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Передмова

Створення самобутнього виконавського стилю – мета, якої прагне кожен музикант, у 
тому числі керівник хору або вокального ансамблю. Дієвим засобом створення такого стилю  
є оригінальний репертуар, який би якнайповніше розкривав виконавські можливості та ху-
дожні вподобання колективу, асоціювався з ним у пам’яті слухачів.

Найбільш поширеними шляхами поповнення хорового й ансамблевого репертуару, як 
відомо, є знайомство з давньою або сучасною музикою, пошук творів класико-романтичної 
традиції, які з певних причин не виконувалися, обмін репертуарними новинками під час кон-
курсів, фестивалів, концертів, гастролей, майстер-класів, залучення інтернет-ресурсу. Кожен 
із цих шляхів, безперечно корисний і результативний, втім, здатен привести тільки до “гото-
вих” композицій – таких, що розраховані на типовий комплект голосів або відповідають му-
зичним уявленням авторів чи тих виконавців, для яких створювалися. У таких випадках сум-
нівною є унікальність репертуару, хіба що віднайдений твір виконується вперше і колектив, 
таким чином, започатковує виконавську традицію щодо твору. Отже, унікальний репертуар 
для хору або вокального ансамблю, у рівній мірі зручний і ефектний у конкретних виконав-
ських умовах, майже неможливо знайти з-поміж опублікованих творів. Проте його можна 
створити власними силами – за наявності творчих здібностей, відповідних знань та досвіду 
роботи зі співацьким колективом.

Ставлячи перед собою завдання бути актуальним та цікавим аудиторії, слід обов’язково 
враховувати особливості сприйняття людини, зокрема, її майже інтуїтивну, напівсвідому 
увагу до вже знайомих образів. Ще В. Шекспір використовував для своїх творів мотиви ста-
родавніх середньовічних комедій. На цю особливість людського сприйняття і сьогодні орі-
єнтуються різні види мистецтва, особливо комерційного. Наприклад, високобюджетний кі-
нематограф усе частіше звертається до сюжетів 50–60-х років. Музичне мистецтво також не 
залишається осторонь від загальної тенденції. Чи не найбільш поширений сьогодні музичний 
жанр – remix (англ. – нова суміш) – передбачає різні способи творчої роботи із добре відомим 
аудиторії музичним матеріалом – народними, класичними, джазовими, естрадними темами. 
Цей жанр дає можливість, привернувши увагу слухача вже знайомим тематизмом, з найкра-
щого боку показати виконавські можливості колективу та у повній мірі розкрити його творчу 
індивідуальність.

У залежності від міри “творчого втручання”, запозичений матеріал може стати основою 
різних видів хорових творів – аранжувань або вільних композиторських обробок. На відмі-
ну від адаптувань творів до умов певного колективу, завдання яких полягає у максимально-
му збереженні музичної тканини оригіналу, вільне аранжування та композиторська обробка 
припускають зміну гармонічного, ритмічного, фактурного оточення теми, поєднання кількох 
тем та стилів в одному творі, пошук нових виконавських засобів. Отже, поняття “адаптуван-
ня”, “аранжування” та “вільна композиторська обробка” ми будемо використовувати у наступ-
них значеннях.

Адаптування – це виконана за певними правилами транскрипція хорового твору для ви-
конання іншим складом хору.

Аранжування – спосіб роботи з запозиченим музичним матеріалом, що передбачає сут-
тєву зміну виконавського складу (наприклад, сольний чи інструментальний твір переробля-
ється для виконання багатоголосним хором). В аранжуванні можливі незначні зміни оригі-
нальної гармонії, фактури, ритміки, обумовлені специфікою даного виконавського складу.

Вільна композиторська обробка твору передбачає значну переробку запозиченого 
матеріалу, зокрема, включення теми у новий стилістичний контекст, поєднання кількох запо-
зичених тем в одному творі, створення авторського тексту (як музичного, так і вербального). 
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Для вільної композиторської обробки частіше залучається лаконічний та інтонаційно ємкий 
музичний матеріал. Це може бути коротка поспівка (як, наприклад, у “Щедрику”), або вираз-
на гармонічна послідовність тощо. У таких випадках запозичений матеріал (тема або кілька 
тем) стає інтонаційним зерном, імпульсом до створення цілком самостійної авторської ком-
позиції.

Створені з урахуванням виконавської специфіки того чи іншого колективу, вимог концерт-
ної практики, аранжування й вільні композиторські обробки можуть стати “родзинками” ре-
пертуару співочого колективу, надати унікальності й неповторності його виконавському стилю.

Пропонований посібник підсумовує авторський досвід створення адаптувань, аранжу-
вань, вільних обробок і оригінальних творів для різних виконавських складів – чоловічого, 
жіночого, мішаного хорів та вокальних ансамблів, з солістами або без них, з інструменталь-
ним супроводом або a cappella. Видання адресоване передусім студентам диригентсько-хо-
рових відділів вищих навчальних закладів, які засвоїли базовий курс хорового аранжування. 
Якщо завдання зазначеного курсу полягає у тому, щоб навчити студента адаптувати хоровий 
твір до виконавських можливостей певного колективу, то мета даного посібника – ініціювати 
творчі можливості майбутнього керівника хору до пошуку індивідуального обличчя свого ко-
лективу засобами створеного власноруч музичного матеріалу. Матеріал посібника узгоджу-
ється з Програмою курсу хорового аранжування для спеціальності 6.020205, 7.020205 – “Му-
зичне мистецтво” спеціалізації “хорове диригування”, розробленою кафедрою композиції, 
інструментування та музично-інформаційних технологій НМАУ ім. П. Чайковського (К., 2005).

Посібник має подвійне завдання:
1. На конкретних прикладах показати різні способи роботи з запозиченим музичним ма-

теріалом, зокрема, познайомити з особливостями вільного аранжування.
2. Збагатити концертний репертуар майбутнього керівника хору .
Вміщені у даному виданні твори можуть розглядатись, з одного боку, як готові композиції 

для хору й вокального ансамблю, а з іншого боку – як певні моделі творчої роботи хормей-
стера-композитора з запозиченим матеріалом.

Виходячи з такого розуміння завдань посібника, обрано порядок та спосіб подачі 
матеріалу:

№№ 1–5 – аранжування й вільні обробки, розраховані на виконання мішаним хором;
№№ 6–13 – ансамблеві твори;
№№ 14–17 – авторські композиції для різного виконавського складу. 
Вміщені у посібнику твори різняться за рівнем виконавської складності та мірою “автор-

ського втручання” у запозичений матеріал: від адаптувань твору згідно вимог певного вико-
навського складу, від нескладних аранжувань – до вільних обробок, що поєднують в межах 
однієї композиції кілька джерел (наприклад, дві й більше тем) або кілька музичних стилів (на-
приклад, джазова обробка фольклорної теми). Кожен твір супроводжується коментарем, в 
якому наводяться короткі відомості щодо походження теми, способу творчої роботи з запо-
зиченим матеріалом, стилістичної та виконавської специфіки твору.

Вважаю за потрібне висловити глибоку вдячність Володимиру Міхновецькому та Владис-
лаву Толмачову за поштовх до творчості та яскравий тематичний матеріал, що ввійшов до по-
сібника. Щиро вдячний хоровій капелі “Дзвіночок” та вокальному секстету “Менсаунд” – ко-
лективам, які протягом років слугували творчою лабораторією для втілення й перевірки но-
вих ідей.

Рубен Толмачов
Заслужений артист України;

в/о доцента кафедри хорового диригування НМА України;
художній керівник і диригент  Народного художнього колективу 

Київського  палацу дітей та юнацтва хорової капели “Дзвіночок”;
соліст і аранжувальник вокального гурту “Менсаунд”.
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C. Франк, текст Ф. Аквинського 
Обр. Рубена Толмачова
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Гімн Panis angelicus (Ангельський хліб)
 Сезар Франк, текст Фоми Аквінського

Характеристика першоджерела: оригінальний виконавський склад Panis 
Angelicus – тенор соло, орган або фортепіано.

Тип роботи з запозиченим матеріалом: аранжування для мішаного хору. 
В хоровій версії, у порівнянні із сольною, залишилася без змін авторська гармо-
нія, фактура, поліфонічні прийоми, інші елементи музичної тканини. Водночас 
відтворені стилістичні прийоми, характерні для хорових творів С. Франка – ме-
лодійність та виразність середніх голосів, секундові затримання, канон як засіб 
розвитку матеріалу. Створено невелику хорову коду (на текст Amen), яка підсу-
мовує і затверджує ідею твору.

Виконавські завдання зумовлені змістом твору: це гаряча, пристрасна мо-
литва, в якій – вдячність за хліб небесний, що дарує надію на спасіння всім ві-
руючим. У відповідності до змісту твору, в процесі виконання необхідно відтво-
рити світлий, “молитовний” звук. Разом з тим необхідна емоційна вимова, навіть  
з афектацією, стримана динаміка, дуже гнучке, ледь помітне фразування в дріб-
них побудовах  – у поєднанні з могутньою та підготовленою хвилею звуку на 
кульмінації твору.
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Аранж. Володимира Міхновецького
Адапт. для мішаного хору Рубена Толмачова
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Ой, пОлечкО, пОле
Обробка української народної пісні (для мішаного хору)

Характеристика першоджерела: вільна композиторська обробка укра-
їнської народної пісні, виконана В. Міхновецьким для чоловічого вокального 
секстету (або для чоловічого хору). Звучання ансамблю (хору) наближене до 
традиційного народного співу-розповіді  – козацького, кобзарського. Перший 
та останній куплети (сольний заспів, підтриманий терцією чоловічих голосів) – 
своєрідна “арка”-реприза, що обрамляє драматичну “розробкову” середню час-
тину. Така побудова характерна для класичних зразків у жанрі обробки україн-
ської народної пісні. Вона долає певну інерцію куплетної форми.

Взагалі, вдаючись до роботи з народною піснею, композитор повинен стави-
ти перед собою завдання якомога яскравіше та повніше (можливо, по-новому) 
розкрити її первинний зміст-емоцію, використовуючи для цього колористичні 
та динамічні можливості хору, сучасну гармонічну мову, ритми і т.д. Важливо не 
дати “технологічній конструкції” обробки  – якою б досконалою та самоцінною 
вона не здавалася – заслонити собою природну красу оригіналу.

Тип роботи з запозиченим матеріалом: адаптування твору для виконання 
мішаним хором.

Виконавські завдання: цей твір вимагає ретельної та старанної вокально-
хорової роботи. Окремої уваги потребують наступні епізоди: в тт. 19–20 (текст 
“ой, сорочка”) необхідно знайти особливі барви у крещендо в підголоску; в тт. 
21–25 (Piu animato) слід забезпечити безперервність та плинність розвитку;  
в т. 29, у кульмінації, необхідне виразне виконання marcato – як одночасний по-
свист сотні ятаганів; важливі також уважне прочитання гармоній у тт. 30–31, від-
чуття фермати між тт. 32–33, піаніссімо у доволі високій теситурі (тт. 33–34) та ін. 
І все ж найголовніше – вибудувати цілісну форму твору, з’єднати куплети у єди-
ний вир подій, спрямований до трагічної кульмінації.



17

Рубен Толмачов

Ще одного разу про шкоду пияцтва
За мотивами жартівливих українських народних пісень
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Ще ОДНОГО рАзу прО шкОДу пияцтВА

Диптих жартівливих українських народних пісень

Характеристика першоджерела: матеріалом для цього твору стали дві 
народні пісні – поширена по всій території України пісня “Ой служив я в пана”, 
а також галицька пісня “А я хлопець із Самбора”. На наш погляд, обидві піс-
ні є схожими за особливим відчуттям гумору та самоіронії. Це дало підстави 
об’єднати їх в один твір.

Тип роботи з запозиченим матеріалом: вільна композиторська оброб-
ка пісень. Композиторське рішення продиктоване надзвичайно тісним поєд-
нанням форми і змісту у першій пісні: з кожним куплетом у героя з’являється 
нова тварина, зароблена протягом року – відповідно, на декілька складів збіль-
шується останній рядок приспіву, форма “розбухає”. Врешті-решт, перелік усіх 
трофеїв та “подвигів” доводить нашого героя до стану, близького до істерики! 
Завдання композитора  – підкреслити цей ефект. Звідси, поліфонічний спо-
сіб викладення, який збільшує відчуття хаосу, деяка ладова невизначеність, 
нав’язливе дріботіння у приспівах і, нарешті, відвертий зойк відчаю у несиме-
тричних розмірах кульмінації. “Метушливий” пошук тональності та плачучі ін-
тонації у зв’язці виводять нашого героя на вулицю, де раптом… троїсті музики! 
Веселі відчайдухи та балакучі трубадури! Шалений вир танцю і гуляння розкру-
чує веселощі на повну, аж до очікуваного фіналу – “п’ю, гуляю, як холєра!”.

Виконавське завдання: спираючись на застосовані засоби виразності 
(пружний остинатний ритм, підкреслену ладовість), створити театралізовану ат-
мосферу народного гуляння, запального гуцульського танцю.
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Рубен Толмачов 
на матеріалі автентичних українських піснеспівів
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різДВяНе ДійСтВО
Хоровий цикл (для мішаного хору та солістів)

Характеристика першоджерела: шість різдвяних пісень різних жанрів,  
з різних регіонів України: народна духовна пісня (псальма) “Слава в вишніх 
Богу” (Хуст), колядки “Ой введення” (Черкащина, с. Деренківець), “Розуйгралися 
буйні вітрови” (Закарпаття, с. Великий Бичків), “Надворі чорна хмара” (Рівнен-
щина, Сарненський р-н, с. Люхча), щедрівка “Добрий вечір” (Вінниччина, с. Пе-
трівка), колядка “Що то за звізда” (Закарпаття, с. Великий Бичків). Всі твори взяті 
зі збірки “Колядки і щедрівки” (К.: Задруга, – 2007). Пісні зібрані й розшифровані 
Марією пилипчак, українським етнографом, музикознавцем, хормейстером. 
Мелодії всіх пісень у збірці викладено одноголосно.

Тип роботи з запозиченим матеріалом: вільна композиторська обробка 
пісень. Пісні об’єднані у цикл, послідовність якого визначена, з одного боку, по-
рядком зимових свят (спочатку Введення, потім Різдво), з другого боку – самим 
ходом обряду колядування, елементами якого є: наближення гурту колядників, 
що прославляють народження Ісуса, наполегливі заклики до господаря та гос-
подині вийти з хати та віддячити співаючих, завершальне урочисте славлення 
Ісуса, Марії та великого свята Різдва Христового.

Що до стилю обробок, то він продиктований неповторною красою народ-
них піснеспівів. Їх ладова неоднозначність, метрична асиметрія зумовили пев-
ні композиційні рішення – кварто-секундову гармонізацію, терцеву або кварто-
ву втору, підголоскову поліфонію.

В хорах даного циклу відчутні впливи різних жанрів давньої української на-
родної, професійної та церковної музики. В одних випадках витоки цих жанрів 
містяться у першоджерелі і лише підкреслюються в стилістиці обробки – це, на-
приклад, монодична фактура заспіву (“Розуграйлися”, “Добрий вечір”), яка на-
гадує народну манеру “заводити” пісню, із типовим протиставленням “один  – 
всі”; кантова фактура та імітація гри на народних інструментах (“Надворі чорна 
хмара”), елементи церковного багатоголосся (у вступному й фінальному хорах) 
тощо. В інших випадках жанр ніби “привнесений” ззовні, але цілком природно 
поєднується із інтонаційним строєм першоджерела  – як, наприклад, танцю-
вальність у колядці “Ой, введення, народження”.

Виконавські завдання щодо хорового циклу  – комплексні і багатовимірні. 
Долаючи поточні виконавські труднощі, до яких можна віднести оволодіння 
примхливим ритмом, довгою, розвиненою фразою, інтонування у розширеній 
гармонічній системі, відтворення досить широкої динамічної шкали, – необхід-
но виконати “надзавдання”. Воно полягає у винайденні особливої світлої окрас-
ки звуку, легкого невимушеного способу звуковидобування, і  – врешті-решт  –  
у створенні святкової, театральної (вертеп), насправді Різдвяної атмосфери.
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СтОїть яВір НАД ВОДОю
Обробка української народної пісні 

для чоловічого хору та солістів (альт, баритон)

Характеристика першоджерела: відома лірична козацька пісня, пошире-
на по всій території України.

Тип роботи з запозиченим матеріалом: вільна композиторська оброб-
ка твору. В основі композиторського підходу  – синтез автентичного сольно-
го співу та джазового акомпанементу. Ритмічна конструкція самої теми (5/8 + 
4/8) надихає на прочитання матеріалу у жанрі джаз-вальсу, тому хор значною 
мірою виконує ритмо-інструментальну функцію. Ладо-гармонічне вирішення 
дозволяє по-новому розкрити сюжетні перипетії, виразніше охарактеризувати 
героїв пісні. Наприклад, ладо-гармонічними засобами підкреслено контраст ді-
йових осіб: паралельний мінор та ланцюг модулюючих зменшених септакордів 
на причитаннях солістки “двох нас маєш, двох кохаєш…” змінюються дзвінкими 
мажорними “трембітами” на відповіді соліста (“одна буде на будній день, друга 
на неділю”). Наступний хоровий речитатив-скоромовка приводить до репризи 
та ідилічної коди, вирішеної в традиціях оперного дуету-згоди (на словах “стоїть 
явір”).

Виконавські завдання. Очікується, що солісти будуть вільно почувати себе  
у новому жанровому оточенні, органічність цього синтезу зумовлює успіх 
твору.

Для хору є важливим оволодіти інструментальною (звуконаслідувальною) 
манерою виконання. Треба розуміти, що “скет” (підтекстовка інструментальних 
складів) є дуже умовним, необхідно старанно працювати та максимально на-
ближати звучання голосу до конкретного інструменту (контрабасу, трембіти, 
цимбальних струн тощо).
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ГАєМ зелеНеНькиМ
Обробка української народної пісні 

для чоловічого хору, народного жіночого голосу  
та малого барабана (Pianoforte, Cassa ad libitum)

Характеристика першоджерела: лемківська пісня, одноголосний наспів із 
словами викладений у збірці “Українські народні пісні” (Київ, 1960).

Тип роботи з запозиченим матеріалом  – вільна композиторська оброб-
ка твору. Тематичний матеріал – хоча і повністю збережений – є поштовхом для 
створення самостійної композиції. На перший план виходить хор, драматургіч-
ні та композиційні функції якого є важливими й різноплановими. Зокрема, хор 
створює загальний настрій “кобзарського” співу-розповіді (вступ та кода твору), 
коментує драматичні події (“йдуть козаки”), він також є головним героєм сюже-
ту (“мене порубали, та живого взяли у неволю”). Різноманітність драматургіч-
них функцій хору обумовлює різноманітність стилістичних прийомів: застосова-
ні різні типи хорової фактури – імітаційна та підголоскова поліфонія, акордовий 
склад, витримані фонові співзвуччя тощо.

Виконавські завдання. Для вдалого відтворення драматургії від солістки 
очікуються неабиякі акторські здібності та вміння темброво “реагувати” на всі 
колізії сюжету. Важливою є наявність ансамблевих навичок: у деяких епізодах 
солістка співає лише верхній звук в акорді. Завдання ж хору повністю зумов-
лені різноманітністю його драматургічних функцій. Необхідно оволодіти всіма 
елементами звучності – це і ансамбль на pianissimo в супроводжуючих акордах, 
і дикційна чіткість в епізодах, де хор є носієм тексту, і, звичайно, повноцінне на-
повнення на і у епізоді “козацького” хору (текст “стежкою вузькою їдуть коза-
ченьки”) та інших кульмінаційних зонах.
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Муз. Дж. Керна, сл. О. Хаммерстейна
Аранж. Рубена Толмачова

Ol’ Man River
Із мюзиклу “Show Boat”



62



63



64



65



66

Ol’ Man RiveR (з мюзиклу “Show Boat”)
муз. Дж. керна, сл. О. Хаммерстейна

Для баса соло та мішаного хору

Характеристика першоджерела: в оригіналі твір написаний для баса у су-
проводі оркестру.

Тип роботи з запозиченим матеріалом: аранжування. Запропонована 
версія цілком відповідає оригіналу – соло із супроводом, але суттєвою відмін-
ністю є те, що хор перебирає на себе функції симфонічного оркестру, з його різ-
номанітними тембровими та штриховими можливостями, широкою динаміч-
ною шкалою, розмаїттям фактурних засобів.

Виконавські завдання. Звичайно, левову частку успіху твору складає робо-
та соліста. Широкий діапазон, сила голосу, і  – найголовніше  – відчуття стилю  
є абсолютно необхідними. Першоджерелом цього твору є афроамериканська 
робоча пісня  – звідси і особливий діалект, відповідний тембр голосу, особли-
вості звуковидобування, ведення фрази тощо. Для вітчизняного виконавця 
дуже корисним було б попереднє ознайомлення з найкращими зразками вико-
нання цього твору (Paul Robson, Frank Sinatra).

Завдання для хору повністю зумовлені особливостями аранжування. Визна-
чимо їх. По-перше, необхідне повне взаєморозуміння з солістом (тільки супро-
воджувати, у жодному разі не нав’язувати темп чи агогіку). По-друге, слід до-
могтися максимальної наближеності до звучання оркестрових груп (валторн  
у вступі, струнного оркестру в основній частині заспіву, міді із сурдинами у при-
співах, відкритого туттійного звучання в кульмінації). По-третє, – важливо усві-
домлювати, що рекомендований “скет” (підтекстовка складів, що передають 
звучання інструментів) не слід сприймати буквально, було б помилкою промов-
ляти конкретні “ту” чи “ду”, потрібна більш “американізована” вимова цих зву-
ків – “too-doo” (на дуже коротких приголосних язик за верхніми зубами, довгий 
голосний – вузькою трубочкою, у “мундштук”). Всі “хм-гм” – це спів з закритим 
ротом, але з довгою придиховою атакою на кожному новому звуці. “Та-та” у при-
співах слід вимовляти через “ч”, ці склади скоріше вказують на штрих – харак-
терне для мідної групи sforzando з подальшим creschendo до кінця тривалості.
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Дам, ба  - ди  -  би  - ди. ба  - ди  -  би  - ди. ба  - ди  -  би  - ди.Дам, Дам, Дзаб, дзаб, дзаб.
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СулікО
Обробка грузинської народної пісні для чоловічого хору та солістів

Характеристика першоджерела: одноголосний виклад відомої народної 
пісні.

Тип роботи з запозиченим матеріалом: вільна композиторська обробка, 
виконана з орієнтацією на традиційне грузинське багатоголосся, з притаманни-
ми йому органними пунктами, кварто-секундовими співзвуччями, стрічковим 
рухом паралельними квінтами та тризвуками. У середній частині твору відчува-
ється відлуння інструментальної народної традиції – характерний ритм грузин-
ського тамбурина, кварто-квінтовий бурдон, на фоні якого розгортається мело-
дія; з’являється специфічний сольний спів (креманчулі), який потім переростає 
у “концертне” змагання двох солістів і переходить у репризу, динамізовану за 
рахунок висхідних секвенцій.

Виконавське завдання: поруч зі звичайною роботою над різноманітними 
видами ансамблю, необхідно ретельно працювати над вимовою грузинсько-
го тексту (це до певної міри формує штрих виконання), а також оволодіти рит-
моутворюючою скоромовкою у середній частині до рівня вільної імпровізації  
у цьому стилі. Із процесу цієї роботи виростають і сольні партії (креманчулі), 
і барвиста колористика усього твору.

примітка. Для зручності текст подано кирилицею, але виконавцям слід наближати вимову до 
оригінальної, користуючись аудіоматеріалами.
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ЩеДрик
Обробка української народної пісні для чоловічого секстету (хору)

Характеристика першоджерела: поштовхом до роботи став не широко ві-
домий хоровий твір М. Леонтовича, а оригінальна одноголосна архаїчна народ-
на тема – лаконічна й інтонаційно концентрована.

Тип роботи з запозиченим матеріалом: вільна композиторська обробка 
народної пісні. При зверненні до цієї “знакової” для української культури теми 
ставилося єдине завдання  – завдяки сучасним засобам подачі матеріалу, яко-
мога повніше та яскравіше виявити світлу, доброзичливу, насправді різдвяну 
природу цієї медитативної мелодії. Тому у наскрізному розвитку трихордова 
поспівка звучить в різних регістрах та тембрах, трансформується інтервально, 
ладово, стилістично, але ніде не втрачає своєї дзвінкої “щедрувальної” приро-
ди. Задля повнішого розкриття змісту до твору включений епізод, побудований 
цілком на “авторському” матеріалі, музичному і вербальному (“Щедрий вечір 
вам, добрі люди/ Хай між вами мир та щастя буде/ Дай Бог щастя-здоров’я/ А ще 
мира й любові”). Ця думка, на наш погляд, є квінтесенцією змісту твору.

Виконавські завдання: оволодіти такими сонорними ефектами, як педаль, 
арпеджіато, а також ретельно працювати над всіма видами ансамблю  – цього 
потребує великий діапазон твору (три октави), широко вибудовані фрази, коло-
ристична гармонічна мова, стилістичне розмаїття (від “клавесинного” менуету 
та імітаційної поліфонії до “романтичного” фіналу). Окрема і дуже тонка робо-
та – інтонування та безперервність звучання самої теми.
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Обр. для хору Рубена Толмачова
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НебО і зеМля
Обробка української народної колядки для чоловічого секстету (хору)

Характеристика першоджерела: оригінальний текст колядки представляє 
собою одноголосний наспів із словами.

Тип роботи з запозиченим матеріалом: вільна композиторська оброб-
ка народної теми. Естетику твору зумовлює перша “дзвонова” ритмоінтонація 
приспіву  – “Христос родився днесь”. Урочистий піднесений настрій колядки 
вимагав відповідних стилістичних рішень – так з’явилися різдвяні передзвони 
вступу, пентатонічні Quasi Companelli побудови на словах “Христос народився, 
славімо Його” і “великий дзвін” – “Алілуя” у фіналі твору. Другий план музичної 
драматургії утворює розвиток самого наспіву, його поява у різних стилістичних 
варіаціях – від майже традиційного, наближеного до народного звучання пер-
шого куплету, через стилістику gospel  (жанр сольних духовних співів північно-
американських негрів) – у другому, аж до експресивної джазової гармонії  – у 
третьому куплеті.

Виконавські завдання: легке, безперервне фразування legato у заспівах та 
виразна “бронзова” дзвінка дикція у всіх “дзвонових” епізодах – саме цей штри-
ховий контраст дає ключ до відтворення піднесено-святкового емоційного за-
ряду, який несе цей твір.
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Муз. Ж. Косма, сл. Дж. Мерсера
Аранж. Рубена Толмачова



97



98



99



100



101

Муз. Дж. Керна, сл. О. Хаммерстейна
Аранж. Рубена Толмачова
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autuMn leaves 
муз. Ж. Косма, сл. Дж. Мерсера

all the things YOu aRe 
муз. Дж. Керна, сл. О. Хаммерстейна

Два твори для жіночого квартету (хору)

Характеристика першоджерел: обидва твори існують у версіях для голосу 
у супроводі фортепіано.

Тип роботи з запозиченим матеріалом: аранжування, виконане у сти-
лі “сlouse harmony” (щільний гармонічний виклад). Характерними рисами тако-
го стилю є рух паралельними терцквартакордами та квінтсекстакордами у тіс-
ному розташуванні; гостра гармонічна мова, насичена хроматизмами; фактура, 
яка наслідує звучання джаз-бенду, з обов’язковим “блукаючим” басом та гостри-
ми ритмічними брассовими “пачками”.

Виконавські завдання. Передусім, необхідне відчуття свінгу від початку до 
кінця твору. У рамках короткого коментаря важко дати “рецепт” до розуміння 
стилю, але наведемо кілька порад. По-перше, у свінговій тріолі (що нотується 
так: чверть  – вісімка) НЕ акцентується чверть, навпаки, є тяжіння до акценту 
на вісімці. По-друге, у тріолях чвертками всі три тривалості рівнозначні за си-
лою та часом звучання (tenuto), на відміну, наприклад, від вальсу, де опорною є 
лише перша чверть.

Окремі зусилля треба докласти, щоб “визвучити” альтів у досить низькій для 
них теситурі (як для академічного хору). За умови руху паралельними акорда-
ми, дуже важливі єдина манера звукоутворення та динамічний ансамбль. Щодо 
звуконаслідувальних фрагментів, то тут єдиний критерій правильності вико-
нання – подібність до тієї чи іншої групи інструментів (докладніше про це йшла 
мова у коментарі до пісні “Ol’ Man River”).

Дуже важливим є загальна емоція твору – світла, надзвичайно “жіноча” ліри-
ка з нотками ностальгії.
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Муз. Гр. Нельсона, сл. МакХью
Аранж. Рубена Толмачова
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PeOPle need the lORd 
муз. Гр. Нелсона, сл. Ф. МакХью 
для чоловічого секстету (хору)

Характеристика першоджерела: один з кращих зразків сучасної протес-
тантської духовної музики, цей гімн виконується багатьма музикантами; поши-
реним є запис твору у вигляді чотириголосної хорової партитури (SATB) у су-
проводі фортепіано.

Тип роботи з запозиченим матеріалом: аранжування, виконане у стилі-
традицій духовного співу білих американських протестантів. Весь гімн постає 
як єдина динамічна хвиля, спрямована до завершальної кульмінації-висновку. 
Крещендування відбувається, з-поміж інших засобів, за рахунок різних типів 
фактури. У першому куплеті репліки хору повторюють кожну фразу тексту з чу-
дової мелодії заспіву, завдяки чому виникає виразний респонсорій соліста й 
хору. В приспіві гомофонна фактура пожвавлюється завдяки мелодизації серед-
ніх голосів. У другому куплеті – подальше пожвавлення музичного руху: соліст 
у супроводі хорового арпеджіато; зрештою, в останньому приспіві – тріумфаль-
но звучить повний “оркестр”, “фанфарна” мелодична лінія вільно здіймається з 
регістру до регістру, готуючи кульмінацію. Кода стримано та дуже переконливо 
підсумовує ідею твору: “люди потребують Господа”.

Виконавські завдання: гармонічна мова твору цілком знаходиться в межах 
діатонічної системи, тому в сенсі чистоти звучання особливої уваги потребує 
лише інтонування у модуляціях. Певною проблемою може бути великий діапа-
зон твору (більше трьох октав) Висока теситура вимагає присутності у колек-
тиві мікстового тенора, що, в принципі, є типовим для більшості чоловічих ан-
самблів.

Необхідно ретельно працювати над збалансованим звучанням у приспівах, 
адже відстань між крайніми голосами в кульмінації майже 3 октави. Також по-
требує уваги виконання мелодії в останньому приспіві. Переходячи від голосу 
до голосу, вона може сприйматися цілісно лише за умови подібності штриху та 
способу подачі звуку. Відтворення усіх аспектів хорової звучності у цьому творі 
розкриває його природу – щире та величне славлення Господа.
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Хорова версія Рубена Толмачова

“Гой ты, Русь моя родная”
Романси для хору в супроводі фортепіано
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Рубен Толмачов
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 “ГОй ти, руСь МОя рОДНАя”

В. Толмачов. Сім романсів на вірши Сергія Єсеніна

Для мішаного хору в супроводі фортепіано

Характеристика першоджерела. Першоджерелом твору є цикл романсів для голосу  
в супроводі фортепіано Владислава Толмачова. Проста та щира мелодика романсів настільки 
природно відтворює єсенінську інтонацію, що сприймається як невід’ємна частка пронизли-
вої поезії, народжена одночасно з нею.

Тип роботи з запозиченим матеріалом: аранжування для мішаного хору й фортепіано. 
Створення хорової версії має своєю метою повніше виявити закладену у поетичному тексті 
“поліфонію змісту”, надати свій “голос” кожному з його підтекстів, спробувати визвучити роз-
шарування неназваних “підсвідомих” відчуттів, які пронизують твір від початку до кінця.

“Над окошком месяц”  – два жіночі голоси вільно переплітаються, консонансні сексти 
та терції підкреслюють романсову природу твору. Зміна темпу, динамічний вступ чоловічих 
голосів, імітаційний розвиток матеріалу перетворюють другий куплет на своєрідну “розви-
ваючу” середню частину. Третій куплет (Tempo I) є динамізованою репризою. Зі втомою та 
скорботою в голосі перекликаються чоловічі голоси (“а теперь я милой ничего не значу”). 
Фермати на дисонансах (“дальний плач тальянки”, т. 57; “и такой любимый”, т. 66), щемне за-
тримання до заключної тоніки – ці та інші засоби підсилюють елегійний настрій твору.

Виконавські завдання пов’язані із жанровою природою та настроєм твору. Тут потріб-
ні: філігранне, деталізоване фразування, володіння прийомом sotto voce, афектована, сольна 
дикція – тобто все те, що називається “романсовою” манерою виконання.

Енергійна та дзвінка природа другого хору – “Слышишь, мчатся сани” – підкреслена  
в аранжуванні простою пентатонічною мелодією, викладеною в унісон. Імітаційний розвиток 
у середній частині призводить до репризи, динамізованої за рахунок висхідних секвенцій та 
збільшення тривалостей у кульмінації. Характерним фактурно-гармонічним елементом тво-
ру є “дзвіночки”, що супроводжують рух “трійки”.

Виконавські завдання. Перш за все, необхідна вибухова та водночас дуже “ансамблева” 
дикція (“слышиШЬ-Мчатся”, “поД-Тальянку”); вміння довго філірувати звук наприкінці кожно-
го куплету, відтворюючи ефект віддалення з місця подій. “Надзавдання” – відчути особливий 
радісний настрій зимової прогулянки на санях (образ, надзвичайно популярний в російській 
літературі та музиці, згадати хоча б “Мороз и солнце” О. Пушкіна – Г. Свиридова, “слышишь, 
сани мчатся в ряд, колокольчики звенят” Е. По – С. Рахманінова, зрештою, гоголівське “Эх, 
тройка! птица тройка! кто тебя выдумал?” і т.ін.).

Романс “за рекой горят огни” просякнутий атмосферою свята Івана Купала, де панує не-
стримний вир сміху й радості. Плясова мелодія переходить від регістру до регістру, наби-
рає енергію з ритмічно-пружного супроводу, приростає “гудошно-свирельними” поспівками. 
Пружина танцю закручується все швидше та швидше і, нарешті, вибухає ферматою на кульмі-
нації та скерцозною кодою.

Виконавські завдання. Для успіху виконання надзвичайно важливе майстерне володін-
ня штрихами (staccato, marcato, tenuto) та вміння точно розрахувати темпове та динамічне на-
ростання від початку до кінця твору. На наш погляд, образ вдало доповнять елементи фоль-
клорної дикції – “плачетА леший у сосны, жалЫко летошней весны” тощо.
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Романс “Не криви улыбку” – короткий, як подих, зі стриманою прихованою чоловічою 
сльозою. Плач-туга про нерозділене кохання та неповторність життя, що минає.

Дві партії чоловічого хору викладають мелодію, то підтримуючи думку один одного іміта-
ціями, то сперечаючись у малосекундових дисонансах. Скорботна ритмічна остинатна фігура 
у супроводі постійно нагадує – нічого не повернути…

Виконавські завдання. Один із найскладніших романсів циклу. Необхідне дуже широке 
фразування (2 т. + 2 т. + 4 т.), підтримане гнучкою, але коректною в умовах жанру динамікою, 
інтонаційна точність та з’єднання регістрів у скачках мелодії. Тембральна палітра всюди тем-
на та стримана. Найвиразніші засоби – дикція та короткі “сплески” динаміки на дисонансах.

“Сыпь, тальянка”. В аранжуванні підкреслено закладений у поетичному тексті контраст 
образів – світла, дзвінка “частушка” (“Сыпь, тальянка, звонко-звонко”) та драматичний “жор-
стокий” романс (“Где ты, где ты, моя радость, где ты, моя участь”). Серед засобів, що викорис-
тані, – драматургія тембрів (сопрано і тенори протиставляються альтам і басам), гармонічна 
мова – дзвінкість великих секунд та квінт у зіставленні з диссонантними малими секундами 
та септимами, і, звичайно, темпова визначеність – пасторальне Allegretto врівноважене дра-
матичним Pesante espressivo.

Виконавські завдання. Успіх виконання залежить від урозуміння контрасту образів. Во-
лодіння тембровою палітрою, дикційна виразність і, звичайно, особливе “романсове” веден-
ня фрази потребують певних зусиль та часу.

У романсі “я снова здесь” майже всюди використана триголосна гомофонно-гармонічна 
фактура. “Підтекст” вибудовано за рахунок підголоску, що, переплітаючись та іноді дисоную-
чи з мелодією, підкреслює настрій поетичного тексту – тривожне передчуття зустрічі з рід-
ним краєм.

Серед виконавських завдань – робота над динамічним ансамблем, а саме вибудова ба-
лансу між мелодією (що переходить з партії в партію), гармонічними голосами та підголо-
ском. Тонкі рухливі нюанси, що конструюють фразу (4 двотактових речення та підсумування 
у 4-тактову побудову). Окрема увага повинна бути спрямована на поєднання в єдину верти-
каль хору (з його агогічними відхиленнями) та розвиненого арпеджіованого супроводу. Ви-
разне виконання штриха tenuto дозволить додатково підкреслити зміст поетичних рядків на-
прикінці кожного куплету.

“Гой ты, русь” – епічний фінал циклу. Тут застосовані майже всі конструктивні прийоми, 
що були використані у попередніх романсах. З’являються і нові засоби – “виписана педаль” 
(“хаты, в ризах образа”), “потовщення” мелодичної лінії (“пахнет яблоком и медом”), вокаліз 
без тексту як засіб динамізації фортепіанної інтерлюдії.

Виконавські завдання тотожні з попередніми номерами циклу  – наповнене художнім 
змістом інтонування, виразна та експресивна дикція, гнучка романсова фраза, широка та ра-
зом з тим дуже точно розрахована динамічна шкала. Водночас є й “надзавдання” –підсуму-
вати зміст усього циклу: біль та радість, тривогу і веселощі, меланхолію та пристрасть – всю 
багатовимірну гаму емоцій, ім’я яким – любов до рідного краю.
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три ДуХОВНі тВОри Для МішАНОГО ХОру

В. Толмачов, Р. Толмачов_ 

Отче наш
Твір, написаний в традиціях духовної музики вітчизняних композиторів по-

чатку ХХ ст. (М. Леонтович, К. Стеценко). Мелодія, дуже близька за складом на-
роднопісенній творчості, гармонізована з застосуванням ланцюжків альтерова-
них плагальних та автентичних комплексів, остинатний бас є своєрідним “псал-
модійним” контрапунктом до теми. Мажорне “амінь” прокладає зв’язок до дру-
гого твору триптиху:

богородице Діво, радуйся
Світлий та прозорий заспів двох жіночих голосів, інтонаційно близький до 

богородичних лаврських розспівів, приводить до урочистого вступу чоловічих 
голосів (“радуйся”). Імітаційна середня частина розвиває мотиви початкового 
заспіву. Накопичення домінантових гармоній на словах “благословен плод чре-
ва Твоєго” призводить до динамізованої тематичної репризи (“яко Спаса роди-
ла”) та просвітленої коди.

Вірую
Це фінал триптиху, побудований на інтонаціях, близьких до поспівок зна-

менного розспіву (на це вказує, зокрема, трихордовість, декламаційна ритмі-
ка). Твір є розгорнутим за формою (тричастинною з дзеркальною репризою) 
та різноманітним у засобах розвитку матеріалу. Поруч із традиційними засо-
бами – такими, як звучання теми на фоні тонічного ісону, її імітаційно-мотивна 
розробка, гомофонно-гармонічне викладення тощо, – є й сучасні засоби хоро-
вого письма, зокрема, сонорні ефекти (тт. 1–3, 22–24, 53–57), “виписана педаль” 
(тт. 41–47). Застосовується доволі складна гармонічна мова (з широким вико-
ристанням альтерованих акордів, дисонуючих співзвуч, відхилень у віддалені 
тональності, зокрема однотерцієві) тощо.

Виконавські завдання. Якщо виконання перших двох номерів циклу вима-
гає від колективу звичайного комплексу навичок та вмінь, з-поміж яких  – во-
лодіння всіма видами ансамблю, підпорядкування всіх засобів виразності роз-
криттю духовного змісту твору, – то останній номер потребує більшого. Музика, 
відповідно до канонічного тексту, є дуже контрастною за емоціями  – від світ-
лого початку, через трагічну сцену розп’яття до стверджуючого догматичного 
фіналу. Тому в даному творі надзвичайно важливим є вміння точно вибудувати 
форму, яка сама по собі стає вагомим засобом виразності.
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Післямова

Тема творчого підходу до хорового й ансамблевого репертуару, звичайно, 
набагато ширша й об’ємніша, ніж обсяг запропонованого посібника. Вміщені 
на його сторінках твори –лише один із можливих шляхів створення виразно-
го творчого “обличчя” виконавського колективу. Керівнику такого колективу 
необхідно постійно думати над цією темою, ніколи не зупинятися у своєму ба-
жанні створювати нове, неповторне, унікальне. Тому, завершуючи, хочу ще раз 
підкреслити: посібник тільки в тому випадку досягне своєї мети, якщо вміщені 
в ньому матеріали не просто увійдуть до репертуару різних хорових колекти-
вів та вокальних ансамблів, але стимулюватимуть творчу активність диригентів, 
хормейстерів, співаків для створення власних композицій (аранжувань, обро-
бок, авторських творів), що збагачуватимуть репертуар колективів і, у кінце-
вому рахунку, забезпечуватимуть розвиток вітчизняного вокально-хорового 
мистецтва.
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