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Вступ

Валентина Мартинюк (Áрондзя) — член Íаціоналüної ñпілки композиторів Óкраїни, 
лауреат премій ім. Г. Петровñüкоãо (1986), ім. Ä. Яворницüкоãо (1991), ім. В. Êирейка (2007), 
облаñної премії “За оñобиñтий внеñок у розвиток композиторñüкої школи Äніпропетровщини” 
(2002), викладач композиції і музично-теоретичних диñциплін Äніпропетровñüкої конñерваторії 
ім. М. Глінки. 1983 року закінчила Êиївñüку державну конñерваторію ім. П.І. Чайковñüкоãо з 
клаñу композиції народноãо артиñта СРСР, профеñора А.Я. Штоãаренка, творчіñтü котроãо, 
безперечно, вплинула на її еñтетичне кредо. Адже авторñüкій манері В. Мартинюк притаманне 
поєднання різних ñтилüових напрямків, тяжіння до театралüноñті, дотримання фолüклорних 
традицій із цілковитою їхнüою транñформацією відповідно до ñучаñноãо миñлення. А націо-
налüний аñпект, який є найважливішою оñобливіñтю творчоñті композиторки, уможливлює 
відтворення найвитонченіших нюанñів еñтетичних переживанü узаãалüненоãо образу душі 
україн ñüкоãо народу — бандури, інñтрумента, для якоãо вона, зазвичай, пише твори. Ó роботах 
Валентини Мартинюк вдало поєднуютüñя лірико-епічна тематична ñпрямованіñтü, відчуття на-
ціоналüної приналежноñті, оñпівування любові до землі, природи, Óкраїни із цікавими ñтиліñ-
тичними та колориñтичними вирішеннями. Важливою тенденцією у працях миñткині є вихов-
ний вплив влаñне ñамоãо інñтрумента бандури з поєднанням традицій та новацій на розвиток 
ñучаñної бандурної творчоñті. 

Ó авторñüкому доробку В. Мартинюк дві ñимфонії, концерт для оркеñтру, хорали, піñні, 
музич ні комедії за п’єñами М. Старицüкоãо, камерно-інñтрументалüна, вокалüна, комп’ютерна 
музика [3, ñ. 15]. Ó безпоñередній творчій ñпівдружноñті з дніпропетровñüкими бандуриñтами 
вона ñтворила ориãіналüні вокалüні, інñтрументалüні композиції для бандури та анñамблю бан-
дуриñтів, що пройшли виконавñüку апробацію на вñеукраїнñüких та міжнародних конкурñах 
виконавців на народних інñтрументах. Ці роботи запиñано на компакт-диñки. 

Пропонований збірник інñтрументалüних творів для бандури Валентини Мартинюк репре-
зентує широкий жанровий ñпектр й демонñтрує володіння найрізноманітнішими ñтилüовими 
моделями. Емоційно-художній тон предñтавлених музичних творів надзвичайно широкий: від 
лірико-ñпоãлядалüноãо до драматичноãо. Однак превалюючою домінантою тут поñтає лірика. 
Cолüні інñтру менталüні твори розміщено за принципом зроñтаючої ñкладноñті: “Äощику, по-
лини”, “Прощалüна мелодія”, “Íитка Аріадни”, “Сon moto”, “Фантазія на українñüку тему”, 
“Інвенція”, “Фуãа на народну тему”, “Хорал і фуãа”, “Аллюзії на українñüку народну тему”. 
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Твір “Дощику, полини” напиñаний за текñтовим зразком дитячої заклички. Традиційно за-
клички й примовки у народній творчоñті пов’язані з вірою первіñної людини в маãічну ñилу 
ñлова. Áезперечно, з прадавніх чаñів заклички змінилиñя, та залишилаñя їхня ñутü — прохання, 
щоб пішов чи припинивñя дощ, вийшло ñонце чи розійшлиñя хмари. Êрім тоãо, тривале життя 
цüоãо жанру й популярніñтü ñеред дітей викликало появу закличок, ñтворених ними ñамими 
і вже позбавлених давніх мотивів. Так, зразки ñучаñноãо дитячоãо фолüклору (заклички, при-
мовки, ñкоромовки, лічилки, колядки, щедрівки) побудовані на баãаторазовому повторенні ко-
ротких поñпівок найпроñтіших ритмічних ñтруктур. Зазвичай, вони маютü вузüкий мелодичний 
діапазон — терції, кварти, квінти: 

Äощику, дощику, полини, полини,
Щоб калюжі були,
Äощику, дощику, переñтанü, переñтанü,
Та поїдемо на Ворданü.
Äощику, дощику, я наварю борщику
Ó ñинüому ãорщику,
Та поñтавим на дубочку,
Áудем ñтріляти, дощик ñпиняти.
Сонце блиñне, яйце тріñне,
Äубочок хитнувñя, дощик минувñя.

П’єñа Валентини Мартинюк “Äощику, полини” — зразок одночаñтинної форми, в якій 
черãуютüñя декілüка поñпівок, різних за діапазоном і ладом. Цікавим є тоналüний план твору: 
С-dur, Des-dur, As-dur, C-dur, a-moll, f-moll (з виñоким п’ятим ñтупенем), C-dur. Äотримую-
чиñü текñту піñні, Валентина Мартинюк як автор викориñтовує звукозображалüніñтü: форшлаãи, 
glissando, а також порівняння темпів, що надає контраñту і змінює характер музики.

Íапрочуд влучно знайдено композиторкою мелодичну ідею наñтупноãо твору збірки — 
“Прощалüна мелодія”. При ñтворенні цієї п’єñи у неї виникла ідея наñлідування вñеñвітнüо 
відомоãо твору Серãія Рахаманінова “Вокаліз”. Êомпозиторñüка концепція музичноãо твору 
підкреñлюєтüñя новими ритмоінтонаціями, цікавим поєднанням різних тембрів (бандури та 
фортепіано), ñтворенням оновленоãо музичноãо образу. Форма твору — період єдиної побудови 
зі вñтупом і заключенням. Цей період має чіткий поділ на мотиви та фрази, при відñутноñті 
ñерединноãо каданñу. Пошук новоãо, потреба виходу за звичайні рамки, праãнення до непо-
вторноñті та унікалüноñті, закладені автором, ñтимулюютü виконавців до розкриття оñобиñтих 
творчих надбанü. 

Ó делікатній плаñтиці душевних нюанñів кожноãо твору В. Мартинюк доñяãає щироãо і 
природноãо виñловлення, емоційної трепетної наповненоñті. Так, у проãрамному творі “Íитка 
Аріадни”, напиñаному під впливом однойменноãо вірша Êоñтянтина Áалüмонта, авторка вико-
риñтовує темброво-колориñтичні барви бандури для ñтворення інтимно-романтичних інтонацій 
пориванü душі. Тріолüно-мерехтливу ритмічну ñтруктуру ãоловноãо мотиву твору лише під-
креñлюютü актив но діючий темп та безперервний інтонаційний рух, що яñкраво відтворюютü 
поетичний текñт Ê. Áалüмонта (переклад українñüкою В. Здоренко): 

“Є нитка між тим, що пройшло і що буде, 
Я ñпритно плету без утоми рукою.
Та хочу прийдешнім ñтоліттям покірно і чеñно ñлужити,
І працею, й туãою і боротüбою…”
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Середня чаñтина твору ãармонічними барвиñтими ñпівзвуччями та імпреñіоніñтичними 
штрихами відтворює заãалüний колорит безкінечноãо буття, коñмічноãо проñтору блакитної 
ночі. Ó автор ñüкому віршованому роздумі над ñутніñтю буття новий тематичний фраãмент де-
монñтрує музичний матеріал зміñтовно ñхожий із темою епіãрафа. А ñаме низхідна лінія, рито-
рична фіãура catabasis, тобто каяття, звертання до землі:

“…Áаãато неñказаних ñлів,
Áаãато ñтворінü, ще не ñтворених нині.
І ñтілüки їх, ñкілüки піщинок
Серед безкінечних піñків
В Аравії ñплятü онімілі…”

Тричаñтинна форма твору дає можливіñтü виконавцю ñтворити ñвоєрідну образну арку зі зна-
ченнєвою кулüмінацією у репризі. Êвінтеñенцією твору ñтає заключна фраза, завдяки риторичній 
фіãурі anаbаsis (рух вãору — ñимвол звертання до неба) розãортаєтüñя автором до апофеозу по-
чуттів. 

Поєднанням профеñіоналізму у володінні прийомами ãри на бандурі з ñучаñною музичною 
мовою виñтупає твір Валентини Мартинюк “Соn moto”, який привніñ зовñім нову хвилю у 
репертуарно-ñтилüове коло уподобанü бандуриñтів-виконавців. Показовим для цієї композиції 
є викориñтання елементів ñучаñних ñтилів: ñонорні звучання, імпровізаційніñтü, нові ритміч-
ні формули, які творчо транñформуютüñя та індивідуалüно переоñмиñлюютüñя виконавцями. 
При цüому активно викориñтовуєтüñя харківñüкий ñпоñіб ãри, який фактурно наñичує ритміко-
мелодичну ñтруктуру акомпанементу. Виконуючи цей твір, треба збаãатити палітру влаñних 
почуттів яñкравими фантазіями, які б підтримали образ пружної й іñкрометної ãоловної партії. 
Художнüо-емоційний наñтрій “Соn moto” також доповнюютü звукозображалüні прийоми: рит-
мізовані поñтукування по ãрифу та акцентування долей такту ñтопою виконавця, заñтоñування 
glissando та флажолетів. Цей оñобливо цікавий для ñтудентñüкої молоді твір може виконуватиñü 
як ñоло, так і у виконанні анñамблів малих форм. Театралüніñтü миñлення, майñтерне володіння 
незалежними рухами, що у даній композиції виконуютü цілий ряд комунікативних функцій, за-
безпечитü уñпіх виконаннню твору й збаãатитü палітру фонічних можливоñтей інñтрумента.

Прикладом відтворення композитором фолüклорних елементів є “Фантазія на українñüку на-
родну тему” — змішані варіації на українñüку народну піñню “Íе ñіяно, не орано”: 

Не сіяно, не орано
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Тема викладена в акордовій фактурі, в ñпокійній урівноваженій ãармонізації з викориñ-
танням ñептакордів і їх оберненü — ñвоєрідне “ñучаñне звучання”. Перша варіація — Dolce — 
приклад клаñичної варіації, опорні ноти теми проводятüñя у верхнüому ãолоñі. Ó друãій варі-
ації — Energico — змінюєтüñя характер, тема проходитü у баñовому ключі, у лівій руці (basso 
ostinato). Перед третüою варіацією В. Мартинюк включила невеликий ñполучний розділ із ви-
кориñтанням “золотої ñеквенції” (термін В.О. Áеркова) і декілüка тактів каденційноãо типу. 
Порівняння ñвітлоãо E-dur у ñереднüо-верхнüому реãіñтрі, викориñтання харківñüкоãо ñпоñобу 
ãри (перекидки) робитü фактуру третüої варіації прозорою, мелодично наñпівною. Повернення 
e-moll наприкінці твору, ñинкоповані баñи, оñучаñнення ãармоній є оñтаннім компонентом, що 
надає оñобливої принадноñті, ãоñтроти і ñвоєрідноñті. Чуттєва, пунктована ритмічна пулüñація 
оздоблює цей твір і наближає йоãо до розуміння та відтворення юним поколінням молодих 
бандуриñтів.

Äуже орãанічно викориñтовує В. Мартинюк і баãаті можливоñті поліфонічноãо розвитку. 
Зазначимо, що для композиторки поліфонія, так як і ãармонія, ніколи не трактуєтüñя лише у 
конñтруктивно-педаãоãічних рамках. Äля неї це не лише ñпоñіб раціоналüно вибудувати компо-
зицію, забезпечити її лоãіку, і тим ñамим продемонñтрувати ñвою фахову майñтерніñтü, а й, перш 
за вñе, можливіñтü повніше, точніше передати образно-аñоціативний задум. Оñоблива цінніñтü 
поліфонічних творів для бандури solo Валентини Мартинюк поляãає в тому, що вони напиñані 
ñаме для цüоãо інñтрумента. Íаãадаємо, що ориãіналüної поліфонії для бандури ñтворено дуже 
мало: це інвенція та два поліфонічних цикли М. Äремлюãи, Прелюдія і фуãа Юцевича (a-moll), 
Прелюдія “Споãад” і фуãа “Äикий ñтеп” В. Тилика та фраãмент із ñюїти “Сповідü чарівних 
ñтрун” Фуãа-оñтинато c-moll Р. Гринківа. Викориñтання В. Мартинюк у ñвоїх доробках тем 
українñüких народних піñенü й орãанічне поєднання академічної форми фуãи з фолüклорними 
витоками дозволяє розãлядати ці твори з точки зору заãалüноєвропейñüкої традиції. 

Êомпозитори-клаñики дали виñокі взірці цитування фолüклору. Так, Áела Áарток зазначав, 
що переробка визначеної теми ñама ñобою є джерелом значних труднощів, а творчіñтü на оñнові 
народних піñенü — найñкладніше завдання [2, ñ. 36 ]. Ця теза доñі не отримала повноцінноãо 
теоретичноãо обґрунтування, однак вона ñприймаєтüñя як визначення необхідноñті творчої ñмі-
ливоñті під чаñ звернення композиторів до фолüклору [1, ñ. 263].

Ó даній збірці В. Мартинюк предñтавлені поліфонічні п’єñи різноãо ñтупеня ñкладноñті, 
що дозволяє викладачам підбирати репертуар відповідний до технічних можливоñтей та інте-
лектуалüноãо рівня учнів або ñтудентів. Äля розуміння художнüоãо зміñту і будови обраноãо 
поліфонічноãо твору викладач повинен ознайомити учня з характерними оñобливоñтями по-
ліфонії взаãалі та з конñтруктивними оñобливоñтями конкретної п’єñи. Íа допомоãу ñтудентам 
і викладачам ми надаємо коротку характериñтику та ñтруктурну ñхему поліфонічних творів про-
понованої збірки.
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Відомо, що інвенція (від лат. inventio — виãадка, винахід) — невелика двоãолоñна або три-
ãолоñна поліфонічна п’єñа, яка відзначаєтüñя музичною винахідливіñтю як відноñно мелодики, 
так і відповідноãо розвитку теми та побудови форми. В творчоñті Й.С. Áаха інвенції належитü 
проміжне міñце між поліфонічними прелюдіями і фуãами. Так ñамо трактує жанр інвенції і Ва-
лентина Мартинюк, маючи за оñнову тему українñüкої народної піñні “Ой у полі, полі ñвітлиця 
ñтояла”:

Ой у полі, полі світлиця стояла

Ой у полі, полі ñвітлиця ñтояла, 
А в тій ñвітлиці Маруñя лежала.

А в тій ñвітлиці Маруñя лежала.
Чорним шовком ãолову в’язала.

Приїжджає три козаки з полку, 
Розв’язати Маруñі ãоловку.

А один каже: “Маруñю, Маруñю!”
А друãий каже: “Чи любиш ти мене?”

А третій каже: “Маруñю, Маруñю,
Чи любиш ти мене, ой , чи підеш за мене?”

“Ой хто ж мені трüох-зілля діñтане,
Той мені за дружину ñтане”.

Ой ñтав козак трüох-зіллячко рвати,
А летитü зозуля та й ñтала кувати:

“Ой козаче, козаче, нащо тобі зілля,
В твоєї Маруñі ñüоãодні веñілля”.

Оñобливоñті ñамої теми — розмір 5/4, тоналüніñтü мі-мінор, розãортання теми у діапазоні 
квінти, в оñтаннüому такті теми звучитü низüкий друãий ñтупінü — фріãійñüкий лад. Цей такт 
неодноразово буде повторюватиñü, уоñоблюючи ñобою епічний ñимвол.

Тема інвенції екñпонуєтüñя ñпочатку в алüтовому, ñопрановому, а потім і баñовому ãоло-
ñах (e-moll — h-moll — e-moll). Інтермедія, яка побудована на мелодичному обороті 3-ãо такту 
теми, розпочинаєтüñя у 13 такті й звучитü ñпочатку у ñереднüому ãолоñі, імітуєтüñя в баñовому, 
а потім на f звучитü у виñокому реãіñтрі в акордовому викладі. Одночаñно у 16 такті проводитüñя 
тема у збілüшенні в баñовому ãолоñі. 16–19 такти — кулüмінація інвенції, наприкінці якої на ff 
в октавному викладі в уніñон з баñом звучитü “фріãійñüкий такт”. З 20 такту перші 4 звуки теми 
звучатü subito p, проходятü у різних ãолоñах й переãармонізації (A-dur, fis-moll, h-moll, E- dur, 
a-moll) і закінчуютüñя на ff “фріãійñüким тактом”. Ó 24 такті тема виконуєтüñя харківñüким ñпо-
ñобом ãри (перекидкою) у малій октаві на pp у ñубдомінантовій тоналüноñті a-moll. Фіналüне 
проведення теми (28 такт) на pp відбуваєтüñя в оñновній тоналüноñті, поñтупово затухаючи і 
завмираючи, закінчуєтüñя у збілüшенні “фріãійñüкий такт”.
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Ó контекñті художніх пошуків В. Мартинюк знаходитüñя й наñтупний поліфонічний твір 
— триãолоñна Фуга e-moll. Íаãадаємо, що фуãа (від лат. fuga — біã) — найвища форма поліфо-
нічноãо твору, що ñпирає тüñя на імітаційне проведення однієї, двох та білüше тем поñлідовно в 
уñіх ãолоñах відповідно до певноãо тоналüно-ãармонічноãо плану. Зміñт фуãи виражає тема, ви-
кладена в ãоловній тоналüноñті. Звичайно фуãа ñкладаєтüñя з трüох чаñтин: екñпозиції, де тему 
викладено поñлідовно в ãоловній та побічній (переважно домінантовій) тоналüноñтях; розробки 
(або ñереднüої чаñтини), де тема поліфонічно і ладово розвиваєтüñя; репризи, в якій вñтанов-
люєтüñя тоналüна і ладова рівноваãа — тема проводитüñя один або кілüка разів, найчаñтіше в 
ãоловній тоналüноñті. Фуãа — іñторично найбілüш ñтійка і з уñіх форм профеñійної музики. 
Сформована до ñередини XVII ñт., вона і ñüоãодні продовжує вбирати нові образи і найновіші 
заñоби виразноñті. 

В оñнову фуãи В. Мартинюк покладено українñüку народну піñню “Ой у полі, в полі білий 
камінü лежитü”: 

Ой у полі, в полі біл камінь лежить

Ой у полі, в полі біл камінü лежитü,
А на тому каменеві ñиз орел ñидитü. 

Ой ñидитü же він, ñидитü, думку ãадає,
Йде козак з Óкраїни, орла питає:

— Чи був ти, ñизий орле, в моїй ñтороні,
А чи тужитü моя мила тепер по мені?

— Тужитü, тужитü, тужитü і в ліжку лежитü,
А правою ручкою за ñерце ñя держитü.

Полетів ñизий орел та ñів на тину:
Вийди, вийди, дівчинонüко, щоñü тобі ñкажу.

— Вийди, дівчинонüко, ñкажу тобі віñтü, — 
Вийди, дівчинонüко, ñкажу тобі віñтü, — 
Йде милий з Óкраїни буде тобі ãіñтü.

Вñтала дівчинонüка, як не лежала,
А вñі ñвої вірні ñлуãи порозбуджала:

— Вñтавайте, вірні ñлуãи, ñвітіте ñвічі,
Íехай же я подивлюñя милому в очі!
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