
ОЗНАКИ ПІСЕННОГО ВІРШУВАННЯ

За основу будь-якого музичного твору, призначеного для богослужіння, беруть або

частину біблійного тексту, або вірша. Композитори-початківці часто відчувають великі

труднощі при виборі віршованого матеріалу. У них виникають такі питання: чи добре

підходять  ті  чи  інші  слова  для  написання  пісні?  Чи  не  містять  вони у  собі  якихось

помилок, що спливуть у процесі роботи? Чи не можуть огріхи і ляпи віршованого тексту

зрештою  звести  нанівець  їхню  композиторську  працю?  Чи  не  буде  даремно

витрачений дорогоцінний час тільки з тієї причини, що хорошу музику підвів поганий

текст?

Не  завжди  людина,  обдарована  музично,  має  поетичне  чуття.  Композитори

звертаються  за  порадою  та  допомогою  до  авторів  віршів.  Але  здебільшого  можна

проаналізувати текст самостійно. Для цього потрібно знати деякі прості правила.

Отже,  за  якими  параметрами  можна  визначити  —  чи  придатні  вірші  для  вашої

подальшої роботи чи ні?

1. Хоч як це дивно звучить, але визначити пісенний потенціал твору можна за його

зовнішнім виглядом:

а) Пісенний вірш не виходить за межі однієї паперової сторінки. Інакше кажучи, він

містить у  собі  певну кількість чотиривіршів — їх  має бути не більше п’яти.  Все,  що

виходить  за  ці  рамки,  композитору-початківцю  буде  не  до  снаги.  Якщо  вам

сподобалася чиясь поема або балада, що складається з 12 чотиривіршів, то доведеться

або вкорочувати текст самостійно, викидаючи з нього зайві строфи, або шукати поетів і

просити  їх  допомогти.  Вкорочуючи  текст,  ви  ризикуєте  викинути  щось  важливе,

порушити взаємозв’язок чотиривіршів і спотворити зміст усієї розповіді. Стиснути чужі

вірші — дуже важке завдання, не всім воно під силу.

І  навпаки,  якщо  ви  вирішили  написати  пісню  на  дуже  коротенький  вірш,  що

складається з одного або двох чотиривіршів, у вас можуть виникнути великі труднощі.

Короткі вірші за своїм емоційним забарвленням дуже рідко бувають пісенними. Вони

пишуться  не  для  зібрань,  не  для  читання  вголос,  вони  взагалі  не  розраховані  на

публіку. Найімовірніше, у вас виникнуть проблеми із приспівом. Дуже мало шансів, що

робота з текстом нестандартної довжини завершиться успіхом, тому не ускладнюйте

собі життя — рахуйте чотиривірші!

б) Рахуємо кількість складів (або голосних літер) у першому рядку першого куплету:

якщо їх 10, то в першому рядку другого куплету їх має бути теж 10. Отже, всі перші

рядки  всіх  куплетів  містять  однакову  кількість  голосних  букв.  Приспів  може

відрізнятися,  але  всі  куплети  мають  бути  у  цьому  плані  симетричні!  Якщо  ж  ви

помітили  збій  ритму,  найімовірніше,  у  автора  з  цим  великі  проблеми.  Такий  текст

однозначно не підходить.

в) Тепер зверніть увагу на закінчення рядків, що римуються між собою.

Любов Господня зігріває

Людські знедолені серця.

Проміння ласки проливає

Рука всевишнього Творця.
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Уважно подивіться на рими:  зігріває — проливає,  серця — Творця.  Чи збігаються

вони? Обов’язково промовте рядки, що римуються, вголос — голосно і виразно. Те, що

ви чуєте, для пісні важливіше, ніж зорові враження.

Бувають неприємні випадки, коли рима раптом зникає, часто разом із ритмом. Іноді

це відбувається тільки в одному з куплетів,  але це означає,  що весь вірш потребує

серйозного доопрацювання.

Не страшно, коли хрест важкий несемо

І падаєм під ним, ранивши ноги,

А страшно, коли, йдучи, нарікаєм

І хочемо звільнитися від нього.

2. Тепер спробуйте вникнути у зміст вірша.

а) Визначте тему. Подивіться уважно — чи всі чотиривірші підтримують задану тему?

Може статися так, що перший куплет оповідає про Різдво, другий — про Жнива, третій

— про Великдень. Якщо ви взяли вірші автора-початківця, то різних тем в одному вірші

може бути навіть  більше,  ніж чотиривіршів.  Відкладіть  такі  твори.  Виберіть  текст,  у

якому від початку до кінця динамічно розвиватиметься одна тема.

б) Визначте — чи немає у тексті смислових, логічних помилок. Повільно та вдумливо

прочитайте всі куплети — чи не виникло у вас сумнівів чи питань щодо написаного? Чи

зрозуміло автор висловлює свої думки? Уявіть собі цей текст написаним прозою — чи

все у ньому послідовне та логічне?

Із Новим роком, що настав,

Зі святами, що йдуть довкола,

З Христовим радісним Різдвом

Вітає всіх недільна школа!

Як можна йти довкола? Навколо чого йдуть (чи ходять?) свята? Якщо мовиться про

Новий рік, що настав, то свята, з якими вітають у вірші, мають йти вслід за ним, чи не

так? Коли виникає багато питань, то це погана ознака.

в)  Догматичні  помилки.  Якщо  текст  містить  посилання  на  Святе  Писання,  автор

наводить історичні факти, висловлювання великих людей або цитати з книг, звіртеся з

першоджерелами. Це можна швидко зробити за допомогою Інтернету.

А пастухам, що у долині

Овече стадо стерегли,

З’явився ангел на хмарині

І радісно гукнув згори.

Із  Писання ми знаємо,  що,  дійсно,  пастухи у  ніч  народження Спасителя стерегли

свою  отару  і  їм  з’явився  небесний  посланець  з  радісною  новиною.  Проте  ніде  не

сказано, що він був на хмарині. Та й навіщо вона ангелу? І взагалі точно не вказується,
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чи він постав прямо перед ними, чи з’явився на небі. Отже, слова: радісно гукнув згори

— також не відповідають дійсності.

г)  Стилістичні,  орфографічні,  пунктуаційні  помилки — якщо їх  у тексті  багато,  вам

потрібно  насторожитись.  Автор  вірша  має  дати  вам  грамотний  матеріал.  Якщо

помилок безліч, просто віддайте твори для доопрацювання.

Люблю я осінь в золото одіту,

Можливо, тим, що в пору цю

Мені судилось Богом народитись.

За це подяку я несу Творцю!

3. Фонетичні проблеми. Знову прочитайте текст вголос, але тепер зверніть увагу не

на закінчення, а на основну частину кожного рядка.

а) Через надмірну скупченість приголосних звуків вірші важко вимовляються, важко

співаються:

Чому не згинаються ноги в колінах,

Чому наче замкнені черстві уста,

О, де ж та прекрасна молитви перлина,

А з нею довіра, любов, простота?

б)  Неблагозвучність.  Якщо  при  проспівуванні  деякі  словосполучення  звучать

несподівано непристойно, текст вам не підходить.

в)  Слова-паразити (ось,  вже,  адже,  же (ж),  ну,  значить,  як  кажуть та ін.).  Їх  буває

багато у поетів-початківців.

Татова любов — як літній день,

Пахне потом, хлібом, споришами…

Не знайти такої вам ніде.

Ну, хіба що на долонях мами.

Аналізуючи тексти, не піддавайтеся своїм емоціям. Яким би хорошим не видавався

вам знайдений вірш, розкладіть його перед собою, як пазли, і уважно розгляньте. Іноді

окремо взята фраза може бути дуже вдалою і запам’ятовується, але слід розглядати її в

контексті  цілого  твору.  Необхідно враховувати,  що один рядок не зможе врятувати

всього тексту, як у живописі один вдало нанесений мазок пензлем не може врятувати

картини.  Розглядайте  вірш  композиційно  —  намагайтеся  охопити  його  цілком,  не

відволікаючись на окремі «принади», які припали вам до душі.

О. Проскурякова
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