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ПF.РF.ДМОВА 

З того часу, як вийшАа у світ nefwa частина мого пі.аручника гри на бамАурі 
(1907 рік), w:инуАо бага1о років і Аещо в fан.аурній справі вміни.лоси. Помітним ивищем 
є ко.л~ктивізація банАн: ист ів: вони гурТ}ю1ьси, засновують так звані капе.лі, ЗАобу
вають деике вміння г,::а1 и сnіАьно. ААе біАа в тім, що в усіх тих ,.капе.ль• в ОАИа орга
ніt.tна хиба: бандуристи тих капе.ль граю·rь, тримаючи .ліву руку ті.льки на басах. Це 
робить гру на бандурі примі1 и~tною, ні про які штрихи, що на них так багата банАура, ні 
г.ро икі ВіАтінки звуку, навіть про даАьший розвиток техніки тут уже бути мови не 
може. Тому, оскі.льки ивище коАек'!ивізаціі бандуристів ВіАраАне, ості.льки звеАеини 
прекрасного інструменту на ступінь примітиву є иваtще неІ"аtивне, і з ним треба бо~тися. 

Друге помітне явище-- це вихіА бандури із закапе.лкІв кустарництва на арену .ІUЙсного 
мисте!Jтва- це я кажу про еідкриття курсів гри на бамАурі при Харківськім Вищім 
Му:.sичнім Інституті. Незабаром вони змІJжуть Аати перший випуск інструкторів гри. на 
бандурі, а ще за t:іАька років вже не можна буде сказати, що "нема в кого й нем: Ае 
вчитися". 

І, нарешті, третє явище- це стабіАізація інструменту, яку провадить нинІ музичне 
виробництво Укрфі.лу Досі серед бандуристів, мабуть, жаден не міг заграти на інстру
менті сусіда, бо всі бандури буАи різні. Тепер к.ладеться тому кінець вироб.ленням ти
пового інструменту д.ля гри соАо, а дА~ оркестрового виконання - кіАькох типів. Оче
видно, що проц~с стабі.лізаціі ще не закінчився, взага.лі ще багато роботи, але це в•е 
є щось. 

Побудовано r.;ього підручника в той спосіб, що він може с.лужити і як учбовий 
підручник, і як самонавчитеАь, бо має всі П<'трібні початкові ві.аомості. 

Г. ХоmІtевич 
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ДО 40-ЛІТНЬОГО ЮВІЛЕЮ КАПЕЛІ БАНДУРИСТІВ 

ІМ. Т. ШЕВЧЕНКА 

о. Костюк 

ГНА f ХОТКЕВИЧ 

(Іlередруковано за згодою авторки й Видавництва журналу .,Вісті" ч. 1 за 1963 рІх) 

Хоткевич Гнат Мартинович - мистець і на · 
уконець: .:~ітератор, історик, драматург, ком
іюзитор, віртуоз-бандурист, учите.1ь - основопо-

Гнат Хоткевич 

Jюжник теперішньої Капелі Бандурнстін ім. Т . 
·шевченка, автор Школи гри на бандурі. 

Нар. у Харкові на Слобожанщині 20. ХІІ . 
1877 р. пом. 13 жовтня 1942 р. на засланні. 
Середню освіту здобув у харківській Ре;мь

ній Гімназії, а потім вже 22 років закінчив хар
ківський Технологічний інститут з відзначен · 
ням і зразу ж був прийнятий на працю, інже
нером південних залізниць. 
Від юности брав активну участь в україв

ському рухові, належав до революційної :україн· 
ської молоді. 

1905 року, популярного серед робітників за · 
лізинчинків інженера Хоткевича обрано голо
вою залізничного страйку і він покутує це ні
зніше - му<:ить вибратися закордон. Кількu 
разів він щасливо переходить кордон і пере
пачковує листування й українську літературу, 
аж нарешті 1912 р. його при черговому пере· 
ході, заарештовано і передано до Харкова. 
Майже 4 роки живе він під адміністраційним 
нагЛядом а 1916 р. цього несnокійного укра
їнцЯ-патріота адміністративно вислано поза ме
жі України, без права · приїзду назад. 

1917 р. Хоткевич вертається до Харкова, пра
цює як архіваріюс при Університеті, а скорше 
- пише там свої твори і малює на . старовинні 
теми. Там він і жив серед паперів. 

З 1919 р. він дістає пр~цю лек~ора н Сіт,
с1,ко -Госнодарській середнІй школІ н с . Лозо
nенька, коло Деркачів - це сланетня школа, 

звідки нийШJІі:l плеяда визначних українських 
діячів і письменників, зокрема О. Олесь, (Кан· 
диба) ,· Я . Мамонтів, М. Вєтухі~ і інш. . . 
Там викладає Хоткевич украшську мову 1 JI'· 

тературу, одночасно працюю~и на ріжни~ · кур 
сах у Харкові; підготовляє 1 ара~жує _РІзн.?.го 
роду концерти і ювілеї, імпрези-І.~с~еюз;щн •; 
сценічному оформленні (на,пр . сМоІсе~» І .. Ф_РаІ~ 
ка); збирає і возить з концертами дІвочІ 1 МІ

шані селяж:ькі хори; ілюструє кобзарське ми· 
стецтво -Даючи концерти-лекції з груп~ю елі· 
пців-кобзарів, а потім і зрячих; оргаюзує в 
Харкові 1918 р. ансамбль бандуристів; утворює 
в Лозовеньці драматичний і хоровий гуртки ~ 
керуt: ними; провадить клясу гри н.а бандур• 
в Харківському Музичному ІнституТІ. 

Хоткевич від природи багато обдаро~ана лю~ 
дина непересічний драматичний актор 1 добрин 
реж~сер - таким виявив він себе і в х.арків
ському театрі Народнього Дому, як свщ~а:n 
нро те живі свідки, і в Гуцульському театрІ ВІд 
1905 р., про який він написав грунтовну роз· 

в~~ • 
«Своєрідним явищем був нар. гуцульськин 

театр О. ГулС'йчука і Г . Хоткевича перед пер 
шою сRітовою війною . . . • Енцнкл. Укр-ва 
1/1 ст. 40. 
Хто добре знав його, просто дивувалися йо 

го коJюсальній працьовитості. Він видавав га
зету еРідне Слово•, переробляв для дітей істо
ричні оповідання, перекладав з інших мов, спів · 
працював у журналах і часописах, написав кі 
лька драмат. етюдів, тетралогію ·- драму сБо
гдан Хмельницький» (вид-во сРух», Харків) , 
велику повість сКамінна Душя» - - про опри· 
шка Марусяка; написав комедію сОстрів Щ<!· 
стя• - так і не видана, бо сатИра Хоткевичева 
була дуже дошкульною. Крім того він працю
вав над збиранням матеріялів до універсаль
ного укр. словника малого формату - всі ма
теріяли він передав номенклатурній комісії 
Наркомосу, в Харкові. 

Він якось знаходив час і сили для того щос 
домогтися запису на плити (в Одесі) його Ду :•t 
та · брати участь у фільмі сНазар Сто доля» -
неперевершено натурально грав там кобзаря 
Кирика на вечорницях - цей фільм було зня · 
то з висвітлювання після перегляду. 

Протягом всього життя, Хотк~ви~а, при над 
звичайно великому навантаженю лІтературно~, 

педагогічною і громадською працею, він прищ· 



ляв досить часу для улюбленого кобаарства і 
мvзики взагалі, він грав на кількох інструмен
тах, і володів даром композитора. 

•• • 
Музична творчість_ його різноманіти~. ~ивча-

ючи в інституті СхІДних мов старо-ІндІйську 
~ову, з літературною метою, він так досконала 
опанував ту мову, що переклав поему. сШякун· 
таля» на українську і написав до того поети
ІJНого твору музику, - перетворив поему ІІа 

оперу. Аранжував багато народніх пісень, ви-

дав дві збірки оригінально аранжованих коло
мийок, кілька сольо-композицій ДJlЯ голосу в 
супроводі фортепінна і скрипки на сл. Т. Шев
ченка та І. Франка, кілька інструментальних ре
чей, квартет на гуцульську тему: сО й, хор а я, 
хора» в· супроводі скрипки, челло і ф-на. 
Дл~ бандури, Хоткевич написав монумента.1lь

ні композиції: музичну поему на чо.11овічий хср 
«Байда», Думу сБуря на ·Чорному_ морі» - ЦІ 
речі увійшли в репертуар Капе.JІі, як клясичні. 
Він сам віртуозно вИконував ці речі - мав 
приемиого густого тембру баритон. РозписаР. 
ті твори на 12 бандур і симфонічну оркестру. 
доводячи тим, що бандура це - багатий мо
жливостями інструмент, придатний .п.пя вико
нання сКJІадних композицій. У вузько.му KOJii 
він часом грав дуже майстерно композиції 
ГайДнаJ Моцарта і інш. Працюв.ав над удоско
наленням бандури, розробив методику гри на 
бандурі" відмінну від черни"Гівської (її звали 
харківською або хоткевичевою ), видав у Льво
ві еШколу гри на бандурі:. - 1-шу частину (ре
шта 3агублена у вид-ві). 
Граючи на бандурі, Хоткевич абQ Гнат Га

JІайда (це ім'я вживав він концертуючи) пере
втілювався в антИчного кобзаря - деякі речі 
виспівував так неповторно імітуючи справжніх 
Р.ід.омих йому сліпців-кобзарів, впрост до при
щулення сна СJІіпоту» очей і скорцюблення по
статі. Раптом, перехід в мелодії і ритмі - воr
ниста інтонація і міміка полонили слухача, ко· 
жним оволодівав шал і завзяття. 
Як вели·кий прюиюнець кобзарства, Хоткеви -1 

відомий ще з юности - грав на бандурі ще з 
16 років, а бувши студентом, вчив гри на бан
дурі кількох приятелів. На пропозицію проф. 
М. Сумцова, він зібрав 10 кобзарів і демонстру
вав їх на ХІІ Археологічному З'їзді 1902 р. n 
Харкові, з відповідним рефератом про ко~зар
ство і бандуру. 
Хоткевича по праву можна н·азвати сбап,

ІШМ» теперішньої Капелі Бандуристів ім. Т. 
Шевченка, бо зміцніла вона внаСJІідок його ви
школу. 

1927 р. на запрошення полтавської групи бан
дуристів, Хоткевич із запалом береться до ви
школу, вимагаючи від них посвяти кобзарству. 
Всі вони підписують зобов'язання щодня відда
ти навчанню на банJХУрі три вечірні години про
тягом року і дотримують· його. На кожний ти
ждень Хоткевич розробляе доКJІадне завданн~ 
і передае його з практичними вказівками за· 
ступнакові В. Кабачкові, а сам раз на місяць 

їздить до Полтави, щоб перевірити заt.:І:Іоення 
матеріялу. сПісля праці з Хоткевичем - пп
ше ветеран-бандурист И. П~насенко - цілком 
відмінним став стиль пращ, появилися нот~І . 
пюпітри, поза, пристосували різного тиnу бан
дури до одного типу, скільки було можливо. 
Група за рік навчання стала Капелею! . . . » 

Після року наполегливої праці, Капrля бут• 
готова до першогQ концерту в Хар~ові. _Цеіі 
концерт був по суті формою іспиту. Цей ІСпит 
JСапеля під дирю·уванням ХоткеВИ'Іа витрима-
.1а блискучо. . . 

1928 р. відділ мистецтв nри Нарко~Q~ ,дору
чае Г. Хоткевичу підготувати утвQре~ня Дер
жавної Капелі Бандуристів. Аого вибІр цада~ 
на По:•тавську Капелю, як. ~айбіль_ш здис~плІ
новану, віддану кобзарсьюи спра~! з .постІ-йним 
складом групу, але очолювати н ВІД~овився, 

бо не всі його вимоги були задоволеНІ (щодо 
дисципліни всередині Капелі і щодо реце_рту
ару з боку репертко.му). Хоткевич ~ув дуже 
uимогливий і що вирІшив раз - не ВІДступав. 

Цю рису його ?'-арактеру знали вс! і числи_ли~н 
:і ТИМ, щоб унИКНУТИ непорозуМІНЬ. Д~ЛІ ВІН 
бере участь тільки як. консульт_ант KaneJIІ, а по
ринає· в· літературну 1 педаго~Ічну пра~ю. . . 
Останнім акордом у його л1тературюи дІЯJІЬ · 

ності був 4-томний роман сТарас Ше.вченко:., 
який так і не побачив. світу. Доля так зле по
жартувала, що цей роман у рукопису пр~падав 
4 рази то на почті, то в теках наркомІв при 
підпи·с~нні до друку. (Вп'Яте рукопис пропав 
у Львові, піСJІя того, як його було в скороче-
ному об'ємі ухвалено до _друку.). ·-

1937 р .. Хоткевич, посшшаючи на лекцаа, по
пав під потвг і був тяжко поранений, довго 
видужував, а після того зновv -віддався лектор
ській і літературній дія"1ьності. Та прийшла_ по
ра «ежових рукавиць» і його, з багатьма Інте: 
.11ектуалами, заарештовано і заслано в далею 

табори. Хоткевич у великій мірі пройш_ов. Шез
ченковим шляхом і загинув на засланнІ ВІД ви
снаження 1942 р. 13 жовтня. Всі його друковані 
твори буJlИ вилучені з продажу, з книгозбірень 
і з репертуару. · 
Аж 1953 р. (11 років після смерти) його реа

білітовано, але й досі не реабілітовано йuго 
творів , (окрім повісті сКамінна Душя:t - її пе
ревидано в 1956 р.) та музичної спадщи~и. 
f: підстави сподіватися, що частина його архІву 
збереглася. .. 

Г. Хоткевич багато прислужився в украІнсь
Іюму національному і мистецькому відроджені. 
Це була бе3перечно багатогранна особистість, з 
енергійним, бурхливим, а разом і настійним ха
рактером, емоційно наснажена, енциклопедич
но ерудитка в усіх галузях мистецтва, науки 

·і техніки. 



ЧАСІ'ИНА І 

АекіАwса еАіа .,. і8еrрJІИИ 

Древ~іЙ заrалt-НОЛЮДСІІКИЙ інструмент АЮТНе8ИАНОГО ТИП>: В украіИІІ!В На8И888СА 
ко б з ою. Це був 1) резонатор, 2) шийка й 3) струни по шийgа. Ко:'и цен інструмент 
перестав українця .задово.льнятн, додано бу .ло по корпусу так аван1 прмструнки- так 

з кобзи вийш.ла б ан дур а. КЩ>откі струни -ue вннахіА внк.лючно украІнський, аналогіч
ного Інструменту бі.лtше в жадного народу ми не бачимо, тому тверАО моана встано
вити, що бандура- це інструмент вик.лючно український і ні в кого не запозичений. 

А підкрес.люю я це тому, rцо в науr.:у був кинути~ (акаАеміком Фамінgчиом) по
г.ляд, Jfіби украінuі запознчи.ли свій інструмент з АнrАІі. Хибність цього ПОГАЯАУ JІ АО
водив ше 1902 року в доповіді, читаній на ХІІ архео.логічнім а'із~оі (Аоповідь Аруковано 
:,·краінською мовою в "Літературно- Науковім Віснику'" за 1903 р., а російською 
в "Зtнографическом ОбозJJении'" 1), а.ле все ж ще й АОСі дово-"иться зустрічатнсJІ З по
вторенням хибних думок Фамінцина, хоча й вис.ловАено іх не так у ЦІАJІХ наукових, 
як у ці.а.ях по.літичних : шановний академік хотів аа всJІку ціну довести, що "украин
ская бандура не ести нас.ледие древнейших времен, о котор~м мечтают некоторьае авторьа'" . 

. Найбі.льшоrо розповсюдження бандура дістаАа в XVII- XVIII в.в. Був і rакий час, 
КОАИ разом з іНlUИМИ куАьтурнИМИ здобутками перенеСАИ украЇНІІі Й ~,&еЙ інструмент 
до Моеківщипи: вже за царя Петра І бачимо бандурнстів при АВорі, а .taAi то банАуру 
стаАи вБажати за один із кращих інструментів, проАава.лосJІ іі в .ліпших магазинах; 
бандуристи на1..ив~.ли собі маєтки, іздиАи за кордон, а один із бандуристів (Розу
мовський) бу~ навіть нег.ласним російським царем. 

Аоба Катерини 11 прив,,астиАа вищим коАам інші захіАньо- евроnейські інструменти, 
і бандура піш.ла з невідnовідного оточення. А що й на Украіні бу.ло не до бакАури 
(еконо'мічно- nо.літичні причини), то заАишиАаси вона тіАьки в руках сАіпих рапсодів
кобзарів, які донесАн цей інструмент і до наших днів. В 60-х роках дещо &аписав віА 
бандуристів КуАіш, дещо- Русов; на Остаnа Вересая звернув увагу Лисенко, І чомусо 
Вере(~ай буD наrороджений титу.юм "последнего ма.лороссийского бандуриста·. І три
дцять років про кобзарів маАо буАо чути: аж ХІІ археоАоrічний з'їзд (1902 року)мв 
поворот історіі кобзарського мистецтва. На тім з'ізАІ виступи.ла ціАа оркестра банду
ристів, і суспі.льна увага наново прикуваАася до цьоrо інструменту. 

Шо є бандура тепер? 
І1арод нам дав бандуру як інструмент діятонічний. Це, очевидно, хиба, а.ле така, в якій є 

й вартість (див. мою статтю в "Украинской Жизни'" за 1913 р.). Сnроб надати бакАурі 
хроматизму бу.\о багато, а.ле жадна з них не витримує критики. Кожний з тих способів 
зwушує чимось жертвувати. Найпростіша річ- не внетроіти банАуру 'Р<>матично, але 
це зразу змінить увесь. характер інструменту, спосіб гри і т. А· І т. А· Дати до Інстру
менту педалі, я.к до арфи,- то, не кажучи вже про уАороаченни Інструменту й малої 
тоді його приступности д.ли мас, треба мати на увазІ, IJ&O на арфі ви мвите neAUi 
~-огою, а тут це треба робити тою ж рукою, JІКОЮ гравш, тобто кожен раз виводити 

1) ДоuqвіПІ АІ\8. ІІОЮ RpiiiJIO .НароАІІі ІІJ•••І ЇІІСТрJІІСНТИ 88 У8р8ЇІІЇ". 



руку 13 проиесу гри. Ричаrи АЛЯ з:"ІІіни в Чt'1'Ир')ох окrавах очевИАИО мусиrь бути 
еІ).\іА!І! -і на всю гаму ue треба пів:tуА1 заліза. . . 

Пр3С1'1Ш~ хр·охатизху моа111 Аобиrи;;я по:rавлеиням пораж!<а на швтону. Це буАе 
вивоАиrи 3 гри тільк11 ОАИИ палець, а з тим ще можна помиритися. А.ле тут захоАять 
.-еикі інші сумніви. Спосіб QИ1Іб1ловиАноrо розставлення сrрун, коли ПІвтони вихоАить 
наверх коло кілкІв, треба рішуче осуАиrи, бо він вивоАить з rри ліву руку. Далеко 
4ОJ&ІльиІше виво.-иrи nівтони коло ко5илки. Пр3rе це все. питання Аальшоrо розви?ку. 
По1(ищо Аа вмо пІАручник АЛЯ бакАури Аіиrонічноі, бо JІК ·не· ик, а Аіят?нізм- це 
властива c:J»epa Інструменту, І перевоА ного в ро.ІрЯА так званих темперованих Інструмен

тів-це ще питання, чи буде то Аоцільне на всі 100"/6 

В усякім разі nроблема хроматизму покищо рішається 
випуском бакдур с ь ом 11 типів мові конструкgіі, а власне: 
1) діятонічний з хроматизмом .лише на басах (АЛЯ gьoro 
типу, як д.ля основного інструменту, і написано цього пі4· 
ручника); 2) Аіятонічно хроматичний -з хроматичними 
струмами. виведеними ко.\О коби.лки; 3) чисто хроматич
ний -з вистроєнням бан.tури хроматично~ 4) з постійним, 
поріжком; 5) ~ поріжком на сусідній струні (тобто ААА тоrо, 
щоб узяти сі s приАав.люється не t:труна d о, а струна s і); 
6) з пересувним поріжком і 7) з хроматичними кмІвіwами, 
яких я заявив 9 варіямтів (дни. нижче). 

є 

,. 

Рис. І 

Но•евкл.тура 6авАурв 

Все держа.лно від А до В називаєтьсJІ ручкою, 
(рис. 1 ), яка закінчується го л о в ко ю с. п.) ручgі '(для 
краси) можна додати r р і ф. по якому на типовому ін
струменті буде йти один лад. 

Коробка резонатора називається nу А .л о; знизу воно 
має спідняк Е, аверху-верхняк F. Діра у верхняку 
називається r о .л осн и к G. Нижче rо.Аосника стоіть n і А
ставка Н(інакwе-коби.лка). Залізний прут К, за икий 
чіпляються струни, називається r рі т або струн ник. 
Кінець стrунника чіп.лиєтьс:я за нижчий край інструменту 
хвостом (або хвостами). Тепер існує багато інших си~ 
стем закрш.леннІІ струн. 

Верхнім кі•;цем сво:м струни закрі11лnються в к і .л ках. Струни, що ЙАуть по ручці, 
називаютьси б унти afin б ас и ; струни, що йдутt. rю корпусу, на3ИВеаЮ iD\;K 11 ристру н ки. 
BiAnoвiдtto АО того й кілки називаються б ас о в і або приструн ко в і. Кі.\КН ходять у 
АІрках, які називаютьси r и і з А а ми. В басових дерев'яних кілках є А ір очки, а в при
стрункавих (Аерев'иних)- або теж А ір очки, або ро з щепи ни. Углубленни в головці, 
де міститься басові кі.лки, називається ям а, боки іі --щоки. Край пудла, що по ньому 
Й.Ауть прнструнки, називаєтьси о бич а И ка, інші краі-реб ра. 

Басові струни коло ями переходять через пор і ж о к. Чіплиються (_~труни за rріт 
в.у з .лик ом або пет лею: верхній кінець струни називається в усом. В поріжку про
разують г ні з Ае чк а АЛJІ басів, а в підставgі- АЛИ всіх струн. Нумерація басів іде 
праворуч, отже 1 ~й бас- це той, що лежить коло пристрункіА; а нумерація приструнків 
іде .ліворуч, отже 1- й орнетрунок-це той, IJ&O лежить коло басів. 

З - під споду на верхняку к.лце'І'ьси .(ві або 1·ри nр у ж н н и Р, а між Аеками стоить одна 
або дві, а то й три АУ w і Z. 

Форва 6UАурв І ковструкр П 

В цім р\)зділі оtімеаимОСJІ тільки зага.льюtми вказівками, бо конетруюванни бак
Аурн- ue ІJ&е не пережитий етап. Нц інструментами ку.льтурноrо світу Аумали gілі 
поко.ління конструкторів, уАосконалюючи всі сторони: бацуру • цебільwоrо робив 

6 



навіть не майстер, а сам собі виконавець- і JІК свиту нароА наш у • коанім по~іті гап
тував собі інакше, так і фJрму бакАурі кожний ви.конаве~&ь наА&вав І&ІЛКОІІ на свІЙ смак. 
Оrже мавмо бакАурн круглі, овальні, грушевИАНl, а теnе~, коли виробниgтвс. ба~ур 
пошнрилоси, то а'ивнлоск безліч різних найфантастичнаших форм (JІ бачив иавІтІІ 
чотиеикутню баНАуру). . 

Говорити тут про оревалювання якоїсь фор~и не АОВОАИТЬСЯ, але .Аумавться, q&o 
форма асиметричної банАури, ~абуть, найбільше ПІАХОАИТИІІе: ue -. -оВ&А а асиметрично 
поставленою ручкою. ТоАі ПІА орнетрунки вsивається весь Інструмент, беа струн 

. .. а "'<': ~ 

-~-------~-' 

б с: _____ :;; __ 
u 

зостається тільки невеличr.а смужка, отже це дає можливІсть збільшити Аіяnазон не 
пt:решкоджає при грі на високих позиціях. 

Спідняк у ро3різі мусить мати повільку кривизну, а не:: коло. Закон ~ВУІ_СУ каже, 
що звуковий промінь, вдарившись об якусь поверхню, відбива~ться віА неІ ПІА таким 
самим кутом (рис. 2). Коли ми змусимо звук віАбиватися не віА рівної, а · ВЇА я;соісь 
криuоі поверхні, то кожний промінь буде відбиватися піА іншим куrом; якщо такою nо
верхнею буде якась -.астина кола, то всі ві.~tбиті проиені зій.ІtутьсА в ОАИій точці, яка 
на3ивається фок ус ом. Вмістивши вухо в цен фокус або хоч близько нього, чуємо най
сильнішин звук. Що крива повільиіша, то фокус стоятиме Аалі 
(рис. З, а); щ') крива крутіша, то фокус ближчий (рис. З, t)). J.Цо 
з цього бачимо? 

Кожен, мабуть, примічав, що бакАури з круглим сnідняком 
дуже голосні-так і гудуть, коли.вдарити сrруиу. Але у великім 
помешканні ці бан.4ури нараз перестають звучати, тоАі як бандури 
" повільною кривою спіАняка хоч і здаються тихші, але у великих 
помешканнях звучать прекрасно. Ясно, що це залежить віА б . .\изь
кости фокуса. 

Отже краще робити бандури з пові.льною кривою спіАника. 
Але що бандурз з повільною кривою бу.ла би Ауже плитка й містила 
б мало повітря (рис. 4, а), була б 

просто як дошка, то, щоб цього :~v- '·,~о
уникнути, треба при конструкції 
одразу й круто загинати краї 
спідн~Іка (рис. 4 бІ, тоді дається 
бандурі більший об'єм. Але це Рмс. 5 Р~~е. 6 

не стосується до обичайкоаого 
краю (рис. 5, а); тут, навпаки -треба робити обичайку АОвшу, щоб було Ае міститися 
ю.лкам (рис. 5, б). Зрештою це тільки для конструкції з дерев'Аними кілками. 

Ручку іноді рсблить nорожню всередині, але це тільки при широких ручках. Го
.ловку зви~айно даєть~я т~ку ж, як і д~я се.ІІо.. хоча Ае хто головки робить і в фор мі 
голови звІра, люАини 1 т. ІН., але це заива рІч і безсмачно. 

Поріаок мусить бути з тверАоrо Аерева або з кости. Для того, щоб струни ліпше 
Х?.4НАИ в ньому, прорізи треба помазати звичайним олівgем. Треба. ава11ати, щоб про
рІзІІ не бу ... и занаАТО глибокі, бо тоді струна уІJ&емлявтьси; прорівн й самі з часом по
г.либАяються, а зарізавwи іх спочатку-- АОВеАеться й увесь п~іаок викиА&ТН. 

~ До верхника зі СПОАУ прикріnли~·ься АВі або три пружини. Пру•ина -це АОСИТЬ висо
ким (рис. 6, б) тонкий і Аовrий шматок ,4ерева (рис. 6, а), що не Аозволяв верхній Aeui вгинатис• 
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niA on~rapoм струн, а, окрім того, в якийсь, хоч і мuо виаснений, caocifi вnАивае nоаи· 
тивно на •кість авуку. Дr,нкі майстри пру•и~;~_ не став.uть, ue • А)'ІІАІО, ІАС! ставити 
ору-ни треба. В · баqурах новішої коиструкgаа. _..enc• ОАJІН за~ьвиА nорІаок (а~ 
по o.utoмy AU коавої С'І'руии) і ,рн пристрункав. Треба стеаитн ТІАЬКИ, ІJ&об ва такам 
nоріаку струна не .uмuасн ni.a заицто гострим кутом. 

Ap•a'rJpa 

Кілки _..вніwе робн.Аисн виuючио ,Аерев'нні, ,те'!ер,' Ае».Аі частіше мет~еві і, 
мабут., вони неаабаром витісннть ,4ерев я~а. Дере~ .ана КІАІСИ беа_!Іере~но .краІJІІ, вони 
тремтать рааом а інструментом, не є чужорІАним ТІАОJІ: ІJ&ОЖАО sхиьо• u:бности три
мати стрій, то· за А,оброго АОГАЯАУ вони 
.Аерuть стрій нічим не гірше ві.А мета
Аевих. ААе ue за АОброго й ВМЇАОГО 

Рис. ~ 

.АОГАЯАУ· МетаАеві кіАки-~потребують менше пиАьности й вони точніші Ставити іх можна 
рівно: і так, щоб кінuі; прихолиАися вверх, і так, щоб униз, а найновіший сnосіб
ставити іх в обичайку й прикривати спеціяАІ>ним обручем. 

П іАс та в ка. Форма іі -·-звичайна трапеgін, а.Ае тепер майстри наАають кобНАІ,Іі 
найфантастичніших форм. Це не луже лобре, бо при фАЯЖОАеті справАяє труАвості 

вАовАенню фАяжоАета. Вюцим краєм ставиться іі АО басів, 
· ~ нижчим- ло приструнків (рис. 7). Мусить бути не висока і не 

~~ ·t~~ •. ~.. н~ .. зька ;_ бо на високій струна ~уже ~еееАомАюєт~ся. н~ ниаь
юи - ТІАЬКИ СJІабо АеЖИТЬ на ПІАСТаВЦІ И ПрИ АУЖЧІМ русІ струна 
випалає з гнізла. 

Риr. 9 Часом у підставку врізаt:тьсн Аротик у формі Т, і тоді гиі-
. здечка нарізається на метаАі. Нарізати гнізАа треба так, щоб на 

А ін і і рух у руки (рис. 1, пунктирка Аінія) від4аАеннн між струнамн бу Ао найменше 13 АСАС. 
ТрапАявться іноді, що струна нараз починає А,зизчати. Це в Аев'ятьох випа.Ака:. з .Ае

снти буває ві.А у~,;емАення в гнізлі, а лесяrий випа.Аок- це якийсь непоря.Аок на кіАку. 
Останніми ·о~асами майстри (першим це 

зообив харківський а.t~Йrт~р. т. Горrу.\ь~ на 
КОбИАЦЇ ПОЧаАИ СТаВИТІ4 АВа ШПеНСЧКИ. \tЇЖ 
якими зигааrом прохо.Аить струна. !Jc лобре 
з того боку, що розгружає струнник, П<'рен'J
сячи частину тисненнн на кобиАку. А це лобре 
тому, що то.Аі укріпАення струнника в самім 
інструменті не потребує такої соАЇ.Аности. 

Рис. t.J 

r рі т і струн ник. Найпростіша форма- це JIK на рис. 8, тобто МСТВАСВИЙ лріт, 
схопАений у трьох місgях мета.Аевими ж пАастинками, кінgі яких загинаються за нижчий 
край бандури й пришрубовуються там. Вся система має бути міцна, бо нкби струнник 
був полат.11ивий, це зразу вілбива.Аося б на ціАім строю бан.Аури; а КОАИ при слабім 
струниику тріскає струна, вся система струн порушується, й бакАура розстроіАась. 

Часом усі хвости єднаєтьсн в о.Ану пАастинку, ій на,Аається різних форм (нк, напр., 
на рис. 9), але по суті це те ж, що й на рис. 8. Найчастіше ж усн система струнии ка 
об'єлнується олною ПАатівкою, в нкій проверчуєтьсн АЇрочки ААJІ струн. Аїрочки ці, зви
чайно, мусять бути заокругАені, бо інакше різаАи б струну. Край nАатівки так само за
гинаєтьсн й пришрубовуt::тьс.я (рис. 10). Дехто з маіістрів uiІJi • форми струнник робАять 
.Ае рев' яни й, аАе цього треба боятисн, бо це нічому не .Аопомагає, а кожної хвиАини може 
вагрожувати катастрофою. УкріпАнють струни й гитарним способом у спі.Анііі край. 
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ДР.рев'яний струнник робАять ще так, як на рис. 11 (а) або як на рис. 12. Ці системи 
мають веАиКІ хиби . При r.epwiй не можна так приКАеітн струнннк, щоб він ви1·римав 
веАику тягу струн; ТОАі АОВоднnсJІ ааваАювати шматком Аерева весь низ бацури 
(рис . 11, 6) При системі ж рис. 12 заАЇПАЮЄТЬСJІ Аеревом веАика чз<'тнна верхнооі .4еки 
дека тратить еАястичність і можАивість затремтіти ві.А найменшого nо.4иху звуку. 

\~а 
6 

" . 

І'мr 11 ; 'м,· І ~' f\ІІС . AJ 

1 еперішнін стабілізованин .4іятонічннй інструмеtfт внгля,4а€, як на рис 14. 
Як.1 бандура краща довбана ч;s клсf:на? Очевидно дооб;lІІа. але д.\Я здешевлення 

фабрика робитиме к~~єні ~ ) 
Струни. Колись. нк стабілі::іуf;тьс>І інструмент, буде так, що • ' 

прийде бандурист до магазину И скаже: "дайте мені бан.4урну 
струн у -~·'! 18.. . і НІ) МУ .~а горнуть у паnірець, він 11рий.4е дnдому, 
на'!еnить і гратиме . Але ·ro в якійсь будучині. А теr.~р доводиться 
возитися, та ІЦС И ДІ)ВІ"О, nоки підбереш відпові.4ний асортимент 
струн . і рdдити тут, як його nідбирати- не можна. Одно можна 
сказати ·· не треба зражатися , коАfІ на nерших порах бан.4ура не 
триматиме строю, рватиме струни й взагалі виправлятиме всякі 
несnодіванки. Згодом вона .. привикне". 

До струнник а чіпляти струни найАіnше. як на рис. 1 З ; за· 
вивається nетелька, підсува€ться під (рі1· або зі сторони нижчого 
краю бандури; свобі.4ний кінець струни nросувається в петлю й 
затягається, а то.4 і вже впраВА.ІІється вус у кілок. 

Коли ми при затяганні струни nімінемо петеАьку зі сторони 
ручки. то петАя бу.4е тягти струну АОГори (рис. 13, а). Цей спосіб 
добриИ при вис·Jкій n ідставці, бо осАаб.Аює nере.Аом струни . КоАи ж 
r:і.,.:ні~~е~.~а пет .. а.ю з! с!оронм ~!--!жчоrо краю бандури, :о n~"!" .•.~ 
буде тягти струну вниз (.,>ис. 13, 6); це добре при низькій nід
с:тавttі, бо міцніше nриАавлюватиме струну. 

Ужинаються теnер готові струни з ку.Аькою на кінці. Lle o<to6pe, 
але біда тіАьки в тім. ІЦО ті ку.Аьки скоро відриваються. 

fps••••• Є•вд)'?• і pytc 

L:лinui- банАуристи тримають інструмент двома сnособами. 
f Іt:рший -- бандуру ставитhся межи ко.\інами простокутньо щодо 
корпусу грача; тоді ліва рука, беручи баси, 0.4ночасно тримає 
й увесь інструмент. Ркс . 14 

Дру1·ий сnосіб- бандуру ставиться ttг ліве коАіно nара.леАьно 
до корпусу грача. Тоді бан.4ура має три nункти опори : нижчиИ край стоіть на АІВІМ 
коАіні. спідняк трохи опирається об груАи грача, і третя точка- ліва рука (веАики й па· 
лець на обичайці). 

Пrи ПІ"f'ІІІЇМ rnnr.nfii АЇR::І ryк:t . пrикріnАена ~о ручки, r.тaR ІІоfС":nтвnю й ЦІ.АІ(ОМ ВИ · 
6уваt: з роботи. Другий спосіб тримання (рис. 14) за.Аишає ~іАьним;, обидві руки й дn· 
~ВоАяє техніку розвивати як хоч да.Аеко . 
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Права рука Це звиvайно приб.лнзно nосереАині приструІ!ків, трохи f!ИЖЧе (АИв. _рис. 1 ), 
.але моае міИJІТИ свое полож=ния, наближаючиси то АО калкав, то АО па..ставки, ва.. ttoro 
BiAJIOBIAHO ІІЇНJІ8ТЬСJІ Й КО~ ір звуку· .. 

Ліва ннчайно Це так, як показано на рис. 1_4, тобто великим п~.\е~ хоАнть по 
обичайf&Ї, а решта чотири беруть струни чи то в бак пучки, чи то в бак нагти. 

Друrе полоаении лівої руки -це коли вона перекиА~є~ся ч~реа обичайку (~не. 15); 
ТОАі. вже можуть грати всі п'JІТЬ пальців. ОчевИАно, .і в там 1 в ~·м. полоаеана лава рука 

мо•е бр.ати й баси. У авичайнам положеннІ лава рука «w.oe струни 
коло кілків; в положенні П (перекинутому) може брати струни 
Й КОЛО сереАИНИ. 

Для гри на бакАурі nотрібні нігті, бо з~tук. узятий самими 
пучками, занаАТО слаби~ і не Аає. н~нсів. ~ нігтями ~реба сте· 
жити, щоб вони були и ~е велика, и не мала : бо як мала, то мало 
з них і толку, а як велика -то можуть заломитися. Брати струну 
треба не саМИМИ ~Ні~ТJІМИ, а ПУЧКОЮ, але ТаК, ЩОб .зараз Же ПО 
пучці взяв струну и наготь. !"Jос~авивши палець простовасно, .вАаримо 

. __"/ зовсам вагтем ; поклавши палецьr АІстанемо 

/,:. -~~~ШІJІ м'икІІЙ звук. ІІІ--• 
~ За незламне правило треба взяти- ні· 

іJнс. ] ; коли не насилувати струни. Коаному муЗІн

ІJІипання струн вілповімо АО 
і т. ін. Треба виробляти собі 
всякому іншому Інструменті. 

кантові треба знайти свій спосіб і характ(;р 
конструкції йоrо пальців, форми й тверАости його нігтя 
найблагороАніший тон так car.ao, як виробляється він 1 на 

На бакАурі має значіння (лля характеру звуку): 
1. Місце, в якій струну береться. · 
2. Палець, яким струну привоАиться в Арижання. 
З. Полоаекия того пальця. 
4. Рух, який цей палець робить. 
5. С"ила, а якою щипається струну. 
ЩоАО ІІЇt"WІ, Ае струна береться, то, очевиАНО, най· 

краqрtй звук матимемо, коли візьмемо струну посереАині. 
Пересуваючи а руку ·то АО того, то АО Аругого краю, ми 
мінатимемо офарблення звуків .. Ко.ло кі.лків це буАе акесь 
розбіжне звучання, коло піАставки - ряА тупих звуків, але 
-словами ті зміни переАа,·и тру . ., но, найкраще- випробу· 
вати самому. 

б 

Палець, аким струну береться, має значіння тому, що 
коаний із пальців має інакшу форму, силу, інакше стоіть віА· 
носно струн, інакшим рухом іх бере, інакшим способом 
перехоАить іа струни на струну, інакше замінюється на сусіАній. 
ний палець зокрема. 

А. Праu рука 

РІІС. 17 

РІІС. 18 

Тому розгланьмо кож· 

~ Перший (великий) палець. Звичайне йоrо положення- трохи скісне (як на рис. 16). 
Струну палець бере тим кінчиком па.льця, що знахоАиться зараз же коло нігта, шкіра 
тут АОСИТЬ ТВерА&, ТОМУ Й звук АаЄТЬСЯ СИЛЬНИЙ і ЧИСТИЙ. 

К~ли ~вук треба зміцнити, па.лець повертається трохи більше простовисно, і ТОАі 
разом аа канце~ пал~я починає потроху зачіпати струну й ніготь. При сильних акор.АВХ 
п~лець стає маиже ЦІ;'КОJІ! прсстов_r!сно (рІtс. 17, а), але с;труну бере все ж іще насампереА 
канець пальця, а ПОТІІІ наrоть. І та.льки при акорАах наиАуачих. а АО тоrо в пасажах не 
А)'Же бистрих палець ставиться просто (рис. 17, б) й бере струну самим нігтем (рис. 18, б). 
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Звичайний спосіб брання струни - без руху самоrо DaAІti&JI. Це ВА88ТЬСJІ не араау: 

~
'· спочатку пuець конче рухавтtrея та ІJ&е й сИАьво ; так от на це треба ·звернути уваrу 

І._ .• й позбавитися кивання паАьцем. Бо коАн так звН«нутн, то не моана бу.4е орати бнстРq 
( акоро~~ів -- пuець · не встkrатнме зігнутися й роаіrнутнся наЗвА ; при непорушнам ае 

паАьці руку КН48ТН моана як уrоо~~но бистро. 
КоАН брати струму ПОАО8еННЯМ рис. 16, 8Ае ВНКАЮЧ·НО М'JІКОЮ ЧаСТИНОЮ na.utgJІ, 

.11істанемо цікавий гАнбокий звук. А провівши знизу вверх цим способом по .:трунах 
бАнжче .110 кінців, матимемо м'яку суму пов'язаних зріАка між собою звуtів. Повертаючи 
пuець все біАьше (рис. 17), о~~іставатнмемо найрізноро.ІІИішу пов'язь окремих •вуків. 

ВеАикнй паАець може брати звуки не тіАьки в зви,Чайнім 
поАоженні, аАе й в сторону нігтя (Н). Тоо~~і паАець треба так 
ПОКАЗСТИ на струни, щоб струму брав ТіАЬКИ НіГОТЬ, а м'яка 

Рас. 20 

частина й не торкнуАася, бо інакше зовсім 
не вийде нічого. Є паАьці такої конС'ІІрукціі, 
що хоч як ставити його, а ніготь, особАнво 
на високих позиціях, ніяк не мсть звуку. 
Цікава річ : як провести бистро зверху вниз 
ніrтf м, тримаючнся хоч біАьш-менш серео~~нни 
струн, то _матимемо пов'язь фАяжоАетів. 

Другий па Ае ц ь. Звичайно стоіть скісно і трошки боком (рис. 19). В~рнвшн 
струну, паАець або Аягає на сусіо~~ню, або пі.ІІскакує вгору. В першім внпа.uу авук маемо 
м'який, "пАавннй", у .11ругім ---різкіший, оо~~рубннй. Повертаючи пuець простіше .110 струни, 
а разом із тим згинаючи його простовнсніш, матимемо різні нюанси ЩОАО ясности, 

\ рішучости; і навпаки- поКАавши зовсім паАець на струну, тобто беручи внuючио 
пучкою, матимемо тихий, сантиментаАьний звук. 

Тримаючи паАець штивно й о~~внгаючи не ним, а ціАою рукою, 
матимемо Ауже тверо~~ий звук; цей характер ще бі.\ьwе поснАнться, 
коАи ми зафіксуємо паАеgь, тобто пі.ІІТJ.И"уватимемо lioro &еАН· 
ким (рис. 20). КоАи ж ми, навпаки. пустимо паАець ці.лхом віАьно, 
Аегко, дозноАяючи йому самому скакати на струнах, матимемо 
Аегке й віАьне staccato. 

ВеАучи вверх нігтевим поАоаенням, .11істанемо ря.ІІ rАнбоких 
красивих звуків, а робАячи те а аафіксованим пuьцем (рис. 20), 
дістанемо ря.ІІ обривних авуків- то фАJІаоАетн, то так ЧІt'СЬ. 

При перенесенні паАьgя на краї струн наступають аміни, про 
які вже говориАоси. Перенісши паАеgь .110 самої піо~~ставки й gіАком 
пок.лавши його на струни, матимемо особАмвий ориr'інuьннй шум. 

4руга:rй. і перший ~а.льці разом беруть октави; красиво вихоцть 
терції, взяті nер::ш-;м : Аругим пальwши. 

··· · Трет і й (серео~~ній) па Ае ц ь. Про нього вагаАом можна с;ка
зати те ж, що й про Аруrнй, ue що він і сам сиАьнішнй і стоіть 
вигідніше, то це завжди відчува-rrься. Деякі рухи цей пuець вї.uае 
о~~а.леко краще, ніж другий ; на пр., є ориr'інuьне pianwimo, ко Ан 

і паАеgь не щип Ае ст руну, а тіАьки кимється на неі аверху й .а.легка 
: вдаряє, зараз же піо~~скакуючи ·вверх. Оцей штрих третій nuep 

ваддає краще, ніж .11ругий. Або ще є ріА pianissimo, коАи пuець не тіАькн бере струму, 
аАе ще зАегка й прохоо~~ить, проковзує по струні, сам ніби прмтушуе авук. Цей штрих теа 
краще внхоо~~ить третім паАьцем. 

Рис. :.?:.! 

'--На~_ча~~·іше .-tруrий і третій п~А~І&і функціонують разом, беручи терІ&іі й tнші і~р
вали ; те, 1110 говорено про кожнии аз них зокрема, стосуеться и .110 них обох (поАоаенНJІ 
іх- рис. 21, зr•Інання й зміни при тім). 

ААе от що тре:ба конче ваяти на увагу. Тримаючи паАьgі, JІК на рис. 22, Аіста
ватимемо звук снАьнішнй, але не характерний А.АJІ бано~~урн. Тому іно~і ванвати gьoro 
ІІІОАоження можна, аАе аавqн - ні. • 
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Добра в також ко:..бінація першого й третього пальців (може краІJ&а навіт", ніж 
nepmaro й APYroro). . 

Четвер ти. А . nа Ае 11 ь. У живавться З4е~а.льшоrо . nри акор~, . особ.ливо .nри арпе
А&іях. Окремо ваивавться тоАі, ко.ли треба 11 якости, иааности. Ван НІГТІІ вже не nотребув. 

П: 11 ти й nа Ае 11 ь. НайСАабший і самостійно ,..в мuо яскравий авук і тому вжи
вавтьс~~ ріАше, ніж інщі; найчастіше в акор.-ах і . ХОА&Х АеСІІтьма nuьрми. 

&. ЛЇ8а ,,. • 

. Пер~ и й. па Ае 11 ь ~рає ті.льк~ в поаи11іі П (пере~инена _рука), • .. к у звичайнім, 
так 1 в нar-r~oiio: по.ложенна. Звуки ВІН Аав приб.лизно така ж, ІІК 1 першин па.лець правої 
руки, а.ле ~'е та~ чисті й г.либокі. Грають же звичайно останні чотири па.ль11і. Старатис11 
треба, щоб .-.они стоя.ли якпростовисніше АО струн і щоб кожний nа.лець по мож.ливості 
брав струиу gi.лoau с~sоєю шириною, а не боком. 

Скісність пuьців .лівої руки неолнакова; найменше скісно стоіть 4ругий па.леu,ь, 
тому він бере найчистіший звук. Отже, граючи, u.e треба мати на увазі й nри diminuendo 
аtіняти віАповіАно пuьці. Окрім того, треба мати на увазі, що nрава рука й си.льніша 
й вигіАніше стоіть віАносно струн, тому й акорАИ ії все бу.4уть rо.лосніші; отже ко.ли 
треба ОАН8КОВОСТИ звуку, ТО nраву руку АОВОАИТЬСІІ на4ержувати. 

Це все rовори.лося про звичайне по.ложення. В по.ложенні ж П па.льu,і станов.ляться 
внгіАніше й можуть Аавати си.льний звук. Особ.ливо АОбра комбінація 1 -2 або 1 -З. 

Нігтеве по.ложенни ОАнаково вживаєтьси 1 в позиції З, і в nозиції П. В nозиції 3 
.40сить труАно провести legato зверху вниз, а.ле треба Аобитиси, бо uей штрих ча\;то 
вживавться 1). 

І Д'" аа~аіканлеммІ от оnис ааріRНТІ8 АобуuнмІІ хроматІІRОІу. 
І~ КАІІRВІІЧІІІС (емеп ... ричоrа), аао .:тоіт• "11 А обнчnііасnаою НІІІ<рНRІСОЮ. ПрИА88Н•wн aioro. •істаемо dirz. с ... ІІеf>Т88Т..,R 

иванА .. о "АТІІrае nрумнмаса. Дл• ааасріnленн• -· аав .. рто•tас8. 
2. Рмчамn•. 18° IOANTh • npopi:ti обнчайкnнnі наоrрІІІІІСИ ; uacpinAR8ТioCR або •І ••веrткою б) •бо 88110A8TIJCII • а рор і а 

наасриакн. · 
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3. Р11ча•ок І ICARnaн n і " о6и'ІаІІасоаnю наасрмьА""'· 
·1. LUтнфr. ГnАnака aнHRv. 
s. r RHHT. Внкручуетм:R іі nі .. ій••• ІІІАІІ,ку. 
6. Те• rаннт. а.Ае niAil••• собачву. 

87. КРА•nвн, е.ае не nі•nІІрае rтрунн аннау. " nр••••люе 38ерху. 
· 11"8808 •• ІСОЛО nорЇ888, 8 ІСОАО tco6MAICR. 

9. КАІІRОІІЧНІІИ і Н~ •oflи.a•gi, і 8 nopi••y (AAR А'саіа і бемОАіа). 



АВКІЛЬКА ЗАfААЬНОМУЗИЧВИХ BJAOMOCТd 

t. о .... е ... ...,.. 
Як кожний звук АЮАськоі мови означувться окремою буквою, так кожний муаиІС&Аь· 

ний звук можна наnисати nевного ром значком- нотою. ПншетьсJІ ноти на n'атьох 
.лі11ійках. ПравА&, на n'ятьох .лінійках уміІJ&&втьсЯ ті.льки ОАННЦUР.ТЬ нот; 

:::~~-~~~~~~~-~~~~~~-~~·~·~·~~·~·~~-~~о~ отже, rвоб наnнеати всі інші звуки, у•ивають в = (і 
кожнім окремім випuку ма.АенькІ Аінійки : ААJІ овначен нА ии•чих нот- n і 4 nи сні, а 

AAR означення вищих- на А nи с н 1. 

І •"' .. T.JI U 

• .а~ ~Іт.JІ. 

І 

Ря.4 звуків, nов' язаних аа nевними законами (про u.e нижче), нuиваSТЬСJІ .r а мою. 
ОчевиАНО, теорети~но кажучи, гаму можна nроАовжити в оби.4ві сторони як угоАНО 
Аа.леко, а.ле фізичні закони Арижанни ті.л .4ають тому nевні границі, а моа.ливості ко•ного 
Ааного інструменту ті границі ще звужують. 

Ноти гами мають свої назвиська. Тих назов усього сім, бо через коані сім звуків 
настуnає nовторенни членів гами в тім те поряАку. Оці сім зІ!уків Аають так звану 

с d f' 1:" hc d ef 1• Ь cd 

А ~ А а .. 
ІМ • октаву. Назви нот такі: • 11 • І • •• -і 

о • м .. 
do rc mi fa sv1 !u 

~· do t( n'i '" sol \а si do rc і т. ,а. 

Ко.ли б ми всі звуки хоті.ли написати за доnомогою n 1 А- 1 на А nисних .ліній<'к, то 
.4ове.лося б тих .лінійок писати Ауже багато. Щоб того уникнути, вигаА&но так авані 
к .л ю чі. Уживаючи к.лючів. можна ноту, що мусі.ла б бути наnисана на •кій восьмій-
дев.JІтій наАnисній, умістити на тих же п'ятьох .лінійках. · 

Всіх к.лючів в сім, а.ле ми розг.лянемо з них ті.льки три: скрипковий, теноровИй 

басовий. Пишуть іх так : • ~ ~ f 
t'КрМІІК088Й t•нopORNH і'І.ІС~8ИА 

Щоб зрозуміти вагу к.лючів, nог.ляньмо, як виг.ляАатиме ОАНа нота в різних uючц. 

Візьмімо la. У скриnковім ~. в теноровім -~-~ і в басовім f'-?5EJ. А як~и .... . 
ноту, наnисану в басовім к.лючі на .1ругій nі.Іnисній, наnисати в скрипковім к.лючі, треба б 
ке зробити аж на восьмій nіо~nисній ; ясно, що саме ві.Іраховуваиия такоrо чис.ла .лінійок 
немож.ливе. 
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2. ІиеІUАІІ 

Звуки не аавuи ЙАуть оА.иН. по ОАНому в nop~y гами; часом вони. перескакуJОТЬ 
череа цілий рІІА звуків. Взагала вацаленн•. звуку ВІА. звуку иаа~вавтьсR 1 н тер в ~л ом. 
Ко•ний інтервал ма8 свое йменнІІ; так, Інтервал, равний ну лева, називавn.са . у н 1 сон, 
інтервал мі• АВОІІа сусіАніми нотами бум - с е G унА а, через ноту-тер І& Іs, через 
АВі-кварта, через три-квінта, ~е.~ез ч!>тири-секста, через п'ять-сеnтима 
і череа=.шість-октава. На котних ланаиках антервали виглцатимуть так: 

!f"~l ~·3 1 •• ... 
•• 

uікта септІма 0111'888 

На nрот11аі О4Ніві октави іитервали називаються пр ости ми, в сусіАніх октавах
-ск л а 4 н •• ми й мають то4і іи ші назви, але моІКна іх називати й так само. Ось склаАні 
інтервали ві4 ноти do, але. очеви..tно. те са.\Іе бу4е й ві4 усякої іншої ноти: 

• Мі • о .. .. .. 
3. Хро•ат••• і a.uu aiAa~ge- та о& ... е-

Досі ми рахували в обсягу окrави сім ~вуків, але вухо наше говорить нам, що іх 
там-Аалеко біль:uе і що, значить, наші інтервали ше можна ІАрібнити. Теоретично кажучи, 
це можна робити АО 11коrо угоАно степеня Арібности. але практично наші інтервали 
nеребиваються тільки наАвоє. Таким чином, між АВОІІа сусіАніми так званими А і .11 то
ні ч:н им и звуками може з'ІІвитися третій хроматичний. 

Для того, щоб ПіАвищити тон на половину, ма8ІІО знак піАвищення-.(і8з, що 
пишетьс11 проти ноти спере4у іі знаком ~· Знак же обниаення називавтьсs бе 11 о ль і 
пишетьсfІ так: ~. Змінений тан на3ивається так само, лише АОАавтьсs АО иьоrо слово 
4ієз або бемоль, отже: АО·Аієз, ре-бемоль і т. А. При означенні буквами АЛЯ 
піАвищеннs АОАається закінчення is, а АЛR обниаеннs - es. Отже : 

Ь. ·f: .. СІ ,.., ~u 

са~ dio; еіа ііа 11is 815 h•• ees cies es les ges u hea 

Треба АОАати. що звук si • bemol здебільшого називається В. 
Раз піАвищення та обниженю1 ми обчислювмо точно на півтоиа, то, очевиАна річ, 

nіАвищениИ попереАній тон рівняється обниженому наступному, тобто ту саму ноту 

можна написати : 

еіа dea d~a еа ri• u 

Так вважається на nракти;,&і, хоч у Аійсності це не зовсім так. 
Часто бував, що піАвищеиий або обнижений тон зараз же треба повернути АО 

попереАньоrо значіння. Ал• . тоrо 8 знак касуваннs, 110 зветьсs бек ар. Поставлений 
переА нотою, він nовертав ій попереАН8 аначінн!' чистого тону. Отже : 

.,. _. Іо -о ~. -· ~. •• 
сі.а ее diacle еа е а- І 
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Теор~тично в•иваютьсJІ також nоАвіАні Аіеаи ~-, (скорочено -:) і nouiAнi бемоАі ~ ~ 
J.le- АУб А ь ·А і в а і АУб А ь ·бе мо А ь. При буквах ноти буАуть нааиватисJІ сuІІ, tll•t. 
1 т. А·; також секs, tl,esгs і т. А· ОІІеВИАНО, IJ&O cisu АОрівнЮІ d, tllsls Аорівнюе е А т. А·-

ріІКНИJІJІ Ті.АЬКН 8 написанні. І ІІїІї І ;;. • " 

fisiІ fis ht>ses he~ h 
(І>І"•) 1h) 

4. r а •• 

Основних звуків у Аіятонічній гамІ нарахо~уємо сІм, отже в хроматичній, можна 
було б Аумати, іх буАе чотирнадцять, але в АІисності це не так. Так це було б тоді, 
якби між кожнимІt АВОма сусідкімн звуками завжди ·був інтервал о4наковоі величини, 
так званий тон. В дійсності ж між деякими звуками інтервал- не тон, а наполовину 
менший- півтону. Так між с і d -тон, між d і е -теж тон, а вже між е і /-тільки 
nівтону; далі, між І і g- тон, між g і а ·тон, між а і h -тон, а між h і с- знов 
пів'!'ону. Таким чином між Авуками з інтерва.,ом тон можна утворити третю хроматt:чtт 
ноту, а між звуками, Ае інтерааА тільки півтону, такого третього звуку вставити не можна. 

Коли спр:>буємо написати гаму, почі\вши з do, і позначити там інтервали, матимемо 

таку картину: ~--~~~u~~-~~.".~~~-~~~~~~--~·~-~ Якщо вважати інтервзА між І і g за 
І 

ТОН Tt)H 2 Т. ТОН TOit ТОН ! Т. 

\об'єднувальний, можна побачити, що гама ця скАсадається з двох однакових половин: 
)тон -тон- півтон і знову тон·-- тон- півтон. Оце й є закон будування так званих 
ма.~~них_.!'і!'tІ·.Знаючи цей закон, можна збудувати гаму, починаючи з якого уго,4но звуку. 
··- · Спробуймо це зробити з тону sol. Спочатку матимемо тон- тон- півтону, даАі -· 
об'єднувальний rон (між с і d), а потім тон- півтону- тон, а трР.ба тон- тон- півтону. 
Отут приходff·,·ь на дn'Jомогу дієз. Коли його поставимо на /а, закон бул.ування гами 
поновиться, бо матимемо d ---тон -- е- тон -/is 1,.,2 тона-g. Таким чином, для того, 
щоб почати гаму з do, не треба жадних знаків обнижении чи підвищенttя. А вже для 
того, щоб почати гаму з sol, nотребується один дієз -на /а. Певні закони (про які тут 
говорити не 6удемо) кажуть, що, йдучи .!JBt:px кпі.нтамиl :rобто починаючи гаму з с, g, d, а, 
е, h, /is, ми будемо змушені 40давати до гами все '!О ліє3у: на /, потім на с, g, d, а, е. 

Це так, коли ми будемо йти квінтами вверх. Идучи ж квінтами вниз, будемо зму
шені ставити вже не знаки піАвищення, а знаки обнижении- бемолі. Квінти вниз будуть 
h, es, as, des, ges, ces; відповідно ло того бемоАі будуть стояти на h(h), потім -на 
е, а, d, g, с. · 

Оці дієзи чи бемолі, що складають конче потрібну приналежність •·амн, називаються 
пост і й ни ми ; ставАять іх коло знаку ключа й уживають весь час, поки грається річ. 
-r: акі ж що прихоАять у середині мелодіі, називаються в н па л к о в и м и й уживаютьсИ 
ТІАІ!-КИ в тому такті, в якому написані; в наступному такті іх уже нема, так наче стояв 
би бекар (запам~JІтайте це правило). 

5. ІвrерааЛІІ ,Аіпові .. і і xpo .. n'l8i 
Інтервали діляться на веАИКІ и ма.лі ; відповілними знаками хроматизму ве.Аикий 

можна ще збільшити (з більшени й), а малий - зменшити (зменшений). От, наприІСАаА, 
секунди. КоАи візьмемо гаму с- dur, то побачимо, що перша секунда, між do й re, 
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матиме. тон, .4pyra- ff.Ж тон, а вже третя, міJв е і J, вже тількІІ півтону; отже перші 
АВІ секуци б~.Іуть великі, третя - мала. 

Тер 11 і і. Перша, між с й е, мав .188 ТОІІИ, а вае .-pyra, між d і /,- тільки півтора 
тону, третя-теж півтора, потім ч~ерта й п''!!8-по два й, .нарешті, шос~ й сьома
по півтора; отае перша, четверта 1 п na терg11 бу.-уть ІІе-.иІtІ, решта -малІ. Так само 
й з усикиІІ іншим інтервалом. 

Збільшити або зменшити інтервал можна аа .Аопомоrою .1івзів та бемолів. От при-

ІСА8А на терQіЯХ : 11 ... ~.. ї.. ~ .. ;.. ... .. 
ІнтерваАи бувають мело.Аійні. коли звуt:н Й.Ауть ОАННпо ОАНому, і гармонійні, 

коли звуки береться разом. Гармонійні інтервали ,4Їлятьс.и на ко н с d нан с н (.Аобре звучні) 
й А и сон ан с и (зАе звучні). За консонанси вважають унісон, терQію, кварту (малу), 
квінту (веАику), сексту й чисту октаву. Решту інтерsалів вважають за ,Аисоианси. і ними 
не може кінчатися музична Аумка. Взагалі кожний ,Аисонанс мусить . розрішатися в 
консонанс. 

6. Гами міворні І хр088ТІІЧІІЇ 

Аосі ми знаАи гаму мажор, dur, мужську, сильну гаму великої терQіі (І&е тому, що 
перша терцая мажорної гами веАика І. Але коли ми ві.іьмемо звичайну гаму, хоч би 
с- dur, а розпочнемо іі не з с, а з Іа. то дістанемо гаму іншого поря.Аку. Це бу .Ае так 

звана натуральна манорна гама . = • ; ; ; ; ; = Форму•• 11 така: ..... 
1 І' 1 1 І/ 1 1 П . . ф [1 } ІІ (1) 1 , ·~· , , 12, , • орtвнявши з ормулою натурального мажору , , :!• • , 

11 2), бачимо певну ві.Аміну: 1, 1 ~· 1 і знову 1, 1. ·:.!, 1 і нарешті (1 ). 
Від кожної мажорної гами можна .Аістати ві.Апові.Ану ій мінорну, розпочавши 11, 

мінорну гаму, з ноти на півтора тону нижче тон і кИ, тобто основної ноти мажорної 
гами. ОтЖе .40 c-dur віАповідний мінор буАе а-тоІ, АО g-dur--e-mol, до d-dur
h- тоІ і т. А· Знаки в кАючі будуть ті самі- і .АЛЯ мажору і .АЛJІ ві.Апові,Аноrо мінору. 

Окрі!.t натуральної мінорної гами, є ще дві: о,4на- так звана гармоні й на, яка 

ВІд натуральної відрізн.11ється ПІдвищенням сьомого ступеня, 

при чім треба мати на увазі, що nри ході вниз це підвищення кас)·t:1·ьси, ми мати-

мемо хІд: =w=-..------;=;--=--:.:::-=·~--·- -і Фоrму.ла гармонійної гами: 1, 1 ·;!, 1, 1, 1 ·:!, 11 2, 1/ 2• ...... 
Ще є мінорна ме А о А і й на с·ама. В ній nіАвищують VI і VII ступені. Але й тут при 

ході вниз пі,Авищенни касуються. Формула: 1, 1 ; 2 , 1, 1, 1, 1, 1/ 2 • ..... --~::.-·- --·----- ·- ---] 
• І• І• • 

Окрім. гам dur і тоІ,. що скАадаються за певними формулами і в різних інтервалах, 
t; так зваю х .Ром ати ч н 1 гами, де кожний інтервал -тільки півтон . .Вверх хроматичну 
гаму можна дастати за АОnомогою дієзів, вниз- за АОПомоrою бекарів або бемолів. 

••••••• • r- •І• ·І· • ·І· • · •· .... --. - .-.' • •• 
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Це - коли ХІА уииа починається аара.а ае аа ХОАОМ уверх. КоАи • хіА уииа стоі,.. 

самостійно, то уживають бемолів, JUC от, напрмІСАВА : 
• і. 5 •• 

Це так теоретично. В практиgі ж при хоАі вверх шостий стуnіhь не ПЇАВИІJІУ8ТЬСR 

а .аам1сть нього обнижується сьомий. НапрмкАц: - І ••• -~····І • і·-· - -...... ;. 
Це при хоАі вверх. При хоАі вниз не обнижується п'ятий ступінь, а nіАаищувться чет
вертий. Це ·щоАо гам мажорних. ЩоАО мінору, то при xuAi вверх не nіАвищує·ї'ЬСії 
перший ступінь, а обнижується Аругий; гаму ж униз пишуть як гаму ОАНоімениого мажору. 

7. РІІТІІіка 

Звуки різняться між собою не· тіАьки висотою тotty, а ІJJe й АОВгістю авучаннJІ. 
ПравиАьннй хіА ОАного звуку по оАному нАЗивається р н тмо м. За ОАиницю ритму беремо 
так звану ці А у ноту, котра пишеться с::іІ й тягнеться, поки ми рахувмо чотири. Такі ж 
ноти, аАе з хвостиками ~бо вверх І або вниз ~ (напрям хвостика не мав значіння) Н~'~-

_, І 

зиваються по А о вин а ми, і кожна і них тягнеться тіАьки АВа умри. Ноти, що тягнуть-
. .. І~ А. 

ся таАьки по уАару, називаються четвертями и r•ишуться чорно - І· ва ноти на 

. - . "' ~ б . ... ,- • " у Аар -- Це В ОСЬ М І ; ПИШуть ІХ, ЯК четвертІ, аАе З ХВОСТИКОМ ~' ~ а О АІНІИКОЮ - ~ ~ 

Ш істнаАцятн:А іАе чотири на уАар, пишутьс.я: ~ ~ або ~~~ і т. А· 
- V • • • • Ритміка мав потребу й в означенні так званих па в з, тобто перерв міw звучаниJІм. 

ЦіАа nавза пишеться §--1. поАовина §::--=~. четверть ~f.Щ. восьма f-'1-1 mІстна-
Ацята ~=:-:!~ і т. 4. 

Точка з.·~ нотою (і за павзою) означає збіАьшення ноти на поАовину іі значіниJІ. 
Так. і має три четверті, --три восьмих, ~-три шістнццятих і т. А· Часом ста-

-'· •· -· . виться АВі точки, тоАі І ~, І+ І+ ! + ~, тобто Аруга точка АОА8в !':.JАовину поАовини. 
~·· -... Прuдuнтсннн нuти мuтиа u~н•·нути й іІёt дvuvмufuiO А у і\ n (l~gиtи). Ноїn, ЗАучс::і 

знаком - абu _, не мають перерви між собою; отже J ~ звучать, як _!, а J' } 0 ""' І; 
- - ос._,:ІІІ' -

таким чином, J. можна написати і ; ~і ~ ~~і ~ ~ J. КоАи Аукою з'цнувться ноти ... ~ .._ ....__.. ....._.. 
різної висоти, це значить, що іх треба грати зв'язно, не віАриваючн. 

Окрім г.арнстоrо АЇАення нот (на 2, 4, 8 і т. А.), в й непаристе; ноту, напр., можна 
ПОАілити на три частини : І= ~. хоч ці три ноти написані як восьмі, але іх на 

б .. · • • • •т б • · · т· четверть УА~ ити не АВІ, а три. ак само коли нот уАе nять, СІІІ 1 т. А· ІАьки u,e, 
звичайно, віАтіиявться цифрою, ІJJОб зразу звернути увагу на непаристість. 

Найпростіший такт-це чотири четверті. Пишеться він знаком е. ставиться при 

КАючі й називавться u,іАий. Отже, коАи ми бачимо ~:. ue оаначав, 1110 в коанім 
такті, хоч би які там буАи нсти, в конечнім рахунку буАе чотири четвертини. З паристих 
найбільше уживані такти-це 1/,, '/8, 1і8 , а з непаристих-'/,, 8/ 8, 8/". 
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Перший такт, як~tм nочинається твір, буває іноАі не цілий і часом траnлявться навіть. 

~go а нього зостаЄться лише ОАна нота ~ fJ J> І Jg;) ffl Г j. Т~:~.кмй неnовний такт 
нааивавться переАтакто м, а почати з тако і пере,4тактовоі ноти називається "nочати 
а-·за тактv". 

3. Сввкоав І коnрате•ао 

Го лов ні части таїпу (ті, на які він опирається) називаються с и .ль ними частинами 
такту, решта-с.Ааfіими. Так, напр., у цілім такті перша й третя чвертки буАуть 
си.льні, а Аруга й четверта- слабі; в такті 2/" перша четверть сильна, Аруга- слаба і 
в такті 8 І 4 перша си.льна, АВі наступні - с.лабі. На си.льну ноту звичайно Аається натиск 
(паАає наго.лос, акцент). 

Але можна розставити ноти так, що акцентований звук припа.4е на слабу частину 

та!С:ту. !JP. н&зивається синкоn а. От, :ля прик.лаАу, ме.лоАія: 44tf F J Jt=ti@ 
Коли ми поставимо с11uчатку nан:~у вісімку, вся ця мелодія паде в синкопах. 

Синкопи. яких ритмІчна вартіt"ть однакова (нк }' •·а веденому прикАаді 1, називаютtся 
ре І' у л яр ними; синкопи зі змінною дсвжинсю ЗІ!У~'У назинаютьt·я нер е r· у л яр ними, 

РіА син коп, коли на слабих частинах такту стоять ноти, а на си.лhних- nавзи, 

називаt;тr,ся контр ат е мп о. 

або 

J;t·F • r 1 ~m:-
~* tt' • td'}·=J=t~~~-t1 
Стрііі бав,ІJ,урв 

Звичайний .стр1и приструнків-гамою с- dur, при чім за do береться перший" при
струнок. Але ВІН не внетроюється по камертону, а за голосом. Звичайно маємо за 
основну ноту (тоніку) /, рідше- /is. Отже за камертоном це бу Ае або гама f- dur 
(з одним бемолем), або гама ges (з п'ятьма бемолями). У нас же вона буАе писатися 
як с- dur. Таки.м чином, банАура- це інструмент трансnонувальний. 

,Що.4о басав, то вони ЙАуть теж по гамі, АО do, а восьмий бас внетроюється як 
sol. 1 то ось чому. 

П'я~иЙ звук {усякоі) ~амн наз~вається АО~інанта, ~етвертий-субАомінанта, 
основІ!~" (п~рwии)- тон 1 ка. Оца три тони и є го.ловю ~аси (всякоі) гами. Отже, 
в н~w1и гама бу~ть головнч.ми басами теж вони: ОАИН бас буАе do, Аругий -/а (суб
Аомананта), третак - sol (Аомtнанта). Але Аомінанта Ауже часто вживається як нижній 
бас, тому АОАаємо ще sol у басах. 
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В підручнику АЇВ)' руку пиwетьсн на верхній системі .лінійок. а араву- не нианіА. 
Іноді траn.лнєrься, що права рука бере й частину nриструнків і то.сІ вони ("Іастина 

іх) теж nишуться на нвжній с~Істемі лінійок. 
От кілька звичайних акордів з теноровим ключем : 

З басовим: 

Коли б ми з~хотіли написати ці акорди не в дв.ох системах, а в одній, то в теноровім 

КАЮЧІ це ВИГЩОАО б, ·~ F r4 r; ,. в .басовім' ,,.f F, ,t r; І 
Коли таких пасажів nопадеться багато, а перенести в іншу сис·rему лінійок не ІІОJІНа, 

потреба уживанН5• тенорового к.\юча стає очеви.tна. 

Переnр~аомвва бавАУР• 

Бандуру, внетроєну діятонічно, для переходу в іншу тональність треба перестроювати. 
От кілька найуживаніших перестроювань. 

~. Сьомий 11ристр)нок h(si) перестроюється на Ь(hes); це сполучує мінорні ходи з 
мажорю1ми --- комбінація, що часто зустрічається в українській му.:tиці. 

:l. Коли ми, І•ерестроівши h на Ь, n~естроімо також і І бас на В, то матимемо 
мажорну гаму f- dur і потрібні до неі баси: F- тоніка, В- суб.tомінанта й С- домінанта. 

З. Уживається мінорної гами а- то/ або без так званого вводиого тону, або з пере· 
строєни ям sol на sol- дієз. 

4. Перестроіти е (ті) на mi-bemoi (es) і а (/а) на /a-bemol (as). Це буде c-·mol 
(do- minor). 

5. НайкраuJИЙ мінорний стрій буде: d- тоІ {re- minor); do (окрім do і Do) підійма· 
F.ТЬСЯ на півтону, а si обнижується на rіівтону. Це в нотах вю·лндатнме так: 

6. 'lерестроівши /а на /а- дієз, матимемv гаму соль- мажор (g · Jur). 
7. Відповідний до неі мінор дістанемо, 11ерестроівши ре на pe·Aie.s. 
От ті кіАtока загаАьннх уваr, икі я вважав за потрібне поАатн в першій частині 

піАручника. Знаючи це, можна приступати .АО екзерсисів. 
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