність. Звук
балалайки може мати безліч атак і закінчень. При цьому динаміка може
виникати навіть у межах одного звуку, що обумовлено вимогою до характеру
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вимови і залежить від м'якого дотику пальця (з атакою або акцентом, або з
ледь помітною атакою; точним початком і зняттям звуку; щільною,
жорсткою або різкої атакою звуку). Ця п'єса найбільш відповідає духу
модернізму,

про

свідчать

характер

тематизму,

спрямованого

до

імпровізаційного початку, синтаксис музичної мови, хроматизація лада.
Образність розкривається монологічним принципом висловлювання.
Композитор апелює quasi-випадковими співзвуччями, що утворюють звукові
структури. Експресивний звукопис втілений сплесками дисонантних пасажів,
близька образності скрябінської поетики, що знаходиться за «межами
реального».
«Білоруську» відкриває речитативний наспів тризвучними акордами.
Композитор надав соло інструменту репліки декламаційного характеру з
подальшою

інтонаційною

зв'язкою

віртуозного

характеру.

Фактурні

прийоми виконавства на балалайці (педалізація, багатоголосся, акордова
техніка) необхідні для виконання, забезпечують віртуозність твору (швидкі
пасажі, подвійні ноти, акорди, стрибки).
«Українська» побудована на темі народної пісні «На вулиці скрипка
грає». Віртуозність досягається завдяки технічності правої руки: різноманітні
тремоло,

ковзання,

нові

технічні

прийоми

звуковидобування,

які

характеризують специфічну манеру гри на балалайці (велика дріб, зворотна
дріб, штучні флажолети).
«Концертна сюїта №2» для балалайки та фортепіано в трьох
частинах» (1974) К. Мяскова. Драматургія цього твору принципово інша,
хоча і зберігає риси стилю композитора. Музичний тематизм першої частини
сюїти «Allegro» повністю оригінальний: метро-ритмічні формули, що йдуть
від танцювального жанру; нерегулярна акцентуація, націлена на прискорення
загального руху і насичення образів внутрішньої динамікою. Якщо перша
частина є рухомою (Allegro), то друга – спокійна і повільна (Adagio largo). У
п'єсі оновлюється весь комплекс виражальних засобів. Ритміка стає більш
«строкатою»: в ній задіяна велика кількість різних ритмічних груп, що
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переплітаються в єдиному тематичному процесі. У розвитку форми музична
фактура наділяється якістю прихованої поліфонії. Нову національну
колористичну фарбу звучання набуває завдяки виконавському прийому
«флажолет». Цей прийом стає найвиразнішим елементом, носієм художньої
ідеї. Тема-флажолет з'являється на початку кожної композиційної ланки.
Вона виконує функцію як тембрової, так і композиційної цезури. Моторний
тематизм (скерцозність, танцювальність) вимагає від виконавця віртуозного
володіння інструментом, штрихової техніки. Метроритмічна повторність і
однаковість акцентуації вимагає не просто дотримання єдності темпу, а й
чіткого інтонування, без чого неможлива художність і краса звучання
інструменту.
Музичну оповідь в середньому розділі циклу «Moderato» відкриває
соло балалайки (12 т.) Будучи носієм ліричного образу, що походить від
народно-жанрових витоків протяжної пісні, соло вносить необхідний
контраст в драматургію сюїти. В темпі Moderato сольний виклад матеріалу
вимагає

інтонаційної

культури

і

органічності

дихання,

варіантного

проростання форми та динамічного розвитку (від pp до кульмінації на ff).
Пластичність мелосу, широта дихання складають енергетику епічного складу
цілісної форми. Особливістю цієї сюїти є розгорнута каденція в кінці другої
частини, що переходить attaca в фінальну частину. Каденція сольної
балалайки не тільки виявляє віртуозно-технічні можливості інструменту, але
й здатність до філософського роздуму в поєднанні з ліричним одкровенням.
Другий розділ каденції контрастний до першого за темпом та характером.
У фазах, що розвиваються, мінорна діатоніка трансформується в
хроматику. Активно впроваджуються в співзвуччя інтервали великої октави,
малої секунди, рідше тритони. Лише фрагментарна поява терцієвих
флажолетів повертає лад в натуральний стрій (сума терцій утворює
натуральний септакорд п'ятого щаблю). Можна виділити три основні звукові
структури, які створюють національну колористичну гаму цього твору:
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1) тонічне співзвуччя + послідовність терцій, виконуваних прийомом
флажолет; 2) тріолі шістнадцятими тривалостями; 3) співзвуччя, в якому
інтервал м.2, тембрально яскраво виражений, і, крім того, заліговані з
тріолями.
У другому реченні теми в репризі з'являється новий образ, пов'язаний з
семантикою хоралу. У фактурі тип руху змінюється акордовим складом.
Змінюється і міра руху, і його характер. Такий перелом зустрічається вдруге,
в тій же функції, що і в драматургії № 1. У хоралі a-moll тривалий час в
співзвуччі не звучить терція. Інакше кажучи, хоральність як знакова форма
вираження внутрішнього духовного життя людини стає уособленням
соборності, ідеалом, до якого прагне художник.
П'єса «Con еspressivo» відрізняється яскраво вираженим українським
мелосом. Скерцозність відчувається завдяки швидкому темпу (Allegro),
моторності руху, мажорному ладу, віртуозності соло балалайки (насиченість
дрібними тривалостями та пасажами). Тематичні елементи загальних форм
руху близькі гамоподібним пасажам низхідного напрямку; присутня
витриманість заданого типу фактури.
Композиція п'єси – проста тричастинна форма. Експозиція являє собою
період подвійного типу, неповторної будови, квадратний, гармонійно
незамкнутий (перше речення в тональності h-moll, а друге розвивається у
тональності D-dur). Середній розділ – розвиваючого типу.
Реприза дзеркальна, модифікована. У репризі функцією розширення
виступає quasi хорал.
Ідея, заявлена в експозиції, тематично виражена дисонантною
злагодженістю, застосуванням арпеджіо, і мелодійної фразою із семантикою
запитання. Вона виправдана тим, що в ній є секундова інтонація, яка кілька
разів озвучується в тексті. До цього можна додати спадаючий рух мелодійної
лінії. Тематичний комплекс складає ритмічну формулу з чотирьох вісімок з
опорою на сильну долю свого роду, лейтінтонацію. У звуковисотному
відношенні – це контрастні до басового голосу елементи, розташовані у
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високій теситурі. Амбітус тематичного комплексу є гранично стислим (до
інтервалу великої

секунди), розширюючись

лише

до

малої

терції.

Тематичний елемент – інтонація низхідної секунди – з'являється то на
початку формули, то в середині, розвиваючись варіантно. Фактура –
гомофонного складу, однак трактується вона неоднозначно. Деякі фрагменти
утворюють двоголосся, в якому кожен з голосів веде самостійну мелодійну
лінію (такти №№ 3-6).
У другому реченні відбувається зміщення функцій лада: D-dur
підпорядковує собі h-moll. Таким чином, функція h-moll стає допоміжною. У
цьому контексті h-moll не є стійким ладовим центром, а скоріше VI-им
ступенем D-dur. Надалі ладогармонічний розвиток здійснюється в саме таких
біфункціональних відносинах між двома тональністями до передостанніх
тактів п'єси. Якщо від першого речення до другого здійснюється
модуляційний хід, то перехід від експозиції до середньої частини утворює
каданс з перерваним оборотом (D-dur → h-moll).
Середній розділ починається з проведення теми в основній тональності
(що нетипово для класичних тричастинних структур, де нова тема звучить в
іншій тональності). Це свідчить про тенденцію до тонікальності, яка
зустрічається в творчості попередників (наприклад, у С. Прокоф'єва), і, як
правило, вказує на її стійкий характер.
Перше

речення

теми

середнього

розділу

тонально

тотожне

експозиційному. Разом з тим, воно піддається різним модифікаціям:
зміщення теситури звучання (на октаву нижче), фактурні заповнення
(підголоски). Суттєвою модифікації піддається тематизм заключних тактів
репризи, тобто він не стільки модифікується, скільки стає контрастним до
попереднього. На зміну горизонтальності мелосу з'являється quasi хорал. Це
нове

жанрове

слово

в

інноваційній

«свідомості»

драматургії

стає

передвісником ліричного інтермецо. Слід відзначити, що саме ця тема
виконує функцію terminus (за В. Бобровським) в загальній драматургії
частини. Хорал в репризі - сфера споглядання, повної гармонії, ідилії. Час
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немов застигає над усіма колишніми колізіями і стверджує переможний
початок. Але раптовий каданс, здійснюваний після люфт паузи в h-moll,
ставить крапку, як над міркуваннями тонального пріоритету, так і руйнує
алюзію фіналу. Для всього циклу це тільки початок (функція initio), і
майбутнє героя ще не вирішено.
Пояснюючи структуру багатьох акордів, необхідно звернути увагу на
поєднання малосекундових утворень, які мають характер «випадкового». У
діатонічних фрагментах музики ці секунди дають ефект «фальші».
Прообразом цього явища може слугувати архаїчний спів, що припускає зсув
інтонування мелодії на іншу висоту, що може давати додаткових
чвертьтонових обертонів.
Отже, в «Cюїті для балалайки» К. Мяскова спостерігається перевага
лірико-оповідального,

причому

фольклорний

тип

тематизму

змушує

переставити смислові акценти в трактуванні жанру. Імпровізаційність,
трактована композитором як фіксована свобода, численні віртуознорозмальовані відіграші соліста в поєднанні з проведенням основних тем у
фортепіано, арпеджовані акорди, гамоподібні пасажі - всі відмічені прийоми
вказують на високий рівень як зовнішньо-демонстративного, так глибинносмислового рівня змісту музики. Звідси і арсенал прийомів технічної
складності виконання (артикуляція, штрихи, складні елементи), що працює
на розкриття стилю музичного твору; і багатоплановість фактурного
оформлення

музичного

тематизму;

жанрово-семантична

характерність

(пейзажі, особистісні переживання, побутові замальовки, танцювальнопісенні образи), що також пов'язано зі специфікою балалайки; і динамічний
профіль музичної драматургії циклу.
Артикуляційно-темброві
балалайкового

виконавства,

та
виявлені

фактурно-технологічні
в

жанрових

умовах

формули
сюїти,

є

універсальними з точки зору специфіки інструментального мислення. Надалі
необхідно обґрунтувати їх роль в інших жанрово-стильових умовах творчості
для балалайки. Перспективним є також створення своєрідного «словника» як
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системи типових, історично відібраних фактурно-жанрових формул, що
характеризують інтонаційний образ балалайки як знакового для слов'янської
ментальності музичного символу.
Важливим

критерієм

оцінки

історично

сформованого

досвіду

музикування на народних струнно-щипкових інструментах є оволодіння
закономірностями

класико-романтичного

мистецтва

як

традиції.

У

проаналізованих сюїтних циклах, створених в ХХ столітті, закріпилися певні
фактурно-темброві

комплекси,

що

дозволяють

узагальнити

рівень

інструментального мислення балалаєчників в конкретних жанрово-стильових
умовах. Виокремимо дві тенденції в системі композиторського мислення:
• типові для західноєвропейської культури жанри і прийоми
жанровості, відтворені в технології балалайки з її інструментальними
прийомами (Токата, Вальс);
• індивідуально-характерні прийоми, іманентно притаманні природі
інструменту, за рахунок чого національно-звуковий образ балалайки
розширює свою семантику, включаючись на паритетних підставах в групу
поетики сучасної культури (фольклорні жанри і типи інтонування).
Сюїти для балалайки С. Василенко, Ю. Шишакова і К. Мяскова
демонструють

індивідуально-стильову

інтерпретацію

жанру

сюїти,

характерної для еволюції академічного інструменталізму в ХХ столітті.
Соната для балалайки та фортепіано К. Мяскова (1984) –
тричастинний сонатно-симфонічний цикл з використанням елементів
монотематизму. Сонату відрізняє чіткий структурний поділ на партії і
розділи.

Перша

частина

Allegro

написана

з

лірико-драматичним

протиставленням драматичній співучій побічній партії. Однак не меншу роль
у формі відіграє вступ, його інтонації в подальшому неодноразово проявлять
себе. Вступ готує головну партію, має стихійний нестійкий характер, але в
цілому допомагає створити образ майбутньої головної партії.
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Власне тема головної партії має драматичний емоційний характер. Її
тема інтонаційно пов'язана з темою вступу і містить дві найбільш важливих
інтонації сонати — висхідну кварту і висхідний тритон.
Побічна партія являє собою ліричну тему з широкими мелодичними
ходами. Розвиток її буквально уривається вторгненням заключній партії, яка
продовжує дух і настрій головної партії. Однак вона розвиває передусім
інтонації вступу. Невелика за масштабами розробка продовжує розвиток всіх
основних тем, але наділяє їх ще більшим драматизмом (побічна партія
звучить у мінорі). Скорочена реприза представлена лише темою головної
партії в основній тональності, де її драматизація продовжується, що
приводить до кульмінації — напружено-експресивному проведенні теми
головної партії, яка закінчується скандуванням нестійких акордів. Наступна
тема призводить, здавалося б, до деякого заспокоєння, але нагнітання емоцій
повертається до останніх тактів першої частини, де на fff лунають потужні
акорди.
Друга частина циклу продовжує лінію розвитку побічної партії.
Спокійна тема побудована на ліричних секвенціях і синкопуючому
акомпанементі. Середній розділ – різко контрастний першому — це завзята, з
елементами сарказму полька. Контраст створюється не тільки жанровий, але і
темповий

(Allegro),

тонально-ладовий.

Повернення

ліричної

теми

відбувається у скороченій репризі-коді, де вона зберігаючи структуру,
змінює висоту і звучить у соль мажорі.
Третя частина має форму рондо, але замість останнього проведення
рефрену з'являються ремінісценції з першої частини - побічна і далі головна
партія. Рефрен написаний у жанрі маршу, в основі його теми інтонація
тритона, яка пов'язує цю тему з головною партією першої частини.
Перший контрастний епізод являє собою контрапунктно проведене
звучання двох тем: перша - широка і співуча, має в основі лейтмотивну
кварту, друга — більш рухлива, заснована на тритоні. Другий епізод також
ліричний, але з елементами драматизму, широка тема заснована на русі
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акордових звуків. Вона проводиться в партії фортепіано, а контрапункт цієї
теми в партії балалайки поступово драматизується, що призводить до
кульмінаційної зони, звучання в басі нової теми, яка інтонаційно випливає з
багатьох попередніх тим і призводить до проникливого звучання соло
балалайки – побічної партії першої частини. Але вона знову обривається
хроматикою головної партії першої частині, якою відкривається кода фіналу.
Цей настрій зберігається до кінця твору, обрамляючи таким чином цикл і
створюючи його загальну драматичну спрямованість.
Таким чином, на прикладі сонати К. Мяскова визначено вільний підхід
до сонатного циклу: композитор індивідуально будує цикл, виходячи з
власного задуму. При цьому функції частин трактовані досить вільно, як і
сама форма.
П.Гайдамака. Концерт для балалайки з симфонічним оркестром
[27] Жанрову групу «сольний інструментальний концерт» у дисертації
репрезентує перший в Україні сольний концерт для балалайки, написаний у
1965 році харків’янином Петром Гайдамакою, який з дитинства був
захопленим грою на балалайці та був випускником кафедри народних
інструментів (за першою освітою). З точки зору формо- і жанротворчості
композитор виявив справжню школу майстерності і розуміння законів
сучасної йому музичної естетики соцреалізму. Проте нас цікавить
життєздатність цього твору в контексті сучасних завдань виховання
балалаєчника. Чи цікавий цей Концерт сьогодні в аспекті

виховання

виконавського мислення? Який художній і духовний досвід отримає молодий
музикант з точки зору інтерпретації твору, якому нині виповнилося
півстоліття?
Петро Гайдамака – учень засновника харківської композиторської
школи С. С. Богатирьова. Він 25 років керував харківським відділенням
Спілки композиторів України. Для його творів, за визнанням виконавців
вокально-хорової музики, а саме, Георгія Ширми, характерні «подих
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України», «Биття народного серця» [32, с. 56]. Після знайомства з Концертом
для балалайки стають зрозумілими

захоплені відгуки слухачів в Києві і

Москві після прем’єрних виконань цього концерту. По-перше, його твори
звучали часто завдяки системі творчих звітів Спілок композиторів, як
функціональних органів. Сьогодні цієї системи майже не збереглося. Тож
перевірка «на міцність» творів визнаних метрів «старої» академічної школи
стає справою самих виконавців.
По-друге, звертаючись до клавіру Першого в Україні одночастинного
Концерту для балалайки, можна говорити про справжній мелодійний дар,
яким володів композитор. Дійсно, стилістика його музичного відображення
дійсності - відображення української ментальності. Тематизм позначений
тонким ліризмом, танцювально-пісенною стихійністю. Музична форма
відрізняється класичними нормами: чітко завжди вибудувана з точки зору
інтонаційного розвитку і драматургії. Контраст, що виникає на межі розділів
форми, має ясно виражені жанрові основи, стадії наскрізного розвитку
(елемент

сонатного

мислення),

романтичні

ладо-гармонічні

рішення

(наприклад, d-moll - fis-moll, мажорів-мінорні зв'язки, в дусі Ф. Шуберта або
Ф. Ліста).
Звичайно, вибір першого виконавця є завжди доленосним. Вочевидь, в
оточенні Гайдамаки особистість виконавця Віктора Заболотного на той
момент була найбільш відповідальною. Хоча сам Петро Данилович, як
з'ясувалося, був випускником народного відділу і композиції (одночасно),
знав цей інструмент не з чуток. Проте, остаточну виконавську редакцію він
довірив саме Заболотному.
Основна тема викладена в партії балалайки на лейтінтонації
оркестрового вступу. При сприйнятті інтонацій вступу (6 тактів) відчутні
аналогії з епічним оповіданням характерним для українських народних дум.
Його можна назвати зачином. (Авторські вказівки «широко, урочисто»). Тут
встановлюються лейтінтонація твору, ладоінтонаціонний пошук. (Основна
тема-наспів на основі мінорного квартсекстакорду з оспівуванням 7-го
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ступеню) за жанром – симбіоз ліричного і танцювального. A-moll переходить
в A-dur, який стає домінантою основної тональності d-moll. Оркестрове
тремоло і партія балалайки немов уособлюють фактурно-темброву єдність,
свого роду паритет народного і індивідуально-особистого.
Цікавий прийом оркестрового викладу - розширення діапазону
відбувається в протидії партії соліста: вона висхідна і діатонічна, а партія
оркестру – низхідна та хроматична. В цілому тема вступу характеризується
яскравістю та масштабністю викладу.
Основна тема викладається в партії балалайки і виростає з
лейтінтонації вступу, проте втрачаючи епічність і ліризм: чисто танцювальне
рішення теми «козачок» з повторюваним розвитком окремих тем. Звязуючу
партію виконує оркестр на новому танцювальному елементі в обсязі
мажорного квартсекстакорду. (Ця тема є двочастинною). Відповідь soli
звучить за принципом мотивного виокремлення і подальшого мелодикоритмічного варіювання (або секвенціювання).
Типово пісенна побічна партія звучить в тональності А-dur (у низьких
інструментів, віолончелей): для неї характерні стійка терцова інтонація на 5
ступені ладу з поступовим заповненням і оспівуванням тонічної квінти. Після
чого виникає легкий гамоподібний рух в партії соліста. Друге проведення
побічної партії належить йому. Відзначимо при цьому, що мелодія звучить на
першій струні балалайки, а характерний підголосок виповнюється на другій
струні. Редактор вказує на прийом vibrato, завдяки чому звучання стає
типовим для трактування балалайки в подібній фактурі. Потім звучить більш
тонка, тендітна і зворушлива тема у вигляді тріольному руху на 2-й струні і
прийому vibrato. (див. Додаток Б, п. 24)
Заключна партія відсутня. Розділ в тональності fis-moll замінює
розробку сонатної

форми.

Його

поява

організована

за

принципом

несподіваного ладотонального зіставлення (по відношенню до головної
партії). У партії оркестру звучить нова самостійна тема пісенного характеру з
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маршовими інтонаціями, в обсязі висхідної терції і кварти, яка за своїм
характером асоціюється з козацьким маршем.
Розглянемо специфіку редагування партії балалайки, яка представляє
особливий інтерес для будь-якого інтерпретатора. У виконавській практиці
склався комплекс таких засобів, з яких автор редакції для втілення своїх ідей
відбирає необхідні, а якщо цих засобів недостатньо, він намагається винайти
нові, спираючись на свій художній смак. Проблема полягає в тому, щоб
знайти оптимальне співвідношення фактури, прийомів гри, штрихів,
динаміки. В процесі роботи неминуче виникає необхідність раціонального,
повноцінного використання природних особливостей балалайки. Особливо
звертають на себе увагу акустичні можливості, динамічні і фактурні
можливості.
Після

завершення

художньої

частини

редакторського

творчого

процесу, настає заключний етап роботи - редакторська оформлення нотного
тексту, тобто виставлення штрихів, аплікатури і т.д.
Для зіставлення розглянемо, якими якостями володіє балалайка:
1)

обмеженість

природних

акустичних

властивостей

вимагає

рухливості фактури і частого використання тремоло;
2)

динамічні

можливості

також

обмежені,

внаслідок

чого

застосовується «ступеневий» розвиток динаміки;
3) фактурні можливості багато в чому обмежені рамками діапазону і
технології.
При грі на балалайці не використовується ні медіатор, ні смичок.
Звідси значна (в порівнянні з плекторними інструментами) кількість
прийомів гри, які він використовував у виконавській редакції цього творі.
Відбувається

видозмінене

повторення

матеріалу

гітарним

прийомом

pizzicato, мелодія звучить масштабно, з'являється педальний ефект. Гітарний
прийом використовується В. Заболотним відразу на двох струнах, з
додаванням гліссандо.
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Розглядаючи фактурні особливості, слід зазначити, що для балалайки
раніше була властива спрощена акордова фактура з нешироким діапазоном,
переважна двоголосся і триголосся в кантилені, дрібна пасажна техніка з
невеликим набором традиційних варіантів. Зіткнення з новим матеріалом
потребувало виходу за рамки традицій. Фактурні особливості і рівень
віртуозності знаходяться в тісному взаємозв'язку. По мірі розвитку розробки
посилюється наскрізний розвиток основної теми, яка розчиняється в формах
загального руху на домінантному органному пункті (класична побудова
кульмінації симфонічного типу!)
Скорочена реприза починається викладом головної теми в партії
оркестру. Акордову щільність створює партія балалайки. На той час віртуозні
переміщення у верхні регістри балалайки було сміливим рішенням. Крім
того, відзначимо роль варіаційно-варіантного методу тематичного розвитку в
партії соліста. Зв’язуюча

і побічна теми відсутні, замість них невелика

зв'язка ліричного характеру в оркестрі в тональності Еs-dur). Після
енгармонічні

модуляції

настає

наступний

розділ

змішаної

форми

одночастинного концерту (за типом «Лістовського» інструментального
концерту) - розділ Анданте). У цьому розділі на тлі хорального супроводу, в
розмірі три чверті, що надає інше відчуття психологічного часу звучить нова
пісенна тема в манері українського солоспіву. Тональність h-moll надає цій
темі риси елегійності з елементами трагізму (велика кількість зменшених
септакордів). Для теми типовими є секстовий підголосок, гармонійний мінор,
особливу експресію має великий септакорд на шостій ступені.
У середньому розділі композитор опирається на методи тематичного
розвитку з експозиції концерту - варіювання основної фактурно-гармонійної
формули. Тут немає яскраво вираженого мелодійного першоджерела,
переважає

акордово-гармонічний

виклад

з

добре

прописаною

диференціацією фактурних пластів, як в партії оркестру, так і соліста.
Реприза відрізняється посиленням лірико-психологічного стану, яке в
коді несподівано порушується вторгненням драматизму. Цікаво, що в даному
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драматургічному
вітчизняного

рішенні

симфонізму,

композитор
яке

йде

використовує

своїм

корінням

напрацювання
від

творчості

Л. Ревуцького та Б. Лятошинського. Його ознаки – домінантовий органний
пункт, «накладення» теми на попередню без кадансу («композиційний
еліпсіс»), артикуляційне marcato великих тривалостей, що надає трагічний
характер.
Кульмінаційним центром є каденція як зосередження «особливої
концентрації» віртуозності, і ця концентрація стосується не тільки техніки
виконання. Каденція трактується як внутрішній діалог: в її тематизмі не
випадкові

протиставлення

використання

різних

кантиленно-пісенного

видів

техніки.

Каденція

та

віртуозної

соліста

сфер,

відрізняється

метричним і ритмічним різноманіттям, комбінуванням, неквадратними
побудовами синтаксичного вислову, технічними пасажами з різноманітними
способами і виразними відтінками.
Реприза - тема вступу і головна партія, що створює арочний принцип всієї
композиції, її стрункість, ясність і завершеність.
Побічна партія у репризі звучить в однойменному мажорі. Ц. 9 - коду,
яка заснована на темі епізоду (замість розробки, в тій же тональності)
композитор майстерно вибудовує вихровий рух до заключного апофеозу, в
якому в єдиному творчому пориві об'єднуються зусилля соліста і оркестру.
Щодо історичної ролі Петра Гайдамаки в створенні концерту для
балалайки з оркестром, відзначимо, що він вирішив це художнє завдання в
системі цінностей естетики реалізму. Наявність яскраво помітних на слух
«фольклоризмів» – данина музичних вистав автора про реалізм (до речі, що
не втратила для сучасного слухача приваблюючої цінності яскравого
мелодійного висловлювання, стрункості форми і національно пофарбованого
колориту

музичної

мови).

При

визначенні

жанрово-стилістичних

особливостей концерту для балалайки з симфонічним оркестром (1965 р)
тематизм вказує на історичні передумови існуючої естетики композиторської
творчості в цілому. Часи соціалістичного реалізму зобов'язували адептів
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музичної творчості вирішувати проблему «композитор – фольклор», згідно
заповіту М.І.Глінки («Музику створює народ ...»). Звідси вплив на музичний
тематизм Концерту народно-пісенної і танцювальної лексики.
Разом з тим досвідчений майстер музичної форми П.Гайдамака не міг
не взяти за основу історичний досвід трактування концертного жанру
романтиками ХІХ століття. Як наслідок, в стилістику його твору органічно
входять принципи різних форм і жанрів, що породжують змішану (вільну, за
Л. Мазелем) форму одночастинного концерту. Композитор поєднує принцип
концертності soli-tutti та сонатність.
Форма одночастинного концерту «лістівського типу» в Концерті для
балалайки з симфонічним оркестром П. Гайдамаки представлена на схемі:
V

A

B

C

D

A1

E

a moll d-moll B-dur a-dur fis-moll d-moll
Вст.

ГП ЗП ПП

Експозиція

Епізод

K

h -D- h

V

A2

a-moll d-moll

Реприза Епізод Cadenza вст. ГП

Розробка

Quasi-повільна

частина циклу

D2
D-dur
Кода
Фінал

По-іншому розкриває художні можливості інструменту Концерт для
балалайки

з

оркестром

Н. Шульмана

(1969).

Тричастинний

цикл

побудований на майстерному розвитку тематизму, стрункою архітектонікою
і барвистому колориті. У багатьох зразках концертів для балалайки,
створених на рубежі XX – XXI століть, зберігаються традиційні структурні
компоненти тричастинного циклу, де перша частина це сонатна форма (є
приклади концертів з типовою для даного жанру з подвійною формою
експозиції), друга частина в циклі за всіма канонами жанру зберігає функцію
ліричного центру, і фінал, як правило, витриманий в урочисто-піднесеному
характері.
Щодо формоутворення, то перевага віддається все більше сонатному
мисленню з рисами рондальності. Драматургічним центром концерту є
каденція як зосередження «особливої концентрації» духу віртуозності
(В. Медушевський) [108]. Каденція трактована як внутрішній діалог: в її
тематизмі не випадкові протиставлення кантиленно-пісенного та віртуозного,
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використання

різних

видів

техніки.

Тематичний

матеріал

соліста

відрізняється метро-ритмічним різноманіттям, неквадратним синтаксисом,
технічними пасажами з різноманітними способами і виразними відтінками.
У Концерті для балалайки Н. Шульмана широко використані акордова
техніка, гра подвійними нотами, флажолети (натуральні і штучні), що в той
час було новаторським явищем. Контрастна драматургія твору заснована на
зіставленні двох жанрово-інтонаційних тем: танцювальної (ГП) і ліричної
(ПП). Прийоми сонатно-симфонічного розвитку виявляються, перш за все, в
розробці: Мотивне вичленення основного елемента ГП, інтенсивний
гармонійний

розвиток,

що

здійснюється

за

допомогою

зіставлення

тональностей в ланцюзі модулюючих секвенцій. Композиційна стрункість
виявляється в тематичному обрамленні розділів, через тональну логіку
розвитку. Незважаючи на технічну складність, цю музику дуже зручно грати.
Головна тема наділена колосальною смисловою значущістю у
драматургії твору. Невелика за масштабом, сумна, повна проникливої
самотності мелодія, згодом невблаганно нагадує про себе на різних стадіях
розвитку на протязі першої частини. Початковий музичний матеріал,
представлений в двоголосній фактурі імітаційного характеру, заснований
переважно на інтонаціях малої секунди (як висхідній, так і низхідній), його
можна трактувати як основне тематичне зерно, розвиток якої обумовлює
подальшу драматургію всього твору. Це невелике висловлювання соло
інструменту, за яким наступає відповідь оркестру, що складається з
квартсекстаккордов, створює видимість діалогу двох героїв, двох невідомих,
ще не зіткнулися один з одним, у боротьбі. Перші три ноти верхнього голосу
утворюють хід – низхідній малої секунди і висхідної малої терції; причому
скорботна інтонація малої секунди проводиться також і в другому голосі.
Тема побудована на секвенційному повторенні мотиву і невеликому додатку
– хроматичному низхідному русі октавами.
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Побічна партія (ПП) відкривається звучанням балалайки в супроводі
педального акомпанементу оркестру. Протяжно і ніжно звучить тема,
викладена милозвучними

акордами терцієвої структури,

виконується

прийомом тремоло солюючої балалайки і не містить у собі навіть передчуття
тієї внутрішньої боротьби, яка розіграється. Згодом тема переходить до
оркестру: скрипки в високій теситурі проводять її в динаміці f на тлі
віртуозних пасажів солючої балалайки. Вона перетворюється, набирає
розмаху, набуває ще більш благородного характеру. Примітно, що в даній
темі домінують інструменти групи дерев'яних духових (переважно в сольних
висловлюваннях балалайки). Вони звучать дуже колоритно, надаючи
епізодам пасторальності.
Риси стилю, іманентно властиві народно-інструментальній традиції,
проявляються і в ладогармонічній специфіці, і жанровості (танцювальність
Г.П. стилізує образ народного танцю, П.П. є цитатою народної пісні).
Друга частина циклу (Andante) є одним з кращих зразків кантілени в
балалаєчній творчості (див. Додаток Б, п. 19). Ніжна кантиленна побічна
тема, переливаючись і перетворюючись, неодноразово проводиться як у
соліста, так і в різних групах оркестру. Досить добре проглядаються
внутрішні

душевні

пориви

щасливої

людини,

його

переживання

і

філософський смуток.
Акордова техніка є фактурним втіленням головної теми другої частини.
Стилістика фіналу Концерту наближена до українського фольклору
(варіантність,

повторність,

діатоники

над

підголосковість,

хроматикою,

гетерофонія,

переважання

метроритмічні

особливості)

(див. Додаток Б, п. 20). У розробці композитор спирається на метод
варіювання основної фактурно-гармонійної формули. Як в партії оркестру,
так

і

соліста.

переважає

акордово-гармонійний

виклад

з

явною

диференціацією фактурних пластів. Реприза даного розділу відрізняється
посиленням ніжно ліричного стану музики, яке в коді несподівано
порушується вторгненням драматизму. Домінантовий органний пункт,
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«накладення» тем на розвиток музичного матеріалу без кадансу (
«композиційний еліпсіс»),
В. Іванов у «Концертіно» (1988) дає можливість балалаєчнику оцінити
можливості свого інструмента за допомогою сучасної музичної мови.
Концертіно є одночастинним, вільним за формою твором. Принцип
концертності втілюється у діалозі соліста і оркестру, особливо яскраво в
розробковому розділі, де канонічні імітації, побудовані на початковій
інтонації головної теми, з'являються по черзі в оркестровій та сольній
партіях.
З перших звуків балалайки соло на початку Концертіно з'являються
інтонації, які покладено в основу побічної теми. Мелодійне зерно в
майбутньому виростає і кристалізується за рахунок розростання діапазону і
ущільнення оркестрової фактури супроводження. Важливо відзначити, що в
рояля звучить мелодія другого плану, але демонструє роль повноцінного
соло

інструменту

(персонажа)

у

цьому

Концертіно.

Наявність

імпровізаційності в його партії, свобода виконання, вишуканість тематичних
проваджень, а також наявність сольної каденції робить рояль повноправним
учасником музичного змагання.
Драматургічна лінія побудови твору вирішена на протиставленні двох
образно-тематичних сфер. Теми, що відносяться до першої сфері, пов'язані з
образами легковажними та скерцозними і, відповідно, прийоми оркестровки
в них спрямовані на створення імітації інструментальних награвань.
Тематизм другої сфери представлений утвореннями ліричного характеру.
Звертає на себе увагу музичний матеріал, представлений у восьмій цифрі.
Оркестрова тканину тут уподібнюється хоровій фактурі, де партія солюючої
балалайки розчиняється в загальній масі «хорового» звучання оркестру.
Використання

всіляких

звукоімітаційних

прийомів,

незвичайних

ритмічних фігур, джазових прийомів (свінгування, синкопування, гліссандо)
надає особливий звуковий шарм. Крім цього діють додаткові критерії
динамізації музичного розвитку (зокрема, прийом крещендування, мотивно-
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варіативного проростання). Найбільша складність Концертіно полягає в
створенні

виконавської

драматургії.

І,

звичайно,

Концертіно

рясніє

технічними труднощами, завдяки чому балалайка максимально розкриває
свої художні можливості.
Окремої уваги заслуговують подвійні концерти, тобто для балалайки та
іншого інструменту.
Серед

усього

різноманіття

жанрових

різновидів

подвійного,

балалайкового концерту виділяється Концерт для балалайки та бандури з
оркестром С. Таранова, в якому головну роль відіграють солююча балалайка
та бандура. Ці два тембри, два музичних інструменти, безумовно, володіють
різними способами звуковидобування, колористичними прийомами і багатим
арсеналом оригінальних виконавських засобів. Все це разом і відповідає
такій жанровій ознаці, як концертність. Обидва соліста виконують кілька
віртуозних сольних каденцій і мають самостійне тематичне оформлення.
Концерт № 3 К. Мяскова для балалайки і симфонічного оркестру, є
яскравим зразком концерту для балалайки рубіжних десятиліть XX – XXI
століть, написаних у цьому жанрі. Твір являє собою рідкісний приклад
концерту, в якому зберігаються чітко врівноважені і пропорційні межі
музичної форми. Три частини твору вкладаються у класичну структуру.
Перша частина рішучого характеру з яскраво вираженими основними
темами, в композиційному відношенні являє собою традиційну сонатну
форму з динамізованою репризою і стандартним розташуванням каденції
соліста між експозицією і розробкою.
Друга частина продовжує лінію розвитку яскравого жанрового
тематизму першої частини твору: це своєрідний вальс-скерцо, де провідна
тема стилізована під балетну музику Д. Шостаковича. Химерно зламана
мелодія

в

партії

соліста

протягом

всієї

частини

проводиться

під

акомпанемент pizzicato струнного оркестру.
Перша частина витримана в стандартній для цього жанру сонатної
формі. Експозиційний розділ має дві контрастні теми (головну і побічну).
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Рішучість і напір ГП відповідає основним ознакам концертності – яскравість
сольних проваджень та діалогічність фактури (короткі репліки соліста
чергуються з висловлюваннями оркестру).
Побічна партія розвиває тему ліричного складу. Химерно зламана
мелодія (постійне чергування стрибків вгору і вниз на інтервали великої
септими і малої секунди) викладена рівним остинатним ритмом (восьмими
тривалостями) на тлі бас-аккордового супроводу оркестру. Використання
прийомів tremolo та flazholet в партії соліста в сукупності надають темі
особливий трепіт і проникливість.
Розробка, ґрунтуючись на мотивах головної партії, продовжує її
основний настрій – рішучість, цілеспрямованість. Відбувається розвиток
основної теми, де оркестр і соліст вступають між собою в рівноцінний діалог.
Короткі уривчасті репліки оркестру на f нітрохи не заглушають таких же
дієвих відповідей солюючої балалайки. Останнє слово в цій химерній
суперечці віддається солісту, чим і пояснюється розташування сольної
каденції. Реприза динамізована і лаконічна, основні теми скорочуються до
розміру періоду. Невелика кода, заснована на віртуозних пасажах соліста і
оркестру, які звучать по черзі, знову нагадує про нескінченість суперечки.
Після

заключних

акордів

першого

розділу,

на

динаміці

pp,

супроводжуючись сухувато-скупими акордами струнної групи, починає свій
розвиток основна тема другої частини. Ця тема, своїм кантиленним
характером притаманна середнім розділам концертів, є ліричним центром
твору. Основне тематичне навантаження в партії солюючої балалайки
ґрунтується на хвилеподібній мелодиці засобами фігурації.
Третя частина написана в дусі музики радянської епохи. У
композиційному

відношенні

вона

являє

собою

куплетную

форму.

Кульмінаційно звучить марш у третій частині концерту. Як заспів першого
куплету, постає маршова тема; в другому куплеті в функції заспіву виступає
тема Г.П. з першої частини. Пафосний марш відкриває перший куплет,
нагадуючи про блискучі роки, безупинній рух уперед, про ідеї «світлого
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майбутнього». Характерного настрою та твердості основної теми додають
суворо стримані акорди струнної групи і епізодичне використання мідних
духових інструментів.
Маленьке каденційне соло балалайки відокремлює два контрастних
розділи (заспів та приспів). Тема приспіву, виконувана спочатку солістом, а
потім всією струнною групою оркестру. Яскрава, повна експресії музика
завершується розгорнутою каденцією соліста.
Слід вказати на розташування у тричастинному циклі сольного
концерту для балалайки такого розділу, як каденція. Звертає на себе увагу те,
що в сучасних концертах для балалайки та інших жанрах музичної творчості
посилюється

значення

каденційних розділів.

У всіх

вищенаведених

концертах для балалайки каденції виконують функції самостійних розділів, в
яких концентрується основний тематизм. Розташування каденції завжди
пов'язується з драматургічно важливим, кульмінаційним моментом у
розвитку твору. Традиційне рішення каденційних розділів, на перший
погляд, можна спостерігати в Концерті К. Мяскова № 3, в якому сольні
каденції з'являються в крайніх частинах (усередині форми), утворюючи тим
самим «композиційну арку» в конструкції всього циклу.
А. Гайденко. Концерт для балалайки з оркестром №1 – новітній
опус оригінального твору для балалайки, створеного за останні роки в
Україні. Знаменно, що в 2015 році саме у Харкові з'явився новий твір в жанрі
концерту для балалайки з оркестром, який становить свого роду історичну
«арку» – від Петра Даниловича Гайдамаки до Анатолія Павловича Гайденка.
Композиторський стиль митця відносять до неофольклорного з рисами
неокласицизму. Будучи відомим за межами країни як автор баянної, хорової
та камерно-інструментальної музики, композитор вперше звернувся до
написання великого твору для балалайки-соло.
Завдання аналітичного ессе – виявити специфіку «образу балалайки» в
новому концептуальному жанрі, яким є концерт для балалайки з оркестром
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А. Гайденка в аспекті виявлення закладеної в ньому інструментальної
поетики.
Концерт є тричастинним циклом класичного типу: перша частина
відрізняється спокійним темпом (чверть = 72), що нетипово для головних
частин

циклу,

зате

характеризує

загальну

драматургію

як

лірико-

споглядальну з масштабним оркестровим вступом оповідно-архаїчного
складу. Друга частина (повільна) - ліричне інтермецо, засноване на теміцитаті з подальшим її варіаційним розвитком. Етнічно цитована тема-наспів
відображає специфіку західноукраїнського фольклору з типовою для нього
стилістикою. Фінал швидкий (алегро) і лаконічний завершує концепцію
твору.
Жанрові принципи концерту проявляються перш за все в діалогічній
формі музикування. Принцип концертності tutti - soli виявляється через
подвійні плани музичної драматургії: якщо партія оркестру (фортепіано)
уособлює собою соборну сутність, в той час як балалайка – особистісний
прояв художньої сили, направленої на слухача цим твором.
В цілому можна говорити про синтетичність моделі жанру концерту, на
яку спирається А. Гайденко: ігровий метод апелює до барокової культури,
імпровізаційність і каденції – знак класицистичного концерту; ліричне
інтермецо втілює романтичний вплив крізь призму фольклорного мелосу;
нарешті, фінал є смисловою точкою загальної драматургії циклу з претензією
на фіналоцентризм, оскільки в ньому звучить ще одна знакова цитата, що
символізує (свідомо чи інтуїтивно) пріоритет цінності національної культури,
причому не просто української, ширше – слов'янської. Закладена в основі
мелодики «Ой, чий то кінь стоїть» – кантова, відзначена європейською
інтонацією і жанровою установкою, яка однаково буде звучати не тільки на
українському але й на польському, словацькому та інших мовах.
Перша частина (Andante) має своїм фольклорним прототипом наспів
бандури, виконуваний прийомом арпеджіато і нагадує перебори кобзаря.
Цим обумовлена деяка стилізація музичної мови, зорієнтована на архаїчні
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пласти музичної культури слов'янської цивілізації. Елементи музичної
стилістики

головної

партії

(мі

мінор)

відрізняються

яскравою

характеристичністю: запам'ятовується остинато (ритмічне, ладогармонічне);
фонізм, що відсилає слух до асоціацій з праінтонацією («примітивні»
мелоформули; змінні ладові структури (амбітус від терції, не ширше квінти).
Архаїчні ладові формули включені в більш складні тональногармонійні умови: наприклад, сполучну партію (сольна репліка балалайки) і
другу тему експозиції відрізняють синтез різних ладових структур:
натуральний мінор, фрігійський, гіпофрігійський. При цьому зауважимо, що
ладовий каркас теми залишається незмінним, що обумовлено, варіаційним
процесом розвитку форми в умовах хроматичної діатоніки.
З точки зору образу інструменту балалайка постає простим настроєм
молодого ліричного героя, при першому знайомстві викликає посмішку.
Головна партія спирається на свідомо нескладні прийоми гри на інструменті
з підкресленим потенціалом до майбутнього драматичного нагнітання.
Важко переоцінити роль метроритмічної організації у відтворенні
профольклорних образів. Тема вступу у фортепіано задає ритмічний пульс.
Даний ритмічний малюнок, зберігаючись протягом всієї першої частини
концерту (хоча і в варіантно-трансформованому вигляді), стає його
лейтмотивом. У трансформованому вигляді він з'явиться і в фіналі.
Основна тема партії балалайки, на противагу оркестровому, становить
суб'єктивний план образної драматургії. Пісня як ліричний вислів
невипадково звучить в сольному викладі символом свободи і чистоти
внутрішнього світу людини. І якщо сольний тематизм - суб'єктивний план, то
оркестр - втілення об'єктивних сторін буття
Узагальнюючи образну характеристику основних тем інструментальної
драматургії, вкажемо, що тематизм нового твору А. Гайденко насичений
фольклорними прикметами та історико-стильовими алюзіями. Уявлення про
це автор втілює на основі жанрово-стилістичного моделювання. Іншими
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словами, кожне з описаних вище засобів музичної виразності - метроритм,
лад, мелос, акустико-фонічні особливості - відповідає певному програмному
прообразу.
У виконавському плані це створює особливі складності. З одного боку,
виконавець немов відособлений, у нього свій власний музичний світ
(пісенний пласт драматургії). З іншого – діє об'єктивний зовнішній світ
(партія оркестру). В їх діалозі народжується, на перший погляд, романтична
колізія. Однак, як покаже фінал, за авторським задумом перемагає єднання
героя зі світом (а не протиставлення, як в симфонічних концепціях
музичного романтизму). Концертний жанр, як правило, тримається на
паритеті суб’єктивного і об'єктивного, особистісного та соборного.
Що стосується каденції, відзначимо, що тут автор дає волю виконавцю
як і в аспекті технології і редакторських можливостей (співавторство) для
досягнення віртуозності і блиску звучання інструменту, так і в художньому
плані

(оскільки

в

ній

укладено

кульмінаційний

момент

всього

кульмінаційного розвитку).
Реприза будується на темі соло в новому метроритмічному і
фактурному вигляді – прекрасний засіб для розкриття конфліктної
драматургії, вирішена автором на національно-фольклорному матеріалі. У
такий спосіб композитор демонструє знання європейських принципів
музичної логіки, з урахуванням специфіки балалайки. Можливо, весь
програмний задум і пов'язаний з бажанням максимально розширити
семантичну образність цього інструменту. Музична драматургія для цієї
частини циклу пронизана драматизмом.
Простота і ліричність образної сфери другої частини Концерту
обумовлені опорою на цитату – тему відомої української народної пісні «Ой,
верше мій, верше». Чим більше заглиблюєшся у цю музику, тим більше
хочеться внести в її інтерпретацію глибинних рис освоєння духовного
досвіду композитора. Тому цю частину циклу можна віднести до суто
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фольклорної стилізації, пісенний мелос - лише вказівку на генетичну
приналежність автора до слов'янської національної культури.
У виконавському плані балалаєчник може виявити кантиленність,
темброве багатство, динамічну гнучкість. Як наслідок, друга частина постає
чудовим зразком інструментальної лірики композиторської спадщини
А. Гайденко.
Фінал (Allegro) відкривається енергійним і наполегливим вступом на
домінантовому органному пункті, фортиссимо і низхідній секвенції, що
готують вступ основної теми в тональності мі-мінор. Повтор однієї і тієї ж
формули має цілеспрямований характер, в своєму розвитку має висхідну
спрямованість в найвищій точці в кінці (fis2 -g2) (див.такт 224). В цілому
тема представляє собою монолітний період.
Наступна музична побудова нагадує розробку в силу свого нестійкого
розвиваючого характеру на нових тематичних мотивах (тт.. 226-233), спільно
в звучанні соліста і оркестру. У репризному розділі цей матеріал відсутній.
Лірика пісенної теми «Ой чий то кінь стоїть» становить яскравий
контраст середнього розділу складної тричастинної форми фіналу. Їх
органічне поєднання в динамічної репризі свідчить не про загострення
драматизму, а про кульмінаційний предикт до коди, яка, відповідно до моделі
інструментально-ігрового

жанру,

пронизана

настроєм

загального

життєствердного пафосу.
Резюме. Як відомо, композитор відчуває сильний вплив власних
звукових красот інструменту. І якщо академічний виконавець і слухач
націлені на традицію інструментального звучання в його природній повноті і
художній узагальненості, то композитор, котрий береться за створення
оригінального твору для нового для нього інструментарію, повинен через
звуковий стану своєї творчої свідомості, немов пройти весь історичний шлях
розвитку інструменту, і не «зіпсувати», своїм модерним світосприйманням
того, щоб почути та втілити його можливості інструменту, відкрити для
нього нові горизонти.
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Образ інструменту в новому творі А. Гайденко відзначений яскравим
динамізмом і семантичною модуляцією: від презентації головної партії
першої частини як репрезентанта архаїчної простоти - через виявлення
віртуозних можливостей інструменту паралельно драматизації загальної
концепції - до виявлення ліричного ядра, інструментальної пісенності.
Включення цитати на тему канта «Ой чий то кінь стоїть», який у сучасно
слухача асоціюється з українською національною культурою, в концепції
твору А. Гайденко отримує подібну трансформацію як знак «зустрічного
руху» від вузького етноцентризму до справді європейського розуміння
цінностей і пріоритетів музичної творчості .
Класифікацію жанрових моделей композиторської творчості для
балалайки, що склалася в культурному часопросторі ХХ ст. завершено. У ній,
як у дзеркалі, відбилися актуальні стильові процеси сучасного концертного
виконавства на балалайці України.
Висновки до Розділу 2
Таким чином, проаналізовано жанрово-стильові традиції академічного
виконавства, які виявляються переважною серед інших форм балалайкового
музикування.
З

точки

зору

історичної

ґенези

балалайкового

виконавства,

еволюційного переходу від аматорського до професійного мистецтва
відзначається роль етнофольклорних (українських і російських) жанрів, які
впливали

в

подальшому

на

стилістику

і

інтонаційну

драматургію

композиторських творів для цього інструменту (пісенність і танцювальність).
Узагальнюючи жанрово-стильові пріоритети балалайкового мистецтва,
відзначено роль слов’янського фольклору, який впливав на стилістику творів
для цього інструмента (пісенність/танцювальність). Якщо перші твори для
балалайки майже цілком представлені обробками народних пісень («Реве та
стогне Дніпр широкий» в обр. О.Ленеця, 1911 р.), то з кінця 50-х років в
Україні багато композиторів звернулися до створення оригінальних
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композицій для цього інструменту (М. Шульман, К. Домінчен, Т. Шутенко,
К. Мясков). У проаналізованих творах є наявним, яким чином закріпилися
артикуляційно-технологічні

і

фактурно-темброві

комплекси,

що

увиразнюють стан інструментального мислення виконавців на балалайці.
Національний звукоідеал балалайки відзначено охоронною тенденцією, сенс
якої – збереження історичної пам'яті міжслов'янської культури.
До основних типів семантики звукового образу балалайки належать:
звукоімітація, звуконаслідування; стилізація тембрів інших інструментів
(наприклад, клавесина); стильове моделювання (наприклад, інструментальна
культура бароко має такі стилістичні ознаки, як мелізматика, секвенційність,
танцювально-моторна, аріозна основа). Хоча балалайка має дещо обмежений
діапазон, в порівнянні з іншими інструментами академічного виконавства,
проте історичний досвід музикування на цьому інструменті вказує на
поширення музичної семантики звукового образу балалайки: від народних
танцювальних награвань до вишуканих стилів рококо, від пісенної лірики до
фламенко.
Виявлено такі тенденції взаємодії композиторської творчості та
виконавства на балалайці, як:
•
балалайки

жанрове моделювання, закріплене в інструментальній поетиці
(відтворення

усталених

в

західноєвропейській

класико-

романтичній культурі типів жанрової семантики (токата, романс, гавот,
вальс, сюїта, концерт);
•

стильове моделювання – розширення сформаної національно-

забарвленої специфіки «звукового образу балалайки», завдяки чому
інструмент долучається на паритетних засадах до кола музичного
постмодерну.
Жанрово-стильові моделі композиторської творчості для сучасних
виконавців на балалайці засвідчили універсалізм Буття «звукового світу»
балалайки, її життєдайність та невмирущу красу. Пошук композиторами та
виконавцями нових виконавських прийомів спонукає до осмислення
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фундаментальних

засад

виконавської

поетики

балалайки

(теорії

виконавства). Коли музикант сам робив собі інструменти, він пристосовував
їх

тільки

для

себе

самого,

вони

виявлялися

індивідуалізованими.

«...інструмент відображає і закони самої музики - її шкали, діапазони, засоби
і прийоми. Він відбиває смаки публіки, націлений на неї за зовнішніми і
внутрішніми властивостями» [120, с. 88].
На початку ХХІ століття музика для балалайки, володіючи власним
просторово-звуковим тезаурусом, є самобутньою сферою академічного
народно-інструментального мистецтва, зі своєю картиною світу, унікальною
темброво-фонічною

аурою,

усталеною

системою

специфічно-

інструментальних засобів відображення дійсності.
Підсумовуючи

композиційно-драматургічні

спостереження

над

втіленням сучасного репертуару в умовах інструментально-жанрової системи
балалайкового виконавства, можна стверджувати думку про наявність
історично сформованої специфіки фактурно-тембрового і артикуляційного
інтонування на балалайці, що дозволяє визначити нову дефініцію –
«інструментальний стиль балалайки», як різновид виконавського стилю
(академічної сфери творчості).
Жанрову специфіку інструменталізму підтвердили такі рівні аналізу,
як: виявлення сформованих фактурно-мелодійних формул і пов'язаний з ним
аплікатурний і артикуляційний комплекс; темброва і фактурно-регістрова
варіантність. Для балалайки процес формування жанрової системи в системі
композиторського

стилю

виявився,

з

одного

боку,

концентровано-

«ущільненим» за часом, а з іншого – він є відкритим на сьогоднішній день.
Сучасне

мистецтво

балалайки

вже

давно

подолало

вузькоспрямованість, досягнувши рівня академічних інструментів щодо
оригінального репертуару і виконавської майстерності. Цю думку підтвердив
проведений аналіз жанрових моделей, відібраних із знакових творів
провідних композиторів другої половини ХХ – початку ХХІ століть.
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Процес формування жанрової системи балалайкового мистецтва в
системі композиторської практики ХХ ст. виявився, з одного боку,
концентровано-«ущільненим» у часі, а з іншого – є відкритим до нині.
Оригінальні композиції для балалайки в практиці композиторів кінця ХХ –
початку ХХІ століть (Г. Цицалюк, Є. Тростянський, А. Білошицький,
В. Зубицький, К. Мясков, В. Власов, М. Стецюн, А. Гайденко) становлять
класичний

доробок

балалайкового

виконавства.

Твори

українських

композиторів зайняли чильне місце в концертних програмах виконавців на
балалайці в усьому світі (Україна, Росія, Білорусь, Німеччина, Франція,
США) на виконавських конкурсах найвищого рівня (м. Клінгенталь
(Німеччина), м. Кастельфідардо (Італія).
Оскільки надзавданням дисертації було проектування теоретичних
засад балайкового виконавства, то розглянута у Розділі 2 жанрово-стильова
еволюція жанрів композиторської творчості балалайки є основою для
розгляду теоретико-методологічного дискурсу дослідження.
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РОЗДІЛ 3
ВИКОНАВСЬКА ПОЕТИКА МИСТЕЦТВА ГРИ
НА БАЛАЛАЙЦІ
3.1 Інструментальний стиль балалайки
Завдання даного розділу – розробити методологічні засади теорії
балалайкового виконавства, яка має охопити технічний і художній потенціал
інструменту, реалізований у виконавському досвіді на всьому часопросторі
його мистецького буття.
Виконавська поетика містить певні складові, що необхідні для
виокремлення спеціальних предметностей:
 музична акустика, що вивчає природу музичного звучання
(музичні системи та строї);
 феноменологія

особистості

(характристика

представників

виконавських шкіл);
 теорія артикуляції (комплекс виконавських способів і прийомів
виразності балалайкового мистецтва), а також темпоритм і
агогіка, динаміка, темброва драматургія;
 виконавська драматургія;
 інструментальний стиль балалаєчника.
Перед тим, як перейти до характеристики основного змісту теорії
балалайкового виконавства, вкажемо на роль універсальних фізикоакустичних законів, що впливають на спосіб музикування на цьому
інструменті – органології.
3.1.1 Органологія
Слід завжди звертати увагу на якість інструменту, так як акустичні
властивості балалайки (сила звуку, тембр і співучість) безпосередньо
залежать від матеріалу (дерева), з якого виготовляються дека, кузов, поріжки
і підставка і т. д.
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Проблеми систематизації та класифікації музичних інструментів
піднімалися протягом всієї історії музичної культури. Дослідники прагнули
поєднати музичні інструменти за певними ознаками в групи і таким чином їх
систематизувати. Це призвело до появи численних систематик і класифікацій
музичних інструментів. Найдавнішою з класифікацій є старокитайська, де
хордофони групували за матеріалом виготовлення; систематика Боеція – за
способом звуковидобування. У класифікації Авіценни спостерігається поділ
хордофонів на підгрупи: щипкові і смичкові.
Універсальну структурну класифікацію здійснив К. Маійон: головною
ознакою є джерело звуку, а непряма – спосіб звукоутворення.
Найбільш універсальною і зручною у користуванні є класифікація
Е. Хорнбостеля – К. Закса, в якій інструменти засновані на принципах
споріднення або відмінності одного типу (виду, різновиду, групи, підгрупи)
музичного інструменту від іншого за такими параметрами – за формою,
конструкції, строю, способом гри, репертуаром, манерою виконання та ін.
Іншими словами, конструкція інструмента безпосередньо впливає на функції
та можливості самого інструмента. Однак загальноприйнятої системи
класифікації музичних інструментів поки не існує: зарубіжні та вітчизняні
інструментознавці опрацьовують та уточнюють існуючі класифікації.
До проблеми класифікації музичних інструментів зверталося багато
дослідників. Але не всі ці спроби були науковими і зручними для
користування, оскільки не мали єдиних і логічних критеріїв поділу
інструментів на відповідні групи. В різний період часу у кожного народу ці
критерії відрізнялися. У сучасній науці всі історичні і нині існуючі
класифікації

музичних

інструментів

поділяють

на

структурні

і

функціональні.
Структурні – ті, що систематизують музичні інструменти за принципом
їх побудови, а функціональні – групують інструменти у відповідності з
функціями, виконуваними ними в музичному побуті [168]. За міжнародною
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систематизацією музичних інструментів Хорнбостеля-Закса, балалайка
входить в третій тип хордофонів – лютневидні інструменти.
Розрізняють два типи лютневидних інструментів: довгошийкові та
короткошийкові, вказуючи, що довгошийкові лютні у ранньосередньовічній
іконографії з'являються значно частіше, ніж короткошийкові [162, с. 270].
В іконографічних джерелах збереглося кілька зображень довгошийкової
лютні. Одне з них – лютня Утрехтського Псалтиря (Шампань, Південна
Франція) з пропорціями корпусу до шийці 1:2 або 1:3. Інструмент має дві або
три струни. На думку К. Закса, саме з лютнею Утрехтського Псалтиря
близько пов'язана балалайка [162, с. 157]. Це свідчить про існування в
ранньосередньовічній Європі як двох-, так і триструнних лютней, які могли
бути привнесені в Західну і Південну Європу нащадками скіфськосарматських племен.
Подібна інструменту Утрехтського Псалтиря є триструнна лютня,
зображена в руках Царя Давида з «Золотого Псалтиря» з монастиря р. СенГаллен (суч. Швейцарія, IX ст.). За спостереженням К. Закса, європейські
лютневидні хордофони на початку Х століття мали як бічне, так і тильне
розташування колків. Саме бічне розташування кілочків для тримання струн
Закс називає типологічним ознакою лютнеподібних інструментів країн
арабського світу.
Г. Хоткевич в монографії «Музичні інструменти українського народу»
приводить аналогію: «…Чи була кобза у великоросів? Інструмент був, але під
другим іменем – балалайка» [168, с. 69]. Він посилається на декілька виданих
матеріалів та на польську енциклопедію Оргельбранда, що «..та кобза має
три струни, це інструмент української молоді; перейшов він до козаків від
татар» [там само]. Чи не першу уяву про кількість струн на кобзі маємо з
польської приказки: «Легше на кобзі дві струни настроїть, ніж три, щоб вони
між собою узгоджувались».
Також він стверджує, що та кобза була розповсюджена у поляків.
Коли Хоткевич починає описувати конструкцію інструменту, який він
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називає кобзою, то ми бачимо, що «…первісна кобза має дійсно довгу ручку і
подовгастий корпус з малим числом струн, по ручці йшли лади, як це теж
личить інструментові малострунному. Таким чином графічні дослідження
дають нам змогу сказати, що первісна форма кобзи була: вузька шийка,
подовгастий корпус, мало струн і лади…» [168, с. 78].
Багато джерел ХXVII — XVIII ст. засвідчують наявність у кобзи трьох
струн. Так, в латино-греко-слов’янському словнику, виданому за велінням
Петра І і відомому як «Лексикон треязичний» (1704), значиться: «Кобза —
пения орган троеструнный». У польському словнику С. Лінде (1807)
говориться, що кобза — це «старосвітська лютня чи ліра з трьома струнами».
Такої думки дотримуються також інші польські письменники: Юнгман,
Чарторизький, Голембійовський, Совінський [168, с. 73].
Опис Г. Хоткевича видається нам вельми важливим з багатьох точок
зору. З однієї сторони, називаючи різними іменами майже один і той же
інструмент, він тим самим підкреслює однорідність ґенези та близькість іх
коріння, з другої – при цьому він уникає самої можливості визнати існування
в Україні 16-17 століть інструменту «балалайка» та поняття, що пов’язано з
його ім’ям. Однак при цьому Г. Хоткевич не розглядає балалайку (як і гітару,
до

речі)

як

інструмент

український,

бо

вважає

такі

інструменти

«наносними»…
Отже,

визначені

вченим

типи

середньовічних

лютнеподібних

інструментів, які мають східний генезис, існували і в слов'янському світі.
Довго-, і короткошийкові лютні збереглися в традиційному інструментарії
південних і східних слов'ян (болгарська тамбур, українська кобза, балалайка,
домра).
Балалайка з описів ХVІІІ ст. мала дві струни, причому друга вважалася
«бурдонною». Я. фон Штелін у праці «Известия про музыку в России»
говорить про балалайку, яку він бачив і чув у Петербурзі, на ній ще в першій
половині XVIII століття було дві струни, одна з яких – бурдонна. Якщо
О. Фамінцин визначає бурдон через функцію струни, яка «постійно звучала
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разом з натиснутою» [162, с. 81], то К. Вертков вважає бурдоном нерухомий
бас [29, с. 87]. Зауважимо, що існують його аналоги і у церковній культурі –
це ісон у візантійській співочої традиції. Функціональність бурдонних струн і
причини виникнення бурдону автори не характеризують.
Розглянемо основні конструктивні особливості балалайки як сучасного
концертного інструмента.
Балалайка «Андріївського типу» – це трикутний корпус, зібраний з
клепок з висушеного і підготовленого клена. У верхній частині балалайки
знаходиться кльоц, що збирає клепки до грифу, а в нижній, протилежної –
задинка. Дека виготовляється зі спеціальної резонансної ялини. Для
зміцнення

і

додання

жорсткості

деці

використовуються

пружини,

виготовлені з дерева та кріпляться з внутрішньої сторони деки.
Резонатор знаходиться посередині деки і являє собою отвір для
поліпшення акустичного резонансу всіх звучащих частин балалайки. Перша
струна виготовляється із сталі, її діаметр 0,3 мм, друга і третя струни
виготовляються з карбону або нейлону, товщина 1 мм Дека балалайки
захищена від пошкоджень виконавцем спеціальним щитком − панцирем.
[5, с. 32].
Історичний хронотоп виконавства на балалайці – від аматорського
народно-побутового до академічного мистецтва – вказує на неодноразові
спроби удосконалення інструменту і самими музикантами і майстрами,
починаючи від зміни розмірів корпусу і окремих деталей до зміни устрою та
кількості струн. З-за відсутності загального системного підходу, ці спроби не
виправдовували себе, так як виникнення нової конструкції балалайки (або
вдосконалення старої) без об'єктивних вимог до необхідних якостей
інструменту були засновані або на побажаннях окремих виконавців, або
пов'язані з фізіологічними особливостями ігрового апарату музиканта.
Одним з найбільш значущих, революційних кроків у органологічному
розвитку балалайки була хроматизація.
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Процес значного розширення образно-тематичної сфери творчості
композиторів для балалайки в період упродовж XX – початку XXI століть
ставить перед виконавцем нові завдання, у зв'язку з якими виникає
органологічна проблема. Сучасний репертуар не можливо виконати на
інструменті «старого типу». Більшості інструментів просто не вистачає
діапазону, а тембр і сила звуку не відповідають сучасним вимогам.
В цілому, склалася система виконавської виразності – поетика
балалайкового

виконавства

–

система

прийомів

і

способів

звуковидобування, обумовлена можливостями тембрально-семантичного
трактування інструменту.
Процес відображення нових стильових напрямків в сучасній музичній
культурі торкнувся також і композиторського мислення. Посилення
драматизму й трагедійності, інтелектуалізація лірики і вища ступінь
віртуозності – у творах для балалайки не поступаються за силою художнього
впливу інших академічних інструментів народної сфери музикування.
Складовими виконавської поетики є такі виразні та технічні параметри
композиторського тексту, як:
• артикуляція – система способів звуковидобування;
• тембр і його характеристики (регістри);
• темп і темпо-ритмічні особливості;
• динамічна шкала.
Усі

елементи

виконавської

виразності

перетворюються

на

характеристики звукових коливань, що слухач сприймає як образ. Тут
найважливішим

виявляється

створення

гнучкої

системи

управління

мікрочасовими особливостями звуковедення на балалайці. Досі висловом
дослідника Є. Назайкінського, у співвідношенні технології оригінального
образу

і

його

художніх

конотацій

закладений

принцип

симетрії:

«Акустичний процес виявляється частиною химерної симетрії, віссю якої є
перехід від фізичного до психічного<...>Звук інструменту є соціально
відібраним і вводиться у світ уявлень кожної окремої людини у вигляді
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одного з належних культурі сенсорних еталонів» (виділено мною. – С. К.)
[120, с. 84]. З цього зауваження випливає дуже важливий висновок щодо ролі
інструмента (у нашому випадку – балалайки) у створенні звукого образу
світу і ширше – національної картини світу. Відповідь на цю методологічно
важливу установку неможлива

без попереднього аналізу специфіки

виконавства на тому чи іншому інструменті. Перейдемо до поетапного
розгляду кожного фактора балалаєчного інструменталізму в аспекті його
уніфікації та специфічності звукообразного вираження.
3.1.2 Тембр. Артикуляція. Фактура. Динамічна і темпоритмическая
шкала
Темброва колористика. Як відомо, ще Б. Асафьев ставив тембр у
перший ряд факторів, що мають велике значення для сприйняття характеру
музики та в інтонуванні її сенсу. [7,с. 62] Тому необхідно хоча б коротко
звернутися

до

характеристики

основних

засобів

виразності

цього

інструменту, прийомів виконання. Крім того, аналіз цих специфічних
особливостей може сприяти стимулюванню роботи композиторів у розвитку
репертуару для балалайки.
Серед народних інструментів балалайка як сольний інструмент
виділяється особливою співучістю і тонкістю звучання, самобутністю і
благородною красою тембру. Задушевність і м'якість звучання (атака звуку)
балалайки виникає завдяки безпосередньому контакту рук виконавця зі
струнами, без штучних «посередників» (як, наприклад, медіатор у домри).
Сучасна

балалайка,

зберігши

«фольклорний

ген»

(дух

пісенної

та

танцювальної творчості), придбала високі техніко-акустичні концертні якості
– насамперед, яскравий, насичений звук, проникливий і досить гучний,
дзвінкість тембру.
Якість звуку на балалайці залежить від струни, на якій виконується той
чи інший прийом. Її перша струна — металева, тому її звучання яскраве,
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дзвінке. Друга і третя струни – капронові або нейлонові, їх звучання більш
м'яке, матове.
Вперше на зв'язок законів акустики з звукоутворенням на струнних
інструментах вказав Б. Міхєєв. Значення фізико-акустичного аспекту як
універсальної основи виконавської естетики звукоутворення, на якій
будується робота над отриманням яскравого, виразного звучання, важко
переоцінити. В якості методологічного обґрунтування Б. Міхєєв вказує на
дослідження в галузі природничих та філософських наук (теорія енергітизму
Р. Гельмгольца і Т. Юнга), згідно з яким, музичний звук має три ознаки:
силу, висоту і забарвлення [113, с. 9].
За діапазоном звучання розрізняють нижній (від Е1 до Е2); середній (від
Е2 до А2) і високий регістр (від А2 до D2). За законом Т. Юнга, при переході зі
струни на струну сила звуку (залежна, в тому числі і від кількості обертонів),
на різних струнах різна. Тембр залежить від кількості обертонів і від їх
відносної сили, а при переході зі струни на струну тим паче, де струна «e»
нейлонова, а струна «а» – сталева. Крім того, вони мають різну товщину,
тембр звуку буде неминуче, і різко, змінюватися. Відповідно, виконання
мелодії в різних регістрах супроводжується різними асоціаціями і тембросемантичними уявленнями. Так, наприклад, виконання гами в нижньому
регістрі викликає такі характеристики звучання, як «м'який», «глибокий»,
«матовий», «густий» (самі нижні можуть звучати дещо приглушено).
Середній

регістр,

який

прийнято

пов'язувати

зі

співом,

характеризується як досить світлий, найбільш співучий (педальний), з довгим
загасанням,

динамічно

самий

гнучкий

і

гучний.

Високий

регістр

відрізняється дзвінким, переливчастим звуком (що викликає порівняння з
дзвіночком). При переходах у верхні позиції ліва рука не повинна
зустрічатися з правого, інакше при «зустрічі» рук не залишається місця для
коливання струни і, відповідно, зникають обертони. Слід корегувати тембр,
відводячи праву руку або до підставки, немов подовжуючи струну, або до
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грифу. Необхідно враховувати зміну висоти позиції і коректувати відповідно
до цього положення місця видобування звуку.
Звук, що містить більше обертонів, сприймається слухом як більш
гучний. Людське вухо чує більш ясно і чітко високі тембри голосу і не
завжди може розрізнити слова в низькому регістрі голосу. Коли ми хочемо
сказати щось тихо, ми знижуємо регістр голосу.
Як відомо, коливання струни на балалайці залежать від декількох
факторів: частоти тремоло, сили натискання, якості дотику (щипок, удар),
місця дії (на грифі струна більш «м'яка», а у підставки більш пружна).
Основним специфічним прийомом звуковидобування на балалайці є
«брязкання», що представляє собою рівномірно-послідовне чергування
ударів фаланги вказівного пальця правої руки зверху вниз і знизу вгору по
всіх струнах з участю передпліччя, кисті, а при голосній динаміці і плеча.
Цей прийом однаково гарний у всіх динамічних відтінків (від piano і forte).
Іншим основним прийомом є тремоло. На відміну від інших струнних
народних інструментів, зокрема домри, тремоло на балалайці звучить м'якше,
щиріше. Широко використовуються різні види піцикато, арпеджіато,
гліссандо,

гра

подвійними

нотами

і

акордами,

флажолети.

Часто

застосовується прийом вібрато, особливо при виконанні помірної за рухом
музики.
Характерним прийомом звуковидобування на балалайці є дріб. Це
прийом, при якому по струнах наноситься удар по черзі чотирма (мала дріб)
або п'ятьма (велика дріб) пальцями правої руки. Так як дріб починає досить
слабкий мізинець, а закінчує вказівний (або великий) палець, виникає певний
ефект підсилення звучання на одному співзвуччі. Удар чотирьох пальців є як
би форшлагом до звуку, виробленого ударом великого пальця.
Отже,

балалайка

–

інструмент,

якому

притаманна

темброва

різноманітність. Ця різноманітність забезпечується багатством обертонів і
акустичною системою, центром якої є струна. На балалайці можливо
використовувати величезну кількість різних прийомів звуковидобування,
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штрихів, флажолетів, тембрів, специфічних колористичних прийомів (гра за
підставкою, імітація інших струнних інструментів) – все це дозволяє
змінювати забарвлення звучання і вносити в темброво-інтонаційний процес
виконавської

інтерпретації

музичного

твору

неповторні

акустичні

характеристики.
Основа виразного звучання – технічні навички, забезпечені єдністю
слухової і м'язової діяльності балалаєчника.
Хоча балалайка має дещо обмежений діапазон, порівняно з іншими
представниками академічного виконавства (гітара, скрипка, домра), тим не
менш історичний досвід музикування на цьому інструменті вказує на
необмежені можливості у створенні музичних образів: від специфічно
народних наспівів, танцювальних, до історичних стилів західноєвропейської
культури Минулого (рококо, бароко, класицизм, романтизм, імпресіонізм) і
сьогодення (стилі ХХ століття – модернізм, неомодернізм, постмодернізм);
від ліричної слов'янської пісенності до запального іспанського фламенко.
Аналіз історичних прикладів пов'язаних зі стилем музикування був
запропонований у другому розділі. Хочеться відзначити, що звуковий образ
балалайки, з одного боку генетично чітко прив'язаний до «слов'янської
картині світу», а з іншого – жанрово-стильова еволюція композиторської
творчості

для

узкоприкладного
перетворення

балалайки

відзначена

використання
його

в

цього

статус

тенденцією

до

багатющого

академічного,

відмови

інструменту
з

від
і

універсальними

характеристиками.
Взаємодія акустичних, технічних і художніх прийомів демонструє один
з найбільш характерних виконавських прийомів – репетиція (періодичний
повтор одного і того ж звук поєднання, повтор, дубль). У рядку виконавських
проблем однією з пріоритетних є проблема звуку. Звук являє собою деяку
матеріальну субстанцію, в якій втілюються музичні образи і характеристики
які багато в чому визначають їх образ. Однак проблема звуку включає безліч
різних аспектів, у тому числі, з точки зору тембру інструменту.
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Низький та середній регістри часто застосовуються і добре звучать при
грі

брязканням,

тремоло,

подвійними

звуками

і

акордами.

Деяка

різнотембровість викликана різним типом струн, яка виникає при виконанні
акордів і подвійних звуків, надає звучанню особливу принадність і
специфічний тембр. Середній регістр на першій струні – звучний, найбільш
гнучкий в динамічному відношенні: в piano — м'який, ніжний, forte дзвінкий, соковитий. Високий регістр балалайки прими використовується
широко і добре звучить практично в кожному штриху. Різноманітність
прийомів звуковидобування, багатство штрихів і динамічних відтінків дають
балалайці

широкий

спектр

виразних

можливостей,

незважаючи

на

обмежений нижній діапазон інструменту.
Інтонування на балалайці у високому регістрі, є не стільки співочим
стільки наслідувальним – імітує інші музичні інструменти з аналогічним
високим ладом (флейта, скрипка тощо), що вказує на здатності інструменту
до імітації природи, співу птахів («Політ джмеля» Н.Римський-Корсаков,
«Курка» Ж. Рамо, «Перегук птахів» Ф. Куперен).
Артикуляція – це комплекс прийомів звуковидобування, кожен з яких
має дві функції: технічну (власне процес видобування звуку) і художньовиразну (в сучасній термінології – семантичну). Артикуляція у виконавстві є
найважливішим способом смислотворення.
Артикуляційний комплекс – це система семантичних одиниць, які
склалися історично, і є рушійною силою в еволюції штрихів. Кожен прийом –
це спосіб виголошення інтонації, від якого залежить кінцевий результат –
музичний образ. Звідси роль штриховий культури в цілому як мистецтва
артикуляції важко переоцінити. Специфіка звуковидобування на балалайці на
відміну від інших хордофонов полягає у наявності таких способів
звуковидобування, як:
1) щипок – тобто безударное натискання; здійснюване поставленим на
струну пальцем без кидка кисті,
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2) удар – інтенсивний дотик до струні з замахом і кидком кисті,
вказівним або великим пальцем.
Всі відомі прийоми звукоутворення на балалайці є результатом
комбінації і взаємодії цих способів. Таким чином, виконавські особливості
балалайки дозволяють створювати цікаві штрихові комбінації, збагачувати
загальне звучання інструменту різними артикуляційними поєднаннями і
прийомами звуковидобування.
Перелічимо основні з них:
• прийом, який називається «брязкання», що представляє собою
рівномірні удари по всіх трьох струнах зверху вниз і знизу вгору вказівним
пальцем правої руки) як найбільш природний і органічний для балалайки
увійшов в ужиток виконавців на інших інструментах (домра, гітара) під
загальним ім'ям «балалайковий»;
• тремоло (часте чергування рівномірних і однакових по силі ударів по
струнах в результаті яких створюється враження безперервно співучого
звуку) – прийом, найбільш яскраво характеризує та виражає кантиленну
пісенність інструменту (особливо в акордовою фактурою), він забарвлює
безперервний звук ритмічною, динамічною та інтонаційною пульсацією.
Завдяки тремоло, звучанню балалайки не відмовиш в естетичній значимості і
виразності;
• піцикато – в його різновидах: «одинарне» – витяг звуку рівномірними
ударами по одній струні вказівним пальцем правої руки, і «подвійне» – витяг
звуку рівномірними ударами по одній струні по черзі великим і вказівним
пальцем правої руки;
• вібрато – прийом, що полягає у зміні висоти звуку в невеликих
межах. Витончене звучання від ліричного до експресивного досягається як
коливанням пальця лівої руки на грифі, так і натисканням на струну кистю
правої руки між нижнім поріжком і підставкою;
• піцикато пальцями лівої руки – досить ефектний прийом гри, який
використовується як своєрідна звукова фарба в багатьох творах балалайкової
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літератури. Характерна особливість в перенесенні звуковидобування в ліву
руку, а права дає тільки відправні моменти для піцикато пальцями лівої руки;
• гліссандо – прийом гри, полягає в легкому і швидкому ковзанні
пальців лівої руки по струнах знизу нагору або зверху вниз;
• гітарне тремоло – почергове витягування звуку чотирма або п'ятьма
пальцями правої руки рівномірними ударами по струні;
• флажолети – звуки високого, яскравого, дуже світлого, дзвінкого
тембру, які добуваються шляхом розподілу струни на дві, три, чотири і т. д.
частини від верхнього поріжка до підставки;
• дріб – послідовне чергування ковзних ударів по всіх струнах
балалайки, послідовно рухаються пальці правої руки. Ефектне звучання
нагадують дріб барабана. Існує кілька видів дробу: мала, зворотна, велика і
безперервна.
Техніка правої руки вимагає спеціальної роботи для реалізації
динаміки,

акцентів,

сфорцандо,

специфічних

штрихів,

різних

видів

артикуляції, Найбільш складні прийоми виявляються важко «доступними»:
ковзання (вниз, вгору), ритмізоване тремоло, тремоло по всіх струнах.
Представлена система штрихів та прийомів звуковидобування, що
історично склалася у балалайковому виконавстві, є, з одного боку, відомою в
практиці академічного мистецтва, а з іншого – досі в Україні не створено
серйозного дослідження, в якому б ця система була представлена у всій
повноті жанрової і стильової динаміки і співвіднесення різних історичних
етапів освоєння інструмента. В той час, як в баянному мистецтві можна
відзначити певний «прорив» у виконавське музикознавство, яке спеціально
обговорює проблеми специфіки народно-інструментального академічного
мистецтва [42,с. 138], у спеціальній науковій літературі щодо балалайки
даний рівень науково-методологічного освоєння не досягнуто.
Звідси вибір шляхів жанрового і стильового аналізів відібраних зразків
для подальшої апробації системи виконавських засобів виразності в
композиторській творчості буде продиктований критеріями не стільки
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загальними, скільки іманентно властивими природі самого інструменту і
ментальних принципів його побутування в сучасній соціокультурній ситуації
України.
Вкажемо також на інші фактори виконавської творчості, пов'язані з
композиторським способом фіксації тексту – фактуру і віртуозність, багато в
чому обумовлені технічними можливостями реалізації звукових комплексів
на балалайці.
Композитори повинні враховувати типи фактури, що історично
склалися в історії музики західноєвропейської традиції, з одного боку, і
органологічні

особливості,

продиктовані

органікою

балалайки,

що

відображають дух етнонаціональної слов'янської ментальності, – з іншого.
Корінною відзнакою балалайки є його інструментальна природа: про це
свідчать

типові

фактурні

формули,

зручність

виконання

(природне

розташування пальців на грифі). Додамо до цього – її віртуозні можливості
обумовлені, в тому числі і темперацією, величезний спектр танцювальних
награвань з їх метроритмічною організацією, що відображають форми руху в
природі і людській психіці (Б. Асаф’єв) [7]. Не випадково музикування на
балалайці називають знаковим терміном – гра: на відміну від співу, який
також доступний балалайці.
Безумовно, що вибір того чи іншого способу або прийому залежить від
авторського задуму твору який, у свою чергу детермінований двома
стилевими установками творчості – жанром (жанрово-інтонаційними
витоками) і національним стилем. Результатом органічної взаємодії
музичного образу, його тембрального характеристики і артикуляційного
потенціалу є можливість стилізації національного стилю на основі
моделювання принципів інструментального стилю балалайки, її віртуозного
блиску і

витонченості, імітації

людського характеру

–

бадьорості,

зухвальства, веселощів, розмаху.
Зауважимо, що крім блискучої техніки і віртуозної майстерності,
інструментальний стиль балалаєчника не виключає й іншої корінної
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властивості

цього

інструменту

–

бути

носієм

мелодійного

стилю,

провідником співу на цьому струнному інструменті. Приклади численні.
Динаміка. Крім часових характеристик, інструментальна звучність
змінюється в просторово-динамічному плані. З точки зору звуковедення
розрізняють різні ступені динаміки звуку: з посиленням; із затиханням; рівне;
хвилеподібно; терасоподібно. Інакше кажучи, динаміка характеризує якісний
рівень усвідомленого інтонування.
Звук балалайки може мати безліч атак і закінчень. При цьому динаміка
може виникати навіть у межах одного звуку, що обумовлено вимогою до
характеру вимови і залежить від м'якого дотику пальця: з атакою або
акцентом, або з ледь помітною атакою; точним початком і зняттям звуку;
щільною, твердою або різкою атакою звуку. Цілісне охоплення різних
прийомів звукової виразності, представлене в системному вигляді, з одного
боку, свідчить про багатство і високий рівень культури інтонування в
балалайковому виконавстві, а з іншого – допомагає слухацькій аудиторії
диференціювано сприймати семантику інтонування образу з поділом на
найтонші нюанси і рівні асоціативного мислення. Якщо взяти ці показники за
основу сучасної теорії артикуляції в балалайковому виконавстві, то можна
скласти ціннісну шкалу, мета якої – виявити міру глибинного осягнення
виконавцем звукової естетики свого інструменту.
Чистота і ясність артикуляції поєднується з рухливістю динамічної
шкали. М. Давидов трактує динаміку у вузькому і широкому сенсі,
справедливо пов'язуючи її з функцією виконавського слуху (ширше –
мислення) [46]. Динаміка у вузькому сенсі є гучносний фактор, вона
незамінна у виконавському процесі, оскільки дозволяє створити ступінь
напруженості розвитку, спряженості тонів і розділів цілого. У цьому сенсі
через динаміку балалаєчник створює експресивність і

натхненність

виконавчої форми. Слід зазначити, що динаміка впливає не сама по собі, а в
поєднанні з іншими виконавськими засобами (штрих, повнота і глибина
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тембру, частота тремолювання, ньюансування та агогіка). Дуже важливо,
щоб звук «дихав», був гнучким, а не плоским.
Як відомо, звукові імпульси в залежності від частоти їх чергування
сприймаються слухом по-різному. На тремоло балалаєчники можуть
домогтися філіровки звуку, як у вокалі або при грі на скрипці. Все залежить
від биття і частоти тремолювання, ритмізації тремоло, ігри кінчиком пальця
або більшої його площиною, гра в нижньому або верхньому регістрах.
Темп. Як відомо, композиторські засоби виразності ритм і метр
пов'язані зі слуховими уявленнями і з тривалістю окремих звуків і їх
співвідношенням: це, насамперед, тривалість, стислість, акцентність.
Вдосконалення конструкції інструменту сприяло розширенню його
виразного потенціалу, напрацювання нових технічних прийомів, відкриття
багатства тембрів і їх участі у загальній інтонаційній драматургії,
застосування нових способів звуковидобування та голосоведення.
Аналіз

оригінальної

інструментальної

творчості

українських

композиторів для балалайки в історичній еволюції дає підстави для
осмислення її творчих процесів, визначення напрямків наступності та
етапності, а також взаємозв'язку соціальних функцій цієї групи творів з
виконавчим

процесом,

вдосконаленням

конструкції

інструмента,

професіоналізацією професійної освіти та концертної практики.
Таким

чином,

сила,

висота,

тембр

–

це

якісні

параметри

звукоутворення на балалайці, онтологічно значущі для формування його
специфіки як звуковиразності в системі цінностей «людина – світ».
***
Перейдемо до аналізу ролі фактури у створенні специфічного стилю
гри на балалайці і її виконавської поетики.
Органологічні (конструктивні) особливості балалайки – кількість
струн, квартовий лад, бурдон двох однакових за звуковисотністю струн, мале
використання

позиційної

аплікатури,

відносно

обмежений

діапазон,

обмежена динамічна шкала – всі ці особливості, безумовно, вплинули на
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створення і застосування стійких, сформованих типових фактурних формул.
До яких слід включити наступні:
• одноголосно-пасажна, (гамоподібна техніка вгору-вниз), хроматичні
заповнення руху,
• арпеджована (розкладені різні види арпеджіо)
• акомпануюча (2-я і 3-я струна виконує функцію баса, а перша
акомпанементу).
• техніка подвійних нот, мелодія на першій струні, другий голос
витриманий гармонійно (інтервали в сексту, терцію, можливі й інші
інтервальні поєднання, квінти, кварти, секунди). Педалізація окремих
голосів.
Акордові конфігурації (використання відкритої бурдонной струни Мі).
Підсилення мелодії, бурдон (мелодійний голос соло) - у струнних
інструментів у створенні одного звуку беруть участь одночасно дві руки, у
чому полягає докорінна відмінність від клавішних інструментів.
Фактурні

прийоми

виконавства

на

балалайці

(педалізація,

багатоголосся, акордова техніка, поліфонічні прийоми) – прийоми, необхідні
для виконання швидких пасажів, подвійних нот, акордів, стрибків,
поліфонічних елементів, пов'язані з особливостями викладу музичного
матеріалу. Сюди також належать і аплікатурні прийоми, виконання
арпеджованих акордів різними аплікатурними формулами правої руки, і т. д.
Розглянемо приклад, що відноситься до стилю французького рококо,
сформованого в клавесинному мистецтві XVII ст. – це мініатюра Ж. –Ф. Рамо
«Курка». Цей твір увійшов до репертуару балалаєчників відносно недавно
(про що свідчить видання 1996, «класик – дует» А. Горбачов, Т. Ханинова,
див. Додаток В) В контексті нашого дослідження вкажемо на багатство
артикуляційного комплексу, яким необхідно володіти інтерпретатору цієї
досить віртуозною п'єси.
Відзначимо основні семантичні функції, що лежать на «поверхні»
слухацького сприйняття (з одного боку) і артикуляційної техніки, яку
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повинен досягти виконавець при інтерпретації стилю Ж. Рамо (з іншого
боку). Ці функції такі: звуконаслідування (імітація звукового світу, в даному
випадку пташиного голосу); стилізація тембру клавесина – того інструменту,
для якого створена п'єса в оригіналі; стильове моделювання – приналежність
до інструментальної культури бароко та її «інтонаційним словником», про
що свідчать такі стилістичні параметри, як мелізматика, секвенціювання,
танцювальна основа, метроритм.
Інтонаційний лад цієї п'єси повністю залежить від правильної
артикуляції. Її прийоми тут різноманітні, що виправдано програмною
назвою, а саме: штрих стаккато в темі вступу, гітарне піцикато по всіх
струнах в основній темі; мелізми, виконувані низхідним піцикато лівої руки;
мордент в заключному кадансі теми, що виконується великим пальцем по
трьох

струнах

ковзанням;

подвійне

піцикато

(в

ритмічному

русі

шістнадцятими нотами). Окремо відзначимо проблему співвідношення
педальованих акордів і скорочених нот у партії соліста.
У середньому розділі (B-dur) зазначені артикуляційні прийоми
різноманітно розвиваються, створюючи стилістику імітації образу в динаміці
його драматургічного розкриття. Перерахуємо, важливі з точки зору
стилістики артикуляційні засоби виконавської семантики:
• арпеджіато по всіх струнах, що створює ефект «педалі» в акордовому
викладі;
• подвійне піцикато, надає легкий і в той же час, повнозвучний рух
низхідних і висхідних шістнадцятих в секвенціях;
• піцикато великим пальцем, що дозволяє виконати остинатні,
одноманітні ритмічні формули;
• гітарне піцикато всіма пальцями правої руки, передає ажурність і
витонченість різноманітної мелізматики.
Зазначене розмаїття штрихів становить необхідний артикуляційний
комплекс,

як

відображення

специфіки

балалайкової

виконавської
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майстерності. В даному випадку мова йде про жанр транскрипції,
пов'язаному з програмністю французького клавесинного стилю.
Окремо наголосимо на такий знак виконавського стилю, як динаміка
терасоподібного типу, вірно виставлена редакторами п'єси. Звучання
основної теми (рефренів) перебуває, як правило, в одному нюансі, а зміна
епізодів (по мірі розвитку образної драматургії п'єси) передбачає чіткий
контраст, без проміжних переходів динаміки з одного рівня драматургії на
інший (темпоритм виконавчої форми).
У

п'єсах

такого

програмно-образотворчого

змісту

можливості

балалайки як співучого інструменту з великим динамічним діапазоном
можливостей (наприклад, у ліричних мініатюрах кантиленного характеру)
стилістично неприйнятні. Те ж саме можна сказати про точне дотримання
темпу, який жодним чином не може бути порушений агогічною нестійкістю.
В цілому стилістику програмної мініатюри «Курка» визначає не тільки
артикуляційний комплекс, але і темброво-динамічний рельєф і темпоритм
втілення образу. На наш погляд, балалайка з її можливостями тембрових
характеристик зазначених артикуляційних умовах відтворює автентичність
стилю і програмну основу музики (пташиний щебет) значно яскравіше, ніж
існуючі версії на фортепіано (баяні).
Наступний приклад – «Тарантела» А. В'єтана (див. додаток Б). –
ілюструє застосування гітарного піцикато як засобу створення жанрової
характеристичності, (поряд з метроритмічними властивостями) італійського
карнавалу. Так, тріольність підкреслюється застосуванням в піцикато
великого, другого і першого пальців правої руки. В основній темі рефрену
(AB) органічне акцентування кожної тріолі великим (найактивнішим
пальцем) підкреслює регулярність акцентів. Зазначимо закономірність
рондальної

форми:

чергування

рефрену

і

контрастних

епізодів

супроводжується зміною артикуляційного комплексу: чим ближче до
завершення, тим більше контраст і в тональному і жанровому відношенні.
Прийом «брязкання» подвійними нотами в темі першого епізоду хоча і
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ущільнює фактуру і надає рельєфності динамічною шкалою, вимагає
контролю за ударом вгору, який припадає на сильну долю тріолі.
Відкрита струна «Мі» звучить бурдоном до теми проходить на першій
струні у третій октаві значно розширює динамічну і фактурну палітру,
остинатно звучить на тлі триольного малюнка у фортепіано.
Після зв'язки настає епізод З (в тональності C-dur), написаний у простій
три частинній формі де контраст будується на протиставленні кантиленної
теми, що виконується tremolo в аккордовому викладі, реплік з головної
танцювальної теми, її метричний малюнок підкреслюється гітарним
піццикато. Таким чином, тут аплікатурні формули правої руки виконують
завдання втілення жанрового характерності.
Наступне проведення рефрену AB (у стислому вигляді) проходить в партії
балалайки, після чого звучить витримана трель (залігована на два такти) на
домінантовому тоні E, передбачаючи тональність епізоду D (A-dur). Цікаво,
що фортепіанні пасажі на альтерованих співзвуччях продовжує балалаєчник,
створюючи вихровий рух (принцип діалогізму).
В епізоді D звучить нова тема, в якій найбільш сконцентровані різні
прийоми і способи звуковидобування на балалайці, як самодостатнього
віртуозного інструменту, який в повній мірі розкриває авторський задум у
нових темброво-акустичних умовах. Октави у верхньому регістрі, виконувані
щипком великого пальця, а потім завершуються прийомом tremolo звучать
енергійно і досить активно, в нюансі ff. У цьому епізоді гітарне піцикато
виконує функцію заповнення руху мелодії в тому ж динамічному відтінку,
але вже ближче до зв'язки з епізодом E, мелодія в партії балалайки
опускаючись в самий нижній регістр інструменту, виконується на p. Гітарне
піцикато на тлі довгого педальованого акорду в партії фортепіано стає
ритмоутворюючим елементом. У прийомі брязкання остаточну зв'язку до
рефрену AB (6 тактів), дуже важливі секунди, як «больові точки»: їх доцільно
злегка виділити маленьким натиском і агогікою.
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Після короткого проведення теми рефрену у балалайки (8 тактів), під
тріольний супровід фортепіано, соліст підхоплює наполегливий тридольний
акомпанемент, тим самим виявляючи сталість діалогічного принципу
розвитку форми. При цьому перша чверть тридольної формули балалаєчника
посилюється і підкреслюється звучанням відкритої (бурдонної) струни Мі,
що надає їй важкості та стійкості.
До рефрену є розгорнуте доповнення, тематизм якого будується на
гамоподібних висхідних пасажах, які завершуються у верхньому регістрі
балалайки і звучать в динаміці від p внизу і до f. Каденційність підкреслюють
акорди в широкому розташуванні (дві октави). Тарантельний рух теми
рефрену, досягаючи кульмінаційнї межі, різко обривається: велика пауза з
ферматою є генеральним водорозділом перед заключним етапом рондальної
драматургії.
Заключний розділ E (тональність A-dur), побудований на синтезі
тематизму, виконує функцію коди. Елементи рефрену трансформовані
(причому тема проходить тільки в партії фортепіано), а тематизм балалайки
побудований на пасажах, демонструючи віртуозний блиск в характері
основного образу (задіяна вся тесситуру інструменту).
Додамо до цього авторську вказівку poco a poco accelerando, тріольну
структуру руху мелодії, використання прийому гітарного піцикато для
досягнення віртуозності виконуваного матеріалу.
Вкажемо на наявність в коді вищої точки драматургічного розвитку –
апофеозу. Соліст на тлі акордів в партії фортепіано використовує прийом
брязкання,

виконуючи

надзавдання

«стримування»

і

«керованості»

метроритмічного розвитку і стрімкого руху танцю.
Узагальнимо на схемі відмінності проаналізованого рондо:
A+B

C

A+B

a-moll

C-dur

a-moll

84 т.

20 т.+19 т.

42т.+27 т

D

A+B

E

A-dur

a-moll

A-dur

58 т.

8 т.+44 т.

53 т.
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З

точки

зору

стилю

драматургія

«Тарантели»

відповідає

класицистичному типу форми.
Завершимо огляд артикуляції в балалайковому виконавстві аналізом
твору, якому властиві фольклорний тип тематизму – це малий цикл
«Монолог і скерцо» відомого в Україні композитора Є. Дербенко. У
концертах так званого фольклорного напряму двочастинна композиція
являла собою стабільну врівноважену конструкцію.
Перша частина містить пісенну сферу, друга розвиває танцювальні
теми. Таким чином, першу частину можна уподобити як вступ до другої. У
загальному плані осмислюється як заспів і приспів. У цьому випадку перша
частина твору уподібнюється одному великому экспозиційному розділу, а
друга поєднує в собі ознаки розвитку розробки і репризи.
Задум твору визначено авторською програмою – ліричний «Монолог»
доповнюється танцювальним «Скерцо». Разом вони створюють цілісний
пісенно-танцювальний образ циклу. З одного боку, в такий драматургії
вгадується традиція класичної музики (алюзія на «Камарінську» М. Глінки).
Вибір драматургічної моделі малого циклу дозволяє через контраст двох
фольклорних жанрів (пісенність – танцювальність) виявити їх єдність,
ментальність слов'янського національного характеру. З іншого боку,
тематизм твору гранично точно втілює специфіку звучання балалайки в її
темброво-артикуляційній

виразності,

що,

відображає

віртуозність

та

специфіку інструменту.
Композиція

відкривається

мелодійною

темою

яка

виконується

прийомом vibrato У другому проведенні тема виконується за допомогою
tremolo з поступовим додаванням другого голосу. Акордова, хоральна
пісенність теми вводить в образний світ широти музичного простору,
картинність.
Друга частина циклу «Скерцо» – являє собою варіації. Основна тема –
хитросплетена танцювальна тема в розмірі сім восьмих, в тональності ля
мінор.

Варіаційну

основу

форми

підкреслюють

виконавські

засоби
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виразності: артикуляція, штрихи і прийоми поряд з тембровим варіюванням.
Кожна варіація відрізняється новим конкретним прийомом. Наприклад,
прийом «брязкання»; піцикато vibrato; tremolo по трьох струнах, щипок і
удар великим пальцем по першій струні, ковзання, акордова техніка.
Змінні

розміри

прийомом

«брязкання»

створюють

динамічно

імпульсивну лінію розвитку завдяки швидким злетам і послабленням
інтонаційної напруги. Музичний настрій і стан змінюються, як у
калейдоскопі (без змін в темпі). Жартівлива та замашна тема вимагає
акцентуації, що ще більше підкреслює жартівливість. У створенні власної
інтерпретації твору виконавцю слід враховувати деякі нюанси і особливості
виконання даного твору. Акцентуація, що постійно змінюється, то на сильну
долю, то на слабку – обігрує звуковий образ і додає темі жартівливий
гумористичний характер.
Розвиваючий розділ відрізняється єдністю темпоритму. При різкій
зміні тонального розвитку (es-moll, f-moll, h-moll, що нетипово для варіацій),
а також мінливості розміру, ритмічних малюнків, тембрового і фактурного
насичення варіаційний метод зберігає значущість. Звідси стійкість семантики
скерцо твору, його монолітний характер, стрімкість, натиск і енергійна сила.
Окремо наголосимо роль артикуляції (прийомів звуковидобування).
Слід використовувати темброві можливості інструменту: vibrato – виконання
кантилени

з

максимальною

педализацією

звуку;

«брязкання»

грати

наполегливо; піццикато великим пальцем дзвінко і в протиставлення партії
фортепіано акцентуючи основні частки метра; праву руку більше перенести
до підставки для «сухого» звуку.
Каденція соліста побудована на мелодичному русі шістнадцятих по
звуках арпеджіоподібних акордів (пов'язаних з темою «Скерцо»). У
заключній фразі виникає ефектний віртуозний пасаж (висхідний хід, створює
приховане двоголосся), який, дійшовши до крайньої точки кульмінування ff,
раптово обривається. Невелика кода (5 тактів) складається з двох
контрастних «моментів»: у повільному темпі звучить початкова інтонація
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теми «Монологу», як нагадування про те, з чого починався музичний сюжет
драматургії. Їй відповідає наполеглива, жорстка вихрова фраза – ознака
скерцо, досягаючи кульмінаційної точки віртуозною каденції соліста. Тим
самим, композитор, з одного боку, створює інтонаційно-смислове арку своєї
композиції, допомагаючи слухачеві охопити цілісність малого циклу. З
іншого – прийом крещендування, завершення розвитку на вищій, граничній
точці (віртуозний дух музикування) робить твір відкритою системою. І
переконливість цього композиторського прийому цілком і повністю залежить
від інтерпретатора!
Тембр та характер звучання і виразні можливості інструменту,
виконавські

прийоми

закономірностей

звуковидобування

композиторського

(артикуляція)

мислення

(тексту)

у
–

відтворенні
мелодики,

ладогармонії, метроритму та фактури – є важливою складовою інтерпретації
музичних

творів.

Назвемо

цей

комплекс

виконавської

реалізації

композиторського тексту спеціальним терміном – «виконавська поетика»,
роль якої надзвичайно велика в мистецтві балалаєчника.
Концертність та широкий спектр технічних прийомів і можливостей,
що демонструють професійну майстерність (специфіка звуковидобування)
становить інструментальну поетику балалайки і лежить в основі його
трактування композиторами. Безумовно, подібна мета вельми всеосяжна та
вимагає комплексних досліджень, все ж в рамках даної дисертації
сформульована і вирішується як нагальна і першочергова.
Таким чином, систематизація основних позицій артикуляційного,
темпоритмічного, динамічного і тембрового комплексу, покладеного в
основу

інструментальної

складає

підгрунтя

поетики

балалайкового

виконавства, що вивчається в даному дослідженні в якості об'єктивних
передумов виконання.
Перейдемо до аналізу виконавського стилю видатних виконавців на
балалайці – інтерпретаторів творів різних стилів в музичній культурі
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останньої третини ХХ – початку ХХІ століть, а також педагогів-фундаторів
Харківщини.

3.2 Виконавський стиль балалаєчника: в пошуках визначення
У вітчизняному музикознавстві психологічна лінія найбільш повно
представлена в праці Д. Рабіновича [141, с. 143]. За визнанням самого автора
робота стала своєрідним продовженням книги «Портрети піаністів».
Спостерігаючи за творчістю великих піаністів, автор зазначав: "< ... >
специфічні

особливості

їх

"виконавських

характерів",

їх

стильової

забарвленості та репертуарних прагнень, їх творчої еволюції" [141, с. 103].
На основі цих спостережень, навчання І. П. Павлова про темперамент і теорії
К. Мартинсена, Д. Рабинович створив свою класифікацію виконавських
типів. Ключові поняття концепції Д. Рабиновича – виконавський стиль,
виконавський тип, стильова домінанта і нитка стильової спадкоємності.
Дефініції

«виконавський

стиль»

Д.

Рабинович

не

пропонує,

зазначаючи: «Категорія "виконавський стиль"» досить об'ємна. Історично
обумовлений у своєму суспільному бутті, всякий справжній виконавський
стиль різноманітно пов'язаний з сучасною йому (а також попередньою!)
культурою. Він володіє своєю естетикою, нехай іноді не документованою,
але завжди лежить у його фундаменті. З урахуванням індивідуальної
варіативності широкого діапазону, він на свій лад вирішує проблеми
виразності, охоплює підвладних йому концертантів більш і менш стійкою
єдністю репертуарних тяжінь. У нього є своя трактування віртуозності, своє
техніка....» [141, с. 128].
Відокремивши виразні виконавські засоби від того, що ці засоби
висловлюють, тобто від понятійної сфери музичного твору, О. Катрич
розвиває тезу Є. Гуренко про вторинної природі виконавського мистецтва:
«<...> виконавське мистецтво є вторинна відносно самостійна художня
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діяльність, що обіймає в собі процес конкретизації первинної художньої
діяльності» [78, с. 39].
Зазначений поділ О. Катрич фіксує і в запропонованому нею
визначенні індивідуального виконавського стилю: «<...> індивідуальний
стиль музиканта виконавця – це відповідна до специфічності його музичного
світобачення система виражальних засобів, яка, зберігаючи цілісність, що
функціонує

в

якості

опорного

чинника

переінтонування

різних

композиторських стилів» [78, с. 60]. Проте в цьому визначенні є деяке
розширення меж впливу виконавця. Адже виконавський стиль, хоча і є лише
«системою виражальних засобів», все ж виявляється незалежним від
композиторського, так як зберігає цілісність при переінтонуванні «різних
композиторських стилів».
Положення про переінтонування адресує нас до однієї з провідних
дефініцій музикознавства – інтонації. Якщо прийняти, що інтонація – це
«манера вимови, що відображає якісь почуття мовця» [78, с. 224], то з
визначення О. Катрич можна зробити висновок про те, що виконання – це
мовленнєва діяльність.
Інтерпретуючи музичний твір, виконавець «прочитує» музичний тексткод (термін С. Москаленко), привласнюючи його і перетворюючи у власний
«музичний текст». Існує і «зустрічний рух». При зверненні до кожного
нового твору, стилю, епохи, відбувається своєрідне взаємодія двох музичних
«діалектів» композиторського і виконавського. Однак виконавцям вдається
зберегти індивідуальність музичної мови.
Сформована виконавцем система музично-мовних ресурсів є втілення
творчої особистості артиста у виконавському мистецтві і тому виявляється
досить стабільною і впізнаваною. По суті, народжується ще одна шукана
дефініція – індивідуальний виконавський стиль, багато в чому продовжує
пошук специфіки виконавського мислення в сучасному музикознавстві.
Зокрема, запропоноване вище визначення похідне від дефініції стилю
музичного творчості, даного в працях В. Москаленка. Порівняємо: «Під

147

стилем музичної творчості розуміємо специфіку світовідчуття і музичного
мислення, яка виражається системою музично-мовних ресурсів виробництва,
інтерпретації та виконання музичного твору» [116]. Саме на це визначення
ми і будемо спиратися в подальшому викладі концепції дисертації з метою
виявлення базових параметрів романтичного виконавського стилю.
У висновку теоретичного підрозділу наведемо оригінальні формулювання
Є. Назайкінського, що стосуються інструментальних образів світу.
У теперішній час в балалайковому виконавстві затверджується
пріоритет виконавського мислення як умова відповідного рівня спілкування
у живій практиці між творцями музики та її споживачами. У цьому зв'язку
наведемо низку положень В. Москаленка щодо формування у виконавців
«мислення музикою», справедливих також з точки зору балалаєчникавиконавця. Автор пише: «Під “інтонуванням” ми розуміємо ту творчу дію,
якість становлення музичної думки, котра призводить до кристалізації в
інтонації» [117, с. 50]. Якщо інтонування – це власне процесуальність
«виробництво» музичної думки, її народження, яка характеризує всякий
музично-творчий процес, то «...інтонація – це безпосередній наслідок
творчого процесу, результат просування від ідеальних уявлень, пошуків,
становлення до матеріальної цілісності, зафіксованості у музичній формі»
[107, с. 52]. Звідси випливає найважливіший висновок: музичне інтонування
виявляє сутність і специфіку виконавського мислення.
Творчим результатом музичного мислення виконавця є феномен
виконавського стилю. Порівняємо дефініції стилю в різних музикознавчих
контекстах, з тим, щоб диференціювати специфічний сенс щодо виконавської
творчості. «Стиль – це особлива властивість або, краще сказати, якість
музичних явищ ...Стиль – це якість, що дозволяє в музиці чути, вгадувати,
визначати того чи тих, хто її створює або відтворює, тобто характерну якість,
що дає можливість судити про ґенезу», – пише Є. Назайкінський [121, с. 17].
Дослідник

вказує

на

вплив різних

факторів

при

формуванні

індивідуального стилю. «Навіть самий сильний, яскравий індивідуальний
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стиль музиканта в процесі свого становлення і розвитку опосередковується
стилями школи, епохи, культури народу, відображеними не тільки в самій
музиці, а й у різноманітних інших формах, зокрема – в методикопедагогічних

настановах

і

правилах,

у

шкільних

підручниках

і

компендиумах, що містять різноманітні музичні нормативи і схеми, які
представлялися їх авторам універсальними, вічними, істинними, а в дійсності
фіксують в усередненому схематизованому вигляді цілком конкретний
історичний стиль. Становлення неповторного індивідуального стилю
виявляється з цієї точки зору процесом борні з узагальненими стильовими
нормами, процесом підпорядкування їх нової органічної цілісності»
[121, с. 56-57].
Розуміння виконавського стилю доповнює В. Москаленко, який
розглядає в ньому показник «психологічно обумовленої специфічність
музичного мислення, яка виражається відповідною системною організацією
музичного мовлення в процесі створення, інтерпретації та виконання
музичного твору» [117, c. 88]. Назвемо властивість системної організації
виконавчої мови «виконавчою поетикою», підкресливши запровадженням
спеціального терміна «креативну» функцію виконавця.
На основі виконавської драматургії формується індивідуальний стиль
балалаєчника, який, будучи помноженим на інтуїцію і технологію,
безпосередньо виявляє інструментальну природу мислення, його специфіку.
Саме від виконавця залежить те, як? яким чином буде розкрита система
композиторських (мелодії, гармонії, фактури, музичної форми) і специфічно
балалайкових засобів виразності (артикуляції, динаміки, темпоритму).
Іншими словами, виконавська драматургія вибудовується на єдності
композиторської та виконавської текстів і служить основою для формування
власної концепції.
Надамо дефініцію, необхідну для подальшого вивчення балалайкової
виконавської творчості.
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Виконавський

стиль

балалаєчника

–

категорія,

пов'язана

з

особистістю інтерпретатора, чия творчість втілює в звуковому образі
балалайки

національну

картину

світу

як

єдність

світовідчуття

композитора, виконавця і слухача.
Перейдемо до обґрунтування теоретичної концепції у всіх її складових
(педагогіка, виконавство, методика). Почнемо з перебігу по сторінках
методичних праць М. М. Ткачова (1921 р.н.) – найстарішого, першого
викладача класу балалайки у Харківській консерваторії. Ці матеріали
представляють безсумнівну цінність в аспекті методологічних шукань 60 –
70-х років минулого століття6. Вони ніде не надруковані, їм не надано
належної історичної оцінки, однак, на нашу думку, вони варті того, щоб
окремі змістовні положення включити до сучасної поетики виконавського
мистецтва гри на балалайці.
Риторичне запитання: «Чому в музичному виконавстві теорія відстає
від практики?» Планомірного розвитку науково-дослідницької думки в
музичному

виконавстві

немає.

Науково-методичними

дослідженнями

займаються лише ті, які вибирають тему, доступну для дослідження. Тому за
межами нашого пізнання залишаються багато нерозкритих і невирішених тем
музикознавчого змісту.
Для деяких дослідників емпіричний метод пізнання представляється
більш доступним і зрозумілим методом. Цей метод заснований на чуттєвому
сприйнятті, де беруться за основу лише зовнішні ознаки явищ, не
розкриваючи їх сутність. Наприклад, поняття «штрих» досі розглядається як
технічний, а не як художній засіб.
В музичній енциклопедії дається 4 варіанти поняття «штрих». Якщо
перерахувати штрихи до виданої літератури, то їх можна нарахувати більше
десятка. У театральному мистецтві і літературі поняття «штрих» - це

6

Нижчеподаний матеріал оснований на интерв'ю автором дослідження, звідси у викладі виникає діалогічний
характер, як відповідь на питання до шанованого фахівця.
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підкреслення художньо-образного стану людини. У нашому дослідженні
штрих - це типовий прийом гри, властивий даному музичному інструменту,
спрямований на реалізацію художнього образу музичного твору.
В історичному плані навчання грі на музичних інструментах
починалося з постановки ігрових рухів. Так, починаючи з XVII століття,
склалася спочатку «німецька школа», а потім анатомо-фізіологічне вчення,
на певному етапі зіграли позитивну роль. Їх зміст базувалися на теорії
абстрактних рухів, не пов'язаних художньою стороною виконання. Ігрові
рухи - це та матеріальна база, на основі якої можливе створення художнього
образу музичного твору. Тому технічний розвиток музиканта повинен
проходити в нерозривному зв'язку з музичним. Рух музиканта-виконавця – це
осмислений процес, який несе в матеріальній формі духовний зміст музики.
Через рух, з його комплексом технічних прийомів, реалізується і емоційносмисловий зміст музики.
Особливої уваги в розвитку музичного виконавства вимагають знання в
початковий період навчання, коли музичні вистави ще слабкі, і не є
конкретними. На даному етапі всяка робота початківця з дослідження
звукового середовища буде корисною та необхідною, якщо учень сам
починає виявляти красу і силу впливу звуку на свідомість, коли перед ним
буде

розкриватися

виконавства

двох

конкретний
форм

звуковий

світ.

звукоутворення

-

Відсутність

в

теорії

артикуляційного

та

інструментального походження, не дозволяє дослідникам вірно знаходити і
вирішувати проблеми досліджуваного матеріалу.
У музичних навчальних закладах навчання спеціальних дисциплін
ведеться методом індивідуального навчання. Методика колективного
навчання, розроблена академією педагогічних наук, не відповідає вимогам
індивідуального навчання. Методика індивідуального навчання ще не
уявляється як науково обґрунтована система освіти. Педагог повинен знати
не тільки свою спеціальність, але і вміти передати свої знання учням з їх
індивідуальними здібностями. Психологія і окремі статті на цю тему можуть
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бути посібником в пізнанні цієї дисципліни. Абстрактне і логічне мислення, а
також 4 види темпераменту, дані від природи, яких не можна змінити, але
можна вміло використовувати в навчанні.
В наш час є педагоги, що володіють інтуїцією і люблячі своїх учнів, які
досягають у своїй роботі високих показників. Інші педагоги тільки навчають
грі на музичному інструменті як ремеслу. Треті – на авторитарному тоні, де
замість ради – нав'язування, замість співчуття - докір або загроза, замість
похвали - байдужість. Не випадково один видатний піаніст вигукнув: «Добре, що вчився не у виконавця, а у методиста!» Музика твориться і живе
у процесі виконання. «Вне исполнения, вне конкретного звучания музыки в
социально-культурном обмене нет» (Б. Асаф'єв) [7].
Музичні здібності людини: музичних слух, музична пам'ять і музичне
ритмічне почуття розвиваються та удосконалюються в процесі виконання
роботи над музичним твором. На початковому етапі навчання, коли музичні
вистави учня слабкі і не конкретні, словесні вказівки і виконавський приклад
педагога є важливим для досягнення бажаної мети. Коли виконавець вже
володіє інструментом, він починає вносити в гру своє Я, власне бачення
образу та стає співавтором і композитором.
Музичне виконавство видатних музикантів сприяло розвиткові музики,
її напрямків і форм. Удосконалення конструкції музичних інструментів
також сприяло зростанню виконавської майстерності музиканта. про це
можна прочитати в книзі Т. Грум-Гржимайло «Музичне виконавство» [40].
Музика близька нам за сприйняттям, але складна по осмислення її
змісту. «Музичний образ, як такий, що не вимагає для естетичного
сприйняття ніяких словесних пояснень, – пише Ю. Тюлін [161]., – він
сприймається безпосередньо як музично осмислена естетична насолода, але
за музичними стоять життєві образи, уявне або словесне звернення, до яких
апелює і збагачує естетичне сприйняття та розуміння музичного твору» .
Розкриття духовної сутності музики, її художньо-образної сфери виразності -
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це складний процес, в якому не всім вдається вірно орієнтуватися в
осмисленні викладу досліджуваного матеріалу.
У школі Ф. Джамініані (1741 р.), щоб визначити виразність кожного
прийому гри, вважається, що енергійний мордент виражає жах, а менш
сильний (короткий) радість. Кожен виконавський прийом має множинний
початок і не може бути однозначним [128].
Подібні випадку розуміння музики зустрічаються і в наш час.
І. Браудо [24].у своїй книзі «Артикуляція» вирішив теоретично обґрунтувати
систему артикуляційних засобів в інструментальній музиці. Першу частину
артикуляційних засобів виразності форми звуків, назвавши її «з великої
літери слова», він виключає зі своїх досліджень. Другу частину - форми
з'єднання звуків - автор представляє не існуюче ні в природі, ні в музиці
поняття «процес переходу від звучної частини ноти до не звучної». Цим же
терміном автор дає визначення поняття артикуляції. Що з себе представляє
«процес переходу» автор не роз'яснює. Спираючись на вигадану ним версію,
автор вільно викладає свої думки, минаючи саме поняття артикуляції.
Редакція

видавництва

«Музика»,

ознайомившись

з

нашими

критичними зауваженнями, перевидає цю книгу з коментарями позитивного
характеру. А на наше зауваження про те, що відтінки звукового оформлення
музики запису не підлягають, так як вони різні у різних виконавців, редакція
вважає, що така запис можлива і необхідна і позначає деякі відтінки звуку
знаком +. Зауважимо, що позначення артикуляційних прийомів знаходяться в
штрихах артикуляційного характеру.
О. Юр'єв [192], представивши роботу Браудо показовою, вирішив її
впровадити у скрипкове виконавство. Щоправда, поняття «процес переходу»,
замінив на ступінь розчленованості та зв'язності тонів. Підсумувавши всі
скрипкові штрихи під одне невірне тлумачення, Юр'єв представив скрипкові
штрихи в спотвореному вигляді. Щоб знайти правильне рішення цієї
проблеми, треба знати, що в інструментальній музиці існує два види засобів
вимови: артикуляційного та інструментального походження. Вони складають
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єдиний процес створення художнього образу музичного твору. Мабуть,
причина невдачі Браудо полягає в тому, що артикуляцію неможливо
виділити із загального потоку музичної мови.
На педагогічну роботу я прийшов вже зі стажем музиканта-виконавця.
Працюючи в Харківській філармонії в оркестрі народних інструментів, я
написав партитуру для балалайки соло в супроводі оркестру (концертні
варіації М. Будашкіна) і став солістом оркестру, побувавши на гастролях по
Башкирії, Донбасу та інших містах України. Всього 42 виступи. Моя гра на
балалайці подобалася як артистам оркестру, так і слухачам. Дирекція
філармонії запропонувала мені виступити в концертному залі філармонії, де
після виступу мені присвоїли звання артиста l-ї категорії. Після роботи у
філармонії мене запросили на роботу в Харківський інститут мистецтв на
кафедру народних інструментів. Коли мені доручили вести курс лекцій з
методики навчання грі на народних інструментах, то такого матеріалу у
виданій методичній літературі ще не було. Я звернувся до вивчення
скрипкової та фортепіанної музикознавчої літератури. Роботи високої
науково-методичної думки нами використовувалися у вигляді цитатного
матеріалу. Тим, хто неповно або неправильно трактує свій матеріал, нами
дається критичний аналіз. У нашому дослідженні знаходяться і такі теми, які
ще не усвідомлюються багатьма музикантами і не використовуються в їх
роботах.
В інструментальній музиці існують два види виразних засобів:
артикуляційного та інструментального походження. Виникли вони одночасно
з виникненням музичних інструментів. Причому, на духових, смичкових
інструментах і баяні, артикуляційні засоби є основними, а інструментальні похідними, тобто виконуються засобами першого. На щипкових, плекторнощипкових

інструментах

інструментальні

засоби,

і

фортепіано
тоді

як

основним

артикуляційні

засобом
–

вимови

похідними.

є
До

артикуляційних засобів належать три форми створення звуку (м'яка, рівна і
підкреслена), веденні і три форми завершення звуку, а також різні форми
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поєднання звуків. Інструментальні засоби ґрунтуються на щипкових і
ударних способах звуковидобування. Тут головним є прийом гри. Під час
виконання музичного твору ці два види музичних засобів, переплітаючись
між собою і іншими засобами виразності, складають єдиний процес
створення художнього образу музичного твору.
У нашому дослідженні штрихи, як виконавські та виразні засоби
музики, діляться на дві групи: штрихи з переважанням артикуляційних і
штрихи з переважанням інструментальних засобів. Причому кожен штрих
повинен розглядатися як виконавська (технічне), так і художньо-виразний
засіб. Наведені нотні приклади до штрихам повинні супроводжуватися
коментарями художньо-образного змісту.
Виконання музичного твору - це складний дискурсивний процес, в
якому формування цілого відбувається поступово, з послідовної низки
взаємообумовлених музично-логічних ланок, шляхом розв'язання ряду
художньо-виразних і виконавських завдань. У процесі цієї роботи поступово
утворюється внутрішній зв'язок між окремими елементами музичної мови, а
отже і окремими виконавськими прийомами. У цьому випадку звучання
музики набуває емоційно-смислову, виразну художню цілісність, ідейну
змістовність і завершеність форми.
Музично-виконавська культура гри на народних інструментах досягає
світових стандартів, тоді як теоретичне осмислення гри знаходиться ще на
пошуковій стадії. Для балалайкового виконавства наразі школи В. Андрєєва,
А. Ілюхіна і різні самовчителі вже застаріли і мають лише історичну цінність.
Для балалайки М.М. Ткачовим (спільно з П. І. Нечепоренко)
підготовлено до видання посібник «Теоретичні основи та методика навчання
грі на балалайці», в якому досліджено та узагальнено основні питання теорії
гри на балалайці. За матеріалами цього посібника я виступав на Всесоюзній
науково-методичній конференції в Мінську.
Для домри написано посібник «Методика навчання грі на 4-х струнної
домрі». У складанні цього посібника взяли участь В. Гризодуб та В. Міхеліс.
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До

посібника

включені

основні

питання

теорії

гри

на домрі

та

інструментальні штрихи представлені як головні, а артикуляційні - як
похідні. Для баяна вже раніше було написано багато різноманітних науковометодичних робіт. У посібнику для баяна «Штрихова техніка баяніста»
розглядаються ще не до кінця усвідомлені виконавцями питання. Баян –
інструмент мелодійний, тому основним засобом виразності є штрихи
артикуляційного походження. Причому на баяні можливе виконання і деташе
і

нон

легато.

Друга

група

штрихів

заснована

на

специфічних

інструментальних засобах вимови. Причому штрих «гармоніка» - це нове
поняття, яке ще не сприймається виконавцями як штрих. Оскільки баяністи
використовують фортепіанні твори, нами даються рекомендації щодо
перекладення фортепіанної музичної фактури на баянну.
Для духових музичних інструментів також вже є досить велика
кількість методичної літератури, яка дозволяє духовикам вірно орієнтуватися
в питаннях узагальнення і систематизації виконавської техніки. Музиканти
відмовилися від теорії І. Браудо «артикуляція» [24], спираючись на мовну
артикуляцію. Показовою роботою в цьому напрямку можна назвати книгу
А. Федотова «Методика навчання гри на духових інструментах» [163].
У скрипковому виконавстві до штрихів відносяться лише ті прийоми
гри, які виконуються смичком. Систематизація штрихів заснована на
характері руху смичка. За нашим дослідженням основна група скрипкових
штрихів повинна бути артикуляційного походження: легато, даташе, кон
філе, стаккато, мартле, портато, а інструментальна похідна - це сетіє,
спікато, рикошет, саландо, гліссандо, піцикато та флажолети. Межа між
артикуляційними та інструментальними засобами проходить там, де
«лежить», керований смичок переходить в автоматичний режим стрибаючого
смичка, де артикуляційні засоби змінюються на інструментальні.
Артикуляційні прийоми - це форми звуку (атака, ведення і завершення
звуку) і форми з'єднання звуків. В інструментальних штрихах сам прийом
гри стає основним виразним засобом.
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Спроба О. Юр'єва [192] впровадити в скрипкове виконавство теорію
І. Браудо «артикуляція» свідчить про те, що теоретичне осмислення
виконавської техніки скрипаля знаходиться ще на недостатньо високому
рівні. Проте, книга В. Стеценка «Методика навчання гри на скрипці» [149]
становить вершину науково-дослідницької думки в скрипковому виконавстві
і є прикладами науково обґрунтованого рішення розглянутих ним проблем.
Скрипкове музично-виконавське мистецтво зараз знаходиться на найвищому
рівні свого розвитку. Скрипка - це не тільки зразковий приклад сольного
музичного інструменту, але і ведучий інструмент в оркестровій практиці.
Незвично, але вірно вирішена проблема систематизації виконавської
техніки піаніста. На фортепіано основними засобами

виразності є

інструментальні, про що ще раніше писав Б. Асаф'єв [7]. Зазвичай, коли
йдеться про систематизацію виконавської техніки, є поняття «штрих». На
фортепіано різні форми впливу на клавіші: туше, педалізація, носять
індивідуальний характер, а в нотному записі ніяк не позначаються. Тому
А. Бірмак за основу інструментальних засобів взяв фрагменти творів,
властиві фортепіанній техніці, і назвав свою роботу «Про художню техніку
піаніста». [16].
Друга група засобів виразності - похідна - це штрихи артикуляційного
походження. На фортепіано не всі артикуляційні прийоми можливі, тому
штрих деташе не виконується, замість нього виповнюється нон легато.
Штрих

мартле

піаністи

називають

мартелято.

Однак

штрихи

артикуляційного характеру складають єдиний процес створення художнього
образу музичного твору. Звук на фортепіано багатий додатковими тонами і
обертонами, в силу чого володіє великою силою впливу на наше сприйняття.
Б. Асаф'єв назвав рояль «мова тембрів» - чуйна, пристрасна, контрастна у
своїй поетиці.
Неповторне розмаїття художнього звуку закладено і в характері впливу
музиканта на клавіші, тут може проявлятися і індивідуальний вплив
виконавця. Звук на фортепіано утворюється шляхом натискання на клавішу і
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удару молоточка про струні. За допомогою клавіші ми керуємо моментом
народження звуку, тобто атакою звуку. З цих початкових точок і утворюється
мелодія, як і вся фортепіанна музика.
У книзі «Про психологію музичного сприйняття» Є. Назайкінський
підкреслює: «...Найбільш істотним фактором сприйняття музичного образу є
початковий момент виникнення звуку - атака звуку. У цих випадках
сприйняття не вимагає для створення образу неодмінної фіксації всіх
елементів музики, воно може обмежитися скороченим комплексом основних
якостей сигналу ... Спираючись на збережені в пам'яті образи, еталони,
свідомість може викликати таке ж живе враження, як і реально сприйняте
звучання» [122, с. 89].
Історія музичних інструментів – це історія творчості видатних
музикантів, які створили важливу за художнім значенням фортепіанну
літературу і музику, багато в чому стала визначальним стан музичної
культури в цивілізованих країнах світу. Теоретичне осмислення музичновиконавської творчості представляється нам більш складним і менш
доступним. Якщо у вокальній музиці зв'язок з мовною інтонацією - зі словом
допомагає нам у сприйнятті музики, то в інструментальній музиці, основним
засобом вимови є два види засобів виразності артикуляційного та
інструментального походження. Вони досі багатьма музикантами до кінця не
усвідомлюються і не використовуються в науково-методичних дослідженнях.
***
Після завершення викладу методичних порад та міркувань патріарха
балалайкового мистецтва у Харкові слід перейти до творчих портретів
найяскравіших виконавців української балалайкової школи на грунті
виконавської поетики як складової теорії інтерпретації. Наведемо кілька
характеристик професійної дільяності

видатних митців, які підняли

мистецтво гри на балалайці в Україні на найвищий ступінь та створили
яскравий виконавський стиль,який слід вивчати молодим поколінням.
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Євген Григорович Блінов (нар. 1925 р.) Народний артист України –
фундатор київської школи гри на балалайці. Його характеризують завжди
незмінно блискучі виступи, які були окрасою концертних програм, цей
виконавець володіє незліченними виразними засобами балалайкової техніки.
Тонке відчуття та філіровка звуку, чітка артикуляція при виконанні
класичних творів. Майстерно володіючи гарним тембром інструменту,
динамічним звучанням і володіючи чудовою технікою, цілеспрямовано
працюючи над створенням оригінального репертуару для балалайки, він
завжди глибоко розкриває характер музичних творів. Демонстрація
блискучих віртуозних можливостей виявляється в пануванні беспедальних
пасажів з чіткою артикуляцією. Гра його завжди технічно бездоганна.
«Яскравий академізм» – домінантна риса виконавського стилю цього
музиканта.
Інтерпретаціям Віктора Олександровича Заболотного (1933 - 1982) –
учня Є. Блінова, викладача Харківського інституту культури – були
притаманні імпровізаційна рухливість, внутрішня динаміка, іноді надмірна
експресія, але завжди хороший смак і стильність виконання. Ритмічна
пружність і салонна віртуозність поєднувалися у виконавській стилістиці В.
Заболотного.

Його

щира

артистична

подача

музичного

матеріалу,

підкреслена емоційність, тонке відчуття палітри виразних засобів балалайки
незмінно були переконливими і на філармонічній сцені і в залі консерваторії.
Основна принципова особливість інтерпретацій В. Заболотного полягала у
глибокому проникненні в національну сутність музики, її народне поетичне
багатство.
Володимир Олександрович Ілляшевич (1939-2004), (див. Додаток
А, с.202). Народний артист України, у своїй творчій діяльності завжди
демонстрував всебічне дарування через синтез ліризму і драматизму,
глибину проникнення в художній образ, яскравість і віртуозність. Він
постійно працював над розширенням репертуару для балалайки. Спеціально
для нього писали твори такі композитори, як К. Мясков (Концерт № I,
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Соната), К. Домінчен (Сюїта), К. Швейн (Концертштюк), Ж. Арендс
(Капричіо) та ін.
В. Ілляшевич вів активну громадську діяльність, у 1993 році створив
Київський ансамбль балалаєчників, також перший організував Асоціацію
балалаєчників України, всеукраїнський фестиваль мистецтва на балалайці
«Три струні дзвінкоголосі».
Викладацькою діяльністю В. Ілляшевич займався в Київському
державному університеті культури і мистецтва. Вперше в історії виконавства
на балалайці В. Ілляшевич наважився на створення програми-монографії (з
творів Н. Паганіні). В. Ілляшевичем були також підготовлені «Сонатні
вечори» для балалайки з фортепіано, і для балалайки з клавесином, куди
увійшли

перекладення

сонат

Й. С. Баха,

Й. Гайдна,

Д. Скарлатті,

Г. Ф. Генделя, Ф. Шуберта та інших авторів, а також сонати, написані
сучасними композиторами спеціально для балалайки. Про успіхи «Сонатних
вечорів» можна скласти враження на підставі наступного

відгуку:

«Класичний репертуар, виконаний В. Ілляшевичем на балалайці, – рідкісний
досвід для британської аудиторії, знайомої з цією музикою, але ніколи
раніше не чули такого художнього виконання на традиційному народному
інструменті...» [14, с. 79].
Під час гастролей артиста в США за високохудожнє виконання творів
класичної музики Асоціацією домри та балалайки йому було присвоєно
почесне звання «Заслужений артист Америки».
Індивідуальний стиль цього музиканта характеризує різноманітність
жанрово-стилістичних напрямків самовираження. Більш того, В. Ілляшевич
став творцем великих концертних програм, вибудованих концертуально:
наприклад, із творів віденських класиків («Сонатні вечори» Й. Гайдн), або
сучасної музики, яку спеціально для нього написав німецький композитор
К. Шваєн («Концертштюк» 1973 р.), а також виступів з оркестрами в якості
соліста (оркестр народних інструментів київської консерваторії, естрадно-
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симфонічний оркестр України, симфонічний оркестр Українського радіо,
Великий симфонічний оркестр Берлінського радіо).
Виконавський стиль заслуженого артиста України Юрія Юрійовича
Алексика (нар. 1941 р.) відрізняється аналітизмом мислення, максимальною
зосередженістю уваги та слухового контролю під час гри, відповідальним
ставленням до авторського тексту. Інтонуванням для нього є осмислення і
доведення до довершеності усіх елементів музичного тексту. Витонченість
аналізу композиторського задуму і проникнення в мікроінтонаційні сфери
музичної матерії відрізняють цього виконавця. Перш за все, ставиться
ідейно-художній задум композитора, а вже потім виявляються засоби і
прийоми втілення музичних образів. Домінантна риса виконавського стилю
Ю. Алексика – конструктивізм. Віртуозність як прояв вищої майстерності
інструментального виконавства включає в себе комплекс технічних прийомів
та принципів мислення.
Олександр

Анатолійович Мурза

(див.

Додаток

А,

с.204)

(нар. 1967 р.), заслужений артист України – музикант-віртуоз зі значним
художнім і техніко-виконавчим потенціалом. Легкість виконання в пасажах
завжди поєднує з чистотою і чіткістю звучання. Маючи величезний
репертуар, постійно експериментує для збагачення виражальних засобів,
ставить завдання виявлення особливостей трактування авторського тексту
музичного твору в його концептуальному, змістовному плані, вираженому
специфічними засобами музичної виразності – використання виразних
засобів балалайки і драматургічне оформлення. Поетичність, витонченість і
вивчення особливостей музичної драматургії виконуваного твору – ось
виконавське кредо О. Мурзи. Домінантна риса його виконавського стилю –
психологічна зосередженість.
Виконавська поетика об'єктивує композиторський стиль і стилістику з
метою втілення авторського задуму в тій чи іншій сфері інструментальної
творчості. Розглянемо кілька прикладів (з творчості західноєвропейських,
російських та українських композиторів), що розкривають специфіку
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стильових аспектів виконавської поетики в балалайковому виконавстві. Для
цього ми обрали такі жанри, як мініатюра (в супроводі фортепіано), цикл
мініатюр, фантазія і транскрипція.
Слід сказати, що аналіз виконавського стилю – річ дуже тонка і майже
не піддається точним теоретичним дефініціям. І все ж, без метафоричності
викладу не обійтися. Тому спробуємо сублімувати власний досвід розуміння
«тонкої» матерії виконавства як роду творчості і сформулювати основні
висновки з теорії виконавського стилю.
Узагальнюючи
виконавського

численні

процесу

спостереження

(артикуляційні

над

штрихи,

конкретикою

динамічні

плани

і

мікродинаміка, туше і артикуляція і т. д.), сформулюємо основні, на нашу
думку, типові для стилю музикування Є. Тростянського принципи його
виконавської інтерпретації.
Почнемо з артикуляції (в усьому різноманітті її проявів, в діалектиці
універсально-жанрового та національно-стильового).
Євген

Тростянський

(1952-2002)

–

видатний

український

балалаєчник, виконавець, лауреат міжнародного конкурсу, соліст Київської
філармонії, композитор. Його виконавство невідривно від композиторської
праці. Надамо аналіз одного з найбільш популярних творів композитора –
«Ноктюрна» для балалайки та фортепіано [159].
Композиція починається темою вступу (на нестійких гармоніях
альтерованої субдомінанти і обернень зменшеного септаккорда), які
підготовлюють основну тональність a-moll. Авторська тема «Ноктюрна»
викладена в партії балалайки вельми оригінальним способом: «гітарним
тремоло» – почерговим виокремленням звуку чотирма пальцями при
виконанні мелодії на 1-й струні правої руки рівномірними ударами по струни
на тлі акомпанементу 2 - ї та 3-ї струн. Гітарне тремоло істотно відрізняється
від звичайного тремоло. Цей прийом гри за своєю специфікою і способом
звуковидобування є щипковим, виповнюється на балалайці найчастіше в
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нюансі від «pp» до «mp» і дуже ефектно звучить в темах ліричного характеру.
(див. Додаток Б, п. 5).
При рівномірному русі пальців правої руки і постійному рівні звукової
насиченості щипків гітарне тремоло створює імітацію двох, одночасно
звучащих інструментів – сольного і акомпануючого. Прийом гітарного
тремоло в даному випадку виконує одночасно і мелодійну (на першій струні)
і гармонійну (на другій і третій струнах) функції. Як наслідок, застосування
такого артикуляційного комплексу (АК) виникає типово ноктюрновий образ,
втілений виключно тембровими (колористична диференціація на спів і
мерехтливого пульсуючого супроводу) і фактурними (розшарування пластів
на функції соло і акомпанементу) засобами балалайкоіої поетики.
«Ноктюрн»

написаний

у

рондоподібній

формі

з

елементами

варіаційності, концертності (наявність розвиненої каденції) та образної
трансформації в зоні репризи (A2): А B A1 C A2 A3 D Koda.
Драматургія п'єси складається з експозиції теми рефрену (А) і трьох
епізодів, які виконують функцію розвитку за рахунок корінного жанрового
контрасту (В, С, D). Контрастний образ (у віддаленій тональності H-dur)
привертає увагу слухача, в першу чергу, виконавським прийомом тремоло
(на тлі синкопованого ритму партії фортепіано) і сприймається більш
схвильовано, про що свідчить драматизація «нічної пісні», яскрава
кульмінація і драматургічний профіль «хвилі», характерний для лірикопсихологічних тем-мелодій Ф. Шопена, П. Чайковського, С. Рахманінова.
З точки зору виконавця вкажемо на труднощі звуковедення в лівій руці,
з метою збереження нерозривності значних кантиленних ліній. Відзначимо
також виконавську проблему темпоритму при виконанні цієї теми, то є
почуття міри у створенні хвилі piu mosso, в розміщенні смислових акцентів
мелодійного синтаксису (зокрема, в кульмінаційній вершині). Особливо
відзначимо роль гармонійних пульсацій і еліптичних переходів в партії
фортепіано,

що

підтримує

соло

балалайки:

народжується

момент

«розширення» звукового простору за рахунок протилежного рузу в партії
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балалайки та фортепіано (H – d). З одного боку, психологізація пісенної теми
Ноктюрна

відповідає

західноєвропейської

заданій

романтичної

жанрової
культури

моделі,
з

її

що

склалася

культом

у

почуття,

інтонаційним світовідчуттям.
З іншого боку, жанрова модель ноктюрна переконливо увиразнена в
творі Є. Тростянского для балалайки як національний звуковий образ світу, в
якому чути не стільки її етнічні корені, скільки загальнолюдський сенс – спів
про кохання, або «співи світу про самого себе» (крилатий вислів
В. Сильвестрова).
Повернення рефрену (ц. 5) має риси варіаційності: на тлі проведення
основної теми в партії фортепіано в октавних подвоєннях соліст немов
імпровізує свою варіацію в дусі строгих класичних варіацій (мірний рух
шістнадцятими на задану гармонічну схему основної теми). Однак замість
класичних варіацій автор продовжує розвиток теми у другому реченні в
іншому стилістичному ключі: тембр соліста виключається з звучання, а
фортепіано проводить трансформований варіант теми – героїзації її пісенного
«генокоду». На це вказує введення тріольного ритму в контексті
довготривалих звуків та баркарольний тип фактурного викладу в лівій руці.
В цілому розвиток рефрену A1 виявляється спорідненим рапсодії як
жанровому прототипу, з одного боку, стилістики рапсодій Ф. Ліста, а з
іншого – імпровізаційності українського епосу (традиції кобзарів і лірників).
Такі асоціативні зв'язки розкривають природу інтонаційного синтезу як
стильового

методу

віртуоза-композитора

і

віртуоза-балалаєчника

Є. Тростянського.
Крім того, у п’єсі використані різноманітні прийоми звуковидобування:
гліссандо, велика «дріб», гітарне піцикато, флажолети, ковзання по струні,
які додає фарб в нову палітру звуку. Взаємодія композитора, тексту та
виконавця дає нам привід говорити про те, що завдяки неординарним
рішенням в області композиторської мови формується новий звуковий
простір. Форма-структура, що вміщає в себе певне зібрання правил і законів,
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перестає виробляти задані враження на слухача і виконавця, тому що
основним продуктом уваги обох об'єктів стає звук як джерело
Епізод З (тональність G-dur) представляє нову контрастну тему в жанрі
пісні-романсу з характерним для нього прийомом втори і quasi-гітарним
супроводом. При повторному проведенні теми (ц.8) соло балалайки виконує
контрапункт-варіацію до фортепіанного викладу теми (див. Додаток В, п. 6).
Несподівано підключається тональність Es-dur, надалі підводячи до
динамічного проведення теми-рефрену в новому для нього образному ключі
(ц.10). Впровадження каденції соліста (на схемі D) надає ліричній п'єсі
яскраво-концертний характер, не тільки з точки зору її форми (досить
неординарною за драматичного рішення), але й у виконавському плані, тим
самим беручи рівень віртуозної майстерності того музиканта який береться
за її інтерпретацію.
Тематизм каденції вміщує в себе цілу гаму технічних прийомів.
(див.Додаток Б, п. 7). Умовно каденція складається з трьох розділів. Перший
розділ звучить на кінець драматичної кульмінації в партії фортепіано:
фактурне виклад сольної партії балалайки триголосся, спадна тема звучать як
результат попереднього напруження. Акордова фактура змінюється на
підголоскову – тим самим виникає враження, що інструмент бере на себе
функції оркестрових голосів. Мелодія, ритм і фактура – засоби, спрямовані
на віртуозність сольного висловлювання. Арпеджованим сходженням
піцикато по зменшеному акорду починається другий розділ каденції як
розгортання до кульмінації.
Загальний кульмінаційний розвиток другого розділу характеризується
закономірним прискоренням руху (не тільки темпових, але і ритмічним –
панування шістнадцятих). Напруги образу додають педалізація шляхом
утримування пальцями лівої руки всього акорду під час арпеджування
восьмими нотами, потім фактура ущільнюється за рахунок поділу висхідного
мотиву шістнадцятими. Невелика зв'язка на каденційних обертах готує
третій, заключний етап каденції. Закінчення кожного висхідного пасажу
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підкреслюється

акордом;

кульмінацією

цього

епізоду

є

розв'язання

напруженості зменшених акордів в світлий і заспокійливий D-dur.
Тема заключного розділу каденції повертає слухача в ліричну сферу.
Артикуляційною особливістю виконання теми є прийом вібрато в мелодії,
створює дух імпровізаційності, поряд з rubato – внутрішньою свободою
метро-ритмічного дихання. Прийом «зривання» створює «мерехтливе»
звучання. Заключний розділ каденції є яскравим контрастом до попередніх
двох: в ньому вгадується інтонація Р. П., створюючи смислові переклички
(арку).
Каденція

закінчується

остаточним

ритмічним

вимальовуванням

підготовки до репризи A3, в якій вже партія фортепіано звучить спокійно,
тепер вже з органним пунктом. Уникнення ритмічної пульсації і фактурних
ознак акомпанементу надає мелодії балалайки в репризі відчуття зависання
та відчуженості.
Окремо скажемо про «ефект репризи», функція якої нагадує сонатну
репризу, оскільки тут тема звучить в яскравій трансформації з пісенноліричного модусу в епічно-героїчного, що підкреслено відсутністю партії
соліста – ліричного голосу балалайки і оркестровим характером звучання
фортепіано.
Невелика кода (вісім тактів на матеріалі теми у супроводі quasiбаянного арпеджіо) створює ефект танення, завдяки використанню верхнього
регістру балалайки, умиротворяючи загальне звучання ліричної мініатюри
сходженням в небесну височінь.
У завершенні інтонаційно-драматичного аналізу п'єси Є. Тростянського
відзначимо його майстерність як віртуоза–виконавця і композитора: зокрема,
трактування великої форми, рельєфність тематичного матеріалу, роль
варіювання (похідного від загальнонаціональної прихильності народноінструментального музикування) та варіаційності, як методів, пов'язаних з
жанрами обробки і варіацій на народну тему; оволодіння європейськими
моделями лірико-драматичної мініатюри. Стосовно дефініції психотипу
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виконавця, Є. Тростянського слід віднести до типу універсала (зважаючи не
лише на майстерність його виконавської школи, але, в першу чергу, на
функцію композиторства).
***
Сучасна ситуація в балалайковому виконавстві України становить
певну проблему для викладачів та організаторів сучасної музичної освіти в
Україні. На нашу думку, зниження інтересу до балалайки спровоковано
певною політичною заангажованністю, що може відбитися на виконавському
складі оркестру народних інструментів, де вже не вистачає балалаєчників.
В цілому стан мистецької освіти у сфері народних академічних
інструментів, який досягнуто, є оптимальним з точки зору сбалансованості
та художньої обумовленості. Специфічною рисою виконавства на балалайці
у другій половині XX ст. в Україні була наявність авторитарності з боку
представників російської виконавської школи. Негативним наслідком став
розвиток ізоляційних, штучних процесів, що призвело до обмеженості
доступу педагогів і широких кіл виконавців до нових оригінальних творів,
написаними композиторами України.
Незважаючи на викладені вище складності соціокультурних процесів,
російські народні інструменти (домра, балалайка, баян) поряд з бандурами,
цимбалами міцно зайняли своє місце у виконавській практиці українського
мистецтва. Балалайка складає органічну частку численних професійних і
самодіяльних колективів.
Створення

оригінального

репертуару

для

балалайки

відомими

композиторами України, організація системи професійної освіти, нарешті,
створення національних традицій ("шкіл") гри на цьому інструменті в зв'язку
з появою плеяди обдарованих музикантів-виконавців і педагогів – всі ці
фактори свідчить про те, що побутування балалайки в музичному житті
України вже «не є виключно національним російським явищем, а набуває
міжнаціонального характеру», за виразом М. Імханицького.
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Безумовно, нам не вдалося до кінця з усією глибиною розкрити зміст
однієї з історичних сторінок мистецтва гри на балалайці в Харкові, хоча ми
до цього прагнули. Однак аспект феноменології особистості музикантавиконавця нами позначений з найбільшою повнотою і науково-теоретичним
підґрунтям. Зокрема, в дисертації позначені пріоритети обґрунтування
специфіки

балалайкового

гуманітарного

знання,

інтерпретаційний.

мистецтва
як

через

системне

Надзавдання

такі

підходи

моделювання,

дослідження

полягає

сучасного

когнітивний
в

і

подальшому

узагальненні концертно-артистичного і методико-педагогічного досвіду
виконавства на балалайці у Харкові. В майбутньому це допоможе в
усвідомленні

сучасного

погляду

на

роль

і

значення

народно-

інструментальної творчості в музикознавстві в ІІІ-му тисячолітті.
На

завершення

викладу

виконавської

поетики

балалайкового

мистецтва, слід визначитися з базовими дефініціями щодо інструментальної
специфіки балалайки як звукового образу світу, здатного до відтворення
універсальних законів Буття і культури.
Висновки до Розділу 3
Вивчення виконавської специфіки балалайкового інструменталізму як
стилю мислення в загальній історико-культурній еволюції зумовило
обґрунтування поетики балалайкового мистецтва. Її зміст становить
комплекс

виконавської

реалізації

композиторського

тексту.

Отже,

пропонується низка дефініцій, що розкривають виконавську поетику цього
різновиду струнно-щипкового народно-інструментального виконавства.
Жанрова семантика балалайкового інструменталізму підтверджує
наявність сформованих мело-ритмо-формул і пов'язаних з цим аплікатурноартикуляційних і фактурно-тембрових комплексів.
Звуковий образ балалайки, генетично прив'язаний до слов'янської
картини світу з одного боку; з іншого – жанрово-стильова еволюція
композиторської творчості для балалайки відзначена тенденцією до відмови
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від вузькоприкладного його використання і перетворення у статус
універсального.
Виконавський стиль балалаєчника – це такий спосіб музикування,
який відтворює універсальні образи художніх світів на ґрунті віртуозного
володіння унікальним комплексом специфічних темброво-артикуляційних і
динамічних засобів інструменту.
Віртуозність і концертність як складові виконавського стилю
балалаєчника, як прояви вищої майстерності унаочнюють специфіку
інструментального мислення. Такі виконавські параметри, як темп,
динаміка і агогіка у створенні стилю композиторського (історичного)
характеризують якість інтерпретації того чи іншого твору. Їх наявність або
відсутність, специфічні особливості їх прояву вказують на художню цінність,
достовірність інтерпретованих об'єктів стилю. Наприклад, терасоподібна
динаміка і відсутність агогічних відтінків характеризують музику епохи
бароко; або стійкість темпу і темпоритму всієї форми.
Яскраві динамічні контрасти і ефект наростання сили звучання властиві
виконавським принципам доби віденського класицизму. Втім, музичний
романтизм породжує власну систему виконавського відтворення музичного
образу, куди, в першу чергу, входять: агогіка як знак вільного внутрішнього
дихання

інтонаційної

форми,

з

прискореннями

та

сповільненнями;

розширений арсенал артикуляційних прийомів і штрихів (за рахунок
оркестрового трактування інструменту), динамічна шкала – найбільш
потужна по силі звуковидобування (від двох ff до ffff), з одного боку, а з
іншого – найтонші нюанси тихого звучання ррр, невідомі раніше танення
звуку, його розцвічування, колористичні ефекти.
Досвід моделювання понятійної системи в балалайковому мистецтві
надалі був апробований у контексті композиторської творчості для даного
інструменту, з урахуванням жанрово-стилістичної специфіки.
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ВИСНОВКИ
Виконавство на балалайці в Україні має великий спадок і усталені
історичні традиції, які переросли локально-регіональні рамки. У ньому
поєднуються

такі

явища,

як

художня

творчість

(композиторська

і

виконавська в сфері сольної та ансамблевої музики), професійна освіта
(методичні, педагогічні напрацювання), концертне музикування (сольне,
ансамблеве)

та

його

трансформація

у

комунікативному

просторі,

взаємопроникнення національної музичної культури із глобалізованим
світом. Дослідження балалайкового мистецтва Харківщини як цілісного
художнього явища в контексті музичної культури України виявило
загальнонаціональні та регіональні тенденції, тісно взаємопов'язані між
собою.
1.

Обґрунтовано

історичну

роль

балалайкового

виконавства

Харківщини як самобутнього явища. На підставі наявних історіографічних та
архівних матеріалів розкрито шлях та значимість народних інструментів в
системі музичної освіти в Україні. На шляху до професіоналізму мистецтва
балалайкового мистецтва значну роль відіграли видатні особистості –
виконавці М. Ткачов, А. Волковий, В. Заболотний, Д. Журавель, Є. Богдан. Їх
діяльність

визнана

виконавському,

засадничою

у

базових

методико-педагогічному)

напрямках
сучасного

(концертномистецтва

Слобожанщини.
2. Методологічне значення системного дослідження балалайкового
виконавства має кілька векторів. Історико-ґенетичний пов'язаний з працями
Д. Багалія, М. Сумцова, П. Іванова, в яких розглядаються загальні питання
національної і культурної ідентифікації. Органологічний аспект (ідеї
М. Імханицького, Є. Іванова, А. Ільченка, І. Мацієвського) розкриває процес
удосконалення конструкції балалайки, що сприяло відпрацюванню нових
технічних прийомів і способів звуковидобування, збагаченню тембрової
драматургії. Історичний досвід української балалайки як звукового образу в
жанровій системі композиторської творчості для цього інструменту ХХ ст.
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(на ґрунті

розмаїття інтонаційних образів світу)

«вбудовується» в

національну картину світу (інтонаційно-культурний вимір).
Темпоритм, динаміка і агогіка як параметри виконавського стилю
характеризують якість прочитання того чи іншого твору (інтерпретаційний
аспект). Педагогічний вектор відбив стан викладання гри на балалайці в
системі вищої музичної освіти України, а також концертно-філармонічної
практики сучасності.
3. Вперше у вітчизняному музикознавстві задіяний регіональний
підхід, необхідний для системного опису досвіду харківської школи
виконавства на балалайці. Академізація народних інструментів на базі
навчальних закладів Харківщини сприяла розширенню образно-інтонаційної
і жанрово-стилістичної сфер виконавства і сприяла виходу за межі
аматорської творчості і розширення індивідуальних аспектів інтерпретації як
ознаки ситуації, інструментальної школи.
Організація системи професійної освіти, створення оригінального
репертуару

для

балалайки

відомими

композиторами,

формування

індивідуально-виконавських шкіл, пов'язаних з плеядою обдарованих
музикантів-виконавців і педагогів, в тому числі в осередках Слобожанщини,
показали, що виконання на балалайці є не тільки регіональним явищем, а й
складовою музичного мистецтва України.
4. Вивчення виконавської специфіки балалайкового інструменталізму
як стилю мислення в загальному історико-художньому процесі зумовило
обґрунтування поетики балалайкового мистецтва. Її зміст становить
комплекс виконавської реалізації композиторського тексту.
Інструментальний стиль балалаєчника – спосіб музикування, якість
віртуозного

володіння

всім

комплексом

темброво-артикуляційних

і

динамічних засобів відтворення звукового образу. Концертність, більш
широкий спектр технічних прийомів і можливостей звуковидобування
становить специфіку інструментального стилю балалаєчника.
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Віртуозність як прояв вищої майстерності наочно демонструє поетику
інструментальних принципів мислення балалаєчника. З одного боку,
звуковий образ балалайки, генетично прив'язаний до слов'янської картини
світу; з іншого – жанрово-стильова еволюція композиторської творчості для
балалайки відзначена тенденцією до відмови від вузькоприкладного її
використання і перетворення його в статус універсального.
Жанрову специфіку балалайкового інструменталізму підтвердила
наявність сформованих мело-ритмо-формул і пов'язаних з цим аплікатурноартикуляційних і фактурно-тембрових комплексів.
5. Оригінальні композиції українських композиторів Є. Тростянського,
А. Білошицького,

В. Зубицького,

К. Мяскова,

В. Власова,

М. Стецюна,

Г. Цицалюка, А. Гайденка для балалайки складають «золотий фонд», що
являє

красу

інструментального

образу

світу

балалайки

численним

прихильникам цього різновиду мистецтва в Україні, зокрема, надихає
широке коло слухачів у концертних програмах та міжародних виконавських
конкурсах найвищого рівня.
Отже, балалайкове виконавство XXI століття, склавши власний
тезаурус культурної комунікації, функціонує як самобутня сфера народноакадемічного інструментального мистецтва, зі своєю українською картиною
світу, унікальною темброво-фонічною аурою, специфічною системою
інструментальних засобів.
Жанрово-стильові

моделі

виконавства

на

балалайці

виявили

універсалізм Буття звукового світу балалайки, його життєдайність і духовну
красу.
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В. В. Андрєєв (1861-1918)
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Оркестр школи селища Григорівка (Харків)
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Афіша концерту
Оркестру під керівництвом В. В. Андрєєва
Зал Г. М. Муссурі
8 листопада 1912 года
м. Харків
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Афіша концерту, в якому приймав участь оркестр балалаєчників під
керівництвом П. Колбаси.
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Додаток В, №1
Список творів композиторів Харківщини
для балалайки (соло або з оркестром)
В. Борисов. Танець
П. Гайдамака. Концерт для балалайки з симфонічни оркестром (1965).
Думка-шумка. Обробка української народної пісні «Ой, вербо..»
В. Іванов. Концертіно (1988)
П. Андросюк. Українська рапсодія. Колискова.
В. Сечкін. Колискова та скерцино. Казка.
Т. Хмельницька. Три концертні п’єси (1988)
Б. Міхєєв. Дитяча сюїта (1995)
В. Золотухін. Скерцо (1966)
Г. Цицалюк. Варіації на українську тему (1993)
М. Стецюн. З балалайкою по Іспанії (2004)
А. Гайденко. Концерт для балалайки з оркестром (2015).

Додаток В, №2
ЖАНРОВЕ ДРЕВО
БАЛАЛАЙКОВОГО МИСТЕЦТВА
Обробки, перекладення. Малі жанри
Абаза В.Вальс. Перекладення М. Осипова
Аляб'єв О.Соловейко. Перекладення О. Ілюхіна
Альбеніс І.Кордова. Перекладення М. Васильєва
Альбеніс І.Севілья. Перекладення М. Васильєва
Альбеніс І.Серенада. Обробка М. Осипова
Абреу С. Бразильський карнавал. Обробка Є. Блінова.
Бах Й.С. Алеманда і Куранта з сюїти ля мінор для флейти соло. Перекладення О. Данилова.
Бах Й.С. – К. Сен-Санс. Бурре з скрипкової сонати № 2. Перекладення В. Глейхмана.
Бетховен Л. Турецький марш (скерцо до твору «Афінські руїни»). Пер М. Лукавіхіна.
Барток Б.Багатель № 2. Перекладення В. Ілляшевича
Бах Й.С. Арія з Сюїти Ре мажор. Перекладення Ю. Блінова
Бах Й.С. Гавот з Сюїти для скрипки № 6. Перекладення М. Осіпова.
Бах Й.С. Прелюдія з Кантати № 5. Перекладення М. Бекназарова
Бах Й.Скерцо. Перекладення П.Нечипоренка
Бах Й.С. Соната ля мінор. І Алеманда. 2. Куранта. Перекладення О. Данилова
Бізе Ж. Фантазія на теми опери "Кармен". Транскрипція Б. Феоктістова
Биков Є. «Розпрягайте хлопці коней». Рукопис
Биков Є. «Модный парень».
Биков Є. «Елочки-сосеночки».
Бородін О. Серенада. Перекладення М. Бекназарова
Брамс Й. Угорський танець № 1. Перекладення Б. Феоктистова
Брамс Й. Угорський танець № 4. Перекладення О. Глухова.
Брамс Й.Угорський танець № 6. Перекладення А. Доброхотова
Василенко С. Тарантела. Перекладення М. Мурзіна
Василенко С. Циганський танець з балету "Цигани". Обробка В.Смирнова.
Верагіні А. Ларго. Перекладення М. Бекназарова
В'єтан А.Фантазія на теми російських народних пісень. Перекладення М. Воїнова
В‘єтан А. Тарантела тв. 22 № 5. Перекладення А. Горбачова.
Гаврилін В. Марш з балета «Анюта». Перекладення В. Єльчика.
Горбачов А. «Танцюючий скрипаль». Транскрипція на тему пісні Д. Крамера.
Гайдн Й. Угорське рондо. Перекладення М. Лукаві хіна
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Гендель Г. Аллегро з Сонати Мі мажор. Перекладення М. Вязьміна
Гендель Г.Прелюдія. Перекладення М. Лукавіхіна
Глазунов О. Антракт з балету "Раймонда". Перекладення В. Тищенка
Глазунов О.Іспанський танець. Перекладення О. Глухова.
Глазунов О.Град з балету "Пори року". Перекладення О. Ілюхіна.
Глазунов О.Російська фантазія. Перекладення Б. Трояновського.
Глінка М.Варіації на тему Моцарта. Перекладення О. Слухова.
Глінка М. Розлука.
Глінка М. – Балакірев М. Жайворонок. Перекладення О. Глухова
Глюк К. – Крейслер Ф.Мелодія. Перекладення М. Бекназарова
Годар Б. Канцонетта. Перекладення М. Осипова
Годовський Я. – Хейфець Я. Вальс "Старий Відень". Перекладення В. Нагорного
Гріг Е. Танець Анітри. Перекладення В. Михайлова
Гріг Е. Похід гномів. Перекладення О. Глухова
Дакен Л. Зозуля. Перекладення О. Глухова.
Даргомижський О.Слов'янський ганець з оп. "Русалка". Перекладення П. Нечипоренка
Даргомижський О.Циганський танець з оп. "Русалка". Перекладення Ю. Шишакова
Дворжак А. Слов'янський танець № 1. Перекладення М. Бекназарова
Дворжак А.Слов'янський танець № 2. Перекладення М. Лукавіхіна
Данілов О. «Из-за горочки туман выходил»
Домінчен К. Варіації на тему укр. нар. пісні «Зоре моя вечірняя".
Слов'янський танець № 3. Перекладення М. Осіпова.
Слов'янський танець № 8. Перекладення М Осіпова.
Дворжак К. Гумореска. Перекладення К. Пуансона
Дебюссі К. Післяобідній відпочинок фавна. Перекладення М. Осіпова
Дебюссі К. Місячне сяйво. Перекладення В. Ілляшевича
Дебюссі К. Серенада ляльці Перекладення В. Ілляшевича
Дітель В. "Коробейники". Перекладення М. Рожкова
Дюран А. Вальс. Перекладення Б. Троянівського
Ельгар Е. Примхливиця. Перекладення О. Глухова
Жуковський Г. Бурлеска. Перекладення В. Ілляшевича
Іпполітов-Іванов М. В аулі. Перекладення Ф. Климентова
Кассадо Г. Танець зеленого диявола. Перекладення В. Ілляшевича
Колесса М.Три коломийки. Перекладення Е. Поліхраніді
Катаєв В. Гумореска. Перекладення М. Вязьміна.
Кічанов Є. Три українські пісні: «Вийшли в поле косарі», «Не щебечи, соловейко», «Коломийка».
Крейслер Ф. Віденське каприччіо. Перекладення П. Нечипоренка
Крейслер Ф. Прекрасний розмарін. Перекладення В. Домбровського
Крейслер Ф. Радість кохання. Оранжування М. Успенського
Крейслер Ф. Синкопи Перекладення М. Бекназарова
Крейслер Ф.Циганка. Перекладення О. Глухова
Куперен Ф.Маленькі вітряні млини. Перекладення П. Нечипоренка
Люллі Ж. Гавот. Перекладення П. Нечипоренка
Мендельсон Ф.Весіння пісня. Перекладення М. Осіпова
Мендельсон Ф.На крилах пісні. Перекладення М. Осипова
Метнер М. Канцона-серенада. Перекладення М. Осипова
Мійо Д. Бразилейра. Перекладення В. Ілляшевича.
Моцарт В.Рондо Соль мажор. Обробка Ф. Крейслера. Перекладення П. Нечипоренка
Моцарт В.Рондо з Сонати Ля мажор. Перекладення Є. Авксентьєва
Мошковський М. Іспанські танці №1. Перекладення А. Доброхотова, №2. Перекладення А Доброхотова,
№ 3 перекладення М Бекназарова; № 4 - перекладення М. Бекназарова; № 5 - перекладення М. Осіпова.
Мясков К. «Там де Ятрань круто в'ється»
Наріманідзе Н. Давлурі. Перекладення І. Балмашова
Обер Ф. Жига. Обробка Ф. Давіда. Перекладення П.Нечипоренка
Паганіні Н.Вічний рух. Перекладення М. Осипова
Пеганіні Н. – Ауер А.Каприс № 24. Перекладення Л. Воїнова
Паганіні Н. – Ліст Ф.Каприс Перекладення О. Глухова
Понсе М. – Хейфець Я.Мексиканська серенада. Перекладення М. Осипова
Порпора Н. – Крейслер Ф. Аллегретто. Перекладення М. Осипова
Равель М. Менует з цикла "Могила Куперена". Перекладення М. Осіпова
Рамо Ж.Ф - Годовський Л.Тамбурін. Перекладення І. Балмашова
Рахманінов С. Серенада. Перекладення А Шалова
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Римський-Корсаков М. Танець і пісня скоморохів з опери "Садко". Обробка П. Нечипоренка
Римський-Корсаков М.Політ джмеля з оп "Казка про царя Салтана", перекладення П. Нечипоренка
Римський-Корсаков М. Танець скоморохів з оп. "Снігуронька". Перекладення С Басілова
Россіні Д. Неаполітанська серенада. Перекладення Б. Феоктистова
Россіні Д. Неаполітанська тарантела. Перекладення Б. Феоктісова.
Рубінштейн А. Баркарола. Перекладення М. Осипова
Рубінштейн А. Романс «Ніч». Перекладечня М. Осипова
Рубінштейн А. Мелодія. Перекладення О. Ілюхіна.
Рубінштейн А. Тореадор і андалузка. Перекладення М. Осіпова.
Рубінштейн А. Трепак. Перекладення А Шалова
Рамо Ж. «Курка» Перекладення В. Єльчика. Класік-дует.
Римський-Корсаков М. Танець скоморохів з опери «Снігуронька». Перекладення Є. Блінова.
Скарлатті Д. Соната мі мажор. Перекладення В. Єльчика.
Сарасате П. Інтродукція і тарантела. Перекладення М. Осіпова.
Сарасате П.Наварська хота. Перекладення О. Глухова.
Сарасате П. Циганські наспіви. Перекладення О. Ілюхіна
Сен-Санс К. Либідь. Перекладення Ю. Блінова
Сібеліус Я. Сумний вальс. Перекладення М. Осипова
Скарлатті Д. Соната № 32. Перекладення В. Щербакова
Стравінський І. Балалайка (з симфонічної сюїти № І). Перекладення М. Гольдштейна
Стравінський І. Російський танець з балету "Петрушка". Перекладення О. Данилова
Таррега Ф.Серенада. Перекладення О. Глухова
Тартіні А. – Крейслер Ф. Варіації на тему гавота Кореллі. Перекладення М. Осипова
Трояновський Б. «Светит месяц»
Фалья М. Іспанський танець. Обробка Ф. Крейслера. Перекладення П. Нечипоренка
Фільд Дж. Ноктюрн. Перекладення В. Залигіна
Фіокко І. Алегро. Перекладення П. Нечипоренка.
Фомін Б. «Только раз». Обробка І. Тамарина. Перекладення В. Глейхмана.
Хейфец Я. «В темпі блюз» з опери «Поргі і Бесс». Перекладення А. Горбачова.
Шостакович Д. Прелюдія. Перекладення В. Глейхмана.
Штраус І. «Весняні голоси». Перекладення М. Царьова.
Чайковський П. Марш з балета «Лускунчик». Перекладення О. Гітліна.
Хачатурян А. Варіації з балету "Гаяне". Перекладення А. Шалова
Хачатурян А. Танець з шаблями з балету "Гаяне". Перекладення А Шалова
Чайковський П. Анданте з Квартету № 1 для струнних. Перекладення М. Осіпова.
Чайковський П.Баркарола. Перекладення М. Полякова
Чайковський П. Вальс з балету "Спляча красуня". Перекладення М. Лукавіхіна
Чайковський П. "В деревне" Перекладення О. Шалова
Чайковський П.Марш з балету "Лускунчик". Перекладення О. Полякова
Чайковський П. Ноктюрн Перекладення М. Полякова
Чайковський П. "На тройке". Перекладення О. Глухова
Чайковський П.Романс. Тв. 5. Перекладення М. Полякова
Чайковський П.Російський танець. Перекладення І. Балашова.
Чайковський П. "Святки" з альбому "Пори року". Перекладення М. Осіпова.
Шалов О. «Ах, всю ночь, я прогуляла».
Шалов О. «Ах вы, сени»
Шалов О. «Ах, не лист осенний»
Шалов О. «Вечор ко мне девица»
Шалов О. «Винят меня в народе»
Шалов О. «Заставил меня муж парну банюшку топить»
Шалов О. «Кольцо души-девицы»
Шалов О. «Не корите меня, не браните»
Шалов О. «По небу, небу синему»
Шалов О. Протяжна і танцювальна
Шалов О. Словацька і танцювальна
Шалов О. «Среди долини ровныя»
Шалов О. «Темновишневая шаль»
Шалов О. «Что-то звон».
Шопен Ф. Вальс, тв. 64 № І. Перекладення О. Ленеця
Шопен Ф.Вальс, тв. 69 № 2. Перекладення О. Глухова
Шопен Ф.Вальс № 14. Перекладення В. Нагорного
Шопен Ф.Ноктюрн, тв. 9, № 2. Перекладення І. Курбатова
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Шопен Ф.Мазурка, тв. 7, № І Перекладення О. Ілюхіна
Шопен Ф. Мазурка, тв. 24, № 3. Перекладення А. Доброхотова
Шопен Ф. Мазурка, тв. 67. Перекладення В. Нагорного
Шопен Ф.Етюд Фа мажор, тв. 12. Перекладення Б. Троянівського
Шостакович Д. Три фантастичних танці Перекладення В. Медведєва.
Штраус Й. Вальс "Весняні голоси". Вільна обробка М. Осіпова.
Шуберт Ф. Аве Марія. Перекладення О. Глухова
Шуберт Ф. Аллегрето граціозо. Перекладення Б. Феоктістова.
Шуберт Ф. – Ельман М. Серенада. Перекладення Є. Блінова
Шуман Р. Мрії. Перекладення М. Бекназарова
Обробки та перекладення. Великі жанри
Будашкін М.Концерт для домри № 1. Перекладення Б. Феоктістова
Вівальді А. Концерт для гобоя, струнних і чембало. Перекладення І. Іншаков і А. Горбачов
Гендель Г. Ф. Соната для скрипки і фортепіано. Перекладення І. Іншаков і А. Горбачов.
Гендель Г.Ф. Пассакалія. Вільна обробка М.Осіпова
Глазунов О. Соната ля мінор. Перекладення М. Вязьміна.
Домінчен К. Сюїта з балету «Снігуронька»
Ліст Ф. Рапсодія № 2. Перекладення Є. Блінова.
Ліст Ф. Рапсодія № 6. Вільна обробка М. Осипова
Ліст Ф. Рапсодія № 11 Перекладення О. Глухова.
Моцарт В.Соната ля мінор, ч. І. Перекладення А. Двойріна
Паганіні Н. Соната ля мінор. Перекладення В. Іляшевича за транскрипцією О. Огаркова.
Паганіні Н. Соната ля мінор. Перекладення А. Клюєва
Поппер Д. Угорська рапсодія. Перекладення Б. Феоктістова.
Римський-Корсаков М. Іспанське каприччю. Вільна обробка Є. Троянівського
Сарасате П. Концертна фантазія на теми оп. Ж. Бізе "Кармен" Перекладення П. Нечипоренка
Сен-Санс К.Симфонічна поема "Пляска смерті". Вільне перекладення Осіпових.
Фролов З. – Данілов О. Концертна фантазія на теми Д. Гершвіна «Поргі і Бесс».
Шопен Ф. Варіації на тему Дж. Россіні для флейти і фортепіано. Перекладення І. Іншаков і А. Горбачов.
Кулау Ф. Рондо із сонати № 1 для фортепіано. Перекладення І. Іншакова і А. Горбачова
Мійо Д. Бразілейра. Транскрипція О. Данилова.
Мініатюра
Абрамян Е.Пісня і танець
Андреєв В. Вальс "Балалайка''.
Андресв В. Вальс-каприс
Андреев В. Вальс «Спогад про Відень»
Андреев В. Вальс «Фавн»
Андреєа В. Сцена з балету (полька-мазурка)
Андреев В. Урочистий полонез.
Авксентьев Е. Гумореска.
Белецький В. – Розанова Н. Два вальси
Білошицький А. Концертний ноктюрн-поема на тему. "Ніч яка місячна"
Будашкін М. Рідні простори
Власов В. Гаївка. Одеса, 2003
Власов В. Misterio. Одеса, 2003
Власов В. Одеський дворик. 2003
Василенко С. Вальс
Василенко С. Малагуенья
Василенко С. Полька
Василенко С. Російська пісня.
Василенко С. Форлана та соррентіна.
Горін І. Токата
Городовська В. «Русский перепляс»
Данілов О. «Зимовий шлях».
Данілов О. «Етюд-токата».
Зарицький Ю. Полька
Захаров Е. Поема
Клепалов Ю. Балада
Коняев С. Концертна п'єса.
Кравченко Б. Переполох
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Куліков П. Лірична п’єса.
Куліков П. Награші.
Ліпатов В. Гумореска.
Лукавін М. Волзькі наспіви
Лукавін М. Угорський чардаш.
Клепалов Ю. Балада.
Кривоший А. Награвання.
Мясков К. Українське рондо. Рукопис
Мясков К. Листок з альбому.
Мясков К.Маленьке рондо
Мясков К.Ноктюрн
Мясков К. Токата.
Нечипоренко П. «Від села до села»
Нечипоренко П. «Рідні наспіви».
Панін В. «Час да по часу».
Резніков М. Токата
Різоль М. -Городовська В. Російські наспіви
Різоль М. Сумний вальс. Рукопис
Різоль М. Весняний вальс. Рукопис
Тамарін І. Вальс-скерцо.
Тростянський Є. Концертна п‘єса на тему пісні Л. Афанасьєва «Гляжу в озера синие» (з кінофільму «Тіні
зникають о півдні»)
Тростянський Є. Гротеск і роздум
ТростянськийЄ. – Грінченко С. Кадриль.
Тростянський Є. – Дубна А. Ноктюрн
Тростянський Є. – Грінченко С. Український сувенір
Трояновський Б. «Уральська танцювальна»
Чайкін Ю. «Музична шкатулка»
Черьомухін М. Коломийка
Шишаков Ю. Протяжна
Шишаков Ю.Північні награші
Шишаков Ю. Награш
Шишаков Ю.Мелодія
Шишаков Ю.Рондо
Шульман Н. Болеро.
Шульман Н. Серенада
Великі одночасні жанри
Александров Ю. Російська рапсодія.
Аренс Х. Капричіо
Аренс Х. Концертіно.
Боровський К. Концертна фантазія на тему української народної пісні «Гуде вітер».
Будашкін М. Концертні варіації на тему рос нар. пісні "Вот мчится тройка почтовая"
Воїнов Я. Концертні варіації
Зарицький Ю. Ярославська кадриль (концертна рапсодія).
Зубицький В. Диптих
Зубцов Є. Концертні варіації на тему чардаша
Городовська В.Концертні варіації на тему рос. нар. пісні «Калинка».
Іпполітов-Іванов М. «На вечорницях»
Канерштейн О. Концертіно
Катаєв І. Концертна фантазія
Курченко А.Уральські оповіді
ІСуліков П. Концертні варіації.
Магіденко М. Концертні варіації.
Магіденко М. Концертна фантазія
Панін В. Триптих.
Прошко М. Варіації на тему білоруської народної пісні 'Чому ж мені не пець"
Сироткін Є. Концертіно.
Фере В. Сонатіна
Швен К. Концертштюк
Шульман Н. Арагонська хота
Чайкін М.Російська рапсодія
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Цайгер М.Фантазія на тему рос нар. пісні «Сронила колечко»
Шульман Н. Варіації на тему укр. нар. пісні "Реве та стогне Дніпр широкий"
Шейн К. Концертні варіації на тему укр. нар. пісні «Їхав козак за Дунай».
Шишаков Ю. Концертна п'єса на тему рос. нар. пісні "Бариня»
Соната, концерт
Белецький В. – Розанова Н. Соната.
Василенко С. Концерт
Веккер В. Концерт.
Гайдамака П. Концерт
Гречанінов О.Соната. Тв. 188. № 7.
Гречанінов О. Соната. Ростов-на-Дону, 2000
Дербенко Є. Концерт. Рукопис
Іщенко Ю. Соната
Курченко К. Концерт
Кусяков А. Соната.
Кусяков А. Соната № 3.
Качан Н. Соната. Рукопис
Козачек Л. Концерт. Рукопис
Марунич В. Концерт. Рукопис
Мясков К. Концерт № 1
Мясков К. Концерти №№ 2, 5.
Мясков К.Соната
Панін В. Соната.
Речменський М. Концерт
Розанова Н. Соната.
Сироткін Е.Концерт
Пузей М. Соната.
Репніков А. Концерт.
Слонімський С.Одночасний концерт "Святкова музика"
Смехнов Ф. Концерт.
Фельдман З. Російський концерт
Шишаков Ю. Концерт
Шишаков Ю. Концерт-варіації
Швен К. Соната.
Швен К. Концерт. Рукопис
Шульман Н. Концерт
Сюїта (цикл мініатюр)
Белецький В. – Розанова Н. П'єси-картини
Василенко С. Сюїта
Веккер В. Три п'єси
Домінчен К. Пісня і танок
Калінкін О.Українська лірична і танок
Камалдінов Г. Сюїта.
Крючков Є. Прелюдія і Скерц., 2000
Марчаковський А. Три прелюдії.
Мясков К. Сюїта №1
Мясков К. Сюїта №2
Пандер О. Сюїта. Рукопис
Панін В. Дві п‘єси. Алегро. Скерцо
Різоль М. Цикл «Пісні воєнних років». Рукопис
Рєпніков А.Діалог і частівка
Трояновський Б. Протяжна і танцювальна
Шишаков Ю. Воронежські акварелі
Шишаков Ю. Сюїта.
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