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ХОРОВА ОБРОБКА A CAPPELLA У ТВОРЧОСТІ Г. ХАЗОВОЇ 

 

Стаття розкриває особливості хорових обробок a cappella запорізького 

композитора Г. Хазової: “Ой одна я, одна”, “Ой, в полі дві тополі”, “По риночку 

ходила”. 

Ключові слова: Г. Хазова, хорова обробка a cappella. 

 

Ганна Хазова – сучасний український композитор Запорізького регіону. В її 

творчості нараховується багато різножанрових музичних творів, але особливо 

показовими є опуси присвячені хоровому співу, серед яких можна відзначити такі 

опуси, як: хорова пісня для мішаного хору та фортепіано “Купальська ніч” на 

слова запорізької поетеси В. Коваль; хорові пісні для мішаного хору a cappella 

“Вітер осінній” (“Ветер осенний”) на слова І. Буніна; “Спаси і збережи” (“Спаси и 

сохрани”) на текст донецького історика С. Дуня; «Молитва матері» на творчі 

рядки В. Коваль; перша кантата на території запорізького регіону “Дай нам, 

Боже” на слова українських поетів С. Дуня, В. Коваль та Н. Красоткіної; хорова 

мініатюра “Перший дощ” на поезію польського літератора З. Дембицького; 

хоровий твір крупної форми для мішаного хору та оркестру “А як пішов цар на 

війну” на вірші польської письменниці, поетеси та новелістки М. Конопніцкої; 

хоровий твір крупної форми “Полтава”, поетичною основою якого став уривок з 

роману “Маруся Чурай” Л. Костенко; духовні твори на канонічні латинські тексти 

“Agnus Dei”, “Lacrimosa”, “Miserere mei, Deus” та “Lobet Gott”. До такого 

різнобарвного списку долучені й хорові обробки українських народних пісень a 

cappella композитора, які разом з іншими хоровими творами майстерно 

позиціонують музичне мислення та стиль її автора. Займаючи не велику нішу у 

творчості Г. Хазової, вони є відображенням творчого відношення автора до 

одного з головних джерел її натхнення – української народної пісні й мелосу. 
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Відбираючи фольклорні першотвори на попередній стадії роботи, композитор 

орієнтувалася на художні принципи що склалися в українській хоровій музиці 

кінця XIX – початку XX століття, а саме у творчості: М. Лисенка, М. Леонтовича, 

Д. Січинського, О. Кошиця, О. Барвінського та Л. Дичко. Це проявляється у 

тенденції до лінеарності у хоровій фактурі, використанні тембрових імітацій, 

наявності образно-смислової двоплановості, драматургічного конфлікту 

інтонаційно-семантичного звукообразу, що постає під призмою різних світоглядів 

поступово розвиваючись та видозмінюючись, у симфонізації обробки народної 

пісні. 

Три обробки українських народних пісень для хору a cappella Г. Хазової – 

“Ой одна я, одна”, “Ой, в полі дві тополі”, “По риночку ходила” – позиціонують 

актуальні для сьогодення теми: людська самотність та одинокість, одвічна жіноча 

конкуренція за пізнання щастя в коханні та жартівлива тема залицяння молодих 

людей один до одного. Їх важливе значення в тому, що композитор тонко відчуває 

художні особливості фольклорної пісні беручи до уваги її зміст і жанрову 

приналежність, відображаючи ціле життя в музичному полотні.  

Гірка печаль жіночої самотності – образна сфера яка покладена в основу 

обробки української народної пісні “ О й  о д н а  я ,  о д н а ”  Г. Хазової. Тут 

філософське узагальнення майстерно поєднується з ліричною відвертістю 

інтимної оповіді. У змісті тексту передано скаргу дівчини щодо зачерствілості й 

байдужості оточуючих людей. Зневір’я в їхню доброту отруює життя сиротини. 

Літературною основою твору стає вірш Т. Шевченка, написаний ним у 

петербурзькому казематі у 1847 році та вперше надрукований у 1860-му році в 

журналі “Народное чтение”, а згодом, в 1876-му році – у першому томі Празького 

видання “Кобзаря”. Звертання до творчості Тараса Григоровича серед 
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композиторів, що цінують і пропагують українську культуру, – традиція й шана 

поету, який вже не одне століття являє собою уособлення всього українського
1
. 

З двох існуючих музичних варіантів вірша Т. Шевченка, які міцно 

укорінились в українському фольклорі, Г. Хазова інтерпретує перший з них, а 

саме: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приклад 1 

“Ой одна я, одна” написана для мішаного чотирьох голосного хору з divizi у 

куплетно-варіаційній формі зі вступом і завершенням, які привертають увагу 

своєю технікою звуковидобування – спів із закритим ротом усіх голосів хорової 

вертикалі, які поступово нанизуються один на одного, створюючи специфічну 

звукову палітру. 

Початок віршованого тексту «Ой, одна я, одна / Як билиночка в полі…» 

(тт. 1-8) виконується жіночим хором, де основна мелодія проходить в партії 

Soprano, натомість партія Alto стає акордово-гармонічною підтримкою, згодом 

вступаючи у музичне діалогування. 

В другому куплеті-розділі «Тільки дав мені Бог, красу – карії очі…» (тт. 9-

12) основна мелодія звучить в партії Tonore, яка підкреслюється в Alto 

                                                           

1
 Важливо зазначити, що словесно-поетичний текст даного вірша Т. Шевченка став інтерпретаційною 

основою для створення М. Лисенком однойменного солоспіву, який увійшов до циклу “Музика до Кобзаря”. 

Також шевченківська поезія “Ой одна я, одна” двічі привертала творчу увагу композитора Валентина Борисова 

шляхом написання однойменного романсу для високого голосу в супроводі фортепіано та аранжування народної 

пісні для сопрано з симфонічним оркестром, присвяченій ювілейній події – сторіччю від дня смерті великого 

поета. 
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звукозображувальним ефектом – інтерпретацією людського плачу на словах «…та 

й виплакала…» (11 т.) завдяки чергуванню пауз і коротких тривалостей. 

Третій куплет-розділ – «Ані братика я, ні сестрички не знаю…» (тт. 13-17) – 

продовження демонстрації драматичного в хоровому творі. Головна мелодія 

викладена в партії Basso, яка згодом переходить в Soprano, тим самим, створюючи 

темброве відлуння та напругу загального розвитку. 

Четвертий куплет-розділ – «Де дружина моя, де ви добрії люди…» (тт. 18-

22) – кульмінація музичної оповіді. Міцний унісон всіх чотирьох голосів на 

початку хорового викладу поступово посилюється динамічно й гармонічно, 

зупиняючись на терпкому співзвуччі d-es
1
-fis

1
-c

2
-d

2
 (т. 19), підкреслений 

ферматою. Це приклад звукоописування пронизуючої болі, відображення 

емоційного стану – розпачу від невтішної дійсності та самотньої долі: «Їх нема, я 

сама / А дружини не буде». Завершальне повторення основної теми в неповному 

вигляді Soprano-соло на фоні витриманого на pp акордового супроводу хору, що 

затверджує головну ідею шевченківської поезії. 

Обробка української народної пісні “ О й ,  в  п о л і  д в і  т о п о л і ”  

Г. Хазової написана для жіночого чотирьох голосного хору. Картина любовного 

трикутника – її ідейно-змістовна основа. 

Важливо зазначити, що в різних регіонах України текст і мелодія 

інтерпретованої композитором пісні достатньо відрізняються. Наприклад, у збірці 

Г. Танцюри “Пісні Явдохи Зуїхи” представлений подільський варіант цієї пісні, 

записаний відомим фольклористом та етнографом XX століття Г. Танцюрою. 

Даний пісенний різновид складається з дев’яти куплетів, де головна тема – це 

дізнання молодої дівчини про зраду милого. Словесний тест містить специфічні 

фрази погрозливих побажань дівчат: «Ой щоб тобі, товаришко / Та виїли комарі 

очі!», «Ой на тобі, товаришко / На рукава полотенечка», «Ой на тобі, товаришко / 

Ой на тобі п’ятака плати», що вносить напругу в динаміку розвитку цілого, 

основними компонентами якого стають рухливі восьмі тривалості, мелодійні 

висхідні стрибки на чисту квінту та кварту. Завершення пісні контрастує 
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попередньому викладу – дівчина лишається сама не дочекавшись свого парубка 

(«Виплакала карі очі / Миленького виглядаючи»): 

 

Приклад 2 

Волинський варіант “Ой, в полі дві тополі”, позиціонуючий у відмінності 

від варіанту Подільського, складається з чотирьох куплетів із зміною словесного 

й музичного тексту, інтерпретованій в мажорному ладі зі збереженням головної 

ідеї пісні. Даний варіант, наприклад, знайшов своє художнє втілення в 

однойменній хоровій обробці К. Стеценка, а також в обробці для високого 

жіночого голосу композитора з Хмельниччини Г. Цицалюка. 

Наддніпрянський варіант пісні “Ой, у полі дві тополі” позиціонує за 

формою чотири куплети, які за сюжетною лінією відрізняються від Подільського 

та Волинського варіантів. Як наслідок, відбуваються зміни мелодії і розв’язка в 

сюжетній лінії, а саме, завершення словами «Любив козак дві дівчини / Та й 

жодної не має», що супроводжується більш стриманим і плавним мелодійним 

оформленням. В цілому, темі характерний плавний та поступовий рух, і тільки на 

початку двох перших фраз зустрічаються висхідні стрибки на велику сексту: 
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Приклад 3 

Саме Наддніпрянський варіант пісні покладений в основу хорової обробки 

“Ой, в полі дві тополі” Г. Хазової. Тут використані тільки три перші куплети, 

завдяки чому змінюється фінал сюжету – дівчина лишається самотньою. 

“Ой, в полі дві тополі” написана у вільній формі: A – B – A1 – A2, що 

відрізняється від традиційної куплетної або куплетно-варіативної форми народні 

пісні.  

“Заспівка” (тт. 1-13) починає виклад пісні. Вона звучить у горизонтальній 

унісонній лінії голосів, а з розвитком другої смислової фрази, розгалужується на 

барвисте чотирьохголосся. 

Після показу головної теми слідує хоровий програш, який не пов’язаний зі 

словесним текстом пісні (тт. 14-21). Склад «ла» в його наспівному 

позиціонуванні, який набуває танцювального характеру, стає основною 

структуруючою компонентою. Тут, переспівуючись одна з одною жіночі партії 

інтерпретують діалог між двома дівчинами. Подальший розвиток імітаційного 

плану продовжує музично малювати розгортання дівочої розмови. 

Переклички між партіями хору, багаторазове повторення фрази «Що чула 

дівчина…» (тт. 32-40) із поступовим переходом у речитативний шепіт (тт. 41-44) 

створюють музичне враження застигання часу, роздираючого очікування моменту 

викриття зради. 

Дзеркальна реприза знаменує кульмінацію всієї хорової обробки. 

Гармонічне загострення акордики, використання хроматичних ходів і 

драматизація музичного образу в цілому посилюють значення словесного тексту 

та передають стан розпачу покинутої дівчини. 

Третя обробка української народної пісні “ П о  р и н о ч к у  х о д и л а ”   

Г. Хазової – жартівливо-комічний, танцювальний твір. В пісні розповідається про 

залицяння дівчини, яка купує для коханого подарунки: коника та перстеник, за що 

той потім візьме її заміж. 
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Обробка має куплетно-варіаційну форму й складається з трьох куплетів-

розділів. 

Танцювальність відтворена у рамках швидкого темпу Allegretto, чіткої 

ритмічної організації мелодії, а також завдяки тому, що окремим хоровим 

партіям, композитор віддає роль бадьорого акомпанементу, який музично 

представлений співвідношенням і чередуванням малої терції і подекуди великої 

секунди. Основний штрих супроводу – стилізація  скрипкового піццікато. 

В першому куплеті (тт. 1-26) функцію акомпанементу виконує чоловічий 

хор, створюючий легку та невимушену атмосферу початку розповіді. Головна 

тема проходить в партії Soprano, переходячи в приспіві до партії Alto.  

В другому куплеті (тт. 27-52) функцію хорового акомпанементу виконує 

жіночий голос Soprano. Він супроводжує основну мелодію, яка почергово 

проходить в партії чоловічих голосів. Щоб уникнути одноманітності, композитор 

подає окремі структурні ланки мелодії в новому гармонічному й в фактурному 

оформленні.  

Третій куплет (тт. 53-76) – це відповідь хлопця, що завзято й жартівливо 

вирішує узяти дівчину заміж. Тут, поліфонічна палітра досягає свого найбільшого 

розвитку, проводячи почергово тему в кожній з партій. Завершення засновано на 

хоровому унісоні всіх голосів на ферматі, що ставіть міцну оптимістичну крапку в 

творі. 

“Накладання” закінчення одного куплету на початок наступного, а також 

введення у супроводжуючі голоси характерні мотиви з народного першоджерела, 

об’єднує у цілісність весь музичний твір. Варто зауважити, що композитор 

залучає багатий арсенал композиторської техніки, щоб досягнути оновлення 

кожної нової строфи різнобарвними хара ктерними елементами. 

Таким чином, хорові обробки a cappella “Ой одна я, одна”, “Ой, в полі дві 

тополі”, “По риночку ходила” в творчості Г. Хазової, представляють собою 

оригінальне явище у різноманітній вокально-хоровій творчості композитора, яке 

стало вагомим надбанням музики Запорізького регіону України. 
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Филиппов Александр. Хоровая обработка a cappella в творчестве А. Хазовой. 

Научный руководитель – кандидат искусствоведения, доцент Оксана Владимировна 

Сергеева. Одесская национальная музыкальная академия им. А. В. Неждановой. Статья 

раскрывает особенности хоровых обработок a cappella запорожского композитора 

А. Хазовой: «Ой одна я, одна», «Ой, в поле две тополи», «По рыночку ходила». 

Ключевые слова: А. Хазова, хоровая обработка a cappella. 

 

Filippov Oleksandr. Choral arrangement a cappella in the works of G. Khazova. The 

research supervisor – PhD of art studies, associate professor Oksana Serhiieva. Odessa National 

Music Academy named after A. Nezhdanova. The article reveals the peculiarities of a cappella 

choral arrangements by Zaporizhzhya composer G. Khazova: “Oh, I’m alone, alone”, “Oh, two 

poplars in the field”, “I walked around the market”. 

Keywords: G. Khazova, choral arrangement a cappella. 
 


