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Постановка наукової проблеми та її значення. Актуальність 
статті зумовлена потребою різнобічного дослідження проблеми 
„композитор і фольклор”, а також -  необхідністю виявлення взає
модії традиції та новаторства у творчості Л. М. Колодуба на при
кладі недостатньо розкритого музикознавцями твору ~ симфоніч
ної сюїти „Гуцульські картинки”.

Матеріалом дослідження стали партитура і аудіозапис симфо
нічної сюїти „Гуцульські картинки” Л. М. Колодуба, а також кри
тичний перегляд праць Г. Хоткевича, А. Іваницького. С. Хаще-
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ватської, М. Загайкевич, А. Мухи та багатьох інших музикознав
ців стосовно народного інструментарію та способів трансформації 
фольклору в академічній музиці.

Мета та завдання дослідження полягає у виявленні традиції 
народно-інструментального музикування в симфонічній музиці 
Лева Колодуба шляхом музикознавчого аналізу сюїти для симфо
нічного оркестру „Гуцульські пісні”.

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих 
результатів дослідження. Західноукраїнський фольклор завжди 
був для Л. Колодуба благодатним ґрунтом. Ще в студентські роки 
композитор був активним учасником фольклорної експедиції [3, 7], 
що й стало поштовхом для ще більш ретельного вивчення архаїчних 
пластів гуцульського фольклору. Почуті „з перших уст” специфі
чні форми народного музикування вразили молодого студента 
своєю імпровізаційністю, ладовим різноманіттям, мелізматикою, 
гостро пульсуючими синкопованими ритмами, що в подальшому 
знайшли своє втілення у творах композитора, серед яких -  дві 
„Українські карпатські рапсодії-” (1960, 1974), „Аркан” та „Троїсті 
музики” для фортепіано (1961), „Верховинська рапсодія” для ор
кестру українських народних інструментів (1972), „Гуцульські старо
світські награвання” для гобоя (або саксофона) solo (2000), музика до 
кінофільму „Карпати -  краса моя” (1962)1 та багато інших.

Продовженням лінії творчого переосмислення фольклорних 
джерел після написання в 1960 р. „Української карпатської рапсодії-” 
стала симфонічна сюїта „Гуцульські картинки” (1967), яка розкрила 
нові грані композиторського таланту.

Сюїта складається із чотирьох наділених програмними заголо
вками частин: ,/орм... Трембіти...”, ,JSoKopauif\ „Співаночки” 
і коломийка”, у яких композитор відобразив красу карпатських 
гір, створивши казково-фантастичний образ. Картинна зображаль
ність твору досягається тембральним відтворенням звучання ан
самблю троїстих музик. Л. Колодуб використав також характерні 
для Гуцульщини пісенні й танцювальні жанри, архаїчні лади, варіа
ційну та куплетну форму, що є притаманною для народного музику
вання. Застосовуючи сучасні засоби оркестрового письма, компози
тор синтезував елементи народного та професійного виконавства.

1 Кінофільм створений Київською студією науково-популярних фільмів та Україн
ською студією хронікально-документальних фільмів.
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Перша частина сюїти „Гори...Трембіти...” розпочинається ко
лористичною замальовкою гірської природи. Соло валторни вдало 
імітує звучання стародавнього музичного інструмента гуцулів -  
трембіти, відтворюючи характерне темброве звучання, із кварто
вими стрибками в мелодії, протяжними звуками та „фальшивими” 
малими секундами. Награвання „Трембіти” в сюїті є своєрідним 
символом -  лейтмотивом, який протягом свого розвитку піддаєть
ся значному динамічному, мелодичному фактурному й темброво
му варіюванню.

Трембіта з давніх часів була своєрідним засобом: зв’язку1, віс
ницею радісних або сумних подій. Знаючи природу цього специ
фічного інструмента, композитор за допомогою канону (у т. ч. 
вступу теми в інтервал зм. 5) створює своєрідний стереоефект та 
відчуття, що мелодії долинають з віддалених гір.

Досягнувши кульмінації (ц. 2), тема розчиняється у відлунні 
м’якого хоралу струнних, побудованого на рівномірному русі па
ралельних порожніх квінт (і кварт), створюючи таємничий образ, 
що поступово змінює своє забарвлення, як хмари перед весняним 
дощем.

У тихий та спокійний хорал із несамовитою силою вривається 
оркестрове тутті (ц. 4), що, мов могутня природна стихія, несеться 
бурхливими водяними потоками вниз. І знову несміливе тремоло у 
струнних, що завмирає в очікувані сонячного дня чи бурі.

Фантастичний образ створюють тихі розлогі пасажі челести, 
що розсипаються як дрібна роса, їх підхоплює арфа (імітуючи 
звучання цимбалів), на фоні якої звучить ніжне пасторальне соло 
кларнета (ц. 5), що тембрально асоціюється з найдавнішим народ
ним інструментом -  сопілкою. Форшлаги, характерний ритмічний 
малюнок, дрібні паузи створюють враження нерегулярного ди
хання сопілкаря-самоука [4, 102].

1 У горах звук трембіти чути більш ніж на п’ятдесят кілометрів.
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Ліричну тему підхоплює весь оркестр, ведучи її до апогею, на 
вершині якого звучить світле соло флейти піколо (ц. 8). Поступоіво в 
тему проникає синкопований ритм бадьорого гуцульського танцю 
(ц. 10). Реприза (ц. 12) знову повертає нас до теми „трембіти”, яка по
ступово розчиняється у кварто-квінтовому хоралі струнних.

У частині „Гори...Трембіти...” присутні три основні образи: 
„трембіта” (валторна), „сопілка” (кларнет) і „хорал” (струнні). Фоль
клорного забарвлення їй додають розлогі пасажі арфи й челести, на
слідуючи звучання стародавнього народного інструменту -  цимба
лів. Важливу роль тут відіграє ударна група з її гостропульсуючим, 
синкопованим ритмічним малюнком. Усі ці образи-символи, наді
лені яскравим колоритом, інтонаційно відтворюють традиції народ
ного музикування, зокрема ансамблю троїстих музик.

Друга частина „Бокораші1 ” розпочинається невеликим стри
маним вступом валторни й тромбону. Напружена поспівка, що 
споріднена з образом „трембіти з першої частини, виступає тут 
важливим тематичними елементом, виконуючи роль рефрена. У 
вступі розлягається рівномірний „стукіт” литавр (ц. 14), що сприяє 
могутньому розмаху теми. Це немов бадьорий, імпульсивний та
нець сміливих бокорашів, які танцюють з великим емоційним за
рядом. Використовуючи всю силу оркестрових фарб, композитор, 
яскраво відтворив красу карпатського краю та вдало передав харак
тер і важку працю мужніх бокорашів.

Частина втілює принцип рондоподібності. Теми, змінюючи одна 
одну, кожен раз малюють перед слухачем новий образ. Імітуючи го
лосними ударами литавр стук сокири, який роздається в лісі, компо
зитор застосовує також „гнусавий” тембр фагота (71 т.), що відобра
жає скрегіт розколеної деревини, а за допомогою рівномірнопуль-

1 Бокорашами називали людей, які сплавляли з гір по річці ліс.
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суючого ритму в дерев’яних та тремоло струнних, відтворює шум 
падаючої сосни. Таким чином епізоди немов змагається за першість 
з тсмою-рефреном, яка, зі свого боку, зазнає ще більших інтонацій
них змін, звучить то грізно tutti, то ніжно й тихо в струнних (ц. 19), 
змінюється мелодично, ритмічно, фактурно.

Об’єднавшись, теми звучать одночасно (ц. 23). Литаври виконують 
функцію акомпанементу, на фоні якого проводиться тема-рефрен у 
кульмінації (ц. 32), обриваючись різким динамічним сплеском.

Використовуючи пружну ритміку, синкопи та акценти, розлогі 
пасажі, переклички між інструментами та динамічні контрасти на 
фоні гострих політональних сполучень, композитор яскраво відо
бразив стрімкий біг бурхливої гірської річки.

Третя частина „Співаночки” розпочинається ліричною темою, 
що являє собою ряд паралельних тризвуків, викладених тремоло 
струнних. Вони відображають тихий і ніжний жіночий спів, що роз
чиняється в повітрі відлунням флейт, створюючи колористично- 
просторову перспективу звучання.

Andante

Ліричну тему підхоплює світле соло гобоя, що розвивається як 
варіації на тему ostinato, яскраво відтворюючи тембр флояри1, спе
цифічного народного інструмента горян. Тема (з форшлагами та ха
рактерною поспівкою у межах пентахорду) кожного разу виникає в 
іншій інтонаційній і тембровій інтерпретації. Якщо у флейт (ц. 38) 
вона звучить ніжно й лірично, то в литаврах на фоні засурдинених 
труб (ц. 43) -  грузно й сухо.

Модифікації теми в момент кульмінації (ц. 40) зливаються в 
масштабне tutti, немов поодинокі голоси у величний народний 
хор, щоб знову розтанути уривками фраз у безмежних гірських 
просторах.

1 Звук флояри -  низького регістру, густий, насичений та благородний. Гра на флоярі 
традиційно супроводжується гудінням самого музиканта. За словами Г. Хоткевича, те 
гудіння, „яким гуцул супроводить гру на флоєрі, дає не тільки basso ostinato, а  свою осо
бливу музику, яка, переппітаючися з безконечними фіоритурами флоєри, творить незви
чайну гармонію” [5, 198].
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Оркестрова палітра частини значно відрізняється від попере
дніх, якщо перші дві асоціюються з танцем, то третя -  з пісенним 
жанром, що розкриває ліричну сферу гуцульського фольклору. Ін
тонаційне становлення теми відбувається за рахунок відповідних 
ладових, тембральних, метроритмічних і фактурних змін. Компо
зитор удало використовує прийом втори та перекличку голосів, 
відтворюючи особливості народного співу.

Завершує сюїту запальна ,Доломийт” із характерними гостро- 
пульсуючими синкопованими ритмами та динамічними контрастами.

Будучи дуже давнього походження, цей танець символізував 
обряд витоптування землі [2, 216], але з часом, трансформував
шись, набув інших якостей, хоча й зберіг чітку ритмічну формулу. 
За допомогою різноманітних оркестрових ефектів композитор 
удало відтворив багатство танцювальних рухів та елементів -  „ко
ло”, „хрещик” (під час виконання якого дівчата і хлопці міняються 
місцями), „зірниця”, „присядка”, „мережка”, „тріпак”, „ножиці” [7].

Розпочинається танець темою-рефреном у трьох тромбонів (ча
стина написана в рондоподібній формі), що звучить на фоні рів
номірно-пульсуючого акомпанементу ударної групи.

____________  ФОЛЬКЛОР І ФОЛЬКЛОРИЗМ

З Тни f f

У подальшому викладі тема обростає новими тембрами, набу
ваючи все більшої розмашитості та бравурності [1, 38]. Ліричне 
соло скрипки (ц. 50) відтворює віртуозну гру народних музикан
тів, з характерними широкими замахами смичка та ковзаючими 
переходами. У фіналі сюїти темброва варіантність досягає апогею, 
завершуючись темою трембіти (ц. 65), яка створює смислову арку 
до початку твору.

Драматургія „Гуцульських картинок” побудована на засадах 
поєднання принципів картинності, жанрового етнографізму й 
симфонізації музичного вислову. Вона вражає своєю цілісністю, 
продуманим розміщенням смислових акцентів: кожна частина від
значена своєю образно-настроєвою гамою, якій підпорядковують
ся всі виразові елементи [1, 39].

Отже, розглядаючи специфіку втілення традиції народно- 
інструментального музикування в симфонічній творчості Л. Коло- 
дуба, необхідно відзначити, що творчій манері композитора при
таманні:
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1. Опора на жанровий тип тематизму, характерний д л я  народної 
музики. Багатством оркестрових ефектів композитор удало пе
редав пісенний і танцювальний фольклор гуцульського краю.

2. Імітація звучання народних інструментів, зокрема, валторна 
вдало імітує звучання трембіти протяжними звуками та „фа
льшивими” малими секундами, розлогі пасажі челести й ар
фи -  звучання цимбалів, соло кларнета з характерними фор
шлагами та квартовими стрибками -  звучання сопілки.

3. Характерні для народної музики форми -  рондальну та варіа
ційну. Разом із тим симфонічний характер розвитку долає 
явище епізодичності, надаючи твору рис наскрізного викладу.

4. Широке застосування ладів народної музики, двічі гармоніч
ного мінору (,ДоломийксГ), політональних нашарувань, від
хилень, що органічно поєднуються в рамках одного твору.

5. Остинатно-поспівковий виклад тематичного матеріалу, звер
тання до фольклорних джерел та їх творче опаранювання.

6. Відтворення фактурних особливостей фольклору -  підголос- 
кового викладу, втори („Співаночки”), остинато.

7. Наскрізне проведення лейтінтонаційних комплексів -  теми 
трембіти, литаври, сопілки, цимбалів), які утворюють смис
ловий каркас твору.

8. Картинність, колористичність оркестрування, за допомогою 
якого композитор удало відтворив красу карпатського краю 
та побут гуцулів.

Висновки й перспективи подальших досліджень. У „Гуцуль
ських картинках” Л. Колодуб творчо втілив традиції народно- 
інструментального музикування, передусім, колористичним від
творенням звучання ансамблю троїстих музик, використанням гу
цульського мелосу, архаїчних ладів, варіаційних прицомів розвитку 
матеріалу, гострих ритмічних послідовностей та ін. Розвиваючи про
відні тенденції сучасного оркестрового письма, митець органічно си
нтезував народні джерела та засади музики професійної' традиції.
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