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У біобібліографічному покажчику, присвяченому науковій та творчій діяльності
доцента кафедри фольклору, народнопісенного та хорового мистецтва Київського
національного університету культури і мистецтв, заслуженої артистки України Раїси
Дмитрівни Гусак, зібрано та систематизовано відомості про її творчий і науковий доробок,
опублікований у збірниках і періодичних виданнях. Укладач намагалася також найбільш
повно відобразити педагогічну діяльність Р. Гусак.
Біобібліографічний покажчик розрахований на широке коло науковців, аспірантів,
викладачів, педагогів, працівників бібліотек та всіх тих, хто цікавиться історією КНУКіМ.
УДК 012Гусак+016:[929Гусак+78.071(477)(092)
ББК 91.9:85.315я1
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Від укладача
У 2012 році Наукова бібліотека Київського національного університету
культури і мистецтв започаткувала серію «Видатні постаті КНУКІМ».
Мета серії – висвітлення наукової та мистецької спадщини видатних діячів
української культури і мистецтв, життєвий і творчий шлях яких пов'язаний з
КНУКіМ.
Другий випуск серії підготовлений до 70-річчя від дня народження Раїси
Дмитрівни Гусак, етноорганолога, заслуженої артистки України, доцента кафедри
фольклору, народнопісенного і хорового мистецтва КНУКІМ.
У біобібліографічному покажчику «Гусак Раїса Дмитрівна» з максимальною
повнотою висвітлено педагогічну, наукову та художньо-творчу спадщину видатної
мисткині української культури.
У виданні представлено науковий доробок доцента за 1978–2014 рр.
Покажчик вміщує 113 бібліографічних описів праць, серед яких: монографія,
статті, наукові коментарі та публікації у фахових періодичних виданнях і виданнях,
що продовжуються, українською, російською та іноземними мовами (франц., нім. та
англ.).
Бібліографічний посібник складається із 6 частин:
– Слово про ювіляра
– Наукова діяльність
– Друковані праці
– Художньо-творча діяльність
– Бібліографія про життя та діяльність
– Вибрані відгуки та рецензії.
Перша частина «Слово про ювіляра» містить статті про Р. Д. Гусак, написані
колегами, видатними діячами української культури та студентами.
До другої частини «Наукова діяльність» включено перелік доповідей та
виступів Р. Д. Гусак на міжнародних і всеукраїнських наукових заходах (89 записів).
Третя частина «Друковані праці» включає три підрозділи: «Монографія»,
«Наукові статті, тези доповідей», «Укладач, редактор».
Четверта частина «Художньо-творча діяльність» складається з трьох
підрозділів: «Художні колективи, очолювані Р. Д. Гусак», «Видатні випускники»,
«Приватна колекція музичних інструментів України та світу». Починається розділ з
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переліку концертних, фестивальних, конкурсних художніх заходів, учасницею яких
була Р. Д. Гусак як виконавець та художній керівник студентських творчих
колективів (92 записи).
У п’ятій частині «Бібліографія про життя та діяльність» зібрані відомості про
публікації у періодичних виданнях України про наукову і творчу діяльність
Р. Д. Гусак.
До шостої частини включені вибрані відгуки та рецензії на монографію та
художньо-творчу діяльність мисткині.
Матеріали всіх розділів згруповані у хронологічному порядку – за прямою
хронологією з виділенням років, а в межах року – за алфавітом назв. Нумерація
кожного розділу окрема.
Допоміжний апарат біобібліографічного покажчика складають: передмова від
укладача, іменний покажчик, алфавітний покажчик назв друкованих праць,
алфавітний покажчик назв міжнародних, всесоюзних, республіканських
конференцій, семінарів, круглих столів, у яких брала участь та виступала з
доповідями Р. Д. Гусак, зміст.
Бібліографічний опис та скорочення слів здійснено згідно з чинними
стандартами України.
Джерелами відбору документів були каталоги наукової бібліотеки КНУКіМ
та матеріали надані особисто Р. Д. Гусак.
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Гусак
Раїса Дмитрівна –
доцент, заслужена артистка України,
етноорганолог.
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Основні дати життя та наукової діяльності
12 листопада 1944 р.
1959–1962 рр.
1962–1965 рр.
1965–1969 р.
1966 – 1970 рр.
1970–1973 рр.
1973 р.
1994–2008 рр.
1996 р.
01.09.1998 р.
1998 р.
25.02.1999 р.
2014 р.

– народилася у сім’ї військовослужбовців.
– навчалася у Київській музичній школі № 5.
– навчалася у Київському державному музичному
училищі імені Р. М. Глієра.
– навчалася у Київській державній консерваторії
імені П. І. Чайковського (оркестровий факультет,
кафедра народних інструментів).
– працювала у Дитячій музичній школі № 11
м. Києва.
– працювала артисткою оркестру українських
народних
інструментів
Музично-хорового
товариства УРСР.
– викладач кафедри народних інструментів
Київського державного інституту культури.
– член Міжнародного Комітету музеїв і колекцій
музичних інструментів (СІМСІМ).
– присвоєно вчене звання доцент.
– заступник завідувача кафедри фольклору і
етнології, завідувач інструментальної секції
кафедри.
– присвоєно почесне звання «Заслужений артист
України» (вперше в галузі фольклористики).
– рішенням Вченої Ради КНУКіМ присвоєно вчене
звання професор.
– вийшла друком монографія «Традиції клезмерів
Поділля».

Нагороди, відзнаки, подяки
1982 р.
1985 р.
1998 р.

10 листопада 1999 р.

– нагороджена медаллю «В пам’ять 1500-річчя
Києва».
– за активну наукову та творчу діяльність імя
Р. Гусак занесено до «Книги Трудової слави» вузу.
–
нагороджена
Дипломом
Всеукраїнського
Товариства «ПРОСВІТА» імені Тараса Шевченка
«За великий особистий внесок у справу формування
національної свідомості, відродження історичної
пам’яті, піднесення духовності українського народу
і розбудову та зміцнення Української Держави».
– оголошена Подяка міністра культури і мистецтв
України Ю. П. Богуцького за багаторічну сумлінну
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працю, значний особистий внесок у розвиток
української культури і мистецтва, підготовку
кваліфікованих фахівців галузі, високу професійну
майстерність.
2000 р.
– оголошена Подяка Голови Товариства зв’язків з
українцями за межами України (Товариство
«Україна-Світ» І. Драча за участь у святкуванні 10-річчя заснування
Товариства української культури
«Червона калина» у м. Тираспіль (Придністров’я) та заключному концерті
Міжнародного фестивалю «Мерцишор».
2002 р.
– оголошена Подяка Виконавчого віце-президента
Конгресу національних громад України Й. Зісельса
за сприяння в організації та проведенні Першого
міжнаціонального дитячого табору «Джерела
толерантності».
2008 р.
– оголошена Подяка Генерального директора
Одеського обласного гуманітарного
центру
позашкільної освіти та виховання В. В. Довгого за
творчу, плідну, безкорисну працю на теренах
відродження української культури та розвитку
Всеукраїнського руху «Зрима пісня» (м. Одеса).
2009 р.
– оголошена Подяка генерального директора
Одеського обласного
гуманітарного
центру
позашкільної освіти та виховання В. В. Довгого за
участь у УІІ Всеукраїнському семінарі «Зрима
пісня» та його творчу, інтелектуальну і духовну
підтримку (м. Одеса).
2011 р.
– оголошена Подяка директора Українського
державного центру туризму і краєзнавства
Н. В. Савченко за творчу, плідну, безкорисну працю
на теренах відродження української народної
музики і пісенності та вагомий внесок у розвиток ІХ
Всеукраїнського семінару-практикуму
«Зрима
пісня» (м. Одеса).
2013 р.
– нагороджена Почесною грамотою та медаллю
Міністерства культури України та Центрального
комітету профспілки працівників культури України.
2014 р.
– нагороджена Почесною відзнакою та медаллю
Міністерства культури України «За досягнення в
розвитку культури і мистецтв».
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Слово про
ювіляра
Життя – це бій, постійний і важкий,
В житті нічого легко не дається,
Але коли жагою б’ється серце,
Воно обов’язково вигра бій.
Валентин Бурхан
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Олена Іванівна Мурзіна,
кандидат мистецтвознавства,
професор кафедри історії української
музики і музичної фольклористики
Національної музичної академії України
імені П. І. Чайковського.

Напередодні ювілею…

Я не була знайомою з Раїсою Дмитрівною тоді,
коли вперше почула про неї від Ізалія Йосифовича Земцовського, який в розмові зі
мною в Будинку творчості в Боржомі рекомендував її як гарного фахівця з народної
інструментальної музики. Слово «етноорганологія» тоді ще не було в
музикознавчому вжитку.
Фахівців-етноорганологів ніколи не було надто багато, і рідкісна
інструментальна музика могла доживати віку, не дочекавшись визнання з боку
високих фахівців. У світовій систематиці музичних інструментів Е.Горнбостеля
знайшли місце далеко не всі українські інструменти, оскільки на той час вони не
були відомі в Європі. Тим-то цінність фахового дослідника українського музичного
інструментарію та інструментальної музики є особливо великою. Значущість такого
дослідника підвищується, коли він є водночас практиком музичного виконавства.
Здається, вперше ми зустрілися з Раїсою Дмитрівною в консерваторії на лекції
Ігоря Володимировича Мацієвського. Його приїзд до Києва завжди збирав велику
аудиторію колег і прихильників. Так я дізналася, що Раїса Дмитрівна – учениця І. В.
Мацієвського і що деякі експедиції І. Мацієвського на Гуцульщину, пізніше – на
Поділля, проходили за її участі. Але невдовзі Раїса Дмитрівна визначила власні
експедиційні маршрути, остаточно зупинившись на теренах наддністрянського
Поділля, і в той же час продовжувала експедиційні дослідження в карпатському
регіоні (багато районів Закарпаття, Прикарпаття, Гуцульщини тощо). Дружні та
довірливі стосунки з народними виконавцями різних етносів Поділля і Карпат –
українців, молдаван, євреїв завжди прокладали їй дорогу до серця народних музик,
адже амбіційні народні виконавці далеко не кожному готові приділити увагу і
показати свої найкращі композиції. Багато інформантів Раїси
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Дмитрівни були і загальновідомі, і ті, кого вона знаходила у віддалених куточках
України: Михайло Тафійчук (Верховинський р-н Івано-Франківщини), Михайло
Гайналій, родина Гудаків (Тячівський р-н Закарпаття), родина Данищуків
(Косівський р-н Івано-Франківщини), багато музикантів із Східноподільської та
Західноподільської Наддністрянщини), а також нині вже покійні – мольфар Михайло
Ничай та Роман Кумлик (Верховинський р-н Івано-Франківщини), Дмитро
Ливицький (м.Чернівці, родом з Космача), Микола Думітрак (Косівський р-н ІваноФранківшини), Михайло Баран (Тячівський р-н Закарпаття) тощо. Так потроху
складався чималий фоноархів Р. Д. Гусак.
З 1997 рр. Р. Гусак була організатором і керівником інструментального
фольклорного ансамблю «Весільні музики». Впродовж багатьох років до складу
ансамблю входили: скрипка, шестиотвірна діатонічна денцівка, сопілка хроматична,
півтораденцівка, джоломіга, флейта Пана, телинка, флояра, свистунці, окарина,
кларнет, кавал, гуцульський дідик, ріжок, дуда, дримба, цимбали (малі та великі),
гармошка, акордеон, зрідка – баян, басоля, бубен з колотушкою, бубон з
прикріпленими зверху тарілочками, чабанський ріг. Репертуар ансамблю складався
з традиційних танцювальних та пісенних награвань різних регіонів України:
Центральної та Східної України, Півдня, Східноподільської та Західноподільської
Наддністрянщини, Гуцульщини, Буковини, Закарпаття та обробок народних
мелодій.
Від початку своєї експедиційної роботи Раїса Дмитрівна почала збирати
колекцію музичних інструментів, яка наразі налічує понад 1000 зразків і є відомою
серед фахівців багатьох країн світу.
На свої лекції з інструментального фольклору, які вона читала на
музикознавчому та оркестровому факультетах НМАУ ім. П. І. Чайковського Раїса
Дмитрівна завжди приносила інструменти із своєї колекції, і ця практична частина
занять дуже подобалась студентам. Студенти-народники зазвичай завершували свій
навчальний курс показом своїх виконавських здобутків на невеликому заліковому
концерті. В теоретичній частині лекційного курсу Раїси Дмитрівни велика увага
приділялася основам європейської систематики музичних інструментів та жанрової
класифікації
інструментальної
музики,
яку
розробив
І. В. Мацієвський. Вона вимогливий і водночас доброзичливий педагог-вихователь,
який завжди викликає повагу студентів, не даючи їм розслаблятися.
Як знавець подільської і карпатської інструментальної музики Р. Гусак часто
і успішно виступає на міжнародних конференціях в Польщі, Румунії, Словаччині,
Угорщині, Росії.
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Наукові спостереження Р. Д. Гусак над інструментальною культурою
подільського регіону та багаторічні фольклорні записи знайшли втілення в її
авторській монографії «Традиції клезмерів Поділля» (2014), яка з успіхом була
презентована у посольстві Німеччини. Непересічна спадщина єврейського етносу –
його клезмерська традиція нині стала набутком не лише єврейських, але й
українських, румунських та молдавських музикантів, з якими працювала
дослідниця. Презентація завершилася виступом народного ансамблю «Смерека»
(Піщанський район Вінницької області), який продемонстрував побутуючий
український та єврейський репертуар

свого регіону, і музиканти якого своїм

виконанням засвідчили любов і глибоку шану винуватиці цього фольклорного свята.
Зараз, напередодні свого ювілею, Раїса Дмитрівна Гусак знаходиться у
розквіті творчих сил. Її науковий, педагогічний, організаторський потенціал далеко
не вичерпаний, і ми чекаємо нових творчих звершень від цієї талановитої мисткині.
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Ольга Анатоліївна Поріцька,
кандидат історичних наук,
ст. науковий співробітник відділу
«Український етнологічний центр»
ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України.

Життя у музиці
Що є сенсом життя Раїси Гусак? Вона з упевненістю відповість – музика!
Звичайно, ніщо загальнолюдське їй не чуже: виховала в родині двох власних дітей,
а скількох студентів вивела в люди за понад 40 років плідної праці в Київському
національному університеті культури і мистецтв! Та ще й навчала молоде покоління
у Національній музичній академії ім. П. Чайковського!
Раїса Дмитрівна Гусак – заслужена артистка України, – відома в Україні
дослідниця традиційної музичної інструментальної музики, як української, так і
музики національних меншин, зокрема, єврейської, організаторка студентських
музичних колективів, які під її орудою та за її участі ставали лауреатами
національних та міжнародних фестивалів. Виховані нею музиканти по закінченні
університету завойовували своїм мистецтвом різні почесні звання України,
виступали на Батьківщині та за її межами. Чого варта лише географія творчих
мандрів Р. Гусак та її вихованців! Це Польща, Росія, Австрія, Данія, Білорусь,
Румунія, Чехія, Німеччина, Голландія, Франція, Швеція, Португалія, Норвегія,
Південно-Африканська республіка! Найважливіший результат, з нашої точки зору,
– українська музика у її виконанні, виконанні її студентів звучали у багатьох країнах
світу та славили нашу державу та її культуру.
Раїса Дмитрівна – відомий фахівець поза межами України, вона проводила
майстер-класи по відродженню та розвитку традиційних музичних інструментів та
інструментальної музики для керівників творчих колективів українського зарубіжжя
(Київ, 2005) та керівників ансамблів народних інструментів Міжнародного
фестивалю-лабораторії української культури «Роде наш красний» (Росія, Сочі,
2007).
Одночасно з педагогічною діяльністю, ювілярка активно займається й
науковою роботою: вона стала учасницею понад 100 міжнародних, всеукраїнських
науково-теоретичних конференцій, симпозіумів, конгресів, які відбувалися в
Україні, Білорусії, Росії, Польщі, Чехії, Словаччині, Угорщині, Австрії, Данії,
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Румунії тощо, є авторкою понад 60 друкованих наукових та методичних праць; проте
найціннішою працею на сьогодні (бо чекаємо і наступних!) є монографічне
дослідження «Традиції клейзмерів Поділля», яке вийшло друком 2014 року у Києві.
Окрім викладацької та виконавської діяльності, Раїса Дмитрівна має й чудове
хобі: усе життя вона збирає (й не лишає цього заняття й досі) колекцію традиційних
музичних інструментів, яка стала унікальною, а тепер вже відомою в Європі, Азії,
Америці. Збірка налічує понад 1000 зразків з багатьох регіонів України та 21 країни
світу. Це не просто музейні експонати – часто це ще й живі учасники концертів, адже
їх власниця охоче ділиться своїм надбанням зі своїми колегами-виконавцями та
студентами, які демонструють їх під час виступів.
Про те, що Раїса Гусак авторитетний фахівець у своїй ділянці, засвідчують
чисельні запрошення до участі в журі багатьох конкурсів, фестивалів. Вона була
членом групи наукових консультантів ІІ Міжнародного фестивалю фольклору
(1990), головою та членом журі фольклорних конкурсів, фестивалів на Київщині,
Вінничині, Хмельниччині, Харкові, Києві тощо. Її діяльність не залишилася
непоміченою для громадськості, адже, окрім почесного звання заслуженої артистки
України, Р. Гусак була нагороджена медаллю «До 1500-річчя Києва», дипломами,
почесними відзнаками Міністерства культури і туризму України.
Але не це є стимулом до роботи для нашої ювілярки. Головне – це служіння
культурі рідної держави, виховання молодих талановитих музикантів, формування
національної свідомості в юнок та юнаків, які приходять здобувати знання та
вдосконалювати талант у Київський національний університет культури і мистецтв.
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Світлана Віталіївна Аторіна,
студентка магістратури
факультету музичного мистецтва КНУКіМ

Викладач з Великої літери
Інколи доля знайомить нас з людьми, про яких ми згадуємо з теплом і
приємною посмішкою. Саме такою є Раїса Дмитрівна Гусак, якій я безмежно вдячна
за навчання!
Завдяки Раїсі Дмитрівні студенти, які займаються естрадним співом, отримали
глибокі знання з дисципліни «Інструментознавство». Особисто я вивчала цей
предмет із задоволенням! Раїса Дмитрівна завжди підкаже, допоможе та порадить.
Усміхнена, привітна, для мене є прикладом найкращого викладача. Завдяки її
знанням, методиці проведення занять студенти добре засвоюють її предмет.
Це найсправедливіший викладач в моєму студентському досвіді! На лекціях
ми не тільки писали конспекти, а й слухали багато інструментальної музики,
цікавого інформаційного матеріалу – легенд, неймовірних історій про музичні
інструменти. Кожна розповідь про інструмент починалася з історії його виникнення,
еволюції і завершувалась використанням на сучасному етапі. На жаль, через брак
часу ми не мали змоги дізнатись про все на лекції, тому залишались на перерві,
маючи безліч питань до Раїси Дмитрівни.
Гусак Раїса Дмитрівна має унікальну колекцію музичних інструментів, багато
з яких демонструвались на лекціях. Більшої зацікавленості додали відвідування
музеїв, які влаштовувались для нас. Так, незабутні враження, нові знання та цікаві
знайомства зі світом музичних інструментів залишилися нам на згадку після походу
до відділу українських народних музичних інструментів Державного музею
музичного, театрального та кіномистецтва України.
Зараз я – студентка магістратури, хтось вчиться на 5-му курсі, але ми добре
пам’ятаємо дисципліну «Інструментознавство» і завжди раді зустрічі з Раїсою
Дмитрівною.
Раїса Дмитрівна Гусак є прикладом для наслідування.
Раїсо Дмитрівно, дякуємо Вам за те, що Ви є!
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Галина Степанча,
студентка 4 курсу кафедри фольклору,
народнопісенного і хорового мистецтва КНУКіМ

Щоб в очах сяяв живий, молодий блиск…
Як каже народна мудрість: «Вік живи – вік учись». Це дійсно так, адже людина
все своє життя щось пізнає, чомусь навчається. І на кожному етапі життєвого шляху
їй трапляються люди, які є провідниками у світ знань, ті, що є прикладом для
наслідування. На щастя, зараз на нашому шляху зустрілася людина, яка вже стільки
зробила для того, щоб дати нам знання, щоб допомогти нам, студентам, здійснити
свою мрію – стати висококваліфікованими музикантами. Вона для нас взірець; на її
лекціях завжди цікаво і зрозуміло; вона просто чудова людина. Це все про Раїсу
Дмитрівну Гусак.
Вперше зустрівшись з нею ще на першому курсі, ми відразу закохалися в цю
розумну, вимогливу, талановиту, добру людину. На лекціях у Раїси Дмитрівни
завжди аншлаг, адже вона може зацікавити всіх і кожного; доносячи знання до
студентів легко і безпосередньо. Крім того, Раїса Дмитрівна надзвичайна людина.
До неї можна звернутися за порадою і завжди отримати мудру материнську
відповідь. Вона ставиться до кожного студента з повагою і любов’ю, і це неможливо
не помітити. Раїса Дмитрівна завойовує любов і повагу швидко і назавжди. Про це
свідчить і те, що її випускники до сих пір не втрачають нагоди привітати її зі святами,
поспілкуватись, чи просто поцікавитися справами.
Хочеться побажати Раїсі Дмитрівні міцного здоров’я, щоб в її очах завжди
сяяв цей живий, молодий блиск і ніколи не вичерпувалося натхнення. Нехай Бог
благословляє її на многії літа.
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Валентина Володимирівна Сінельнікова,
кандидат історичних наук,
заст. декана магістратури
факультету музичногомистецтва

Високий політ
На факультеті музичного мистецтва працюють
справжні герої – викладачі!!! Мало хто з чоловіків
відважиться на таке!!! Молодь і зрілість йдуть поруч!!!
«Бабине літо» – цю надзвичайно поетичну й неповторно красиву пору осені –
викладачки кафедри фольклору, народнопісенного і хорового мистецтва ФММ
КНУКіМ вирішили відзнаменувати незвичним кроком – кроком у небо!!!
Вельмішановна Раїса Дмитрівна Гусак напередодні свого славного
ювілею вирішила довести, що фольклористи – наймужніші й найнепередбачуваніші
в КНУКіМ викладачі! «В мої роки людина не повинна втрачати оптимізму й
життєвого запалу, життя лише починається!» – сказала Раїса Дмитрівна і полетіла на
тарзанці через Голосіївське озеро!!! На висоті понад 20 метрів!!! Довжиною понад
400 метрів!!! Це були надзвичайні враження!!! Поруч з Раїсою Дмитрівною була її
молодша колега – Тетяна Степанівна Школьна!
Раїса Дмитрівна Гусак – відома українська фольклористка-етноорганолог,
громадська діячка. Заслужений артист України, член міжнародного Комітету музеїв
і колекцій музичних інструментів. В нашому університеті працює вже понад 40
років! Зібрана нею унікальна колекція музичних інструментів відома у багатьох
країнах світу й використовується у творчій діяльності студентських колективів. А
Тетяна Степанівна Школьна – випускниця нашого факультету, фольклористка –
співачка, кандидат мистецтвознавства, солістка Національної філармонії України.
Своїм надзвичайним польотом наші викладачки довели – фольклористи КНУКіМ –
це креативні, сучасні, мужні й водночас веселі люди!!!
Чоловіки стоячи аплодували нашим жінкам-героїням!

16

ГУСАК РАЇСА ДМИТРІВНА

Біобібліографічний покажчик

17

ГУСАК РАЇСА ДМИТРІВНА

Біобібліографічний покажчик

Наукова
діяльність
Життя коротке, наука нескінченна...
Гіппократ
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Р. Д. Гусак – учасниця Міжнародних, Всеукраїнських
наукових симпозіумів, науково-теоретичних, науково-практичних
конференцій та семінарів
1976
1. Проблеми ідеологічної боротьби в мистецтві на сучасному етапі : респ.
наук.-теор. конф. викл. та аспірантів вузів мистецтв та культури, Київ,
1976 р. / Київ. держ. консерваторія ім. П. І. Чайковського.
Доповідь: Проблеми народності в музичній творчості – одна з ділянок
ідеологічної боротьби.
1985
2. Роль фольклору в ідейно-естетичному вихованні трудящих : обл. наук.практ. конф., Київ, 23 лист. 1985 р. / Обл. наук.-метод. центр нар. творчості
культурно-освітньої роботи.
Доповідь: Використання фольклорної спадщини в дитячих музичних
колективах.
3. Звітна наукова конференція професорсько-викладацького складу та
аспірантів КДІК, Київ, 1985 р. / Київ. держ. ін-т культури. – Київ, 1985 р.
Доповідь: Місце та роль фольклору в дитячій музичній самодіяльності.
4. Актуальні проблеми культурного будівництва : Всеукр. наук.-теорет.
конф. проф.-викл. складу та аспірантів вузів мистецтв та культури, Миколаїв,
1985 р.
Доповідь: Особливості функціонування
музики в сучасних умовах.

народно-інструментальної

1986
5. Всесоюзная
научно-практическая
конференция
к
100-летию
этномузыковедения. Конференция памяти Евгения Гиппиуса, Ленинград,
1986 г. / Ленинград. гос. ин-т театра, музыки и кинематографии им. М. К.
Черкасова.
Науковий коментар виступу аутентичого інструментального
ансамблю Західного Поділля (Тернопільська обл., Монастириський р-н,
с. Високе).
6. Международная конференция молодых фольклористов памяти
А. Гаркавенко, Ленинград, 1986 г. / Ленинград. гос. ин-т театра, музыки и
кинематографии им. М. К. Черкасова.
Доповідь: Сопілкове виконавство Тересвянської долини Закарпаття.
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1987
7. Республіканський семінар керівників дитячих та
фольклорних колективів, Київ, 1987 р. / Муз. т-во України.

юнацьких

Доповідь: Використання українських народних інструментів в дитячих
фольклорних колективах. Складання репертуару в дитячих фольклорних
ансамблях.
8. Гнат Хоткевич і сучасність : Міжрегіон. наук.-теор. конф., присвяч. 110річчю від дня народження Г. М. Хоткевича, Рівне, 28 груд. 1987 р. / Рівнен.
держ. ін-т культури.
Участь у роботі Круглого столу конференції.
9. Фольклор и молодежь : XV науч.-практ.

конф.,

Ленинград,

1987 г. / Ленинград. гос. ин-т театра, музыки и кинематографии им.
М. К. Черкасова.
Науковий коментар виступу аутентичого інструментального
ансамблю Західного Поділля (Тернопільська обл., Бучацький р-н, с. Бариш).
1988
10. Всесоюзная этномузыковедческая конференция, посвященная 110-летию
со дня рождения и 50-летию со дня гибели Г. Хоткевича, Ленинград, 14–
17 нояб. 1988 г. / Союз композиторов РСФСР, Ленинград. гос. ин-т театра,
музыки и кинематографии им. М. К. Черкасова.
Доповідь: Г. Хоткевич и исследования народной эстетики
инструментальной музыки.
11. III Гиппиусовские чтения : Всесоюз. конф. этномузыковедов, Ленинград,
1988 г. / Ленинград. гос. ин-т театра, музыки и кинематографии им.
М. К. Черкасова.
Доповідь: Колядка с сопровождением (по материалам фольклорных
экспедиций в западноподильськое Приднестровье).
12. М. О. Грінченко і розвиток української музичної культури : Респ. наук.теор. конф., присвяч. 100-річчю від дня народження Миколи Грінченка, Київ,
6–7 черв. 1988 р. / Спілка композиторів України, Київ. держ. консерваторія ім.
П. І. Чайковського.
Доповідь: М. О. Грінченко і дослідження української народної
інструментальної музики.
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13. Проблемы развития народного творчества и подготовки кадров
руководителей художественных коллективов в вузах культуры и
искусств : науч.-практ. конф., Москва, 5–7 дек. 1988 г. / М-во культуры
РСФСР, Всерос. муз. о-во, Моск. гос. ин-т культуры.
Доповідь: Особенности функционирования народно-инструментальных
ансамблей в институтах культуры.
14. Міжвузівська науково-творча конференція, присвячена 110-річчю від
дня народження Г. Хоткевича, Харків, 11–12 черв. 1988 р. / Харків. держ.
ін-т культури, Харків. обл. орг. спілки композиторів України.
Доповідь: Традиції Хоткевича в дослідженні народної музичної
естетики.
15. Актуальні проблеми підготовки кадрів у галузі мистецтва і культури у
світлі перебудови вищої та середньої спеціальної освіти : Респ. наук.-теор.
конф., Миколаїв, 1988 р.
Доповідь: Удосконалення організаційних форм роботи з народноінструментальним ансамблем у вузах культури та мистецтва на сучасному
етапі.
1990
16. Научно-практический семинар ученых Европы, Азии по проблемам
документации традиционных музыкальных инструментов, ЧСФР,
Братислава, Долна Крупа, 1990 г.
Доповідь: Shefferd’s flute of Ukrainian Maramorosh.
17. Перша
наукова
конференція
дослідників
народної
музики
західноукраїнських земель, Львів, 24–25 берез. 1990 р. / Львів. держ.
консерваторія ім. М. І. Лисенка.
Доповідь: Традиційна скрипкова культура Поділля (за матеріалами
фольклорних експедицій західноподільського Придністров’я).
18. Проблеми вивчення та пропаганди народної творчості : Респ. наук.-теор.
конф., Рівне, 1990 р. / Рівн. держ. ін-т культури.
Доповідь: Українська народна інструментальна музика в навчальному
процесі інституту культури.
19. Нова концепція та сучасні підходи у питаннях підготовки кадрів
культури : наук. конф. проф.-викл. складу та аспірантів, Київ, 1990 р. / Київ.
держ. ін-т культури.
Доповідь: Фольклорна практика у професійній підготовці керівників
ансамблів народних інструментів.
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1991
20. Друга конференція дослідників народної музики червоно руських
(галицько-володимирських) та суміжних земель, Львів, 1991 р. / Львів.
держ. консерваторія ім. М. І. Лисенка.
Повідомлення про науковий семінар вчених Європи, Азії, що проходив у
Братиславі.
21. «Круглий стіл» науковців Першого міжнародного
українського фольклору «Берегиня», Луцьк, 1991 р.

фестивалю

Доповідь: Проблеми відродження, збереження та розвитку фольклорної
спадщини. Проблеми побутування фольклору в сценічних формах.
22. Республіканський семінар керівників дитячих фольклорних колективів,
Калуш, 7–10 жовт. 1991 р.
Доповідь: Використання традиційних музичних інструментів у
дитячих фольклорних колективах. Ансамбль «Троїсті музики».
1992
23. Культура народів України: проблеми збереження та розвитку : Міжнар.
симп., Київ, 1992 р.
Доповідь: Проблеми вивчення єврейського фольклору в Україні.
24. Культура України і слов’янський світ : наук.-практ. конф., Кам’янецьПодільський, 1992 р. / Комітет у справах національностей при КМ України та
АН України.
Доповідь: Пропаганда українського музично-інструментального
фольклору серед студентської молоді.
25. Международная конференция памяти М. Я. Береговского (к 100-летию со
дня рождения), Ленинград, 1992 г. / Рос. ин-т истории искусств, Союз
композиторов, Ин-т диаспоры.
Доповідь: Фрейлехс в подольском Поднестровье.
1993
26. Науково-практичний семінар вчених Європи, Азії, країн Далекого Сходу,
Словаччина, Братислава, Долна Крупа, верес. 1993 р.
Доповідь: Documentation of terminology of the traditional musical
instruments = Проблеми народної термінології традиційних музичних
інструментів.
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27. Народна музика Cередньо-східної Європи. Традиційний весільний обряд
: III Міжнар. симп., Польща, Дубенка над Бугом, 12–25 лип. 1993 р. / Фундація
«Muzyka kresów».
Доповідь: Tradycyjna muzyka instrumentalna weselna w podolskim dorzeczu
Dniestru.
28. Другий всеукраїнський семінар викладачів музичного фольклору, Київ,
11–12 груд. 1993 р. / Київ. держ. ін-т культури.
Доповідь: Викладання фольклору та фольклористичних предметів у
середній ланці музичної освіти.
29. Проблеми єврейської історії та культури в Україні : Міжнар. наук. конф.,
Київ, 1993 р. / Асоціація єврейських общин та організацій України.
Доповідь: До питання про дослідження єврейського музичного
фольклору в Україні.
30. Інститут культури на сучасному етапі : наук.-практ. конф. до 25-річчя
КДІК, Київ, 1993 р. / Київ. держ. ін-т культури.
Доповідь: Інструментальний фольклор на кафедрі оркестрового
диригування.
31. Відродження і розвиток культури України: проблеми історії, теорії і
практики : Всеукр. наук. конф., Київ, 1993 р. / Київ. держ. ін-т культури.
Доповідь: Традиційна музична культура і вузівський народноінструментальний ансамбль.
32. Перша Міжнародна конференція пам’яті М. Я. Береговського, Київ,
1993 р. / ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, Київ. держ. консерваторія ім.
П. І. Чайковського, Асоціація єврейських общин та організацій України.
Доповідь: Фольклорна експедиція «Слідами М. Я. Береговського» у
східно-подільське Подністров’я».
1994
33. Народна музика Середньо-східної Європи. Музика інструментальна : ІV
Міжнар. симп., Республіка Польща, Rybaki n/Narwia, 11–24 лип.
1994 р. / Фундація «Muzyka kresów».
Доповідь: Weselna muzyka instrumentalna w podolskim dorzeczu Dniestru:
zródla formowania tradycji.
34. Науково-практична конференція та майстер-класи в програмі
Всеукраїнського фестивалю фольклористичних ансамблів «Фольклорна
толока», Харків, 1994 р. / Укр. центр культурних дослідж., Харків. обл. центр
нар. творчості.
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Доповідь: Відтворення українського гуртового музикування у роботі
регіональних ансамблів на прикладі ансамблю «Троїстих музик» КДІК.
35. Проблеми розвитку художньої культури : Всеукр. наук.-творча конф., Київ,
1994 р. / Київ. держ. ін-т культури.
Доповідь: Традиційна весільна інструментальна музика Поділля.
1995
36. Актуальні
напрямки
відродження
та
розвитку
народноінструментального мистецтва в Україні : Всеукр. наук.-практ. конф., Київ,
1995 р. / Київ. держ. консерваторія ім. П. І. Чайковського.
Доповідь: Традиційні духові музичні інструменти в Україні: сьогодення
і перспективи.
1996
37. Regional Traditions in Instrument Making: Challenges tu the Museum Community
: CIMCIM Conference, Угорщина, Nagycenk, 1996 р.
Доповідь: Traditions of Globular Flute making in the Ukraine.
38. Єврейська історія та культура в Україні : Четверта міжнар. конф, Київ,
1996 р., / Ін-т юдаїки, Асоц. єврей. общин та орг. України.
Доповідь: Про дослідження єврейського музичного фольклору на півдні
України.
39. Художня культура: проблеми, перспективи : Всеукр. наук.-творча конф.,
Київ, 1996 р. / Київ. держ. ін-т культури.
Доповідь: Традиційні музичні інструменти в усній народній творчості.
1998
40. Сучасні форми відтворення традиційної народної культури : Міжнар.
наук.-практ. конф. в рамках Міжнар. фестивалю традиційної нар. культури
«Покуть», Харків, 1998 р.
Доповідь: Досвід і методика вивчення інструментальної традиції в
учнівських колективах.
41. Єврейська історія та культура в країнах Центральної та Східної Європи
: VI міжнар. наук. конф., Київ, 1998 р. / Ін-т юдаїки, Нац. б-ка України ім.
В. І. Вернадського.
Доповідь: Музичний фольклор «штетл» на півдні України.
42. Читання, присвячені 90-річчю від заснування Єврейського історикоетнографічного товариства (Петербург, 1908–1929), Київ, 18–19 груд.
1998 р. / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т проблем реєстрації
інформації НАН України, Америк. єврей. ком. «Джойнт».
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Доповідь: Органологічні експедиції на Поділлі.
2000
43. Актуальні проблеми і тенденції розвитку етнокультурної ситуації у
м. Києві : Круглий стіл, Київ, 16 лист. 2000 р. / Рада нац. т-в України.
Доповідь: Про стан дослідження музичного фольклору етнічних груп у
м. Києві.
44. Міжнародний семінар «Клезфест», Євпаторія, 2000 р.
Доповідь: Про фольклорні експедиції у регіон східноподільської
Наддністрянщини.
2001
45. Культура і сучасність: проблеми, тенденції, трансформації : наук.-практ.
конф. проф.-викл. складу, докторантів, аспірантів та студентів, Київ, 2001 р. /
Київ. нац. ун-т культури і мистецтв.
Доповідь: Взаємозв’язки музичного фольклору етносів України.
46. Національно-культурне відродження і державотворчий процес в Україні:
надбання та перспективи : Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 28 берез. 2001
р. / Ін-т політ. та етнонац. дослідж. НАН України.
Доповідь: Дослідження народної творчості етносів – складова
державотворчого процесу в Україні.
2002
47. Українська театральна діаспора в контексті державної мовної та
культурної політики : Перший культурол. міжнар. симп., Київ, 11–15 лист.
2002 р. / М-во культури і туризму України.
Доповідь: Традиційна музична культура у театралізованих дійствах
осередків української діаспори.
48. Відродження традиційного сільського танцювального мистецтва «Жок»
: європей. симп., Румунія, Байя-Маре, 2002 р.
Доповідь: Традиційна танцювальна музика гірських регіонів України та
Румунії: спільні та відмінні ознаки побутування.
2003
49. Международная конференция в рамках фестиваля, посвященного 100летию со дня рождения Г. В. Рудневой, Санкт-Петербург, 18 окт. 2003 г. /
Гос. консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова, Союз композиторов
России.
Доповідь:

Полевые

исследования

(этноинструментоведческий аспект).
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50. Международная конференция в рамках фестиваля, посвященного 100летию со дня рождения Г. В. Рудневой, Санкт-Петербург, 19 окт. 2003 г. /
Гос. консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова.
Доповідь: Функционирование архаичных народных инструментов в
музыкальном быту Украины.
2005
51. Научные чтения, посвященные 125-летию со дня рождения К. В. Квитки
(к 140-летию Московской консерватории), Москва, 24–25 нояб. 2005 г. / Моск.
гос. консерватория им. П. И. Чайковского.
Доповідь: Из
творческих вузах.

опыта

преподавания

музыкального

фольклора

в

52. Міжнародна науково-практична конференція до 125-річчя Климента
Квітки, Київ, 2005 р. / Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського.
Доповідь: Народні парні флейти в Україні.
53. Запорізькі єврейські читання : IX міжнар. конф., Запоріжжя, 2005 р. /
Запоріз. нац. ун-т.
Доповідь: Про збережені традиції єврейської музичної культури на
Поділлі.
2006
54. Стан і особливості розвитку родинної творчості етносів України : Круглий
стіл в рамках ІІІ Всеукр. фестивалю творчих родин нац. меншин України,
Київ, 2006 р.
Доповідь: Етнопедагогічні засади передачі музичних традицій в родині.
55. Науково-практична конференція у рамках Міжнар. фест. традиційної
культури «Покуть», Харків, 2006 р. / М-во культури і туризму України, Упр.
культури і туризму Харків. ОДА, Харків. обл. центр нар. творчості.
Доповідь: Наслідування традиційного музично-інструментального коду
в системі мистецьких навчальних закладів.
56. X ювілейні Запорізькі єврейські читання, Запоріжжя, 11–12 трав. 2006 р. /
Запоріз. нац. ун-т.
Доповідь: О взаимовлиянии еврейского и украинского музыкального
фольклора (на примере народной инструментальной музыки Подолии).
57. Марка Грушевського читання : Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 2006 р., /
Музей іграшки.
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Доповідь: Про регіональні відмінності керамічної звукової іграшки (з
досвіду дослідницької роботи на матеріалах приватної колекції).
58. Створення мережі архівів культурної спадщини в Україні : Міжнар.
семінар, Київ, 8–9 черв. 2006 р. / Від. преси, освіти та культури Посольства
США, ІМФЕ ім. М. Рильського, Укр. центр нар. культури «Музей Івана
Гончара», Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського.
Участь у круглому столі.
59. Українська театральна діаспора в контексті державної мовної і
культурної політики : Другий міжнар. культурол. симп., Київ, жовт. 2006 р.
/ М-во культури і туризму України.
Доповідь: Традиційна музична культура у театралізованих дійствах
української діаспори.
60. Музичний фольклор у контексті культурних мутацій : Всеукр. наук.практ. конф., Донецьк, 13–14 квіт. 2006 р. / М-во культури і туризму України,
Донец. держ. муз. акад. ім. С. С. Прокоф’єва.
Доповідь: Традиційні музичні інструменти у вторинних формах
збереження фольклору.
61. Науково-практична конференція професорсько-викладацького складу,
докторантів, аспірантів, студентів у рамках Днів науки КНУКіМ, Київ,
2006 р. / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв.
Доповідь: Українські традиційні музичні інструменти у вторинних
формах виконавства.
2007
62. Науково-практична конференція професорсько-викладацького складу,
докторантів, аспірантів, студентів в рамках Днів науки КНУКіМ, Київ,
2007 р. / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв.
Доповідь: Роль вищих навчальних закладів у міжнародному культурному
співробітництві.
63. Запорізькі єврейські читання : XI Міжнар. наук. конф., Запоріжжя, трав.
2007 р. / Запоріз. нац. ун-т.
Доповідь: Слідами фольклорних експедицій М. Я. Береговського.
64. Культура національних меншин – складова української культури :
семінар-практикум, 20 квіт. 2007 р. / Рада нац. т-в України.
Доповідь: Традиційна музична культура України в етнонаціональних
вимірах.
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2008
65. Феномен Культур-Ліги в контексті епохи : V Академ. читання пам’яті
Семена Анського, Київ, 22–23 січ. 2008 р.
Доповідь: Музична секція Культур-Ліги: від збирання єврейського
музичного фольклору до професійної фольклористики.
66. Творче об’єднання документальних та художніх фільмів Національної
телекомпанії України.
Науковий

коментар

про

майстрів

традиційного

музичного

інструментарію Карпат (Івано-Франківської області) для зйомок у
документальному фільмі «Вібрація духу».
67. Зрима пісня : VI Всеукр. наук.-практ. семінар, Одеса, 27 жовт. – 1 лист.
2008 р. / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Упр. освіти і наук. діяльності Одес. ОДА;
Одес. обл. гуманітар. центр позашк. освіти та виховання.
Доповідь: Символіка звукової керамічної пластики.
2009
68. Зрима пісня : VІІ Всеукр. семінар з питань символіки та семантики в
українській культурі, Одеса, 26–31 жовт. 2009 р. / ОНУ ім. І. І. Мечникова,
Упр. освіти і наук. діяльності Одес. ОДА.
Доповідь: Символи-обереги в традиційній музичній культурі України.
69. Дні науки у КНУКіМ, Київ, квіт. 2009 р.
Доповідь: Звукові особливості малих пластичних форм.
2011
70. Сучасні художньо-мистецькі та етнокультурні процеси поліетнічного
середовища України : Міжнар. наук. конф. до 90-річчя ІМФЕ ім.
М. Т. Рильського, Київ, 7–10 груд. 2011 р. / НАН України.
Доповідь: Джерела ладової основи весільної інструментальної музики
Поділля (за матеріалами східноподільської Наддністрянщини).
71. Культурна політика у контексті полікультурного світу : Всеукр. наук.практ. конф., Київ, 29–30 верес. 2011 р. / Укр. центр культур. дослідж., Нац.
акад. кер. кадрів культури і мистецтв, Нац. іст. б-ка України.
Доповідь: Збереження традиційного музичного мистецтва у світі
полікультурності України (проблеми музично-інструментального жанру).
72. Народознавчі студії пам’яті Василя Скуратівського : Всеукр. наук.-практ.
конф., Київ, 20 жовт. 2011 р. / М-во культури України, Укр. центр культур.
дослідж., Нац. центр народ. культури «Музей Івана Гончара».
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Доповідь:
Музично-інструментальні традиції
матеріалами фольклорних експедицій с. Кваси)

Рахівщини

(за

73. Контонация: перспективы музыкального искусства и науки о музыке :
Междунар. инструментовед. конгр., Санкт-Петербург, 5–7 дек. 2011 г. / Рос.
ин-т истории искусств.
Доповідь: Традиции клезмерских капелл в современной музыкальноинструментальной культуре Подолья.
74. Зрима пісня : ІХ Всеукр. семінар-практикум з питань символіки та семантики
в українській культурі, Одеса, 24–29 жовт. 2011 р. / МОН України, Упр. освіти
і науки Одес. ОДА, Одес. обл. гуманітар. центр позашк. освіти та виховання.
Доповідь: Традиційна музично-інструментальна культура: чоловічий і
жіночий аспекти.
75. Фарфор – фаянс у світовому й локальному вимірах: історія, мистецтво,
побут, бізнес, ідеологія, політика : Міжнар. керамологічний симп., Опішне,
Полтав. обл., 18–19 жовт. 2011 р. / Ін-т народознавства НАН України, Нац.
музей-заповідник укр. гончарства в Опішному, Укр. фонд культури.
Доповідь: Українська звукова кераміка: трансформація форми і
тембрового забарвлення.
2012
76. Шості міжнародні наукові фольклористичні читання, присвяч. проф. Лідії
Дунаєвській, Київ, 12 трав. 2012 р. / КНУ ім. Т. Г. Шевченка, Каф.
фольклористики.
Доповідь: Дослідження єврейського музичного фольклору у
східноподільській Наддністрянщині.
77. Музика Землі : вист. та концерт-презентація керам. муз. інструментів, Київ,
28 квіт. 2012 р. / Центр укр. культури та мистецтва.
Науковий коментар з питань історії та розвитку звукової кераміки.
78. Діалог культур : Україна – Греція : ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф.,
Салоніки, Патри, Афіни, Одеса, Київ, 20–21 верес. 2012 р.
Доповідь: Парні флейти у грецькій та українській музичних культурах.
79. Девятнадцатая ежегодная международная конференция по иудаике,
Москва, 29–31 янв. 2012 г. / Центр науч. работников и преподавателей
иудаики в вузах «СЭФЕР».
Доповідь: Современные исследования клезмерской культуры в Украине.
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80. Традиційна культура в умовах глобалізації: культурна ідентифікація та
інформаційне суспільство : наук.-практ. конф. у рамках Міжнар. фестивалю
традиційної культури «Покуть», Харків, 18–19 трав. 2012 р. / Харків. обл. орг.метод. центр культури і мистецтва.
Доповідь: Традиційна музична інструментальна культура України:
проблеми форм збереженості.
2013
81. Одеські етнографічні читання. Локальна та регіональна специфіка
традиційної культури : ІV Міжнар. наук. конф., Одеса (Україна), Тульча
(Румунія), 4–9 черв. 2013 р. / МОН України, Одес. нац. ун-т ім.
І. І. Мечникова, Одес. від-ня Нац. спілки краєзнавців України.
Доповідь: Звукова керамічна скульптура: особливості регіональної
символіки.
82. Музика в діалозі з сучасністю: педагогічні, мистецькі і комунікаційні
аспекти музичної культури України межі ХХ – ХХІ століть : наук.-практ.
конф. професорсько-викл. складу, докторантів, аспірантів, магістрів та
студентів, Київ, 25 квіт. 2013 р. / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв.
Доповідь: Сигнальні інструменти Карпат у сучасному культурному
просторі.
83. Зрима пісня : XI Всеукр. семінар-практикум із питань символіки та
семантики в укр. культурі, Косів, Івано-Франків. обл., 2013 р. / Косівський інт приклад. та декорат. мистецтва Львів. нац. акад. мистецтв
Доповідь: Традиційні народні музичні інструменти у побуті людини.
84. Традиционная музыкальная культура: проблемы междисциплинарного
изучения : Междунар. науч. конф., посвящённая 110-летию со дня рождения
Евгения Гиппиуса и 80-летию со дня рождения Бориславы Ефименковой,
Москва, 13–15 апр. 2013 г. / Рос. акад. музыки им. Гнесиных.
Доповідь: Музыкально-инструментальные традиции Раховщины
(Закарпатская Гуцульщина) в контексте комплексных исследований.
2014
85. ХХІ Международная конференция по иудаике, Москва, 2014 г. / Центр
науч. работников и преподавателей иудаики в вузах «СЭФЕР».
Презентація монографії «Традиції клезмерів Поділля».
86. Третий всероссийский конгресс фольклористов, Москва, 3–7 февр.
2014 г. / Гос. республ. центр рус. фольклора М-ва культуры РФ.
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Доповідь: Традиции клезмеров в исполнительской деятельности
музыкантов-инструменталистов Подолья.
87. Науково-практична конференція професорсько-викладацького складу,
докторантів, аспірантів, магістрів та студентів до 200-річчя з дня народження
Т. Г. Шевченка, Київ, 3–4 квіт. 2014 р. / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв.
Доповідь:
Т. Г. Шевченка.

Музичний

інструментарій

України

у

творчості

88. Зрима пісня України : XIІ Всеукр. семінар-практикум з питань символіки і
семантики в українській культурі, Одеса, 27–31 жовт. 2014 р. / Укр. держ.
центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, Одес. ОДА.
Доповідь: Хатнє і вуличне музикування народних

музикантів-

інструменталістів в Україні.
89. Єврейська музична культура в контексті поліетнічної духовної традиції :
Міжнар. наук. конф., Львів, 12 груд. 2014 р. / Львів. нац. муз. акад. ім.
М. Лисенка, Вища муз. шк. ім. Ф. Ліста (Ваймар, Німеччина).
Доповідь: Збереження єврейського фольклору у східноподільській
Наддністрянщині.
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Друковані праці
Мудрий не той, хто знає
багато,
а той, чиї знання
корисні.
Есхіл
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Монографія
1. Традиції клезмерів Поділля (на матеріалі весільних
інструментальних

ансамблів

східноподільської

Наддністрянщини) : монографія / Р. Гусак ; Київ. нац.
ун-т культури і мистецтв. – Вінниця : Нова Книга, 2014.
– 278, [1] с. : табл., ноти.
Рец. : Іваницький А. Слово про книгу «Традиції
клезмерів Поділля» та її автора / А. Іваницький // Гусак Р.
Традиції клезмерів Поділля. – Вінниця, 2014. – С. 5–7.
Хаздан Е. В. В продолжение традиций Моисея
Береговского/ Е. В. Хаздан // Традиционная культура : науч.
альм. / Гос. центр русского фольклора. – 2014. – № 4. – С.
184–186. – Рец. на кн.: Традиції клезмерів Поділля / Р. Гусак. – Вінниця : Нова
Книга, 2014. – 280 с., ноти.

Наукові статті, тези доповідей
1978
2. Цимбаліст Петро Вередюк / Р. Д. Гусак // Нар. творчість та етнографія. –
1978. – № 6. – С. 98.
1984
3. Напитись голосу сопілки / Р. Д. Гусак // Культура і життя. – 1984. –
23 груд.
1985
4. Вчить музика / Р. Д. Гусак // Прапор комунізму. – 1985. – 25 січ.
5. Особливості функціонування народно-інструментальної музики в
сучасних умовах / Р. Д. Гусак // Матеріали Республ. наук.-теорет. конф.
«Актуальні проблеми культурного будівництва», Миколаїв–Київ. – Київ,
1985. – С. 232–235.
6. Про фольклорний репертуар в народно-інструментальних ансамблях /
Р. Д. Гусак // Репертуар колективів художньої самодіяльності : метод. рек. –
Київ, 1985. – С. 30–40.
7. Тересвянські мелодії / Р. Д. Гусак // Музика. – 1985. – № 1. – С. 26.
1986
8. Буквар сопілкаря / Р. Д. Гусак // Соціаліст. культура. – 1986. – № 10. –
С. 20–21.
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9. Ювілейна

конференція

1987
молодих фольклористів

/

Р.

Д.

Гусак,

І. С. Білосвєтова // Нар. творчість та етнографія. – 1987. – № 6. – С. 82–84.
1988
10. Використання фольклорної спадщини в дитячій художній самодіяльності
/ Р. Д. Гусак // Мистецтво і виховання творчої особистості : зб. наук. пр. – Київ,
1988. – С. 71–80.
11. Удосконалення

організаційних

форм

роботи

з

народно-

інструментальним ансамблем у вузах культури та мистецтва на
сучасному етапі / Р. Д. Гусак // Актуальні проблеми підготовки кадрів в галузі
мистецтва та культури у світі перебудови вищої та середньої спеціальної
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Художньотворча
діяльність
Я зробив усе, що міг;
хай хто може, зробить краще.
Овідій
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1967
2. Концерт артистичної молоді м. Києва, Закарпатська обл., 1967 р.
Солістка концертної бригади Укрконцерту.
1982
3. Фестиваль «Музична весна в Плютах», Плюти, Київська обл., 1982 р.
Виступ ансамблю народних інструментів КДІК. Художній керівник
ансамблю.
1984
4. Творчий звіт ансамблю народних інструментів «Ентузіаст», Київ, КДІК, 8
груд. 1984 р / М-во культури УРСР.
Художній керівник ансамблю.
1985
5. Концертний виступ ансамблю народних інструментів КДІК на творчій
зустрічі зі студентами Рівненського ін-ту культури, Рівне, 1985 р.
Художній керівник ансамблю.
1986
6. Виступ ансамблю народних інструментів «Ентузіаст» КДІК у складі
концертної бригади перед Ленінградським полком хімічного захисту,
Чорнобильський р-н, 1986 р.
Художній керівник ансамблю.
1988
7. Виступ ансамблю народних інструментів КДІК, Київ, ВДНГ УРСР,
1988 р.
Художній керівник ансамблю.
8. Виступ інструментальних ансамблів, присвячений 100-річчю заснування
оркестру
народних
інструментів
під
керівництвом
В. В. Андреєва, Київ, КДІК, 16 трав. 1988 р.
Виступ ансамблю сопілкарів, «Троїстих музик» та ансамблю народних
інструментів (худ. керівник – Р. Гусак).
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1989
9. І Республіканський фестиваль дитячої творчості, Хмельницький, 1989 р.
Член журі.
1990
10. Другий міжнародний фестиваль фольклору, Київ, 1990 р.
Член групи наукових консультантів Оргкомітету.
11. Международный фестиваль «Ленинградская музыкальная весна»,
Ленинград, 1990 г. / Союз композиторов Ленинграда, Ленинград. гос. ин-т
театра, музыки и кинематографии имени Н. К. Черкасова.
Виступ фольклорного ансамблю «Троїсті музики» під керівництвом
Р. Гусак. Науковий коментар виступів аутентичних колективів України –
буковинської Гуцульщини та східного Поділля.
12. Творчий вечір традиційного музиканта-інструменталіста – дримбаря
М. М. Ничая та гуцульського ансамблю дримбарів (Івано-Франківська
обл., Верховинський р-н, Верхній Ясенів), Київ, Жовтневий палац культури,
1990 р.
Науковий коментар виступу.
1991
13. ІІ Республіканський фестиваль дитячої творчості, Хмельницький, 1991 р.
Член журі.
1992
14. Зустріч з директором французького культурного центру в Україні
п. Бернаром Вантомом, Київ, 1992 р.
Виступ фольклорного ансамблю «Троїсті музики» (худ. керівник –
Р. Д. Гусак).
15. Конкурс-огляд весільних капел Ямпільщини, Вінницька обл., 1992 р.
Голова журі.
16. Концерт ансамблю українських народних інструментів у Польському
культурно-освітньому товаристві на Україні ім. Адама Міцкевича, Київ,
23 квіт. 1992 р.
Виступ фольклорного ансамблю «Троїсті музики» (худ. керівник –
Р. Д. Гусак).
17. Перший творчий огляд дитячих фольклорних колективів Київщини,
1992 р.
Член журі.
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18. Творча зустріч з кореспондентом франко-американської телевізійної
передачі «Bonjour d’Europe» Луї Генрі, Київ, КДІК, 1992 р.
Виступ фольклорного ансамблю «Троїсті музики» (худ. керівник –
Р. Д. Гусак).
19. Творча зустріч з професійним квартетом кларнетистів з Франції «Лютес»
(на запрошення французького культурного центру), Київ, КДІК, 1992 р.
Виступ фольклорного ансамблю «Троїсті музики» (худ. керівник –
Р. Д. Гусак).
1993
20. ІІІ Європейський симпозіум «Народна музика Східної Європи. Музика
інструментальна», Республіка Польща, 1993 р.
Виступ фольклорного ансамблю «Троїсті музики» (худ. керівник –
Р. Д. Гусак).
21. ІІІ Республіканський фестиваль дитячої творчості, Хмельницький,
1993 р.
Член журі.
22. Другий всеукраїнський семінар-практикум з питань викладання
музичного фольклору в навчальних закладах, Київ, 1993 р.
Член оргкомітету.
23. Концерт до 25-річчя Київського державного інституту культури, Київ,
Палац культури «Україна», 21 груд. 1993 р.
Виступ ансамблю «Троїсті музики» (худ. керівник – Р. Д. Гусак).
24. Міжнародна конференція до 100-річчя від дня народження
М. Я. Береговського, Київ, Київ. держ. консерваторія ім. П. І. Чайковського,
1993 р.
Заступник Голови оргкомітету.
25. Всеукраїнський огляд-конкурс фольклорної творчості учнів та студентів
навчальних закладів мистецтв і культури, 1993 р.
Член республіканського журі.
1994
26. ІV Міжнародний симпозіум «Народна музика Східної Європи. Музика
весільних обрядів», Республіка Польща, лип. 1994 р.
Презентація традиційної інструментальної музики Гуцульщини у
виконанні ансамблю «Троїсті музики» та його солістів.
27. Творча зустріч із студентами Харківського інституту культури, Харків,
1994 р.
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Виступ ансамблю «Троїсті музики» (худ. керівник – Р. Д. Гусак).
1995
28. Перший міжнародний ярмарок музичних інструментів, Київ, Український
Дім, 1995 р.
Виступ ансамблю «Троїсті музики» (худ. керівник – Р. Д. Гусак).
29. Мистецтво народних музик, Київ, 25 берез. 1995 р. / Київ. держ.
консерваторія ім. П. І. Чайковського.
Виступ ансамблю «Троїсті музики» (худ. керівник – Р. Гусак).
30. Актуальні
напрямки
відродження
та
розвитку
народноінструментального мистецтва в Україні : Всеукр. наук.-практ. конф., Київ,
1995 р. / Київ. держ. консерваторія ім. П. І. Чайковського.
Виступ ансамблю «Троїсті музики» (худ. керівник – Р. Д. Гусак).
1996
31. Свято Маланки : добродійний фольклорний вечір, Київ, 11 січ. 1996 р. / Укр.
держ. центр культур. ініціатив, Всеукр. т-во «Просвіта» ім.
Т. Шевченка.
Виступ ансамблю «Троїсті музики» (худ. керівник – Р. Д. Гусак).
32. Покуть : Перший міжнар. фестиваль традиційної нар. культури, Харків, 1996
р.
Член журі.
33. Весільна осінь : фольклорне свято. Зйомки на українське телебачення–УТ-1,
Держ. музей нар. архітектури та побуту, Пирогово, Київська обл.
Виступ ансамблю «Троїсті музики» (худ. керівник – Р. Д. Гусак).
1997
34. ІІ Міжнародний фестиваль єврейського музичного мистецтва, Луцьк,
1997 р.
Виступ ансамблю «Троїсті музики» (худ. керівник – Р. Д. Гусак).
35. ХV фестиваль української культури, Республіка Польща, Перемишль, 26–
29 черв. 1997 р.
Виступ ансамблю «Троїсті музики» (худ. керівник – Р. Д. Гусак).
36. Перлини сезону : Всеукр. молодіжний фестиваль, Київ, 1997 р.
Член журі.
Виступ солістів класу Р. Д. Гусак.
37. Ми крила твої, Україно! : концерт майстрів мистецтв і художніх колективів
Київ. держ. ін.-ту культури, Київ, палац культури «Україна», 30 трав.1997 р.
Виступ ансамблю «Троїсті музики» (худ. керівник – Р. Д. Гусак).
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38. Творча зустріч з фольклористами м. Токіо (Японія), Київ, КДІК, 6 лист.
1997 р.
Виступ ансамблю «Весільні музики» (худ. керівник – Р. Д. Гусак).
39. Творчий виступ в Ізраїльському культурно-інформаційному центрі, Київ,
1997 р. / Посольство Ізраїлю в Україні.
Виступ ансамблю «Весільні музики» (худ. керівник – Р. Д. Гусак).
1998
40. Дзвенять цимбали і гармонь : ІІІ Міжнар. фест. нар. музики, Республіка
Білорусь, Постави, 1998 р.
Виступ ансамблю «Весільні музики» та його солістів (худ. керівник – Р.
Д. Гусак)
41. Від архаїки до сучасності : концертна програма каф. нар. муз. виконавства та
фольклористики, Київ , КДІК, 11 груд. 1998 р.
Виступ ансамблю «Весільні музики» (худ. керівник – Р. Д. Гусак).
42. Концертна програма на честь 50-річчя Незалежності Ізраїлю, Київ,
Маріїнський палац, трав. 1998 р.
Виступ ансамблю «Весільні музики» (худ. керівник – Р. Д. Гусак).
43. Покуть : Міжнар. фестиваль традиційної нар. культури, Харків, 1998.
Участь ансамблю «Весільні музики» та окремих солістів у конкурсі
народного музикування. Худ. керівник ансамблю, науковий консультант
солістів-інструменталістів.
44. Творча зустріч з ведучою Національного телебачення Христиною
Стебельською у програмі «Народна творчість».
Виступ ансамблю «Весільні музики» (худ. керівник – Р. Д. Гусак).
2000
45. Всі ми діти твої, Україно : IV Всеукр. фестиваль, Київ, 2000 р. / Міжнар.
центр культури і мистецтва профспілок України.
Виступ ансамблю «Весільні музики» (худ. керівник – Р. Д. Гусак).
46. Народна творчість : Всеукр. вист., Київ, 2000 р., Український дім.
Виступ ансамблю «Весільні музики» (худ. керівник – Р. Д. Гусак).
47. Всеукраїнський з’їзд Асоціації болгарських національних товариств,
Київ, 2000 р.
Виступ ансамблю «Весільні музики» (худ. керівник – Р. Д. Гусак).
48. Klezmerseminar HERBST – Єврейська музика в Україні та Молдові :
Міжнар. культур. проект, Австрія, Відень, 5–12 лист. 2000 р. / Фундація
«VARWE MUSICA».
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Спільний виступ з камерним оркестром Інтеркульттеатру з
репертуаром транскрипцій фольклорних експедицій Східноподільської
Наддністрянщини

(Ямпільський,

Бершадський

та

Піщанський

р-ни

Вінницької обл.), науковий консультант, виконавець.
49. Мерцишор : Міжнар. фестиваль молдавської та румунської культури,
Тираспіль, 2000 р. / Т-во зв’язків з українцями за межами України («УкраїнаСвіт»).
Виступ інструментального гурту «Весільні музики» (виконавець, худ.
кер. Р. Д. Гусак).
50. Презентація Українсько-таджицького
Кримського, Київ, берез. 2000 р.

товариства

ім.

Агатангела

Виступ інструментального гурту «Весільні музики» (худ. керівник – Р.
Д. Гусак).
2001
51. III Всесвітній форум українців : до 10-ї річниці Незалежності України, Київ,
18–20 серп. 2001 р.
Учасниця.
2002
52. Традиційна танцювальна музика гірських регіонів України та Румунії:
спільні та відмінні ознаки побутування : європейський симпозіум, Румунія,
Байя-Маре, 2002.
Виконавець традиційної танцювальної музики гірських регіонів
України.
54–71. Рік рідних мов : культурний проект, Київ, 2002–2004 рр. / Київ. нац. ун-т
культури і мистецтв, Нац. комісія України у справах ЮНЕСКО.
Художній керівник солістів-інструменталістів, ансамблю народних
інструментів, організатор музичного оформлення свят.
2002 р.:
 День румунської мови / спільно з Посольством Румунії в Україні;
 День словацької мови (музичне оформлення спектаклю «ZLATÁ
PRIADKA» і словацькі пісні) / спільно з Посольством Словацької
Республіки;
 День чеської мови / спільно з Посольством Чеської Республіки в
Україні;
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 День білоруської мови / спільно з Посольством Республіки
Білорусь;
 День єврейської мови;
 День вірменської мови;
 День Кримськотатарської мови і культури / спільно з
Громадською організацією «Відродження Криму»;
 День колискових етнічних спільнот в Україні.
2003 р.:
 День корейської мови / спільно з Посольством Республіки Корея.
 День угорської мови (музичне оформлення лялькової вистави
«Король Матяш і розумна дівчина»).
 День італійської мови і культури;
 День грецької мови і культури;
 День фінської мови і культури.
2004 р.
 День ірландської мови і культури;
 День французької мови і культури;
 День іспанської мови і культури;
 День грузинської мови і культури.
72. Klezmerseminar – Єврейська музика в Україні та Молдові : Міжнар.
культур. проект, Австрія, Відень, 28–30 квіт. 2002 р. / Фундація «VARWE
MUSICA».
Виступ в Інтеркульттеатрі з репертуаром транскрипцій фольклорних
експедицій Східноподільської Наддністрянщини (Ямпільський, Бершадський
та Піщанський р-ни Вінницької обл.), науковий консультант, виконавець.
73. Джерела толерантності : міжнаціональний дитячий табір, Закарпаття, 10–22
серп. 2002 р. / Конгрес нац. громад України.
Організаторська та музично-виховна робота з дітьми та підлітками
понад 10 національностей.
2003
74. Рік Європи в Київському національному університеті культури :
культурно-освітній проект, 2003 р.

Організатор, худ. кер. міжвузівського інструментального ансамблю
для урочистого відкриття проекту.
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2005
75. Країна мрій : Міжнар. фольклорний фестиваль, Київ, 2005 р.
Науковий

консультант

інструментального

ансамблю

«Весільні

музики» (м. Кодими, Одеської обл.).
2007
76. Поліське коло : Другий міжнар. фольклорний фестиваль нац. культур,
Чернігів, 2007 р.
Худ. керівник і науковий консультант студента КНУКіМ –
О. Міщенка, учасника конкурсної програми.
77. Космацький Великдень : Міжнар. фестиваль, Івано-Франківська обл.,
2007 р.
Худ. керівник і науковий консультант студентів КНУКіМ –
О. Міщенка та М. Бережнюка, учасників конкурсної програми.
78. Роде наш красний : Міжнар. фестиваль-лаб. укр. культури пам'яті Василя
Скуратівського, РФ, Сочі, 23 верес. 2007 р. / Об'єднання українців Росії,
М-во культури і туризму України, Лазаревський Центр укр. культури.
Член журі, керівник майстер-класу та мішаного ансамблю народних
інструментів.
79. Гуцульські традиційні музичні інструменти і гуцульська музика –
інструментальна : концерт студентів КНУКіМ у Київському держ. обл.
училищі культури і мистецтв, Київ, 2007 р.
Науковий коментар виступів та художній керівник студента Максима
Бережнюка.
2008
80. Musique traditionnelle d’Ukraine : VІ Festival Europeen «Musique et Orgues»
de NARBONNE, Saison, 2009 р.
Худ. керівник виступу студента КНУКіМ Максима Бережнюка.
81. Народна музика України : концерт студентів КНУКіМ у Ніжинському
училищі культури і мистецтв ім. М. Заньковецької, Ніжин, 5 лют. 2008 р.
Науковий коментар виступів та художній керівник студента Максима
Бережнюка.
82. Ой Кобзарю наш великий, невмирущий наш Тарас…! : концерт, присвяч.
Т. Г. Шевченку, Київ, 4 берез. 2008 р.
Творчий керівник виступів студентів кафедри.
83. Пісня чистого поля : концерт каф. нар.-пісенного викон. Київ. нац. ун-ту
культури і мистецтв, Київ, 4 квіт. 2008 р.
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Творчий керівник виступів студентів кафедри.
2009
84. Творчий виступ студентів Київського національного університету культури
і мистецтв у Сумському вищому училищі мистецтв і культури, Суми, 19 берез.
2009 р.
Керівник концертної групи. Худ. керівник виступу студента Максима
Бережнюка.
2010
85. Art-Premium : ІІ Міжнар. мистецький фестиваль-конкурс молодих
виконавців на народних інструментах, Київ, 2010 р.
Худ. керівник і науковий консультант виступу студента КНУКіМ
Максима Бережнюка.
86. Рожаниця : IV Міжнар. фестиваль традиційної культури, Бобриця, КиєвоСвятошинський р-ну, 2010 р.
Худ. керівник і науковий консультант виступу студента КНУКіМ
Олександра Міщенка.
87. Міжнародний
конкурс
фольклорних
записів
Національних
радіокомпаній Європи EBU та Міжнародний фольклорний фестиваль
«Рудольфштат», Федеративна республіка Німеччина, 2010 р.
Худ. керівник і науковий консультант виступу студента КНУКіМ
Максима Бережнюка.
2011
88. Концерт у Будинку вчителя, Київ, 10 черв. 2011 р.
Худ. керівник виступу Олександра Міщенка.
89. Не спи, моє серце : присвячується Станіславу Павлюченку : концерт каф.
нар.- пісенного викон. Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв, Київ, 16 берез.
2011 р. / Київ. міський Будинок учителя, клуб «Співуча родина».
Худ. керівник виступів студентів КНУКіМ Максима Бережнюка та
Олександра Міщенка.
90. Жнива 2011 Весілля : міжнар. етнографічний фестиваль, Пирогів, 7 серп.
2011 р.
Худ. керівник виступу студента КНУКіМ Максима Бережнюка.
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2014
91. Етнофорум : прямий ефір радіопередачі, канал «Культура», Українське радіо,
Київ, черв. 2014 р.
Зустріч з автором монографії «Традиції клезмерів Поділля».
92. Музичний інструментарій України у творчості Т. Г. Шевченка : до 200річчя з дня народження : наук.-практ. конф. професорсько-викл. складу,
докторантів, аспірантів, магістрів та студентів КНУКіМ.
Член оргкомітету.

До підрозділу увійшли найбільш важливі концертні виступи
Р. Д. Гусак, як виконавця та художнього керівника солістів-інструменталістів
та творчих колективів. Загалом мисткиня була учасницею понад 400
концертів.
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Художні колективи, очолювані Р. Д. Гусак
Ансамбль народних інструментів «Ентузіаст»
Ансамбль створено у 1984 р. на кафедрі народних інструментів Київського
державного інституту культури ім. О. Є. Корнійчука. У різних складах ансамблю
виступали: Т. Очеретна, З. Батьковська, Н. Козловська, О. Туманов, В. Сметанюк, В.
Башкевич, М. Галушко, Л. Лебеденко, О. Виниченко, В. Рудяков, В. Опанасенко, В.
Кушнір, Г. Сергієнко, І. Якубовський,
О. Огородник, В. Сусло, О. Теренніков.

С.

Дорошенко,

В.

Шелестов,

Ансамбль виконував обробки народних пісень, танців, авторські твори.

Різні склади ансамблю «Ентузіаст».
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Ансамбль сопілкарів

Ансамбль сопілкарів існував на кафедрі народних інструментів Київського
державного інституту культури ім. О. Є. Корнійчука упродовж 1983–1992 років. У
складі ансамблю було 5 осіб. Колектив виконував українські народні пісні і танці в
обробці для ансамблю сопілкарів. Ансамбль був учасником різноманітних
культурно-мистецьких заходів.

Інструментальний ансамбль «Троїсті музики»
Створено у 1990 р. на кафедрі оркестрового диригування факультету народнохудожньої
творчості
Київського
державного
інституту
культури
ім. О. Є. Корнійчука. До 1997 р. діяв на кафедрі фольклору та етнографії.
В ансамблі працювало шість осіб: Ярослав Заброцький (скрипаль), Сергій
Вишневський (сопілка, кларнет), Юрій Явдошняк (великі та гуцульські цибали,
дримба, телинка, гра на плівці), Євген Польовий (баян), Юрій Горбатюк (бас),
Андрій Лук’яненко (бухало, рубель і качалка, бубен).
Значну частину репертуару «Троїстих музик» складав музичний матеріал,
зібраний його учасниками під час фольклорних експедицій (Закарпаття –
Тячівський, Рахівський р-ни, Полтавщина – Оржицький, Зіньківський р-ни, Івано
Франківщина – Верховинський, Косівський, Коломийський р-ни), де студенти не
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лише долучалися до музики, а й до природного середовища побутування того чи
іншого інструменту, переймаючи у народних музик прийоми гри та манеру
виконання.

Зліва направо: Я. Заброцький, Р. Гусак, С. Вишневський, Ю. Явдошняк,
А. Лукяненко, Є. Польовий.

З 1996 р. студенти ансамблю досліджували музичний фольклор етнічних та
субетнічних груп України: гуцульську, лемківську, румунську та єврейську народну
інструментальну музику.

Зліва направо: В. Горбач, М. Гандзола, Р. Гусак, В. Матійчук.
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Обов’язковим для учасників гурту було опрацювання зібраного матеріалу –
транскрипції (розшифровки) та ретельний відбір творів за регіональною
стилістикою для подальшого виконання.
Натхненником усієї творчої та організаційної роботи в ансамблі була його
художній керівник Раїса Гусак. Своє основне завдання учасники та керівник
ансамблю вбачали у збереженні невичерпного, розмаїтого скарбу, яким є українська
інструментальна традиція, передача його у спадок нащадкам.
Ансамбль та його солісти неодноразово брали участь і були переможцями
престижних Міжнародних та Всеукраїнських оглядів і фестивалів традиційної
музики. Так, пам’ятними для колективу стали участь у ІІІ Європейському симпозіумі
«Народна музика Східної Європи. Музика інструментальна» (Республіка Польща,
1993 р.), ІV Європейському симпозіумі «Народна музика Східної Європи.
Традиційний весільний обряд» (Республіка Польща, 1994 р.).

Зліва направо: Ю. Глазов, М. Гнатюк, А. Задворний, В. Федорчук,
М. Гандзола, І. Норинчак.

Ансамбль успішно репрезентував традиційну інструментальну музику
Гуцульщини та став Дипломантом Всеукраїнського фестивалю «Фольклорна
толока» серед колективів, що відображають регіональні традиції ансамблевого співу
та музикування (м. Харків, 1994 р.).
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Фольклористичний інструментальний ансамбль
«Весільні музики»
Створений у 1997 р. на кафедрі фольклору і етнології. У різному складі
студентів існував до 2004 р. Постійним керівником ансамблю була доцент, з
1998 р. – заслужена артистка України Раїса Дмитрівна Гусак.
За напрямком роботи ансамбль був практично єдиним колективом серед
вищих та середніх навчальних закладів мистецтва і культури України, студенти
якого систематично, планомірно впроваджували у практику навчального процесу
традиційну інструментальну музику багатьох регіонів України: Закарпаття,
Гуцульщини, Поділля, Полтавщини, Черкащини, Прикарпаття, Буковини, у т. ч.,
музику інших народів, що проживають в Україні. Основу репертуару колективу
складали понад 300 транскрипцій традиційної інструментальної музики, записаних
у фольклорних експедиціях. Ансамбль виконував старовинні чабанські,
мандрівницькі награвання, мелодії календарної та родинно-побутової обрядовості,
музику для слухання, традиційні танцювальні мелодії.

Зліва направо: М. Гарасим’юк, Ю. Глазов, Р. Гусак, А. Задворний, В. Гарасим’юк,
П. Богатчук, І. Норинчак.

У роботі ансамблю використовувалися як фабричні (скрипка, акордеон, баян,
кларнет, великі угорські цимбали, контрабас), так і традиційні музичні інструменти,
здебільшого, з приватної колекції керівника (басоля, бугай, гуцульський дідик, дуда,
телинка, окарина, ріжок, дводенцівка, жоломіга, малі гуцульські цимбали, фрілка,
дримба, флояра, кавал, рубель і качалка, дзвіночки, бухало тощо).
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Знаменними подіями у творчій біографії колективу стали перемоги й відзнаки
журі та глядачів. «Весільні музики» стали лауреатом II Міжнародного фестивалю
єврейського музичного мистецтва (м. Луцьк, 1997 р.).
Колектив нагороджений Почесним дипломом XV фестивалю української
культури (Республіка Польща, м. Перемишль, 1997 р.), удостоєний Відзнаки
Міжнародного
фестивалю
традиційної
народної
культури
«Покуть»
(м. Харків, 1998 р.). На III Міжнародному фестивалі народної музики «Дзвенять
цимбали і гармонь» (Республіка Білорусь, 1998 р.) колективу і дуету (М. Гнатюк та
В. Пронько) було вручено Диплом «За високу професійну майстерність», солісти
ансамблю стали лауреатами: Анатолій Задворний – I премії, Михайло Гандзола – III
премії. На ІУ Всеукраїнському конкурсі молодих виконавців «Слобожанський
вернісаж» (м. Харків, 2010 р.) Максим Бережнюк став лауреатом ІІІ премії.

Зліва направо: Ю. Глазов, М. Гарасим’юк, А. Задворний, В. Гарасим’юк,
П. Богатчук.
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Видатні випускники
Багато випускників Р. Д. Гусак за творчі досягнення мають відзнаки,
премії, почесні звання. Вони з успіхом презентували українське народне
інструментальне мистецтво в Україні, Польщі, Чехії, Німеччині, Словаччині,
Голландії, Росії, Франції, Швеції, Португалії, Норвегії, на Африканському
континенті.
Гандзола Михайло

1998
– лауреат оглядин народного музикування
Міжнародного
фестивалю
традиційної
народної культури «Покуть», Харків, 1998 р.
– лауреат ІІІ премії ІІІ Міжнародного

Задворний Анатолій

фестивалю народної музики «Дзвенять
цимбали і гармонь», Республіка Білорусь,
Постави, 1998 р.
– лауреат оглядин народного музикування
Міжнародного
фестивалю
традиційної
народної культури «Покуть», Харків, 1998 р.
– лауреат І премії ІІІ Міжнародного
фестивалю народної музики «Дзвенять
цимбали і гармонь», Республіка Білорусь,
Постави, 1998 р.

Пронько Володимир,
Гнатюк Михайло (дует)

Гнатюк Михайло

Синьоок Геннадій
Кузів Микола

– дипломанти ІІІ Міжнародного фестивалю
народної музики «Дзвенять цимбали і
гармонь», Республіка Білорусь, Постави, 1998
р.
– лауреат оглядин народного музикування
Міжнародного
фестивалю
традиційної
народної культури «Покуть», Харків, 1998 р.
– Заслужений діяч мистецтв України, 1998 р.
1999
– Заслужений працівник культури України,
1999 р.
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Даниш Назар

2000
– лауреат Всеукраїнського фольклорного
фестивалю «Світовид», м. Київ, 2000 р.

Бублієнко Олександр

2003
– Заслужений артист України.

Павловська Ірина
Павловська Наталка

– Заслужена артистка України.
– Заслужена артистка України.

Міщенко Олександр

–

2007
дипломант

Другого

міжнародного

фольклорного
фестивалю
національних
культур «Поліське коло», Чернігів, 2007 р.
Бережнюк Максим

2008
– лауреат I премії VIII Всеукраїнського
фестивалю-конкурсу молодих виконавців
української народної музики (сопілка),
Рівне, 2008 р.

Міщенко Олександр

Бережнюк Максим

– лауреат І ступеня конкурсу «Гармоністе,
дзвінко грай», Бориспіль, 2008 р.
2010
– лауреат І премії Другого Міжнародного
конкурсу-фестивалю
мистецтв
«Artpremium», Київ, 2010 р.
– лауреат ІІІ ступеня ІУ Всеукраїнського
конкурсу
молодих
виконавців
«Слобожанський вернісаж», Харків, 2010 р.
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Приватна колекція музичних інструментів
України та світу
Унікальна колекція традиційних українських музичних інструментів,
започаткована у 1971 р. подружжям Раїсою та Петром Гусак, відома в країнах
Далекого Сходу, Європейського та Американського континентів.
На сьогодні зібрання нараховує понад 1000 інструментів, серед яких значна
кількість вітчизняних музичних традиційних та фабричних (разом з різновидами,
дитячими музичними іграшками і сувенірними звуковими знаряддями), а також
майже півсотні зразків музичних культур із 22 країн світу, в тому числі з Австрії
(варган), Грузії (одноцівкова народна флейта саламурі), Лівану (одноцівковий най),
Тунісу (маленький барабан та ріжок), Башкортостану (курай та керамічний пудель),
із США (долцімер), Ізраїлю (шофар), зі Словаччини (пищалка, сопілка, деркач),
Франції (традиційна чабанська флейта), Кореї (абак), витончена кераміка з Білорусі,
Китаю, Литви, Росії, Польщі, Румунії, Чехії та Швеції.

Звукова кераміка.
Інструменти колекції складають чотири основні групи за європейською
систематикою Еріха фон Горнбостеля та Курта Закса. Здебільшого це традиційні
інструменти з віковими традиціями. Деякі з них і сьогодні використовуються у
чабанському та мисливському побуті, календарній та родинній обрядовості України.
Основну частину колекції складають народні музичні інструменти.
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Група ідіофонів (самозвучащих). Це різноманітні дитячі шумові та музичні
знаряддя побуту, різні дзвіночки (магічні тібетські, чабанські, валдайський дзвінок
1825 р. невідомого походження), набір дримб із Гуцульщини, Закарпаття, Буковини,
Швейцарії, Австрії. Швейцарський варган за розміром наближається до великих
буковинських, проте австрійський інструмент дуже подібний до гуцульського, до
того ж в Австрії ці інструменти фарбують у різні яскраві кольори.
Група мембранофонів (мембранних) складається з дитячих бубенців, бубонів,
барабанів та бухало різних регіонів України та зарубіжжя. Цікавим експонатом
колекції є рідкісний (єдиний в Україні!) бугай з двома хвостами, виготовлений
відомим майстром з Буковини Дмитром Ливицьким.
Група хордофонів (струнних) презентує незначну кількість інструментів:
давня саморобна бандура, малі подільські цимбали на кшталт гуцульських,
старовинна триструнна басоля із Західного Поділля, що нараховує понад 150 років.
Після необхідної реставрації басолі, коли майстер спробував смичком заграти лише
на відкритих струнах, то скло на вікнах його квартири завібрувало. Така ж реакція
була й від звучання бугая. Ось яка сила й амплітуда звукових коливань витворів
народних майстрів!
Найяскравіше представлена група аерофонів (духових). Це різновиди одно-,
дво- та багатоцівкових свисткових та відкритих народних флейт (сопілки, телинки,
фрілки, флояри, жоломіга, півтораденцівки, кавал, різновиди кувиць). Серед
язичкових інструментів – дуда, ріжок із очерету, гуцульський дідик, білоруський,
чернігівський і туніський ріжки, у підгрупі труб – трембіти, натуральний та дерев’яні
роги тощо.

Гуцульські роги (дерев’яний та з роговини).
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Гуцульський ріг, Флейта Пана.

Фрагмент свисткового пристрою
(денця) традиційної гуцульської
п’ятиотвірної денцівки.

Дерев’яна окарина.

Цікавою є колекція глобулярних флейт. Це набір дерев’яних та керамічних
свистків і пищиків. Зібрання лише зразків звукової керамічної пластики нараховує
понад 300 одиниць. Тут і зооморфні (птахи, тварини), й антропоморфні фігурки (дід,
баба, дитина тощо), а також побутові речі (хатка, вареники).

Керамічні свистунці.
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Серед музичних інструментів колекції є самобутні зразки традиційної
музичної культури України, яким понад 100–150 років. Це, наприклад, керамічний
двобічний свистунець із хутора Грабів Оржицького району Полтавської обл.,
знайдений в городі. Цікаво, що з одного боку – це голова якоїсь дивовижньої
тварини, з іншого – погруддя антропоморфної істоти, яка, вочевидь, грає на
духовому музичному інструменті на зразок сопілки (див. нижче).

Керамічний двобічний свистунець.

Деркач, джоломига, керамічний свистунець.
Без сумніву, унікальним зразком давньої культури є старовинна гуцульська
флояра. На ній заграти вже неможливо, бо з часом матеріал по краях потріскався.
Колишні її власники розповіли, що на ній грали кілька поколінь музикантів.
Покриття флояра наче лаковане, адже раніше багато духових інструментів робили
ранньої весни, коли стовбур ще не набрав багато соку. Якщо в той час кололи теля,
то тоненькою плівкою, що відокремлює шкіру тварини, обертали підготовлені
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духові дерев’яні музичні інструменти. Ця плівка може понад 150 років захищати
музичний інструмент.

Керамічні окарини, дримби, триголоса окарина.
Почесне місце в колекції займають зразки сучасних майстрів. Один з них –
талановитий білоруський майстер Валерій Кужелєв (тепер живе в Україні). Його
унікальна маленька русалочка не раз дивувала багатьох шанувальників музичної
інструментальної культури України під час читання лекцій у навчальних закладах.
За своїм звукорядом вона нагадала традиційним співачкам із Рівненського Полісся
інтонації голосінь, що звучали, можливо й звучать нині, при обряді «Проводи
русалок».
Самобутні інструменти авторства В. Кужелєв у колекції Р. Гусак
представляють бамбукова двоголосна (розміром із середній квітковий горщик) і
керамічна триголосна окарини. Вони просто фантастичні! На триголосній окарині
незмінно звучить один бурдон, на двох інших судинах інструменту можна грати
мелодії на фоні бурдону всіма 10 пальцями (по п’ять: одним з тильного боку і 4-ма
спереду).
Оригінальний духовий інструмент – волинське свистало з коров’ячого рогу, в
якому прироблено свисток. Замість грифних отворів можна використовувати
підборіддя, затуляючи та відкриваючи вихідний отвір.
У колекції є свої раритети – пам’ятки про видатних діячів музичної культури,
виконавців, відомих носіїв автентичної культури, прекрасних майстрів. Наприклад,
на багатоцівковому інструменті свірилі (Флейта Пана) та дерев’яній окарині грав
славетний український виконавець Василь Попадюк. Цікавий зразок такого ж
інструменту буковинського майстра Федора Каптаря, який добре знав секрети
молдавських майстрів виготовлення наю (румунська або молдавська назва
інструменту). Про видатного народного сопілкаря, соліста оркестру Національного
заслуженого академічного українського народного хору України ім. Г. Верьовки
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Євгена Бобровнікова нагадують старовинні кувиці. У зібранні почесне місце також
посідає сопілка видатного народного скрипаля Карпат Могура (Василя Грималюка),
до речі, грифні отвори в ній розташовані для правої руки зверху, біля вхідного
отвору, а для лівої – внизу, бо Могур був ліваком.

Керамічні свистунці.
У колекції багато інструментів одного з провідних майстрів Гуцульщини –
Михайла Тафійчука та його родини (бо вже онуки опановують мистецтво
виготовлення гуцульських інструментів). Це дуда (волинка), дводенцівка, телинка,
монтелєв, чабанські роги, ліра, трембіта, окарина з роговини та ін. Цікаві
інструменти буковинського майстра Дмитра Левицького: ребро, окарина,
дводенцівка, кавал, гуцульський дідик, який зараз майже не побутує (ми його
відроджуємо у КНУКіМі); колишнього буковинського, а тепер київського майстра
Дмитра Демінчука, який презентував себе як майстер кераміст та майстер духових
дерев’яних музичних інструментів. Є в колекції кілька інструментів славетного
майстра колишньої чернігівської фабрики музичних інструментів Олександра
Шльончика; дримби буковинського майстра Тараса Дебрина та відомого
гуцульського дримбаря Михайла Ничая.
Звукова кераміка представлена, по-перше, славетною опішнянською
керамічною школою, знаними майстрами Анастасією Пошивайло, Ганною Грипич,
Олександрою Порохівник, Ганною Діденко, Віктором Комаревцевим із синами,
Михайлом Китришем та ін. Серед усіх свистунців та окарин своєю звуковою
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забарвленістю вирізняються роботи гуцульського Романа Мицкана, який наближує
звучання своїх виробів до гуцульського колориту, а також подільського майстра
Федора Куркчі та його дочок – їхні зразки керамічної звукової пластики, багато з
яких мають вигляд архаїчних, нагадують казкові персонажі минулих століть.
Серед київських майстринь добрі слова хочеться сказати про дивовижні
вироби Ірини Плєхової, Наталії Трегубової, Марини Кривоніс. У кожної з них – свої
секрети конструкцій, оздоблення, фарбування. Про них говорити – це нічого не
сказати, їх вироби треба бачити, а їх звучання чути.
Сімейна колекція народних музичних інструментів Раїси та Петра Гусак – це
творча лабораторія, музичні інструменти якої використовуються у навчальному
процесі мистецьких вузів – Київського національного університету культури і
мистецтв (лекційний курс «Інструментознавство», сольна й ансамблева виконавська
практика), Національної музичної академії України (лекційний курс «Народна
музична творчість України (інструментальний фольклор)». Музичні інструменти
«подорожують» по середніх та вищих навчальних закладах України, окремі зразки
презентуються під час наукових і теоретично-практичних конференцій та семінарів,
а також використовуються студентами у численних фестивалях традиційної
музичної культури в Україні та за її межами.
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Бібліографія про
життя та
діяльність
Життя іде і все без коректур,
і як напишеш, так уже і буде.
Ліна Костенко
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1. Литвин М. «Заговорить заспіває». Сопілка: від уроків музики до класів у
консерваторіях / М. Литвин // Україна. – 1985. – № 26.
1990
2. Інформація
про приватну колекцію музичних інструментів
Р. Д. Гусак та використання зразків колекції у творчо-практичній та
дослідницькій роботі студентів Київського державного інституту культури та
Національної музичної академії України // Bulletin CIMCIM (Comité
internationale des Musées et Collections d’insnrumtnts de Musique). – 1990. –
№ 27.
1991
3. Деркач В. Гей, студентство, граймо! / В. Деркач, О. Кайдаш // Культура і
життя. – 1991. – № 13. –С. 6.
Про концертні виступи інструментального ансамблю народної музики
у Сумському училищі культури.
1996
4. Унікальна колекція музичних інструментів. В гостях у Раїси Гусак.
Національне телебачення України. УТ-1. Програма «Добрий ранок, Україно!»,
авт. Ю. В. Нестеренко.
1998
5. Гусак Раїса Дмитрівна // Давидов М. А. Київська академічна школа народноінструментального мистецтва. – Київ, 1998. – С. 21, 115.
6. Гурт «Весільні музики» (Україна) // Довідник III Міжнар. фестивалю нар.
музики «Дзвенять цимбали і гармонь». – Мінськ, 1998. – С. 22.
7. Заєць В. Свято фольклорної музики / В. Заєць // Культура і життя. – 1998. –
2 груд. – С. 4.
Про 25-літній ювілей творчої діяльності Р. Д. Гусак.
1999
8. Береговская Э. М. Материалы к биографии М. Я. Береговского /
Э. М. Береговская // Береговский М. Я. Напевы без слов. – Москва, 1999. –
С. 15.
Про експедиції Р. Гусак з вивчення спадщини М. Береговського.
9. Гожик Ю. Грайте, музики / Ю. Гожик // Укр. форум. – 1999. – 14 жовт. –
C. 7.
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Про творчу діяльність ансамблю «Весільні музики» (худож. керівник Р.
Гусак).
2000
10. Винниченко І. Делегація товариства «Україна–Світ» у Придністров’ї /
І. Винниченко // Укр. форум. – 2000. – 21–28 берез. – С. 5.
Про концерти ансамблю «Весільні музики».
11. Винниченко І. У Тирасполі шанують Шевченка

й…

гривні

/

І. Винниченко // Україна молода. – 2000. – 21 берез.
Про концертні виступи ансамблю «Весільні музики» у Придністров’ї.
12. Гожик Ю. Освячене сонцем та ім’ям великого вченого / Ю. Гожик // Укр.
форум. – 2000. – 21–28 берез. – С. 4.
Про виступ гурту «Весільні музики».
13. Рада Українсько-таджицького товариства ім. Агатангела Кримського
висловлює щиру подяку художньому керівникові ансамблю «Весільні
музики» КНУКіМ – заслуженій артистці України Раїсі Гусак за сприяння й
допомогу в проведенні презентації Товариства й свята Новрузу // Укр. форум.
– 2000. – 21–28 берез. – С. 4.
14. Сапожников Л. Фестиваль клезмерской музыки в Евпатории /
Л. Сапожников // Калейдоскоп : молодіжна газ. Спец. вип. газ. «Шабат». –
2000. – 8 верес. – С. 2.
Про підготовку і проведення міжнар. фест.-семінару «Клезфест–
2000».
2001
15. Береговская Э. М. Еще раз о судьбе М. Я. Береговского /
Э. М. Береговская // Береговский М. Еврейские народные музыкальнотеатральные представления. – Киев, 2001. – С. 26.
Про експедиційну
М. Береговського.

роботу

Р.

Гусак

із

вивчення

спадщини

2003
16. Бойко А. День сніжного кольору / А. Бойко // Голос України. – 2003. – 16
груд. – С. 2.
17. Винниченко І. Переднє слово // Національні меншини в Україні : інформ.бібліогр. покажч. / упоряд. І. Винниченко, В. Горовий ; Ін-т досліджень
діаспори. – Київ, 2003. – С. 8.
Подяка Р. Гусак за сприяння у створенні покажчика.
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2004
18. Абесадзе С. Крокуємо до Європи разом! / С. Абасадзе // Крестьянская
неделя. – 2004. – 6 февр. – С. 2.
19. Заєць В. Привіт, Ірландіє, далека і близька! / В. Заєць // Культура і життя.
– 2004. – 11 лют.
Про виступ ансамблю інструментальної музики під час акції «Рік
Європи – Дні Ірландії» у КНУКіМ.
20. Спеціалізація «Музикознавство». Кафедра музичної фольклористики //
Академія музичної еліти України. Історія та сучасність : до 90-річчя Нац. муз.
акад. України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2004. – С. 119–120.
21. Мурзіна О. І. Становлення та розвиток київської етномузикологічної
школи / О. І. Мурзіна // Академія музичної еліти України. Історія та
сучасність : до 90-річчя Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – Київ,
2004. – С. 257–258.
22. Давидов М. Становлення виконавської школи гри на народних
інструментах / М. Давидов // Академія музичної еліти України. Історія та
сучасність : до 90-річчя Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – Київ,
2004. – С. 425–426.
2005
23. Loberan Isaak. KLEZMERMUSIK of Moldova and Ukraine / Isaak Loberan //
VARWE MUSICA. – 2005. – Відень, Австрія. – С. 76.
Подяка Ісаака Лоберана доценту Гусак Р. Д. за сприяння та вихід його
монографії «Клезмерська музика в Молдові та Україні».
24. Гусак Раїса Дмитрівна // Давидов М. А. Історія виконавства на народних
інструментах. Українська академічна школа. – Київ, 2005. – С. 16, 58–59.
25. Медведченко М. Мандрівка країною мрій : бесіда з дир. Центру культури і
мистецтв МНС України Мариною Медведченко, доц. каф. міжнар. культур.
співробітництва Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв Раїсою Гусак та ін. /
записала Вікторія Валькова // Культура і життя. – 2005. – 7 верес.
Про однойменний етнофестиваль, організований музикантом Олегом
Скрипкою
2006
26. Давидов М. А. Гусак Раїса Дмитрівна / М. А. Давидов // Енциклопедія
Сучасної України. – Київ, 2006. – Т. 6. – С. 670.
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/ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. – Київ, 2006. – Т. 1. – С. 558.
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2008
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Про студентів класу народно-інструментальної музики та лекції
Р. Гусак.
32. Полищук В. Поющая коллекция / В. Полищук // Рабочая газ. – 2008. – 22
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33. Юшко В. Свято фольклору / В. Юшко // Ніжинський вісн. – 2008. – 20 берез.
– С. 7.
Про виступ студентів ансамблю «Весільні музики» КДІК у
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інструментах (Українська академічна школа). – Луцьк, 2010. – С. 58–59.
2012
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доступу:
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культуру в умовах глобалізації [Електронний ресурс] // Культурная столица.
– Режим доступу: http://culture.kharkov.ua/ru/node/3097. – Назва з екрана.
Про виступ Р. Гусак на наук.-практ. конф. «Традиційна культура в
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Квітки [Електронний ресурс] / А. Поточняк. – Режим доступу:
http://ruh.znaimo.com.ua/index-2548.html?page=8. – Назва з екрана.
Про виступ Р. Гусак на Міжнар. наук.-практ. конф. до 125-річчя від
дня народження К. Квітки у Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського в
Києві.
47. Презентация монографии Р. Гусак «Традиции клезмеров Украины»
[Електронний ресурс] // Еврейский фонд Украины. – Режим доступу:
http://jewishkiev.com.ua/fundnews/610-klezmer-presentation. – Назва з екрана.
48. Чамара О. Унікальна колекція етнічних музичних інструментів - гордiсть
Львова i всiєї України [Електронний ресурс] / О. Чамара. – Режим доступу:
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Вибрані відгуки
та рецензії
Найважчі дороги
ведуть до найвищих вершин.
Макс Кідрук
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А. І. Іваницький,
член-кор. НАН України,
доктор мистецтвознавства,
професор, провідний науковий співробітник
Інституту мистецтвознавства, фольклористики
та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України.

РЕЦЕНЗІЯ
на монографію доцента КНУКіМ Раїси Гусак
«Традиції клезмерів Поділля»
Рецензована праця привертає увагу багатьма оригінальними і цінними за
новизною ознаками. По-перше, – сам матеріал (теоретичний і музично- практичний).
Робота постала наслідком, без перебільшення рідкісної спостережливості авторки та
уміння побачити наукові й педагогічні проблеми в регіоні і культурі – в
інструментальній музиці клезмерів, – яка, здавалося б, занепала через катаклізми XX
століття. Р. Гусак зуміла розгледіти численні явища і факти клезмерського
мистецтва, збережені у сучасній живій традиції українських народних музикантів
Поділля. Таке унікальне явище в історії культури – засвоєння однієї національної
традиції (єврейської) іншою (українською) – пояснюється тим, що разом з
єврейською міграцією на українські землі від ХVІ–ХVІІ століть українську
інструментальну музику було збагачено новоєвропейськими інструментами, а також
засвоєнням місцевими музиками манер гри і численних зразків єврейської
фольклорної культури. Саме цей останній факт і відіграв ту роль, що на Поділлі в
репертуарі українських музик збереглися численні явища колишньої розвиненої й
своєрідної єврейської інструментальної культури.
Завдяки дослідницькій спостережливості Р. Гусак зараз є можливість скласти
достатньо повну картину і клезмерського побуту, і почути півтори сотні записаних
нею зразків тієї інструментальної культури. Вже один цей факт засвідчує велику
історичну і науково-педагогічну вагу роботи «Традиції клезмерів Поділля». Останнє
доведено й практикою Р. Гусак, яка багато років керувала студентським
інструментальним ансамблем «Весільні музики», який виконував не тільки
українську інструментальну музику (це була основа репертуару), але й сербські,
білоруські, румунські, російські, молдавські та єврейські інструментальні
награвання на відповідних традиції музичних інструментах. За цю плідну роботу
Р. Гусак було присвоєні звання заслуженої артистки України та звання доцента.
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По-друге, – виклад численних спостережень, опрацювання широкого кола
літератури з питання, загальна логіка роботи і її стиль засвідчують не просто
володіння авторкою матеріалом, але й не так часто подибувану в сучасній науці і
педагогіці ясність, бажання і вміння поділитися з читачем власними знаннями. Це
досить рідкісний випадок, коли автор не просто ділиться знаннями, але веде діалог
з читачем – за законами зацікавленого спілкування. Треба сказати, що робота
читається з інтересом, нерідко виклад захоплює – бо і авторка захоплена обраним
предметом. Особливо хочу наголосити, що робота обіймає максимальне можливе
коло ракурсів. Перед читачем постає об’ємна панорама історії єврейського етносу на
Поділлі, побуту, музичної культури, звичаїв, міжнаціональних контактів. Все це
органічні, виважені складові загального етнографічно-історичного контексту.
Цінним матеріалом посібника є музичний аналіз власноруч зібраного й
транскрибованого

нотного

матеріалу.

По-суті,

це

нова

сторінка

нашого

теоретичного етомузикознавства. Докладно й професійно, із знанням дотичної
літератури, проаналізовано лади, модуляційні плани, форму, закономірності
ансамблевого виконавства. Робота оснащена великою бібліографією, яка сама собою
становить надзвичайно цінну частину праці. Подано також імена інформантів, звід
репертуару ряду значних виконавців, пояснення до тексту і музичного матеріалу.
Останнє, зважаючи на великий педагогічний і творчий досвід авторки, є вагомою
методичною частиною роботи. Не лише за змістом і унікальністю матеріалу, але й
науковим оснащенням книга Р. Гусак є нерядовим явищем на загальному тлі
українського етномузикознавства. Значним досягненням авторки є «підтекст»: у
читача виникають і світлі, і сумні почуття. Вони викликаються роздумами про
історію українського і єврейського народів, яким долею судилося жити поруч,
згадується Шолом Алейхем з його тонкими спостереженнями про співжиття, про
гірку долю двох етносів, яких зла воля не раз зіштовхувала в непотрібних
конфліктах... Це, так би мовити, «ліричний» аспект моїх вражень від роздумів над
сторінками книги.
Що ж до ваги і значення роботи Р. Гусак, – ця праця мені бачиться дуже
вчасною. Добре, що авторці вдалося не просто врятувати від остаточного забуття
цінну сторінку не тільки клезмерської культури, але й підкреслити змістовність
взаємодії двох етнічних культур. Гадаю, що ця цінна праця отримає не лише
практично-педагогічний резонанс (який для мене очевидний), але й увійде в число
досягнень і єврейської, і української наукової і педагогічної думки. Наприклад,
Д. Федоренко, українець, який провів дитинство і юність у змішаних поселеннях
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євреїв і українців на Поділлі (до речі, добре володів мовою ідиш), написав роботу
про єврейську сімейну педагогіку і на початку 1990-х років його було визнано в
Ізраїлі одним з основоположників єврейської національної педагогіки.
Я добре обізнаний з творчою і педагогічною роботою Р. Гусак, яка на сьогодні
є провідним етноінструментознавцем України. Тому рукопис книги «Традиції
клезмерів Поділля», читаний мною кількаразово, постійно асоціювався з
особистістю авторки як творчої людини і талановитого педагога.
Теперішня рецензія засвідчує стан монографії після доопрацювання. Цілком
відповідально хочу сказати, що робота готова до друку і не потребує якихось
кардинальних корективів. І хочу наголосити на такому: це праця, яка постала не
внаслідок аматорських пошуків, а є виваженим, досконалим дослідженням, що
засвідчує авторську позицію. Щось може в інших читачів викликати побажання чи
часткові незгоди. Але справжня наука і педагогіка (а саме до такого кола праць
належить робота Р. Гусак) завжди спирається на повагу до авторського стилю,
думки, логіки – тим більше, що за цим стоять роки польової, педагогічної, творчовиконавської практики.
Вважаю, що праця Р. Гусак «Традиції клезмерів Поділля» є зрілою, цінною
книгою, яка для вітчизняної науки і педагогіки становитиме вагомий здобуток,
принесе багато цінного в теорію і практику музичного етноінструментознавства. В
методологічному ключі монографія послужить прикладом для поглиблення
проблематики польових, наукових досліджень, нотний матеріал стане джерелом для
розширення репертуару народно-інструментальних ансамблів і не меншою мірою –
зміст книги стане цінною роботою в цілому для поглиблення теоретичної і
педагогічної проблематики етнокультурології.
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М. Й. Хай,
докторант, кандидат мистецтвознавства,
доцент кафедри музичної фольклористики
НМАУ ім. П. І. Чайковського.

Рецензія
на монографію Р. Гусак «Традиції клезмерів Поділля»
Українська етноінструментознавча наука насьогодні має вагомі здобутки у
ділянці запису, етноорганологічних й етноорганофонічних обстежень, аналітичних
дослідів та транскрибування безцінних розсипів народної музично-інструментальної
культури, як титульної (української) нації, так і національних меншин, що
проживають
на
теренах
нашої
Вітчизни
(праці
О.
Фамінцина,
М. Привалова, М. Лисенка, Ф. Колесси, Г. Хоткевича, К. Квітки, М. Грінченка,
А. Гуменюка, І. Мацієвського, Б. Яремка, автора цих рядків та багатьох ін.).
Серед досліджень інструментальної музики нацменшин, що населяють
Україну, найвищого з-поміж усіх інших, рівня дослідженості і наукового аналізу,
досягли праці з музично-етнографічної іудаїстики (М. Береговський, М. Гольдін,
3. Столяр, Б. Луканюк).
Рецензована робота відомої української дослідниці НІМ, заслуженої артистки
України, доцента кафедри фольклору, народнопісенного і хорового мистецтва
КНУКіМ та музичної фольклористики НМАУ ім. П. Чайковського Раїси Гусак
«Традиції клезмерів Поділля», що пропонується автором в якості монографії, є
новим і вагомим кроком на шляху продовження цієї важливої науководослідницької традиції в українському етномузикологічному процесі.
Науково-фолькльористична (польова) та дослідницька (аналітична,
колекціонерська, науково-комунікативна та ін.) робота вельмишановної авторки
широко відома, як в Україні, так і поза її межам (в Росії, Польщі, Німеччині, Австрії,
Франції, Словаччини, Китаї, Ізраїлі та ін.).
Вже найперші польові експедиції на Гуцульщину, Покуття, Закарпаття,
Західне і Східне Поділля (власне, піддослідний регіон пошукувачки), науковотеоретичні виступи на всеукраїнських та міжнародних конференціях та, особливо, її
педагогічна і науково-реконструктивна практика над відтворенням традиційних
форм інструментального музичення серед студентської молоді, стали помітним
явищем в історії музично-інструментальної україністики та іудаїстики. А відома
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науково-аналітична розвідка Р. Гусак про український свистунець «Керамічний
свистунець в Україні» (Проблеми етномузикології. – К., 1998. – Вип. 1. – С. 180–198)
без усіляких перебільшень, виконана на рівні найвищих зразків європейської
етноорганологічної аналітики.
Задум рецензованої праці Р. Гусак володіє потужною методологічною й
методичною базою, як уже мовилося, в продовження найкращих традицій
української музичної іудаїстики (М. Береговський, М. Гольдін), а також російської
(Є. Гіппіус, І. Земцовський та ін.). Заслуговують, зосібно, уваги історико- та
музично-етнографічні,

жанрово-класифікаційні

погляди

і

здобутки

автора,

органічне відчуття нею структури й інструментальної фактури єврейської музики, її
національного колориту (етнічного звукоідеалу), інтонаційного й виконавського
стилю тощо.
Але чи не найціннішим ілюстративним доповненням до роботи є нотний
матеріал, бережливо і скрупульозно зібраний авторкою із польових та інших
письмових джерел і не менш ретельно і фахово затранскрибованих і відредагованих.
В умовах сучасної тотальної т. зв. «шароваризації» і наступу на традиційну культуру
вторинно-десятинних клубно-самодіяльницьких форм і несмілого, що дедалі
зміцнюється, протиставлення їм методики вторинної науково-виконавської
реконструкції, вказану роботу Р. Гусак направду важко переоцінити.
Водночас, робота має деякі недоробки:
недостатня структурованість тем і розділів, що виявляється в несиметричності
історико-етнографічної і, власне, аналітичної її частин;
невикінченість розділів і деяких напрямків роботи; робота потребує мовностилістичного допрацювання.
За умови згаданих і незгаданих тут допрацювань робота Р. Гусак поза усякими
сумнівами має всі шанси бути не лише рекомендована до друку в якості монографії
з єврейської традиційної музичної культури в Україні, а й стати помітним явищем в
українській (а, можливо, й світовій) музично-етнографічній іудаїстиці.
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М. А. Давидов,
доктор мистецтвознавства,
професор, завідувач кафедри народних
інструментів НМАУ ім. П. І. Чайковського

Рецензія
на монографію Р. Гусак «Традиції клезмерів Поділля»
(на матеріалі весільних містечкових інструментальних ансамблів
східноподільської Наддністрянщини)
Монографія розрахована на широкий загал студентів і викладачів середніх та
вищих
мистецьких
навчальних
закладів,
фольклористів,
виконавцівінструменталістів, керівників інструментальних ансамблів, композиторів,
музикознавців, шанувальників єврейської народної музики.
Робота має оптимально багатогранний характер охоплення матеріалу по даній
темі.
Щодо професіоналізму написання, в літературі з інструментальної
фольклористики її можна віднести до числа надзвичайно системних робіт,
наприклад, таких як дисертаційні дослідження Вікторії та Ігоря Мацієвських,
присвячених виконавському мистецтву гуцульських скрипалів та гуцульських
сопілкарів, але, з тією особливістю, що Раїса Гусак розкриває ігрову культуру євреїв
як багатоаспектне духовне самовираження нації, причому, не ізольовано від
музичних культур інших народів, а в контексті з європейською духовністю й
свідомістю, з багатонаціональним оточенням – українським, болгарським,
молдавським, угорським, при цьому, з одного боку, запозичуючи засоби і прийоми
інструментального мистецтва від інших культур, а з іншого, активно впливаючи на
них своїм мистецьким менталітетом, засобами і прийомами самовираження в музиці,
ширше, – власними духовними надбаннями. Опосередковано, робота Раїси Гусак
дозволяє зрозуміти феномен загальнонаціональних музично-естетичних надбань як
фактора формування музикантів єврейської національності в середовищі
найвидатніших музикантів світу.
Монографія Р. Гусак «Традиції клезмерів Поділля» (на матеріалі весільних
містечкових інструментальних ансамблів східно-подільської Наддністрянщини)
відповідає найвищим критеріям щодо забезпечення новітньою інформацією про
єврейський музичний інструментарій у його органіці, в оптимальному розмаїтті
різновидів, про географію його побутування, жанрове функціонування, прийоми і
способи гри у його як національному, так і міжнаціональному вжитку.
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Сказане дає підстави рекомендувати монографію Р. Гусак «Традиції клезмерів
Поділля» до видання.

М. А. Давидов
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Е. В. Хаздан,
этномузыколог,
кандидат искусствоведения,
музыкальный критик.

В продолжение традиций Моисея Береговского
Каждый, кому доводилось держать в руках книгу М. Я. Береговского
«Еврейская народная инструментальная музыка» (М., 1987), открыв монографию
Раисы Гусак «Традиції клезмерів Поділля» (Винница. 2014), найдет в этих двух
изданиях немало общего. Это не только предмет исследования и интересующий
ученых географический ареал. Обе работы являются итогом многолетней
собирательской деятельности, ее научным обобщением и объединяют историкотеоретическую часть и публикацию образцов фольклорной коллекции. Фактически
новая книга заполняет гигантскую лакуну: это первая монография, посвященная не
только инструментальной традиции, но и вообще музыке восточноевропейских
евреев, написанная на территории бывшего Советского Союза после
М. Береговского. В ней зафиксированы живые исполнительские традиции
музыкантов восточноподольского Приднестровья последней четверти XX в.
Украинский регион более века привлекает внимание исследователей
еврейской культуры. В 1912 и 1913 гг. руководимые С. Анским первые
этнографические экспедиции обследовали местечки Волынской. Подольской,
Херсонской губерний. В первой поездке принимал участие композитор. музыковед,
музыкальный критик Юлий Энгель, во второй – фольклорист Зиновий Кисельгоф.
Некоторые из сделанных в то время записей до сих пор хранятся в фондах Института
рукописи Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского.
В 1929 г. в Киеве был создан Кабинет музыкальной этнографии, которым
руководил Моисей Береговский. Собранная им коллекция регулярно пополнялась
материалами новых экспедиций, к началу войны она насчитывала 1200 валиков.
Планомерная расшифровка, обработка, систематизация записей, поступавших в
ведение Кабинета, привела к формированию уникального фонда, чудом уцелевшего
в годы войны.
Впервые в нем были представлены, детально описаны все основные жанры
еврейского фольклора. Работы Береговского легли в основу многих зарубежных
исследований, однако в Советском Союзе были опубликованы лишь два из пяти
томов его монументального труда «Еврейский музыкальный фольклор». Лишь
совсем недавно он вьшел целиком, единым изданием на электронных дисках.
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Работа Р. Гусак становится новым звеном давней исследовательской
традиции. Она основана на материалах экспедиций 1987–2002 гг. Вы скажете: о
каких же клезмерах сегодня может идти речь? Действительно, после страшной
катастрофы военных лет, после сталинских репрессий, а затем, в 1980-х, волны
эмиграции в Израиль еврейская Подолия опустела. В историческом путеводителе
«100 еврейских местечек», также базирующемся на экспедиционных материалах,
развернутые статьи о каждом населенном пункте заканчиваются разделами о
современном их состоянии. В том числе здесь есть сведения о еврейском населении
в конце 1980-х – начале 1990-х гг. «К концу 1980-х гг. в Деражне осталось лишь
несколько евреев, по большей части – старики и инвалиды». В другом местечке,
Летичеве, в начале 1990-х гт. «проживали 7 или 8 евреев-пенсионеров». «Из некогда
большой общины к середине 1990-х гг. в Сатанове остался один еврей-инвалид»
[Сто еврейских местечек 1997, 88, 123, 207].
Что же и от кого записывала в своих экспедициях Р. Гусак? Сама
исследовательница поясняет: «Сегодня на украинских свадьбах в основном звучит
еврейская музыка, взаимосвязанная с молдавской и украинской музыкальными
культурами; исполняют ее украинские музыканты-инструменталисты (третье
поколение), обогащая свой репертуар, сохраняя характерные средства
выразительности, специфические стилевые особенности, приемы народного
исполнительства, а главное – ладо-интонационную основу клезмерской музыки
<...>. Музыка звучит в аутентичном и в трансформированном виде, в разной степени
испытывая влияния молдавской или украинской традиции» (с. 39).
Однако в коллекции Р. Гусак есть и некоторое количество образцов
традиционного музыкального фольклора, записанного от еврейских исполнителей.
Автор понимает, что воспроизведение тех или иных номеров из репертуара
клезмеров еще не делает музыку еврейской (тем более что сами народные
музыканты могли играть как еврейские мелодии, так и украинские, русские,
польские, молдавские – популярную музыку своего времени). Свадебная традиция
состоит далеко не только в воспроизведении репертуара, но и в его контексте, его
функции, а также в связанной напрямую с этим контекстом специфической
артикуляции. Переданный через несколько поколений музыкальный материал
воспринимается исполнителями как еврейский, но является не собственно
клезмерским, а вторичной традицией, – памятью о той, прежней, изначальной.
Речь идет об уникальном явлении – освоении и сохранении на протяжении
достаточно долгого времени одной национальной традицией (украинской) – другой
еврейской). При этом происходит не переинтонирование и присвоение мелодий –
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(для исполнителей они сохраняют еврейский колорит, основные жанровые
особенности. Некоторые же имеют «двойное гражданство». Например, характеризуя
одну из них (№ 15, с. 152–153), автор отмечает: «В наше время ее играют в основном
трубачи: евреи – как танец «шер», украинские музыканты – как украинский наигрыш
«Чабан» (с. 40).
Характеризуя зафиксированные мелодии, Р. Гусак условно делит их на три
группы. Первую составляют песни (в основном на идише) или их инструментальные
версии, традиционная клезмерская музыка и хасидские напевы, исполнявшиеся
еврейскими музыкантами. Ко второй группе автор относит произведения,
записанные от молодых украинских музыкантов. «Репертуар здесь смешанный, –
пишет исследовательница, – в одной пьесе соединяются еврейские и украинские,
еврейские и молдавские песенные интонации или инструментальные танцевальные
мелодии» (с. 68). Для этой музыки характерно применение современных
исполнительских приемов, использование интонаций, воспринятых из средств
массовой коммуникации. Третью – наиболее многочисленную группу – составляют
мелодии, записанные от украинских музыкантов старшего возраста, которым ранее
доводилось играть в свадебных ансамблях вместе с клезмерами. Именно здесь автор
выявила сохранение наиболее ярких признаков клезмерского стиля. Еше одним
источником стали партитуры, выполненные руководителями капелл.
В комментариях к музыкальным номерам Р. Гусак отмечает их жанровые,
ладовые, интонационные особенности, указывает на совмещение разноэтнического
материала. По сути, в монографии продолжается начатое М. Береговским изучение
ассимиляционных возможностей национальной культуры, а также значения
исполнительской манеры в создании национального стиля.
Теоретическая часть работы охватывает широкий круг вопросов. Дана
историко-географическая характеристика Восточной Подолии и особенностей ее
заселения разными этносами, рассмотрены формы межнациональных контактов
(например, соседство народных инструментальных ансамблей и самодеятельных и
профессиональных оркестров или «заимствование» так называемого свадебного
тембра трубы, тогда как, например, в Белоруссии это скрипка с цимбалами),
приведены описания быта, музыкальной культуры, обычаев подольских евреев.
Р. Гусак не просто дает историографический контекст своего исследования,
но и сопоставляет результаты собственной розыскательской работы с тем, что
удалось зафиксировать в разное время другим фольклористам. Например, автор
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указывает мелодии, ранее записанные М. Я. Береговским, 3. Столяром или
наигрыши, которые сейчас широко известны среди американских исполнителей
клезмерской музыки.
Отдельная глава посвящена еврейской свадьбе и сопровождающей ее
инструментальной музыке, которая звучала на помолвке и маркировала все
основные моменты обряда. На нее, подчеркивает Р. Гусак, возлагалась роль
организатора действа1. Сочное, яркое описание сопровождают многочисленные
цитаты, изображающие свадебные торжества и их музыку: приемы виртуозной игры
на разных инструментах, облик и поведение клезмеров, восприятие и оценку
слушателями – участниками торжества и гостями – клезмерской игры, а также их
отношение к инструменту и музыканту.
Подробно рассматриваются функции инструментов и особенности изложения
музыкального материала в ансамбле. Это чрезвычайно редкие сведения, особенно
если учитывать, что состав капелл в Украине отличается от белорусских и польских
клезмерских ансамблей использованием большого числа медных духовых
инструментов – в них входят трубы и корнеты, альты, баритоны, тромбоны. Важным
участником музыкального коллектива является ударник. «От человека, играющего
на большом барабане, требуется не только задавать темп, показывать ритм, выделяя
синкопы, иметь необходимую силу удара, но и демонстрировать сноровку, смекалку.
ловкость, умение импровизировать. Техника игры искусного барабанщика
чрезвычайно разнообразна, он поддерживает ритмику в вариационной и
импровизированной форме, всегда изменяя ее в соответствии с мелодией», – пишет
Р. Гусак, поясняя, что исследователи практически не уделяли внимания роли этого
музыканта в ансамбле и не пробовали проанализировать его партию (с. 71).
Рассматривая форму инструментальных наигрышей, Р. Гусак обращает
внимание на строение «колена» – основной части сочинения, повторяемой
многократно. Она отдельно исследует различные типы вступления, мелодического
затакта, коды, характеризует ладовое строение клезмерской музыки.
Книга снабжена обширным нотным приложением, включающим клезмерские
мелодии и партитуры для разных составов – от двух до семи инструментов (всего
151 пример). Многие из примеров снабжены краткими

Автор особо отмечает, что в отличие от еврейской, в описаниях украинской свадьбы речь идет в основном о
песнях: их тексте, его прямом и переносном значении, времени исполнения и символике, исполнителях, месте
в обряде и т. п. Об инструментальной музыке мы может узнавать лишь их кратких ремарок: «позаду вс1х —
музики», «таниюють пш звуки музык» и др. (с. 65). Это совпадает с нашими исследованиями,
1
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комментариями. Обширная библиография сама по себе представляет очень
серьезную работу. Кроме того, в приложениях содержатся данные об информантах,
региональных особенностях репертуара и составах капелл. Они позволяют
проследить некоторые изменения в репертуаре, численности и составах ансамблей,
происходившие на протяжении последних полутора десятилетий XX в. В помощь
иностранным читателям даны резюме на трех языках – английском, русском и
идише.
Книга выпущена очень небольшим тиражом. Тем более важным кажется
обратить на нее внимание всех интересующихся традициями евреев Восточной
Европы – фольклористов, этнографов, музыкантов (как музыковедов, так и
исполнителей) и, может быть, издателей, поскольку в русском переводе она, без
сомнения, будет широко востребована не только в России.
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В. Заєць
Свято фольклорної музики
У Київському державному університеті культури і мистецтв відбулося свято
фольклорної музики з нагоди 25-річчя творчої діяльності та присвоєння звання
«Заслужена артистка України» доценту кафедри фольклору та етнології, керівникові
фольклорного гурту «Весільні музики» Раїсі Гусак.
Першим привітав ювіляра ректор університету Михайло Поплавський.
Зачитавши Указ Президента України про присвоєння Раїсі Гусак високого звання,
ректор зазначив, що дослідження і популяризація народної музики – то один із
стратегічних напрямків діяльності вузу. Маємо не лише зберегти багатющу
спадщину, а й зробити належний внесок до скарбниці народної творчості. І це вже
не просто добрі побажання – зроблено успішний старт на обраному шляху, що стало
можливим завдяки наполегливій праці згуртованого на кафедрі фольклору і
етнології колективу обдарованих ентузіастів, серед яких зіркою першої величини
заслужено вважається Раїса Гусак. Вона – широко відомий у музичному світі
дослідник, автор унікальної колекції музичних інструментів, яка перетворилася в
художньо-творчу лабораторію мистецьких вузів, стала широко відомою як у нашій
країні, так і за кордоном. Раїса Гусак – єдиний представник України серед посланців
41 країни світу – членів Міжнародного комітету музеїв та колекцій музичних
інструментів.
Справжній митець завжди живе інтересами свого народу, дбає про виховання
продовжувачів його справи. І про Раїсу Гусак недаремно кажуть, що вона належить
до тих зірок, які запалюють нові зірки. Талановитою ученицею Раїси Дмитрівни
стала, наприклад. Марина Корогода – керівник фольклорного ансамблю початківців
«Берегинька», якому випала честь розпочати художню програму вечора. Хвилююче
прозвучали у виконанні хлопчиків та дівчаток «Та куди їдеш, Явтуще…»,
«Краков’як», «Печенеє порося»...
Піднесено пролунали голоси артистів Державного фольклорного театру
«Берегиня» (керівник –народний артист України М. Буравський);
Битим шляхом козаки йдуть,
Вороного коня ведуть...
Кожне слово, кожен звук неповторної пісні вимальовував в уяві образ
великого народу, здатного на подвиги, гідного поваги і безсмертя.
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Щиро привітали ювіляра і широко відомий в Україні та за її межами
фольклорний гурт «Древо» Національної музичної академії України (керівник –
Є. Єфремов), лауреат премії «Дружба» фольклорний гурт «Кралиця» (керівник –
І. Синельников).
Особливими чарами були оповиті виступи учасників ансамблю «Весільні
музики». Ті, хто вболіває за збереження і примноження скарбниці народної музики,
знають, що цей колектив — єдиний інструментальний у вузах мистецького профілю,
який планомірно впроваджує в практику навчального процесу записану у
фольклорних експедиціях традиційну інструментальну музику багатьох регіонів
України: Закарпаття, Гуцульщини, Поділля, Буковини, Полтавщини... Учасники
ансамблю сумлінно досліджують музичний фольклор субетнічних груп та
національних меншин. Багато робиться для відродження деяких зникаючих
музичних жанрів. «Весільні музики» стали лауреатом II Міжнародного фестивалю
єврейського музичного мистецтва (Луцьк, 1997). Колектив успішно репрезентував
традиційну музику Гуцульщини на IV Європейському симпозіумі (Польща, 1994),
отримав почесний диплом XV ювілейного фестивалю української культури
(Польща, 1997). У цьому році солісти ансамблю стали лауреатами Міжнародного
фестивалю в Білорусії: А. Задворний (сопілка) – перша премія, М. Гандзола
(гармошка) – третя премія. Досконало виконані в ході вечора мелодії засвідчили
високий рівень майстерності «Весільних музик», виплеканих під керівництвом Раїси
Гусак.
Привітати ювіляра прийшли і численні діячі культури, представники
громадськості, колеги, друзі. Говорилося про те, що митці нового покоління, які
поповнюють сьогодні ряди діячів української культури, будуть здатні зробити її
більш життєспроможною лише тоді, коли використовуватимуть у своїй творчості
надбання попередників, розвиватимуть національні фольклорні традиції. Мистецька
діяльність заслуженої артистки України Раїси Гусак якраз і спрямована на
здійснення цієї почесної мети. На жаль, їй, як і багатьом іншим митцям новітньої
України, доводиться працювати у важких умовах, викликаних як кризовими
явищами в економіці, так і недбалим, а то й ворожим ставленням до української
культури з боку певних політичних сил.
Як зауважив завідувач Проблемної науково-дослідної лабораторії музичної
етнографії Національної музичної академії, кандидат мистецтвознавства Михайло
Хай, у зловісні 30-ті роки влада в Україні руйнувала храми, сьогодні ж вона,
керуючись відповідними настановами і концептуальними засадами, робить все для
того, щоб переставали діяти не лише бібліотеки та клуби, а й кафедри, вузи.
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Часто-густо доведені до відчаю артисти та науковці, позбавлені можливості
віддаватися улюбленій справі, залишившись без засобів існування, шукають
порятунку в інших країнах. Подібна ситуація в Україні вже була, коли сотні й тисячі
кращих її синів змушені були виїздити за кордон, щоб віддати свої таланти і сили
справі розбудови чужої економіки та культури. Цій трагедії й була присвячена
лемківська пісня, яку проспівав, граючи на лірі, Михайло Хай. Голосом артиста до
сучасників звернувся далекий лемко, який скаржився на те, що у ріднім краї
«трапилася біда», коли не можна «заробити хліба», багатьом довелося їхати в
«гамерикський край». І все ж таки той лемко вирішує: «Хоч у нас біда, не поїду в
гамерикський край!». Пісня з натяком, – зауважив Михайло Хай.
Дякуючи всім, хто привітав її з ювілеєм і високою нагородою, Раїса Гусак
висловила впевненість, що такі творчі зустрічі ще не раз порадують студентів,
викладачів, гостей університету:
Ми започаткували серію вечорів народної музики. Уже й сьогодні вони
проходять при переповненій залі. Тож ставимо питання перед нашим ректором про
спорудження великого концертного залу. Відрадно, що він ставиться до цієї
проблеми з розумінням. І можна сподіватися, що будуть у нас всі умови для
натхненної творчої праці, яка виливатиметься у все нові й нові свята народної
музики.
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Відгук
про виступ творчого колективу
Київського Національного університету культури і мистецтв
у Ніжинському училищі культури і мистецтв імені Марії Заньковецької
05.02.2008 року

Шановний Михайле Михайловичу!
Наші навчальні заклади пов’язує давня творча дружба. Значна частина
викладацького складу училища в минулому – випускники Київського інституту
культури імені О. Корнійчука. Щороку випускники училища вступають до
Київського Національного університету культури і мистецтв.
Тому з особливою радістю ми зустрічали студентів та викладачів
прославленого вузу.
Організувала зустріч Заслужена артистка України, професор, музикознавець
– фольклорист Раїса Дмитрівна Гусак – людина, закохана у свою справу, фанатично
віддана вивченню, пошуку та популяризації українського фольклору. Свою любов
до української народної музичної спадщини вона передає молодому поколінню,
своїм студентам.
Розпочався захід піснею «Котилася ясна зоря з неба» у виконанні вокального
тріо кафедри народного пісенного виконавства у складі Марини Вергун, Ірини
Кучеренко та Ольги Яковенко.
Затамувавши подих аудиторія слухала професійне виконання вокального
тріо. В унісон чудовому співу звучав майстерно підібраний акомпанемент
провідного концертмейстера кафедри пісенного виконавства Валентини
Дерев’янко.
Бурхливими оплесками зал зустрічав випускницю училища, нині студентку
ІІІ-го курсу Київського Національного університету культури і мистецтв, Марину
Вергун, яка виконала кілька українських народних пісень.
Виступ Лауреата Всеукраїнського конкурсу, студента III курсу університету
Максима Бережняка відкрив двері для наших студентів у скарбницю народного
інструментального мистецтва. Багато з них, можливо, вперше побачили і почули
таке розмаїття українських музичних інструментів Західного регіону України.
Немов з далекої полонини приніс до Ніжина чарівні звуки телинки, дримби,
свистульки, окарини цей обдарований юнак. Присутніх полонили фантастичні звуки
флояри і «Вівчарські награвання» у виконанні Максима подарували всім
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хвилини творчої насолоди. Кожна нова мелодія виконувалася на іншому
інструменті: флояру змінювала флейта-пана, а за нею виспівувало різними голосами
сімейство сопілок, і, здавалося, як немає кінця українським народним пісням, так і
немає кінця інструментарію, який створений народними умільцями для того, щоб їх
супроводжувати. Високу професійну майстерність в акомпанементі Максиму
Бережняку продемонструвала провідний концертмейстер кафедри М. В. Іваненко.
Всю зустріч супроводжував науковий коментар Раїси Дмитрівни Гусак, яка
своїми енциклопедичними знаннями українського фольклору назавжди причарувала
серця і душі присутніх на концерті ніжинців.
Зустріч студентів Київського Національного університету культури і
мистецтв з колективом училища стала не тільки святом фольклору, а й надихнула
випускників училища до вступу в один з провідних вузів України.
Адміністрація училища щиро вдячна Вам, Михайле Михайловичу, ректорату
Київського Національного університету культури і мистецтв, Раїсі Дмитрівні Гусак
та учасникам зустрічі за можливість творчого спілкування і сподівається на
співпрацю між нашими навчальними закладами і надалі.
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Зберігаючи традиції клезмерської музики
Музичний вечір – презентація пройшов у Посольстві Федеративної
Республіки Німеччини в Києві. Єврейський фонд України презентував монографію
професора Раїси Гусак «Традиції клезмерів Поділля».
Відкриваючи презентацію, заступник радника посольства ФРН Ульріх
Хакенбруш зазначив, що в такий складний час для України вкрай необхідні саме такі
музичні вечори, спрямовані на мир і взаєморозуміння між народами.
Голова Правління Єврейського фонду України Аркадій Монастирський
розповів присутнім про історію етнографічних експедицій з вивчення єврейського
фольклору та історії клезмерів в Україні.
Автор книги, доцент Київського національного університету культури і
мистецтв Раїса Гусак розповіла про те, як писалася монографія, про свої
етнографічні експедиції по слідах відомого єврейського фольклориста і вченого
Мойсея Береговського і про зв'язки музичних народних традицій.
Результатом численних експедицій Раїси Гусак стала презентована наукова
праця та музичні записи понад 250 єврейських мелодій, записаних нею протягом 20
років у різних областях України.
На запрошення Раїси Гусак на вечорі – презентації виступив ансамбль
«Смерека», в репертуарі якого понад 50 творів єврейської музики. Прозвучали
фрейлахси, написані єврейськими музикантами у містечках Вінниччини. Серед них
унікальні твори «Мазлтов» і «Чабан», написані на початку минулого століття. Деякі
фрейлахси носять назви «штетлів», де вони були написані, а інші носять прізвища їх
авторів. Ансамбль «Смерека» під керівництвом Олександра Мізерія, створений у
2002 році і є лауреатом багатьох міжнародних та всеукраїнських фестивалів
фольклорної музики.
Прес-служба газети «Киев еврейский». – 2014. – №.6.
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Круглий стіл, 16 лист. 2000 р., м. Київ.
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м. Миколаїв.
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г. Ленинград.
Гнат Хоткевич і сучасність : Міжрегіон. наук.-теор. конф., присвяч. 110-річчю від
дня народження Г. М. Хоткевича, 28 груд. 1987 р., м. Рівне.
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культурі, 2013 р., м. Косів, Івано-Франків. обл.
Зрима пісня : ІХ Всеукр. семінар-практикум з питань символіки та семантики в
українській культурі, 24–29 жовт. 2011 р., м. Одеса.
Зрима пісня України : XIІ Всеукр. семінар-практикум з питань символіки і
семантики в українській культурі, 27–31 жовт. 2014 р., м. Одеса.
Інститут культури на сучасному етапі : наук.-практ. конф. до 25-річчя КДІК, 1993
р., м. Київ.
Контонация: перспективы музыкального искусства и науки о музыке : Междунар.
инструментовед. конгр., 5–7 дек. 2011 г., г. Санкт-Петербург.
Культура і сучасність: проблеми, тенденції, трансформації : наук.-практ. конф.
проф.-викл. складу, докторантів, аспірантів та студентів, 2001 р., м. Київ.
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р., м. Київ.
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Культура України і слов’янський світ : наук.-практ. конф., 1992 р., м. Кам’янецьПодільський.
Культурна політика у контексті полікультурного світу : Всеукр. наук.-практ. конф.,
29–30 верес. 2011 р., м. Київ.
М. О. Грінченко і розвиток української музичної культури : Респ. наук.-теор. конф.,
присвяч. 100-річчю від дня народження Миколи Грінченка, 6–7 черв.
1988 р., м. Київ.
Марка Грушевського читання : Всеукр. наук.-практ. конф., 2006 р., м. Київ.
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Международная конференция в рамках фестиваля, посвященного 100-летию со дня
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народження Г. Хоткевича, 11–12 черв. 1988 р., м. Харків.
Міжнародна науково-практична конференція до 125-річчя Климента Квітки,
2005 р., м. Київ.
Міжнародний семінар «Клезфест», 2000 р., м. Євпаторія.
Музика в діалозі з сучасністю: педагогічні, мистецькі і комунікаційні аспекти
музичної культури України межі ХХ – ХХІ століть : наук.-практ. конф.
професорсько-викл. складу, докторантів, аспірантів, магістрів та студентів, 25 квіт.
2013 р., м. Київ.
Музика Землі : вист. та концерт-презентація керам. муз. інструментів, 28 квіт.
2012 р., м. Київ.
Музичний фольклор у контексті культурних мутацій : Всеукр. наук.-практ. конф.,
13–14 квіт. 2006 р., м. Донецьк.
Народна музика Cередньо-східної Європи. Традиційний весільний обряд : III
Міжнар. симп., 12–25 лип. 1993 р., Польща, м. Дубенка над Бугом.
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Народна музика Середньо-східної Європи. Музика інструментальна : ІV Міжнар.
симп., 11–24 лип. 1994 р., Республіка Польща, м. Rybaki n/Narwia.
Народознавчі студії пам’яті Василя Скуратівського : Всеукр. наук.-практ. конф.,
20 жовт. 2011 р., м. Київ.
Науково-практична конференція професорсько-викладацького складу, докторантів,
аспірантів, студентів у рамках Днів науки КНУКіМ, 2006 р., м. Київ.
Науково-практична конференція професорсько-викладацького складу, докторантів,
аспірантів, студентів в рамках Днів науки КНУКіМ, 2007 р., м. Київ.
Науково-практична конференція професорсько-викладацького складу, докторантів,
аспірантів, магістрів та студентів до 200-річчя з дня народження
Т. Г. Шевченка, 3–4 квіт. 2014 р., м. Київ.
Науково-практична конференція та майстер-класи в програмі Всеукраїнського
фестивалю фольклористичних ансамблів «Фольклорна толока», 1994 р., м. Харків.
Науково-практична конференція у рамках Міжнар. фест. традиційної культури
«Покуть», 2006 р., м. Харків.
Науково-практичний семінар вчених Європи, Азії, країн Далекого Сходу, верес.
1993 р., Словаччина, м. Братислава, м. Долна Крупа.
Научно-практический семинар ученых Европы, Азии по проблемам документации
традиционных музыкальных инструментов, 1990 г., ЧСФР, г. Братислава, г. Долна
Крупа.
Научные
чтения,
посвященные
125-летию
со
дня
рождения
К. В. Квитки (к 140-летию Московской консерватории), 24–25 нояб. 2005 г.,
г. Москва.
Національно-культурне відродження і державотворчий процес в Україні: надбання
та перспективи : Всеукр. наук.-практ. конф., 28 берез. 2001 р., м. Київ.
Нова концепція та сучасні підходи у питаннях підготовки кадрів культури : наук.
конф. проф.-викл. складу та аспірантів, 1990 р., м. Київ.
Одеські етнографічні читання. Локальна та регіональна специфіка традиційної
культури : ІV Міжнар. наук. конф., 4–9 черв. 2013 р., м. Одеса, м. Тульча (Румунія)
Перша Міжнародна конференція пам’яті М. Я. Береговського, 1993 р., м. Київ.
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Перша наукова конференція дослідників народної музики західноукраїнських
земель, 24–25 берез. 1990 р., м. Львів.
Проблеми вивчення та пропаганди народної творчості : Респ. наук.-теор. конф., 1990
р., м. Рівне.
Проблеми єврейської історії та культури в Україні : Міжнар. наук. конф., 1993 р., м.
Київ.
Проблеми ідеологічної боротьби в мистецтві на сучасному етапі : респ. наук.-теор.
конф. викл. та аспірантів вузів мистецтв та культури, 1976 р., м. Київ.
Проблеми розвитку художньої культури : Всеукр. наук.-творча конф., 1994 р.,
м. Київ.
Проблемы развития народного творчества и подготовки кадров руководителей
художественных коллективов в вузах культуры и искусств : науч.-практ. конф., 5–7
дек. 1988 г., г. Москва.
Республіканський семінар керівників дитячих та юнацьких фольклорних
колективів, 1987 р., м. Київ.
Республіканський семінар керівників дитячих фольклорних колективів, 7–10 жовт.
1991 р., м. Калуш.
Роль фольклору в ідейно-естетичному вихованні трудящих : обл. наук.-практ. конф.,
23 лист. 1985 р., м. Київ.
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Стан і особливості розвитку родинної творчості етносів України : Круглий стіл в
рамках ІІІ Всеукр. фест. творчих родин нац. меншин України, 2006 р., м. Київ.
Створення мережі архівів культурної спадщини в Україні : Міжнар. семінар, 8–9
черв. 2006 р., м. Київ.
Сучасні форми відтворення традиційної народної культури : Міжнар. наук.-практ.
конф. в рамках Міжнар. фестивалю традиційної нар. культури «Покуть», 1998 р., м.
Харків.
Сучасні художньо-мистецькі та етнокультурні процеси поліетнічного середовища
України : Міжнар. наук. конф. до 90-річчя ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 7–10 груд.
2011 р., м. Київ.
Традиционная музыкальная культура: проблемы междисциплинарного изучения :
Междунар. науч. конф., посвящённая 110-летию со дня рождения Евгения Гиппиуса
и 80-летию со дня рождения Бориславы Ефименковой, 13–15 апр.
2013 г., г. Москва.
Традиційна культура в умовах глобалізації: культурна ідентифікація та
інформаційне суспільство : наук.-практ. конф. у рамках Міжнар. фестивалю
традиційної культури «Покуть», 18–19 трав. 2012 р., м. Харків.
Третий всероссийский конгресс фольклористов, 3–7 февр. 2014 г., г. Москва.
Українська театральна діаспора в контексті державної мовної і культурної політики
: Другий міжнар. культурол. симп., жовт. 2006 р., м. Київ.
Українська театральна діаспора в контексті державної мовної та культурної
політики : Перший культурол. міжнар. симп., 11–15 лист. 2002 р., м. Київ.
Фарфор – фаянс у світовому й локальному вимірах: історія, мистецтво, побут,
бізнес, ідеологія, політика : Міжнар. керамологічний симп., 18–19 жовт. 2011 р.,
с. Опішне, Полтав. обл.
Феномен Культур-Ліги в контексті епохи : V Академ. читання пам’яті Семена
Анського, 22–23 січ. 2008 р., м. Київ.
Фольклор и молодежь : XV науч.-практ. конф., 1987 г., г. Ленинград.
Художня культура: проблеми, перспективи : Всеукр. наук.-творча конф., 1996 р., м.
Київ.
Читання, присвячені 90-річчю від заснування Єврейського історико-етнографічного
товариства, 18–19 груд. 1998 р., м. Київ.
Шості міжнародні наукові фольклористичні читання, присвяч. проф. Лідії
Дунаєвській, 12 трав. 2012 р., м. Київ.

101

54
58
40

70

84

80

86
59
47
75

65
9
39
42
76

ГУСАК РАЇСА ДМИТРІВНА

Біобібліографічний покажчик

Зміст
Від укладача………………………..………………………………..….…..3
Основні дати життя та наукової діяльності...........................................6
Слово про ювіляра…………………………………………………..……8
Мурзіна О. І. Напередодні ювілею..………………………………..9
Поріцька О. А. Життя у музиці……………………………………12
Аторіна С. В. Викладач з Великої літери………………………...14
Степанча Г. Щоб в очах сяяв живий, молодий блиск…………...15
Сінельнікова В. В. Високий політ………………………………...16
Наукова діяльність……………………………………………………...18
Друковані праці………………………………………………………….32
Монографія…………………………………………………………33
Наукові статті, тези доповідей…………………………………….33
Укладач, редактор………………………………………………….40
Художньо-творча діяльність…………………………………………...41
Художні колективи, очолювані Р. Д. Гусак………………………52
Ансамбль народних інструментів «Ентузіаст»…………..52
Ансамбль сопілкарів................................................................53
Інструментальний ансамбль «Троїсті музики»…………...53
Фольклористичний інструментальний ансамбль
«Весільнімузики»…………………………………………….56
Видатні випускники………………………………………………..58
Приватна колекція музичних інструментів України та світу…...60
Бібліографія про життя та діяльність………………………………...67
Вибрані відгуки та рецензії…………………………………………….74
Іваницький А. І. …………………………………………………………..75
Хай М. Й……………………………………………………………….…..78
Давидов М. А……………………………………………………………...80
Хаздан Е. В………………………………………………………………...82
Заєць В……………………………………………………………………..87
Єрмольченко Л. Л…………………………………………………………90
Зберігаючи традиції клезмерської музики………………………………92
Допоміжні покажчики…………………………………………………....93
Іменний покажчик………………………………………………………...93
Алфавітний покажчик назв друкованих праць………………………….95
Алфавітний покажчик назв міжнародних,
всесоюзних, республіканських конференцій, семінарів,
круглих столів, у яких брала участь та виступала з доповідями
Р. Д. Гусак…………………………………………………………………98

102

ГУСАК РАЇСА ДМИТРІВНА

Біобібліографічний покажчик

Міністерство культури України
Київський національний університет культури і мистецтв
Наукова бібліотека

Наукове видання

Гусак Раїса Дмитрівна
Біобібліографічний покажчик
До 70-річчя від дня народження

Укладач Олена Олексіївна Скаченко
Відповідальний за випуск Юрій Іванович Горбань

Формат 210х297. Друк офсетний. Наклад 300 прим.
Видавничий центр КНУКіМ

103

