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Передмова
Джазова музика як мистецьке явище посідає важливе місце в культурному житті су-

часної людини. Завдяки зростанню і творчому пориву естрадних і джазових колективів 
ця музика набуває значної популярності внаслідок своєї динамічності, доступності, по-
ліфункціональності, спроможності бути водночас серйозним і розважальним, творчим 
і прикладним мистецтвом. Джазова музика також відзначається багатожанровістю, ори-
гінальністю, художністю, стилістичною різноманітністю, тембровою окрасою, емоцій-
ною піднесеністю.

Розвиток джазового мистецтва характеризується переважанням у ньому виконав-
ської імпровізаційності, що виявляється, зокрема, й у виконавському трактуванні музич-
ного твору з урахуванням конкретних обставин концертного виступу — приміщення, 
склад аудиторії, настрій глядачів тощо. Та насамперед джазовому мистецтву властиве 
«зближення» виконавця з публікою, особливі стосунки між ними. Виконавець під час 
виступу перетворює уважних глядачів-слухачів на активних партнерів, дозволяючи їм 
«свободу вияву» їхніх реакцій на музику. Таке «зближення» з публікою надає виконавце-
ві більше свободи самовираження, виявлення певних емоційних забарвлень, ніж це пе-
редбачено «естетикою» академічного концертного і театрального виконавства.

Варто констатувати, що з кожним роком інтерес до джазової музики в Україні зростає. 
Це насамперед виявляється в організації проведення джазових фестивалів, конкурсів 
(у різних містах нашої країни) та запрошення відомих світових джазових виконавців і ко-
лективів; відкриття в багатьох містах джазових клубів, залучення великої аудиторії до 
тематичних інтернет-ресурсів шляхом спілкування, обміну досвідом, слухання різнома-
нітної джазової музики; відкриття джазових факультетів, спеціальностей у навчально-
освітніх закладах тощо. Приємно зазначити, що в останні роки простежується тенденція 
залучення молоді до активної музично-творчої діяльності в джазових колективах.

Оскільки джазова музика — явище надзвичайно динамічне зі своєю історією та ши-
рокою географією, а сьогодні розвивається особливо стрімко, що вимагає постійної ува-
ги з боку музично-педагогічної науки. Як уже зазначалося, в Україні відбувається процес 
становлення естрадної і джазової освіти, якість якої значною мірою залежить від забез-
печення навчального процесу необхідними методичними матеріалами, навчальними 
підручниками та репертуарними посібниками.

Якщо проаналізувати стан видань навчально-методичної й зокрема нотної літера-
тури з естрадно-джазового спрямування, то маємо у цій сфері певну прогалину. Значно 
більше маємо ансамблевих і оркестрових обробок, аранжувань, перекладів, виконаних 
педагогами музичних училищ, вищих навчальних закладів мистецького спрямування. 
Проте більшість їх працює на академічне виховання.

Обробки джазових творів для естрадних ансамблів і оркестрів створені з дидактич-
ною умовою й апробовані в музично-педагогічній та естрадній практиці навчальних ан-
самблів і оркестрів спеціалізації «музичне мистецтво естради».



5

У першому розділі розкрито методичні рекомендації щодо роботи над музичним 
твором: ознайомлення з музичним твором; відпрацювання окремих деталей і складних 
місць; освоєння твору по групах; об’єднання груп в єдиний художньо-виконавський ан-
самбль та висвітлено специфіку естрадно-оркестрового і ансамблевого виконавства.

У другому розділі висвітлено твори відомих джазових композиторів (J. Berlin, 
J. Zawinul, G. Layton, S. Simons та G. Marks, E. Gunnarsson, J. Herman, G. Shearing), що ввій-
шли до цього збірника, відрізняються за жанрово-стилістичними ознаками та ступенем 
складності. Так, джаз-рокові композиції «Funk-Blues», «Invitations», «Birdland» характе-
ризуються складною гармонічною і ритмічною фактурою з чіткою остинатною лінією 
у бас-гітари та збагаченими тембральними можливостями. Твори «Lullaby of Birdland», 
«All of Me», «After You’ve Gone», «Meym», «Allexander Regtime» — класика джазу, викону-
ються з яскраво вираженим свінгом та імпровізаціями солістів-виконавців.

Мета добору та включення названих композицій у навчальний посібник полягає 
в тому, що кожний твір ставить перед студентами і педагогами певні завдання методич-
ного, технічного, звукового, стилістичного і художнього характеру.

Цей посібник надасть можливість студентам та молодим музикантам ознайомитися 
з різноманітністю та оригінальною стилістикою джазових творів, чіткіше уявити прин-
ципи розташування і взаємозв’язку різних груп ансамблю й оркестру, буде прикладом су-
часної нотації, позначення інструментів і гармонії, які відповідають усталеним нормам 
видання творів естрадної та джазової музики.

Викладені власні аранжування є довершено-художнім матеріалом, які можуть успіш-
но використовуватись у навчально-творчому процесі студентськими колективами, кон-
цертній практиці аматорськими і професійними естрадними колективами. Нотний мате-
ріал здійснено в програмах «Finale 2002» та «Finale 2004».
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Розділ І. Навчально-творча робота

Етапи роботи над музичним твором

Навчально-творчий процес в естрадних колективах є важливою формою музично-ко-
лективних занять, обумовленою виконавським рівнем підготовки учасників, специфіч-
ними умовами роботи, і найголовніше – відповідними завданнями, які стоять перед ко-
лективом.

Залежно від рівня виконавської майстерності студентів, керівник визначає напрями 
навчально-творчої роботи, головним завданням яких є вивчення музичних творів. Про-
цес вивчення музичного твору є важливим фактором у досягненні художнього виконан-
ня. Рівень відтворення художнього образу буде залежати від того, наскільки змістовно 
і глибоко музиканти опанують нотний текст, засоби музичної виразності, досягнуть між 
собою ансамблевого виконавства тощо. Саме у процесі роботи над музичним твором 
учасники виконуючи спільні колективні дії, стають однодумцями в розумінні художньої 
сутності музичного твору й особливостей його інтерпретації. Вивчення музичних тво-
рів — це шлях досягнення художньої мети, який починається з теоретичної інформації 
про твір і закінчується досягненням практичної спроможності високохудожнього вико-
нання. Основними етапами роботи над твором є:

 – ознайомлення з музичним твором;
 – відпрацювання окремих деталей і складних місць;
 – освоєння твору по групах;
 – об’єднання груп в єдиний художньо-виконавський ансамбль.

Для того щоб реалізувати виконавський задум керівника, доцільно починати озна-
йомлення з музичним твором з короткої розповіді про життя і творчий шлях компо-
зитора, розкрити основний зміст твору, його форму, стиль письма, вказати на складні 
фрагменти: сольні й відповідальні епізоди в партіях, на специфічні особливості музич-
ної мови, пояснити тональний план твору, темп і його зміни, особливості динамічних 
відтінків, часткові й загальні кульмінації. А. П. Іванов-Радкевич писав: «Приступаючи до 
розучування нового твору, керівник зобов’язаний визначити його форму, місце головної 
та побічних кульмінацій; визначити теми, встановити необхідні цезури між музични-
ми фразами, періодами, частинами; усвідомити ладотональний план твору, особливості 
його метроритму, гармонічної мови, знайти й уточнити темпи та їх модифікації, розшиф-
рувати терміни»1.

Після ознайомлення музикантів з теоретичною частиною твору керівник ставить 
перед ними завдання «програти» музичний твір у цілому. У процесі програвання твору 

1 Иванов-Радкевич А. О воспитании дирижера. — М., 1973. — С. 28.
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учасники не лише отримують загальне враження від музики, але й уперше мають мож-
ливість своїми силами «оживити» твір, почути його від інших виконавців. «Необхідною 
умовою для точного прочитання є повільне читання. Темп при розшифровці та аналізі 
тексту не відіграє вирішальної ролі — важлива ритмічна і звуковисотна точність»2.

Метод повільного читання надасть можливість студентам ознайомитися з нотним 
текстом, виявити приблизний обсяг роботи, відзначаючи окремі складні місця, на яких 
потрібно зосередити найбільше уваги, а також надасть можливість відчути в загальних 
рисах виконавський задум керівника.

Проте програвання твору в цілому буває й неможливим через значні труднощі, які ви-
магають тривалої індивідуальної та групової роботи. За таких обставин керівник може 
запропонувати виконавцям прослухати твір за допомогою аудіо- та відеовідтворюваль-
них носіїв (якщо такий твір є в домашній колекції керівника). Отримуючи загальне вра-
ження про музичний твір, музиканти мають можливість повторно прослухати твір, його 
окремі частини та елементи, зосередити увагу на тих чи інших моментах, характерних 
щодо звучання, техніки гри. Розповідь керівника може безпосередньо поєднуватись із 
прослуховуванням твору.

Після того як учасники отримали загальне уявлення про музичний твір, необхід-
но перейти до наступного етапу — відпрацювання окремих деталей і складних місць. 
Якщо твір передбачений із складною фактурою, доцільно починати роботу не з деталей, 
а з відпрацювання великих частин партитури. Важливо спрямувати роботу в таке русло, 
щоб виконавці чітко і ясно уявляли загальну картину твору і його окремі частини.

У роботі над великими частинами твору потрібно виявити основну лінію розвитку 
музичної думки, загальну лінію побудови великих епізодів, їх емоційні особливості. Не-
обхідно також зосередити увагу на темпоритмі, щоб виконавці відчули потрібний для 
них темп.

Одночасно з визначенням необхідного темпу доцільно намітити основні динамічні 
лінії великих частин твору та виявити кульмінаційні моменти кожного епізоду. Колек-
тив повинен відчувати художню зумовленість змін темпоритму й динаміки, їх взаємодію 
і взаємозв’язок.

Після роботи над основними, великими частинами твору керівник звертається до 
більш детальної роботи над окремими його частинами. На цьому етапі роботи головна 
увага скеровується на добросовісне виконанні всього, що написано в нотах. Не випадко-
во А. Рубінштейн говорив, що «під час розучування твору в першу чергу мають бути від-
творені правильні ноти, тобто всі ноти».

У роботі над деталями домінуюче місце займають проблеми характеру, стилю музики 
й особливо засоби музичної виразності. Наприклад, вникаючи в тонкощі динамічних від-
тінків або фразувань, ми безпосередньо торкаємося й агогіки, метроритму, штрихів, тем-
пу, тембру звука тощо. Зосередимо увагу на деяких з них.

Точне  відтворення  нотного тексту означає правильне відтворення звуковисотнос-
ті і тривалості нот, виконання їх необхідним штрихом. Робота над досягненням точного 
відтворення тривалості кожної ноти передусім пов’язується з вихованням у музикантів 

2 Там само. — С. 24.
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відчуття рівномірної метричної пульсації. Необхідно, щоб вони усвідомили розташуван-
ня метричних долей у середині такту, їх функціональний статус (сильні і слабкі долі). 
Постійний рівномірний відрахунок — один із важливих факторів досягнення точного 
виконання тривалості кожної ноти. Музиканти мають пам’ятати, що будь-яка нота, роз-
ташована на нотному стані, не може бути правильно відтворена, якщо вона не виконана 
належним звуком і ритмічною точністю.

Інтонаційні проблеми відносяться також до першочергових завдань досягнення точ-
ності відтворення нотного тексту. Особливо це стосується інструментів з незафіксова-
ною висотою звучання нот.

Важливо з самого початку вивчення музичного твору приділяти належну увагу штри-
хам як засобам музичної виразності та домагатися їх точного відтворення. Необхідного 
звучання можна досягнути лише тоді, коли музиканти уявлятимуть звучання кожної 
ноти таким, яке можна видобути лише передбаченим штрихом. Звуковисотність, три-
валість, сила звучання кожної ноти і штрих, за допомогою якого ця нота видобувається, 
є одним цілим у реальному звучанні.

Відомо, що один і той самий нотний текст на різних інструментах може виконуватися 
різними штрихами. Багато однакових за назвою штрихів трактуються по-різному. Тому 
керівникові необхідно заздалегідь з’ясувати «штрихові відносини» в партіях, оркестро-
вих групах, враховувати їх виконавські можливості, специфіку звуковидобування і ви-
ставити штрихові позначення у кожній партії.

Важливою умовою успішного засвоєння музичного твору є визначення правильної 
аплікатури. Вибір аплікатури — це важливий бік виконавської майстерності. Він під-
порядковується вимогами фразування, динаміки, звучання, ритму і пов’язаний з інтер-
претацією твору. Як відомо, аплікатура забезпечує зручність гри, раціональну робо-
ту пальців від однієї ноти до іншої, впливає на якість звучання, фразування, інтонацію 
тощо. У процесі роботи над твором важливо, щоб виконавці дотримувалися чітко визна-
ченої аплікатури, тобто усвідомлювали рух пальців від однієї ноти до іншої, зміну пози-
ції тощо. Для ефективного засвоєння аплікатурних місць можна використати метод ба-
гаторазового повторення, який надасть можливість швидше адаптувати рух пальців та 
зв’язати певну послідовність нот.

У процесі роботи над твором необхідно приділити значну увагу якості звучання. Ця 
робота вимагає особливого підходу до проблем звука. Перш ніж відтворити певний нот-
ний текст, керівнику необхідно пояснити музикантам спосіб його виконання, а саме: 
якою атакою видобувати звук (твердою, м’якою, гострою); який характер звучання (на-
співний, ліричний, сумний веселий); яка сила звучання (піано-піаніссімо, меццо-форте, 
форте).

Значної уваги під час вивчення музичного твору займає робота над метроритмом. На 
відміну від інших музичних засобів, метроритм вимагає більш стійкої й систематичної 
роботи. Працюючи над деталями, необхідно домогтися ритмічної точності у виконанні 
складних ритмічних малюнків, синкоп, несподіваних змін метру, ритму тощо.

Гра у повільному темпі, досягнення рівності звучання кожної тривалості ноти 
з поступовим прискоренням темпу сприятимуть ефективному засвоєнню метро-
ритму. Найбільший результат в освоєнні метроритмічних особливостей нотного 
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тексту досягається в умовах колективної роботи, коли відбувається спільна ансамблева 
робота.

Не менш важливим засобом музичної виразності, який займає важливе місце в роботі 
над музичним твором, є динаміка. Проблема динамічних відтінків у партіях насамперед 
пов’язується з досягненням необхідної сили її звучності. Відомо, що кожний музикант ін-
дивідуально відчуває динаміку наростання чи послаблення звучання, несподівані пере-
ходи від одного нюансу до іншого тощо. Щоб досягнути необхідного динамічного зву-
чання, керівнику важливо визначити рівень динамічних градацій (початкову і кінцеву 
силу звучності) та домогтися відповідного характеру звучання.

Наступним етапом роботи над музичним твором є подолання складних для вико-
нання місць. Йдеться про такі місця, які музиканти не спроможні у даний час виконати 
на належному рівні, а саме: з якісним звуком, з чітким звучанням кожної ноти, відповід-
ною динамічною шкалою, потрібними штрихами, в необхідному темпі. Такі місця у нот-
ному тексті можуть охоплювати як декілька нот, так і цілі речення чи періоди. Це, насам-
перед, стрибки, акорди, виконавські прийоми, складні ритмічні малюнки, виконання нот 
малими метричними одиницями у швидкому темпі.

Головне завдання у роботі над складними для виконання місцями полягає у тому, щоб 
домогтися вільного виконання, без напруги. За словами О. Ільченка, однією з умов, що 
забезпечує ефективність роботи над складними місцями, є повільний темп, багаторазове 
повторення, досягнення автоматизму виконання, поступовість у підвищенні темпів, чер-
гування швидкої й повільної гри, дотримання передбаченої динаміки, досягнення точ-
ності виконання метроритму.

Ефективно проведена робота над деталями і складними місцями є важливою ланкою 
для переходу до наступних етапів роботи над твором, тому завдання керівника полягає 
в тому, щоб виконавці ефективно засвоїли музичний матеріал і на наступному етапі біль-
ше до них не поверталися.

Наступним етапом навчально-творчого процесу є освоєння твору по групах, голов-
ним завданням якого є досягнення виконавського ансамблю партії в інструментальних 
групах (темпоритмічній, динамічній, гармонічній), удосконалення необхідних виконав-
ських якостей і прийомів гри (цей етап переважно стосується оркестрового колективу). 
Керівник залежно від складності музичного твору, складу оркестру ділить колектив на 
різні групи: ритм-групу, духову групу в ансамблях, ритм-групу, групу саксофонів, труб 
і тромбонів в оркестрі тощо. Ці групи, відповідно, можуть ділитися на малі і навіть змі-
шані фактурні групи.

В ансамблевій роботі керівник має слідкувати не тільки за ансамблевою злагодже-
ністю інструментальних груп, але й вирівнювати силу звучання окремих інструментів 
і груп (тобто регулювати силу звучання, співвідношення груп мідної і саксофонів, ритм-
групи і струнних, дотримання однакових штрихів, досягнення чистоти інтонування, фра-
зування, темпоритму тощо) відповідно до характеру музичного твору.

Важливою умовою досягнення ансамблю в групах є розміреність звучання окремих 
інструментів, груп і оркестру в цілому. Постійний контроль за правильним співвідношен-
ням звучання інструментальних груп необхідний навіть у роботі з професійним орке-
стром. У практиці трапляються випадки, коли оркестр не укомплектований відповідним 
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інструментальним складом. Наприклад, у деяких естрадних оркестрах спостерігаєть-
ся деяка невідповідність+ між групою мідних і групою саксофонів: при повному складі 
мідних — група саксофонів зменшена. З метою вирівнювання загального звучання слід 
зменшити силу звучання мідних інструментів. Це може стосуватися будь-яких оркестро-
вих груп. Для того щоб виділити яку-небудь лінію в оркестрі — мелодію, соло, контра-
пункт, риф, супровід — керівник регулює їх звучання, добиваючись розміреного звучан-
ня відносно головної партії.

Особливу увагу на цьому етапі керівник повинен приділити і ритм-групі: взаємодії ін-
струментів, динамічному балансу звучання, чіткій ритмічній пульсації тощо.

Останнім етапом навчально-творчого процесу є об’єднання груп в єдиний худож-
ньо-виконавський ансамбль. На цій стадії вирішуються такі виконавські завдання: 
остаточне з’ясування темпу, динамічних відтінків, фразувань, штрихів, звукової рівнова-
ги груп. Головну увагу керівник зосереджує на відпрацюванні художніх елементів твору, 
прийомів передачі мелодичної лінії від одного інструменту до іншого та від однієї орке-
стрової групи до іншої, добиваючись таким чином відповідного художньо-виконавського 
ансамблю.

Проте не виключено, що після кількох репетицій керівник може повернутися до гру-
пових, а в деяких випадках — і до індивідуального допрацювання учасниками окремих 
деталей твору, — за умови, якщо музиканти недостатньо справляються зі своїм нотним 
текстом та не виконують завдання, поставлені керівником у процесі роботи над твором. 
Якщо у програму заплановано твір, який раніше виконувався колективом, то індивіду-
альні та групові заняття можна пропустити й відразу приступити до колективних: по-
вторити складні місця, посилити роботу над досягненням ансамблевої злагодженості як 
у групах, так і в цілому колективі.

Специфіка естрадно-оркестрового та ансамблевого виконавства

Естрадно-оркестрове та ансамблеве виконавство є одним із найскладніших видів му-
зичного мистецтва, яке характеризується певною кількістю учасників колективу та різ-
номанітністю музичних інструментів. Естрадний колектив, на відміну від симфонічного, 
духового, народного, має свою специфіку і характерну особливість. Визначимо найваж-
ливіші особливості естрадно-джазового виконавства.

Особливу роль у музично-виконавській практиці відіграє атака звука, яка пов’язана 
з динамічними характеристиками його початкової фази, акцентуванням. Від правиль-
ного відтворення атаки звука та дотримання стилістичних особливостей залежить най-
більш точне розкриття музичного образу, виконання характерних способів і прийомів 
гри, що зафіксовано автором у партитурі. Г. Нейгауз із цього приводу писав: «Звук — це 
сама матерія музики; облагороджуючи і вдосконалюючи його, ми підносимо саму музику 
на певну висоту»3.

У процесі історичного розвитку в практиці естрадних і джазових колективів скла-
лися різноманітні виконавські школи і напрями, які істотно відрізнялися як за стилем 

3 Нейгауз Г. Г. Об искусстве фортепианной игры. — М., 1987. — С. 56.
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виконання, так і за характером звуковидобування. У книзі «Основи джазової інтерпрета-
ції» І. Вассербергер та І. Горват відзначають: у ранніх колективах, що грали в стилі дикси-
ленду, переважав повний, експресивний, майже неопрацьований звук з широким вібрато 
в кінцівках фраз. Мелодична лінія ставала більш плавною, широко використовувались 
елементи європейської композиторської техніки, в акомпанементі акценти зміщувались 
з 1-ї і 3-ї долі на 2-гу і 4-ту. Для свінгових оркестрів був характерним більш культиво-
ваний, закритий звук. У фразах виконавці часто акцентували сильні і слабкі долі, діючи 
в рамках жорсткого ритму. Для пізніх оркестрів переважав більш стриманий саунд (звук) 
із сухим штриховим звуковидобуванням, акценти яких переважно припадали на слабкі 
долі, що виконувались мелодичними інструментами.

Нині у практиці естрадних і джазових колективів переважає так званий біг-саунд, 
тобто проникливий звук, властивий для свінгової манери виконання і пристосований 
до вимог сучасного вираження. Проте це лише припущення; сучасна манера фразуван-
ня артикулюється відповідно до стилю та виконавських завдань аранжу вання.

Значне місце в практиці естрадних оркестрів і ансамблів займає імпровізація як ху-
дожньо-творчий компонент джазового мистецтва. У процесі відтворення імпровізації 
виконавці виявляють творчу індивідуальність і почерк колективу. Вони можуть інтер-
претувати не тільки динамічні відтінки, темп твору, але й навіть змінити нотний текст, 
збагатити його віртуозними пасажами, характерними прийомами гри, оригінальним 
звучанням відповідно до характеру і стилю твору.

Мистецтво імпровізації є складним творчим процесом створення музики безпосе-
редньо в момент виконання і вимагає від учасників колективу професійної майстернос-
ті, уміння своєчасно відгукнутися на характер виконання партнерів, підхопити музичну 
ідею і розвинути її далі, вміло реагувати на розвиток імпровізаційної лінії, вчасно під-
креслювати акценти і штрихи. Всі ці та інші засоби музичної виразності необхідні для 
створення художньо-повноцінного імпровізаційного соло. «Висока мета вимагає від кож-
ного виконавця самостійності, — зазначав Г. Шерхен, — її реалізація можлива в тому разі, 
коли він справжній співучасник творчого процесу»4.

Однією з характерних рис естрадно-оркестрового та ансамблевого виконавства є пе-
реклички окремих інструментів (питання – відповідь), які взаємодіють і контрастують 
між собою у процесі виконання музичного твору. Вони беруть початок із традиції негри-
тянського вокального співу з кінця XIX століття і були перенесені в інструментальне ви-
конавство, закріпившись у практиці ансамблевої й оркестрової гри.

Найбільш типово переклички застосовувалися в ранніх свінгових оркестрах і ансамб-
лях, надаючи музичним творам певної експресивності та загостреності звучання. На тлі 
імпровізаційного соло будь-якого музичного інструмента оркестрова група відповідала 
солісту мелодичними вставками. «Виконуючи соло, — відзначав бендлідер Б. Гудмен, — 
я надавав можливість музикантам у відповідь підтримати мою ідею, думку за допомо-
гою окремих фраз. На репетиціях ми з оркестром відпрацьовували спеціальні заготов-
ки, а бувало так, що на концерті все це виходило само собою. Ми навіть не могли уявити 

4 Шерхен Г. Учебник дирижирования //Дирижерское исполнительство. — М., 1975. — C. 194.
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собі, як в один момент ми зливаємося в одне ціле, завчасно не домовляючись про такий 
план дії»5.

Інколи в перекличках музиканти використовували зовнішні ефекти (елементи артис-
тизму, комедійності, фривольності), які надавали творам особливої манерності, приваб-
ливості. Як зазначав В. Гобсон, в естрадних і джазових оркестрах Д. Еллінгтона, К. Бейсі, 
Д. Голдкета, Г. Міллера, Л. Утьосова «артисти використовували капелюхи, закриваючи та 
відкриваючи розтруби інструментів — і виходило щось на зразок «уа-уа»; піднімали роз-
труби інструментів догори, донизу, в сторони; виконували різні повороти — праворуч, 
ліворуч»6.

Важливу роль у практиці естрадних і джазових колективів відіграють рифи. Вони 
переважно використовуються в оркестровому акомпанементі, визначаючи послідов-
ність повторення невеликих ритмогармонічних фігур (в основному від двох до чотирьох 
тактів) і дозволяють створити додаткову ритмічну пульсацію, певну загостреність і на-
пруженість фактури оркестрового твору. «Вся оркестрова музика просочена рифами, — 
говорив Г. Міллер, — від неї залежить головний зміст і сутність виконання джазової 
музики»7.

Рифи, як правило, використовуються однією або кількома групами підряд, а та-
кож відтворюються на фоні соліста. Наприклад, аналізуючи джазові твори у виконан-
ні оркестру К. Бейсі, можна помітити, як відтворювалися одночасно або почергово два 
рифи: один виконувала мідна група (труби і тромбони), а саксофони ніби перекликались 
з нею — відтворювали другий. Інколи використовувались навіть і три рифи — у труб, 
другий — у тромбонів, третій — у саксофонів. Під час відтворення рифів у мідній групі 
виконавці часто застосовували спеціальні сурдини, які змінювали тембр звука і надава-
ли йому більш приглушеного звучання. «В аранжуванні ми не фіксували рифи, — гово-
рив бендлідер К. Бейсі, — а готували їх на репетиціях, інколи — імпровізували на ходу; 
наприклад, коли соло виконувала труба, саксофон, у свою чергу, відтворював риф, а три 
інших саксофони в ту ж мить підхоплювали його і гармонізували»8.

В основі естрадно-оркестрового та ансамблевого виконавства лежить ритміка, яка 
є важливим засобом музичної виразності. В естрадних і джазових творах ритм має свою 
особливість. Із певних причин виконавці його завжди трактували по-різному. Відомо, що 
у період ранніх джазових колективів виконавці намагалися більше наближатися до стро-
гої ритмічної пульсації. Наприклад, у ритм-групі рух баса та великого барабана збігався 
на сильну і відносно сильну долі, акценти малого барабана — на другу і четверту долі, 
функції гітари — рух рівними четвертями, фортепіано дублювало фактуру гітари та баса.

У період свінгу музиканти мелодичної групи відходили від строгої ритмічної пульса-
ції, тобто відривали мелодичну лінію від основного ритму, граючи більш вільно. Ритм-
група забезпечувала строгу ритмічну лінію: контрабас акцентував кожну долю (фор-біт); 
гітарист дотримувався чіткого удару правої руки вниз, придаючи кожній ноті однакове 

5 Albertson C. Bessie. — New York, 1972. — Р. 85.
6 Hobson W. American Jazz Music. — New York, 1952. — Р. 93.
7 Там само. — С. 46.
8 Albertson C. Bessie. — New York, 1972. — Р. 137.
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звучання; піаністи почали відходити від дублювання партії гітари, переважно виконую-
чи непомітні акордові ритмічні малюнки правою рукою, ніби підігруючи (у стилі К. Бей-
сі); ударник задавав тріольну пульсацію по тарілці або хай-хеті, а на малому барабані за-
звичай зміщував удари, які припадали на слабкі долі.

За своєю природою ритми, які виконуються естрадними і джазовими виконавцями, 
не завжди піддаються нотному запису або фіксації. Передусім вони обумовлені імпрові-
заційним або спонтанним характером, внутрішнім відчуттям музиканта. «Лише в ритмі-
ці я знаходжу свободу», — говорив джазовий музикант Б. Картер. У свою чергу М. Малько 
відзначав: «Їхні переходи до нових темпів, нових ритмів не є виконанням писаних нот. Це 
гра, яка підкоряється вільній розвиваючій думці твору»9.

Характерною рисою естрадно-оркестрового та ансамблевого виконавства є спосіб 
відтворення фразування. Під фразуванням у музичній термінології розуміємо інтерпре-
тування самостійної мелодичної лінії. В естрадній і джазовій музиці це поняття вклю-
чає, крім того, окрему інтерпретацію кожного звука, зумовлену взаємними зв’язками  
в межах фрази. В естрадних і джазових творах записати цілком точно фразування немож-
ливо, словесно можна пояснити лише його окремі структурні елементи (частини), зага-
лом його слід насамперед відчувати. Наведемо деякі приклади фразування, взяті з прак-
тики естрадних і джазових колективів К. Бейсі, Г. Міллера, Д. Еллінгтона, що яскраво 
висвітлені у працях І. Вассербергера, І. Горвата, В. Кузнєцова, В. Коновалова.

Восьмі ноти. Якщо в класичній музиці восьмі ноти розподіляються точно по долях 
відповідно до тактового розміру, то музиканти естрадних і джазових оркестрів цього 
правила не дотримуються. Основою тут є відчуття свінгу, що передбачає характер віль-
ного метроритму (випередження, запізнення), закладений принципом оф-біту (зсування 
акцентів з сильної долі на слабку):

виконується

У баладах, при дуже швидких темпах фразування тріольного або пунктирного ритму 
зводиться до рівних восьмих нот (як у класичній музиці без свінгування), з відповідними 
акцентами, специфічними прийомами гри та індивідуальним саундом (звучанням) орке-
стру чи окремого виконавця.

Інтерпретування восьмих нот істотно взаємопов’язано з акцентами. У музичній прак-
тиці фактично немає єдиного розуміння щодо акцентування знаків у нотах, і часто трап-
ляється, що в партитурах вони відсутні взагалі або ж введені лише частково. Проаналі-
зувавши досвід роботи відомих естрадних та джазових колективів, І. Вассербергер та 
І. Горват вивели деякі правила:

 – Усі ноти, що позначені акцентами, виконувати коротко. За винятком таких обста-
вин: tenuto, що поєднане з яким-небудь акцентом; наявність ліги над фразою; ак-
цент на четвертній ноті з крапкою і над нотою великої тривалості.

 – Якщо фраза позначена акцентом marcato (^), то її слід виконувати коротше її дійс-
ної тривалості і ще більше скорочувати, коли акцент має позначку ( ·̂).

9 Малько Н. Джаз-Банд в Москве // «Жизнь Искусства». — 1926. — № 10. — С. 13.
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 – Акцент > — підкреслене звучання із витриманням повної тривалості нот.
 – Якщо фраза закінчується восьмою нотою, остання акцентується і виконується 
окремо.

 – Коли найвища нота фрази акцентована, то пасаж, що веде до неї, виконується на 
crescendo.

 – Декілька восьмих нот однієї висоти необхідно грати з незначним crescendo. У да-
ному випадку акцент стоїть на першій і останній нотах:

 – Якщо послідовність восьмих нот починається на другій або четвертій долі такту, 
потрібно дотримуватись такого акцентування:

виконується

 – Важливо використовувати акценти оф-біту (зсування акцентів із сильної долі на 
слабку):

Автори особливу увагу у роботі над фразуванням зосереджували також на правиль-
ному виконанні синкоп. На їхнє переконання, найчастіше в естрадних та джазових колек-
тивах виникають неправильні уявлення щодо трактування синкоп музикантами в плані 
їх виконання. В естрадних та джазових творах синкопа трактується по-особливому — 
з прискоренням, зменшенням тривалості або сповільненням, збільшенням тривалості 
однієї ноти за рахунок іншої. Наприклад:

виконується

Часто музиканти, намагаючись досягнути правильної інтерпретації при свінгуванні, 
не дотримуються правил і синкоповану ноту виконують поспішно:

виконується

Якщо синкопа переходить через тактову риску, її треба виконувати коротко:

виконується

У цьому випадку, виконуючи переднаголошений удар (кік-біт), важливо дотримува-
тися правильного свінгування. У творах, що виконуються в повільному темпі, цей акцент 
має тенденцію до запізнення. У швидких темпах (з виразним драйвом) акцент зсуваєть-
ся трохи вперед. Проте освінговування такого прийому в жодному разі не повинно пору-
шувати злагодженість оркестру:
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При синкопі нота не скорочується:
 – якщо її тривалість більша четверті;
 – коли четверть у синкопі позначена тенуто10.

Не менш важливою рисою естрадно-оркестрового та ансамблевого виконавства є ма-
нера інтонування, яка визначає стилістику музичного жанру, форму, творчий почерк 
колективу. До найбільш вживаних типів інтонування відносяться оф-пітч, дьорті-тони, 
блю-ноутс, граул-ефекти (див. словник термінів). Вони утворюють нестійку звукову рів-
новагу та певну динамічну напруженість в середині музичних фраз, під час виконання 
соло, брейків, рифів як в окремих інструментах, так і в оркестрових групах. «О. Коулмен 
ніколи не грав «правильно», його вважали примітивним музикантом, — так писав в од-
ній зі своїх книг Дж. Коллієр, — його інтонації нагадували «розстроєний інструмент» 
(фальшиві, нечисті тони), але, коли він їх застосовував у своїх соло, — це було щось не-
ймовірне, відчувався справжній характер твору»11.

Таким чином, естрадно-оркестрове та ансамблеве виконавство є одним із важливих 
засобів колективної гри, що вимагає відповідної музичної підготовки учасників, знання 
жанрово-стилістичних особливостей естрадної і джазової музики, а також значних суміс-
них зусиль керівника й артистів щодо узгодження виконавських дій і операцій як у ху-
дожньому, так і в технологічних аспектах.

10 Вассербергер І., Горват І. Основи джазової інтерпретації. — К., 1980.
11 Коллиер Дж. Л. Становление джаза. Популярный исторический очерк. — М., 1984. — С. 330.


