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3
ВСТУП
Актуальність

теми

зумовлена

спрямованістю

сучасного

музикознавства на ґрунтовне дослідження специфіки традиційних форм
музикування, їх значення для функціонування конкретних видів музичної
діяльності та репрезентативної творчості сьогодення. Науковий інтерес до
народнопісенного виконавства зумовлений прагненнями збереження та
відтворення традиційних форм творчості та водночас розмаїттям їх
побутування – як в автентичній цілісності, так і в синтезуванні з академічним
та естрадним мистецтвом у множинності інтерпретацій, що утворює
сучасний мікстовий художній простір.
При онтологічному плюралізмі народнопісенне виконавство зберігає
феноменологічну цілісність – систему парадигмальних рис, пов’язаних із
національною

культурою

ментальними

настановами,

та

водночас,

пасіонарним статусом виконавця народної пісні як носія духовної пам’яті,
художнього «медіатора» між минулим і сучасним.
Актуальність

дослідження

функціонування

українського

народнопісенного виконавства в професійній музичній практиці останньої
третини XX – початку XXI ст. зумовлена:
-

необхідністю

осмислення

сутності,

природи

та

комплексу

парадигмальних рис українського народнопісенного виконавства, специфіки
його онтології в діахронії та синхронії;
-

потребою

у висвітленні

парадигмальних

рис

народнопісенного

виконавства як концентрату й художнього еквіваленту рис національного
менталітету;
-

розбіжністю

між

значенням,

функціональною

мобільністю

та

множинністю варіативних інтерпретацій народнопісенного виконавства в
сучасному мистецькому просторі;
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- потребою в осмисленні тенденцій буття народнопісенного виконавства,
особливостей інтерпретування його парадигмальних ознак у сучасній
професійній музичній практиці.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами та темами.
Дисертацію виконано в Харківській державній академії культури відповідно до
державних комплексних програм Міністерства культури України, комплексної
науково-дослідної програми ХДАК «Вітчизняна та світова культура: історикотеоретичні аспекти» (Державний реєстраційний номер № 0109U000511), а
також згідно з тематичним планом наукових досліджень кафедр ХДАК на 20112015 рр., затвердженим ученою радою ХДАК (протокол № 9 від 25.02.2011 р.), і
є складовою теми кафедри теорії музики та фортепіано ХДАК «Українська та
світова музична культура». Тему дисертації затверджено на засіданні вченої
ради ХДАК, протокол № 12 від 02 липня 2015 року.
Метою роботи є висвітлення репрезентаційної специфіки українського
народнопісенного виконавства останньої третини ХХ – початку XXI століть.
Досягнення поставленої мети зумовило необхідність вирішення низки
конкретних завдань:
-

узагальнити

наукові

джерела

щодо

сутності

та

специфіки

народнопісенного виконавства у вітчизняному етномузикознавстві;
- спроекціювати уявлення про ментальні засади українського народу на
площину народнопісенного виконавства на сучасному етапі;
- скласти уявлення про народнопісенне виконавство як системне явище,
котре характеризується комплексом парадигмальних рис;
- визначити особливості народнопісенного виконавства у творчості
сучасних майстринь народної пісні;
- узагальнити специфіку народнопісенного виконавства у творчій
діяльності гуртів народної пісні.
Об’єкт дослідження – українське народнопісенне виконавство як
системне явище.
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Предмет

дослідження

–

специфіка

репрезентації

українського

народнопісенного виконавства останньої третини ХХ – початку XXI ст. у
професійній музичній практиці.
Матеріалом

дослідження

є

вітчизняна

музикознавча

та

етномузикологічна спадщина з проблем народнопісенного виконавства, а
також сучасна мистецька сольна та гуртова практика репрезентації народної
пісенності.
Теоретичну базу дисертаційного дослідження складають праці з:
- проблематики феноменології та онтології фольклору (Е. Алєксеєва [1],
М. Гордійчука [42], С. Грици [53; 54; 57; 60; 61], В. Гусєва [71 – 73], О. Дея
[83; 84], І. Земцовського [111 – 114], А. Іваницького [119; 120], І. Ляшенка
[204; 205], В. Осадчої [248 – 251], О. Правдюка [275 – 280] та ін.);
- осмислення природи та специфіки української пісенності (С. Грици [57;
59; 60; 61], А. Іваницького [119], К. Квітки [150; 151], Ф. Колесси [165; 166],
М. Лисенка [192; 193], С. Людкевича [202; 203], О. Мурзиної [226; 228; 232;
233], О. Потебні [270], І. Пясковського [288; 289], Д. Ревуцького [290],
П. Сокальського [306; 307], І. Франка [337; 338] та ін.);
- специфіки фольклорного, зокрема пісенного, виконавства (О. Бенч [17],
А. Гуменюка [67; 68], Є. Єфремова [103], М. Лисенка [193], І. Мацієвського
[218], В. Осипенко [255], М. Хая [340 – 342] та ін.);
- історії української музики (М. Грінченка [65; 66], А. Ольховського
[244], академічне видання «Історія української музики»

[122 – 125],

дисертаційні дослідження Ю. Лошкова [199], В. Откидача [258] та ін.);
- етногрегіоналістики (О. Гончаренка [41], В. Гошовського [43, 44],
О. Дудар [97], Є. Єфремова [105 – 106], Л. Єфремової [107], О. КлименкоКрутої [157], В. Коваля [160], Г. Коропниченко [169 – 170], О. Мурзиної
[226 – 228; 230 – 233], В. Осадчої [248 – 251], Н. Супрун-Яремко [324],
О. Фабрика-Процької [334] та ін.);
- дослідження вокального мистецтва (у тому числі академічного й
естрадного) та вокальної педагогіки (В. Антонюк [5 – 11], Н. Гребенюк [46 –
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49], Д. Євтушенка та М. Михайлова-Сидорова [99], І. Колодуб [168],
Л. Кудрич [177], Н. Дрожжиної [94 – 96], Р. Лоцман [197; 198], О. Стахевича
[315; 316], В. Харитонової [343; 344], Л. Хрістіансена [346] та ін., суміжних
сфер дослідження хорового співу та виконавства О. Бенч-Шокало [17 – 19],
А. Гуменюка [68], А. Лащенка [187], О. Скопцової [302 – 305] та ін.);
- питань специфіки ментальності українського народу (П. Гнатенка [37],
Р. Додонова [90], Д. Донцова [91], О. Донченка та Ю. Романенка [92],
М. Драгоманова

[93],

М.

Костомарова

[172],

С. Кримського

[174],

Ю. Мединської [219], І. Мірчука [222], І. Старовойт [314], А. Фурман [339],
В. Храмової [345], Д. Чижевського [357], А. Швецової [359], М. Шлемкевича
[366], Я. Яцук [379] та ін.), а також з питань ментальної детермінованості
національного мистецтва (В. Артеменко [12], Г. Гачева [33], Г. Джулай [87],
О. Катрич [147], І. Романюк [291], Н. Трунез [331], О. Чайки [344], М. Ярко
[377] тощо);
- загальних питань виконавства (О. Грабовської [45], М. Давидова [75],
М. Давидова та В. Сумарокової [76], Н. Жайворонок [108], І. Зінської [117],
О. Сокола [308], І. Чернової [356] та ін.);
-

питань

методології

системного

дослідження

(Т.

Куна

[183],

Ю. Лотмана [196], Г. Орлова [245], Г. Щедровицького [367 – 369]);
- висвітлення діяльності специфіки творчих світів виконавців і
виконавиць народної пісні та гуртів народної пісні; мемуарно-монографічні
праці Н. Матвієнко [216], Р. Кириченко [155], Г. Кудряшова [178; 179];
- матеріали музикознавчих та етномузикологічних часописів.
Методи

дослідження.

Теоретико-методологічною

основою

дисертаційного дослідження стали настанови комплексного системного
підходу, звернення до яких детерміновано специфікою об’єкту, предмету та
мети дослідження, що розташовані на перетині загальнонаукових та
спеціальних музикознавчих методів:
- системний підхід, на основі якого сформовано уявлення про сольне
народнопісенне виконавство як парадигмальний комплекс виконавських
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засобів, нерозривно пов'язаний із системою національної культури і
змінюваний відповідно до змін культурного простору;
- історичний підхід, який надав можливість розглянути еволюцію
осмислення проблем щодо народнопісенного виконавства у вітчизняній і
світовій фольклористичній та етномузикологічній думці, а також – буття
народнопісенного виконавства в діахронії та став підґрунтям для осмислення
онтології народнопісенного виконавства у контексті культурних реалій
сучасності, а також для формування уявлень про стилістичну специфіку
творчості провідних співачок та гуртів, котрі працюють у площині
відтворення української народної пісні;
-

музично-інтерпретаційний

підхід,

що

уможливлює

визначення

специфічних особливостей процесу мислення виконавців народної пісні;
- термінологічний аналіз, який забезпечив кореляцію дефініцій,
пов’язаних із народнопісенним виконавством («виконавська традиція»,
«ментальність» тощо); надав можливість запропонувати авторське поняття
«народнопісенна виконавська парадигма» та розкрити його зміст;
- структурно-функціональний метод, який дозволив проаналізувати
функціональну мобільність сучасного народнопісенного виконавства;
- логіко-аналітичний та логіко-критичний методи, які стали основою для
опрацювання джерельної бази дисертаційного дослідження;
- методи індукції, дедукції та синтезу, які стали підґрунтям для
узагальнюючих положень дисертаційного дослідження;
- метод жанрового та стильового аналізу, що сприяє виявленню
індивідуальних вокально-технічних та виразових засобів у межах окремої
інтерпретації, а також – допомагає окреслити специфіку творчих портретів
сучасних виконавців народної пісні.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше
українське народнопісенне виконавство останньої третини ХХ – початку XXI
ст. досліджено як системне явище в контексті специфіки його репрезентації в
сучасній професійній музичній практиці, зокрема:
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уперше:
- надано визначення ключових для досліджуваної проблематики понять
«народнопісенне виконавство» і «народнопісенна виконавська парадигма»;
- сформовано панораму інтерпретаційних відтворень парадигмальних
рис народнопісенного виконавства в сучасному національному мистецтві;
- запропоновано системну модель народнопісенного виконавства як
явища національної культури;
- визначено специфіку модифікації рис народнопісенного виконавства в
репрезентативній творчості Р. Кириченко, Н. Матвієнко та К. Кондратенко
практиці;
- удосконалено уявлення про онтологічну специфіку сучасного
українського

народнопісенного

виконавства

та

історично-культурну

детермінованість його буття;
набуло подальшого розвитку:
- осмислення сутності, природи та специфіки народнопісенного
виконавства в контексті вітчизняної етномузикології XX – XXI ст.;
- уявлення про ментальні засади народнопісенного виконавства.
Практичне значення одержаних результатів. Теоретичні узагальнення
та висновки дисертації сприятимуть подальшим дослідженням сучасної
професійної музичної практики. Матеріали і висновки дослідження можна
застосовувати під час викладання лекційних курсів з історії та теорії
музичного виконавства, написання навчальних посібників і методичних
розробок для студентів мистецьких ВНЗ, у виконавській практиці.
Апробація

результатів

дослідження.

Основні

положення

дисертаційного дослідження викладено й обговорено на 11 наукових
конференціях: «Культура та інформаційне суспільство XXI ст.» (ХДАК,
2007; 2010; 2012; 2013; 2014; 2015) «Культурологія та соціальні комунікації:
інноваційні стратегії розвитку» (м. Харків, 2012); «Сучасні аспекти
виховання студентської молоді.» (м. Харків, 2012); 17-й міжнародний
молодіжний форум «Радіоелектроніка та молодь в XXI столітті» (м. Харків,
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2013); «Культура у фокусі наукових парадигм» (м. Донецьк, 2013); «Народна
музика Волині та Полісся» (м. Рівне, 2014). Наукові положення, концепція та
текст дисертації обговорені на кафедрі теорії музики та фортепіано ХДАК.
Публікації.

Основні

результати

дослідження

викладено

у
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публікаціях, серед яких: 5 статей у наукових фахових виданнях України з
мистецтвознавства, 1 стаття – у виданні, що включене до міжнародних
наукометричних баз, 1стаття – в іншому виданні, 11 тез доповідей у збірках
наукових конференцій.
Структура дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 3
розділів, висновків і списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи –
229 сторінок, із них 190 сторінок – основний текст. Список використаних
джерел налічує 380 найменувань (38 сторінок).
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РОЗДІЛ 1
УКРАЇНСЬКЕ НАРОДНОПІСЕННЕ ВИКОНАВСТВО
В НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ
1.1. Джерельна база дослідження
Сучасне народнопісенне виконавство, існуючи у множинності втілень,
відбиває тенденцію відродження національного начала, втілює зв'язок
«культурних часів» і репрезентує індивіда як носія світогляду та пам'яті
спільноти,
Осмислення

що

забезпечує

сутності

та

процес
специфіки

національної
сучасних

самоідентифікації.

сольних

і

гуртових

трансформацій народнопісенного виконавства зумовило потребу в з'ясуванні
пріоритетних напрямів його дослідження в сучасному науковому дискурсі та
зверненні до кола джерел, відзначеного розмаїттям проблематики.
Так, при виявленні сутності, структурних складових народнопісенного, у
тому числі й українського, виконавства та його онтологічної специфіки
фундаментальне значення мали праці: Б. Асаф’єва (тези щодо сутності та
специфіки народної музики) [15], Е. Алєксеєва (тези стосовно сутності,
іманентних рис фольклору та специфіки його побутування в контексті
сучасної культури) [1]; С. Грици (дослідження парадигмальної сутності
фольклору та специфіки його буття і трансмісії у просторі та часі,
детермінованої модусом мислення середовища) [53 – 55; 57; 59 – 61];
В. Гусєва (положення щодо

естетики

фольклору, екстрапольовані

в

дослідженні на площину народнопісенного виконавства) [73]; О. Дея
(дослідження змісту, внутрішньої будови фольклорних творів, жанрової
специфіки та виявлення розвитку закономірностей народного мистецтва) [83;
84]; І. Земцовського (тези щодо природи фольклору, зокрема його варіантної
сутності, та положення щодо пісні як історичного феномену) [111 – 113],
А. Іваницького (тези щодо первісної синкретичності фольклору) [120],
З. Кодая (положення щодо сутності та специфіки фольклору та фольклорного
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виконавства) [163], Ф. Рубцова (положення щодо специфіки та особливостей
побутування фольклору) [292], В. Осадчої (положення щодо значущості
осередковості у побутуванні народної пісенності та її обрядової природи)
[250; 251] та ін.
Порушення питань, пов’язаних із виконавської площиною народної
пісенності, у працях з феноменології та онтології української пісенності
зумовило

потребу

фольклористичного

в

опануванні

знання,

доробку

репрезентованого

українського

музичного

фундаментальними

за

значущістю працями з осмислення природи та специфіки української
пісенності О. Сєрова [299], М. Гоголя [38], П. Сокальського [306; 307],
І. Франка [337; 338], О. Потебні [270], М. Лисенка [191-193], О. Кошиця
[173], Д. Ревуцького [290], І. Польського та В. Проценка [267; 268],
Ф. Колесси [165; 166; 223], К. Квітки [150; 151], С. Людкевича [202; 203],
С. Грици (з проблематики стилістики, творення та побутування народної
пісенності, зокрема епічної [53 – 55; 57; 59; 61], з питань сутності та
специфіки

структурно-типологічного

спрямування

у

вітчизняному

етномузикологічному знанні [58]), а також О. Дея (з поетики та жанрової
специфіки української пісенності) [83; 84], І. Земцовського [111 – 113] та
А. Іваницького

[119;

120]

(з

загальної

проблематики

національного

народного мистецтва та зокрема з його регіональної специфіки), О. Мурзиної
(з широкого кола проблем, пов’язаних зі специфікою народної пісенності)
[226 – 228; 230; 232; 233], І. Пясковського (щодо ладової, мелодичної,
метроритмічної, образної та фактурної специфіки української пісенності,
зокрема весільної [289] та питань класифікації багатоголосся в народній
пісенності [288]) та інших.
Значущою складовою теоретичної бази дисертаційного дослідження
стали також праці, які резонують із його проблематикою та репрезентують
розмаїття дослідницьких ракурсів щодо вивчення специфіки фольклорного, у
тому числі й пісенного, виконавства – М. Лисенка [193] та Д. Ревуцького
[290 ] (з висвітлення особливостей виконавства в контексті епічної традиції),
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Є. Гіппіуса (з питань каталогізації народного мелосу) [35], А. Гуменюка (з
висвітлення

окремих

особливостей

народнопісенного

виконавства

та

акцентуації необхідності його дослідження) [67], Є. Єфремова (щодо
специфіки

співвідношення імпровізаційного

та варіантного

начал у

фольклорному виконавстві та особливостей вторинного фольклорного
виконавства) [103], І. Ляшенка (з широкого кола питань, пов’язаних із
дослідженням фольклору) [204; 205], І. Мариніна та В. Олійника [213],
І. Мацієвського

[218]

(з

питання

сутності

та

структури

народного

професіоналізму), В. Осипенко (з проблеми специфіки виконавського
фольклоризму)

[255],

А. Гуріної

(з

питань

сутності

та

специфіки

виконавського фольклоризму) [69], М. Хая (з висвітлення регіональної
специфіки інструментального виконавства та з визначення проблемного кола
етноорганофонії) [340 – 342] та інших.
Виявлення

специфіки

дослідницькій

ситуації,

пов’язаної

з

народнопісенним виконавством, та формування на цій основі дослідницького
модусу дисертаційної роботи мало основою історичний екскурс

–

вибудування динаміки осмислення сутності та специфіки народнопісенного
виконавства вітчизняним етномузикологічним знанням. На цьому шляху
дисертантка зверталася до розвідок з історії української музики, зокрема
праць М. Грінченка [66], А. Ольховського [244], академічного видання
«Історія української музики» [122 – 125], розвідок з вітчизняної етнографії
Х. Вовка [30], до праць з історії фольклористики та етномузикології О. Дея
[82; 85], І. Земцовського [115], О. Зінкевич [116], А. Іваницького та
В. Пальоного [121], О. Мурзиної [225; 231], А. Мухи [234; 235],
О. Немковича [240], В. Пальоного [260], О. Правдюка [275; 280] тощо, так і
до

дисертаційних

сценічного

досліджень

мовлення)

[23],

А.

Ю.

Бурлуцького
Лошкова

(ґенеза

українського

(формування

вітчизняного

оркестрового виконавства як складової професійного музичного мистецтва
європейського типу) [199], С. Манько (визначення жанрових джерел
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українського мюзиклу) [212], В. Откидача (виявлення специфіки рок-музики)
[258].
Визначення характерних ознак виконання української народної пісні
здійснювалося на підставі аналізу творчості окремих митців і колективів. З
цією метою залучалися

публікації В. Василька [24], М. Дуриліна [98],

М. Львова [206], І. Мар’яненка [214; 215], Л. Стеценка [318], Т. Швачко
[358], В. Шкафера [365] та ін., де, зокрема містяться матеріали щодо
виконавців народної пісні. Специфіка відтворення народної пісні хоровими
колективами виявлена завдяки аналізу праць Є. Вахняка [25], Л. Даровських
[77], Є. Кузнєцова [180], Д. Локшина [195], І. Рябенка [296]; в реаліях
сьогодення – К. Стеценка [317], Костя Черемського [354; 355], матеріалам з
мережі Інтернет.
Осмислення народнопісенного виконавства як явища потребувало
урахування досвіду суголосних із проблемним полем дисертаційного роботи
досліджень із загальних питань виконавства О. Грабовської (щодо виявлення
специфіки та основних тенденцій розвитку камерного музичного виконавства
Львова) [45], М. Давидова (щодо специфіки інтерпретаційного начала в
контексті виконавства, а також сучасного стану та перспектив виконавського
музикознавства) [75], М. Давидова та В. Сумарокової [76] та Н. Жайворонок
[108]

(щодо

осмислення

музичного

виконавства

як

цілісного

соціокультурного явища), І. Зінської (із системного дослідження музичновиконавського мистецтва) [117], О. Сокола (щодо специфіки виявлення
експресивно-мовного начала в музиці та особливостей його фіксації) [308],
І. Чернової (з дослідження сучасних процесів у музично-виконавському
мистецтві) [356] та інших науковців.
Осмислення «лакун» у дослідженні народнопісенного виконавства як
явища

детермінувало

необхідність

пошуку

методологічних

основ,

відповідних до спрямованості, мети та завдань дисертаційної роботи. Як
методологічні орієнтири було задіяно праці з питань методології системного
дослідження Г. Щедровицького (обґрунтування логічної структури поняття
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«система» [367; 368] та діяльності як системи [369], що в дисертаційному
дослідженні стало ґрунтом для структуризації явища народнопісенного
виконавства), Ю. Лотмана [196] (теорія семіосфери), Г. Орлова [245]
(принципи теорії систем, котрі склали підстави для осмислення специфічно
відбитих у народнопісенному виконавстві рис ментальності як його
діяльнісно утілених зв’язків із метасистемою національної культури) та
Т. Куна [183] (на основі яких було обґрунтовано поняття «народнопісенна
виконавська парадигма»).
Осмислення специфіки репрезентації української народної пісні в
сучасній

виконавській

практиці,

зокрема,

в

контексті

автентичної

репрезентації зумовило врахування та узагальнення масштабного доробку,
накопиченого вітчизняною етномузикологією в етнорегіоналістичних студіях
таких науковців, як: О. Гончаренко (осмислення регіональної специфіки
музичного фольклору) [41],

В. Гошовський (проблематика музичних

діалектів, пісенного типу, виявлення мелодичних стереотипів локального
пісенного стилю та формування новітніх напрямів дослідження пісенності)
[43; 44], О. Дудар (осмислення окремих ознак регіонального виконавства
календарних

пісень)

[97],

Є.

Єфремов

(дослідження

фольклорного

виконавства на матеріалі локальної пісенної традиції) [104 – 106],
Л. Єфремова (дослідження весільної пісенності на ґрунті локальної місцевої
традиції) [107], О. Клименко-Крута (висвітлення специфіки виконавських
прийомів у контексті народнопісенного виконавства певного локусу) [157],
В. Коваль (дослідження мелогенези обрядової народної вокальної творчості
певного

локусу)

[160],

Г.

Коропниченко

(музично-діалектологічна

проблематика та структурний аналіз календарної пісенності певного регіону)
[169; 170], Я. Куришко (регіональна специфіка формування народного
виконавця, виконавства та репертуару на Поліссі) [184; 185], О. Макаренко
(проблематика побутування національних фольклорно-музичних традицій в
музичному просторі півдня України) [208], О. Мурзина (проблеми методики
аналізу ліричної пісенності певного локусу) [230], В. Осадча (висвітлення
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специфіки народнопісенної культури Слобожанщини) [250; 251], Т. Сопілка
(особливості регіонального виконавства на Полтавщині) [309], Н. СупрунЯремко (дослідження пісенності українців Кубані) [324], О. ФабрикаПроцька (особливості та побутування лемківської пісенності в XX ст.) [334],
З. Яропуд (визначення регіональної стилістики фольклорної пісенності
Поділля) [378], а також праці з проблематики стилістики народної пісенності
«перехідних зон» Є. Гіппіуса [36], Є. Ліньової [189] тощо.
Актуалізація уваги до народнопісного виконавства у системі вокальної
освіти, формування

навчально-методичного

забезпечення

спеціалізації

«Народний спів» та досвід, накопичений, зокрема, в царині вокальної
педагогіки та дослідження академічного і естрадного вокального мистецтва
зумовили необхідність опрацювання та урахування дослідницьких і
методичних досягнень В. Антонюк (з історії та методики національної
вокальної школи, у тому числі з питань особливостей народного співу та
фахової підготовки народного співака) [5 – 11], Н. Боярської та Л. Гапон
(щодо

регіональної

специфіки

народнопісенного

виконавства)

[21],

Н. Гребенюк (щодо світоглядних засад вокальної виконавської творчості,
специфіки виконавської позиції тощо) [46 – 49], Л. Хрістіансена [346],
Д. Євтушенка та М. Михайлова-Сидорова [99] (щодо специфіки народного
співу та особливостей фахової підготовки народних співаків), А. Ковбасюка
(щодо значущості української народної пісні у фаховій підготовці співаків та
у творчості вітчизняних вокалістів) [161; 162], І. Колодуб (акцентуація
окремих особливостей української народної пісенності та виконавства,
зокрема у зв’язку з академічним вокальним мистецтвом) [168], Р. Лоцман (з
питань методики

фахової вокальної підготовки народного співака та

етнічних засад вокальної педагогіки) [198], О. Стахевича (із загальних питань
вокального мистецтва та історії вокального мистецтва) [315; 316],
В. Харитонової (з питань застосування новітнього доробку вокальної
педагогіки у фаховій підготовці співаків, у тому числі в галузі народного
співу) [343; 344] тощо.
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Висвітлення атрибутивних рис, особливостей побутування та шляхів
модифікації народнопісенного
просторі

України

виконавства у сучасному художньому

детермінувало

необхідність

узагальнення

доробку,

накопиченого сучасним вітчизняним музикознавством у суміжній царині
дослідження хорового співу та виконавства у працях А. Лащенка [187],
О. Бенч-Шокало [17 – 19], О. Скопцової [302 – 304], О. Скопцової та
О. Рубахи [305], а також праць зі суміжної проблематики естрадного
вокального виконавства таких дослідників, як В. Антонюк [5; 8],
Н. Дрожжина [94 – 96], Л. Кудрич [177], І. Яник [373] та ін.
Викладені

Г.

Орловим

[245]

принципи

теорії

систем

були

екстрапольовані на площину народнопісенного виконавства, що надало
можливості осмислити його зв’язки – як концентрованого втілення
ментальності – із метасистемою національної культури. На підґрунті теорії
архетипів К. Юнга [371, 372], тез Д. Чижевського щодо фольклору та
народної пісенності як концентрованих утілень і евристичних площин
дослідження національного світогляду [357, c. 15 – 16], які склали основу для
обґрунтування народнопісенного виконавства як діяльнісного утілення
колективного досвіду національної спільноти, духовно вкорінених у
національну свідомість архетипів, для з’ясування сутності ментальності та
специфіки ментальності українського народу в дисертаційному дослідженні
було залучено праці таких науковців, як Д. Чижевський [357], П. Гнатенко
[37], Р. Додонов [90], Д. Донцов [91], О. Донченко та Ю. Романенко [92],
М. Драгоманов

[93],

С. Кримський

[174],

Л. Карп’юк

[128],

М.

Ю.

[190],

І.

Липа

Костомаров

[101,

Лисяк-Рудницький

172],
[194],

Ю. Мединська [219], І. Мірчук [222], І. Нечуй-Левицький [241], І. Старовойт
[314], А. Фурман [339], В. Храмова [345], О. Цимбалістий [347], Л. Швецова
[359], М. Шлемкевич [366], Я. Янів [374], Я. Ярема [375], В. Яцук [379].
Виявлення особливостей

утілення ментальних основ української

спільноти як світоглядного фундаменту народнопісенного виконавства стало
в дисертаційній роботі підставою для їх осмислення як чинника забезпечення
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одвічної актуальності народнопісенного виконавства, функціонування його в
сучасному художньому просторі як явища, здатного до оновлення при
збереженні іманентних рис. Таке дослідницьке спрямування потребувало
урахування досвіду сучасного гуманітарного та етномузикологічного знання
щодо осмислення ментальної детермінованості національного мистецтва,
репрезентованого працями Г. Гачева (з проблематики зв’язку світогляду,
умов життя національної спільноти

та особливостей її музичної мови й

виконавства) [33], В. Артеменко (з питань музикознавчої інтерпретації
поняття «національний образ світу») [12], Г. Джулай (дослідження музичної
ментальності як соціокультурного феномену – виразника національної
самосвідомості, що характеризується іманентністю розвитку та інтегруючою
сутністю) [87], Н. Корчаки (з питань виявлення ментальних ознак у народній
пісенності) [171], І. Романюк (з обґрунтування категорії «картина світу» в
музикознавстві, дослідження

української

картини

світу, її ціннісної

семантики як виявлення національної ментальності) [291], Н. Трунез (з
висвітлення специфіки творчої діяльності Н. Матвієнко як віддзеркалення
української ментальності) [331], М. Ярко (щодо репрезентації української
народнопісенної традиції як концентрованого художнього віддзеркалення
національної ментальності) [377], а також О. Катрич (з проблематики
виявлення національного характеру в музичній виконавській діяльності)
[147], О. Чайки (з питань специфіки прояву національної характерності у
виконавській творчості) [348; 349] тощо.
У зазначеній дослідницькій площині осмислення специфіки українського
народнопісенного виконавства та його побутування, особливо сучасного,
висвітлення особливостей творчих світів сучасних виконавиць народної
пісенності (у тому числі й їх педагогічних принципів) та гуртів народної пісні
особливе значення для дисертанта мали нечисленні дисертаційні (Ю. Трунез
[331]) та мемуарно-монографічні праці (Н. Матвієнко [216], Р. Кириченко
[155], Г. Кудряшова [178]), а також розвідки таких науковців, як: В. Антонюк
[9], Н. Баландіна [16], С. Грица [50 – 52, 56], М. Дмитренко [88], М. Загайкевич
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[110], В. Качкан [149], Б. Кирдан та А. Омельченко [152], А. Ковбасюк [162],
Р. Лоцман [197], О. Малахова [209], Б. Малицька [210], С. Мишанич [220],
О. Науменко та Л. Сокур [238], В. Осадча [252], В. Осипенко [254; 256],
Д. Патрича [262], В. Подрига [265], О. Правдюк [278; 279], О. Рутковська [293295], І. Рябоштан [297], Л. Січкарук [301], В. Срібна [313], Л. Стеців [319],
Н. Сулаєва [323], Л. Ященко [380], матеріали періодичних видань, мемуари,
інтерв’ю, враження від концертів – Н. Арцева [13], А. Геніс [34], О. Гутик [74],
Д. Десятерик [86], О. Ковалевськa [159], В. Куликов [181; 182], А. Лейба [188],
О. Мамченкова [211], Г. Орлов [246; 247], І. Пасемко [261], А. Правдивець
[271 – 274], А. Пролетарський [285; 286], Н. Тесля [327], Л. Тимченко [328],
Л. Українець [332], О. Чекан [350], матеріали наукової конференції «Творчість
Раїси Кириченко в культурному просторі України на покордонні ХХ-ХХІ
століть»), творчо-біографічні портрети українських співаків (І. Алчевський [4],
Р. Віккерс [26], О. Клінчин [158], Т. Швачко [358], Л. Стеців [319]).
Усвідомлення історико-культурної детермінованості модифікування
народнопісенного виконавства в сучасному вітчизняному художньому
просторі та динаміки його осмислення українським фольклористичним і
етномузикологічним знанням зумовило потребу в опорі на праці В. Шейка
[361 – 363], М. Поповича [269], С. Кримського [174], Ю. Богуцького [20],
Ю. Бромлея [22] та ін.
Осмислення сутності та специфіки українського народнопісенного
виконавства зумовило також потребу в опануванні матеріалів часописів
«Українське музикознавство», «Етномузика», «Проблеми етномузикології»,
«Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського. Музичне виконавство»,
«Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство», «Проблеми
взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти: Збірка наукових
статей. ХДУМ ім. П. І. Котляревського», «Наукові збірки Львівської
національної музичної академії ім. М. В. Лисенка», «Музичне мистецтво і
культура.

Науковий

вісник

Одеської

державної

музичної

академії

ім. А.В. Нежданової», «Вісник КНУКіМ: Збірник наукових праць. Серія:
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Мистецтвознавство», періодики «Народна творчість та етнологія» (до 2010 р.
– «Народна творчість та етнографія»), «Музика» тощо.
Аналіз джерельної бази уможливлює висновок про актуальність
запропонованої дисертаційної теми, оскільки проблема специфіки виконання
української народної пісні в сучасній вітчизняній культурі на системному
рівні не досліджувалася.
1.2. Проблеми вивчення народнопісенного виконавства
в етномузикології XX ст.
Вивчення специфіки українського народнопісенного виконавства є
важливою складовою сучасного вітчизняного музикознавства. На початку
XX ст. Е. Гіппіус і З. Евальд увели в проблемне коло етномузикології
питання діяльнісного втілення музичної образності й змісту, поняття «наспівформула» та «образ-інтонація», котрі охоплювали «сукупність, органічний
зв'язок всіх елементів музичного вираження (ритм, тембр, лад, темп і т.п.),
що певним чином осмислюється конкретним соціальним середовищем» [370,
c. 15]. Досліджуючи ґенезу народної пісенності на основі палеонтологічного
підходу та закону партипації (за Л. Брюлем – співпричетності), науковці
заклали

підвалини

розуміння

історично-культурної

детермінованості

співвідношення в ній архаїчних шарів і пізніших нашарувань, а також її
висвітлення в діахронії як явища, стадіальні зміни якого відповідні до
закономірностей розвитку соціуму. На цій основі З. Евальд відзначила
«… зіткнення двох історично обумовлених систем музичного мислення,
[давньої та новітньої] …різкий стрибок до нового художнього стилю,
фактично злам художнього світогляду» [там само, с. 41], що виявилося в
орієнтації нових ансамблів на новітній фольклор Червоної Армії.
З. Евальд також було досліджено ареальні різновиди «наспівів-формул»
як відкритих систем, розрізнено стабільні та варіативні компоненти «образу інтонації», визначено деякі ознаки виконання жнивних пісень (гетерофонія,
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напружений тембр, аугментація основного тону) та архаїчних зразків
пісенності

білоруського

Полісся

(відповідність

«звук–склад»,

орнаментованість мордентами, форшлагами, трелями, вібрато, глісандо,
відсутність великих лігатур на одному складі, розбіжність акцентів мелодії та
тексту, унісонна гетерофонію з імпровізаційними підголосками) [370].
Дослідження українського народнопісенного виконавства на початку
XX ст. – 1950-х рр. інтенсифікували праці Ф. Колесси, Д. Ревуцького,
С. Людкевича, К. Квітки, О. Кошиця, національно спрямовані та суголосні
зарубіжним розвідкам із порівняльного музикознавства К. Штумпфа,
Е. Хорнебостеля, О. Абрагама, Р. Лахмана, К. Закса.
Ф. Колесса «від зацікавлень фольклорним феноменом як таким …
перейшов до значно ширших питань – зв’язків поміж твором та виконавцем,
… виконавства як психофізіологічного і творчого процесу діяльності
людини» [223, c. 16]. Услід за П. Сокальським Ф. Колесса утверджував
безперервність буття народної пісенності, уподібнював його – і буття
народного виконавства – живому організму [166, c. 35]. Соціальними
чинниками їх одвічного оновлення науковець вважав зміни громадського
устрою, суспільних відносин, музичними – притаманний народній пісенності
та виконавству стан безперервної флуктуації та імпровізаційності [223, с. 27].
Новацією у працях видатного науковця було вирізнення в українському
фольклорі західної, галицько-волинської, східної, придніпрянської груп [165,
с. 352] і музичних діалектів субетносів гуцулів, бойків і лемків, що закладало
фундамент

осмислення

регіональних

особливостей

народнопісенного

виконавства.
У музичному фольклорі Полісся Ф. Колесса визначив такі характерні
риси автентичного виконавства (суттєві й у виконавстві інших регіонів):
колективна та варіантна природа [165, с. 418]; значущість імпровізації [223,
с. 27]; контрапунктичне сплетіння голосів у гуртовому співі [165, с. 418];
аугментація в кінці пісні та недоспівування ненаголошеного складу на
фінальному звуці [там само, с. 419]; обривання протягненого закінчення
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стрибком на підвищений

тон

із невизначеною висотою;

наявність

нейтральних інтервалів [223, с. 47]; переривання звучання віддихом або
короткою паузою, інколи – повторення складу, що передував віддиху або
паузі [165, с. 419]; діалектна природа артикуляції, вокалізація приголосних,
зокрема шиплячих, що зумовлює зміни прононсації та ритмічне подрібнення
[там само]; йотація [223, с. 12 – 13]; значущість у драматургії пісенного
виконавства прийому конкатенації [там само, с. 33]; домінування грудних
густих тембрів [там само, с. 20]; рясна мелізматика; незначний амбітус
наспіву тощо [там само, с. 44]. Глобальне значення для формування
подальших шляхів розвитку етномузикології мала розроблена Ф. Колессою
система спеціальних позначок для максимально точної фіксації просторової
та темпоральної специфіки народного виконавства [див. 223].
Праці Ф. Колесси містили й перспективу осмислення ментальних основ
народної пісні та виконавства – їх було подано як феномен синкретичного
єднання виконавців та аудиторії, в якому виявляються «колективна душа»
народу [165, с. 46], риси ментальності – віра в долю, тепле почуття родини,
піднесення материнської любові, одухотворення природи, мрійливість,
меланхолійність тощо.
На поч. XX ст., комплексно досліджуючи українські думи та історичні
пісні, Д. Ревуцький підкреслив такі особливості їх виконання, як «журливе
похитування співця головою при виконанні» [290, с. 6], експресивність [там
само, с. 39, 41], «часте прикрашування мелодії тонкими мелізмамимережанками» [там само, с. 58, 60], імпровізаційність [там само, с. 61].
У працях С. Людкевича специфіка народного виконавства не набула
систематизованого самостійного дослідження. Однак митець наголошував,
що «з усіх слов’янських пісенно-поетичних культур українська народна
пісенність утворила найбільший і найбагатший апарат різних поетичних
засобів і манер» [202, с. 211], особливо акцентував значущість у ній таких
ознак:

розмаїття

виконавських

засобів

як

відбиток

історичного

та

регіонального різнобарв’я пісенності, «нечиста інтонація» [203, c. 188]
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унаслідок співу «природними тонами [там само, с. 187], імпровізаційність
виконання [там само, c. 186]; специфічна, відмінна від акцентної
регулярності,

організація

ритміки,

позначена

«неправильністю»

й

«угловатістю» [там само, c. 189].
У 1920-х рр. домінування державно керованих і організованих,
агітаційних, масових форм народної художньої творчості та сценічності,
«професіоналізованих» драматургічних форм у численних оглядах творчості,
олімпіадах самодіяльного мистецтва спричинили «деактуалізацію» сталих
засобів виконавства, руйнацію функціонального кола фольклору.
Проте, заснування в 1922 р. Музичного товариства ім. М. Леонтовича та
Кабінету музичної етнографії, на чолі з К. Квіткою Всеукраїнською
Академією Наук, свідчило як про певну підтримку державою дослідницької
та збирацької діяльності українських етномузикологів, так і про державну
керованість й ідеологічний диктат у цій сфері.
Утверджуючи позачасову цінність національного начала, фактично
увівши у вітчизняний науковий обіг термін «етномузикологія», піднімаючи
питання щодо формування етнофонії – спеціальної дисципліни з дослідження
виконавства, К. Квітка створив фундаментальні основи дослідження
народнопісенного виконавства. На його думку, вивчення «належних до
фізіології голосу способів вокальної техніки у виконанні історичних і
побутово-відмінних родів пісень у людей різного роду праці, в різних кутках
України» [151, c. 87], осмислення народнопісенного виконавства в синхронії
та діахронії на широкому культурному тлі, із залученням відомостей з історії
господарства та політичного життя [150, c. 13], було одним із завдань
музичної етнографії. Видатний учений також акцентував неможливість
адекватного запису народного співу [320, с. 80], нарікаючи на те, «звичайні
нотні записи взагалі є дуже недосконалий спосіб фіксації музичної продукції
бо не можуть окреслити тембру, передати відтінки виконання з належною
точністю, дати уявлення про експресію, не визначають докладно навіть
тональних високостей і довгостей та різних ступенів динамічних акцентів»
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[151, с. 130]. К. Квітка підкреслював, що народне музичне надбання потребує
запису «…нотним письмом, збагаченим різними умовними знаками [там
само], оскільки «…конче треба також культивувати живу репродукцію через
співців та інструменталістів, що присвятять себе точному, так мовити,
музеальному збереженню народного репертуару, традицій народного
виконання і манер інструментальної гри» [там само, с. 131].
Услід за П. Сокальським, котрий акцентував невідповідність народного
співу темперованій системі [306, с. 93 – 94] і підкреслював, що «…кожне
перекладення народної пісні в нашу музичну систему є вже першим
процесом її обробки, процесом самостійної творчості музиканта, і що таким
чином вона вже не просто «народна пісня» сама по собі, а коментар
музиканта до цієї пісні» [там само, с. 95],

К. Квітка наголошував на

необхідності «музеального» збереження та культивування живої репродукції
виконання та репертуару. Науковець таким чином накреслював репродуктивну
та сценічну лінії буття народної музичної культури (у термінології сучасного
етномузикологічного знання – автентичну та фольклористичну) і наполягав на
неприпустимості їх змішування [151, с. 139].
К. Квіткою вперше було акцентовано необхідність спеціалізованих
досліджень у царині українського народнопісенного виконавства: «Потрібні
й спостереження над позами співаків, диханням, уживанням регістрів,
установкою гортані, характером атаки звука, налагоджуванням ротового
резонатора» [151, с. 88].
Формуванню цілісного уявлення про особливості та розмаїтість
народнопісенного виконавства сприяли висновки К. Квітки щодо: наявності
одноголосного стилю співу та гуртового (вільного, на повний голос, та
«інтимного», а також одно- і двоголосного); ситуативної зумовленості стилю
народнопісенного виконавства (зокрема, грудне резонування жіночих
голосів, форсування звуку при роботі просто неба); регіональної специфіки
фактури [151, с. 56] та звуковидобування (різкуватого, форсованого у
степовій Україні й м’якішого на київському Поліссі [150, c. 133];
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індивідуалізованості манери виконавства; наявності прийому переривання
слова та його завершення після паузи [там само, c. 18].
Осмислення народнопісенного виконавства у цей час збагатили тези
О. Кошиця щодо його імпровізаційної природи, репрезентація народного
виконавства як індивідуально зумовленої реалізації принципу «варіації на
тему» [173, c. 27].
Проблематика народнопісенного виконавства для Б. Асаф’єва не була
основоположною, однак дослідження ним природи і специфіки народної
музики актуалізувало численні питання, пов’язані з онтологією та
феноменологією народного виконавства, сприяло складанні теоретичного й
методологічного підґрунтя розвідок щодо його сутності та специфіки.
Передусім науковець акцентував усність і варіативність буття народної
музики і, природно, народнопісенного виконавства, що «корениться в живій
інтонації, в «осмисленому відтворенні», притому постійно варіюється від
співака до співака» [15, c. 17], «створюється поза думкою про запис,
виконується напам’ять і зберігається у пам’яті, не потребуючи зорових
асоціацій або знаків» [15, с. 81] та відзначено не розрізненням виконавця та
слухачів [там само , с. 90].
Із утвердженням на державному рівні в 1932 р. методу соціалістичного
реалізму народна пісенність цікавила мистецтвознавчу думку в контексті
відповідності ідеологічним настановам соціалістичного суспільства, відбиття
нової, національно нівельованої свідомості людини. Поняття «фольклор»
підмінялося

поняттям

«народна

творчість»;

«деактуалізація»

питань

українського народного пісенного виконавства в 1930 – 1950-ті рр. у
проблемному колі «радянського фольклоризму» [121, с. 231; 250, с. 8]
призвела до ліквідації Кабінету музичної етнографії ВУАН і постановки
питань «селекції та пристосування традиційного фольклору до потреб
класового підходу» [121, c. 234], що визначали напрями діяльності
створеного у 1936 р. Інституту українського фольклору АН УРСР.
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Утім специфіка народнопісенного виконавства у середині XX ст.
«пунктиром» простежується у працях М. Грінченка. У виконанні дум ним
підкреслювалися

речитативність,

імпровізаційність,

«проказування»,

рапсодичність,

індивідуалізованість

звуковедення

–

виконання,

у

коломийках – синтез музики, міміки та хореографії [65, c. 105].
А. Ольховський

акцентував

значущість

таких

розмаїтих

музичних

виконавських засобів, як імпровізаційність і експресивність унаслідок
хроматизації, «білий» тембр, самостійність голосів ансамблю, сольний заспів
і подальше ансамблеве викладення з довільною кількістю голосів, октавне
закінчення співу та велика роль «вихідника», закінчення на ферматі,
тривалість якої залежить від дихання співака, а також значущість
жестикуляції та міміки, що виконують експресивну функцію (і мають
позамузичну природу) [244, с. 76 – 91].
У повоєнний час народнопісенне виконавство привертало увагу
канадських учених О. Мельника, Л. Осборн, В. Ніньовського, Л. Марущака.
На його вивчення спрямовується діяльність відділу охорони історичних
пам’ятників при міністерстві культури та багатокультурності провінції
Альберта, Кафедри української культури та етнографії ім. Гуцуляків при
Альбертському університеті та Канадського Інституту Українських студій. У
1949

–

1952

рр.

у

Мюнхені

була

опублікована

«Енциклопедія

українознавства» З. Лиська, з 1953 р. ним було розпочато роботу над 10
томами «Українських народних мелодій» [235, с. 13]. В Європі науководослідницька інституція «Osterreichisches Volksliedwerk» (з 1946 р.),
щорічник «Jahrbuch des Osterreichischen Volksliedwerkes» (засн. 1952 р.)
Австрійського
народнопісенних

народнопісенного
товариств

Австрії

товариства,
(з

1955

Центральний
р.)

архів

накопичували

та

опрацьовували емпіричний матеріал, наголошували необхідність створення
каталогу місцевої пісенності, що сприяло осмисленню регіональної
специфіки народного виконавства.
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У працях європейських фольклористів того часу підкреслювалася
усність природи народної пісенності, її транслювання при виконанні,
спадкоємність рис у піснях старішої та новішої верств і водночас
зумовленість соціальними, історичними чинниками. Так, на думку З. Кодая,
перевага в художньому просторі авторської пісні спричиняє занепад давнього
співу з мелізмами і portamento, зниження емоційної напруги, згладжування
динамічного рельєфу, втрату ліричності, уникання своєрідного положення
гортані, що давало можливість співати у манері, відмінної від сучасної
розмовної [163, c. 76].
У СРСР у повоєнні часи розвиток української етномузикологічної думки
визначався ідеологічною забарвленістю. Спеціальна постанова Раднаркому
УРСР 1944 р. «Про збирання фольклору, створеного за час вітчизняної війни,
та проведення республіканської наради практиків-збирачів фольклору»,
дискусія щодо опери «Велика дружба» В. Мураделі відбили заміну художніх
критеріїв оцінки ідеологічними, наукового аналізу – ідеологічними гаслами,
тематичну і жанрову регламентованість радянського мистецтва [116]. За цих
умов дослідження національно маркованого народнопісенного виконавства
вилучалося з проблемного кола «радянського фольклоризму», проте певне
збереження виконавської проблематики виявляється у працях, присвячених
видатним українським вокалістам – І. Паторжинському, О. Петрусенко,
діяльності Державного українського народного хору тощо.
Питання виконавства у царині народної пісенності у цей період
поступово актуалізувалися в контексті етномузикологічної ареалогії, що
яскраво продемонструвала діяльність Г. Танцюри. Попри певну описовість,
зосередженість на творчості «трудового народу», «Записки збирача
фольклору» стали популяризованим узагальненням досвіду стаціонарного
збору фольклору, а висвітлення особливостей творчого світу Явдохи Зуїхи –
прецедентом створення за нових культурних умов «виконавського портрету»
співака-етнофора. Дослідник звертав увагу на такі особливості народного
вокального виконавства – теситуру, регістр виконання (вважаючи фальцет
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чинником

спотворення,

вимагаючи

від

респондентів

натурального

повноголосся [326, c. 19 – 20], підкреслюючи, що «пісня в даній співаками
тональності глибше відбиває настрій народного твору» [там само, c. 26]),
динаміку [там само, с. 28], мелізматичне розквітчення мелодики [там само,
с. 29], свобода темпу [там само, с. 27] та метру [там само, с. 30], агогіку [там
само, с. 28 – 29], єдність із танцями (у весільному обряді) [там само, с. 43 –
44].
У 1960-х рр. – у період «хрущовської відлиги» – послаблення
ідеологічного пресингу стало чинником інтенсифікації уваги до втілення
особистісного і національного начал. У творах В. Стуса, Г. Тютюнника,
Л. Костенко, О. Гончара, В. Симоненка, М. Вінграновського, Ю. Іллєнка,
Л. Осики, І. Миколайчука, А. Горської, Т. Яблонської, О. Заливахи, Г. Севрук
тощо людина постала як особистість, що вільно торує шлях духовного
становлення, національної самоідентифікації, осягає одвічну значущість
національної духовної спадщини. Нові духовні орієнтири української
спільноти закарбувала стаття І. Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?»
(1965 р.) – уперше перед українською інтелігенцією «…було поставлено
питання про культуру національних почуттів, вперше українська національна
самосвідомість набула гуманістичного змісту, втраченого після сповнених
надії днів української революції 1917 року» [269, c. 679].
Доцентровою тенденцією в 1960-1980-х рр. стала спрямованість
науковців на осмислення сутності, природи та специфіки фольклору.
Визнання національної своєрідності вираження народності фольклору в мові,
мелосі, образності, жанрових формах суперечливо поєднувалося із його
характеристикою як галузі народної творчості трудящих мас, виробників
матеріальних цінностей; художнього відображення дійсності в словесномузичних-хореографічних і драматичних формах колективної народної
творчості, яка нерозривно пов’язана з життям і побутом трудівників і має
підґрунтям

суспільний

характер

і

колективні

форми

виробництва,

колективізм життя тощо [73, c. 5 – 17], а також як творчості мас із
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«речовинно-незакріпленою формою образності» [там само, c. 73]. Однак
акцентуація показових для фольклору унікального статусу одночасно
мистецтва і не-мистецтва, колективності творення на основі традицій [там
само, c. 171], єдності пізнавальної, естетичної та побутової функцій,
синкретизму, розбіжності ритмів мелодії та вірша; усного характеру
транслювання; єдності виконавця та аудиторії, суб’єкта та об’єкта
естетичного переживання була евристичною щодо осмислення специфіки
народнопісенного виконавства.
Увага

до

осмислення

особливостей

вокального

аспекту

народнопісенного виконавства притаманна і тогочасній західноєвропейській
етномузикології. А. Чекановська пов’язує їх із характером виконавського
апарату, значущими у створенні «образу твору» штрихами (тембр, динаміка,
способи резонування та звуковидобування, рубато, тріолі, зміщення акцентів,
синкопи, мелізми, агогіка), а також притаманними слов’янському та
балтійському

фольклору

униканням

останнього

складу,

глісандо,

скандуванням, що є суб’єктивними за походженням, виникають саме під час
виконання і тому точно не фіксуються [352].
Посилення інтересу до українського народнопісенного виконавства було
суголосно увазі світової спільноти до збереження фольклорної спадщини,
специфіки її побутування в сучасній культурі. Це віддзеркалилося у
створенні у 1970 р. у Франції СIOFF – міжнародної ради неурядової
організації

фольклорних

фестивалів

і

традиційних

мистецтв,

консультативними зв’язками пов’язаної з ЮНЕСКО. Членом СIOFF є й
Україна. В цей час О. Правдюк засновує українознавчий центр при
Гарвардському

університеті,

Кабінет

народної

творчості

Київської

консерваторії розпочинає експедиційну роботу на основі реконструкції
методологічних

настанов

української

етномузикології

поч.

XX

ст.

Масштабним емпіричним підґрунтям для подальшого розвою дослідження
народнопісенного виконавства в 1960-х рр. стало багатотомне видання
«Українська народна творчість», систематизоване за жанровим принципом. ,
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Посилення уваги до співака-етнофора як носія національного духовного
скарбу яскраво підтвердила поява видання «Пісні Явдохи Зуїхи» [264]
(позначеного

публіцистично-популяризаторським

тоном).

У

ньому

акцентувалися притаманні співачці особлива відповідальність до виконання
та збереження пісенності, глибоке занурення в емоційний та образний світ
пісні – співала так, «щоб у серці йокало», виконання однієї мелодії з різними
текстами, надання пісням суголосності місцевим подіям, особам тощо,
особлива значущість соціальної тематики та великих пісень в репертуарі,
зокрема контамінованих.
Інтерес до народнопісенного виконавства був викликаний і новаціями в
мистецькій практиці, зокрема діяльністю вторинних фольклорних ансамблів
(з 1970-х рр.). Основою репертуару деяких із них стали матеріали експедицій
Проблемної лабораторії музичного фольклору при Київській консерваторії,
що ознаменувало започаткування нової тенденції – реконструкції автентики.
Значний суспільний резонанс мала радіопередача «Золоті ключі», що
привернула до самобутньої царини української пісенності широкі верстви
соціуму.
Насичення художнього простору національним началом, увага до
осмислення національних засад культури зумовили актуальність питань
народнопісенного виконавства для різних національних шкіл етномузикології.
Так, прибалтійські дослідники О. Кийва і Є. Вітолінь підкреслювали єдність
слова, наспіву та способу виконання як одного з іманентних компонентів
народної пісні, зумовленого її жанром і функцією [186, c. 53], синкретичність
виконавства внаслідок наявності хореографічного компонента, значимість
закличок, перегуків, розспівів «лело!» та безтекстових імпровізаційних
розспівів, які розширюють амбітус наспіву, «розчиняють» його просторові
межі, фермат і аугментації фінальних звуків [27, c. 88], які «розчиняють» його
часові межі, елементів звуконаслідування тощо.
У

1960-1980-ті

рр.

проблематика

народнопісенного

виконавства

порушувалася у контексті вокальної педагогіки в силу професіоналізації
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народного виконавства та активізації самодіяльності, що вимагала фахових
керівників. Проте численні колективи народного співу часто культивували
спрощений співочий стиль як ознаку та запоруку їх власне «народності», що
надавало йому статусу «вторинного» відносно академічного, зумовлювало
«штучний розрив, який існує в результаті розмежування і протиставлення
цих двох співочих манер» [99, c. 236]. Унаслідок цього характерним для
народного співу визнавалися неприродно напружене голосоутворення,
нехтування вокальними і орфоепічними правилами і нормами співу, навіть
прояви «навмисної грубуватості та кривляння» [там само, с. 233 – 234].
Видатні педагоги Д. Євтушенко і М. Михайлов-Сидоров, заперечуючи
незмінність народного співу, обстоювали його життєвість і детермінованість
культурними процесами, пояснювали потребу його нового розуміння,
адекватного сутності й специфіці, необхідністю прищеплення дітям любові
до народної пісні. На їх думку, унікальність народного співу – «у
відповідному до духу і форми пісні правдивому, щирому, зворушливому і
завжди безпретензійному її виконанні», а також у «відкритості», гучності і
неокругленості звука, крикливості, різкості та напруженості звучання в
грудному регістрі та фальцетності при відсутності опори і вібрації – в
головному регістрі [там само, с. 234 – 235].
Функціонування

в

категоріально-понятійному

апараті

тогочасної

фольклористики поняття «спосіб народного співу» зводило народнопісенне
виконавство з явища національної культури до вокальної «техніки», манери
звуковидобування (на яку дослідники й спрямовували критику) та спричиняло
бачення його майбутнього як модуляції в академічну площину – «гнучке
дозування і нормування звучань голосу в сфері народного співу, тобто зміна
інтенсивності впливу того або іншого регістру на звучання голосу стала б
засобом його істотного поліпшення та удосконалення, перетворення на
продукт справжньої вокальної культури» [там само, c. 236] (що резонувало з
розумінням і намаганням зафіксувати народну пісенність у академічних
«вимірах» у XIX ст.). Унаслідок цього неперевершені зразки утілення
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народної пісенності вбачалися у творчості Ф. Шаляпіна, українських капел
академічного характеру «Думка» та «Трембіта», державної капели бандуристів
УРСР. До того ж тенденція перетворення народного співу в «онароднений»
варіант академічного вокалу спрямовувала його у русло фольклоризму та
унеможливлювала уведення автентики до мистецької практики.
Вторинність і розуміння народнопісенного виконавства як вокальної
техніки позбавляло його ментального підґрунтя та синкретичної природи.
Хоча, на думку науковців, народному співу притаманна можливість «шляхом
використання якомога ширшої палітри вокальних виражальних засобів
відтворювати

найбільш

характерні

риси,

дух,

всю

різноманітність

народнопісенної творчості з властивими їй простотою, природністю і
безпретензійністю» [99, c. 241]. Педагоги-вокалісти вважали, що особливості
народного виконавства зумовлені

її характером звучання, і «факторами

національного характеру, … особливостями народнопісенної творчості,
фонетичними особливостями мови тощо» [там само, с. 240], палітрою засобів
виразності, однак оминали увагою їх характеристику.
Питання фахової підготовки народних співаків у той час порушував
Л. Христіансен, відзначаючи стихійність їх виконавства, низький рівень
вокальної підготовки, часте наслідування штампів і виконавської манери
відомих народних співаків, а також недостатню забезпеченість аматорських
колективів фахово підготовленими керівниками [346, с. 10]. Л. Христіансен
зосереджував увагу на вокальних особливостях російського народнопісенного
виконавства,

вбачаючи

виявлення

національного

начала

у

мовних

особливостях звучання голосних і приголосних [там само, с. 12].
Значущість

у

контексті

даного

дослідження

мало

підкреслення

дослідником таких рис народного пісенного виконавства: органічний зв'язок
манери співу та фонетики мови [там само]; провідне значення грудного
звучання в нижньому регістрі діапазону, значення головного звучання при
виході за межі октавного діапазону, котре називається «тонким голосом» (у
жінок), а у чоловіків – «фістулою», що відрізняються «….неприкритістю та
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ровністю

–

відсутністю

крупного

ввібрато

[там

само];

«природну

розмовність», що позначається на диханні, стані верхніх резонаторів,
порожнини рота, манері роботи голосових зв'язок [там само, с. 14].
Напівприкриту манеру співу з більш опущеною нижньою щелепою та
припіднятим м’яким піднебінням, що дає більшу амплітуду вібрато голосу,
надає тембру барвистості, об’ємності, однак зумовлює несталість інтонації
[там само, с. 15], збіднює міміку, Л. Хрістіансен пов’язував із репертуарними
змінами – поступовою відмовою від народної пісні та її обробок [там само,
с. 16].
Важливим у змалюванні Л. Христіансен специфіки народного співу є
наголос на необхідності опанування його прийомів, комплексному проникненні
в специфіку національної культури, фольклору в цілому, що потенційно містить
у собі розуміння народного співу як явища національної культури [там само,
с. 38].
Актуалізація питань народнопісенного виконавства у публіцистичному
світлі музичної критики була відповіддю українського етномузикологічного
знання на потребу осмислення інтенсивного художньої практики, в якій
поступово зростала значущість народної пісенності. У царині української
музичної періодики передусім декларувалася необхідність і актуальність
формування самостійної лінії етномузикологічної думки з вивчення
особливостей

народного

музичного

виконавства

(вокального

та

інструментального). Однак сталі уявлення про комплекс можливих методів
йогом

вивчення

–

описового,

акустичного,

фонофізіологічного,

психологічного тощо [257, с. 40], не враховували нових принципів
побутування

народної

пісенності

та

ускладнювали

осягнення

народнопісенного виконавства в діахронії та синхронії, у відповідності до
нових реалій його буття та специфіки втілення в художній практиці.
Питання

народнопісенного

виконавства

у

вітчизняній

музичній

періодиці опосередковано поставали в контексті своєрідного «літопису»
мистецького життя, у проблематизуючих статтях теоретично-історичного
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спрямування; у творчих «портретах» виконавців і виконавських колективів і
в публікаціях, присвячених конференціям із питань фольклору.
З 1960-х рр. художнє життя України (і в цілому СРСР) насичувалося
масштабними масовими фольклорно-фестивальними формами. Всесоюзні
фестивалі, Дні республік у Москві, декади мистецтва й звітні концерти майстрів
мистецтв і художніх колективів республік СРСР, огляди самодіяльної та
народної

творчості,

фольклорно-етнографічні

концерти

відроджували

фольклорну спадщину та сприяли прилученню широкого загалу до неї. Проте,
як відзначає І. Польський, стає особливо наочною спрямованість процесів
поширення

меж

виконавських

можливостей

сьогоденної

художньої

самодіяльності, збагачення форм і жанрів самодіяльного мистецтва методами,
формами і жанрами, ще донедавна притаманними тільки професійному
мистецтву» [266, с. 58].
Зміну ідеологічних настанов у висвітленні фестивальних імпрез (за умов
зближення професійного та аматорського виконавства) віддзеркалювала
поступова заміна інформаційних повідомлень щодо факту проведення,
кількості учасників, переваги в репертуарі громадянських, патріотичних і
жартівливих пісень (як ознак святковості та «фестивальності») публікаціями з
питань новацій у репрезентації народної пісні. Як такі подавалися театралізація,
сценізація, створення атмосфери гри та обрядовості, звернення до ще не
вивчених етнографічних пластів свого краю [295] під час Днів народної
творчості областей України (Київ, 1987 р.), уведення в репертуар фольклорних
колективів

обрядових

пісень

й

укріплення

тенденції

«звернення

до

автентичного фольклору, до його відтворення і показу в так званих
етнографічних ансамблях, які ніби здійснюють постановки «фрагментів з
життя» [294, c. 12].
Водночас у періодиці відзначалися негативні риси фестивальних імпрез у
1980-ті рр. – брак самобутності, оригінального репертуару, недостатнє
збереження місцевих співацьких традицій [293], зовнішня показовість і
парадність, певне перетворення на хіт-парад (на Третьому Республіканському
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святі народної творчості), формування безжурного, фривольно-жартівливого
штампу репрезентації фольклору [278], нівелювання багатства вербального,
музичного, хореографічного компонентів регіональних стилів і їх зовнішнього
оформлення [64]. Невипадково тому підкреслювалася потреба в дотриманні
традицій, оволодінні манерою народного співу, майстерністю імпровізації та
осягнення народного трактування, розкриття тембрового багатства місцевого
співу [301].
Перший міжнародний фестиваль фольклору в Москві (1988 р.), на думку
дослідників,

вирізнявся

обмеженістю

жанрової

палітри,

атмосферою

помпезності та парадності, в якій автентичні колективи поступилися місцем
численним фольклорним колективам наслідувальної спрямованості [351],
відсутністю фольклорного доробку центрального регіону, малих етносів і
народностей України та недостатнім урахуванням специфіки фольклорних
фестивалів, яка вимагає особливо бережливого та шанобливого ставлення до
народного виконавства й відповідного режисерського оформлення та
ставлення аудиторії [210].
У концепціях фестивальних імпрез поступово враховувалися реалії
побутування

фольклору.

Так,

на

Другому

міжнародному

фестивалі

фольклору (травень 1990 р., Київ) було диференційовано автентичні,
секундарні, аматорські репрезентації та виконання у професійних обробках.
Звернення багатьох колективів до «фольклору взагалі» [51, c. 4], відрив
народної пісні від її життєвої, обрядової основи, дотримання трафаретних
драматургічних рішень, що перетворювало виконавство із «життя в пісні» на
«театр-відсторонення», виявило штучність претензій колективів і виконавців
на статус автентичних [там само, с. 5].
Осмислюючи специфіку фестивального руху в 1980-х поч. 1990-х рр.,
дослідники наголошували на нерівномірності побутування фольклору (і
можемо додати – збереження народнопісенного виконавства) та фіксували
тенденцію

сценічної

репрезентації

підготовленого

репертуару

в
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інтегрованому середовищі – промислових центрах зі слабкою фольклорною
традицією [62].
У періодиці акцентувалася рухливість локальних і національних
особливостей фольклору в зв’язку зі змінами умов життя, модифікування
жанрової палітри. Актуалізувалися жанри, що мали «суспільне, виховне,
загальнокультурне, політичне значення (революційна пісня, літературного
походження, лірична, трудова, балада, частушка, коломийка)» [279, c. 14].
Водночас, втрачали значущість пісні собіткові, юр’ївські, пилипівські,
постові, «на колодку», царинні тощо, що нівелювало пов’язані з ними
виконавські прийоми [там само, с. 10 ].
Мобільні малі форми музичної періодики ставали для науковців полем
формування нових проблемних площин етномузикології та відповідного
термінологічного інструментарію, «оперативного» висвітлення змін у бутті,
функціональному й репертуарному колі народної пісенності та виконавства.
Особливої

гостроти,

внаслідок

протилежних

тенденцій

його

нівелювання, модифікування в урбанізованому культурному середовищі й
відродження у виконавській практиці, набули проблеми онтологічного
статусу фольклору та класифікації його утілень, котру можна проекціювати й
на власне народнопісенне виконавство. С. Грица виокремила такі його
репрезентації, як «автентично-первинна в селянському середовищі та
середовищі

городян

сільського

походження;

автентично-вторинна

в

інтерпретації експериментальних фольклорних ансамблів; репрезентація
фольклору

без

обробки

в

адаптованих

вторинних

формах

у

професіональному, самодіяльному мистецтві; в обробках; у трансляції
засобами масової культури; в науковій інтерпретації» [52, c. 3]. Є. Єфремов і
В. Пономаренко розрізняли «живу фольклорну традицію» та діяльність
вторинного фольклорного ансамблю, учасники яких, далекі від фольклорних
джерел, тяжіють до наслідування традицій «первинного фольклорного
середовища» [106, c. 3].
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Наслідками «модуляцій» народної пісенності та виконавства в інший
соціокультурний контекст С. Грица вважала деструкцію природи фольклору,
«нівелювання навколотекстових елементів – агогіки, тембрів, діалектних
особливостей мови, музики, тобто його сутнісної природи, … «зчісування»
унікальності вироблених місцевою традицією стилів, за яким починається
порушення структури репертуару, виконавських особливостей фольклору в
його цілісному територіальному виявленні» [52, c. 3].
Відзначений В. Путиловим перехід фольклору «із одного, органічного
для нього функціонально-побутового комплексу в інший контекст, по суті
для нього вторинний» [287, c. 13] ознаменував осмислення руйнації його
специфіки та особливостей народного пісенного виконавства, модифікації
його онтологічного статусу, розмивання традиційних, функціонально
детермінованих форм побутування. На термінологічно-понятійному рівні це
зумовило уведення В. Путиловим на основі розуміння фольклору як живого
«концентрату» духовних потреб етнічного, соціального колективу та як
духовного досвіду віддаленого минулого поняття «фольклорної спадщини»,
що існує у власне виконавській формі та «книжній» (письмово закріпленій).
Складність фіксації акту виконавства зумовлює його другорядність, хоча
фольклор і народне пісенне виконавство визначаються як мистецтво, «…що
поєднує живе слово, рух, гаму кольорів, набір предметів, просторе тло та ін.»
[там само, c. 12]. Науковець також застосовує похідні поняття «сучасна жива
фольклорна спадщина» (вторинні форми втілення фольклору) і «класичний
фольклор» [там само, с. 13 – 15] (як відповідник ще не закріпленого в
категоріально-понятійному

апараті

терміну

«автентика»).

На

рівні

класифікації форм побутування фольклору і виконавства О. Дей розрізняв
власне народну творчість та її мистецьке опанування, популяризацію
засобами

комунікації

[82],

О.

Правдюк

фіксував

вторинне

життя

народнопісенної творчості «на концертній естраді, на радіо, у творчості
радянських композиторів, драматургів, режисерів тощо» [279, c. 14].
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Збільшення ваги автентичних форм й одночасно впливу ринкової
психології спонукало дослідників до осмислення співіснування в фольклорі
традиційних і новаційних форм. Так, Д. Патрича розрізняє: фольклорні
колективи, учасники яких (мешканці одного села) – носії оригінального
фольклору; колективи, учасники яких виконують опрацьований фольклор і
не є етнофорами; колективи, репертуар яких складається зі стилізованих
«фольклоризованих» творів, авторських пісень «в народному дусі» [262].
У світлі теоретичної рефлексії осмислювалися й певні суперечності у
виконавській практиці. С. Грица пов’язує їх із нерозумінням «…різниці
поміж автентичним фольклором без обробки та фольклором у професійній
обробці, як теж від невірної орієнтації на імітування професійних принципів
виконавства народними колективами і народних – професійними» [50, c. 74].
Як єдині справжні осередки фольклорної новотворчості репрезентуються
сільські

колективи

–

творчі

«мікрокорпорації»,

котрі

стабілізують

фольклорний генофонд шляхом збереження репертуару свого пісенного
середовища та спираються на принцип музикування «для себе», відповідний
до природи фольклору [там само, c. 75].
1980-ті рр. були для українських етномузикологів часом осмислення
доробку вітчизняної фольклористики, видання фундаментальних праць
С. Грици, О. Правдюка, М. Гордійчука, проведення фольклорних експедицій,
популяризації народної творчості (завдяки зокрема радіопередачі «Золоті
ключі» С. Грици), утворення фольклористичної секції при СК України,
проведення з’їзду славістів (Київ, 1983 р.). Проте проблемними, на думку
А. Мухи,

залишалися

перспективи

розвитку

фольклору

за

умов

інтернаціоналізації та технізації музичного побуту, його запису, вивчення та
популяризації, питання «…якісного відбору, коректного й ефективного
використання

зразків

народномузичної

спадщини

в

професіональній

творчості та виконавстві (особливо естрадному)» [234, c. 3]. У полі зору
дослідників того часу опинялися й певні конкретні аспекти народнопісенного
виконавства – специфіка дихання [257], співвідношення голосів у зв’язку з
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жанром і ситуацією виконання, а також імпровізаційність і регіональна
унікальність народного мистецтва [67, c. 41].
Переважно

публіцистичним

тоном

були

відзначені

публікації,

присвячені творчості народних виконавців, зокрема Н. Матвієнко [56].
Проте увагу науковців починають привертати саме особливості
виконавства. Так, Є. Єфремов у «творчому портреті» Н. Науменко відзначає
індивідуальні ознаки виконання нею жниварських пісень – інтуїтивні зміни
архітектоніки для яскравого вираження емоційного стану, «…різкі і
різнообразні градації темпу, примхливий ритмічний малюнок наспіву, різні
словесні вставки (що також порушують іноді ритм даної пісні), а також зміна
форми і структури пісенної строфи» [104, c. 32].
Активізація інтересу до народної творчості, насиченість художнього
простору розмаїтими формами втілення фольклору відбилися в їх обговоренні
на конференціях і семінарах фольклористів. Так, на Другому Всесоюзному
семінарі

фольклористів

порушувалася

проблема

адекватної

фіксації

фольклорного матеріалу [229, c. 23]. Привернення уваги до питань
народнопісенного виконавства ознаменували «Всесоюзна етносоціологічна
школа» під гаслом «Етносоціологія і нове мислення в національній політиці»
та круглий стіл «Художня творчість і етнос» (Львів, 1989 р.), на яких було
наголошено, що «… досі немає уявлення про цілісну картину розвитку
народної творчості, про її талановитих носіїв, про фольклорні осередки
українського етносу та інших етнічних груп, котрі проживають на території
України» [59, c. 5]. Заповнити цю лакуну мала створена С. Грицею програма
дослідження словесного та музичного фольклору, що передбачала і вивчення
виконавства (в автентичних формах і в обробках).
Таким чином, музична періодика того часу – експериментальна сфера
складання нових принципів осмислення народної пісенності та виконавства
як самостійного та самодостатнього художнього явища, відзначеного
іманентною специфікою, особливостей їх побутування в сучасному
художньому просторі. Царина масштабних теоретично-історичних розвідок
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того часу стала перетином тенденцій «радянського фольклоризму» та
новітніх дослідницьких спрямувань.
Характерною для цього часу стала увага дослідників до специфіки
народної пісенності та виконавства певного пісенного локусу. У праці
С. Мишанича «Пісенна культура радянського села» було виявлено тенденції
побутування

народної

пісенності

в

окремому

пісенному

осередку:

«перелицювання», «перетекстовка» старих пісень з метою осучаснення [220,
с. 34], їх імпровізаційне перетворення (у відповідності до певної життєвої
ситуації) [там само, с. 41 – 45], пародіювання та жартівлива переробка [там
само, с. 42]; «новотворення», у тому числі й як результат імпровізації [там
само, с. 44 – 49]. Прояв цих тенденцій у виконавстві окремих співаків (однак
більшою мірою зосереджуючись на описі їх життєвого шляху), дослідник
вбачав у вилученні з репертуару веснянок, весняних ігор [там само, с. 59] і
жнивних пісень [там само, с. 60], збереженні пісень літнього циклу (зокрема
купальських) [там само, с. 59], змішуванні різних пісень літнього циклу [там
само, с. 60], наповненні колядок і щедрівок новим змістом, що свідчило про
втрату їх первісного сакрального значення [там само, с. 62], скороченні та
ліризації балад [там само, с. 107 – 108], міжжанровому поєднанні ліричних
родинно-побутових пісень [там само, с. 110 – 120], меншій модифікованості
весільних пісень (порівняно з іншими жанрами) [там само, с. 69], зверненні
до авторських пісень і романсів [там само, с. 137 – 142]. Варіантність пісень і
втрату первісного змісту раніше сталих словесних і мелодичних формул,
символів і образів науковець пов’язував зі змінами світогляду та

реалій

життя [там само, с. 122, 125 – 126].
Як основні риси народного виконавства даного «пісенного локусу» в
синхронії С. Мишанич визначав наявність «вуличного», акапельного,
гуртового стилю співу (з «прикритим» звукоутворенням, при виконанні
обрядових пісень – одноголосного, ліричних родинно- та соціальнопобутових, жартівливих – 2 і 3-голосного) та камерного, самозаглибленого,
«для себе» (при виконанні домашніх робіт, заколисуванні дитини тощо),

40
культ виводчика та наслідування молоддю манери солістів-професіоналів
[там само, с. 160 – 163].
У цей час осмислення первісного синкретизму народної пісенності та
виконавства

забарвлює

прецеденти

виконавської

типологізації

народнопісенної творчості певного пісенного локусу. Це відображається у
визнанні важливості гри, міміки, жестикуляції, елементів хореографії,
костюму, часу та ситуації виконання. На основі оцінки народними
виконавцями пісень певних жанрів Т. Лук’янова характеризує співочі стилі
«наговорення», «скричання» та власне «співання», що різняться жанровою
зумовленістю,

специфікою

дихання,

звуковидобування,

інтонування,

вокалізації, так і хореографічною компонентою тощо. Як атрибутивні для
виконавства певного локусу, дослідниця репрезентує «виконавські штрихи
(глісандування, вібрірування, «відкидання» звуку), що визначають характер
звукового туше, а також темброві, темпові, найрізноманітніші агогічні зміни,
які сприяють активізації динаміки, нюансировки, теситури голосів і т.п.»
[201, c. 92].
Показовою

тенденцією

стає

формування

жанрового

«вектору»

осмислення народнопісенного виконавства. Приклад цього – стислі «творчі
портрети» виконавців співанок-хронік у 12 випуску серії «Українська
народна творчість» [311] (утім, позначені певною описовістю). Висвітлення
виконавських стилів у діахронії та синхронії, у зв’язку з розвитком
«співацьких звичаїв» [там само, c. 56] опосередковано накреслювало певну
системність їх осягнення. Поряд із акцентуацією особливостей комплексу
музично-вербальних виконавських засобів (тяжіння до речитативності [там
само, c. 46, 54], говірке звуковидобування [там само, c. 56], міжінтервальне
глісандо, аугментація фінальних звуків у кадансах фраз і періодів,
скорочення слів [там само, c. 57], вільне компонування інтонаційно-мовних
кліше, паралелізми, повтори, а також палілогія, що позначається на
формотворенні [там само, c. 29. 33 – 34], сфрагіада [там само, c. 24, 43], як
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складова виконання співанок-хронік утверджувала значущість і позамузичної
складової виконавства (емпатичний контакт із аудиторією [там само, c. 58]).
Інший модус осмислення народнопісенного виконавства складався у
контексті новітніх математичних методів і обчислювальної техніки, що, на
думку

дослідників,

створювало

інтердисциплінарний

фундамент,

відповідний сутності предмету музичної фольклористики [167].
Увагу

дослідників

привертала

й

проблематика

імпровізації

у

виконавстві, котре репрезентується як ланка між нотним текстом і
конкретним звучанням, як самостійна сфера музичного мистецтва зі своєю
внутрішньою логікою [167, c. 189]. Сутнісними чинниками виконавської
інтерпретації при цьому визнаються стилістика та традиції виконавства,
виконавська моторика, артистизм виконавця, та її рівні – динамічний,
артикуляційний і часовий, ритмічний. Це створювало нові перспективи щодо
осмислення

парадигмальних

(зокрема

контекстуальних)

рис

народнопісенного виконавства та аналізу конкретних утілень у мистецькій
практиці.
У працях В. Гошовського [43; 44] було накреслено нові шляхи у
дослідженні народної пісенності, розумінні фольклору як повноцінного
історичного

матеріалу,

котрий

відображає

закономірності

музично-

поетичного мислення етнічних груп [43, c. 5]. На основі запропонованого
поняття «музичний діалект» [43, c. 19; 44, с. 49] науковцем було осягнено
регіональну специфіку та розмаїтість народнопісенного

виконавства,

розрізнено інтердіалекти, субдіалекти і перехідні діалектні зони [44, c. 49],
відповідні до музичного мислення субетносів і, що особливо важливо,
репрезентовані зокрема в манері виконання. Сутнісним було й підкреслення
В. Гошовським особливого стилю parlando-rubato у чоловічому виконанні
неплясових коломийок та cantabile – в жіночому, а також специфічних рис
власне вокального аспекту гуртового виконання колядок – чергування співу
соліста та групи, вигуки, та невід’ємності хореографічних елементів –
«тропотів» і хороводного танку [43, с. 143].
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Це утверджувало синкретизм фольклору, що виявлявся, на думку
науковця, і в тому, що він є «складовою частиною повсякденного життя
селянина, частинкою його душі» [44, c. 9], і в його єдності зі «стимулами» –
функціонально-ситуативними чинниками виконання. Такими для обрядових,
хороводних пісень є календарні та сімейні свята, побутових молодіжних
(парубоцьких), застольних і деяких ліро-епічних – святкова домашня
атмосфера, коломийок, жартівливих і сатиричних – народні гуляння з
танцями тощо. В. Гошовським було підкреслено особливу емоційну
атмосферу

виконання

та

специфічну

комунікацію

з

аудиторією.

Індивідуальне виконання ліричних і побутових пісень з соціальною
проблематикою характеризує «усамітнення і настрій до співу, викликаний
душевними переживаннями або спогадами про пережите» [там само, с. 23],
для виконання епічних і ліро-епічних пісень з історичною, баладною або
соціальною тематикою, на його думку, «…необхідна присутність слухачів,
які люблять і вміють слухати довгі пісні» [там само, c. 23].
З 1980-х рр. укріплення засад етно-соціально-культурного ракурсу
осмислення народнопісенного виконавства репрезентує етномузикологічна
дослідницька діяльність С. Грици. Уведене нею поняття «пісенна парадигма»
(спадкоємно пов’язана з поняттями «інтонаційний словник», «групові
мелодії», «наспів-формула», «образ-інтонація», «пісенні типи» тощо) подає
музично-мовну специфіку фольклору як зумовлену «творчо-виконавським
середовищем», основою якого є «модус мислення» як «синтез понятійновиражальних і рецепторних елементів» [53, c. 28]. На вербальному рівні
цілісність середовища забезпечує типовість тем і сюжетів, на рівні мелодики –
сталість інтонаційних утворень, ритміки – повторюваність ритмічних одиниць,
на рівні структури та композиції – збереження єдності структурних елементів,
артикуляції – єдність діалектних нюансів. На рівні виконавства цілісність
модусу мислення середовища створюється збереженням виконавських
прийомів, які в контексті певного творчо-виконавського середовища
набувають значення норм.
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«Живе» існування пісенної парадигми – сукупності «…варіантів
пісенного зразка, що утворилася внаслідок його трансформації в процесів
часово-просторового руху», за С. Грицею, забезпечує збереження субстрату
[53, c. 36 – 37] – іманентних ознак народнопісенного виконавства та водночас
необмеженість варіювання, зумовлена колективністю творення та усним
побутуванням. Дослідниця до поширених прийомів варіювання відносить
саме виконавські засоби – «ритмічні розширення аплікаційного характеру
через внесення вигуків, часток «ой», «та» на початку або в середині пісенної
строфи, в яких яскраво відбиваються діалектні особливості народнопісенного
виконавства» [там само, c. 42].
Продовжуючи

тенденцію

жанрово

спрямованого

дослідження

народнопісенного виконавства, С. Грица в коломийках акцентує говірковий
стиль, у співанках-хроніках – парландовість, псалмодичність речитативу,
короткий віддих, зумовлений швидким темпом, акцентування смислових
акцентів незначними коливаннями інтонації, що порушує темперованість. До
сфери виконавських прийомів дослідниця відносить «протягання останньої
силаби в кадансах речень на приголосній «м», що нагадує звучання
бурдонного тону флоери або ліри. …дроблення останнього тону 14-складової
групи, справляючи враження фіксованого гліссандо, перековування голосу
до опорного звука» [там само, c. 169], а також низхідне глісандування в
обсязі переважно кварти в закінченнях речень.
Унікальні особливості виконавства постають як відцентрові щодо
«пісенної парадигми». Доцентровим чинником, що забезпечує групування її
варіантів, на думку С. Грици, є єдність вербального тексту та семантична
зернина пісні. «Смисловий код, оформлений у певну композиційну
структуру» [там само, c. 43] слугує змістовним стрижнем, на якій
«нанизуються» конкретні виконавські утілення. Варіабельне співвідношення
в них парадигмальних, індивідуально інтерпретованих компонент, зумовлене
модусом середовища, історично-культурними та індивідуально-мистецькими
чинниками, зберігає зв'язок із «семантичним ядром» [там само], в якому – як
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і у фольклорі в цілому – відбивається «…діяльність колективу-соціуму» [60,
с. 81], його колективна пам'ять.
С. Грица також наголошує, що існуючі системи фіксації фольклору, в
основі своїй підпорядковані темперованому строю, обмежені у можливостях
адекватного відбиття специфіки інтонаційного аспекту народнопісенного
виконавства. Актуальність урахування його позамузичної, синкретично
зумовленої компоненти підкреслює увага С. Грици до сонорно-візуального
рівня імпровізації в думах (що власне можна проекціювати й на інші жанри
народної пісенності). Не вкладаючись у «нотний текст», він реалізується у
процесі виконання в тембрі, агогіці, міміці, комплексі «…емоційнопсихологічних відтінків у трактуванні твору» [53, c. 215] та фіксується лише
відповідною аудіо-та відеоапаратура.
1970-1980-ті рр. позначилися посиленням уваги до виконавського
підходу, який, на думку Е. Файн, «…підносив концепт виконавства в якості
самостійної парадигми у фольклористиці на початку 1970-х років у ширшому
руслі загального постмодерністського руху» [335, c. 53]. У контексті цього
підходу у фольклористиці США на поч.. 1970-х рр. «…виконавський підхід
стає найважливішим аналітичним методом, що визначає особливості
збирання, подачі та аналізу фольклору» [там само, c. 50] та зумовлює
спрямованість на «…вивчення фольклору в його соціальному контексті» [там
само, c. 51] з урахуванням пори року, часу та місця виконання, його стилю,
особливостями мистецької комунікації тощо [там само, c. 53] (тобто з
урахуванням контексту виконання).
У вітчизняній культурі в той час питання народнопісенного виконавства
набули особливої гостроти у зв’язку із гострим відчуттям необхідності
«систематичного, стабільного, суто професійного курсу з традиційної
музичної культури, цілого комплексу спеціальних дисциплін» [253, с. 202], у
зв’язку із професіоналізацією народнопісенного виконавства. Так, у
Київській консерваторії, як зазначають І. Польський та В. Осадча, було
створено дві музично-фольклорні кафедри, у Харківському інституті
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культури у 1989 р. було створено секцію фольклору при кафедрі хорового
диригування [там само].
Увагу до питань народнопісенного виконавства відбили дисертаційні
дослідження тих років. У дисертаційному дослідженні етнофонічного
спрямування на локальному регіональному матеріалі Є. Єфремов акцентує
значущість в дослідженні селянської пісенної лірики такої її особливої риси
як манера виконання [103, с. 3]. У відповідності до комплексного методу
фіксації

та аналізу фольклорної музичної традиції науковець декларує

необхідність її вивчення з урахуванням обрядовості, побутових ситуацій,
«… зовнішніх умов побутуванняя народної музики та людських стосунків
між її носіями» [там само, с. 3] на основі запропонованої методики
«… виконавського
індивідуального

варіювання

української

імпровізаційного

народної

розквітчення

у

пісні

та

відповідності

її
до

особливостей локального співочого стилю» [там само, с. 6].
Згідно з жанровим «модусом», обставинами виконання та вокальною
специфікою, у дисертаційному дослідженні М. Хай поділяє виконавські стилі
Бойківщини на звуковидобування відкрите, урландоподібне, «вуличне»
(гуртовий і сольний спів давніх одноголосних коломийок, обрядових і
пастуших пісень) та «заокруглене», м’якіше, «домашнє» звуковидобування та
виконання (позаобрядового, ліричного репертуару) [340, c. 12 – 13] й
накреслюють еволюцію народного вокального виконавства «від гортанних
вигуків

у

спрямуванні

до

поступового

«округлення»

звучання

до

«прикритого» звуку, що називається тепер «академічним» [там само, c. 5].
Увагу

дослідників

наприкінці

1980-х

рр.

привертає

«перетин»

регіональних досліджень і висвітлення специфіки діяльності вторинних
виконавських колективів. «Захищаючи» чистоту пісенного стилю Полісся,
наполягаючи на уникненні «стильового усереднення» [106, c. 4], науковці
визначають специфіку «локусів» виконавської традиції Полісся за такими
параметрами: ступінь збереженості у «виконавській пам’яті» певних жанрів,
склад гуртів, відміни у звукоутворенні та вплив діалектної фонетики,
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особливості амбітусу, голосоведіння, сполучення голосів, фактура, ступінь і
типи

варіювання.

Утвердження

особливостей

виконавства

окремого

колективу як предмету дослідження відбило наявність у вітчизняній
етномузикології «локально-конкретизуючої» дослідницької лінії, що стала
однією з провідних в етномузикологічній думці межі XX – XXI ст.
Ускладненість аудіо- та відеозапису виконання народних співаківетнофорів у автентичному середовищі, унікальність виконавства і певна його
зосередженість

у

самодіяльному

середовищі

–

чинники

дисонансу

інтенсивності народного пісенного виконавства у 1960-1980-ті рр. і рівня
його наукового дослідження, певної «ретроспективної» спрямованості
вітчизняної етномузикології.
У

подальшому

вітчизняна

етномузикологія

утверджує

одвічну

життєвість фольклору як активного позачасового носія колективного досвіду
певного середовища та національної спільноти в цілому. Розподіл С. Грицею
форм функціонування та інтерпретування фольклору на автентичну,
професійну реконструкцію, вторинну – секундарну та фольклоризм [60,
с. 211] не тільки репрезентувала народну пісенність (отже – і народнопісенне
виконавство) як явище, здатне до оновлення, «входження» в інші культурні
площини та існування в розмаїтих мистецьких утіленнях. Закріплення цього
розмаїття на межі XX-XXI ст. на рівні наукової рефлексії надало
дискусійності

питанням

специфіки

народнопісенного

виконавства

в

контексті сучасної мистецької практики (Н. Шевченко [360]), осмисленню
понять «народний вокаліст-виконавець», «виконавський фольклоризм»
(А. Гуріна [69], В. Осипенко [255]), «традиційний музичний професіоналізм»
(І. Мацієвський
народнопісенного

[218]),

особливостей

виконавства,

комплексу

специфіки

засобів

співвідношення

виразності
в

ньому

варіативного та імпровізаційного начал, одвічних, ментально детермінованих
і новітніх засобів виразності, що забезпечує як збереження цілісності
пісенних парадигм, національного фундаменту народної пісенності, так і її
«входження» в сучасний культурний контекст.
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Висновки до Розділу 1
Сучасний простір української культури демонструє спалах уваги до
національного начала та відродженням його в художній практиці й водночас
пильну увагу до проблеми творчого виявлення індивіда. Сферою перетину
цих тенденцій, в якій людина постає як носій національного світогляду та
пам’яті,

як

особа,

невід’ємна

від

світу

національної

культури,

є

народнопісенне виконавство. Пронизуючи національний культурний досвід в
діахронії, існуючи в синхронії в множинності утілень у сучасній художній
практиці, воно постає як безпосереднє втілення зв'язку «культурних часів»,
як явище, котре за умов відцентрових тенденцій глобалізації слугує
доцентровим чинником збереження національної культури та забезпечення
процесу національної самоідентифікації.
Репрезентація українського народнопісенного виконавства як явища,
невід’ємного від буття національної культури, осмислення його структури,
специфіки атрибутивних риc і особливостей їх утілення в сучасній сольній
жіночій та гуртовій практиці, потребує з’ясування його статусу, ступеня та
пріоритетних спрямувань у дослідженні в сучасному науковому дискурсі та
детермінує звернення до джерельного кола, відзначеного розмаїттям
проблематики.
Джерельну базу дослідження складають:
- труди з проблематики феноменології та онтології фольклору
(Б. Асаф’єва [14; 15], Е. Алєксеєва [1], Х. Вовка [30], М. Гордійчука [42],
С. Грици [53; 54; 57; 60; 61], В. Гусєва [71 – 73], О. Дея [83; 84],
І. Земцовського [111-114], А. Іваницького [119; 120], З. Кодая [163],
І. Ляшенка [204; 205], В. Осадчої [248 – 251], О. Правдюка [276 – 280],
В. Путилова [287], Ф. Рубцова [292] тощо);
- праці з осмислення природи та специфіки української пісенності
О. Сєрова [299], П. Сокальського [306; 307], І. Франка [337; 338], О. Потебні
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[270], М. Лисенка [192; 193], О. Кошиця [173], Д. Ревуцького [290], а також
праці Ф. Колесси [165; 166], К. Квітки [150; 151], С. Людкевича [202; 203],
І. Польського та В. Проценка [267; 268], дослідження С. Грици [53; 55; 60;
61], А. Іваницького [119], І. Колодуб [168], Є. Ліньової [189], О. Мурзиної
[226 – 228; 230-233] І. П’ясковського [288; 289] та ін.;
- дослідження зі специфіки фольклорного, у тому числі й пісенного,
виконавства – М. Лисенка [193], А. Гуменюка [67; 68], О. Бенч [17 – 19],
Є. Єфремова [103], В. Коваля [160], Т. Лук’янової [201], Мариніна І. та
В. Олійника [213], І. Мацієвського [218], В. Осипенко [255], А. Сторожук
[320], М. Хая [340 – 342], Б. Яремко [376] та ін.;
- розвідки з історії української музики М. Грінченка [65, 66],
А. Ольховського [244], академічне видання «Історія української музики»
[122

–

125]

тощо,

дисертаційні

дослідження

Ю.

Лошкова

[199],

А. Бурлуцького [23], С. Манько [212], В. Откидача [258];
- дослідження В. Василька [24], С. Дуриліна [98], О.Клінчина [158],
М. Львова [206], І. Мар’яненка [214; 215], Л. Стеценка [318], Т. Швачко
[358], В. Шкафера [365] та ін., в яких, зокрема висвітлюються діяльність
виконавців народної пісні та специфіка хорового відтворення народної пісні
– Є. Вахняка [25], Л. Даровських [77], Є. Кузнєцова [180], Д. Локшина [195],
І. Рябенка [296]; в реаліях сьогодення – К. Стеценка [317], К. Черемського
[354, 355];
- дослідження із загальних питань виконавства О. Грабовської [45],
М. Давидова [75], М. Давидова та В. Сумарокової [76], Н. Жайворонок [108],
І. Зінської [117], О. Сокола [308], І. Чернової [356] та ін.;
- праці з питань методології системного дослідження Г. Щедровицького
[367 – 369], Ю. Лотмана [196], Г. Орлова [245], Т. Куна [186];
- етногрегіоналістичні студії В. Гошовського [43; 44], О. Дудар [97],
Є. Єфремова [104; 105], Л. Єфремової [107], О. Клименко-Крутої [157],
В. Коваля

[160],

Г. Коропниченко

[169;

170],

О.

Макаренко

[208],

О. Мурзиної [226 – 228; 230-233], В. Осадчої [248 – 251], Н. Супрун-Яремко
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[324], О. Фабрика-Процької [334], Б. Яремко [376], З. Яропуд [378], а також
Є. Гіппіуса [36], Є. Ліньової [189] тощо;
- праці з вокальної педагогіки, дослідження академічного й естрадного
вокального мистецтва В. Антонюк [5 – 11], Н. Боярської та Л. Гапон [21],
Н. Гребенюк [46 – 49], Н. Дрожжиної [94 – 96], Д. Євтушенка та
М. Михайлова-Сидорова [99], А. Ковбасюка [161; 162], І. Колодуб [168],
Л. Кудрич [177], Р. Лоцман [197 – 198], О. Стахевича [315; 316],
В. Харитонової [343; 344], Л. Хрістіансена [346], І. Яник [373];
- праці зі суміжних сфер дослідження хорового співу та виконавства
О. Бенч-Шокало [17 – 19], А. Гуменюка [68], А. Лащенка [187], О. Скопцової
[302 – 305] тощо;
- праці з питань сутності ментальності К. Юнга [353; 371; 372],
специфіки ментальності українського народу Д. Чижевського [357],
П. Гнатенка [37], Р. Додонова [90], Д. Донцова [91], О. Донченка та
Ю. Романенка [92], М. Драгоманова [93], Л. Карп’юк [128], М. Костомарова
[172], С. Кримського [174], Ю. Липи [190], І. Лисяка-Рудницького [194],
Ю. Мединської [219], І. Мірчука [222], І. Старовойт [314], А. Фурман [339],
В. Храмової [345], А. Швецової [359], М. Шлемкевича [366], Я. Яніва [374],
Я. Яреми [375], В. Яцук [379];
- дослідження ментальної детермінованості національного мистецтва
Г. Гачева [33], Г. Джулай [87], О. Катрич [147], І. Романюк [291], Н. Трунез
[331], О. Чайки [348; 349] тощо;
- розвідки щодо специфіки творчих світів виконавиць народної пісні та
гуртів народної пісні, мемуарно-монографічні праці Н. Матвієнко [216],
Р. Кириченко [155] та творчо-біографічні портрети українських співаків –
Р. Віккерс [26], С. Грица [56; 63], М. Загайкевич [110], І. Пасемко [261],
Л. Стеців [319], О. Клінчін [158], Г. Кудряшов [178], Т. Швачко [358];
- матеріали періодичних видань, інтернет-ресурси, мемуари, інтерв’ю,
враження від концертів;
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- культурологічні праці В. Шейка [362 – 364], М. Поповича [268],
С. Кримського [177], Ю. Богуцького [21], Ю. Бромлея [23] тощо.
- матеріали музикознавчих та етномузикологічних часописів.
Опанування широкого кола джерел у дисертаційній роботі стало
основою для виявлення логіки та специфіки осмислення народнопісенного
виконавства у вітчизняній етномузикології

XX ст. та уможливило

виокремлення в ній таких етапів:
- поч. XX ст. – поч. 1930-х рр. – інтенсивність розвідок;
- 1930 – 1950-ті рр. – послаблення дослідницької активності внаслідок
домінування національно уніфікованих ідеологічних настанов;
- 1960 – поч. 1990-х рр. – інтенсифікація осмислення народнопісенного
виконавства;
- межа XX – XXI ст. – на основі осмислення одвічної життєвості
фольклору як активного позачасового носія колективного досвіду певного
середовища та національної спільноти в цілому, його здатності до оновлення,
входження в інші культурні площини та репрезентації в розмаїтих
мистецьких

утіленнях

проблематизується

питання

специфіки

народнопісенного виконавства в контексті сучасної мистецької практики,
осмислення особливостей комплексу засобів виразності народнопісенного
виконавства,

специфіки

відтворення

в

ньому

одвічних,

ментально

детермінованих і новітніх засобів виразності, що забезпечує як збереження
цілісності

пісенних

парадигм,

національного

фундаменту

пісенності, так і її «входження» в сучасний культурний контекст.

народної
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РОЗДІЛ 2
УКРАЇНСЬКЕ НАРОДНОПІСЕННЕ ВИКОНАВСТВО
ЯК СИСТЕМНЕ ЯВИЩЕ
2. 1. Українське народнопісенне виконавство: характерні ознаки
За виразом Е. Алєксєєва, «доля культури завжди залежить від
механізму спадкоємності її форм» [1, с. 9]. Однією з таких форм, збереження
якої безпосередньо пов’язано із долею української національної культури, є
народнопісенне виконавство. Посідаючи одне з провідних місць у сучасному
вітчизняному культурному просторі та функціонуючи в культурних і
субкультурних площинах, маркованих відмінним від автентичного «модусом
мислення», воно постає у розмаїтті утілень.
Споконвічність народнопісенного виконавства, яке пронизує всю
історію українського народу, розгалуженість його як системного явища та
водночас наявна у вітчизняній культурі «модуляція» народнопісенного
виконавства у професійну площину проблематизують сенс невід’ємних від
нього дефініцій «народний співак», «народна манера виконання», «народна
виконавська манера», «співочий стиль» тощо. Термінологічну множинність
посилює звернення науковців до понять автентична техніка, народна техніка,
народна манера співу, жанр вокального виконавства [95, c. 52 – 53], «стиль
народного виконання» [див. 68], прикрита та відкрита манери співу, манера
виконання [106, с. 4], співацька манера [21, с. 193; 360, c. 1], народне
звукоутворення [372, с. 72], «тип музикування» [333, с. 3-5] тощо. Слід
відзначити, що при цьому як тотожні постають поняття техніка, манера співу
та жанр вокального виконавства [95, c. 54], співацька манера, народне
звукоутворення та традиційне вокальне виконавство [21, с. 193].
На думку Л. Хрістіансена, народний співак – людина, що «оволоділа
народною пісенною майстерністю безпосередньо в народнопісенному побуті,
спирається на традиції давньої майстерності народно-співацького мистецтва»
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[346, c. 26]. Поняття «народна манера виконання» М. Хай інтерпретує як
комплекс «засобів художньої виразності, що випливає із внутрішньої
стилістики фольклорних творів (формоутворення, метроритміки, мелодичної
інтонації, темпу, лада) і зовнішніх проявів даного стиля музично-виконавства
(способів звукоутворення, мовної інтонації, специфічних виконавських
прийомів і штрихів, особливостей імпровізації та інтерпретації)» [340, с. 12].
У дослідженнях фольклору С. Грица інтерпретує народне виконавство як
один із його ендогенних кодів – як «вільне волевиявлення талановитого
індивідуума, що за сприятливих умов здатний до швидкої самореалізації
(народні ремесла, кобзарство)» [60, с. 31]. Дослідниця вбачає виявлення
цього коду переважно у вокальних виконавських «координатах» – як єдність
спеціального репертуару, етикету поведінки, в деяких випадках – володіння
цеховою мовою, «виконавською манерою співу та гри, що вироблялась
певним локальним осередком упродовж тривалого часу, формувала певний
виконавський стиль» [55, с. 24].
Як тотожні, В Антонюк використовує терміни «форма вокального
мистецтва», «манера вокального мистецтва» та «техніка вокального виконання»
[8, с. 13, 28 – 29], а також техніка співу та манера сольного співу [6, c. 6].
Застосовуючи поняття «тип звучання» дослідниця також розрізняє властиві
народному співу «горловий (степова манера), народний альт і сопрано
(дворегістрові голоси) та народно-академічний тип звучання» [8, с. 6].
У поняття народної виконавської манери О. Скопцова вкладає опору на
етнорегіональні пісенно-виконавські традиції та ладо-інтонаційні особливості
українського фольклорного мелосу, тісні зв’язки з мовними діалектами
(лексикою, орфоепією), характерні особливості звукоутворення, використанні
тембрів «народних» голосів [303, с. 15]. Як синонімічне, вчена також
використовує поняття «народна виконавська стилістика», характеризуючи
його як явище, «що відзначається імпровізаційністю виконання, побутуванням
локальних

варіантів

гуртового

розспіву,

специфікою

звукоутворення,
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художньо-виражальною функцією тембрів співацьких голосів, синкретизмом
наспіву, тексту, танцювальних рухів» [там само].
Осмислення народнопісенного виконавства у контексті регіоналістики
стає основою для визначення Н. Боярською та Л. Гапон традиційного
вокального виконавства на феноменологічному рівні в цілому як колективно
творений на ґрунті місцевих культурних і художніх традицій комплекс
вокальних прийомів – засіб «вираження музичної мови народних співаків»
[21, с. 193], усно трансльований від покоління до покоління в музичнопобутовому середовищі.
А. Іваницький інтерпретує поняття «співочий стиль» у регіональному
контексті, як зумовлений особливостями колективних та індивідуальних
проявів особливостей співу та репертуару певного соціального середовища,
які в цілому складають конкретний територіальний стиль. Його ознаками є
«тематика, ритмомелодика, форми співу (чоловічий, жіночий, дівочий,
парубочий, мішаний); звукоутворення, тембри, використання регістрів;
форми багатоголосся, жанровий склад пісень» [119, с. 272 – 273].
Звертаючись до поняття «манера співу», Н. Шевченко ототожнює його
«з визначенням «виконавської техніки» як засобу розкриття індивідуальної
ідеї семантики художнього твору» [360, с. 1] та зі співацькою технікою [там
само, с. 5].
Отже, для вітчизняного етномузикологічного знання є традиційною
плюралістичність

дефініцій,

що

характеризують

народнопісенне

виконавство, та акцентуація регіональних відмінностей народної пісенності
та виконавства. У цьому контексті постає питання – що ж власне є
серцевиною народнопісенного виконавства, що, як стрижень, об’єднує це
виконавське та регіональне розмаїття?
З огляду на поняттєву плюралістичність, видається доцільним
запропонувати тлумачення поняття «народнопісенне виконавство». З
феноменологічної

точки

зору

воно

може

бути

репрезентоване

як

парадигмальне явище інтегративної синкретичної реалізації духовно-творчої
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діяльності з опредметнення народної пісенності, яке має національну
природу, регіональну забарвленість і ґрунтується на нероздільності та
первинній колективності суб’єкта й об’єкта.
Необхідно акцентувати, що в осмисленні сутності та специфіки
виконавського аспекту народного вокального мистецтва етномузикологія
доволі традиційно містить у собі проблематизуючу двоїстість. З одного боку,
дослідниками української народної пісенності ще з часів становлення
вітчизняної

фольклористичної

думки

наголошувалася

теза

щодо

її

принципової синкретичності. Мається на увазі не тільки нероздільність у ній
власне вокального та вербального «шару», а й обов’язкова наявність різним
чином виявленого хореографічного, театрального, мімічного, в деяких
випадках – декоративно-прикладного компонентів тощо, які є такими ж
суттєвими смислоутворювальними компонентами, як інтонація, ритм, лад.
Нероздільною є й єдність життя та народної пісенності, вкоріненої в
ситуативний контекст – обрядовий або емоційно-психологічний, що слугує
для сучасних дослідників фундаментом для обґрунтування автентичної
екзистенції. Утім, у наведеній панорамі численних термінологічних «варіацій
на тему» сутності та специфіки народного вокального виконавства домінує
думка щодо їх детермінованості саме особливостями, що мають площиною
утілення вокальне начало, у той час як різнорівнева синкретичність подається
як «вторинна» або загалом вилучається з проблемного поля досліджень.
Конкретизація уявлення щодо сутності та специфіки народнопісенного
виконавства

потребує

узагальнення

накопиченого

українським

етномузикологічним знанням досвіду та уможливлюється на підставі
проекціювання у виконавську площину таких понять, як:
- «групові мелодії», які базуються на ритмо-синтаксічній єдності
вербального (варіативного) та музичного компонентів [223, с. 25 – 57],
застосованих Ф. Колессою на основі принципів структурного аналізу
порівняльного музикознавства;
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- «пісенний тип», уведене В. Гошовським, котрим дослідник позначає
генетично складену та функціонально детерміновану модель варіантів
(інколи віддалених) пісні, тектонічними елементами якого є ритмічна форма
вірша та ритмічна форма періоду [43, с. 20; 44, с. 50];
- «осередковість», «фольклорний осередок» (як фундамент створення
культурно замкненої території, запорука збереження в пам’яті та звукового
відтворення пісенності, типізації та концентрації традиційних ознак
виконавського стилю), уведені В. Осадчею [250, с. 7, 14; 251, с. 8 – 9];
- «пісенна парадигма», уведене С. Грицею [53, с. 36; 55, с. 7; 60, с. 19] ,
котра наголошує на парадигмальності фольклору в цілому [57; 60, с. 5].
Загальнонаукові підстави для застосування поняття «виконавська
парадигма» забезпечуються й уведеним Т. Куном поняттям «парадигма»,
яким характеризується комплекс загальних методологічних настанов,
досягнень науки, що

відзначений як

безпрецедентністю (загальною

значущістю), так і відкритістю для нових поколінь, існує в принципіальній
цілісності і не може бути зведений «до логічно атомарних компонентів, котрі
могли би функціонувати замість даної парадигми» [183, с. 28 – 29].
На

цьому

ґрунті

видається

можливим

застосування

поняття

«народнопісенна виконавська парадигма» як своєрідного феноменологічного
субстрату народнопісенного виконавства. Складання такої «народнопісенної
виконавської парадигми» адекватно сучасній спрямованості соціологічних
досліджень, на думку С. Грици, не тільки на твір, а й на людину [60, с. 86].
Методологічне підґрунтя поняття «народнопісенна виконавська парадигма»
складається також у працях Є. Гіппіуса, на думку якого одиничний
фольклорний акт є амбівалентною єдністю рівня мислення та рівня живого
звучання. На рівні мислення, на думку дослідника, пісенний зразок постає в
уяві виконавця як загальне – у множинності існуючих і функціонуючих у
просторі

певного

фольклорного

осередку версій, що

можуть

бути

відтвореними в різних комбінаціях, на рівні ж власне виконання – як
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вибіркове окреме, відтворене із загального з актуалізацією певних своїх
сутнісних компонентів [35, с. 23 – 36].
Поняття «народнопісенної виконавської парадигми» суголосно й
термінологічним

і

методологічним

шуканням

у

сфері

академічного

вокального мистецтва. Так, В. Антонюк, акцентуючи здатність вокального
мистецтва до транслювання етнокультурної інформації, зазначає, що
«опосередкування тезаурусності вокального мистецтва через структуру міфу
уможливлює

опосередкування

й

етнокультурних

стилів

вокального

мовлення, а це – шлях до структурування етнолінгвістичних вокальних
парадигм, варіанти яких «…утримують уявлення про цілість і належність їх
до спільної множини, тоді вони утворюють одну парадигму», і навпаки, у
випадку їхньої змінності – призводять до утворення нових» [7, c. 183]. Також
певним чином підґрунтя для впровадження поняття «народнопісенна
виконавська парадигма», як генералізуючого та інтегруючого за своєю
сутністю, створює визначення А. Гуменюком стилю народного виконання як
єдності сформованих в народному середовищі виконавських принципів (поза
історико-культурними,

регіональними

та

індивідуальними

нюансами

виконання) [68, c. 18]. Наголосимо, що специфіку виконавського аспекту
дослідники передусім пов’язують зі сферою виразності, що конкретизується
в забарвленні звуку, тембрі, динаміці [349, с. 21], а також в артикуляції,
агогіці, які «покликані розкрити логіку структури і форми музичного твору,
динаміку процесу розвитку, його драматургії в часі» [75, с. 88].
На нашу думку, поняттям «народнопісенна виконавська парадигма»
можливе визначення принципово варіабельного комплексу означених
атрибутивних ознак процесу народнопісенного виконавства, унікальність
якого в кожному конкретному виконавському акті виявляється на таких
рівнях:
-

рівень музичної виразності тексту, детермінований специфікою

мелодики, ритму, ладу (висвітлення специфіки якого є прерогативою інших
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сфер етномузикологічного знання, в силу чого спеціальний розгляд даного
рівня концепцією дисертаційної роботи не передбачений);
-

рівень

позатекстових

нюансів

виконання,

детермінований

специфікою тембру виконавця (виконавців), звукоутворення, агогіки,
темпоритму, динаміки, мелізматики, імпровізації, застосування специфічних
прийомів вокальної техніки, дихання, створення емфатичних наголосів,
фактури тощо;
-

рівень

позамузичний,

контекстуальний,

детермінований

створенням відповідного та атрибутивного контексту виконання – відтворенням
обрядовості, створенням певного іміджу виконавця завдяки «оформленню його
образу» на рівні пластики, міміки, костюму, хореографії тощо;
-

рівень унікальної комунікації з аудиторією;

-

рівень

змістовно-семантичний,

детермінований

ментальним

підґрунтям народнопісенного виконавства.
Квалітативною ознакою тембрів народних виконавців є природність,
насиченість, специфічна тембральна забарвленість, яку підкреслюють вирази
«співати з тембром», «співати у тембрі». Зокрема, на тембровому й
регістровому контрасті виводчиці та гуртового басу, що створює емоційну,
образну напругу, ґрунтується традиція гуртового співу необрядових пісень
[226, c. 46].
Характерними ознаками тембру народних виконавців є відсутність
вібрації і пов’язана з цим тембральна рівність, а також виняткова природність
і щирість. Саме ці якості виходять на перший план у виконанні народних
пісень і оперними співаками. Надзвичайна щирість і експресивність
виконання С. Крушельницької, спів якої «йшов із самої глибини її єства»
[162, с. 112], М. Менцинського, Б. Гмирі, О. Петрусенко та багатьох інших
українських співаків безумовно пов’язує творчу діяльність цих виконавців із
традиціями народного співу.
Тембр голосу народного вокаліста, як і рівень його голосових даних,
не «претендує» на унікальність й силу, оскільки він є невіддільним від
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аудиторії. З огляду на це, дослідниками підкреслюється нижчий (порівняно
з академічними та естрадними вокалістами) рівень високої співочої
форманти, що детерміновано відсутністю надгортанної порожнини –
локального резонатора, що утворюється при пониженні гортані та утворенні
«купола».
Сутнісною

ознакою

народнопісенного

виконавства,

зумовленою

фізіологією звукоутворення, дослідники вважають проміжний тип імпедансу
– акустичного опору ротоглоткової порожнини [95, с. 53 – 54], тип якого
зумовлюється організацією ротоглоткової порожнини та позицією гортані
при звукоутворенні. Народне вокальне виконавство вирізняється відкритим
звукоутворенням, при якому зв’язки є прижатими, збереженням позиції
гортані (як і в естрадному співі), що не знижується, та підвищенням позиції
гортані при підвищенні теситури. Відзначимо, що, на наш погляд, природномовний стан співацького апарату в народнопісенному виконавстві зумовлює
не тільки унікальність фонації, а й в силу своєї природності – унікальну
близькість народного виконавця-вокаліста до аудиторії.
Своєрідність народнопісенного виконавства зумовлює така складова
виконавської парадигми як «посмішка» при співі [373, с. 72], яка утворюється
горизонтальним розкриванням рота. Ця особливість тісно пов’язана із
специфікою звукоутворення голосних у народному співі, яка, за визначенням
Н. Дрожжиної, «вибудовується по фонемі «і» також із мовною позицією
гортані» [95, c. 54].
На звукоутворення суттєво впливають умови виконання: спів просто
неба примушує співаків до посиленої звукоподачі, низького, грудного
регістру, в якому також виконується й підголосок; спів у приміщенні
спонукає до зниженого динамічного рівня, середнього регістру та виконання
підголоска у високому, головному регістрі.
Особливості дихання в контексті народної виконавської парадигми
зумовлені декількома причинами. З одного боку, наспівність і розспівність
ліричних пісень із розвиненою вокалізацією потребують широкого дихання.
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При гуртовому співі безперервність плину мелодики досягається ланцюговим
диханням – непомітним вдихом учасниками гурту по черзі з обов’язковим
дотриманням відповідної сили голосу та тембрової єдності. На відміну від
академічного співу, в якому дихання підкоряється загальним правилам
фразування і є засобом цезурування та, певним чином, формування
драматургії виконання, у сольному виконанні дихання виконавця народної
пісенності відзначено свободою – можливістю вдиху та віддиху відповідно
до індивідуальних можливостей виконавця. Довільне обривання звучання
віддихом та поновленні його після вдиху з повторенням попереднього
складу, переривання віддихом або короткою паузою довгої тривалості або
розспіву на голосних, є, з одного боку, специфікою народнопісенного
виконавства, з іншого – потужним засобом посилення експресії.
Довільність дихання також пов’язана з таким своєрідним прийомом
народнопісенного

виконавства

як

словопереривання.

Досліджуючи

специфіку пісенності Житомирщини, Л. Єфремова відзначає наявність
декількох різновидів цього прийому, що впливають на специфіку дихання
співака: словопереривання припадає на середину слова, одна частина якого
приєднується до одного рядка строфи, інша – до другого; у гуртовому співі –
ритмічне переривання слова; слово переривання з повторенням складу або
звуку, який передував вдиху [237, с. 36].
Відзначимо, що специфіка дихання в контексті народнопісенного
виконавства (як процесі реалізації народної виконавської парадигми)
вітчизняними дослідниками характеризується неоднозначно. Так, довільність
дихання співаків при автентичному виконанні та у виконанні народних
колективів (хорів) А. Гуменюк визначає як безсистемність, спричинену
швидким видихом, поверховим вдихом та довгим співом на одному диханні,
або занадто коротким диханням [68, с. 37]. Регулювання дихання, на думку
науковця має відбуватися за допомогою ланцюгового дихання, спільного
дихання після заспіву соліста та мелодичних закінчень фраз, яке сприяє
акцентуванню початку фраз та логічних наголосів у слові та змістовних у
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фразі, та вдиху перед фразою за рахунок останнього звуку в попередній фразі
тощо [68, с. 38].
«Правильність» дихання співаків у народно-академічних колективах,
певним чином у вторинних фольклорних колективах, пов’язується із
відпрацьованістю навичок дихання, що її позбавлений спів етнофорів.
Доцільно

згадати

«академічність»

дихання

Р.

Кириченко,

вимоги

А. Авдієвського до співацького дихання, які стали основоположними для
Н. Матвієнко – «Співати треба на опорі – це головне, це ключ до правильного
звучання голосу» [216, c. 130].
Унікальність власне конкретного виконавського акту в контексті
народнопісенного

виконавства

детермінована

передусім

метричною

та

ритмічною рухливістю та примхливістю, що об’єктивно закладена в певному
пісенному зразку та водночас у процесі виконання підсилюється виконавською
свободою. Її забезпечують агогічні нюанси – незначні подовження та
скорочення тривалостей, які створюють «альтернативу» акцентній метриці та
слугують засобом уникання синтаксичних пауз. Їх фіксація, як відзначають
І. Польський та В. Проценко, потребує відповідних визначень [267, c. 87].
Незначні скорочення тривалостей можуть бути викликані паузами при віддиху,
які поступово закріплюються у процесі виконання в діахронії та спричиняють
варіювання ритмічного малюнку, формування нового образу, для яких вони
стають обов’язковими, та появу додаткових семантичних, образних нюансів.
Вищим проявом прийому довільного скорочення тривалостей, на
думку Б. Луканюка, є усічення, що виявляється в униканні кінцевої
тривалості в серединній побудові. Усічення спрямовано на створення ефекту
«безперервного переходу від однієї побудови до іншої та фактично стягнутих
у позірно єдину цілісність» [200, с. 35] та має результатом докорінну зміну
ритмічного малюнку.
Яскраво

виражену семантичну забарвленість має неодноразово

підкреслена дослідниками надмірна аугментація (особливо останнього
звуку). На наш погляд, надмірна фермата в академічному співі спрямована на
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демонстрацію виняткової майстерності співака, і в силу цього постає як
додатковий засіб його відокремлення від аудиторії. Як складова народної
виконавської парадигми аугментація має радикально відмінний статус.
Протягнений звук, який розчиняється у просторі може бути інтерпретований
як засіб єднання виконання та довкілля, між якими відсутня межа, створення
єдності «як «творення-виконання», так і «виконання-життя», як засіб
створення нерозривного зв’язку співака з довкіллям.
Артикуляційний аспект народнопісенного виконавства також суттєво
відрізняється від норм літературної української мови, що їх дотримання є
показовим для особливостей співацької артикуляції в контексті академічного
вокалу. Як зазначає І. Колодуб, у цій сфері великого значення набуває
відсутність у більшості випадків редукування ненаголошених голосних, а
також наявність в одному слові другорядних наголосів, що надає мовленню
особливої співності, милозвучності» [168, с. 23].
Відзначимо, що в естрадному вокальному виконавстві артикуляційні
особливості й навіть унікальність дикції співака постають як ознаки
винятково оригінальної, неповторної манери (гросування О. Вертинського,
національний «акцент» у виконанні А. Боянової, Н. Брегвадзе, «нечітке»
вимовляння Д. Арбеніної, «широка вимова» А. Варум, своєрідна артикуляція
С. Вакарчука тощо).
Особливості

артикуляції,

як

складова

народної

виконавської

парадигми, мають своїм підґрунтям, з одного боку, специфічні для
української мови наявність дифтонгів та проміжний характер голосних
фонем. З іншого боку, своєрідності та водночас «упізнаваності», осягнення
як винятково близького, спорідненого з людиною явища, що походить з
«автохтонного» культурного середовища, певного фольклорного осередку,
надає виконанню дотримання показових рис місцевих діалектів. З цієї точки
зору показовою є петрівчана пісня «Ой ходила дівчина по полю», в якій
дівчина впізнає свого парубка за мовою.
Діалектна «забарвленість» народної виконавської парадигми зумовлює:
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- редукування «о» в «у», «е» в «і», що в деяких випадках набуває
дифтонгового забарвлення «оу», а також «и» в «і», «в» в «ў»»;
- заміну «л» на «в», та пом’якшення «с», «в», «м»;
- насиченість діалектизами;
- індивідуалізацію мовлення, зокрема різне вимовляння одного і того ж
слова при виконанні.
Доволі усталеним є уявлення про загальний підвищений динамічний
тонус народного співу, що зумовлює часте уникання фіксації динаміки в
збірках народних пісень. Так, зокрема, у виданні «Народні пісні: Записи
Л. Єфремової» [236] динаміка зафіксована в 1 випадку з 583 зразків – № 389
«На вгороді верба рясна» з розділу «Пісні про кохання», в якому зазначено
зміни mf та p. У масштабному виданні «Народні пісні з Житомирщини» [237]
з 816 зразків нюанси динаміки вказані в 16 випадках – у більшості це записи
М. Гайдая, зроблені в 1919 – 1940 рр. Загальний «високий» динамічний тонус
народного

співу

також

традиційно

інтерпретується

як

«відлуння»

міфологічного коріння, що яскраво виявляється, зокрема, в обрядовій
пісенності. Традиція «скричати веснянки» є концентрованим вираженням
бажання людини посиленим звуком привернути увагу духів, надприродних
сил, яка в подальшому набуває статусу міцно вкоріненої норми. Як
виявлення виконавської експресії, високий динамічний тонус безпосередньо
пов’язується О. Мурзиною з емоційно-почуттєвим сприйняттям світу та з
таким корелятом співу, як локальна специфіка [226, с. 46].
Динамічний рельєф виконання, як і темброве забарвлення, в конкретному
виконавському акті також залежить від умов виконання. Мається на увазі не
тільки «сценічність» або поза сценічний простір виконавства, а й наявність і
численність аудиторії, нагоди виконання, зануреність в обрядовий простір або
виконання поза обрядом тощо. Окрім цього, динамічна палітра виконання
вторинних фольклорних колективів, професійна реконструкція народного співу,
на відміну від спонтанного виконання етнофорів під час експедиційних записів,
передбачає наявність репетиційного етапу. Як передбачення подальшого
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виконання, «винесеного» у простір сцени та диференціюючого виконавців і
аудиторію, цей етап містить у собі й відпрацювання динаміки як суттєвого
засобу створення драматургії пісні.
Унікальна свобода інтонування в контексті народної виконавської
парадигми, породжена самою сутністю народної пісенності, відбивається в
гнучкому

варіативному пониженні

та

підвищенні

тонів,

застосуванні

нейтральних інтервалів. Як зазначають І. Польський та В. Проценко, «у
музичному строї багатьох народів відсутня чітка різниця між інтонуванням
терцового тону «мажорного» /з нашої точки зору/ типу та «мінорного» типу,
відсутнє чітке відчуття великої та малої терції між першим і третім ступенем
звукоряду» [268, с. 73], що зумовлює, на думку науковців,

доцільність

використання спеціальних позначок при фіксації [267, c. 87]. Це надає
виняткової

індивідуалізованості

акту

народнопісенного

виконавства

(переважно, під час співу а capellа), і слугує дієвим засобом посилення
виконавської експресії, котрий не збігається з принципами західноєвропейської
ладо-гармонічної системи та спонукає науковців до створення спеціальної
системи позначок для адекватного відбиття інтонаційного рельєфу.
Однак, у виконавській практиці інструментальний супровід або
фонограма супроводу зумовлює певну уніфікацію співу дотриманням
темперованості, уникання невловимих нюансів інтонування. Тобто, як
наголошує А. Гуменюк, інтонаційні загострення (нетемперовані підвищення
та пониження) ступенів «можливі лише в горизонтальному (мелодичному)
інтонуванні і зовсім недопустимі в гармонічному (вертикальному)» [68, с. 32].
Як невід’ємні атрибути фольклору та народної пісенності дослідниками
неодноразово

утверджувалися

варіативність

та

імпровізаційність.

Варіативність народної пісенності, як спосіб існування за умов усної
природи, виявляється:
- у діахронії: в індивідуальному втіленні народної виконавської
парадигми – як множинність неповторних утілень однієї й тієї ж пісні

64
виконавцем за різних умов і як множинності утілень пісенного зразка
протягом його існування;
- у синхронії: у множинності утілень пісенного зразка у контексті різних
регіональних традицій, різних фольклорних осередків, у творчій інтерпретації
різних виконавців і в різних версіях – сольній, гуртовій, хоровій тощо.
У цьому контексті, варіативність є відзнакою й народнопісенного
виконавства взагалі. Нескінченість варіативних і імпровізаційних змін має
джерелом масштабність, багатоскладовість і парціальність масштабного
комплексу своєрідних прийомів, що складають народнопісенну виконавську
парадигму і зумовлюють принципову унікальність процесу народнопісенного
виконавства. Застосування конкретного комплексу прийомів – варіанту
народнопісенної виконавської парадигми – у кожному виконавському акті
зумовлюється низкою чинників: особливостями виконавських традицій
певного

регіону

та

фольклорного

осередку;

специфікою

жанру;

індивідуальними рисами виконавського стилю, в тому числі й належністю
виконавця до певного різновиду відтворення фольклорної спадщини;
ситуативністю (виконанням у контексті певного обряду чи поза ним);
контекстуальністю (виконанням в автентичному середовищі або в певному
художньому просторі), особливостями пластики та оформлення сценічного
образу виконавця (виконавців), використанням технічних засобів тощо.
Окрім зумовленості цими чинниками, характерною рисою даного
комплексу є принципова його парціальність – можливість вибіркового
використання деяких його компонентів і виконання їх у «вуальованому» вигляді.
Індивідуалізована мелізматика (орнаментування мелодики форшлагами,
нахшлагами, трелями, мордентами, групето тощо) в акті народнопісенного
виконавства «накладається» на пісенну парадигму, як на певну «матрицю»
мелодики та ритміки, і в такий спосіб стає значущим чинником створення
конкретної інтерпретації народнопісенної виконавської парадигми, сприяючи:
- вираженню виконавської експресії, перейманню емоційно-почуттєвим
настроєм пісні;
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- посиленню емоційного «тонусу» для укріплення комунікації зі
слухачами, формуванню почуття емпатії;
- заповненню довгих протягнутих звуків, формуванню щільного,
насиченого музичного часопростору;
- вираженню унікальності виконавця.
Специфічними прийомами – складовими народнопісенної виконавської
парадигми можна вважати:
- використання звуковисотно нечіткої, наближеної до розмовної інтонації,
особливо на останньому складі строфи з подальшим униканням голосної;
- апокопа – уникання останнього складу рядка або строфи, що
детермінує розчинення меж акту виконання в часі та просторі;
- звернення до речитативного (або скандованого) звуковедення;
- глісандування: у мікромасштабах – низхідне «сковзання» на м. 2 та
б.2, та висхідне – як поступове досягнення визначеного тону; та в
макромасштабах – без визначеної кінцевої крапки, особливо кінцеве
(висхідне та низхідне), яке «розчиняє» просторові та частково темпоральні
межі виконання;
- нечітке оспівування останнього складу строфи в декількох варіантах:
короткий звуку, що повторює довгий попередній, миттєве повторення
попереднього звуку, короткий звук після низхідного глісандо;
- уведення додаткових, інколи не пов’язаних із мелодикою та ритмікою
пісні, вигуків «гей», «гой», «ой» (як активізація входження в акт виконання
та виходу з нього), складів «та», «да» тощо, «ж» (позбавленого змістовності,
в деяких випадках додатково озвученого самостійним тоном);
- застосування вокалізації: надлишковість показових для вокалізації
додаткових голосних. Як найбільше зорієнтовані на вокалізацію, О. Шевчук
відзначає жіночі обрядові пісні весняно-літнього й весільного циклів, не
обрядові пісні родинно-побутової та ліричної тематики. Ступінь вокалізації в
народнопісенному виконавстві зумовлюється й регіональними традиціями. На
думку О. Шевчук, середньонаддніпрянська традиція виконавства демонструє
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розвиненість вокалізації в неприурочених, ліричних протяжних піснях, поліська
традиція – в ранній ритуальній пісенності [361, с. 67];
- розспівування складів із приголосними огласовками – складів «гу», «та»,
«ги», «ге», га» (пов’язаних з інтенсифікацією звукоподачі), які створюють
додатковий вимір експресивності. Спорадичність їх виникнення, часта
зумовленість саме необхідністю вираження емоцій та їх безпосередністю,
демонстрацією «занурення» виконавців у процес виконання та повного
«перебування»

в

пісні

також

формує

унікальну,

атрибутивну

для

народнопісенного виконання ауру комунікації, засновану на відчутті емпатії;
-

застосування

специфічного

прийому

переривання

мелодики

вставними «Ой», а також «входження» в акт виконання за рахунок
допоміжних вигуків «Гей!», «Гі», «Ой», «Гм», а також наприкінцевого «Ой»,
«Гей», скіфі також значно підсилюють емоційний тонус виконання;
- уведення вигуків «У!», «Ух!», «І» в кінці строфи, що дослідники
вважають виявом архаїчного походження;
- розширення простору виконання за рахунок прикінцевих побажань (у
колядках і щедрівках), які водночас демонструють і свободу переходу від
співу до мовлення, можливість їх повноправного єднання в акті виконання;
- поступове підвищення (в деяких випадках пониження) висоти співу;
- уведення додаткових приголосних. Як зазначає Ф. Колеса, «…в
деяких словах шелестівка відривається від складу, до якого належить, та
вимовляється в сполуці з невиразним и, і, е, як окремий склад, пов'язаний з
окремим

звуком

мелодії…

Таким

способом

змінюється

подекуди

прононсціація слів…» [165, с. 419]. Застосування цього прийому, що
зумовлює подрібнення ритмічного малюнку, активізацію артикуляції та
дихання,

утворює

своєрідні

дихально-мовні

«поштовхи»,

науковець

пов’язував із виконавською установкою – особливо гострим перейманням
співаком ситуацій та емоцій, поринанням в експресію виконання;
- йотацію;
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- емфатичний наголос, який в ліричних та ліро-епічних творах слугує
підкресленню певного слова і внаслідок цього стає вагомим чинником
формування музичного образу та драматургії. У наголошених складах створення
експресивного ефекту емфази досягається комплексом засобів – акцентністю,
динамікою,

мелодичною

орнаментацією,

аугментацією,

«коливанням»

темперованості тощо. На слабкому складі емфатичний наголос, як зазначає
О. Мурзина, «перетворює цей останній на позанормативний наголошений (т. зв.
«ефект емфази»): «Іще сонечко не заходило». Виразність фразових наголосів
насичує мелодику солоспівів рисами декламаційного мовлення» [230, c. 228];
- прийом конкатенції (широко застосований у пісенній традиції
Полісся). За визначенням С. Грици, «у тексті – це спіральний рух, що має
приспівну

природу

(ABC-CDE-EFG),

у

мелодії

–

такий

же,

з

імпровізаційними змінами у кожній наступній строфі, або й без них. Його
механізм зумовлений безперервністю діалогу поміж солістом і хором,
нагадуючи принцип такого ж у церковному співі» [223, с. 16].
Багатство фактури народнопісенного виконавства відбито в прийнятих у
пісенному

середовищі

визначеннях

та

самоусвідомленні

народними

виконавцями своєї функції в гуртовому співі: «заспівує» – провідний голос,
що виконує солюючий вступ; «підспівує», «підводить», або «виводить» –
верхній

голос,

відзначений

функціональною

двоїстістю:

дублювання

провідного голосу та його орнаментація у варіантно-підголосковій фактурі;
«басує» – нижній голос, що має основне значення у варіантно-підголосковій
фактурі або допоміжну – у кантовій.
Специфіка народного гуртового співу безпосередньо пов’язана із
особливостями підголосків. Найрельєфніший та найвиразніший з підголосків,
«вивід» існує в таких різновидах: у жіночому виконанні – в альтовому
(переважно при співі просто неба, грудний підголосок вирізняється сильним,
«наповненим» грудним звучанням), сопрановому та фальцетному (або
«тончик», вирізняється специфічним тембром, зумовленим виконанням
верхівками зв'язок); у чоловічому виконанні – в теноровому та баритоновому.
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У

гуртовому

співі

розрізняються

різновиди

багатоголосся,

детерміновані як жанром, і складом гурту й ситуацією виконання, так і
місцевими традиціями певного фольклорного осередку та модусу мислення
середовища:
- стрічкове: з використанням фальцетного підголоску;
- бурдонне: диференціація фактури на наспів і довго витримуваний
звук – тло наспіву – в іншому голосі (голосах);
- унісонно-гетерофонне: нерегламентоване відхилення в різних голосах
від провідного голосу;
- гетерофонне: відступи в голосах від провідного голосу мають
імпровізаційний, відносно самостійний характер.
Водночас дослідниками традиційно розрізняються варіантно-підголоскова
фактура та кантова (провідна роль належить верхньому або середньому голосу,
що який дублюється в терцію відповідно середнім або верхнім, басу належить
функція супроводу).
У своєрідності фактури народнопісенного виконавства велике значення
має регіональна традиція. Так, своєрідність поліського багатоголосся
Ф. Колесса вбачав саме у схильності до поліфонії, утворення «народного
контрапункту» [223, c. 51], а пісенна традиція північної та центральної
Сумщини, частини північно-східної та центральної Чернігівщини, на думку
О. Клименко-Крутої,

вирізняється

наявністю

виконавського

прийому

«напівтончика» – октавного «відриву» виводчиці від басів на останньому
складі строфи (рядка) та можливого одноголосного, щільного, пронизливого
гукання після дихальної паузи [157, с. 272]. Спільність із «тончиком»
дослідниця вбачає у тембровій єдності (перехід із «відкритого» звуку на
звичайний та протиставлення його іншим голосам), належності до обрядової
пісенності, зокрема весільної, фактурному розшаруванні, функціональній
несамостійності, підпорядкованості басу [там само, с. 276 – 277].
Пластичний компонент має масштабний функціональний діапазон; він
синхронізує групове виконавство, інтенсифікує та урізнобарвлює його
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драматургію завдяки розбіжності акцентів хореографічного, вербального та
вокально-інтонаційного шарів, а також сприяє соборності, охопленню всіх
учасників виконавства єдиним ритуальним дійством, створює підґрунтя для
осягнення виконавцями себе як частки єдиного колективного цілого.
Пластика, як компонент народнопісенної виконавської парадигми, надає
яскравої своєрідності процесу народнопісенного виконавства. Передусім слід
відзначити особливу поставу виконавця (виконавців) – природну, стриманоневимушену, позбавлену демонстративної репрезентативності, скромну та
гідну. За будь-яких умов виконання у ньому неможливі різкі, вульгарні рухи,
швидка та широка хода у всьому просторі виконання (що інколи стають
брендовою ознакою певного естрадного виконавця). Радше пластику
народного співака можна визначити як таку, що тяжіє до шляхетної
стриманості,

насичення

атрибутивною

специфічною

жестикуляцією

–

прикладання рук до серця, легкий нахил тулуба до слухачів, широкий і
плавний жест від серця до аудиторії, що створюють міцний емоційний зв’язок
між нею та виконавцем як знак їх споріднення, непорушної єдності. Винятково
природною, неафектованою є міміка. У гуртовому виконанні цей емоційнокомунікативний за своєю значущістю комплекс рухів доповнюється й легкими
поворотами виконавців один до одного та плавними жестами їх взаємного
звертання, які виступають як дієві засоби синхронізації виконання та
створення єдиної для всіх учасників гурту емоційної атмосфери.
З онтологічної точки зору явище народнопісенного виконавства
відрізняється процесуальністю. У синхронії ця процесуальність – результат
буття народної пісенності в просторі та часі виконання, того, що музика усної
традиції «…настільки корениться в живій інтонації, в «осмисленому
відтворенні»,

до того ж постійно варіюється від співака до співака та

інструменталіста до інструменталіста…» [15, с. 17]. Процесуальність
синхронного виміру народнопісенного виконавства утворюється одночасним
існуванням

сукупності

регіонально,

жанрово

та

індивідуально

детермінованих актів виконавства, в яких притаманний народнопісенному
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виконавству

комплекс

музичних

та

позамузичних,

контекстуальних,

комунікативних ознак постає у різних варіантах співвідношень його
складових.
У діахронічному ракурсі процесуальний статус народнопісенного
виконавства породжений його одвічною історико-культурною змінюваністю
його здатністю до «переведення» історичного, соціального, в цілому
культурного досвіду спільноти та його концентрування в інтонеми пісенності.
Буття народнопісенного виконавства – процес перманентного модифікування
усного музично-інтонаційного словника [14, с. 357], інтонаційної системи
певного історично-культурного етапу буття спільноти та позамузичних
компонентів виконавства і контекстуальних його ознак, ґрунтом якого є
історичні, соціальні, культурні та власне мистецькі чинники.
Ця здатність народнопісенного виконавства до оновлюваності в
діахронічному ракурсі відбивається у складних процесах актуалізації та
деактуалізації певних складових жанрової системи музичного фольклору, у
складних співвідношеннях архаїчного та новаційного начал. Цей процес стає
наочним завдяки формуванню таких «новацій» пісенного фольклору як
робітничі та емігрантські пісні, новотворів, які зберігають питомий зв’язок із
фольклорною основою на рівні ритміки, мелодики, ладового мислення,
структури та водночас – на рівні тих виконавських прийомів, що сягають
своїм корінням давнини.
Особливо акцентованою стає здатність народнопісенного виконавства
до оновлюваності за сучасних умов, позначених не тільки зміною
контекстуальності – форм побутування у тенденціях у системі жанрів і
відповідних тенденціях у сфері виконавства, а й певною «гетерогенністю».
Процеси

дифузного

взаємопроникнення

академічного,

народного

та

естрадного виконавства виявляються не тільки у взаємообміні виконавськими
прийомами. Специфічність народнопісенного виконавства детермінована й
драматургічними та акустичними параметрами, відповідними до ситуації
виконання. В автентичному варіанті безпосередня «зануреність» у побут,
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життя, невіддільність від них, диктують незалежність виконання від
особливостей акустики довкілля. Однак професійна реконструкція фольклору,
діяльність вторинних фольклорних колективів забарвлена потенційною
сценічністю.

Це

відбивається

у

зміні

статусу

різних

складових

народнопісенної виконавської парадигми на рівні позатекстових нюансів
виконання:
- в аспекті інтонаційної своєрідності - нівелюються або уникаються
гранично

різкі

інтонації-заклички

(відповідні

«природному»

виконанню просто неба);
- в аспекті ритмічної своєрідності, як зазначає В. Єлатов, виявляється
тяжіння до певної метричної унормованості [100, с. 51] замість
агогіки;
- в аспекті структурної своєрідності – виявляється «вкладання» в межі
певного концертного номеру, що тягне за собою попереднє
«передбачення» виконавцями імпровізаційного елементу )попередньо
відпрацьованого) та і зміни в архітектоніці.
Перенесення народного виконавства та народнопісенної виконавської
парадигми в інший модус побутування зумовлює суттєві контекстуальні
зміни, передусім драматургічні нюанси. Самостійна драматургія «дійства»
народної пісні або обряду, керована винятково волею виконавців і плином
життєвої ситуації, змінюється специфічною двоїстістю. З одного боку,
зберігаються опорні драматургічні «пункти» та акценти, передбачені
сутністю змістом пісні або обряду. З іншого, цей драматургічний шар
«вкладається» в драматургію більшого масштабу, в цілісне сценічне дійство з
концепцією, штучно й одноосібно створеною режисером – постаті, що керує
«дійством», перебуваючи поза ним. Як результат – драматургія «дійства»
народної пісні або обряду позбавляється свої одвічної природи, втрачає
імпровізаційність, набуває зовнішньої керованості, стає вторинною.
Визначення специфіки особистості та психологічної установки виконавця
в контексті народнопісенного виконавства, на наш погляд, природно пов’язано із
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розрізненням

психологічних

засад

професійної

та

народної

творчості.

Репрезентуючи вокально-виконавську творчість як соціальну активність, яка
передбачає «виявлення і розвиток ідеального феномену – самосвідомості» [49,
с. 142], Н. Гребенюк вбачає в єдності світоглядних і творчих особливостей
співака основу унікального кута зору на світ, що опредметнюється в процесі
виконання [там само, c. 146]. Як джерело творчої самореалізації музикантавиконавця в процесі інтерпретації, О. Олексюк стверджує його духовний
потенціал [243, c. 297].
У контексті професійної творчості першорядного значення набуває
дихотомічна репрезентація творчої неповторності «Я» композитора, його «Я»
мистецького світобачення та водночас «Я» індивідуальності, майстерності та
унікальності виконавця, що опредметнює композиторський задум і насичує його
виконавськими нюансами. Народнопісенне виконавство – царина нескінченного
творення варіантів пісенної парадигми, як художньо втіленого національного
світогляду. В силу цього акт народнопісенного виконавства – унікального
творчого втілення народнопісенної виконавської парадигми, на наш погляд,
можна інтерпретувати як акт апеляції до духовного потенціалу та досвіду
національної
відповідних

спільноти
до

ситуації

як

цілісності,

компонентів

часово-просторової
національної

системи

актуалізації
цінностей.

Відштовхуючись від думки Н. Гребенюк щодо відбиття у вокально-виконавській
творчості як навколишньої дійсності, так і емоційного ставлення вокаліставиконавця до світу [49, c. 146], можна вбачати в акті народнопісенного
виконавства свідоме втілення життєвого покликання виконавця, нерозрізнення
ним власного буття та буття спільноти, а також трансляцію досвіду
світорозуміння національної спільноти.
Така

психологічна

установка

митця

разом

із

«асценічністю»

народнопісенного виконавства можуть бути інтерпретовані як чинники, що
на діяльнісному, процесуальному рівні забезпечують недиференційованість
виконавця (виконавців) і аудиторії. «Колектив визначає постать співця, і
навпаки – співець репрезентує суспільні погляди спільноти, архівує
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колективну пам’ять, елементи якої складає в мотиви, перейняті з традиції в
поєднанні зі специфічною поетикою усною світу», – зазначає сучасний
сербський фольклорист Б. Сувайджич [321, с. 65].
Народнопісенне виконавство має основою «Ми»-твір, творений у
діахронії протягом всього існування національної спільноти та в синхронії –
комплексом всіх існуючих в одному часо-просторі його варіантів.
Колективність і перманентність творення, що відторгає фіксованість,
зумовлює особливу щирість, безпосередність духовного життя, в якому
виконавець осягає себе як невід’ємна частка спільноти.
З цієї точки зору показовим є спогади Г. Танцюри щодо обуреної
реакції народної співачки Явдохи Жук Демедихи – Зуїхи на спроби записати
її ім’я при паспортизації виконуваних нею пісень [326, с. 15]. М. Дмитренко
вказує, що бажання співачки «позаписувати на таку фамілію, щоб ніхто не
чув і не знав» [88, с. 94] зумовило виникнення псевдоніму – Явдоха Зуїха, що
яскраво демонструє свідоме «нівелювання» особистості виконавця.
Це

відбивається

і

в

усвідомленні

виконання

–

акту

втілення

народнопісенної виконавської парадигми – як процесу природного «існування в
пісні», невідокремленого від всього буття виконавця та всієї спільноти, адже у
своєму виникненні народна пісенність постає як частка життя та безпосередній,
щирий відгук на всі його прояви, як інтонаційна наповнюваність оглядуваного та
чуваного простору [189, c. 9]. Це яскраво доводить нагадування, підказування як
спосіб збирання пісень, застосований Г. Танцюрою, в результаті якого будь-яка
побутова дія ставала для Явдохи Зуїхи поштовхом для виконання пісні,
асоціативно пов’язаною з цією дією [326, с. 34].
2.2. Ментальні основи українського народнопісенного виконавства
Одвічність

і

варіабельність

функціонування

народнопісенного

виконавства в контексті фольклорної, аматорської та професійної площин, а
також його здатність поставати як у цілісному, так і в урізноманітнених іншими
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вокальними стилістиками репрезентаціях, загострює потребу в осмисленні тих
ознак, що забезпечують його існування в діахронії та синхронії.
На думку А. Ткачук, глибинність творчої позиції співака виявляється в
тому, що в «ході пошуків художнього образу вибудовується ієрархія
життєвих цінностей – так звані «аксіологічні сходи», що є критерієм
орієнтації особистості в природі, світі, соціумі, своїй душі» [329, с. 254].
Поділяючи думку дослідниці щодо значущості цінних орієнтацій у
мистецькій діяльності, зазначимо, що саме відтворення художнього образу,
закріпленого у колективній пам’яті, в народнопісенному виконавстві надає
визначального значення тим «аксіологічним сходам», цінностям, які є
критеріями

унікальності

світобачення

національної

спільноти

як

виконавства

та

нероздільного «духовного організму».
Це

спонукає

до

визначення

народнопісенного

народнопісенної виконавської парадигми як своєрідного семіозису, що
однаково

та адекватно розшифровується

всією спільнотою в силу

апелювання до національного досвіду світобачення, матриць життєвих
ситуацій (за С. Грицею [60, с. 29]), а також у силу відповідності та
нероздільності модусів мислення й звукоідеалів виконавця, слухачів та
української спільноти як соборної цілісності.
На змістовному рівні витоки цієї нероздільності вбачаються в
семантичній зернині пісенної парадигми, наспіви якої є музичними
символами життєвих явищ і почуттів, своєрідним уставом, кристалізація
якого забезпечується тривалістю їх життя та відповідністю душевному строю
багатьох поколінь [15, с. 92].
Спільний

семантичний

код

варіантів

пісенної

парадигми

як

безпосереднє втілення «вкорінених» у свідомість архетипів, апелює до
колективного, історично та соціально накопиченого досвіду світорозуміння
національної спільноти, до «української картини світу, яка виявляє
національну ментальність в єдності традиційної та академічної сфер
музикування» [291, с. 2]. Збереження й відтворення цього досвіду та
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національної картини світу

(І. Романюк [291]) у варіантах пісенної

парадигми та її виконавських утіленнях дозволяє розглядати народнопісенне
виконавство

(у

діахронії

та

синхронії)

як

смислопороджуючу

та

смислоактуалізуючу творчу діяльність. Діхотомічний характер цієї діяльності
зумовлюється як єдністю суб’єкта діяльності – виконавця та об’єкта, на який
спрямована творча діяльність – спільноти, так і нерозривним зв’язком
індивідуального світобачення та колективної пам’яті.
Зміни сфери побутування народної пісенності та переосмислення
статусу народного співака зумовлюють можливість постановки питання: що
забезпечує

збереження

народнопісенним

виконавством

національно

маркованої природи, «вкоріненості» у національній свідомості та позачасової
актуальності при перенесенні в сфери культури, позначені іншим, відмінним
від автентичного «модусом мислення»,? На змістовному рівні, на наш
погляд, відповідь на це питання дає така квалітативна ознака фольклору, як
«величезний його генетико-інформативний заряд» [62, с. 9], котрий С. Грица
повязує з його синкретичною природою. У контексті виконавства цей
генетико-інформативний заряд забезпечує близькість і «зрозумілість»
виконання для всієї спільноти в силу зверненості до спільного колективного
духовного досвіду, наповненості образами, в яких на рівні символів,
архетипів концентрується національне світорозуміння.
Це поєднує виконавця й аудиторію єдиною духовною пам’яттю,
стрижньового
сконцентровані

значення

в

якій

в ментальності

набувають

та архетипах

національні
української

цінності,
спільноти.

Визначення народного співця як одночасно творця і носія традиції, а традиції
усної культури як ментальної чаші [321, с. 65] детермінує необхідність
обґрунтування

такої

сенсоутворюючої

складової

народнопісенного

виконавства як ментальні настанови.
М. Ярко визначає українську народнопісенну традицію, репрезентовану
крізь призму ментальності, «як структуроване власними мислеформами
ментальне

утворення»,

як

засіб

конкретизації

та

матеріалізації
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«ідеалізованого еталонного ставлення до буття» [377, с. 88]. Отже, як
світоглядна основа народнопісенної виконавської парадигми, ментальні
засади слугують ланкою, що забезпечує її зв’язки як системи з системою
вищого порядку – національною культурою.
Наголошуючи на емоційно-почуттєвій природі національної ментальності
та національного характеру, О. Катрич вбачає їх виявлення у «способі
художнього мислення індивідуума, в своєрідності емоційного забарвлення акту
творчості» [147, с. 229], реалізацію національно-ментальних проявів О. Чайка
проекує на рівень «…темброво-регістрових характеристик, що гнучко
відгукуються

на

часово-епохальні

мовленнєві

та

розумово-поведінкові

стереотипи дій представників тієї чи іншої нації-етносу» [348, с. 1].
Безпосереднім виявленням загостреної уваги сучасних музикознавців
до осмислення специфіки ментального підґрунтя національного музичного
мистецтва є спроба уведення Г. Джулай в науковий обіг поняття «музична
ментальність», виокремлення в її структурі таких складових, як музичні
сприймання, мислення, стереотипи та інтонація, та визначення чинників її
формування і специфіки – як соціальних, так і художніх: історично мінливих
характеристик музичної системи спільноти, етносу, нації [87, с. 10].
Близьким до «музичної ментальності» є запропоноване О. Чайкою
поняття «національної характерності виконання», яке тяжіє до ототожнення
національного і ментального начал, оскільки ним характеризуються
національно-ментальні ознаки виконавства, котрі конкретизуються в системі
засобів музичної виразності, зокрема тембрі, агогіці, ритмі, динаміці,
ладовому забарвленні [348, с. 3 – 11]. Дослідниця схиляється до думки щодо
«парціальності» проявів національної характерності у виконавській творчості
– «тобто здатності виявляти ментальність за двоїстими, троїстими і т. д.
ознаками» [там само, с. 16]. Це характеризує виконавський процес як такий,
що здатний акумулювати в собі різні національні та ментальні настанови.
Потенціал перенесення на ґрунт народної пісенності містить у собі теза
Г. Джулай щодо інтегруючої сутності музичної ментальності – здатності
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«поєднувати в собі найбільш суттєві риси культури певного народу, нації,
соціальної групи і трансформувати їх на кожному новому витку історичного їх
розвитку відповідно до нових світоглядних і ідеологічних засад» [87, с. 19].
На перетині осмислення специфіки утілення ментальних настанов
українського народу та характерних ознак творчості носіїв народної
пісенності Ю. Трунез застосовує поняття «виконавського менталітету» [331,
с. 1] (яке, утім, позбавлене визначення) та виявляє «відображення в
українській пісенній культурі особливостей національної ментальності» [там
само, с. 2] на матеріалі творчості Н. Матвієнко. Однак, попри значущість
прецеденту дослідження творчого світу видатної співачки, зазначимо, що
специфіка українського менталітету розглядається в проекції на характерні
риси української народної пісні та світогляд виконавиці, її світоглядну
позицію та особливості її репертуару. Питання ж виявлення ментальних
настанов власне у народнопісенному виконавстві та у виконавському стилі
Н. Матвієнко перебувають на периферії дослідницької уваги.
Спираючись на напрацьований вітчизняною наукою доробок, можна
стверджувати, що народнопісенне виконавство як безпосереднє втілення
буття національно маркованих музичного мислення й сприймання детермінує
специфіку музичної ментальності на всіх рівнях музичної тканини і,
особливо, інтонації, як лексеми інтонаційного словника та звукоідеалу певної
національної спільноти. На рівні художнього мислення та колективноузвичаєного

музичного

сприймання

комплекс

атрибутивних

рис

народнопісенного виконавства може розглядатися як творче опредметнення,
діяльнісне відтворення колективного досвіду світосприйняття національної
спільноти, національної пам’яті та одвічних архетипів українського народу.
Ці непорушні елементи колективного несвідомого, за К. Юнгом, в одвічно
змінюваній формі [371, с. 197] поєднують емоції та образи [353, с. 109]. Вони
є утіленням «домінуючих законів і принципів, що надають певної
закономірності плину тих образів, що душа кожного разу переживає наново.
Оскільки ці образи є відносно правильним відображенням психічних подій,
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то їх архетипи, тобто загальні основні риси, що виокремлюються в результаті
повторення одного і того досвіду, відповідають також певним всезагальним
психічним рисам» [371, с. 331 – 332].
З цієї точки зору можливим видається запропонувати проведення
певних паралелей між комплексом атрибутивних рис народнопісенної
виконавської

парадигми

загальновизнаними
українського

і

народу,

(надто

власне

вокальних)

взаємодетермінованими
як

індивідуалізм,

та

такими

рисами

ментальності

емоційність,

інтровертизм,

екзекутивність, кордоцентризм, антеїзм, пантеїзм тощо.
Специфіка виявлення ментально детермінованого індивідуалізму в
народнопісенному виконавстві вбачається в нерозривному його єднанні з
колективним. Унікальність виконавської позиції ліричного «я» – в її
укоріненості в життя спільноти в цілому, в одиничному, імпровізаційно
втіленому відображенні типового. Це складає настанови ототожнення
виконавця із «героєм» пісні, розчинення особи виконавця в колективній особі
національної спільноти та водночас уособлення спільноти у виконавці, що
створює

підстави

для

визначення

індивідуалізму

в

контексті

народнопісенного виконавства як такого, що забарвлений імперсональністю.
Ментально маркований та імпровізаційно реалізований індивідуалізм,
нерозривно пов’язаний із іманентними емоційністю та інтровертизмом
українського менталітету, може бути

виявлений на багатьох рівнях

комплексу рис народнопісенного виконавства, зокрема:
- на рівні тембру – індивідуальний тембр у співі «є основною
характеристикою людської індивідуальності в звуковому полі екзистенції»
[227, c. 135], що виокремлює індивіда з середовища унікальною природністю,
як і здатність вести голос – тримати мелодію. Індивідуальну своєрідність
тембрів у контексті гуртового виконавства О. Мурзина характеризує на
основі метафори Г. Руднєвої, котра асоціювала її з кольоровими нитками, що
з них плетуться завжди впізнавані «шнури» в загальній різнокольоровій
тканині виконання [там само];
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-

на рівні інтонації – в принциповій неповторності, униканні

ідентичності відтворення пісенності завдяки невловимим градаціям темперації,
неодноразово
інтервалів,

підкресленому

нефіксованому

в

дослідниками
межах

застосуванні

нейтральних

рівномірно-темперованого

строю

підвищенні та пониженні тонів, що відбивають найтонші емоційні нюанси;
-

на рівні мелодики – в індивідуально інтерпретованому та емоційно

зумовленому насиченні «мелодичного ландшафту» багатою мелізматикою та
створенні її «мережаного» характеру та особливо в наявності такого
виконавського прийому як глісандування, межі та динаміка якого в контексті
кожного

унікального

акту

виконавства

є

також

унікальними

та

нефіксованими;
- на рівні ритміки – в особливій свободі темпорального та спатіального
аспектів виконання. Їх конкретизацією є незначне подовження та скорочення
тривалостей, що «розхитує» рівномірну акцентність, а також надмірна
аугментація, межі якої в кожному конкретному випадку визначаються
творчою установкою виконавця (виконавців);
-

на рівні дихання – у принциповій довільності вдиху, що може

переривати слово та зумовлювати повторність складу, котрий передував
вдиху; у гуртовому виконанні – у вільному застосуванні кожним із учасників
гурту ланцюгового дихання;
-

на рівні артикуляції – у застосуванні прийому уведення

надлишкових приголосних, які активізують мелодичний плин дихальними
поштовхами, та прийому вокалізації за рахунок надлишкових голосних, що
слугує посиленню емоційного тонусу виконання;
- на рівні фактури. Як підкреслював О. Кошиць – творіння пісні є
експромтом, під час якого «коріння» пісні обростає

первинно новими

підголосками, багатство та розмаїття яких визначається хистом і емоційнопсихологічним станом співака, настроєм аудиторії. «Це є наче б
впровадження принципу «варіації на тему» [173, с. 27] – варіації, що має
індивідуальну природу, на «тему», що є закріпленою у колективній пам’яті
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як конкретного фольклорного осередку, так і всієї спільноти. Ф. Колесса
відзначав схильність до поліфонічного співу при гуртовому виконанні, в
якому

кожен

з

голосів

має

свою

самостійну

лінію,

сплітаючись

контрапунктично [165, с. 41], утворюючи «народний контрапункт» [223,
с. 51]. Науковець надавав важливого значення виявам індивідуального начала
в гуртовому виконавстві, акцентуючи активну творчу роль імпровізації
заспівувача [165, с. 46]. Індивідуальне начало в народнопісенному
виконавстві

реалізується

зокрема

через

змагальність.

Як

зазначає

О. Мурзина, вона проявляється «…в ігрових глузливих протиборствах між
молодіжними гуртами – дівчатами й парубками з сусідніх кутків, вулиць і сіл
у весняно-літньому циклі; у весільних перекорах дружок і свашок» [227,
с. 134]. Важливість ролі заспівувача, який задає тон пісні та імпровізаційного
начала у веденні підголосків, звуковидобуванні й використанні голосових
регістрів у підголосково-поліфонічному протяжному гуртовому співі
Слобожанщини підкреслюється С. Грицею [60, с. 10];
- на рівні динаміки та темпу – в індивідуально трактованому та водночас
визначеному умовами виконання динамічному рельєфі й насиченні виконання
агогікою, що відбиває зокрема специфіку психо-емоційного стану виконавця та
аудиторії. Специфічним виявленням індивідуалізму на рівні динаміки можна
вважати й притаманне народному пісенному виконавству загальне посилення
динамічного рівня – «крик, або так званий «білий звук», що часом неприємно
вражає у фольклорному виконавстві, – акцентує О. Мурзина, – не так
природний феномен народного співу, як гіпертрофія власної голосової
присутності навіть для тих, кого природа гарним співочим голосом не наділила,
хоча криком співаки іноді називають просто гучний спів» [227, с. 135];
- на рівні міміки та пластики – в індивідуальному вирішуваному
пластично-мімічному

супроводженні

виконання.

Відбиваючи

ментально

марковану емоційність, цей рівень виконавства, відзначений також і
значущістю регіонально-діалектних показників, перманентно пов’язаний із
обрядовим контекстом, ситуативністю виконання тощо. Однак слід наголосити,
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що на цьому рівні комплексу атрибутивних рис народнопісенного виконавства
у виконавській практиці (як в автентичному, так і в інших різновидах її
побутування) закріплені плавні прикладання рук до грудей, до серця, жестзвернення до аудиторії, ритмізовані хитання головою, стримані, з обмеженою
амплітудою, танцювальні рухи, у тому числі – повороти виконавців один до
одного у гуртовому співі, що символізують емоційне єднання тощо;
- на рівні позамузичного аспекту виконавства – у створенні унікального
для кожного народного виконавця та гурту народної пісні сценічного «образу»,
що відбивається у національно та локально маркованому крої, оздобленні та
палітрі кольорів із яскраво вираженою семантикою, аксесуарах, зачісці,
використанні необхідного у контексті обрядовості реквізиту тощо.
Виявлення емоційності та інтровертизму вбачаються не тільки в загальному
високому емоційному тонусі пісенності, котрий традиційно відзначається
багатьма дослідниками. Найповніше вираження ці риси українського менталітету
в контексті народнопісенного виконавства набувають:
- на рівні мелодики – у насиченні «виконавської аури» засобами
посилення виконавської експресії. Детермінована розмаїттям фіоритур,
форшлагів, нахшлагів, мордентів, трелей, глісандо тощо, так звана
«мережаність» інтонаційного рельєфу спричиняє ущільнення спатіального та
темпорального вимірів музичної тканини й виконавства та спричиняє
зворотний ефект інтенсифікації емоційного рівня, що репрезентує глибину
зануреності співака в акт виконання, як у свій внутрішній світ. Посилення
експресії, як зазначає П. Сокальський, в українській пісенності досягається
й хроматизацією, застосування та підкреслення якої є індивідуально
маркованим і часто виступає як квалітативна ознака індивідуального
виконавського стилю. Емоційно-змістовні засоби хроматизації, на думку
науковця використовуються для позначення «особливого напруження
(надмірною квартою), особливого опущення, здавленості (зменшеною
квінтою),

просвітлення

мінору

(мажорною

терцією

до

домінанти),

пом’якшення входу в тоніку і виходу з неї (ввідний у тоніку тон),
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пом’якшення руху поміж квартами (прохідні – висхідний і низхідний тони),
посилення ліричного почуття (пристрасності, патетизму) з допомогою
ввідного в домінанту тону (при ввідному тоні в тоніку)» [307, с. 180];
- на рівні звуковидобування – у насиченості виконання «невокальними»
засобами. Так М. Лисенко акцентував, що «у числі засобів вищої експресії
для вираження дикої, пекучої скорботи, застосовується крик, зойк, словом –
звук в голосі, не вправлений навіть у музичну оболонку» [193, с. 24];
-

на

рівні

ритміки

–

емоційність

й

інтровертизм

суголосні

репрезентованій О. Мурзиною інтенсивності як вираження виконавської
експресії. Її прояви на рівні композиції дослідниця вбачає в активізації
ритму, у тому числі й ампфлікацію, а також в агогіці, що спричиняє
варіювання

форми

та

модифікації

ритмічних

формул,

мелодичній

орнаментації, яка надає самостійного значення складорозспівам, емфатичні
наголоси, на рівні вітальних ознак – у ступені емоційності, тембрі та
динаміці, артикуляції та емфатичних наголосах [226, с. 47];
- на рівні виконавської установки емоційність й інтровертизм у
народнопісенному виконавстві

можуть бути

асоційовані також і з

імпровізаційністю. Завдяки їй акт виконання набуває статусу глибокого
співпереживання, споріднення та емпатичного «збігу» як внутрішнього світу
виконавця, так і внутрішнього світу колективної особи – аудиторії з
унікальною, одиничною версією світоглядної, емоційно-почуттєвої матриці,
що міститься в пісенній парадигмі;
- на рівні артикуляції вияви емоційності та інтровертизму, в їх зв’язку з
індивідуальним та імпровізаційним началом, можна прослідкувати в
індивідуально зумовленому насиченні виконання індивідуально рефлективно
означуваними частками та вигуками «ой», «да», «та», «гей», «ж» та ін.
Безпосередньо відбиваючи глибину емоційного переживання, ступінь
індивідуального «переймання» актом виконання як життя у пісні, вони, з
одного боку, слугують своєрідними енергетичними спонуками виконання та
сигналами до активізації уваги аудиторії, формування нерозривного
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емоційного зв’язку з нею, з іншого – демонструють належність виконання до
певного модусу мислення середовища.
Екзекутивність, значущість жіночого начала в його відлунні в
народнопісенному виконавстві видається можливим розглядати в декількох
ракурсах. Ще М. Максимовичем було підкреслено яскраво виражену
здібність до співу саме українських жінок і специфіку емоційного складу
жіночих пісень, що є «відлунки души пристрасної, вираження життя,
сповненого кохання полум’яного, ніжного, однак приреченого на тоску і
тільки зрідка розквітчаного щастям» [40, с. 135].
Підкреслюючи сутнісну значущість образу жінки у системі ментальних
координат українського народу, дослідники (Ю. Липа [190, с. 148],
О. Донченко, Ю. Романенко [92, с. 229 – 233]) зазначають, що його
сакралізація сягає корінням архетипу рідної Неньки-України – простору,
осяйність якого спокоєм, злагодою, миром, єднанням з природою, красою,
душевною врівноваженістю спонукає людину до естетизації простору
людського буття подібно до краси природи, до емоційно-почуттєвого
світосприйняття. Як акцентує Р. Додонов, «сама роль української жінки в
соціумі, її зв’язок із репродуктивно-збережувальним началом налаштовує на
синкретичне (міфологічне) світовідчуття і світосприйняття, що саме по собі
підвищує цінність інтересів збереження роду та індивіда» [92, с. 233].
Специфічною площиною, в якій реалізувалася екзекутивність, можна
вважати й синкретичні за своєю природою хороводні ігри, головна творча
роль у яких належала жінкам [31, с. 58].
Інтерпретована як особливий модус культурної пам’яті національної
спільноти, спрямований на збереження та відтворення минулого та його
домінування над майбутнім, екзекутивність виявляється в існуванні
пісенності на парадигмальному рівні та в цілому – в закріпленості комплексу
рис народнопісенної виконавської парадигми та їх парціальному відтворенні
в сучасній художній практиці.
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Кордоцентризм, репрезентований Л. Кияновською як одвічна генеральна
лінія української духовності [156, с. 26], сприймання світу крізь серце –
осередок духовності індивіда, виявляється у виняткові природності та щирості
народного співу. Кордоцентризм може розглядатися й як певна ланка, що
поєднує власне народнопісенне виконавство та академічне виконання
народної пісні, як та специфічна виконавська позиція – спів серцем, котра
реалізується на всіх рівнях побутування народної пісенності. Виняткова
щирість співу С. Крушельницької як втілення народної душі, як вираження її
єства [162, с. 112 – 113], одвічна «сердечна» нероздільність з українською
пісенністю творчості О. Менцинського, Б. Гмирі, активна соціальна позиція
українських співаків та їх альтруїстична участь у харитативних акціях [156],
свідоме визнання свого життєвого шляху та сутності сердечних поривань
Н. Матвієнко і Р. Кириченко, виражених співом, підкреслюють значущість цієї
риси української ментальності.
Певні

асоціативні

паралелі

вбачаються

між

кордоцентризмом і

специфічною для українського пісенного виконавства орієнтованістю на
«співомовлення». Саме ця риса народнопісенної виконавської парадигми, яка
зумовлює особливу мовленеву налаштованість співацького апарату, його
природно-мовний стан, забезпечує особливу «невиділеність» акту виконання
з життя, його виняткову, сердечну єдність із життям.
Антеїзм, нерозривна єдність української спільноти із рідною землею –
джерело формування та невмирущої значущості архетипів Неньки-Землі та
Дому, споріднених із душею українця простору його існування. На рівні
музичного мислення та сприймання ця риса резонує з відзначеною
С. Людкевичем регіональною розмаїтістю пісенності [203, с. 193] (що
позначається й на розмаїтості комплексу виконавських засобів), із
формуванням і побутуванням виконавських традицій у контексті «модусу
мислення середовища» (С. Грица) [223, c. 16], «фольклорного осередку»
(В. Осадча) [250; 251], певного звукового оточення – як відлуння «звукового
еталону музичного соціуму» (В. Антонюк) [9, с. 103].
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Певні паралелі народнопісенного виконавства з антеїзмом українства
можна прослідкувати в наявності музичних діалектів (виокремлених
Ф. Колессою [165, с. 352], В. Гошовським [44, c. 49) і зумовлених ними
специфічних рисах артикуляції.
Локальна маркованість, що на рівні художнього мислення відбиває
належність народнопісенного виконавства до певного «модусу мислення
середовища», «фольклорного осередку», забарвлює діяльність аматорських
колективів

фольклорно-автентичного

спрямування.

Такі

колективи,

орієнтовані на локальні виконавські традиції, передусім орієнтовані на
календарно-обрядову та весільну пісенність [305, с. 106].
За умов урбанізації культури, що детермінує нівелювання національних,
зокрема ментальних настанов, виявленням первинної ментальної значущості
архетипу єдиного Дому можна вважати атрибутивну для сучасної української
культури

тенденцію

художнього

простору

повернення
народною

до

фольклорних

пісенністю

(у

основ,

різних

насичення

варіантах

її

побутування). Відчуття єдиного Дому України, антеїстичного єднання з
рідною землею прослідковується в емігрантських піснях, в яких білінгвізм
не порушує значущості відтворення атрибутивних рис народнопісенної
виконавської парадигми, у збереженні української пісенності діаспорою
тощо.
Як один із ендогенних кодів українського фольклору С. Грица визначає
космотеїзм [60, с. 31], що у ментальних вимірах українства постає як пантеїзм.
Світле обожнення природи, сердечна близькість до неї відбивається у
народнопісенному виконавстві на вербальному рівні (в епітетах, метафорах,
лексемах пестливо-зменьшувального характеру, паралелізмі, заперечувальних
тропах). Вияви ендогенного коду української фольклорної традиції [324, с. 297]
Н. Супрун-Яремко вбачає в значущості космотеїстичних образів сонця, неба,
місяця, природних стихій, рослин, втілення яких у в лексиці народно-пісенної
мови пов'язано з такими художньо-стильовими прийомами, як «значна
мелодизація речитативного або кантиленного контурів мелодики через
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вокалізацію (інколи дуже інтенсивну) чи фіоритурно-мелізматичне забарвлення
складів поетичного тексту» [там само]. Відбиттям пантеїзму в українському
народнопісенному виконавсті є й ономатопея (колористичне, емоційно
забарвлене наслідування звуків природи), що пов'язує людський і природний
світи та створює унікальну психологічну «ауру» виконання.
Вияви обожнення природи в календарних жанрах А. Іваницький пов’язує із
намаганням привернути увагу духів загальним високим динамічним тонусом
народнопісенного виконавства, що закріплюється в подальшому, втративши
міфологічне коріння [120, с. 28].
Пантеїстичні

настанови

народнопісенного

виконавства

яскраво

проступають у календарно-обрядових жанрах. Так, у веснянках (на Київському
Поліссі) – сакральних закликах пробудження природи, привертання її уваги до
людини та відбиття прагнення разом із нею відродження – вони виявляються у
граничній динаміці та високому регістрі, фінальних гуканнях – «звукових
ланках» між людиною та природою, специфічній артикуляції. Внаслідок цього
голоси жінок наповнюються високими обертонами, набувають польотності та
долають простір. Фактура, дисонанси й довгі унісони пісень «наче самою
природою створені для акустичного «пробивання» простору» [105, c. 86].
Перегуки гуртів, створюють своєрідну звукову атмосферу «відлунь» –
відповідей природи на заклики людини.
Проекціювання рис української ментальності на площину українського
народнопісенного виконавства «вписує» його – як невід’ємну компоненту – в
метасистему національної культури, генетичні ментальні зв’язки з якою
забезпечують як цілісне, так і парціальне його буття в сучасній художній
практиці у множинності виконавських утілень.
2. 3. Сфери професійного відтворення української народної пісні
Осягнення

специфіки

системи

народнопісенного

виконавства

неможливе без ретроспективного огляду тих етапів його буття, на яких
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поступово

закладалися

засади

його

сучасної

професіоналізації

та

відродження в контексті вітчизняної культури в розмаїтті утілення.
Виконавство народної пісні в ХІХ ст. традиційно пов’язано з музичним
театром. Відомо, що в другій половини ХVІІІ ст. у складі театру «Вертеп»,
крім ляльководів, вертепну народну лялькову драму супроводжував співом і
музикою невеликий ансамбль [281, с. 4 – 5]. Ймовірно, українська пісня й
супроводжувалася в традиційній манері. Так, вітчизняний дослідник
Ю. Лошков робив припущення, що першими складовими акомпануючих груп
у вертепному театрі були музичні інструменти, які в побуті супроводжували
танок та сольну пісню – так звана «троїста музика» [199, с. 185].
Становлення та розповсюдження музичного театру в Україні пов’язано
з функціонуванням так званих театральних антреприз. Російсько-український
характер таких труп визначався й тим, що вони гастролювали як по
російських, так і по українських губерніях, в них служили актори
російського, українського і польського походження, а зі сцени звучала то
російська, то українська мова [23, с. 130].
Це були перші публічні заклади, фінансове положення яких залежало
виключно від касових зборів. Саме в зв’язку із цим репертуарна політика
антреприз була спрямована на задоволення естетичних потреб населення
[199, с. 182]. Значний відсоток репертуару театральних труп складали
російські комічні опери («Мірошник – чаклун, обманщик і сват»
О. Аблесімова – М. Соколовського, «Нещастя від карети» Я. Княжніна –
В. Пашкевича, «Санкт-Петербурзький готельний двір» М. Матинського,
«Леста, дніпровська русалка» Ф. Кауера і С. Давидова та ін.) і «малоросійські
опери» («Наталка Полтавка» й «Москаль-чарівник» І. Котляревського,
«Сватання на Гончарівці» Г. Квітки-Основ’яненка тощо), автори яких
застосовували й українські народні пісні [212, с. 87 – 88]. Часто завдяки
пісням на сцені уточнювався як кожний образ, так і художньо-образна
тканина твору в цілому. Дослідник сценічного мовлення А. Бурлуцький
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зазначав, що саме спів на сцені обумовив собою початок українського
національного музично-драматичного театру [23, с. 126].
Визначити особливості виконання української народної пісні в
провінційних антрепризах першої

половини ХІХ ст. можна тільки

опосередковано, оскільки цією проблемою не переймалися ні науковці, ні
публіцисти того часу. Так, автор нарису про життя і творчість актриси
харківського театру Л. І. Млотковської О. Клінчин зауважував, що неабияке
значення мала музикальність актриси, оскільки «їй доводилося грати
переважно в українських комічних операх або народних водевілях. І навіть
коли п’єси українських авторів іменувалися просто комедією чи драмою, в
них однаково була і жартівлива, і сумна українська пісня» [158, с. 81].
Г. Квітка-Основяненко був у захваті від гри Л. Млотковської в своїх п’єсах,
особливо відзначаючи її український спів [23, с. 130].
Доволі скрупульозно простежуючи життєвий та творчий шлях актриси,
О. Клінчин проте не наводить ніяких відомостей ні про музичну освіченість
Л. Млотковської, ні про заняття вокалом з фахівцями. З огляду на це, можна
зробити припущення, що народні пісні вона виконувала, дотримуючись
народної виконавської стилістики (а capella або в супроводі театрального
оркестру). Це зумовило негативну оцінку її співу відомим музичним
критиком О. Сєровим, який зазначав, що хоча грає актриса «дуже неабияко,
співає вона кепсько», тобто не володіє тією вокальною майстерністю, до якої
звикли столичні поціновувачи оперного мистецтва [23, с. 132].
Стосовно сценічної репрезентації української народної пісні, як
синкретичної за своєю природою, необхідно згадати музично-драматичний
твір «Старовинні святки», створений чеським митцем ФранцішекомКсаверієм Блімою (помер у 1822 р.), який з початку ХІХ ст. керував капелою
графа М. Комбурлея в Хотині, а потім і в Житомирі. «Старовинні святки», які
представляли собою інсценування народного обряду та були створені на
основі гармонізації народних пісень і танків, стали основою репертуару
імператорського театру 1812-1813 рр. [39, с. 277]. «Старовинні святки» –
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свідоцтво популяризації української народної музики при царському дворі (а
надалі й в Росії взагалі) на новому якісному рівні. Якщо в ХVІІ-ХVІІІ ст.
українська музика в придворному середовищі звучала на рівні репрезентації
автентичного фольклору, носіями якого були здебільшого виконавці на кобзі,
то в музично-драматичному творі Ф. Бліми вона постала як матеріал,
оброблений і оркестрований за європейськими нормами відтворення
культурної традиції [199, с. 294].
Значну роль відігравало народнопісенне виконавство в «театрі корифеїв».
Зокрема,

визначаючи

специфіку

творчості

М. Старицького,

дослідник

Р. Єсипенко акцентував, що його постановки були насичені фольклорним і
етнографічним матеріалом, народними піснями, танцями, обрядами» [318,
с. 142 – 143]. Подібна насиченість властива й виставам М. Л. Кропивницького,
І. К. Карпенка-Карого, М. К. Садовського, П. К. Саксаганського.
Про специфіку виконання народних пісень видатними представниками
«театру корифеїв» ми маємо певну уяву завдяки спогадам сучасників і
дослідженням театрознавців. Так, М. Кропивницький «дуже добре співав,
маючи прекрасний голос – баритон широкого діапазону» [214, с. 32].
Виконуючи роль виборного Макогоненка в «Наталці-Полтавці», митець
проявляв вокальний талант, співаючи «широко, на повні груди» пісні «Дід
рудий…», «Ой під вишнею», «Ой доля людськая» [175, с. 54]. Знаменним для
визначення специфіки відтворення народної пісні є й спогади про роль
Тараса Бульби у виконанні Кропивницького, котрий в одному з моментів,
«перебираючи пальцями по струнах бандури, на якій прекрасно умів грати»
співав «Ой під лісом та під Лебедином» [215, с. 37]. Зважаючи на те, що на
початку ХХ ст. ще не існувало вдосконалених бандур, можна наголошувати
на використанні М. Кропивницьким автентичної старосвітської кобзи, а отже
й намаганні відтворити специфіку кобзарського виконавства.
Володіючи надзвичайно задушевним і теплим баритональним басом
[24, с. 127], М. Садовський в ролі Миколи з «Наталки-Полтавки» «чарував і
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своїм натхненним співом зі справді народними інтонаціями, властивими
українській пісні» [24, с. 11].
Професор Гржималі, в якого брала уроки співу М. Заньковецька,
зазначав, що «вона мала чудовий голос, від природи поставлене мецо-сопрано
… Меццо-сопрано у Заньковецької було звучне, велике діапазоном, тепле
тоном. Вона була обдарована найтоншою музикальністю, абсолютним слухом»
[98, с. 473] Утім, виконуючи народні пісні, видатна актриса зверталася до
специфічного звуковидобування, атрибутивного для системи народнопісенного
виконавства. Так, у ролі Цвіркунки в «Чорноморцях» в кінці першої дії
Заньковецька співала «грудним, з альтовим відтінком, відкритим голосом, як
співають на селі» [98, с. 422], у ролі Риндички в хоровій пісні «У саду лі, в
огороді пташечки поють» вона «співала відкритим альтовим звуком (як часто
співають жінки на селі), покриваючи всіх виконавців своїм голосом» [214, с.
65]. Подібні свідчення дали підстави В. Бурлуцькому серед характерних ознак
творчої

індивідуальності

М. Заньковецької

визначити:

«Природна

обдарованість голосом і абсолютним музикальним слухом, володіння і
народним, відкритим альтовим співом» [23, с. 185].
Таким чином, ідейне прагнення представників «театру корифеїв» до
реалізму зумовлювало й актуалізацію системи народного пісенного
виконавства на різних рівнях виконання (переважно сольному) та у різних
варіантах співвідношення вокального й інструментального начал.
У ХІХ ст. народна пісня входить до концертного репертуару акторів
музично-драматичного театру та оперних співаків. Так, за визначенням
російських дослідників, видатна актриса й співачка Є. С. Сандунова (1772 –
1826) прославилася і як концертна виконавиця народних пісень [322, с. 9].
Є. Кузнєцов зазначав, що в дивертисментах, які давалися в доповнення до
вистави та складалися з окремих вокальних і хореографічних номерів,
Є. Сандунова виконувала, зокрема, численні українські народні пісні [180,
с. 58]. За спогадами сучасника Є. Сандунової, драматурга, театрального
критика, історика театру Ф. О. Коні (1809 – 1879), він їй акомпанував на
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фортепіано народну пісню «Ехал казак за Дунай» [300, с. 575]. Про те, що це
українська народна пісня «Їхав козак за Дунай», говорить і сучасна
виконавська практика. Скажімо, в репертуарі Кубанського козачого хору є
народна пісня «Ехал казак за Дунай», утім російською мовою виконуються
тільки окремі строки (зокрема, перша першого куплету), більшість же тексту
звучить українською мовою.
Повертаючись до факту, наведеного Ф. О. Коні, зазначимо, що
виконання народної пісні з фортепіанним акомпанементом свідчить про
започаткування традиції інструментального супроводу, основаного на
європейських принципах музикування.
Отже, можна зробити висновок, що українські народні пісні входили до
концертного репертуару Є. С. Сандунової, які її сучасниками (а, за
традицією, й деякими сучасними російськими публіцистами) вважалися
російськими. Однозначно охарактеризувати власне вокальні особливості
виконання Є. С. Сандуновою народних пісень не видається можливим. Є
відомості про те, що вона навчалася співу у видатних італійських митців
Дж. Паізіелло, В. Мартін-і-Солера, Дж. Сарті, що опосередковано може
свідчити про наявність ознак академічної вокальної стилістики. Утім, у
більшості оцінок підкреслювалася істинно лірична народнопісенна специфіка
вокалістики Сандунової та виразна драматизація пісенного тексту [180,
с. 59]. Стосовно такої, на перший погляд, невідповідності можна згадати
слова М. І. Глинки з приводу занять зі своєю ученицею Д. М. Леоновою: «Я
ее мучу ненавистной итальянской музыкой, чтобы выработать голос, она же
– самородный русский талант» [180, с. 65].
Визначною фігурою для вітчизняної оперною сцени початку ХІХ ст. є
українець О. А. Петров (1806 – 1878), якого М. Л. Львов назвав «дедушкой
русской оперы». В праці «Русские певцы» М. Львов наголошував: «Петров
був геніальним руським самородком. Однак не можна думати, що він нічому
й ні в кого не вчився. Перш за все, О. Петров навчався в руського народу,
його співців. Отже, в молодий руський оперний театр прийшов співак з
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народу і збагатив його скарбами народного співу». Іншим твердженням
М. Львова є те, що О. Петров дуже полюбляв народні пісні й був першим
російським камерним співаком та «започаткував чудову традицію великих
російських оперних співаків: виступати з концертними програмами» [206].
Життя в українському Єлисаветграді (нині – Кропивницький) до 20
років

та

виступи

до

1830

р.

у

музично-драматичній

антрепризі

Журахівського, яка гастролювала, здебільшого по Україні, опосередковано
свідчить про те, що в концертному репертуарі О. Петрова, як і Є. Сандунової,
значне місце посідали українські народні пісні. Зауваження М. Львова дають
можливість говорити про те, що, ймовірно, на початковому етапі своєї
кар’єри О. Петров застосовував народну виконавську манеру, академічною
стилістикою співак оволодівав вже в Петербурзі, наполегливо займаючись з
капельмейстером оперної трупи К. Кавосом.
Важливою постаттю в контексті популяризації української народної
пісні був Павло Іванович Богатирьов (1849 – 1908). Освічений оперний
співак (закінчив Московську консерваторію), він значну увагу приділяв
виконанню народної пісні на концертній естраді: протягом 1876 – 1888 рр.
виступав тільки як естрадний співак. За спогадами сучасників, П. Богатирьов
відтворював народну пісню з особливою красою й захватом: «Коли він співав
«Віють вітри, віють буйні, аж дерева гнуться», мороз пробігав по кожі [365,
с. 20]. Знаменним є те, що П. Богатирьов закликав своїх соратників по
творчості до достовірного відтворення фольклорного тексту, наголошуючи:
«дабы понять силу и мощь русской песни, мало видеть записанные ноты – ее
надо слышать, да не в исполнении хора певчих под управлением дирижера.
Они могут петь и стройно и с оттенками, но это будет не песня – будет
хоровое исполнение нот русской песни… Чтобы петь по-настоящему песню,
надо иметь одну с ней душу, одним воздухом дышать – тогда польется песня
широкой волной, не стесняемая ничем…» [180, с, 190].
Значну роль у популяризації народної пісні та збереженні традицій
народнопісенного виконавства відіграв уродженець України, «король тенорів»
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Іван Олексійович Алчевський (1876 – 1917). Зокрема, працюючи в 1910 – 1914
рр. солістом Большого театру в Москві, він очолив музично-драматичне
товариство «Кобзар», в концертах якого виконувалися й українські народні
пісні. Активним членом товариства була й інша українка, оперна співачка
Наталія Степанівна Єрмоленко-Южина (1881 – 1937), яка виконувала на
концертній естраді українські народні пісні, разом з І. О. Алчевським
організовувала в Петербурзі вечори українського романсу й пісні. Академічна
манера виконання народних пісень цими митцями не викликає сумніву, а
згадки про те, що співаки виконували народні пісні в композиторському
опрацюванні (зокрема, «Закувала та сива зозуля» в обробці П. Ніщинського,
«Ой не гаразд, запорожці» в обробці М. Лисенка) [4, с. 46], свідчать, що
виконавство української народної пісні «академізувалося». Виявами такої
академізації були як європейські принципи опрацювання власне музичного
тексту пісні, наявність акомпанементу європейського типу (оркестр,
фортепіано тощо) та використання принципів академічного вокалу.
Традиції

концертного

виконання

української

народної

пісні

в

подальшому продовжили видатні оперні співаки. Зокрема, М. І. ЛитвиненкоВольгемут (1892 – 1966) у 1935 р. під час Першої декади українського
мистецтва і літератури в Москві за виконання партії Одарки («Запорожець за
Дунаєм») та українських пісень в концертах отримала звання Народної
артистки СРСР [див. 358]. В різні роки нею були зроблені грамзаписи
українських народних пісень. Завдяки грамплатівкам ми можемо чути сьогодні і
голос однієї з найкращих виконавиць українських народних пісень Оксани
Андріївни Петрусенко (1900 – 1940). Деякі пісні співачка записала a capella
(наприклад, «Ой не свiти мiсяченько»), інші в супроводі оркестру в
аранжуванні М. Лисенка («Ой, вербо, вербо»), Л. Ревуцького («Ой, у полі вітер
віє») та ін.
Перелік оперних виконавців – визнаних репрезентантів української
народної пісні можна продовжувати нескінченно. Утім, головним висновком
для досліджуваної теми є незмінне застосування принципів академічного
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вокалу як на оперній сцені, так і в камерному репертуарі, який складали (і
традиційно складають) не тільки народні пісні, а й арії з опер, романси тощо.
З ХІХ ст. на концертній естраді починають поширюватися хорові
колективи, репертуар яких основується на репрезентації народної пісні.
Поява професійного хорового виконавства на Русі пов’язано з церковноспівочою традицією. Зокрема, в 2 пол. ХV ст. створений хор Державних
півчих дяків – попередник Санкт-Петербурзької академічної капели, а
наприкінці ХVІ ст. – хор Патріарших півчих дяків, спадкоємцем котрого є
Московський синодальний хор. У ХVІІІ – ХІХ ст. були поширені також
кріпацькі хорові колективи, серед яких однією з найвідоміших є хорова
капела Шереметєвих, створена в 1750-х рр. та проіснувала близько 150 років.
Дослідник Д. Локшин зазначав, що репертуар хору, окрім духовної
музики складали й російські народні пісні, а співаки капели, здебільшого,
були вихідцями з українських маєтків Шереметєвих [195, с. 45]. Подібний
склад капели дає можливість принаймні уточнити, що, окрім російських,
виконувалися й українські народні пісні. В 1830 р. вчителем співу в капелу
прийшов Г. Я. Ломакін, який потім згадував, що «спів ішов без усілякої
науки, півчі ледь знали ноти, а про інтонацію не мали уяви» [там само, с. 47].
Отже, можна говорити про те, що майже до середини ХІХ ст. виконання в
капелі

принаймні

народних

пісень

ґрунтувалося

на

традиціях

народнопісенного виконавства, які чудово знали й відтворювали українські
співаки.
У пансько-маєтковому середовищі проходило дитинство майбутнього
організатора одного з перших професійного народного хору «Слов’янська
капела», Дмитра Олександровича Агреньова-Слов’янського (1834 – 1908). Як
свідчать біографи митця, у родовому маєтку Дунаєво Бєльського повіту
Тверської губернії його дід організував кріпацький хор, а матінка
влаштовувала у парку свята для поселян з іграми, хороводами, піснями, що
сприяло прищепленню любові до народної пісні Д. Агреньова. Протягом
всього життя, де б він не був, митець збирав і записував старовинні селянські
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пісні, балади, сказання [див. 77]. Професійний вокаліст (вдосконалював
вокальні навички в Італії), Д. Агреньов відмовився від оперної кар’єри та
виконував з концертної естради народні пісні, гастролюючи містами
Російської імперії [там само, с. 65].
Створена в 1868 р. «Слов’янська капела» вже в середині 1870-х рр.
відзначалася високим рівнем виконавської майстерності як академічний хор.
Зазначається, що музичний колектив був чудово вирівняний за звучністю й
тембрами, мав прекрасну групу альтів, котра заслуговувала одностайну
похвалу європейської преси, а високий рівень хорової майстерності дозволяв
ансамблю вільно імпровізувати [180, с. 195].
Популярність хору в різних верствах населення була зумовлена
репертуаром, який складав Агреньов, володіючи, за виразом П. І. Чайковського,
вмінням «зачепити за живе слабку струнку неосвіченої маси». Видатний
композитор зазначав, що поряд з американським вальсом, площадними
романсами, котрі нічого спільного не мають з народною піснею, в концертах
виконуються пісні з пікантними простонародними текстами [там само, с. 194].
Утім, російські дослідники вважають, що велика заслуга АгреньоваСлов’янського та очолюваного ним хору полягає в широкій пропаганді
російської народної пісні [195, с. 66]. Відзначимо, що залишилися відомості
стосовно виконання українських народних пісень цим колективом. Так, у
1913 р. співоча капела під керівництвом сина Д. Агреньова Юрія Дмитровича
виступала в Каменському (нині – Дніпродзержинськ Дніпропетровської
області) і під час концерту «велично звучали» українські народні пісні [32].
У цьому концерті звучала й фантазія на українські теми для хору а
capella «Бандура» Григорія Митрофановича Давидовського (1866 – 1953) –
відомого українського композитора та хормейстера, засновника багатьох
хорів в Україні (Вінниця, Лубни, Керч та ін.) та Росії (українська капела в
Ростові-на-Дону). Про виконавську специфіку цих колективів відомостей
майже не лишилося, утім факт того, що Г. Давидовський закінчив
Петербурзьку консерваторію як диригент та вокаліст, опосередковано
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свідчить про академічну спрямованість митця в хормейстерській діяльності.
Визначальною є творчість митця в контексті створення хорового репертуару.
В його доробку обробки народних пісень, інсценовані хорові сюїти
«Бандура», «Кобза», «Кубань», «Україна» та хорові опери «Під звуки рідної
пісні», «Перемога пісні» тощо, побудовані здебільшого на народних піснях.
Так, сюїту «Бандура» складають пісні «Взяв би я бандуру», «Їхав козак за
Дунай», «Ой, лопнув обруч» та «Дівка в сінях стояла» [296].
У радянські часи отримали розповсюдження професійні та аматорські
українські народні хори. Так, у 1920 р. в Києві створена Державна українська
мандрівна капела (скорочено – «Думка») – нині Національна заслужена
академічна капела України «Думка», яка вважається одним з найкращих
інтерпретаторів народних пісень [див. 25]; в 1943 р. в Харкові започаткований
Український народний хор під головуванням Григорія Гурійовича Верьовки
(1895 – 1964) – нині Український державний заслужений академічний народний
хор імені Г. Г. Верьовки під керівництвом Анатолія Тимофійовича Авдієвського
(1933 – 2016). У репертуарі цих колективів були як українські народні пісні, так і
твори української та світової класики, що відповідало народно-академічній
стилістиці виконавства. Зразки української народної творчості також складають
основу репертуару професійних колективів, створених в середині ХХ ст. –
Поліського ансамблю пісні і танцю «Льонок» (Житомир), Черкаського
академічного заслуженого українського народного хору та багатьох інших.
У ХІХ ст. на концертній естраді з’являються професійні виконавці, для
яких відтворення пісенного репертуару стає головним творчим напрямом.
Ще на початку означеного століття «народні співаки» виступали під час
гулянь в супроводі хорових колективів та брали участь в театральних
дивертисментах. Як зазначав Є. Кузнецов, народна пісня, яка постійно
звучала в побуті, не тільки значною мірою визначила вибір репертуару
співаків, а й зумовлювала специфіку виконавського стилю, близького до
пісенного фольклору, поширеній пісенно-інтонаційній мові того часу, як
сільської, так і міської, міщанської [180, с. 63].
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Специфіка естради як різновиду розважального музичного мистецтва,
спрямованого на широку слухацьку аудиторію за допомогою, так званих
легких жанрів зумовлює ситуацію, коли українська народна пісня,
здебільшого не знаходила місця в репертуарі популярних естрадних співаків
кінця ХІХ – середини ХХ ст., таких як А. Вяльцева, В. Паніна, І. Юрьєва,
І. Крамер. Те ж саме можна казати й про відомих естрадних виконавців,
початковий етап життя і навіть творчої кар’єри котрих пов'язаний з Україною
– Н. Плевицької, Ю. Морфессі, П. Лещенка та ін. Їх репертуар складали
популярні у публіки розважальних закладів російські, циганські, єврейські
пісні й романси, чому відповідала й специфіка тогочасного естрадного співу,
яка основувалася на традиціях народного і побутового співу.
Після приходу радянської влади починається боротьба з усім
«буржуазним», зокрема і в галузі естрадного виконавства. До початку 1930-х
рр. формується радянська культурна політика, в межах якої естрада
визнається мистецтвом масовим, агітаційним та важливим в умовах
будівництва соціалізму і комуністичного виховання трудящих [180, с. 4].
Виконавців естрадної пісні стають солістами державних філармоній та інших
державних закладів, що зумовило необхідність наявності професійної
вокальної освіти.
З 1950-х рр. провідне місце на вітчизняній естраді займають співаки з
чудовими оперними голосами, академічною вокальною освітою, які
поєднували оперну діяльність з концертною. Найбільш відомі серед них
Дмитро Гнатюк, Микола Кондратюк, Костянтин Огневий, Анатолій
Мокренко, Юрій Богатиков, Юрій Гуляєв, Борис Гмиря, Анатолій Кочерга,
Євгенія Мирошниченко, Анатолій Солов’яненко та ін. В їх репертуарі, окрім
вокальних творів соціально-громадського значення та пісень видатних
вітчизняних композиторів, важливе місце займали українські народні пісні.
Отже, в середині ХХ ст. сформувалося українське естрадне вокальне
мистецтво, специфічною ознакою якого став акцент в репертуарній політиці
на репрезентації української пісенної спадщини, як авторської, так і
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народної. Спільними з радянським естрадним вокальним мистецтвом рисами
стали академічне виконання пісенного репертуару з акомпанементом, перш
за все, різноманітних за інструментальним складом оркестрів (естрадних,
естрадно-симфонічних, народних інструментів).
Означена специфіка відтворення в академічній вокальній стилістиці
української народної пісні як складової репертуару естрадного соліставокаліста залишається донині, оскільки кадрова політика державних
філармоній та музичних театрів в Україні традиційна з радянських часів і
вимагає наявність професійної музичної освіти. Ґрунтовна фахова підготовка
необхідна була естрадним виконавцям, оскільки основу їх репертуару
складали пісенні твори професійних композиторів, написані в традиціях
радянської естрадної пісні та розраховані на вокальну майстерність. Поява на
концертній естраді в 1950-1970-ті рр. талановитих суто естрадних співаків на
виконавській специфіці практично не позначилася, оскільки більшість з них
отримали професійну освіту.
З 1980-х рр. на концертну естраду виходять співаки-солісти, початок
творчої кар’єри котрих пов'язаний з участю в народних хорах. Зокрема,
народна артистка України Алла Кудлай з 1978 р. співала в народному хорі
імені Г. Верьовки, а в 1984 р. стала солісткою естрадно-симфонічного
оркестру Держтелерадіо України. Значне місце в її репертуарі посідає
пісенне надбання українського народу, зокрема в 1986 р. вона випустила
відеоальбом «Веселка», складений із маловідомих народних пісень.
Концертна естрада стала площиною творчого таланту Р. Кириченко,
Н. Матвієнко та багатьох інших виконавиць, демонструючи різний ступінь
співвідношення народнопісенного та народно-академічного виконавства у
кожному конкретному виконавському акті.
Поштовх для розширення виконавської спектру естрадного співу дала так
звана «хрущовська відлига» – період в історії СРСР після смерті І. В. Сталіна
(середина 1950-х – середина 1960-х рр.) та перебування на посту Першого
секретаря ЦК КПРС М. Хрущова (1953-1964), який характеризувався, зокрема
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відносною демократизацією суспільного життя, відкритістю західному світу і
більшою свободою творчої діяльності [361, с. 216]. В означений час в Україні
починається культивування рок-музики, для якої характерний синтез виразних
засобів традиційних видів мистецтва: музичного, поетичного (вербальний) і
театрального (шоу), що утворюють єдине і неподільне на складові елементи
ціле – рок-композицію. Крім того, характерні (хоча і не обов’язково)
«електричне» звучання, колективна творчість і особлива форма музичного
хепенінга – концерту за участю глядачів» [258, с. 209].
У 1960-ті рр. відбувався процес опанування західної рок-музики
шляхом наслідування та копіювання стилів, способів роботи з музичним
матеріалом, що було необхідним етапом на шляху осягнення специфіки рок«мови». Оскільки «рок-групами» іменувати вітчизняні колективи не
дозволялося з ідеологічних міркувань (офіційно вважалося, що рок-музика є
«продукт розлагаючоїся західної культури»), для таких колективів було
застосовано назву «вокально-інструментальний ансамбль». Термін «ВІА» в
радянський час був синонімом терміна «музична група» (міг застосовуватися
навіть до іноземної групи), але з часом став асоціюватися саме з радянськими
рок-, поп- та фолк-групами [127, с. 213].
ВІА використовували звичайний для рок-груп набір інструментів:
електрогітари, ударні, різні варіанти електронних клавішних, таких як
електрооргани і синтезатори, апаратуру звукопідсилення. Утім, на відміну від
рок-гуртів, репертуар офіційно існуючих ВІА складався з аранжувань народних
пісень або композицій професійних композиторів. Зокрема, репертуар ВІА
«Червона рута», створеного в 1971 р. при Чернівецькій філармонії трубачем
Анатолієм Євдокименком із музикантів естрадного оркестру місцевого
університету, складали аранжування таких народних пісень, як «Марічко», «Ой,
дубе», «Ой, Чорногора чорна», «Пішов Іван» тощо. Репертуар музичного
колективу «Опришки» з міста Івано-Франківська, який існував на початку 1970х років і був одним із лідерів серед українських ВІА, складали народні пісні у
біґ-бітовому аранжуванні: «Бодай-ся когут знудив», «Дай-ня мамко», «Сиджу я
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край віконечка», «Сумна я була», «Сухая верба». Репертуар ВІА «Ватра»,
створеного в 1971 р. при Львівській філармонії, складався майже винятково з
авторських україномовних пісень та сучасних обробок українських народних
пісень (наприклад фолк-джаз-рок обробка пісні «Ой чий то кінь стоїть»). У
таких колективах розпочинали творчу кар’єру надалі провідні виконавці
вітчизняної

естради.

Зокрема,

ВІА

«Червона

рута»

створювався

як

акомпануючий колектив для Софії Ротару, Віктор Шпортько виступав у складі
ВІА «Водограй» Дніпропетровської філармонії, Василь Зінкевич і Назарій
Яремчук – у складі ВІА «Смерічка» Чернівецької філармонії тощо.
Пошуки

шляхів

відтворення

національного

колориту

зумовило

застосування такими колективами й відповідного музичного інструментарію.
Якщо ВІА «Кобза» замість електрогітар використовував електронні бандури,
то

інші

колективи

застосовували

акустичні

інструменти.

Так,

до

інструментального складу ВІА «Червона рута» входили духові (флейта, труби,
тромбон) інструменти та скрипка, а ВІА «Медобори» (Тернопільська
філармонія) – бандура, скрипка, 6-струнна кобза та кобза-контрабас. Одним із
яскравих

прикладів

відмови

від

електромузичних

інструментів

при

відтворенні народної пісні була творчість тріо Маренич (Волинська
філармонія), учасники якого починали творчий шлях у ВІА. Репертуар однієї з
найпопулярніших груп України того часу «Еней», до складу якої входило
справжнє сузір’я талантів: Т. Петриненко, К. Стеценко, Г. Татарченко,
Р. Горобець, складали, зокрема, акапельні чотириголосні хори-колядки [317].
Нині

традиції

репрезентації

української

народної

пісні

з

акомпанементом електромузичних інструментів продовжують, зокрема
філармонічні колективи, серед яких, ВІА «Древляни» (Житомирська
філармонія, керівник народний артист України Юрій Градовський) та
ансамбль солістів Львівської філармонії «19-й клас» (керівник народний
артист України Мар’ян Шуневич), учасники котрого в 1992 р. виокремились
зі складу легендарного ВІА «Ватра».
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Інший різновид колективів – репрезентантів української народної пісні з
інструментальним супроводом є численні народно-інструментальні ансамблі,
кращі з яких мають філармонічний статус. Зокрема, це «Веселі музики»
(Національна філармонія України), Ансамбль народної музики «Росава»
(Черкаська філармонія) та ін. Українська народна пісня є складовою репертуару
таких колективів і часто для її виконання запрошуються професійні співаки.
Так, з «Росавою» співпрацювали Раїса Кириченко, Ольга Павловська,
вокальний дует Діана і Василь Матющенки та ін.; з «Веселими музиками» нині
виступають Тетяна Школьна (народний спів) та вокальне тріо «Козачка».
Керівник

вокального

тріо

«Козачка»,

яке

входить

до

складу

Національної філармонії України, Т. Школьна навчалася в Київському
національному університеті культури і мистецтв за напрямом музична
фольклористика та була учасницею студентського фольклорного гурту
«Кралиця». Дві інші учасниці «Козачки» представляють різні регіони
України: Анастасія Чумаченко – з Бесарабії, Інна Карзанова – із
Слобожанщини. В репертуарі колективу самодостатні шедеври народного
мистецтва – як автентичні тексти, так і популярні українські народні пісні, а
також авторські твори [207]. Колектив виконує українські народні пісні як a
capella, так і в інструментальному супроводі – від баяна до оркестру.
Подібною

специфікою

відзначається

репрезентація

народнопісенного

репертуару такими філармонічними колективами, як чоловічі квартети
«Акорд» Волинської та «Явір» Національної філармоній України.
Українська народна пісня посідає значне місце і в репертуарі ансамблів
бандуристів, найбільш титулованим з яких нині є тріо бандуристок
«Українка» у складі народних артисток України Любові та Лідії
Криворотових, Раїси Горбатенко. В цьому колективі, як і в тріо бандуристок
«Вербена» (Черкаська філармонія) та «Мальви» (Одеська філармонія),
квартеті бандуристок «Львів’янки» (Львівська філармонія) та ін., обробки
українських народних пісень звучать поряд із творами українських авторів
від класиків до сучасників. Професійна академічна освіта учасниць і
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репертуарні пріоритети таких колективів зумовлюють звернення до
академічного виконавства.
На

противагу

ансамблям

бандуристів

автентична

специфіка

кобзарського співу відроджується в межах діяльності кобзарських цехів. У
2 пол. ХХ ст. розпочався рух за відродження бандурного виконавства,
зорієнтований

на

використання

реконструйованого

традиційного

кобзарського інструментарію, освоєння репертуару, філософії та часткового
відтворення способу життя мандрівних співців минувшини [354, с. 206]. На
цій естетичній основі виник «Кобзарський цех» з центрами в Києві та
Харкові, зорієнтований на природне осягнення української традиції засобами
народного музикування, мистецтва і побуту [325]. Однією з харизматичних
фігур харківського цеху є К. Черемський – професійний лікар, який вільний
час віддає дослідженню традиційної культури, є старосвітським бандуристом
і майстром кобзарських інструментів [355, обкладинка].
З 1980-х рр. спостерігається зростання інтересу до автентичних форм
народного музикування. Першопрохідцями цього напрямку вважається
заснований в Києві в 1979 р. гурт «Древо», очолюваний професором
Національної

музичної

академії

України

імені

П. І. Чайковського

Є. Єфремовим. Діяльність таких колективів спрямована на збереження
автентичної манери звучання та відтворення усієї жанрової палітри місцевого
фольклору (пісень, танців, награвань, ігор та обрядів), тому ці гурти мають
неповторне творче обличчя, зумовлене регіональною специфікою як
відтворення пісенного тексту, так і застосовуваних музичних інструментів.
Так, «живим музеєм» традиційної культури Слобожанщини та Полтавщини
вважається харківський фольклорний гурт «Муравський шлях», традиційну
музику народів західної України відтворює на автентичних засадах відомий
не стільки в Україні, скільки за кордоном львівський гурт «Бурдон».
Учасники «Древа» є організаторами таких вже визнаних фольклорних
колективів, як «Божичі», котрий, незважаючи на широку географію своїх
експедиційних інтересів, спеціалізується на відтворенні традиційних текстів

103
Лівобережної України, та «Володар», котрий репрезентує співочу традицію
Прип’ятського Полісся.
З 1992 р. у Харкові функціонує Театр народної музики України
«Обереги», до складу якого входять гурт співаків, ансамбль троїстих музик,
оркестр народних інструментів, фольклорний гурт. Сучасне мистецьке
втілення зразків традиційної музичної культури за допомогою новаторських
форм

сценічного

утілення

–

основа

трансформування

колективом

народнопісенної виконавської парадигми. Головним творчим завданням
театру

є

створення

фольклорного

дійства.

атмосфери
Дбайливо

народного

святкування,

зберігаються

та

гуляння,

відтворюються

виконавцями театру особливості слобожанського фольклору.
Слід зазначити, що дійство театру «Обереги» відрізняється від звичної
театральної постановки та від «фольклорного театру», де здійснюється,
фактично, репрезентація обряду або пісні в антуражі предметів побуту
старовинного походження. Дійства «Оберегів» тяжіють до мистецького акту,
ніж до презентації тієї чи іншої традиції. «Учасники колективу – співаки –
неодмінно відтворюють на сцені особливо піднесену атмосферу народного
святкування. Уміло компонований пісенний матеріал розкриває його глибинний
духовний зміст. Емоційна насиченість сольного та гуртового традиційного
співу, краса та естетика народного костюму, символіка ритуальних дій та
предметів наповнюють сценічний простір істинним духом Традиції, виявляючи
справжню цілісність народного мистецтва та його сприйняття. Виконуючи
обрядові, ліричні та жартівливі пісні, артисти репрезентують традиційну
культуру народних свят, розкривають їх головне призначення – приносити
відчуття радості, щастя від зустрічі з ріднею, вшанування предків» [256, с. 162].
Отже, у сценічних дійствах театру «Обереги» синтезуються традиції
виконавського фольклоризму (за В. Осипенко) [див. 255], хорового та
народного театру. В. Осипенко так характеризує тематичний матеріал
святкового фольклорного дійства «Якби не ми та не ви…»: «У самому
фольклорному матеріалі, майстерно підібраному автором музичної версії,
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закладено

театральність,

що

є

характерною

тенденцією

сучасної

виконавської творчості загалом» [256, с. 162].
На початку 2000-х рр. глобалізаційні тенденції торкнулися й
народнопісенного виконавства. В цей час започатковуються фестивалі
етнічної музики (зокрема, в Україні «Країна мрій» та «Шешори»), де народна
музика звучить як в автентичному виконанні, так і у різноманітних обробках
в рок- чи поп-напрямках. Популярність виконавства етнічної музики в світі
та прагнення виходу на міжнародну арену зумовили звернення українських
гуртів до автентичних джерел. Провідними групами в напрямі, який має
узагальнену назву world music, нині є «ДахаБраха», «ДримбаДаДзиґа» (Київ),
«Перкалаба» (Івано-Франківськ), «Мерва» (Рівне) та ін.
Так, творчість етно-рок гурту «ДримбаДаДзиґа» поєднує різні стилі та
напрями музики, зокрема, рок, панк, ска, хардкор тощо, а інструментальний
склад колективу традиційний для ВІА. Гурт «Перкалаба», працюючи в
напрямку фолк-рок, репрезентує гуцульські етнічні мотиви, застосовуючи,
окрім електрогітар, низку акустичних інструментів – цимбали, акордеон,
труба, тромбон.
На основі

здійсненого

аналізу пропонується

функціонування народнопісенного виконавства:

системна модель
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Висновки до Розділу 2
Народнопісенне виконавство як одна із споконвічних форм, що
забезпечує спадкоємність національної культури, в сучасному вітчизняному
культурному просторі функціонує в культурних і субкультурних площинах,
маркованих відмінним від автентичного «модусом мислення». Узагальнення
накопиченого сучасною вітчизняною наукою знання та досвіду уможливлює
визначення народнопісенного виконавства як парадигмального явища
інтегративної
опредметнення

синкретичної
народної

реалізації

пісенності,

духовно-творчої
яке

має

діяльності

національну

з

природу,

регіональну забарвленість і ґрунтується на нероздільності та первинній
колективності суб’єкта й об’єкта.
Уведення

поняття

народнопісенна

виконавська

парадигма,

яке

характеризує своєрідний феноменологічний субстрат народнопісенного
виконавства, репрезентований принципово плюралістичним варіабельним
комплексом засобів виразності. Унікальність відтворення цього комплексу у
виконавському акті виявляється на рівнях: музичної виразності тексту;
позатекстовому (специфіка тембру виконавця/виконавців, звукоутворення та
дихання, агогіка, темпоритм, динаміка, мелізматика, імпровізаційність,
специфічні прийоми вокальної техніки, емфатичні наголоси, фактура);
позамузичному, контекстуальному (пов’язаному з обрядовістю, іміджем,
пластикою, мімікою, костюмом, рухами виконавця); унікальної комунікаціїєднання з аудиторією; змістовно-семантичному, ментально детермінованому,
котрий, як стрижень, об’єднує виконавське та регіональне розмаїття в
синхронії та діахронії.
Атрибутивними для народнопісенного виконавства ознаками є:
- природність, щирість;
- темброва насиченість, специфічна забарвленість і рівність, відсутність
вібрації;
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- нижчий (порівняно з академічним та естрадним виконавством) рівень
високої

співочої

форманти,

проміжний

тип

імпедансу,

відкрите

звукоутворення;
- природно-мовний стан співацького апарату, «посмішка» при співі;
- посилена звукоподача та високий динамічний тонус виконання;
- використання регістрів у зв’язку з умовами виконання;
- свобода дихання, виняткова значущість агогіки, зокрема аугментації;
- редукування ненаголошених голосних, уведення другорядних
наголосів, значущість регіональних діалектних особливостей;
- нетемперованість інтонації;
- варіативність та імпровізаційність;
-

індивідуалізованість

мелізматики,

звернення

до

речитативного

(скандованого) звуковедення;
- значущість специфічних прийомів (апокопа, глісандування, обривання
звучання та словопереривання, наявність додаткових за характером вигуків і
складів, вокалізація, розспівування складів із приголосними огласовками в
кінці строфи, наявність прикінцевих побажань (у колядках і щедрівках),
уведення додаткових приголосних, емфатичний наголос, йотація, прийом
конкатенції) для посилення виконавської експресії; багатство фактури, чітка
функціональність голосів, регістрова специфіка підголосків у гуртовому співі;
виняткова

значущість

регіональних

традицій;

значущість

пластики

(природної міміки, специфічної постави співака/співаків та їх жестикуляції).
Іманентну

та

перманентну

процесуальність

народнопісенного

виконавства в онтологічному вимірі виявлено: у синхронії – в побутуванні
народнопісенного виконавства в процесі виконання, в одночасному існуванні
сукупності регіонально, жанрово та індивідуально детермінованих актів
виконавства

–

унікальних

варіабельних

утілень

народнопісенної

виконавської парадигми; – у діахронії: в перманентному модифікуванні
інтонаційного

словника,

інтонаційної

системи

певного

історично-

культурного етапу буття спільноти (за Б. Асаф’євим) та позамузичного,
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контекстуального рівня виконавства внаслідок історичних, соціальних,
культурних, власне мистецьких чинників; в актуалізації та деактуалізації
прийомів виконавства; у дифузії народного, академічного та естрадного
виконавства – зокрема у зв’язку з професійною реконструкцією фольклору,
діяльністю

вторинних

фольклорних

колективів,

які

переносять

народнопісенне виконавство у відмінну від автентичної площину.
Акт народнопісенного виконавства інтерпретується як акт: апеляції до
духовного потенціалу та досвіду національної спільноти як цілісності; часовопросторової актуалізації відповідних до ситуації компонент національної
системи цінностей; свідомого втілення життєвого покликання виконавця, який
нерозрізняє своє буття та буття спільноти; трансляції досвіду світорозуміння
нації.
Одвічність

і

варіабельність

функціонування

народнопісенного

виконавства в цілісній та в урізноманітнених народно-академічною і
академічною вокальною стилістикою репрезентаціях, пов’язується з його
ментальним підґрунтям, що забезпечує його існування в діахронії та
синхронії.
У

гносеологічному

ракурсі

народнопісенне

виконавство

та

народнопісенна виконавська парадигма репрезентуються як своєрідний
семіозис, що однаково та адекватно розшифровується всією спільнотою в
силу апелювання до національного досвіду світобачення, відповідності та
нероздільності модусів мислення й звукоідеалів виконавця, слухачів і
спільноти як соборної цілісності. На змістовному рівні це забезпечує
семантична

зернина

пісенної

парадигми

–

концентроване

втілення

«вкорінених» у свідомість спільноти архетипів. Це дозволяє розглядати
народнопісенне виконавство (у діахронії та синхронії) як смислопороджуючу
та смислоактуалізуючу творчу діяльність, котра поєднує виконавця та
спільноту

єдиною

духовною

пам’яттю,

національними

цінностями,

сконцентрованими в ментальності та архетипах нації та завдяки цьому
вписується в систему вищого порядку – національну культуру.
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Трансформації

народнопісенного

виконавства

пов’язані

з

репрезентацією української пісні в професійному середовищі:
- музично-драматичний театр (вертеп другої пол. ХVІІІ ст.; російськоукраїнські театральні антрепризи першої пол. XIX ст., в репертуар яких
входили твори І. Котляревського та Г. Квітки-Основ’яненка, насичені
народною пісенністю; «театр корифеїв» другої пол. XIX ст., провідні митці
якого

створювали

високохудожній

матеріал

на

основі

відтворення

українського селянського побуту («побутовий театр») – від застосування
традиційних форм та манери виконання до поєднання народного та
академічного вокалу (М. Заньковецька);
- концертний сольний репертуар (актори музично-драматичного театру
та оперні співаки з початку XIX ст., зокрема Є. Сандунова, О. Петров,
П. Богатирьов, виконання народних пісень якими на певних етапах творчості
характеризувалося

відтворенням ознак

народнопісенного

виконавства;

виконання народної пісні а сареllа та в супроводі оркестру, в оригінальному і
опрацьованому варіантах «крізь призму» академічного вокалу з кінця XIX ст.
у творчій діяльності І. Алчевського, Н. Єрмоленко-Южиної, М. ЛитвиненкоВольгемут, О. Петрусенко, на радянській естраді у творчості Д. Гнатюка,
М. Кондратюка, К. Огневого, А. Мокренка, Ю. Богатикова, Ю. Гуляєва,
Б. Гмирі, А. Кочерги, Є. Мирошниченко, А. Солов’яненка та ін. і донині;
сучасні виконавці, ідейною основою творчості яких є відродження традицій
виконання народної пісні на сцені – А. Кудлай, Н. Матвієнко, Н. Кириченко
та ін., представники кобзарських цехів);
- хорове виконавство (кріпацькі хори ХVІІІ-ХІХ ст., учасники яких
були репрезентантами традиційної манери виконання; «Слов’янська капела»
Д. О. Агреньова-Слов’янського, хорові колективи Г. М. Давидовського кінця
XIX – початку ХХ ст. які демонстрували поступову академізацію
колективного виконання народної пісні; професійні та аматорські українські
народні хори, репрезентативна творчість яких основується на домінуванні
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народно-академічної

трансформації

народнопісенної

виконавської

парадигми);
- ансамблеве виконавство (виконавці народних пісень в аранжуванні та
пісень в народній стилістиці з використанням електромузичних інструментів
від ВІА кінця 1960-х – 1970-х рр. «Червона рута», «Опришки», «Ватра»,
«Водограй»,

«Смерічка»,

тріо

Мареничи

донині;

комбінування

електромузичних та акустичних народних інструментів в процесі відтворення
української пісні колективами «Кобза», «Червона рута», «Медобори» та ін.;
народно-інструментальні ансамблі за участю запрошених професійних
співаків; камерні вокальні колективи, до репертуару яких входять автентичні
пісні у виконанні а сареllа та в інструментальному супроводі (тріо
«Козачка», квартети «Акорд» і «Явір»); академічне виконавство ансамблів
бандуристок (тріо «Українка», «Вербена», «Мальви», квартет «Львів’янки»);
відтворення автентичних форм народного музикування в діяльності гуртів
«Древо», «Муравський шлях», «Бурдон», «Божичі», «Володар», Театру
народної музики України «Обереги».
Саме в сфері ансамблевого виконавства донині активно відбуваються
трансформації народнопісенного виконавства, пов’язані з прагненням
окремих колективів у процесі репрезентації, з одного боку, зберегти
автентичність та регіональну забарвленість виконуваного твору, з іншого –
вести пошук нових форм сценічного втілення. Такі модифікації нині
притаманні творчій діяльності гуртів «ДахаБраха», «ДримбаДаДзиґа»
«Перкалаба», «Мерва» та ін.
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РОЗДІЛ 3
УКРАЇНСЬКЕ НАРОДНОПІСЕННЕ ВИКОНАВСТВО В
ВІТЧИЗНЯНОМУ МИСТЕЦТВІ 1970-х – 2010-х рр.
Важливим чинником репрезентації українського народнопісенного
виконавства у сучасному мистецькому просторі є творчість знакових
особистостей (солістів і гуртів). Спільною ознакою їх мистецьких пошуків є
опора на архетипи української ментальності, символи української поетики,
прагнення зберегти ідентичність українського фольклору.
У той же час, творча діяльність провідних українських співаків
означеного напряму демонструє надзвичайну полівекторність утілень
української народнопісенної виконавської парадигми.
Вибір персоналій, аналізу виконавської стилістики котрих присвячений
Розділ 3, обумовлений тим, що творчість кожного зі співаків представляє
певний елемент моделі функціонування народнопісенного виконавства у
сучасному мистецькому просторі України. Розгляд різноманітних тенденцій
утілення народнопісенної виконавської парадигми уможливить наукове
осягнення цілісної картини буття української народної пісні у сфері
професійного виконавства.
3. 1. Народнопісенні традиції як підґрунтя виконавського стилю
Р. Кириченко
Ім’я народної артистки України, Героя України, кавалера всіх орденів
княгині Ольги, кавалера ордена Миколи Чудотворця «За примноження добра
на землі», лауреата Національної премії ім. Тараса Шевченка й літературномистецької премії ім. Дмитра Луценка «Осіннє золото», почесного професора
Полтавського

національного

педагогічного

університету

імені

В. Г. Короленка – Раїси Панасівни Кириченко (1943 – 2005) – добре відоме у
світі. Прославлену співачку науковці називають «знаковою постаттю
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української культури» [16, с. 17]. В. Осадча зазначає: «Механізм відтворення
культурної пам’яті, гостре відчуття одвічності малої батьківщини, її образноемоційного світу – ці поняття характеризують творчий доробок народної
артистки України Раїси Опанасівни Кириченко» [252, с. 47]. Значення
творчості Р. Кириченко для української культури виявляє Л. Українець: «У
ХХІ ст. голос талановитої полтавки став для українського мелосу тими
могутніми крилами, які піднесли його на вершину «неземної сили»
(В. Качкан), возвеличивши душу всього народу як єдиної національної
родини» [332, с. 88]
Слухачі наділяють її поетичними епітетами – «незабутня Чураївна»,
«Берегиня української пісні», «образ і голос України»… Так, В. Подрига
зазначає: «Ще за життя Раїса Кириченко стала всенародною улюбленицею,
берегинею української пісні, а тому асоціюється з славетною співачкою
Марусею Чурай. Тому її часто (і справедливо!) називають Чураївна. Таке
ймення якнайбільше відповідає співачці, адже вона гідно продовжувала
традиції виконання української пісні, витримала найтяжчі удари долі,
пронесла любов до свого народу, пісні, залишаючись чи не єдиною в
українському суспільстві кінця ХХ – початку ХХІ століть артисткою, яка
спромоглася своїм талантом протистояти духовному зубожінню народу,
виховати гідних послідовників, носіїв національного духу. А ще її називають
Козачкою, Берегинею» [265, с. 63]. Образ козачки, на думку В. Осипенко, як
«носія найкращих ментальних рис» є провідним у кожній пісні Р. Кириченко
[254, с. 59]. «Раїса Опанасівна розуміла свою творчість як особливу, важливу
місію – відкривати, стверджувати, примножувати та відтворювати на сцені
художню красу, духовну міць і силу рідної мови, поезії, пісні», – підкреслює
дослідниця, підсумовуючи, що творчості співачки притаманні «філософська
відстороненість, узагальненість характерно національних образів до рівня
загальнолюдських

цінностей»,

душевної сповіді [254, с. 60].

зосередженість,

неспішність,

щирість
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О. Малахова

наголошує:

«Серед

буденної

одноманітності

багатоповерхівок, з якими можна порівняти більшість сучасної пісенної
естрадної лірики, виконувані Берегинею української пісні виступають
величними будівлями старовинного міста, де кожна – унікальне і неповторне
явище «архітектури» <…> Висока співацька майстерність переконує, що
замало технічно правильно відтворити написану пісню – її необхідно
прожити за лічені хвилини виступу, щоб слухачі повірили, окрилено
зітхнули: так, у проспіваних словах закладено велику життєву силу,
позитивну енергію, натхнення й наснагу творити добро, нести радість, надію
в світ» [209, с. 35].
Її концерти збирали слухачів різного віку, композитори присвячували
їй пісні, поети – вірші. Серед віршів, присвячених Р. Кириченко: «На
концерті Раїси Кириченко» Д. Луценка, «Що серце крає» Л. Татаренка,
«Донька України» В. Крищенка, «Наша Чураївна» В. Шугало, «Згасла зоря
берегині» С. Солоної, «Не вичерпати із криниці воду», «Пішла на спокій
Божая душа» С. Писаренко та ін.
Дитинство Р. Кириченко проходило в селі Корещина Глобинського
району на Полтавщині. Талант у неї почав пробиватися з малих років: вона
співала в шкільній самодіяльності і вже тоді свято була переконана, що стане
артисткою. Такою й побачив її керівник хору Кременчуцького автозаводу
Павло Оченаш, який приїхав у село з колективом. У складі хору
Кременчуцького автозаводу вперше вийшла на професійну сцену. Тут, на
автозаводі, кілька років пропрацювала контролером, закінчила заочно
десятирічку. Спеціальної музичної освіти в неї не було, лише талант і вміння
вчитися у професіоналів. Уже пізніше, ставши народною артисткою й
лауреатом Шевченківської премії, вона таки закінчить Харківський інститут
мистецтв (хорове відділення). У 1962 році, коли дівчина перейшла з хору до
ансамблю «Веснянка» при Полтавській філармонії, звела її доля з молодим
баяністом Миколою Кириченком, який став її чоловіком.
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Замислюватися над природою вокального виконавства у руслі
фольклорних традицій привчив Р. Кириченко автор безсмертної пісні
«Степом, степом» Анатолій Пашкевич, тоді керівник ансамблю «Льонок»
Житомирської обласної філармонії. Він запросив молоде подружжя до
колективу. Як відомо, обдарованій людині необхідна відповідна творча
атмосфера, засвоєння досвіду інших митців. Для Р. Кириченко її мистецьким
наставником став Анатолій Пашкевич. Для співачки він написав і один зі
своїх шедеврів – «Мамину вишню».
Коли у 1968 році А. Пашкевич очолив Черкаський народний хор, він
знову згадав про Кириченків. Разом з А. Пашкевичем та групою артистів
ансамблю «Льонок» Р. Кириченко прийшла у Черкаський народний хор.
У колективі не було чітко визначених амплуа заспівувачів: кожен
артист хору, крім партії своєї групи, мав знати також і сольні фрагменти, щоб
у разі необхідності проспівати їх у концерті. Такий принцип, хоч і вносив
деяку стихійність (адже мало не до початку виступу ніхто напевно не знав
імені заспівувача-соліста), проте спонукав артистів завжди тримати себе в
належній виконавській формі.
Саме завдяки такій системі дебютувала як солістка Р. Кириченко,
проспівавши під час виїзного концерту пісню А. Пашкевича і Д. Луценка
«Ой ти, ніченько», й одразу приєдналася до визнаних солісток Черкаського
хору В. Крикун та О. Павловської. Незабаром про молоду солістку
заговорили і слухачі, і спеціалісти. «Мамина вишня», «Журавка», «Два
кольори» у виконанні Р. Кириченко одразу ж стали народними.
На початку 80-х років, за прикладом Людмили Зикіної, українська
співачка розпочала сольну кар'єру, виступаючи у супроводі фолк-ВІА
«Росава» (Черкаська філармонія, 1983-1986 рр.) та інструментального
ансамблю «Чураївна» (Полтавська філармонія, з 1986 р.) під керуванням
Миколи Кириченка (з цим ансамблем вона відтворила цілу низку пісень
Марусі Чурай). У 1986 році Р. Кириченко присвоїли Державну премію УРСР
ім. Т. Г. Шевченка.
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Після успіху пісні «Пане полковнику» (М. Збарацький) у репертуарі
Р. Кириченко з’являється все більше пісень у стилі фольк-поп, котрі вона
записує в студії групи «Фрістайл». У 2000 р. лейбл «Caravan CD» випустив
два компакт-диски Р. Кириченко – «Долі моєї село» та «Цвіте черемшина»;
пізніше лейбл NAC випустив диск «Доля у нас – два крила». Зберігалися у її
репертуарі й пісні минулих років (наприклад, «Елегія» П. Майбороди,
«Хусточка червона» А. Малишка у редакції З. Остапенко).
Історію свого життя розповіла Р. Кириченко у книжці «Я козачка твоя,
Україно» [155], яку писала протягом сорока років. Восени 2003 року
Р. Кириченко була удостоєна звання Героя України з врученням ордена
Держави. 9 лютого 2005 року Р. Кириченко пішла з життя.
Значну увагу Р. Кириченко приділяла ретельному вибору репертуару. Її
пріоритетною установкою у репертуарній площині був пошук таких текстів,
які

б

містили

архетипічні

образи

національного

мислення,

здатні

пробуджувати етнічну пам'ять слухача через систему образно-виконавських
складових.
Л. Українець розглядає репертуарні уподобання Р. Кириченко крізь
призму фонетичної імпліцитності, «яка в межах національної звукової
традиції виявляє певні закономірності авторських інтенцій і знаходить своє
відображення в асоціативній системі пісенних образів» [332, с. 89], аналізує
«інтуїтивно

актуалізовані

ознаки

звукових

одиниць

у

контексті

лінгвостилістичних та пісенних категорій» [там само, с. 90].
Так, голосний «о» – це своєрідний вербальний код, «що зберігає
національні архетипічні асоціації в пісенному дискурсі Р. Кириченко» та
надає елегійної тональності мовленню, – вважає Л. Українець. – «Звуковий
континуум з домінувальним вокальним сегментом о-тональності ініціює
експресивність та національний колорит мовлення в руслі концепції
О. О. Потебні про внутрішню форму слова, яка, маючи апперцепційну
природу, мінімально чи повністю експлікує в лексемі образ, покладений в
основу номінації» [332, с. 91]. Голосний «у» є сугестивним образом
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«похмурої символіки», що відповідає релігійно містичним настроям. Итональність представляє розмовно-говіркову стихію, дрижачі «р» – «алюзіївідгомін грізних подій війни» [332, с. 90 – 93]. Таким чином, «почуттєва
домінанта» виразів з пісень Р. Кириченко, «вступаючи в смислові кореляції з
поетичною образністю, виявляє ознаки сугестивного впливу, у якому
переплелося

раціонально-буденне,

логічно-зрозуміле

й

незбагненне,

інтуїтивно-екзистенційне» [там само, с. 90].
Підсумовуючи

свої

роздуми

над

фонетичною

імпліцитністю

виконавської стилістики Р. Кириченко, Л. Українець зазначає: «На наш
погляд, Р. Кириченко володіла щасливим умінням обирати для свого
репертуару такі пісні, у яких глибоко вкорінені ремінісцентні варіанти
милозвучного народного мовлення. Параметри такого евфонічного звучання,
як

відомо,

залежать

передусім

від

урівноваженого

посилення

або

послаблення голосу. Так, вербальна модель кожної пісні спирається на
синтагматичну й парадигматично організовану соборність, яка виявляється в
перевазі

відкритих

складів

над

закритими,

що

створює

ритмічні,

хвилеподібні сплески звукової інтенсивності» [там само, с. 90]. Фермати та
великі тривалості у каденційних відрізках форми створюють алюзію
речитативу як форми наспівної декламації.
Н. Баландіна досліджує частотність вживання ключових слів-образів у
піснях Р. Кириченко на основі вісімнадцяти пісень, що згадуються в книзі
спогадів співачки. На думку дослідниці, слова у піснях Берегині
«увиразнюють духовний і інтелектуальний потенціал … цілої нації, її
морально-етичний ідеал», «виражають константи української культури, її
найвищі духовні цінності: доля – недоля, чистота – гріх, щастя – горе, віра –
надія – любов, рідна земля – чужа земля, мова, дорога, простір, час т. ін.»,
«наділені імпліцитними смислами, недоступними іншим народам», тому що
формування смислів констант національної культури і знаків етнічної
культури тісно пов’язане з історією України, традиціями, соціальними
трансформаціями [16, с. 19].
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Дослідниця поділяє ключові слова-образи на ті, що увиразнюють базові
національні моделі (любов, кохання, мама, життя, рідний, земля, небо, вода,
пісня, світ, мова, дорога, село, роки, доля, щастя, Україна, серце, батько, вік,
душа, молитва, шлях, надія) та «знаки-символи», «які в поетичних текстах
стають осердям поетичної мови і представляють поетичний світ українців»
(хата, синій, голубий, білий, журавка, журавель, вишня, вишневий, калина,
зоря, кінь, птах, полин, шлях, джерело, мак, трави, м’ята, любисток, мальви,
верба, криниця, Дніпро) [16, с. 20].
За іншим типологічним варіантом Н. Баландіної, «міфопоетичний
когнітивний світ співачки є структурним утворенням і складається з центру,
ядра і периферії. Найвищу позицію в ієрархії понять посідає Любов (44
вживання), яке й формує ядро структури. До центру входять лексеми: мама,
мамин (28), життя, живе (25), рідний (20), земля (18), хата (18), весна (18),
синій, голубий (18), білий (17), пісня (17), співати, спів (17), світ (16), мова
(14), дорога (13), село (13)», – котрі є національними константами та
найчастіше вступають у синтагматичні відношення зі словом любов. На
периферії розміщені характерно-специфічні слова національної української
культури (поетичні канони, народно-пісенні звороти), котрі додають
експресивності, пробуджують генетичну пам'ять. Не лише слова, але і їх
зв’язки та контексти добирають «ключі до серця» слухача [там само, с. 20 –
21].
Одним із найулюбленіших образів співачки був образ Матері,котрий
панує в піснях «Мамин вишня», «Материнський наказ», «Журавлина
вірність», «П'є журавка воду», «Дорога спадщина». На етнокультурному
значенні цього ключового для української нації образу наголошують
О. Науменко та Л. Сокур: «Образ матері – це жіноче начало, яке уособлює
духовність людини і є дотичним до світового образу Богородиці» [238, с. 42].
Дослідниці зазначають, що образ матері з’явився в творчості Р. Кириченко у
60-х роках ХХ ст.: «Рідні й близькі відзначали, що в Р. Кириченко завжди був
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надзвичайний духовний зв'язок з матір’ю, тому образ нені є центральним у
творчості співачки» [238, с. 43].
Інші «образи-символи», притаманні пісням Р. Кириченко, аналізує
О. Малахова: «Кохання (і це характерно для українського фольклору)
описане з обережністю, пошаною, і ставлення до нього – як до незбагненого
дива, про яке не варто сурмити на кожному кроці. Невипадково одним з
елементів, котрий у піснях Берегині української пісні супроводжує це
почуття, є образ-символ крил». Також Малахова наголошує на «лейтмотиві
надії», «архетипі любові до неньки, оповитому сонячним світлом»,
«природній красі, що постає як найвищий естетичний ідеал», мотивах
«батьківської оселі», «радості щедрого врожаю», образі-мотиві «козацтва»,
мотиві вдячності («Я вдячна всім»), швидкоплинності часу («Бабине літо»)
тощо [209, с. 37].
Артистичний успіх Раїси Кириченко був зумовлений багатьма музичновиконавськими чинниками. Так, В. Осадча зазначає: «Схильність Раїси Кириченко
до втілення ліричних музичних образів шляхом глибокого особистісного
співпереживання, спів відчуття відповідає тонкій душевній організації, пояснює
невимовну привабливість її образного світу для слухача. Виразність виконання
сполучається у співачки із врівноваженим станом душі при співі, яке не потребує
екзальтації, підкреслення своєї особистості» [252, с. 47].
Бувало, що фахівці й слухачі дорікали Раїсі Кириченко, що вона вільно
поводиться з фольклором: змінює темп, слова пісень. На це співачка
відповідала, що, по-перше, народна музично-поетична творчість – це не
«застиглі» зразки, а художній організм, що, постійно розвиваючись, набуває
певної,

характерної

для

відповідної

епохи,

форми.

Саме

завдяки

трансформації в різних місцевостях навіть одного фольклорно-етнічного
регіону існують кілька варіантів однієї і тієї ж пісні. А по-друге,
інтерпретація будь-якого твору, в тому числі і фольклорного походження, за
концертних умов залежить від задуму, естетики виконання, і нерідко
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зберегти його автентичність неможливо, бо музикування на сцені – зовсім не
те саме, що просто неба [див. 155].
Звуковий ідеал Раїси Кириченко реалізується завдяки «народнохоровому» (В. Осадча [252, с. 48]), «народно-академічному» (В. Осипенко
[254, с. 55]) співу, в якому органічно поєднані традиції народнопісенного
виконавства з кращими засадами вітчизняного академічного та естрадного
мистецтва. У творчості співачки відчутні тенденції «тяжіння до певної
академізації

і

артистичної

В. Осипенко

наголошує:

характерним

є

опора

вишуканості
«Для

на

виконавства»

виконавського

народно-академічну

[254,

стилю
манеру

с.

55].

Р. Кириченко
співу,

яка

характеризується поєднанням принципів однорегістрового (натурального,
чистого) грудного насиченого тембру (на основі народної манери співу
степової України) з академічною практикою змішання регістрів та прикриття
верхніх звуків діапазону. Її вокальній техніці характерні близька позиція
звуку і максимально чітке виголошення за правилами орфоепії літературної
мови, округлення звуку за рахунок підняття м’якого піднебіння та опущення
нижньої щелепи (відкриття рота вертикально). Завдяки такої техніки виріс
діапазон та динамічна шкала, голос набув, якісно прикрашаючого звуку
вібрато, разом з чим збагатилися виразні можливості голосу» [254, с. 58].
Фольклорне

забарвлення

виконавських

прийомів

Р. Кириченко,

«вкраплення власне українських традицій», насамперед у мову та систему
образів [там само, с. 55], не викликає сумнівів у дослідників. Так, В. Осадча
підкреслює: «Якість звучання сольних заспівів у фольклорних виконавців
асоціюється з прийомами виконання Р. О. Кириченко. Це насамперед
наспівність виконання, м’яке, округлене фразуванням завершення кінцевих
по співок пісенних рядків, артикуляція, співзвучна мовному діалекту,
поділення наспіву на мотиви при співі, розподілення акцентів, цензурування
– весь арсенал прийомів народних виконавців, який складає культуру
народного вокального мистецтва, природно переданий і в обробках народних
пісень, і в авторських творах репертуару співачки» [252, с. 53]. За
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спостереженням В. Осипенко, «Жартівливі народні пісні, а також характерні
авторські твори Раїса Кириченко виконує в манері, наближеної до
автентичної – співає «на вивід» щільним грудним тембром, дещо більше
відкриваючи нижню щелепу та чіткіше вимовляючи слова» [254, с. 57].
З іншого боку, у статтях, присвячених Чураївні, є багато свідчень про
наявність синтезу народнопісенної виконавської парадигми та її естрадної
трансформації у творчості співачки. Зокрема, О. Малахова зазначає:
«Переважання фольклорних традицій (від мотивів до сценічних образів) над
популярними й водночас дотримання жанрового нейтралітету становить
особливості реалізації естетичного коду української пісенної лірики у
творчості Раїси Кириченко. Поєднуючи в піснях естрадні та фольклорні
елементи, варіюючи тематику, але неодмінно пропагуючи випромінювану
рідним краєм естетику, виконавиця залишається цікавою і для вибагливих
досвідчених слухачів, і для примхливих представників підростаючого
покоління» [209, с. 36].
Н. Сулаєва звертає увагу на такі виконавські властивості творчості
Р. Кириченко:
– «нейтральне положення гортані, округлення голосних та утрирування
приголосних, відсутність крику»;
– «майстерність переходів від forte до piano і навпаки»;
– «глісандування, «з’їзди» зі звука, «під’їзди» до звука, призвуки,
форшлаги, звукообриви» (прийоми, що є показовими для української
народнопісенної виконавської парадигми);
– вміння

правильно

дихати,

«здійснювати

м’яку,

тверду

й

придихальну атаку на звук»;
– «вміння за допомогою голосу, міміки, жестів передавати характер
твору, змушувати відчувати щем душі, радість, піднесеність, гордість»;
– «висока

культура

подачі

будь-якого

зовнішнього вигляду темі, місцю й часу виступу»;

твору,

відповідність
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– «здатність ефективно взаємодіяти з різною аудиторією» [323, с. 78 –
79].
Як риси, притаманні співу Раїси Кириченко, В. Осипенко відзначає:
– «органічне звукоутворення, щире виспівування, яскраві переконливі
інтерпретації» [254, с. 55];
– «особливу природну артикуляцію традиційного співу» (характерним
нюансом вокального звукодобування В. Осипенко вважає засвоєння Раїсою
Кириченко «вторинної, штучно виробленої артикуляції» в ансамблі «Льонок»
та у Черкаському народному хорі) [254, с. 56 – 57];
– «майстерне володіння різними режимами роботи гортані (грудне
щільне

звучання, напівприкрите медіумне,

дозволило

артистці

«ретельно

прикрите

вибудовувати

форму

змішане)»,
кожного

що

твору,

розраховувати інтенсивність динамічного руху, гнучке фразування, підходи
до

кульмінації»,

«сприяло

виразнішому

виконанню,

яскравої

індивідуальності вокальної інтерпретації кожного твору, великій художній
силі впливу на слухача» [254, с. 58];
– кордоцентризм

як

відображення

архетипічних

властивостей

української ментальності, «філософії серця» [254, с. 58].
Маючи

на

меті

осмислення

народнопісенного

виконавства

Р. Кириченко та модифікування у ньому ознак народнопісенної виконавської
парадигми, звернемось до творчої скарбниці Берегині української пісні.
Аналітичним матеріалом дисертації стала збірка «Кращі пісні» (2006), до якої
увійшли справжні пісенні перлини Раїси Кириченко.
Відкриває збірку пісня А. Пашкевича на вірші Д. Луценка «Мамина
вишня». Вже перші її рядки – «Знову наснилось дитинство» – формують
ліричний, «ностальгічний» настрій. Смисловий шар створюється ланцюжком
провідних

образів-архетипів,

притаманних

українській

культурі:

«дитинство», «мама», «хата», «вишня», «любов», «рідний край», «священна
молитва».
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Для

втілення

ліричного

кантиленного

образу співачка

обирає

академічну манеру звукоутворення. Вокальна стилістика Р. Кириченко у цій
пісні характеризується сильним імпедансом, високою позицією піднебіння,
чіткою артикуляцією, позбавленою редукованих звуків, м’якою атакою
звуку, рівномірним типом видиху, котрий обумовлює наспівне звучання
подовжених фраз.
Мелодія досить невеликого октавного діапазону (сі-бемоль малої
октави – сі-бемоль першої октави, тональність пісні g-moll) набуває у
виконанні

Р. Кириченко

додаткової

виразності

завдяки

майстерному

оперуванню регістрами: щільне насичене звучання тембру мецо-сопрано у
середньому регістрі «поглиблюється» на низхідних мелодійних стрибках
шляхом переведення звучання з мікстового – у грудний регістр, і, навпаки,
«віддаляється» на висхідних стрибках, котрі супроводжуються «переходом»
звучання у головний резонатор (додатковим прийомом є епізодичне
застосування фальцету на тематичних повторах як тембрового кольору).
Трьохдольна метрична пульсація без значних агогічних відхилень
надає пісні вальсових ознак. Особлива пластичність створюється ритмічним
«подовженням» першої долі та «полегшенням» останньої (третьої) (ритмічна
формула – половинна + дві восьмих). Р. Кириченко посилює вальсовий ефект
(який вона інтерпретує як кружляння життя у вирі часу) прийомом
«поєднання» голосних, які припадають на довгі тривалості. Таким чином, у
процесі сприйняття виникає враження звукового «струмку» з голосних
звуків: о – и – и – е – а – а. Крім того, додаткову вишуканість надає образу
пісні мотивно-фразова будова: 1 такт + 1 такт + 2 такти (цей двотакт містить
один довгий звук) з ефектом кінцевого «зависання у повітрі». Цього ефекту
«зависання останнього звуку» Р. Кириченко досягає завдяки застосуванню
двох основних виконавських прийомів. Вона обирає між змогою філірувати
цей звук на diminuendo (тоді він ніби «тане» у повітрі, втрачаючи обертони)
або – вквітчати останній тон у розкішне звукове вбрання з ефектом vibrato за
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допомогою crescendo та фінального «обриву» (прийом зняття пресом),
котрий «народжує» акустичний резонанс.
Динаміка витримана у середніх градаціях mp – mf. Ефект відлуння
формується сполученням динаміки piano та прийому фальцет.
Виконання пісні «Мамина вишня» не позбавлено фольклорних
елементів: іноді можна спостерігати «пласке» звучання у грудному регістрі,
легкі, майже непомітні glissando й форшлаги, котрі передують довгим
тривалостям. Щирість інтонації досягається дозованим використанням
субтонів як ефектів розщеплення тембру (вокальний тембр з мовленнєвим
«шумним» призвуком).
У пісні «Хата моя, біла хата» (А. Пашкевич, сл. Д. Луценка).
Р. Кириченко бере за основу українську народнопісенну виконавську
парадигму, в контексті якої співачкою виконуються переважно пісні у
низькому регістрі – діапазон пісні f – as1.
З перших звуків звертає на себе увагу специфіка артикуляції співачки.
Р. Кириченко редукує голосні звуки «а», «я», «наближаючи» їх звучання до
«о». Цей момент надає звучанню фольклорного колориту, бо відображує
специфіку звучання полтавського діалекту. Крім того, в акустичному сенсі
зникає ясність звучання «чистої» голосної («чиста» вимова голосних
характеризує академічну манеру вокалізації).
Наступним артикуляційним нюансом є близька вимова звуків та
широка «щілинна» артикуляція («на усмішці», особливо «е», «и»).
Передусім, народнопісенна виконавська парадигма виявляється у
техніці звукоутворення: нейтральна позиція гортані, пласке піднебіння, без
«куполу», близька артикуляція обумовлюють «зміну вектору» у русі
«звукової хвилі», яка у фольклорній традиції спрямована не уверх (як в
академічному вокалі), а уперед (це особливо характерно для «степової»
манери співу).
Свої деталі має у даному випадку розподіл дихання. Люфти та цезури
корегуються

не

музично-синтаксичними

(фразовими)

чинниками,

а
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окремими словесними акцентами. Співачка «виплескує» увесь запас повітря
на окремі слова, які вона хоче підкреслити (цими словами, як правило, є
національні архетипи – «хата», «мати», «сім’я »), а не розподіляє його
рівномірно на всю фразу (як в академічній традиції). Таким чином, повітря
подається на зв’язки імпульсами, різкими поштовхами, а не м’яким
струменем.
Цікавим виразовим прийомом є варіювання співочої атаки. Перший
куплет пісні змальовує «хату» зовні, другий – зсередини. Можна сказати, що
перший куплет – свого роду «гімн» рідній хаті, а другий – камерна картина
сімейного затишку. Р. Кириченко для першого куплету обирає тверду
активну атаку, для другого – м’яку.
Тверда атака з підсиленням ролі приголосних притаманна вимові слова
«тривоги», на якому (як на потенційній небезпеці для сімейного щастя)
наголошує співачка.
Фольклорний колорит пісні збагачує також застосування композитором
змішаного метру.
Подібний прийом варіювання співочої атаки простежується і в пісні
«Дорога спадщина» (О. Зуєв, на сл. Д. Луценка): тверда атака надає рішучості
та металевого блиску звучанню (на словах «Я по ньому (по життю. – Ю. К.)
пройшла без вагань, як по мінному полю, не боялась, що раптом десь
вибухом смерть спалахне»), м’яка атака формує ніжний та теплий тембр (на
словах «батько й мати щодня сумували за мною до болю, задобряючи долю,
щоб зло обминало мене»).
У «Дорогій спадщині» також є наявними моменти редукції голосних,
хоча у вокальному звуковидобуванні домінує академічний підхід.
Про «академічний шлейф» свідчать морденти, котрі зовсім не
притаманні народнопісенному виконавству, а також – ритмічна формула
танго як жанрового атрибуту певного історичного періоду (у розмірі 12/8, з
інструментальним акцентуванням слабких долей такту).

125
Серед
звернути

оригінальних

виконавських

увагу на прийом оперування

прийомів

Р. Кириченко

слід

щільністю звуку (звуковим

«дотиком»). Щільність звучання збільшується на сильних долях та
зменшується

на

слабких.

Збільшення

щільності

супроводжується

артикуляцією portamento, послаблення «звукового тиску» – артикуляцією non
legato, наближеного до staccato. Цей прийом призводить до формування
потоку пластичного хвилеподібного руху, яким сповнений настрій у пісні.
Красу віолончельного оксамитового вокального тембру Р. Кириченко
демонструє пісня «Я тебе, як мрію, зачарую» (О. Кушнарьов, на
сл. Д. Луценка). По мірі прослуховування пісень у виконанні видатної
української співачки все чіткіше окреслюється ще одна тенденція: авторські
пісні ліричного складу, які за жанровою окраскою наближаються до
романсів, Р. Кириченко виконує в опорі на академічну трансформацію
народнопісенної

виконавської

парадигми.

За

наявності

академічного

звуковидобування та звуковедення співачка урізнобарвлює виконання
автентичними нюансами (редукції звуків при співі).
Виразове значення має індивідуальна окраска вокальних регістрів
Р. Кириченко: наближений до народного тембру нижній регістр (мала
октава), яскравий середній регістр (верхні звуки малої октави – перша октава
до g), «віддалений» високий регістр.
Таке ж незвичайне враження того, що Р. Кириченко «співає різними
голосами», складається під час прослуховування пісні «Батьківська оселя»
(І. Поклад, на сл. Д. Луценка). Мелодія пісні, типу широкого розгортання,
бере свій початок у гранично низькому співочому регістрі (найнижча нота –
dis малої октави). У межах цього регістру співачка навіть вдається до
прийому скандування, збільшуючи кількість цезур, з частим підхватом
дихання. У середньому регістрі голос Р. Кириченко ніби «виривається» на
широкий простір, звучить наповнено, щільно, в розкішному «обертоновому»
вбранні.
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Як на характерній ознаці народнопісенного виконавства Р. Кириченко
треба наголосити на варіюванні позиції піднебіння, котра зумовлює
«модуляції» з народнопісенного типу вокалізації (нейтральна позиція) – в
академічний тип вокалізації (висока позиція).
У кульмінації пісні (на межі другого та третього куплетів) відбувається
раптовий модуляційний висхідний напівтоновий зсув (cis-moll – d-moll), що
надає виконанню більшої чуттєвості, драматизму. Такий драматургічний
прийом часто трапляється в українських народних піснях. Як наслідок,
діапазон пісні збільшується (майже дві октави, що є достатньо складним
завданням для співаків автентичної традиції). Це надає співачці можливості
продемонструвати красу усіх регістрів свого незрівняного голосу.
Український колорит у цій пісні створюється також за допомогою
архетипічних слів-символів, притаманних поетичним текстам з репертуару
співачки: «садок вишневий», «верба», «коси», «хустка», «криниця»,
«ластівки», «бабуся», «батько й мати»… Також важливим чинником є
інструментальний супровід, «наповнений» солов’їними трелями, дзвонами,
сопілковими (флейта) награваннями.
Прекрасним коштовним «оздобленням» є вокальна мікро-орнаментика
(мікро-glissando, форшлаги тощо), яка ніби висвітлює фольклорний підтекст
пісні. Співачка користується нею настільки майстерно й природно, що
згадані «фактурні прикраси» є майже непомітними.
Означені тенденції зберігаються у пісні «Ластівка» (В. Кулик,
сл. Д. Луценка).
«прикрашеними»

Мелодія

насичена

вишуканими

фразами
хроматичними

широкого

дихання,

послідовностями,

оспівуваннями. М’яка вокальна атака, продуманий розподіл вокального
видиху, висока позиція піднебіння надають темброві Р. Кириченко особливої
прозорості

та

невагомості.

Епізодично

відбувається

«фольклорне

забарвлення» шляхом уведення декламаційних елементів, акцентування
окремих складів, переводу співацького апарату у режим народнопісенного
звукоутворення («відкритий» звук, широка позиція артикуляційного апарату,
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«піджимання» гортані, уникання «купольного» звучання тощо). Важливим
фольклорним нюансом в інструментальній площині твору є тембр бандури.
Ніжна ліричність – так можна охарактеризувати наступну пісню –
«Незабутнє» (муз. І. Шамо, слова Дм. Луценка). Ця пісня, як і розглянута
вже «Я тебе, як мрію, зачарую», – романсового нахилу, демонструє
академічну

трансформацію

народнопісенної

виконавської

парадигми.

Р. Кириченко іноді вдається до редукування голосних, наближаючи «а» та
«я» – до «о». Тут можна простежити типові прийоми виконавської стилістики
співачки: «розквітчання» довгих звуків за допомогою vibrato, акцентування
ключових слів-архетипів за допомогою придиху («кохання» у другому
куплеті)

або

збільшення

артикуляційної

щільності

до

скандування

(«кринице», «ніжно», «сподівання», «серце», «материнським теплом»). Ідея
незворотності часу, виражена у словах «дитинства мого незабутнє тепло»,
реалізується шляхом застосування «віддаленого» фальцетного співу.
Подібним чином Р. Кириченко інтерпретує інші пісні романсового
напряму,

серед

яких

–

«Яблунева

доля»

(муз.

А. Пашкевича,

сл. Дм. Луценка), «Дівочий сон» (муз. О. Чухрая, сл. Дм. Луценка).
Із дотриманям рис народнопісенної виконавської парадигми (степова
манера з пласкою позицією піднебіння, горизонтальним вектором голосового
посилу,

високою

гортанню,

широкою

позицією

ротової

щілини,

редукованими голосними) співачка виконує такі пісні, як: велична «Пісня
про хліб» (муз. А. Пашкевича, сл. Дм. Луценка), обробки народних пісень –
«В кінці греблі», жартівлива, з мовленнєвими ефектами «Грицю, Грицю»
(цікаво, що діалогічний принцип, який лежить в основі композиції пісні,
передається не лише зміною тембрового «кольору» співачки, але й діалогом
інструментів (бандура та баян)), сповнена козацького молодецтва «Пан
полковник синьоокий» (муз. Г. Татарченка, сл. Р. Кириченко).
Окремі пісні («Синьоокі солов’ї» (муз. О. Чухрая, сл. М. Шевченка),
«Ой в лісі, в лісі», «Ой там у полі», «Два кольори» (муз. О. Білаша, сл.
Д. Павличка) звучать в естрадній (фольк-поп) трансформації народнопісенної
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виконавської

парадигми, котра характеризується

такими

прийомами:

нейтральна гортань, теплий тембр, гіпертрофована щирість інтонації,
принцип «наспівування», усереднені (mezzo piano) динамічні градації).
Отже, підсумовуючи спостереження над народнопісенним виконавством
Р. Кириченко, окреслимо його специфіку та особливості модифікування в
ньому народнопісенної виконавської парадигми. Співачка поєднує степову
однорегістрову техніку співу з академічними принципами прикритого
«купольного» вокалу за участі усіх резонаторів, демонструючи народноакадемічну

та

естрадну

трансформації

народнопісенної

виконавської

парадигми.
Народнопісенна

виконавська

парадигма,

представлена

у

піснях

Р. Кириченко, поєднує такі виконавські прийоми: «пласке» звучання у
грудному регістрі, горизонтальний вектор звукового посилу, переважне
застосування низького грудного регістру, редуковані голосні, «щілинна»
артикуляція, легкі, мікроорнаментика – майже непомітні glissando й
форшлаги, котрі передують довгим тривалостям, звукообриви, мовленнєві
ефекти, «імпульсний» розподіл дихання, акцентування (до скандування)
окремих слів. В манері, наближеної до народнопісенної виконавської
парадигми, Р. Кириченко трактує обробки народних пісень, а також –
авторські пісні фольклорного напряму.
Народно-академічна

трансформація

народнопісенної

виконавської

парадигми у творчості Р. Кириченко фундується на опертому співі (сильний
імпеданс),

високій

позиції

піднебіння,

чіткій

близькій

артикуляції,

позбавленої редукованих звуків, поєднанні і варіюванні різноманітних видів
вокальної атаки (котрі мають виражальне значення), рівномірному типі
вокального видиху. В цій манері виконуються переважно авторські пісні,
наближені за жанром до романсу.
Естрадна трансформація народнопісенної виконавської парадигми у
творчості Р. Кириченко містить такі установки: нейтральне положення
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гортані, субтони, придихи, теплий тембр, гіпертрофована щирість інтонації,
принцип «наспівування», усереднені (mezzo piano) динамічні градації.
Характерною рисою

творчості

Р. Кириченко

є майстерність

у

сполученні різних видів вокального звукодовибування (володіння різними
вокальними режимами в залежності від змісту виконуваного твору та його
нюансів).
Репертуар Р. Кириченко збудований таким чином, що його основою є
архетипічні образи-символи на різних рівнях (фонетичної імпліцитності,
слів-символів), котрі виражають константи української ментальності,
пробуджують над-генетичну культурну пам'ять та відчуття національної
ідентичності.
Сценічний імідж співачки як суто української жінки-Матері, Козачки,
Берегині є вічно актуальним для кожного українця. Природна краса, своєрідне
забарвлення звучного голосу великого діапазону – насиченого, тембрально
багатого мецо-сопрано, стали найважливішою запорукою артистичного успіху
Р. Кириченко.
Процес роботи видатної співачки над піснею характеризується творчим
підходом;

створенням

пересічного

слухача

життєво
та

правдивих

зрозумілих

йому;

образів,

наближених

довершеністю

до

виконання,

зумовленою великою працездатністю, осмисленням усіх етапів створення
художнього образу. Концертні виступи Р. Кириченко відзначені щирим,
запальним

виконанням

(кордоцентризм);

сценічністю,

справжнім

артистизмом і творчою інтуїцією, завдяки яким мало не кожен твір в її
інтерпретації

вражає,

інколи

непідвладного впливу часу.

досягаючи

рівня

мистецького

явища,
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3.2. Репрезентація української народної пісні в творчості
Н. Матвієнко
«Сучасну науку, що нагромадила величезний фольклорний матеріал,
законсервований у багатотомних виданнях, каталогах, цікавить уже не
стільки черговий варіант якого-небудь фольклорного твору, скільки
механізми його життя в сучасності, динаміка його змін під впливом нових
умов, трансформації у різних областях культури, проблеми його рецепції в
зв’язку з розширеною сферою його функціонування. У центрі соціологічних
досліджень стає не тільки сам твір, а й людина, яка відповідно рефлектує на
нього, отже й психологія його сприйняття» [60, с. 86]. Можна стверджувати,
що не менш важливою для сучасної вітчизняної етномузикології є
«центрація» досліджень навколо образу самого носія фольклору – виконавця,
уособлення музичного виконавства, яке «вичерпуючи одні типологічні види
та стилі, …формує інші, окреслює парадигму нової виконавської поетики»
[356, с. 1]. Така нова виконавська поетика, яка міцно пов’язана з усією
культурною спадщиною українського народу та водночас є адекватною
новітнім культурним тенденціям його буття, єднальним стрижнем пронизує
національну культуру в діахронії та синхронії – в усій розмаїтості музичної
стилістики – детермінує унікальність творчого світу Н. Матвієнко.
Творчість Ніни Митрофанівни Матвієнко вже традиційно осягається як
символ української художньої культури, який репрезентує всі найкращі риси
національного мистецтва та водночас віддзеркалює в собі все багатство та
розмаїття ментальних настанов. Невипадково у статтях, присвячених
творчості співачки, її голос асоціюється і з голосом самої природи, і з
голосом самої України.
Такий асоціативний ряд (який, відзначимо, є певним чином тотожним
значущому для народної пісенності принципу паралелізму) відбиває
виняткову значимість творчості Н. Матвієнко не тільки з точки зору втілення
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та розвою нею народнопісенної традиції, а й з точки зору значимості її
постаті в сучасному національному культурному просторі.
Інтенсивна концертна та громадська діяльність співачки до сьогодні
надає дослідникам багатий матеріал, який переважно подається в художньокритичному та публіцистичному ракурсах [див. зокрема 149; 261; 350]. Слід
відзначити, що сучасному етномузикологічному знанню не вистачає робіт, в
яких би на науковому рівні досліджувалися особливості репертуару співачки,
її індивідуальних інтерпретацій фольклорних зразків, української музичної
спадщини XVI – XVII ст., творів сучасних українських митців, а також
засади її викладацької діяльності, її духовних, ціннісних настанов, що
зумовлюють і специфіку громадської діяльності. Нечисленні винятки –
дисертація Ю. Трунез [див. 331] та стаття учениці Н. Матвієнко Р. Лоцман
[197].
Її яскрава творча індивідуальність, джерелом якої є неповторність її
м’якого, щирого тембру та насичена ліричністю емоційна «аура» виконання,
повною мірою виявляється не лише у сольному виконавстві. У 1966 – 1991 р.
Н. Матвієнко була солісткою вокальної студії при Державному заслуженому
українському народному академічному хорі імені Григорія Верьовки.
Співачка співпрацювала з ансамблями «Мрія», «Березень», «Кобза», з хором
хлопчиків та юнаків «Дударик» (Львів), з хором «Хрещатик», з академічною
хоровою капелою ім. Л. Ревуцького. З 1968 р. творча доля поєднала співачку
з Марією Миколайчук і Валентиною Ковальською у колективі «Золоті
ключі», що утворився за ініціативи А. Авдієвського. Діяльність «Золотих
ключів» (1968 – 1993) доводить значимість тих життєвих настанов і
виконавських констант, які є основоположними у житті та творчості
Н. Матвієнко.
Передусім відзначимо переважну зосередженість тріо на виконанні
саме фольклорного репертуару в усьому розмаїтті його жанрів – веснянки,
обжинкові, весільні, щедрівки, ліричні пісні тощо. Цей широкий жанровий
діапазон міцно об’єднаний у виконавську цілісність конструктивно-
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драматургічними особливостями. «Прагнемо, щоб була плавність, щоб не
було різких вступів, різкого слова. Цій зв’язності форми ми вчимося у
нашого керівника Авдієвського, Ми не просто співаємо пісню за піснею. Ми
прагнемо перш за все, щоб пісня проростала», – наголошували співачки [63,
с. 436].
Учасниці

тріо

репрезентували

різні

регіональні

варіанти

народнопісенного виконавства – поліського та буковинського. Унікальність
їх єднання, як і єднання різних фольклорних жанрів, забезпечується не тільки
дотриманням провідного драматургічного принципу проростання, а й тим,
що власне можна назвати і провідним для творчості Н. Матвієнко, –
смисложиттєвим принципом. Це – осмислення єдності надмасштабного поля
фольклорної та ширше – культурної – спадщини в її синхронії та діахронії,
глобального значення для спільноти її історичної пам’яті та традицій. Слід
додати, що саме така винятковість значення пам’яті спільноти, зв’язку
поколінь, образу Матері – як Матері-Землі, що єднає увесь народ і
концентрує в собі його духовний досвід, – спонукала Н. Матвієнко записати
платівку із піснями своєї матері.
На думку співачки, пам'ять народу, «полум’я якої гріє мою душу й до
сьогодні, … міститься у замотаних клубках живих традицій» [216, с. 117]. На
їх збереження «не гени впливають, а є щось сильніше, що пробуджує
інтуїцію, глибоко розхитує століття, стає вибухом самосвідомості дитини на
пізніше» [там же], і таким вибухом є крик дитини, який «…спонукає Матір
на подвиг цілих поколінь, щоб знайти ту артерію зв’язку між часом» [там
же]. У такій творчій та життєвій позиції відмінності регіональних
особливостей народнопісенного виконавства, особливостей ритму, мелодики,
архітектоніки різних жанрів, пов’язані із їх приналежністю до різних
історично-культурних епох, поступаються місцем створенню єдиного
хронотопу виконання – лірично-насиченого, інтровертно-заглибленого та
завдяки цьому зверненого до кожного слухача винятково індивідуально та
безпосередньо.
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Утім, тонке проникнення в природу народної пісенності, осмислення її
первинної розмаїтості спонукало співачок тріо ураховувати специфіку
регіонального виконавства, «зливаючи» тембри та надаючи першості певним
тембральним, виконавським настановам при виконанні пісень, що мають
відмінне регіональне походження.
Діяльність тріо відтворює найдавніші ознаки народнопісенного
виконавства. Як зазначає дослідниця, «властиве народному виконавству
тяжіння до імпровізації, до щораз іншого відтворення того ж образу з
відчуттям глибокого закладених в ньому варіантних потенцій, діє в цьому
невеликому колективі вповні» [63, с. 434]. Однак, окрім одвічно притаманної
фольклору імпровізаційності, творчість тріо «Золоті ключі» та Н. Матвієнко
сповнена й первинним синкретизмом. З одного боку, це відбивається у
візуальній складовій творчості співачки – її сценічному вбранні, в якому
зберігаються атрибутивні риси українського строю, стверджується одвічна
значущість вишиванки як позачасового символу національної культури.
Завдяки діяльності художниці Г. Забашти (співпраця з якою триває донині)
сценічні костюми виконавиці – як невербальна складова творчого обличчя –
витончено інтерпретують народне начало у «вимірах» різних історичнокультурних епох, що яскраво довела вистава «Золотий камінь посіємо», а
також обрання костюмів за мотивами творчості Катерини Білокур.
З іншого боку, творчість «Золотих ключів» у цілому та сольна
виконавська діяльність Н. Матвієнко – зразок тонкого втілення первинно
показового

для

фольклору поєднання

вербального

і

невербального,

музичного та драматичного начал. Вершинного утілення ця виконавська
константа діяльності співачки знайшла в зазначеному музично-сценічному
дійстві. Створена у співдружності з С. Майданською (авторка лібрето),
Г. Гаврилець (автор музичного «ряду»), А. Рехвіашвілі (авторка хореографії),
І. Білецьким (хореографія), вистава відобразила «…одну з найважливіших
особливостей

мистецтва

Ніни

Матвієнко:

трактування

фольклорної
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пісенності як самого життя народу, його мудрості і сили, пронесених через
віки» [110, с. 14 – 15].
Одне з питань, що сьогодні активно обговорюється вітчизняною
етномузикологією

–

питання

щодо

меж

сучасного

побутування

народнопісенного виконавства в усіх його варіантах. Чи мають вони бути
збереженими у власне фольклорному просторі – усному, «неписаному»,
імпровізаційному, чи мають зберігати свою приуроченість до певної часу
виконання (пори року або події) – чи навпаки, можуть виходити за ці межі та
вписуватися (в різних варіантах) у сучасний музичний простір, поєднуватися
з джазом, роком, естрадою, іншими видами мистецтва тощо. Адже за умов
таких «переходів» і за умов репродукування фольклору в засобах масової
комунікації «відбувається вкорочування текстів, нівеляція навколо текстових
елементів, жестів, рефренів, тембрів, що викликає протиріччя між сутнісною
природою фольклору, його невіддільністю від суспільного побуту та
механізмами неминучої в таких умовах імітації автентики…. Суперечності
виникають й в процесі репрезентації фольклору в обробках, аранжировках в
самодіяльності, у професійному мистецтві. Останнє завжди припускає
привнесення нового у трактування фольклорного твору, у способи його
виконавства, загострює опозицію народного і професійного» [60, с. 95].
Творчість Н. Матвієнко є художньо досконалою відповіддю на ці
питання

–

утвердженням

одвічної

актуальності

народнопісенного

виконавства як концентрату менталітету та історичної пам’яті, осмисленням
відповідальності людини мистецтва за його збереження та активне
функціонування поза часом та простором. Певним чином це детермінує
нетипову для фольклорних виконавців здатність співачки до «вбудовування»
народнопісенного начала в художні площини, що мають не тільки відмінну
ритмо-інтонаційну, стилістичну, виконавську палітру, а й відмінну естетику,
ціннісні настанови.
Здатність до природного «модулювання» творчого світу співачки в
різні культурні площини відбивається в органічній співпраці Н. Матвієнко з
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Національним ансамблем солістів «Київська Камерата» (з 1991 р.).
Синтезування народнопісенної виконавської парадигми та її академічної
трансформації утворило дивовижний полікультурний простір, у якому знаки,
символи, інтонації, образи різних культурних часів і просторів набули
позачасового значення. Відзначимо, що співдружність із «Київською
Камератою» збагатила репертуар співачки творами сповненими виразного
фольклорного

забарвлення,

філософською,

релігійною

образністю

та

тематикою. Це сюїта Є. Станковича з опери «Цвіт папороті», камерна кантата
№ 3 та симфонія на вірші Т. Шевченка О. Киви, «Шумка» для голосу та
камерного ансамблю В. Зубицького, Духовна музика для голосу, струнних та
ударних Л. Дичко, Камерна кантата № 5 «Молитва» для оркестру та голосу
на канонічні тексти І. Кириліної, обробки народних пісень Є Станковича,
Ю. Ланюка, Л. Колодуба, Г. Гаврилець, цикл «Три українські весільні пісні»
М. Скорика та багато інших творів.
Зазначимо, що ці твори переважно спираються на народнопісенні
інтонаційні та ритмічні витоки, однак їх індивідуалізація в кожному
конкретному випадку спричинила необхідність розширення виконавської
палітри співачки. Передусім це потреба у пошуку адекватних шляхів
поєднання унікальності тембрової, динамічної та емоційної палітри співачки
з тембровими барвами оркестру, артикуляційними прийомами тощо.
Особливої гостроти необхідність такого врівноваження авторського та
виконавського начала набула у фольк-опері «Цвіт папороті» Є. Станковича.
Збереження композитором у ній «відкритої» манери співу, інтонаційної
сфери

народної

пісенності

та

поєднання

їх

з

темброво-сонорною

оркестровою тканиною зумовило функціонування в опері своєрідних пластів
культури. «Поліпластовість» твору – чинник формування відчуття особливої
гармонії соліста та хору, соліста та оркестру, яка багато в чому утворюється
завдяки вирішенню однієї з кардинальних проблем вокального виконавства –
проблеми дихання.
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Народнопісенне виконавство в його автентичному варіанті (як
сольному, так і гуртовому, і хоровому) дану проблему «вирішує», з одного
боку,

впровадженням

«ланцюгового»

дихання,

а

з

іншого

–

імпровізаційністю, яка дозволяє виконавцю, індивідуально інтерпретуючи
інтонаційну, ритмічну, динамічну, певним чином – вербальну складову
фольклорного твору, самостійно визначати необхідні «пункти» взяття
дихання. За умов синтезування власне народнопісенної виконавської
парадигми та її народно-академічної трансформації така індивідуалізація
можлива лише до певної межі. При «накладанні» народнопісенного
виконавства на площину академічної естетики та стилістики (хоча й
фольклорно орієнтованих) у визначенні цієї межі, як і в аспекті відповідного
звуковидобування вирішальне значення для Н. Матвієнко мали настанови
А. Авдієвського щодо збереження процесу звукоутворення в головному
резонаторі та забезпечення опори дихання [216, с. 130].
Не меншу значимість для співачки мала й потреба у формуванні
«мислення» великими масштабами (на відміну від лаконічності, стислості
народної пісні). Це зумовило й необхідність «вибудування» нових для
виконавиці

драматургічних

принципів,

точного

розрахунку

дихання

(відповідного до масштабів багаточастинних творів), динамічної палітри
тощо.
Повернення до витоків національної історії та водночас осмислення
трагічності нещодавніх сторінок замовчуваної історії формують характерну
рису творчості Н. Матвієнко – розуміння історичного шляху української
нації як нерозривного та цілісного. Її наочним утіленням стала участь
співачки у виконанні «Панахіди» Є. Станковича на вірші Д. Павличка на
вшанування пам’яті жертв Голодомору.
Велике значення в урізнобарвленні народнопісенного виконавства у
творчості Н. Матвієнко мала її співпраця з Ансамблем старовинної музики
під орудою Костянтина Чечені, що сповнила творчий світ виконавиці
творами мистецтва епохи українського бароко – часу розквіту національного
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художнього

світобачення.

Відновлення

сторінок

української

історії,

перенесення в інший культурний контекст не стало для Н. Матвієнко
експериментальним

«оживленням»

архаїчного

минулого.

Виняткової

життєвості виконання старовинних кантів набуло не тільки завдяки
притаманній співачці ліричній емоційній палітрі, звернення до позачасової
тематики кохання, вживанню нею в образи героїнь як фундаментального
принципу творчості в цілому. Барокова стилістика спонукала виконавицю на
створення

своєрідного

театру

пісні,

відповідного,

з

одного

боку,

театралізованості, видовищності барокового мистецтва, а з іншого –
генетичній тетралізованості фольклору.
Виняткова особливість творчого світу Н. Матвієнко – готовність до
експериментів. Одним із таких експериментів стало виконання пісні
К. Меладзе «Квітка-душа» разом із представником молодої генерації
української естради Стасом Шурінсом. Звісно, це можна розглядати як
певний крок назустріч молодим виконавцям, підтримку творчої молоді, що її
знана співачка розглядає як необхідну складову своєї діяльності. Однак, такі
поєднання фольклору та естради потенційно містять у собі загрозу кітчевості
та зовнішнього пристосування до естрадної естетики. «Я не люблю сучасних
пісень. Дуже рідко що залишається для серця», – зауважувала співачка [216,
с. 167]. У той же час, витончений та водночас глибоко національний мелос
пісні, як і «вірність» співачки фольклорним джерелам своєї творчої душі,
збереження

нею

тонко

інтерпретованих

традицій

народнопісенного

виконавства в даному випадку стали чинником унікального синтезу
народнопісенної виконавської парадигми та її естрадної трансформації –
різних площин буття музичного мистецтва сьогодення, єднання не тільки
різних естетик, а й різних поколінь українського соціуму в його спрямуванні
до відродження народних витоків та усвідомлення їх позачасової значущості.
Такими за своєю спрямованістю є й спільні виступи Н. Матвієнко з «Океаном
Ельзи» та «Танком на майдані Конго».
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Як же такі різноманітні творчі пошуки співачки узгоджуються з
цілісністю її творчості, неповторність якої забезпечує впізнаваність голосу та
народнопісенного виконавства Ніни Матвієнко в усіх випадках? У пошуку
відповіді на це запитання спробуємо виявити провідні прийоми та засоби
творчості Н. Матвієнко шляхом аналізу пісень із різних збірок.
Перша збірка, на якій ми зосередимо увагу, це «Золотослов» (1997).
Цей цикл побудовано за календарним принципом: від весняних пісень («Ой
ти саде»), через літні обрядові («Петрівочка, ой щедрівочка», «На ЙванаКупайлого», «Ой Купало-Розкупало») у середині циклу – до зимових
(«Щедрик») наприкінці.
Пісня «Золотослов», з якої розпочинається збірка, звучить у виконанні
Ніни Матвієнко у супроводі хору a cappella.
Вже на основі результатів аналізу першої пісні «Золотослов» можна
охарактеризувати специфіку вокального тембру Н. Матвієнко. Голос
співачки відзначається особливою теплотою та м’якістю, характерна
«прозорість» та «освітленість» тембру створюються шляхом «близького»
артикулювання «на усмішці». Сильний імпеданс забезпечує бездоганний
розподіл дихання, котрого, за бажанням виконавиці, вистачає навіть на
поєднання кількох фраз. Народнопісенне звукоутворення репрезентоване
пласкою позицією піднебіння, котра формує горизонтальний звуковий посил.
Проникливий текст «Матінко рідна, чом тебе немає» супроводжує
ретельно підібраний комплекс музично-виконавських прийомів, який одразу
ж «відсилає» слухача до жанру голосіння:
– поступове збільшення діапазону основного мотиву від малої терції
(інтервал, котрий апелює до семантики колискової) – до квінти, яке
здійснюється

своєрідним

«інтонаційним

подоланням»

«зростаючого»

ключового інтервалу (збільшення інтервалу супроводжується збільшенням
інтонаційної експресії);
– стрімке й різке crescendo на одному-двох звуках, яке «обривається»
діафрагмою; придихи (типу субтонів) з наступним piano, котрі визначають
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смислові локальні кульмінації; такі ж блискавичні diminuendo – сукупність
цих засобів формує музичний еквівалент болісного стогону;
– інтонаційне підкреслення інтервалу збільшеної секунди у контексті
подвійно гармонійного мінору підсилює виразність інтонацій;
– наявність речитативних епізодів – напівговору, примовлянь, –
асоціюється з мовленням, що також «відсилає» до народнопісенної
виконавської парадигми;
– у середньому розділі за допомогою поєднання accelerando з crescendo
до fortissimo з переходом на фальцет створюється враження скриків-сплесків,
сповнених невимовним відчаєм та болем;
– архаїчність звучання підсилюється за допомогою ладових засобів
(натуральний та подвійно гармонійний мінор (думний лад), фрігійський лад).
Характерним прийомом наступної пісні «Що ж бо і це за село» є
глісандування двох типів:
1) низхідне glissando наприкінці фраз, яке «переводить», за традицією,
спів у говір;
2) висхідне glissando на стрибках, яке підсилює їх виразність.
Загалом, для звукоутворення у цій пісні найбільш характерними є
типові риси народнопісенної виконавської парадигми: часткова редукція
голосних звуків, близька артикуляція, пласка позиція піднебіння.
Втім, самобутнім виконавським прийомом Н. Матвієнко є crescendo,
пов’язане зі сплощенням позиції піднебіння, що надає співачці змогу
оперувати просторовими параметрами, створюючи акустичне враження
переміщення звуку у просторі, гри антиноміями близько – далеко, низько –
високо, тут – там.
Індивідуальне звукоутворення Н. Матвієнко (спів на опорі, з
«усміхненою»

щілинною

артикуляцією,

із

застосуванням

переважно

головного резонатора) зберігається в пісні «Їхав козак з України».
Додатковим нюансом, на який треба тут звернути увагу, є скандування
окремих складів тексту – прийом, який призводить до народнопісенного типу
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вокального дихання, а саме – до акцентування окремих складів на
«короткому» диханні типу «поштовху».
Ще

більше

апелює

до

народнопісенної

моделі

вокального

звукоутворення пісня «Ой ти, саде мій»: тут більше проявляється прийом
редукування голосних («а» наближено до «о», «е» – до «и» тощо), тверда
співоча атака сполучається з близькою артикуляцією та народнопісенним
типом звукоутворення на пласкому піднебінні, «спадаючі» glissando
завершують кожну строфу. Тривалі розспіви голосних звуків розцвічуються
завдяки поєднанню кількох виконавських прийомів: розтягнення діафрагми
(що висвітлює у голосі додаткові обертони) та паралельного сплощення
позиції піднебіння (що ніби переводить звучання в іншу площину). Допомога
діафрагми дозволяє залишити «обертоновий шлейф» після зняття звуку.
Пісня

«Ой

кажуть

люди»

також

витримана

у

площині

народнопісенного виконавства. Особливу увагу привертає екстраординарне
«льєзонове» фразування, обумовлене сильним імпедансом: співачка не тільки
об’єднує декілька фраз «нескінченним» диханням, але й підсилює звучання
на

фразових

кордонах.

Виконавські

прийоми

вражають

своєю

різноманітністю, для кожного куплету Н. Матвієнко обирає різні засоби.
Початок пісні характеризується щільним звучанням грудного регістру на
forte, витонченою мелізматикою та мікро- гліссандуванням, горизонтальним
(степовим) звуковим посилом, об’єднанням кількох фраз в одну лінію
мелодійного розвитку зі спільною кульмінацією, філігранними непомітними
підхватами дихання. У другому куплеті з’являється «іменний» виконавський
прийом Н. Матвієнко: crescendo на останній ноті фрази з подальшим різким
обривом звучання за допомогою діафрагми. Іноді враження «безкінечного
розспіву» створюється завдяки зміщенню вокальних люфтів з фразових меж
– усередину синтаксичних будов (у третьому куплеті співачки здійснює
підхват дихання не на кордонах фраз, а перед звертанням «моя милая», яке
розташовано усередині фрази). Треба звернути увагу й на те, що
Н. Матвієнко тільки створює враження фольклорного «поштовхового»
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дихання, підкреслюючи окремі склади у широко розспіваних фразах на
єдиному диханні. Перехід до четвертого куплету побудовано на яскравому
контрасті гучного та тихого звучання. При цьому співачка замінює тверду
атаку м’якою, переходить з грудного – на головний регістр та характерну
«усміхнену»,

максимально

«близьку»

артикуляцію,

що

дозволяє

ще

одна

їй

увиразнити найдрібніші смислові нюанси тексту.
У

пісні

«Дозволь

мені

мати»

відображена

деталь

народнопісенного виконавства – усічення слів наприкінці фраз, пов’язане з
переходом зі співу на говір.
Наступна пісня «Матінко, матінко наша» витримана у стилістиці
церковного розспіву. Її мелодія нагадує речитацію типу псалмодування.
Драматургія образного розвитку побудована за діалогічним принципом:
співачка ніби виконує дві «ролі» – дітей («Матінко, матінко наша, що стоїть
на порозі? Чи не смертонька Ваша?») і вмираючої матері («Дітоньки,
дітоньки, соколятка мої, зачиніть двері, не пускайте її»). Цей діалог
повторюється тричі, з незмінною мелодією. Незважаючи на це, Н. Матвієнко
пропонує концепцію динамічного варіювання кожної репліки, переконливо
створюючи

образ

наближення

смерті:

«лінія»

дітей

витримана

у

крещендуючій динаміці (образ наростаючого болю від втрати), лінія матері –
у згасаючій, з переходом на шепіт (ефект дематеріалізації).
Літні пісні («Петрівочка, ой щедрівочка», «На Йвана Купайлого», «Ой
Купало-Розкупало»), котрі розташовані у середній частині збірки, наслідують
жанрові атрибути відповідних фольклорних зразків (петрівки, купальські,
русальні). Це стосується основної поспівки у діапазоні квінти, характерних
гукань («гу!» з подальшим низхідним гліссандо), розкішної орнаментики
(форшлаги, повільні та швидкі гліссандо), заклику «Ой!», повторів окремих
складів (до-до-до), варіювання розспівів із тенденцією їх поступового
подовження, ферматах на останніх нотах мелодійних фраз з подальшим
crescendo та гліссандуючим «обривом», редукування голосних, фразових
льєзонів, невизначеності окремих ладових щаблів (зокрема шостого у пісні
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«Петрівочка, ой щедрівочка»). Характерним нюансом пісні «Петрівочка, ой
щедрівочка» є наявність жанрових атрибутів колискової: низхідні розспівигойдання у діапазоні малої терції.
Ладотональна невизначеність є провідною народнопісенною ознакою
наступної групи пісень. У пісні «Розвивайся, сухий дубе» в кожному куплеті
змінюється тональна опора, пісня «Ой важко, важко» звучить у паралельноперемінному ладу, пісня «Що це в лісі» характеризується з ладового боку
зупинками на сьомому щаблі ладу у кадансах, у пісні «Ой зажурилася» увагу
зосереджено на верхньому тетрахорді.
Жартівливо-танцювальна остання пісня цікава і з боку метроритмічної
організації: їй притаманна вільна агогіка, позбавлена жорсткої метричної
пульсації за рахунок фермат та прискорень усередині фраз. Камерність та
щирість звучанню щедрівки «Ой стояла липка» надають: застосування
переважно головного резонатору, м’яка «придихальна» атака та «усміхнена»
артикуляція. Цей тип вокального звукоутворення, який формує особливо
довірливу інтимну інтонацію та світлий прозорий неповторний тембр, згодом
став «візитною карткою» славетної співачки – своєрідним музичним
символом «голосу Неньки-України».
Такий характерний тембр переважає у збірці «З маминих долонь»
(2006), де представлені колискові пісні. Провідні образи пісень відроджують
в уяві камерний світ дитинства: воркота, дрімота, котик, гуси, кача, зозуля,
чайка, перепілонька... Для утілення цього світу Н. Матвієнко обирає для
більшості пісень («Ой ходить сон», «Колискова», «Ой ти зозуленько» та ін.)
такий комплекс виконавських засобів:
– сильний імпеданс;
– характерне «зняття» останніх звуків фрази, яким передує crescendo, за
допомогою діафрагми;
– застосування головного резонатора;
– нейтральна позиція піднебіння;
– м’яка придихова вокальна атака (іноді з субтоновими призвуками);
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– близька (губна) артикуляція на усмішці;
– мікро- мелізматика;
– часткове редукування голосних;
– «льєзонове» фразування.
Єдиним виключенням є трагічна за змістом пісня «Ой горе тій чайці»,
де «крик душі» матері, що втратила своїх дітей, передається за допомогою
щільного пристрасного тембру шляхом застосування грудного регістру в
динаміці

forte,

«поштовхового»

розподілу

повітря,

горизонтального

«степового» посилу. Крик матері-пташки розноситься гласом миротворця,
що засуджує насильство, як найбільше у світі зло. Трагічний зліт досягає
граничної висоти, і здається, що співачка кричить про долю усіх дітей землі.
Вважається доцільним навести тут прекрасний вислів майстрині: «Спів
людини – це її вечірній стан, мить, коли вона вслухується і розмовляє з
Космосом… Один спів – коли серце болить, інший – коли місячне сяйво, а
ще інший – коли довкола золотий пилок сонця. Спів людини недаремний,
вона кличе свого Бога, а голос Божий лікує. Вона створює навколо себе
певну ауру, яка оберігає її від зла» [216, с. 15].
Творчість Н. Матвієнко, таким чином, сформована на основі
народнопісенної виконавської парадигми.
Ю. Трунез наголошує, що «ведучи своє походження із сільського
середовища Поліського краю, де досить міцно вкорінені патріархальні
традиції, Ніна Матвієнко майже дві третини свого життя прожила в міському
середовищі» [331, с. 11], що не могло не позначитись на її творчості. Як
вважає

дослідниця,

«манера

співу

Ніни

Матвієнко

є

продуктом

мегаполісного впливу. Справді, не можна вважати мистецьку діяльність Ніни
Митрофанівни такою, що пропагує архаїчні форми культурного життя, які
були актуальні століття тому. Вийшовши із сільської глибинки, вона,
звичайно, сприйняла ті норми світогляду, які характерні для жителів великих
міст.

Водночас

відданість

народній

пісні

не

означає

однобічної

спрямованості співачки. Зокрема, слід звернути увагу на те, що під час своєї
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співацької кар’єри Ніна Матвієнко як виконавиця переживала певні
трансформації. Захоплення українським фольклором стало доповнюватися в
її творчості зверненням до творів класичної музики» [331, с. 12].
Серед таких трансформацій – збірки «О, розкошная Венеро» (2003) та
«Всякому городу нрав і права» (2012), створені разом з ансамблем давньої
музики Костянтина Чечені – видатного дослідника автентичної музики
Середньовіччя й Відродження. Унікальні композиції, що містяться в
альбомах ансамблю, відтворені за стародавніми кельтськими, англійськими,
німецькими, австрійськими, польськими, французькими, нідерландськими,
українськими рукописами та раритетними виданнями XII-XVIII ст.
Обидві збірки присвячені музиці «гетьманської доби» (XVI-XVIII ст.) –
епохи формування і розквіту українського бароко. «О, розкошная Венеро»
містить 21 композицію, «Всякому городу нрав і права» – 19 композицій,
серед яких – канти та інструментальні п’єси танцювального характеру.
Нагадаємо, що жанр канта відігравав значну роль у музикуванні тієї
доби: він звучав у театральних виставах, вертепних дійствах, шкільних
драмах. Не можна оминути згадкою й барокову сольну пісню з
інструментальним

супроводом,

яка

широко

побутувала

у

міському

середовищі, починаючи з XVII ст. У сольній пісні нерозривно переплелися
традиції сільського й міського фольклору, а також – народної та професійної
творчості. Вокально-технічні особливості цієї музики можуть здатися
нескладними (невеликий діапазон, невисока теситура), але це – лише
зовнішнє враження: «Виконання арій, пісень або мотетів цієї доби вимагає
від вокаліста добре налагодженого співочого апарату, великої еластичності
звуку, різноманіття дихання у поєднанні зі всіма різновидами звукової атаки,
рухомості та швидкості, тембрового багатства голосу, котрий пом’якшує
різкі «металеві» обертони» [176, с. 4].
О. Круглова виявляє ознаки вокалізації епохи бароко, серед яких:
– певні темброві характеристики, а саме – «інструментальний характер
вокального тембру», під яким розуміється не «білий» звук, позбавлений
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обертонів,

а

«польотне»

рівне,

м’яке,

кристально

чисте

звучання,

максимально плавне звуковедіння;
– акустичний баланс вокального тембру з невеликим інструментальним
ансамблем, що обумовлює, з одного боку, відносно м’яку вокальну атаку,
невелику амплітуду vibrato та спокійний неспішний характер виконання, а з
іншого, – застосування техніки опертого співу;
– специфіка динаміки, котра полягає у дотриманні терасоподібного
принципу (шари фактури, витримані в єдиній динамічній градації),
відповідності ритмічного та динамічного факторів (довгі тривалості
виконуються тихим звуком або навпаки), застосуванні ефекту луни, і –
головне – збереження принципу «динаміки трикутника», тобто поступове
ослаблення гучності з підвищенням теситури, та динамічний розподіл голосу
на протязі усього діапазону (у висхідному русі – ніжніше звучання, у
низхідному – повніше та сильніше) [176, с. 13];
– поєднання кантилени з вокальною рухливістю (орнаментика
французької (маркетованої) та італійської (імпровізаційні рулади) манер), що
потребує чіткого координування гортані та легкого дихання та точності
інтонування [там само, с. 12];
– мистецтво вокального філірування (вправи messa di voce);
– дикційна ясність «при невеликому розкритті піднебінно-глоточного
замикання» [там само, с. 19].
Якщо розглянути усі означені прийоми у цілісності, неважко помітити,
що вони повністю відповідають виконанню Н. Матвієнко. Ідентичність її
вокальних

принципів

бароковим

настановам

забезпечує

дивовижну

органічність звучання обох барокових альбомів. Комплекс виконавських
засобів, котрий формує неповторну народнопісенну виконавську парадигму
співачки, лише переноситься в інший контекст, не втрачаючи своїх
особистих якостей.
На відміну від попередніх збірок, у піснях міського походження є
наявними

ознаки

народно-академічної

трансформації

народнопісенної
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виконавської парадигми. Це стосується характерних виконавських прийомів
щодо звукоутворення:
– сплощення піднебіння у випадках підсилення гучності («Бистренькії
річеньки», «Ой ти, пташко жовтобока»);
– застосування «купольного» співу при мелодійному русі до високого
регістру з паралельним diminuendo («Нещасная доля без милого»);
– обережне застосування редукованих голосних.
Осучаснене звучання голосу Н. Матвієнко на естраді (збірка «Нове та
найкраще» (2012)) досягається перенесенням народнопісенної виконавської
парадигми в інший контекст (у даному випадку це сучасне звучання
супроводу засобами електроніки).
Отже, Н. Матвієнко у своїй творчості органічно застосовує весь
арсенал виразних засобів українського народнопісенного виконавства. Якщо
Марія Заньковецька була драматичною актрисою, а Соломія Крушельницька
та Оксана Петрусенко виконували народну пісню «у форматі» оперного
співу, то Ніна Матвієнко є співачкою, котра асимілює й зберігає, органічно
відтворюючи у своїх піснях, специфіку саме народнопісенного типу
вокалізації.
Самобутніми засобами народнопісенного виконавства Ніни Матвієнко
стали:
– максимально природна сценічна поведінка, без гіпертрофованої
жестикуляції та міміки, з мінімумом рухової активності;
– особлива щирість, теплота та м’якість сопранового співочого тембру,
котрий

створюється

переважним

шляхом

включенням

застосування

головного

техніки

регістру,

опертого

близької

співу,

«усміхненої»

артикуляції, поєднання різних типів вокальної атаки;
– переважання фраз широкого дихання, а також поєднання («льєзон»)
кількох фраз (іноді навіть з підсиленням звучання на межі фраз), що
забезпечується сильним імпедансом, мікро- цезурами, переосмисленням
фразових меж;
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–

різноманітні

прийоми

виконавського

варіювання

(мелодичні,

орнаментальні, акцентні, артикуляційні, динамічні варіанти);
– народнопісенне звукоутворення (пласка або нейтральна позиція
піднебіння, горизонтальний звуковий посил, редукування голосних, народна
орнаментика

(різноманітні

glissando),

мовленнєві

ефекти

(субтони,

напівговір, примовляння), елементи «імпульсного» дихання);
– специфічні виконавські прийоми співачки (стрімке й різке crescendo
на одному-двох звуках, яке «обривається» діафрагмою; «спадаючі» glissando
у кадансових зонах; придихи (типу субтонів) з наступним piano, котрі
визначають

смислові

локальні

кульмінації;

пов’язане

crescendo,

зі

сплощенням позиції піднебіння, що надає співачці змогу оперувати
просторовими параметрами, створюючи акустичне враження переміщення
звуку у просторі; crescendo на тривалих звуках, пов’язане з їх поступовим
тембровим забарвленням);
– витончена мелізматика та мікро- гліссандування, майстерне
філірування (іноді з одночасним гліссандуванням);
–

застосування

звуконаслідувальних

ефектів

(імітація

голосом

церковного дзвону – «Через наше сельце», гукання – «Веду русалку»,
просторові ефекти наближення та віддалення – «Журавлики одлетіли»);
– драматизація пісень та психологічна достовірність виконання при
зовнішньо стриманій манері сценічної поведінки;
–

поєднання

академічної

народнопісенного

трансформації

звукоутворення

народнопісенної

з

виконавської

елементами
парадигми

(«бароковий» вокал) у піснях міського походження (збірки «О, розкошная
Венеро», «Всякому городу нрав і права»).
Відстоювання

національного

опертя

української

культури,

народнопісенної виконавської традиції як її серцевини пов’язано для
Н. Матвієнко з діяльністю не тільки на власне музичному поприщі. Її активна
громадська позиція, яка спонукає дослідників ставити її постать в один ряд із
постаттю Лесі Українки зокрема, ґрунтується на свідомому глибокому
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патріотизмі,

осмисленні

виняткової

значимості

для

збереження

національного почуття української мови, традицій, обрядовості. Однак,
декларуючи: «Я хочу бути оригінальною, хочу, щоб моя Україна була
оригінальною, щоб вона мислила, щоб вона вже сьогодні усвідомила, що
вона одна з найкращих і найбагатших мов європейських країн та усієї
планети…» [261, с. 5] громадська діячка водночас у жодному разі не звужує
обрії української культури: «Ми мали б переймати в інших народів усе
оригінальне, все хороше, все позитивне [там же].
Особливо треба наголосити, що різноманітні експерименти, котрі
здійснює Н. Матвієнко (виступи на естраді, спільні проекти з рок-гуртами) не
ведуть до зміни народнопісенної виконавської парадигми у її творчості.
Зберігаючи свою виконавську стилістику, співачка апробує її у різних
контекстах, кожного разу досягаючи переконливого, художньо достовірного
органічного результату. В одному з інтерв’ю співачка лаконічно та
метафорично виразила своє кредо: «Співак – носій чогось вищого. Золото
голосу закладено в найсокровеннішому місці – саме в горловій частині. Це
Божий дар, його треба дуже берегти – він примушує людей думати й
відчувати любов; ти – як поводир Господній». Відчуття високого
покликання, щиро усвідомленої місії закарбовується в таких смисложиттевих
та виконавських константах: осмислення одвічної значущості фольклору,
історичної пам’яті та традицій, фундаментального значення архетипів
українського народу, збереження притаманних народнопісенній виконавській
традиції

особливостей

(як

суто

вокальних,

так

і

пов’язаних

із

імпровізаційною та синкретичною природою фольклору) та осягнення
високої

культуротворчої

місії

Митця

–

носія

гуманістичного

та

національного начала, відповідального за долю національного духовного
досвіду.
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3.3. Переосмислення традицій українського народнопісенного
виконавства у творчості К. Кондратенко
Виконавську творчість Катерини Кондратенко (Боголюбової), котра з
1996 року виступає під сценічним псевдонімом Катя Chilly, музична критика
відразу порівняла зі «співом прекрасного ельфа», а саму співачку охрестили
«Дивом

української

альтернативної

музики»

[148].

Сильний

голос

кришталевої чистоти, емоційна щирість, «сильна добра енергетика» [271],
дитяча безпосередність, незаангажованість – ці якості співачки неодмінно
привертають до неї пильну увагу слухачів. Її зовнішній вигляд (просте
вбрання, відсутність косметики, босі ноги) лише підкреслює природну
поведінку співачки, котра є відображенням її світосприйняття. А. Правдивець
так описує свої враження від спілкування з К. Кондратенко: «Навіть і не
думала, що стільки доброго може бути в одній людині. Дитина в душі, але з
глибокою життєвою мудрістю. Вона любить людей такими, якими вони є і у
всьому бачить лише хороше. Любить природу, вірить у дива, читає казки,
вона взагалі все робить з любов’ю і вкладає душу – бо інакше просто не
може. Самокритична і ніколи не зупиняється на досягнутому» [272].
Зі самого дитинства співачка рівною мірою цікавилась академічною
музикою та фольклором: навчалась у музичній школі за класами віолончелі
та фортепіано, закінчила фольклорне відділення школи мистецтв, а надалі –
Національний

університет імені

Тараса

Шевченка за

спеціальністю

«Фольклористика». З 1996 року К. Кондратенко розпочинає реалізацію
власного поп-авангардного творчого проекту, котрий дозволив занурити
прадавні ритуальні пісні в атмосферу сучасного світу, з гострими ритмами та
електронними тембрами.
У своїх піснях К. Кондратенко використовує матеріал власних
етнографічних експедицій, здійснених на Полтавщині та у Поліссі. Співачка
наголошує, що «займається не переробками народних пісень, а саме
оживленням фольклору у його автохронно-первісному звучанні» [259]. Її
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репертуар складають, окрім аранжувань народних текстів, авторські пісні.
Співачка так розповідає про свій творчий процес: «Вірші пишу найчастіше
від страждань, від якихось глибоких потрясінь. Щоб вилити ці переживання,
закувати у слова та жити далі. Це – особливий вид моєї творчості, я його
практично нікому не показую. Є вірші пісенні. Вони народжуються
вторинно, після музики. Музика з’являється тільки тоді, коли я відчуваю себе
спокійною, умиротвореною, наповненою. Просто слухаю її усередині себе та
записую на диктофон. Потім вже під цю мелодію я спеціально пишу
пісенний текст» [298].
Адаптація фольклорного матеріалу до сучасного звукового контексту,
запропонована К. Кондратенко, є настільки органічною, що переконує різні
верстви слухачів: прихильників нешаблонної

музики, шанувальників

фольклору та фанатів напряму «world music».
В інтернет-виданні «Rock-oko» містяться враження слухачів від
виступу співачки на цьому фестивалі: «Вона повністю розчинялася у ритуалі
своїх улюблених «русалчиних пісень». На її думку, якраз русалчин дух і
зав’язував в один мотузочок минуле, сьогодення і майбутнє. К. Кондратенко
вважає, що пропорційно до знищення природи людиною, русалки все
гостріше страждають і навіть божеволіють... Своє надзавдання вона вбачає у
розкодуванні людини, яка є гвинтиком техногенної цивілізації. Вона впливає
шляхом звукового навіювання на ті чакри, які об’єднують людину з
Всесвітом, з природою. Звільнена людина, за її переконанням, почне
розуміти світ, почне розуміти свою роль у ньому, буде не існувати, а
повноцінно

жити»

[259].

Недарма

дослідження,

над

яким

працює

К. Кондратенко в аспірантурі, присвячено таємницям світосприйняття працивілізацій.
У 1998 році вийшов перший альбом Катерини Кондратенко – «Русалки
in da House», котрий дає можливість скласти уяву про специфіку утілення
народнопісенної виконавської парадигми в її творчості. Перша пісня альбому
«Пливе вінок» починається зі вступу, в якому задіяні електронні тембри.
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Ними створюється образ безкінечного вселенського простору, атмосфера
«перегукувань в ефірі» – окремих тонів, пульсацій, коротких мотивів. Звертає
на себе увагу дорійська секста, яка зіставлена з мінорним шостим щаблем.
Поступово простір заповнюється ритмічною пульсацією, і на цьому тлі
звучить наскрізний «русалчин клич» «Уа-ха-хо» (глісандовані стрибки на
октаву у високому регістрі на forte) як архаїчний символ первозданної
природи. Цей смисловий рядок доповнюється «куванням зозулі». З ними
зіставляється поспівка у середньому регістрі, яка нагадує колискову
(переважають низхідні інтонації у діапазоні малої терції) – символ людського
начала. Контраст між цими двома шарами створюється за допомогою різних
типів вокалізації. «Русалчин клич» та «кування зозулі» виконуються в на
опорі,

у

високій

позиції

піднебіння

(ознаках

народно-академічної

трансформації народнопісенної виконавської парадигми). «Колискову»
К. Кондратенко виконує характерним прозорим звуком, з м’якою атакою,
практично позбавленим vibrato, – у традиціях «барокової вокалізації» (див.
Розділ 3.2). Максимально плавне легатне звуковедіння співачки ніби
«огортає» дрібний інструментальний ритм.
Наступна пісня – «Русалки in da house» – також розпочинається
віддаленими «дикими» закличками, насиченими йодлями та glissando, у
котрих зіставляється звучання головного та грудного регістрів. Ці заклички
звучать на тлі багатоярусного інструментального ostinato, яке є символом
вселенського кола. Власне пісня (основна тема композиції) зберігає усі
атрибути купальських пісень: народнопісенне звукоутворення, яке переважає
у цій пісні, характеризується пласкою позицією піднебіння, горизонтальним
звуковим

посилом,

орнаментальним

оздобленням

(з

характерними

«обривами» у каденціях), редукуванням голосних звуків, «гуканням» у
високому

регістрі

у

кадансових

зонах.

Народнопісенна

складова

підсилюється гетерофонним підголоском.
«Русалчин заклик» звучить і на початку третьої пісні «Дихання
океану». Специфічним нюансом цієї пісні є гармонічний аспект: вступ
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вокалістки відбувається в іншій тональності, ніж та, що звучала в
інструментів,

яскраво

звучать

мажоро-мінорні

контрасти

у

сфері

субдомінанти (особливо пікардійська терція, якою завершується кожна з
музичних фраз). У співачки домінує народнопісенна вокалізація, з
підсиленим скандуванням складів, приблизною артикуляцією, нерівністю
звуковедіння.
Цікаві контрасти містить пісня-плач «Породила мене мати» про гірку
жіночу

долю.

Основний

контраст

лежить

у

регістровій

площині.

Розпочинається пісня напівговором у низькому регістрі у динаміці mezzo
piano, завдяки чому створюється відчуття задавленості, пригніченості. Йому
контрастує крик, сповнений болю у високому регістрі на forte. Зберігаються
ознаки народнопісенної виконавської парадигми. При цьому кожна нота
скандується з придиханням, форшлаги у каденціях «зриваються» на вереск.
Синтез голосу та електронних засобів представлений у пісні «У Землі».
Серед інструментальних нюансів – тембр клавесину як символ минулого,
ритми та тембри, характерні для рок-музики. Співочий голос змінюється за
допомогою електронних засобів: він «множиться» у просторі, народжує
відгомін, розпилюється часопростором. У коді залишається звучання голосу
a capella, після чого поступово зникають останні гармонії синтезатора.
Отже, в альбомі «Русалки in da House» К. Кондратенко застосовує усі
складові народнопісенної виконавської парадигми: «степову» манеру співу,
бароковий вокал, «дикі» заклички. Гармонічне поєднання усіх цих типів
вокалізації та їх оздоблення сучасними інструментальними прийомами
розкривають сутність концепції співачки: відчуття дивовижної цілісності
світу, яке здатне «розчинити» людину у природі, просторі й часі.
Наступний альбом «Сон» (2000) був створений у співпраці з
Л. Бєляєвим та О. Юрченком. Незважаючи на успішні концертні виконання
цього альбому в Англії та Росії, він не був виданий. У цьому альбомі синтез
вокальних та інструментальних засобів виразності стає щільнішим. Голос
співачки органічно вплітається в атмосферу ворожіння, котра створюється

153
наявністю

декількох

остинатних

пластів,

сонорними

ефектами,

застосуванням монтажного принципу. З вокального боку звертає на себе
увагу синтезування народнопісенної виконавської парадигми («близький»
спів у середньому регістрі – горизонтальний звуковий посил, пласка позиція
піднебіння, невизначеність артикуляції тощо) з академічною трансформацією
народнопісенної виконавської парадигми («далекий» академічний спів у
високій теситурі).
Цікавим проектом став максі-сингл «Півні» (Ukrainian Records, 2005).
В основі альбому – пісня «Півні», котра звучить у різних реміксах, кожного
разу у «новому вбранні». Отже, українська пісня ніби занурюється у різні
світи, і у всіх варіантах звучить переконливо і довершено.
У 2006 році вийшов ще один альбом К. Кондратенко «Я – молодая»,
котрий містить 13 композицій. Цей альбом знов репрезентує творче кредо
співачки: у музиці нерозривно зливаються голоси природи, людства і
цивілізації. Серед текстів пісень – фольклорні зразки («Крашен вечір»,
«Зозуленька») і твори сучасних українських поетів (Н. Супруненко,
О. Башкирової, Ф. Млинченка). Новою прикметою альбому стало поєднання
електронних тембрів із звучанням натуральних інструментів: бандури
(«Крашен вечір», «Син»), акустичної гітари («Я – молодая»).
Перша пісня «Крашен вечір» має жанрові ознаки думи, котрі
проявляються в імпровізаційній манері розвитку тематичного матеріалу, в
тембрі

бандури,

народнопісенна

дзвонах.
виконавська

В

основі

парадигма,

вокального

звукоутворення

репрезентована

–

характерними

прийомами: пласка позиція піднебіння, редукування голосних, наявність
великої кількості орнаментики (форшлаги, глісандо), тверда атака звуку.
Народний колорит збагачується шляхом введення гетерофонних розшарувань
тону, варіантного типу тематичного розвитку тощо.
У пісні «Півні» К. Кондратенко презентує народно-академічну
трансформацію народнопісенної виконавської парадигми, якій притаманні:
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застосування головного резонатору, «усміхнена» близька артикуляція без
редукції звуків, м’яка атака звуку.
Пісня «Тебе нема» знов демонструє вокально-інструментальний мікст,
тобто ефекти змін натурального вокального тембру за допомогою
електронних

засобів.

Тут

представлені

різні

типи

вокалізації:

народнопісенна, квазі-академічна, естрадна. Але в усіх випадках вокальний
тембр оплітається звучанням електронних інструментів, «губиться» у голосах
партитури.
Контраст академічної та народнопісенної вокалізації є основою
драматургії наступної пісні – «Вишенька». Важливим виразовим нюансом
тут є гармонічні світотіні: мажоро-мінор, пікардійська терція. У пісні
«Красно-ясно»

цей

контраст

переноситься

в дещо

іншу площину:

«бароковий» тип вокалізації як уособлення людського начала контрастує
«русалчиним закличкам» (автентичний тип виконання на пласкій позиції
піднебіння, з глісандуванням, відкритою артикуляцією тощо) як символу
природи. Кришталевий прозорий тембр у традиціях барокового вокалу стає у
пісні «Попід хмарами» символом недосяжного ідеалу.
З 2007 року естрадна трансформація народнопісенної виконавської
парадигми у творчості К. Кондратенко дещо змінює свій вектор. На зміну
електронному звучанню приходять натуральні інструментальні тембри.
Провідним творчим уподобанням співачки стає оздоблення українського
фольклору джазовим контекстом в акустичному форматі. З програмою
«Крашен вечір» група Каті Chilly виступає на найвідоміших джазових
фестивалях («ДжазКоктебель», «Співочі тераси», «Золоті ворота», «Антоничфест» тощо). «Це акустичний проект. Katya Chilly Group – зібрання різних
всесвітів, різних світосприйняттів і поглядів, це поєднання робить наш
колектив досконалим. <…> Ще одним, шостим і дуже важливим, учасником
гурту є тиша, яка робить свій внесок у звучання», – вважає К. Кондратенко
[74]. Співачка підкреслює, що значну роль під час концертного виступу
виконує імпровізація: «наша музика народжується на сцені і часто є
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несподіванкою не лише для слухачів, а й для нас самих. Це світ нашої
імпровізації, переданий за допомогою інструментів та звуку. Бо сприймаю
джаз не з точки зору традицій і канонів, це живий потік...» [74].
Музичний напрям, котрий репрезентує К. Кондратенко, дослідники
визначають по-різному: рок-альтернатива, фолк, поп, електроніка, транс,
хаус. Дійсно, індивідуальна стилістика співачки на основі синтезування
народнопісенної виконавської парадигми та її естрадної трансформації, котру
можна визначити такими ключовими словами як «магічність», позитивна
енегретичність [246] містить окремі якості кожного з них.
Розвиваючи традиції Р. Кириченко і Н. Матвієнко, К. Кондратенко
зберігає та відтворює у своїй творчості специфіку української народної
пісенності. Більш того, вона створює для народної пісні сучасний контекст,
доводячи її позачасову значущість.
У концептуальному аспекті в піснях К. Кондратенко представлені та
органічно поєднуються три світи: світ природи (архаїчні русалчини
заклички), світ людини (спів у степовій або у бароковій манері), світ
цивілізації (електронно-інструментальний контекст). «Місія у неї така –
нести людям радість» [246].
3.4. Перетворення виконавської традиції в творчості гуртів
автентичного співу
Одним із найстаріших в Україні фольклорних ансамблів (існує з 1979
р.), який активно діє й донині, користуючись повагою як практиків –
виконавців фольклору, так і дослідників-фольклористів, а також набувши
заслуженого міжнародного визнання, є київський гурт «Древо». «Значення
цього ансамблю для української культури важко переоцінити – з нього
розрісся потужний фольклорний рух» [159].
Як відлуння «альтернативного фольклорного руху, який зародився в
Пітері», у 1970-х рр. у стінах Київської консерваторії виник «невеличкий
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осередок зацікавлення народною музикою», згуртований навколо викладача
музичного фольклору Володимира Олександровича Матвієнка [159]. Поїздка
у фольклорну експедицію Полтавщиною та Поліссям стала своєрідним
«джерелом натхнення» для гурту, а пісня «Ой, у полі древо», записана в
Крячківці, дала назву колективу. Ця експедиція стала знаковою і для
студента теоретичної кафедри Євгена Єфремова, котрий згодом очолив гурт
«Древо».
Улітку 1979 року до експедиції, що проходила під орудою
Є. Єфремова, потрапили В. Пономаренко, О. Шевчук, П. Арон та
Г. Овчаренко. Саме в той період у Києві відбулися гастролі ленінградського
Ансамблю Д. Покровського, котрий вперше на теренах СРСР запропонував
слухачам вражаючу автентичну манеру виконання. Збіг цих подій і став
крапкою відліку існування гурту «Древо».
Етномузиколог

Євген

Васильович

Єфремов,

кандидат

мистецтвознавства, заслужений діяч мистецтв України, професор кафедри
музичної фольклористики НМАУ ім. П. І. Чайковського був одним із
фундаторів нового напряму в музичному мистецтві України. У 1985 р. він
став

завідувачем

кабінету

народної

творчості

Київської

державної

консерваторії, на прикладі багаторічної діяльності очолюваного ним
ансамблю цей музикант продемонстрував слухачеві селянську традиційну
пісню як глибоке й повноцінне явище, що базується на засадах питомих
локальних традицій і не потребує додаткової обробки, на яку орієнтується
більшість академічних народних хорів [239].
Репертуар «Древа» складається з пісень, котрі самі музиканти зібрали
під час етнографічних експедицій. Серед них – ліричні, козачі, весільні,
жартівливі пісні, народні ігри Полтавщини, Рівненщини, Черкащини,
Київщини, Чернігівщини та Сумщини. Як правило, пісні виконуються a
capella. Сприймаючи народну пісню як своєрідну коштовність, музиканти
прагнуть відтворити найдрібніші нюанси її звучання в автентичному вигляді,
з урахуванням регіонально-стилістичних атрибутів.

157
Авторська

методика

мелодичного

варіювання

Є.

Єфремова

уможливила варіантні оновлення фольклорних зразків під час інтерпретації
гуртом. «Для творчої діяльності «Древа» характерним є поєднання глибокої
наукової достовірності у відтворенні народної пісні з власним виконавським
стилем, академічного рівня майстерності з імпровізаційною безпосередністю
й емоційністю співу» [336].
До складу гурту за весь термін його існування традиційно входили
студенти, випускники та викладачі НМАУ ім. П. І. Чайковського. Серед них
– відомі композитори Алла Загайкевич, Микола Ковалінас та Петро
Товстуха, музикознавець Ірина Клименко. «Коли Алла Загайкевич привела
мене в ансамбль, я одразу відчув, що це моя особлива, надзвичайно рідна
стихія. Мабуть, кожна людина це відчуває, коли слухає народні пісні в
правдивому сільському виконанні. Звичайно, для мене це історична зустріч –
із Єфремовим, із ансамблістами. Світ заповнився народною музикою, витоки
якої правічні, значно давніші, стабільніші, рівніші, ніж сфери академічної
музики», – згадує П. Товстуха [159]. У нинішньому складі «Древа», окрім
керівника, його талановиті вихованці різних часів: Олена Шевчук (усесвітньо
визнаний дослідник стародавніх співацьких рукописів), Ганна Коропниченко,
Тетяна Сопілка, Ганна Охрімчук, Сергій Охрімчук (скрипаль-віртуоз), Юрій
Пастушенко, Наталія Сербіна, Валерій Ступницький, Дмитро Полячок.
Окрім постійних виступів у різних регіонах Україні, колектив бере
участь у численних мистецьких фольклорних заходах (свята, фестивалі,
спеціальні проекти тощо) в різних країнах світу. В Україні, Польщі, США та
Франції випущені аудіокасети й диски із записами ансамблю. Є. Єфремов та
інші учасники колективу постійно проводять майстер-класи, навчаючи
міську молодь прийомам традиційного сільського співу, котрий, за висловом
керівника гурту, «є рідкісним і навіть елітарним мистецтвом» [164]. Про
значення цих майстер-класів розмірковує Марія Коротченко: «Зараз ця
культура, вона зникає – старі люди в селах помирають і ця традиція не
передається. Займаються цим зараз тільки музиканти професійні» [164].
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Спільним проектом «Древа» й театру «Дах» у Центрі сучасного
мистецтва (далі ЦСМ) Києва стала фольк-опера «Кам’яне коло», в котрій «на
основі вертепної драми влаштовується камерний карнавал, в якому на рівних
співіснують пісня, танець, театральна гра» [86].
За висловом режисера проекту В. Троїцького, «це з'єднання
найнесподіваніших елементів… Ви побачите вертеп, почуєте українські,
циганські, єврейські наспіви, артисти самі собі будуть акомпанувати на
скрипці, гітарі, сопілці ..., але ви не потрапите ні в Україну на 300 років
молодше, ні в Іудейську держава, ви опинитеся в новому світі. А новий світ
неможливо описати, тому що його немає з чим порівнювати в старому» [312].
Прем’єра «Кам’яного кола» відбулася у вересні 2002 р. Причини успіху
постановки визначає Д. Десятерик: «Це, по-перше, бездоганне знання
матеріалу. По-друге – емоційне вживання в кожен рядок пісень, які
складають виставу. І, нарешті, зіграність, відпрацьована взаємодія учасників
«Древа» – вони дійсно працюють як гурт, єдине ціле. Саме тому «Кам’яне
коло» проходить як повноцінна карнавальна вистава, з усіма необхідними
атрибутами – від нестримних веселощів до смерті, від злодійства до спокути.
Трагічне й фарсове тут сплетені воєдино. І немає значення, що звучить —
щедрівка чи міський російськомовний романс, пародійний уривок із
класичної

опери

чи

сороміцькі

куплети,

похоронні

заплачки

чи

тангоподібний мотивчик. Цей стилістичний різнобій, сам антураж вистави
працюють на створення ігрової, нестримної стихії. Маски та строкаті
вбрання, сценка з лялькового театру, бутафорське жорно, перетворене на
травневе дерево, макети хат, сільське начиння – ми прийшли до вертепу, ми
не лише дивимося, але й беремо участь» [86]. Таким чином, гурт пропонує
новий підхід до музичної комунікації «на стику студійного пошуку,
камерного

сценічного

експерименту

й

реконструйованого,

ретельно

виконаного обряду» [86], котрий відтворює архаїчні традиції народного
музикування, де кожен зі слухачів відчуває свою співпричетність до
захопливої гри.
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Ансамбль «Древо» є фундатором автентичного виконання української
пісні. Його послідовниками стали такі гурти, як: кіровоградська «Гілка»,
львівський «Родовід», харківські «Слобожани» («Муравський шлях»),
«Володар», «Буття», «Отава», ансамбль автентичної інструментальної
музики «Надобридень» та ін. Вихованцями «Древа» І. Клименко та С.
Карпенко з І. Фетисовим створені відомі нині київські колективи
«Гуртоправці» і «Божичи». Така ситуація зумовлена різними творчими
прагненнями, які формуються у талановитої молоді в процесі виконавства,
що зумовлює подальше відокремлення та особисті пошуки.
Більш того, за прикладом і під безпосереднім впливом цього київського
колективу в 1990-х рр. розпочався фольклорний рух у Польщі (гурт «Z
drogi»), були налагоджені українсько-канадські культурні зв’язки. Р. Кабачій
зазначає: «В Польщу відродження інтересу до древніх форм пісенної,
музичної культури прийшло саме з України. Більшість теперішніх любителів
архаїчного співу вперше заспівали «білим голосом» саме українські пісні,
котрі перейняли від етномузикологів з України – Ірини Клименко,
Олександра Терещенка, Ганни Коропниченко, Тетяни Сопілки та інших.
Навчитися співати можна було на щорічних літніх школах, організованих
люблінською фундацією «Музика Кресів»» [126, с. 3 – 4].
Музичні матеріали фольклорних експедицій стали основою для
створення двох мультимедійних дисків «Древа» («Берви», «Зелений шум
Полісся»), п’ятьох аудіо-альбомів: «Пісні з України» (2 диски — 1998 і 2002
рр.), «Рай розвився. Християнські мотиви в українському фольклорі» (2001
р.), «Дякую» (Франція, 2002 р.), «Ой там за морями» (2007 р.).
В альбомах «Пісні з України» представлені різноманітні жанри
сімейно-обрядового фольклору: лірична козацька, веснянка, романс, коляда,
коза-новорічна, жниварська на заклинання дощу, лірична жартівлива,
петрівка, весільний марш, лірична чумацька, балада вечірня, псальма, кант. У
першому з альбомів (1998 р.) акцент зроблено на календарному фольклорі, у
другому (2002 р.) – на піснях ліричного забарвлення. Альбом «Рай розвився.
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Християнські мотиви в українському фольклорі» (2001 р.) присвячено
різдвяним святам, репрезентованим традиційними колядками та щедрівками.
Альбом «Ой там за морями» містить щедрівку, ліричні, балади, літні
ліричні, петрівку, козацьку, весільну, веснянку хороводну, історичну, а також
– дві польки у виконанні ансамблю троїстих музик (скрипка, бубон та
барабан). Зауважимо, що композиція альбому будується не за календарним
принципом, а за контрастом співставлення, що є притаманним світській
концертній традиції: пісні сольні чергуються з ансамблевими, пісні у
жіночому виконанні – з піснями у виконанні чоловіків або зі змішаним
ансамблем.
Концепція гурту як своєрідного «транслятора» народних традицій у
сучасне мистецьке середовище, його прагнення зберегти та автентично
відтворити не лише загальні обриси народного співу, але й передати нюанси
місцевих діалектів обумовили опору на народнопісенну виконавську
парадигму з чітко визначеними параметрами виконавської стилістики.
Вже у першій пісні «Ой у полі древо» можна виявити найважливіші
прийоми

народнопісенного

виконавства,

притаманні

«Древу».

Це,

насамперед стосується манери голосоутворення (так званий «білий звук»),
котра основується на поєднанні опертого співу з пласкою позицією
піднебіння, горизонтальним («польовим») звуковим посилом та «щілинною»
артикуляцією.

Я. Куришко-Шаргар

наголошує,

що

«манера співати

«притискненим» або «плоским» звуком притаманна більшості з поліських
співаків» [185, с. 49]. Загалом, майже у всіх піснях звертає на себе увагу
низький (порівняно з академічним співом) рівень високої співочої форманти,
переважання грудного резонатора, різка вокальна атака, щільні, дещо
«металеві» співочі тембри («Ой у полі древо», «Пане господарю, на твоєму
дворі», «Летіла зозуля» та ін.).
Для

виконання

мелодії

характерні

прийоми

мікромелізматики,

різноманітне гліссандування (між нотами, «обриви» наприкінці фраз за
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допомогою діафрагми), застосування форшлагів, варіантність («Ой на горі
ячмєнь», «Ой, одверни, Боже, хмару», «Що петрівочки дві неділечки»).
Наступною специфічною особливістю виконавського стилю «Древа» є
редукування голосних, котре спостерігається майже у кожній пісні («Ой у
полі древо», «Летіла зозуля через мою хату», «Ой на горі ячмєнь», «Ой,
одверни, Боже, хмару» та ін.): «е» наближено до «и», «о» до «а», «і» до «и».
Цей виконавський параметр значно підсилює асоціації з локальним місцевим
діалектом. Такий засіб полегшує виконання відповідного складу, оскільки
при вимові звуку «и» гортань автоматично опускається і формує своє
положення так, що цей звук наближається до голосної «е» [185, с. 50].
Окремо треба зупинитися на особливостях виконавської фактури.
Переважна більшість творів з альбому «Пісні з України» (1998) побудовано
за принципом solo – tutti, що сприяє рельєфному відтворенню виконавської
фактури,

яскравим

контрастам,

збереженню

свіжості

слухацького

сприйняття. Звучання повного ансамблю характеризується «народним
контрапунктом» (Ф. Колесса), тобто стрічковим типом багатоголосся, з чітко
означеною лінією басу (часто бурдонного типу) та мелодією «горяка» («Ой
на горі ячмєнь», «Да як вийду я на шпиль», «Ой краю милий», у переважній
більшості пісень з альбому «Рай розвився» та ін.). Велике враження на
слухача завжди справляють тривалі унісони (у тому числі – октавні) на
ферматі («Ой у полі древо», «Ой боровая зязюлєна», «Дівко Галочко, чом
гулять не йдеш», «Ой з-за гори та й з-за кручі»). На подібні унісони звертав
увагу ще Ф. Колесса: «Тільки на Поліссі зустрічав я закінчення пісень такою
довжезною ферматою, що виповнює чотири-п’ять цілих нот, і то в
повільному темпі. Це схоже на те, ніби співець залюбки вслухався у звук
власного голосу серед поліської пущі, бажаючи чимось її оживити. Ці рівні
лінії довжелезних фермат якось дивно гармонізують із одностайністю
поліського краєвиду» [223, с. 14].
Своєрідним є також ладовий колорит пісень, зокрема мажоро-мінор з
фрігійським другим щаблем («Ой у полі древо», «Ой краю милий»), мажоро-
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мінор з міксолідійським сьомим щаблем («Що петрівочки дві неділечки»,
«Ой з-за гори та й з-за кручі»).
Характерною ознакою другої пісні «Ой боровая зязюлєна» є
гетерофонний

виклад,

найяскравішою

ознакою

котрого

є

прийом

розшарування унісону з подальшим поверненням до нього, тобто зведенням
голосів в унісон у каденціях. Ще однією прикметою народнопісенного
виконавства, особливо притаманною пісням у жіночому виконанні, є
містичні гліссандуючі гукання на закінченнях фраз. Іноді ферматні
закінчення фраз супроводжуються характерним висхідним (на квінту або на
октаву) фальцетним замиканням (специфічним «йодлем»), який породжує
резонуючий відгомін («Ой одверни, Боже, хмару», «Що петрівочки дві
неділечки»).
Іншим різновидом контрасту є зіставлення чіткої метричності (3/4 у
романсі «Летіла зозуля») – з неперіодичною структурою мішаного метру
(«Дівко Галочко, чом гулять не йдеш»).
В окремих піснях звертає на себе увагу народнопісенний прийом
нетемперованого співу, коли важко навіть чітко визначити ладову опору
(«Ой на горі ячмєнь» (Des-C), «Що петрівочки дві неділечки» (f-g), «Як
посіяв мужик ячмінь», «З-под каменя да вода»). Цей прийом є характерним
для поліської народнопісенної виконавської парадигми: «У техніці співу
присутні: розвинені мелізми, складні ритмічні фіоритури, різноманітні
вставки

і

викидки.

Звуковисотна

лінія

відзначається

наявністю

нетемперованих тонів, що в тетрахордовій ладовій системі залежить від
напрямку мелодичного розвитку: у висхідній лінії прохідні звуки трохи
завищуються, у низхідній, навпаки, занижуються» [185, с. 44].
Серед мовленнєвих засобів треба відзначити:
– скандування окремих слів та складів за допомогою імпульсного типу
вокального видиху («Нука Пане господарове», «Ой хоч воля хоч неволя»,
«Ой з-за гори та й з-за кручі»);
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– акцентування окремих складів шляхом їх «оздоблення» форшлагами
(«Ой одверни, Боже, хмару», «Да як вийду я на шпиль»);
– уведення додаткових складів («пе-лю-ше-че-ки» – «Ой одверни,
Боже, хмару», «я-че-мінь» – «Як посіяв мужик ячмінь», «З-под каменя да
вода» тощо);
– йотацію («Ой одверни, Боже, хмару», «Як посіяв мужик ячмінь»).
Фольклорний колорит підсилюється звучанням скрипки у народному
стилі (з бурдоном) – «Нука, Пане господарове», «На добридень».
Всі наведені стилістичні ознаки зберігаються і в інших альбомах гурту
«Древо».
Таким чином, індивідуальний стиль гурту «Древо» на основі
народнопісенної виконавської парадигми, згідно концепції колектива
(«репрезентанта Традиції»), ґрунтується на автентичному відтворенні
провідних ознак народнопісенного виконавства українського Полісся: типу
звукоутворення, специфіки виконання мелодії, трактовки ритму та ладу,
артикуляції, агогічних та динамічних параметрів, типу виконавської фактури,
а також – костюмів, сценічної поведінки, пластики, міміки, типу комунікації
за слухачем, котрий стає співучасником дійства.
Анотація до альбому «Рай розвився» найточніше розкриває, на наш
погляд, виконавське кредо колективу: «…«Древо» співає не просто
професійно, а так людяно, живо, так по-справжньому, що практично одразу
відчуваєш себе частиною дійства, частиною живого простору, у якому існує
цей спів… саме така можливість правдивого підключення до автентичного
простору є справжнім дивом… в альбомі… яскраво проілюстровано
переплетіння язичницьких коренів та християнських тем. Показово, що
результат синтезу не належить жодній з цих двох площин — він розвиває
власний рай…» [188].
Експериментальні

постановки

В.

Троїцького

в

Київському

авангардному театрі «ДАХ» ЦСМ і досвід роботи з гуртом «Древо» сприяли
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виникненню в 2004 р. на базі «ДАХу» нового творчого колективу —
фольклорного ансамблю «ДахаБраха» («Dakha Brakha»).
За словами учасника групи «ДахаБраха» Марка Галаневича, «…ідею
нашого шляху розвитку придумав Владислав Троїцький, який пробував
робити експерименти з українським фольклором. По-перше, то була вистава
«В пошуках втраченого життя» з колективом «Божичі», який співає
автентичні

пісні.

По-друге,

постановка

«Камінне

коло»

з

такими

мастодонтами автентичного співу, як «Древо». Але у Троїцького виникали
труднощі при роботі з ними, тому що він хотів зміщувати акценти в піснях,
аби вони звучали інакше. Наприклад, він казав, що треба виконати фрагмент
втричі швидше, або іншими голосами, або під дивний ритм. Цих виконавців
можна також назвати науковцями, дослідниками старовинних пісень, і,
звісно, з їхнього боку виникала протидія, бо вони хотіли зберегти звучання
пісні у тому стані, який є в народі» [181].
Вихованець режисерсько-акторського факультету Російської академії
театрального мистецтва (в минулому — «ГИТИС») В. Троїцький (за першою
вищою освітою радіотехнік) паралельно з офіційними заняттями в Москві
проходив у Києві в ЦСМ практичну мистецьку школу заслуженого діяча
мистецтв України, лауреата Державної премії СРСР і премії ім. Амвросія
Бучми, патріарха українського театру, видатного режисера Володимира
Миколайовича Оглобліна (1915-2005), спектаклі якого («Моя професія —
синьйор з вищого світу», «Благочестива Марта», «Дикий ангел», «Трибунал»,
«Безталанна», «Васса Железнова», «Санітарний день») знали й пам’ятали всі
відвідувачі театру ім. І. Франка 1970–1980 рр. Останнє десятиліття життя й
творчості В. М. Оглобліна, який і на дев’ятому десятку років свого життя був
сповнений численних творчих задумів і пошуків, подарувало цьому
провідному майстру української сцени можливість реалізовувати їх на сцені
«ДАХу» [109]. Так, В. Троїцький як актор грав у багатьох київських
спектаклях В. М. Оглобліна, творчо спілкувався з цим видатним майстром і
саме його подав найпершим у переліку своїх театральних учителів [330]. Про
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ефективність

школи

В.

Оглобліна

свідчать

успіхи

«ДАХівців»

на

різноманітних міжнародних фестивалях і те визнання, якого набуває зі
своїми творчими проектами художній керівник Центру В. Троїцький, котрий
трепетно й шанобливо навчався в Майстра, хоча одночасно шукав свій
власний шлях у мистецтві. Саме такий принцип характерний і для діяльності
гурту «ДахаБраха», творчість якого базується на глибокому вивченні й
засвоєнні досягнень старших колег і торуванні нової власної дороги.
Якщо започаткування хаос-гурту «ДахаБраха» пов’язано з реалізацією
В. Троїцьким власного авторського проекту — «шекспірівського циклу» з
трьох вистав «Україна містична» («Пролог до «Макбета», 2004 р., «Річард ІІІ.
Пролог», 2005 р. та «Король Лір. Пролог», 2006 р.), то музична частина
наступного

аудіо-музично-візуально-театрально-філософського

проекту

В. Троїцького «ГогольFest» (2007 р.) базувалася й базується нині саме на
виконавській специфіці гурту «ДахаБраха».
Сутність напряму «етно-хаос» учасники колективу пов’язують з
висловом: «Світ виникає з хаосу. Музика постає з душі етносу» та
наголошують, що назва «ДахаБраха» має містичну забарвленість: в ній
«звучать і виграють як самодостатні акорди однієї єдності й «Ра» – сонце, і
«брама» – ворота, вхід, і «Брахма» – Верховний Бог творіння індуїзму, душаПтаха, й просто «Дах» – як місце створення самої групи» [80]. «Ми робимо
все це для людей. Нам дуже важливо відчувати енергію залу й дарувати свою
енергію, ту яку отримуємо від землі, від Сонця. Енергообмін зі слухачем
дуже важливий! В нас же ж і назва така, давньоукраїнська – від «даватибрати». Чим більше даєш, тим більше отримуєш» [13].
Творчий почерк гурту кристалізувався у поступовому русі від простих
ритмізацій

українських

мелодій

під

барабани,

слухання

музики

композиторів-мінімалістів (Майкла Наймана та Філіпа Гласса) та фольклору
«якихось зулуських племен». «І знаєте, настає момент, коли у тебе є певний
аудіо багаж, і ти можеш якось визначити своє місце, подумати, де ти в цьому
світі, де твоя культура і де ти хочеш, щоб вона була. <…> Ми виробили смак,
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і саме смак є для нас найбільшим і, мабуть, єдиним обмеженням. Ще один
важливий принцип створення нами музики в тому, що ми просто
намагаємося цінувати кожен звук, який видаємо» [211].
Американські критики визначають виконавський стиль українського
гурту

як

«музичну

ексцентрику»,

«гротескну

гру»,

що

поєднує

«давньоукраїнські пісні та латиноамериканські й африканські ритми». «Дуже
дивний гібрид, у якому багато гумору» [34].
Музиканти впевнені, що максимально широкий контекст вивільняє
глибинний потенціал української музики: «Власне, поєднання автентичного
українського співу та східних ритмів і є головною родзинкою в звучанні
«ДахаБрахи». Також це дозволяє розгерметизувати потенцію українського
мелосу, і відкрити його не тільки на світ, але й для свідомості сучасної
людини» [327].
Творчу концепцію «ДахаБрахи» можна розглядати у контексті напряму
world-music, «в далекому від українського музичного мейнстриму <…>
складному артистичному етно, коли учасники поперемінно грають на різного
розміру барабанах, віолончелі, акордеоні, синтезаторі і ще десятці народних
інструментів» [211]. Тобто, жанр етно-хаосу – це не автентичне відтворення
традиційних зразків народної української творчості, а ніби їх адаптація до
сучасного слухача. «Безумовно, без української автентичної музики не було б
нашої

творчості,

українська

пісенна

традиція

є

основою

наших

експериментів. І навіть якщо в нашій композиції не прозвучить жоден
український мотив, все одно це музика з України. Ми граємо музику світу з
нашим розумінням (Курсив мій. – Ю.К.) того, якою вона може бути» [78].
Найважливіші атрибути українського народнопісенного виконавства
асимілюються в характерну модель, котра поміщається «у світовий
контекст». Таким чином, архаїчні тисячолітні українські наспіви, які можуть
просто зникнути внаслідок того, що відійшли у минуле ритуали, котрі
народжували їх, резонують у сучасній мистецькій площині, отримують нове
життя. М. Галаневич наголошує: «Що б ми не говорили, але чиста автентика
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більшістю людей не сприймається. Ми прагнемо активізувати питання
української культури не тільки серед іноземців, але й серед українців» [263].
Концепція

групи

поетично

сформульована

М.

Куліковим:

««ДахаБраха» – це багаторічний експеримент у царині космології людської
душі. Він ґрунтується на вірі наших предків, теорії хаосу та метафізиці
пісенної творчості народів світу. Із цього синтезу і бажання створювати
музику не лише усвідомленою, але й одухотвореною, група «ДахаБраха»
виокремила свій стиль, з якого власне формується новий епос. Героями
нового епосу стають слухачі з чутливими серцями, в яких живуть
відображення традицій, знань і сили минулих поколінь. Залишаючись на
позиції медіума, «ДахаБраха» вдається до мови музики для того, щоб
спонукати людину до взаємодії з її власною полум'яною енергією. Живий дух
у композиціях «ДахиБрахи», дитинна щирість і відвертість її учасників на
фоні скреготу жорнових каменів сучасного суспільства – власне це і є
метафізика, екстракт сонця, сіль землі» [182].
Учасники групи, окрім співу, є виконавцями-інструменталістами: Ніна
Гаренецька (віолончель, гуцульський барабан), Ірина Коваленко (джамбе,
перкусія, басовий барабан, жалійка, волинка, флейта, бугай, акордеон,
електронні клавішні інструменти), Олена Цибульська (перкусія, басовий
барабан, гармошка), Марко Галаневич (дарбука, табла, діджеріду, тромбон,
акордеон). Утім, це далеко не повний перелік музичних інструментів, що
використовуються групою, оскільки на практиці в кожній новій композиції
колектив може задіяти якісь нові фарби, тембри, необхідні для створення
того чи іншого образу, настрою, психологічного стану. Так, гурт зібрав
багату колекцію екзотичних ударних інструментів чи не з усіх континентів
(індійські табли, буддійський гонг, австралійське діджеріду, гуцульський
барабан, український бугай, колісна ліра, джамбе, дарбука, великий барабан,
віолончель, тромбон, боян, дитячі гармошки, маракаси, російські трещотки,
свистульки тощо), які використовуються ними часто (наприклад, для імітації
вітру або дощу), проте в кожному конкретному разі завжди виправдано й
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доцільно.

Критики

неодноразово

підкреслювали

роль

екзотичних

інструментів у процесі осучаснення фольклору і стимулюванні інтересу до
нього серед найширших верств слухацької аудиторії [78].
Кожен з учасників вміє співати у різноманітних народнопісенних
манерах. Усі учасниці групи здобули освіту музикантів-фольклористів і
мають особистий досвід пошуку в різних регіонах України (переважно
центральних)

автентичних

зразків

музичного

фольклору,

які

використовуються потім «ДахаБрахою» в концертній практиці. «Найкращим
джерелом натхнення є для нас співи наших українських бабць, які ще
тримають в собі весь цей скарб. Це якась дивовижна енергія. Енергія народу»
[13]. Єдиний чоловік гурту, філолог за освітою, є не менш обдарованим
музикантом, співаком, художником (саме він створює афіші та здійснює
візуальне оформлення альбомів гурту). Гурт також регулярно бере участь у
театральних виставах «Даху», і це музиканти вважають для себе безцінним
досвідом.
Подібно до музики «ДахаБрахи», яка асимілює атрибути багатьох
культур, «чудернацький» сценічний імідж колективу – «довгі спідниці,
автентичні сорочки, щедрі розсипи намиста, а головне – довгі капелюхи» [13]
– теж представляє собою збірний образ. Музиканти наголошують, що
«належний візуальний стиль допоміг набути власний театральний досвід»
[78]. Екстравагантність зовнішнього вигляду гурту привертає увагу майже
усіх критиків. Так, О. Мамченкова підкреслює: «Традиційні вишиванки та
шаровари, нещадно експлуатовані багатьма етноколективами меншого
калібру,

для

ДахаБраха

неприйнятні:

сценічний

образ

музикантів

продуманий до дрібниць і включає незвичайні шапки і сукні із запозиченими
з національних костюмів різних регіонів України деталями» [211].
«ДахаБраха» експериментує з жанрами, стилями, етнічними мотивами,
а останнім часом – навіть з англомовними текстами. Тому колектив є
бажаним учасником фестивалів різноманітних напрямів — від традиційного
етнічного виконавства до етно-репу, етно-джазу тощо. Український ансамбль
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набув популярності завдяки участі у численних фестивалях світового
масштабу (понад 300 концертів). У 2010 році гурту було присуджено ГранПрі найпрестижнішої російської премії ім. Сергія Курьохіна у галузі
сучасного мистецтва «Поп-механіка» (Санкт-Петербург). У 2013-14 рр.
«ДахаБраха» двічі відвідала Франції, а потім здійснили турне Канадою та
США, пропагуючи українську культуру: «ми часто відкриваємо для багатьох
Україну, тому що вона, за великим рахунком, – якась tabula rasa» [80].
Результатами творчих контактів «ДахаБрахи» з відомими музикантами
(фінський

акордеоніст

і

барабанщик

Кіммо

Похьонен,

співак-

афроамериканець Карл Фріенсон, білоруська група «Port Mone» та ін.) є
створення нових креативних програм і сумісні виступи в численних
концертах [80].
У творчому доробку гурту – концертний альбом «Надобраніч» (2006),
три студійні диски («Ягудки» (2007), «На межі» (2009), «Light» (2010)) та
спільний з «Port Mone» альбом «Хмелева Project» (2012).
«Надобраніч» містить 18 композицій. Їх прослуховування формує чітке
уявлення про специфіку творчості колективу, яку можна окреслити словами
Л. Тимченко: «ДахаБраха це – перформанс, диво потужної енергетики, сила
живих голосів» [328]. Більшість з композицій концертного альбому увійшла
до студійного диску «Ягудки» (11 пісень). Наступний диск «На межі» (6
композицій), з елементами психоделік-рок, за висловом кореспонденту
інтернет-видання «Коммерсантъ», «демонструє трансову складову народної
музики. Асоціації з темними язичницькими обрядами неминучі. Група
«ДахаБраха» органічно вписується в одну програму з построковими та
прогресив-роковими актами. <…> Базуючись на простій ритмічній схемі,
композиції групи розгортаються у болісно гипнотизуючі ландшафти» [79,
с. 33]. Філософський задумливий настрій цього альбому підкреслює
Л. Тимченко [328].
Значне місце у творчій скарбниці колективу посідає саундтрек до
фільму О. Довженка «Земля», представлений на одеському фестивалі німих
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фільмів у 2012 р. Цю роботу аналізує А. Пролетарський: «Плюс Дахи-Брахи в
тому, що їх еклектика непорівнянна з часом їх існування, вона шарувата, і
з'єднує в собі вікові перекази, скрегіт думок предків і боротьбу смислів
сучасників, помножені на музичні віяння дня сьогоднішнього. Вони на
своєму прикладі показали і розповіли про такий важливий елемент, як творча
свобода, яка необхідна, як повітря, людині, що творить і здійснює
трансляцію. Сказати, що вони впоралися з «Землі», так це нічого не сказати.
Вони змусили її крутитися і звучати, наповнивши звуками і голосами простір
між небом і землею» [285].
В іронічному, світлому і легкому альбомі «Light» гурт експериментує з
сучасними естрадними жанрами: драм-ен-бейс, хіп-хоп, реп, а альбом
«Хмелева project» критики влучно порівняли з «затемненням місяця» та
«цвітінням садів». Він був створений у селищі Хмелева, що на ІваноФранківщині, записаний у Лодзі (Польща) у 2012 р. Альбом містить 9
композицій – «осмислених, глибоких і трепетних, здатних одухотворити і
наставити» [286]. Це, на думку О. Зьобро, поєднують «здоровий гумор,
запальний драйв, нотку сакральності й неймовірну мелодику», а драматургія
програми мандрує від «музичної медитації» до «драйвового шаленства»
[118].
Безпосередніми враженнями від концертного виконання програми
поділився А. Пролетарський: «По здійснюваному на сцені дійству можна
було вважати, що перед нами якийсь сакральний ритуал, дійство природного
характеру. В їх вібраціях народжується світлий союз несамовитості і
концентрації,

щасливих

співзвуч

і

глибинного

концептуалізму.

Поступальний рух, розмірені ритми і чоти, неможливість неуважності при
прослуховуванні оного творіння робить з тебе людину думаючу. І вселяє
розуміння того, що музика – сфера народження і пошуку, де поєднуючись і
зливаючись, відбувається процес примноження і звершення. Музиканти у
складі семи осіб творили дійство злиття пластів і культур, створюючи сферу
саме природних співзвуч» [286].
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Отже, «ДахаБраха» не намагається представляти на міжнародних
фестивалях усю українську націю, а презентує одну з можливостей існування
сучасної музики. Самі учасники ансамблю вважають, що «В Україні бракує
сакральної ідеї, ідеї об’єднуючої. Проте сакральна ідея полягає не в
реставрації традиційних форм побутування й мислення народу, а насамперед
— у створенні нового міфу про самих себе. І цей процес самотворення, як і
будь-який містеріальний акт, проходить через руйнацію віджилого уявлення,
а саме — уявлення українців про себе як провінційну націю, залежну,
упосліджену, пасивну» [80].
Поєднання виконуваних зразків музичного фольклору з вишуканим,
іноді несподіваним аранжуванням (тембровим, ритмічним, динамічним
тощо) справляє враження імпровізаційної творчості ансамблю, залучає
вдячних слухачів до співтворчості.
Творчі досягнення групи, відомої нині майже в усьому світі, дозволили
журналу «Шо» назвати «ДахаБраху» «найціннішим українським культурним
експортом» [181].
Дослідження

проявів

української

народнопісенної

виконавської

парадигми у творчості гурту здійснимо шляхом прослухування та
музикознавчого аналізу композицій з різних альбомів, насамперед, з дисків
«Ягудки» (2007) та «На межі» (2009).
Перша пісня «Шо з-под дуба» з диску «Ягудки» вражає своєю
екстраординарною «культурною композицією»: джазове звучання віолончелі
(створюється за допомогою гліссандуючого pizzicato біля підставки в
характерній артикуляції, подібної до бас-гітари) та синкопи тромбону в
низькому регістрі поєднується з орнаментальним колоритом (східні ритми,
що виконуються на дарбуці), українська складова репрезентована народними
викриками соліста та quasi-автентичним співом дівчат.
Український народнопісенний колорит підсилюється за допомогою
застосування міксолідійського «мі» (у вокальній партії), пентатоніки та
однойменно-перемінного (E-dur – e-moll) ладів. На інструментальне звучання
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тризвуку та верхнього тетрахорду натурального мінору нашаровуються
мажорні вокальні поспівки.
Вокальну стилістику виконавиць у цій пісні можна охарактеризувати
наступним чином: «відкрита» артикуляція, пласка позиція піднебіння,
горизонтальний звуковий посил, редукування голосних, імпульсний тип
вокального видих, підголосок типу «горяк». Гурт застосовує гетерофонний
тип багатоголосся з характерними унісонами на фразових межах, який теж
асоціюється з народною українською традицією. Слід також звернути увагу
на численні мовленнєві ефекти: вигуки, причитання, скрип, сміх тощо.
В інструментальному програші пентатонічний мотив у віолончелі arco
(з ефектом нетемперованого строю, гліссандо та «під’їздами») поєднується з
синкопами акордеону, що знов-таки свідчить про еклектичну складову як
стилістичну ознаку колективу.
Специфіка другої пісні («Русалочки») міститься в шаленій енергетиці
грузинських

ритмів,

котрі

створюються

«букетом»

ударно-шумових

інструментів: дарбука, бубон, гуцульський барабан, маракаси тощо. Вокальна
складова пісні побудована наступним чином: заспів – відповідь (тріо) –
характерний «підсумовуючий» викрик «Ха!». Для ладової основи основного
мотиву також залишається характерним однойменний мажоро-мінор (As-dur
– a-moll). Серед засобів вокального звуковидобування, окрім згаданих
фольклорних атрибутів, звертають на себе увагу різноманітні glissando
(висхідні, низхідні, швидкі, уповільнені, зависаючі, повзучі).
Пісня «Пані» (№ 3), як і попередня, звучить у супроводі ударношумових інструментів. Вокальна ж модель дещо змінюється: щільне
звучання грудного регістру, скандування складів, «польовий» посил звуку,
підсилене редукування голосних, усічення (обриви) фраз асоціюються з
українською автентичною вокальною традицією. Голоси наздоганяють один
одного, як луна, «обриваються» на крещендо – і після генеральної паузи
яскраво вступають разом tutti, що створює незабутній ефект. Але власне
українська народнопісенна виконавська парадигма асимілюється у цій пісні з
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елементами обертонової техніки, притаманної східній традиції (спів
тибетських монахів) – це стосується медитативного «Аум!», – та прийомами
розщеплення унісону (що генетично походять з композиційної техніки
мінімалістів

ХХ

ст.).

Гумористичний

ефект

створюється

шляхом

розташування цих прийомів у незвичному контексті: медитативний «Аум!» з
подальшим зітханням (сповзаюче по гліссандо «а») з’являється після слів
«жіноча доля журіца».
Наступна пісня «За дуби» (№ 4) має подібний виконавський склад:
жіноче вокальне тріо, речитатив та вигуки соліста, інструментальний
супровід ударно-шумовими інструментами (дарбука, гуцульський барабан,
маракаси). Запальні грузинські ритми переплетені з типово гуцульськими
вигуками (Дрррррррр! Ха!). Основний мотив, котрий розпочинається з двох
висхідних (в одному напрямі) кварт, підхоплюється усіма співачками. В цій
пісні дуже багато різноманітних вигуків («Дррррр! Ха!», синкопи на «О!»,
«Гей!», «Ііііііі – Йа!» висхідних гліссандо тощо). Між куплетами розташована
своєрідна речитація вокаліста (Табадай!), яка представляє собою остинатний
мотив, що вносить міксолідійський колорит у звучання Фа-мажору (мібемоль). У пісні зберігаються усі атрибути українського народнопісенного
виконавства (редуковані голосні, особливо «е-и» у кадансах («дуби»,
«голуби»), горизонтальний звуковий посил). Незвичайним нюансом є
застосування одного з прийомів екстремального вокалу (гроулінг), котрий
зазвичай використовується в рок-музиці.
«Ой

у

Києві»

–

пісня,

наповнена

мінімалістичними

звуконаслідувальними ефектами: за допомогою шумових інструментів
створюються ефекти завивання вітру, тріску дерев. З тиші народжується
примарний тон пісні, її фундамент – він звучить у віолончелі спочатку як
простий, а потім – як подвійний органний пункт з перемінними центрами.
Цікавою є партія віолончелі на початку пісні: на витриманий нижній тон
нашаровується «блукаючий» по гліссандо верхній звук. Усередині інтервалу,
охопленого гліссандо, розташовані звуки, які не входять у темперовану
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систему. Вокальній стилістиці солістки притаманні наступні якості:
імпульсне

дихання,

скандування,

неточне

інтонування,

орнаментика

(оспівування та морденти) мелодичної лінії (котра представляє собою
поспівку у невеличкому діапазоні малої терції), застосування прийому
субтону (котрий створює ефект стогону). В інструментальному програші на
остинатну фігуру у віолончелі нашаровуються ритми гуцульського барабану
та дарбуки, звучання варгану та спів соліста у манері обертонового вокалу
(тибетського походження).
У другому куплеті звучить все жіноче тріо. Пісня побудована на
прийомі наскрізного crescendo (за текстом відбувається зведення церкви). З
автентичних прийомів народнопісенного виконавства тут застосовані
прийоми гетерофонного багатоголосся з характерними зведеннями усіх
голосів в унісон та зупинки на сьомому натуральному ступені в каденціях,
введення додаткових складів («раду-є-ся, земле», «грай-є, море»), а також
редукування голосних («е-и» – «засвєти», «а-е» – «яснеє» тощо).
Архаїчно-ритуальний

колорит має пісня

«На добраніч». Вона

розпочинається з невизначеного віддаленого гулу, який згодом переростає у
скрегіт та завивання. Подібний ефект створюється переважно за допомогою
прийому ponticello (гри у самої підставки віолончелі), при застосуванні
котрого лише шляхом зміни швидкості руху смичку можна досягти
різноманітних ефектів (швидко – завивання, повільно – тріск та скрегіт).
Окрім цього, учасники гурту знов вдаються до прийомів екстремального
рокового вокалу, застосовуючи у вступі шрайк (завивання подібні до
вовчих), а у третьому куплеті – кроук (каркання у низькому регістрі).
У вступі поступово з гулу та скреготу народжується тон, який згодом
набуває пульсації, створюючи образ ритуального танцю. Ритмічне ostinato
супроводжується accelerando та боєм різноманітних барабанів. Вокальна
партія у першому куплеті представляє собою театральний шепіт на піджатій
гортані, котрий у другому куплеті переростає у напів-речитатив – напів-спів.
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У

третьому

куплеті

солістка

застосовує

народно-академічну

трансформацію народнопісенної виконавської парадигми («бароковий» вокал
(розділ

3.2.)).

Вона

асимілюється

з

народнопісенними

атрибутами

(гетерофонний тип багатоголосся з характерними унісонами, редукування,
горяк тощо). Таким чином, у цій пісні синтезуються народнопісенна
виконавська парадигма та її народно-академічна та «рокова» трансформації.
В «Африці» можна спостерігати дещо інші виконавські прийоми, які
дуже схожі на репетитивну техніку мінімалістів: це стосується своєрідного
орнаментально-остинатного курликання двох жіночих голосів у високому
регістрі (академічна купольна манера прикритого співу). Це курликання,
разом з зачаровуючими уповільненими ритмами ударних «тяжкими
звуковими краплями», котрі роняє віолончель та «тибетським обертоновим»
звучанням соліста, стають «дрижачим у повітрі» фоном для роздуму-сповіді
солістки. Згодом пульсація зростає разом з динамікою – і на словах «Ой на
горі женчики» гурт повертається до традиційної степової манери, з твердою
атакою звуку, горизонтальним звуковим посилом та редукцією голосних
звуків.
У пісні «Козак» звуконаслідувальні ефекти стають ще більш
витонченими: удар гуцульського барабану подібний до пострілу, гра на
дарбуці створює враження наближення та віддалення кінського тупоту.
Вокальна складова поєднує «степове» звучання грудного регістру співачок з
народною гетерофонією.
У пісні «Весна чілі» гурт «ДахаБраха» пропонує народнопісенну
виконавську парадигму, подібну до творчості Н. Матвієнко: віддалений
жіночий спів на опорі з використанням головного резонатора та усміхненої
артикуляції звучить високо і чисто на тлі «весняних звуків», створених
ударно-шумовими інструментами (тут і дзюркіт струмків, і пісня дятла, і
щебетання птахів, і далекий грім у виконанні гуцульського барабану). У
другому розділі пісні виконавські засоби дещо змінюються: вокальному
звуковидобуванню тут притаманне неточне інтонування, носовий призвук,
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гетерофонний склад, який народжує пряні секундові співзвуччя з мережива
неакордових звуків.
Цікавий ефект досягається у пісні «Ой за лісочком» з альбому «На
межі». Ось як описує його Л. Тимченко: «А далі не просто нове, а нові
технології! Шоу одного мобільного телефону. Марко вмикає «трубку» з якої
лине запис ніби старовинний. Дівчата рухаються та «співають» під власну
фанеру. Поскрипує неякісний запис, мов спогад про те, що сталося давнодавно. Вступають інструменти і жалісливі (уже справжні) голоси дівчат
благають: «Ой ти козаче, не ходи до мене, бо буде не слава на тебе й на
мене». А жорсткуватий чоловічий голос починає розповідати трагічну
історію. Різкі та болісні звуки, що Ніна видобуває з віолончелі, заставляють
здригатися. Гул інструментів наприкінці накочується хвилею щоб різко
обірватись» [328]. Додамо, що ефект старовинності досягається ще й
використанням тангової формули в акомпанементі. Вокальна складова тут
вже інша: це щільний звук з використанням грудного резонатора. В партії
соліста

значно

редукуються

звуки

та

додаються

окремі

склади.

Народнопісений колорит, як і в пісні «На добраніч», додається застосуванням
думного ладу (особливо четвертого підвищеного щаблю).
Як приклад вдалого експерименту гурту наведемо об’єднання й
нашарування в композиції «Дівка Марусечка» з альбому «На межі» народної
автентичної теми й геніальної композиторської стилізації (епізод із
«Щедрика» М. Леонтовича), що сприяє динамізації слухацького сприйняття
цієї композиції, виявляє несподівані нові відтінки обох мелодій.
Заслуговує окремої уваги «магічна» пісня «Specially for you» на
«англійському діалекті», специфіка якого з’ясовується в одному з інтерв’ю
М. Галаневича. На питання журналіста про автора слів музикант відповідає:
«Більшість слів – це українські автентичні пісні, в яких може бути змінена
мелодика. Англійські ж з’являються незрозуміло яким чином – як наприклад
Specially For You, що придумувалася спочатку просто як завивання, але під
час розробки народився англійський текст» [263].
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Отже, народнопісенне виконавство гурту «ДахаБраха» асимілює
народнопісенну виконавську парадигму різних народів світу, синтезуючи її з
народно-академічною

та

джаз-роковою

трансформаціями.

Зберігаючи

ідентичність українського фольклору шляхом відтворення його базових
виконавських моделей, музиканти в той же час «занурюють» його в широкий
контекст світового музичного мистецтва, доводячи тезу про те, що у
планетарному оркестрі українська музика має свій неповторний голос.
Висновки до Розділу 3
Отже, здійснений у розділі стилістичний аналіз дозволив виявити
характерні ознаки народнопісенної виконавської парадигми у творчості
провідних представників українського народнопісенного виконавства.
Специфічність творчості Р. Кириченко визначається поєднанням
народнопісенної

виконавської

парадигми

з

народно-академічною

та

естрадною її трансформаціями. Народнопісенна виконавська парадигма у
творчості Р. Кириченко поєднує такі виконавські прийоми: «пласке»
звучання у грудному регістрі, горизонтальний вектор звукового посилу,
переважне застосування низького грудного регістру, редуковані голосні,
«щілинна»

артикуляція, легкі, мікроорнаментика – майже непомітні

glissando й форшлаги, котрі передують довгим тривалостям, звукообриви,
мовленнєві ефекти, «імпульсний» розподіл дихання, акцентування (до
скандування) окремих слів. В манері, наближеної до народнопісенної
виконавської парадигми, Р. Кириченко трактує обробки народних пісень, а
також – авторські пісні фольклорного напряму. Народно-академічна
трансформація

народнопісенної

виконавської

парадигми

у

творчості

Р. Кириченко фундується на опертому співі (сильний імпеданс), високій
позиції піднебіння, чіткій близькій артикуляції, позбавленої редукованих
звуків, поєднанні і варіюванні різноманітних видів вокальної атаки (котрі
мають виражальне значення), рівномірному типі вокального видиху. В цій
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манері виконуються переважно авторські пісні, наближені за жанром до
романсу. Естрадна трансформація народнопісенної виконавської парадигми у
творчості Р. Кириченко містить такі установки: нейтральне положення
гортані, субтони, придихи, теплий тембр, гіпертрофована щирість інтонації,
принцип «наспівування», усереднені (mezzo piano) динамічні градації.
У творчості Н. Матвієнко народнопісенна виконавська парадигма
проявляється наступним чином:
– застосування техніки опертого співу з переважанням головного
резонатора, близької «усміхненої» артикуляції, котрі забезпечують особливу
щирість, м’якість та кристальну чистоту співочого тембру, її поєднання з
народнопісенним типом вокального звукоутворення (пласка або нейтральна
позиція піднебіння, горизонтальний звуковий посил, редукування голосних,
народна орнаментика (різноманітні glissando), мовленнєві ефекти (субтони,
напівговір, примовляння), елементи «імпульсного» дихання);
– «льєзоновий» тип виконавського фразування, забезпечений сильним
імпедансом, співвіднесенням фразових меж з нюансами словесного тексту,
застосуванням швидких «підхватів» дихання;
–

різноманітні

прийоми

виконавського

варіювання

(мелодичні,

орнаментальні, акцентні, артикуляційні, динамічні варіанти), витончена
мелізматика та мікро- гліссандування, майстерне філірування;
– осмислення пісень міського походження на основі синтезу
народнопісенної

виконавської

парадигми

з

її

народно-академічною

трансформацією, у контексті барокового вокалу (збірки «О, розкошная
Венеро», «Всякому городу нрав і права»), що забезпечує акустичний баланс
вокального тембру з невеликими інструментальними ансамблями (струнні,
дерев’яні духові, клавесин) та обумовлює, з одного боку, відносно м’яку
вокальну атаку, невелику амплітуду vibrato та спокійний неспішний характер
виконання, а з іншого, – застосування техніки опертого співу; збереження
принципу «динаміки трикутника» [див. 176], тобто поступове ослаблення
гучності (з паралельним застосування «купольного» співу) разом з
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підвищенням теситури; динамічний розподіл голосу протягом усього
діапазону (у висхідному русі – ніжніше звучання, у низхідному – повніше та
сильніше), поєднання кантилени з вокальною рухливістю (орнаментика
французької (маркетованої) та італійської (імпровізаційні рулади) манер),
чітке координування гортані та легкого дихання та точності інтонування,
майстерність вокального філірування (messa di voce), дикційну ясність «при
невеликому розкритті піднебінно-глоточного замикання».
У народнопісенному виконавстві К. Кондратенко народнопісенна
виконавська парадигма синтезується з її естрадною трансформацією,
поєднуючи:
–

фольклорну

основу

тематизму

пісень

та

народну

манеру

звукоутворення;
– емоційну потужність та відвертість, притаманні рок-музиці;
– простоту та доступність, характерні для поп-музики;
– гіпнотичну атмосферу, котра є найважливішою для стилю транс;
–

сучасний

тембро-ритмічний

контекст,

створений

засобами

електроніки;
– дотримання структури класичного стилю хаус (розмір 4/4, повільний
темп, м’які акценти на 2 та 4 долі (snare або clap), на кожну восьму
тривалість припадає неакцентований hi-hat, є присутньою басова лінія та
мажорні акорди синтезатора).
Унікальність вокального тембру (сопрано у Н. Матвієнко та
К. Кондратенко, мецо-сопрано у Р. Кириченко) доповнюється специфічними
індивідуальними прийомами народнопісенного виконавства.
Серед індивідуальних виконавських прийомів Р. Кириченко слід
відзначити:
– оперування регістрами (щільне звучання середнього регістру
«поглиблюється» у низхідному русі переведенням звучання у грудний
регістр, або «віддаляється» у висхідному русі шляхом включення головного
резонатора та епізодичного застосування фальцету);
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– сполучення двох підходів до кадансових подовжених звуків
(філірування, або вквітчання останнього тону у розкішне звукове вбрання з
ефектом vibrato за допомогою crescendo та фінального діафрагмального
«обриву»);
– прийом оперування щільністю звуку, яка збільшується на сильних
долях та зменшується на слабких (збільшення щільності супроводжується
артикуляцією portamento, послаблення «звукового тиску» – артикуляцією non
legato, наближеного до staccato), варіювання позиції піднебіння, котра
зумовлює «модуляції» з автентичного типу вокалізації (нейтральна позиція) –
в академічний тип вокалізації (висока позиція).
Ексклюзивними виконавськими прийомами Н. Матвієнко є:
– стрімке й різке crescendo на одному-двох звуках, яке «обривається»
діафрагмою;
– «спадаючі» glissando у кадансових зонах;
– придихи (типу субтонів) з наступним piano, котрі визначають
смислові локальні кульмінації;
– crescendo, пов’язане зі сплощенням позиції піднебіння, що надає
співачці змогу оперувати просторовими параметрами, створюючи акустичне
враження переміщення звуку у просторі;
– crescendo на тривалих звуках, пов’язане з їх поступовим тембровим
забарвленням;
–

застосування

звуконаслідувальних

ефектів

(імітація

голосом

церковного дзвону – «Через наше сельце», гукання – «Веду русалку»,
просторові ефекти наближення та віддалення – «Журавлики одлетіли»).
Серед вокально-виконавських засобів К. Кондратенко є:
– глісандовані октавні стрибки у високому регістрі на forte та
«гукання» (русалчини заклички);
– елементи звуконаслідування (кування);
–

дотримання

традицій

барокової

вокалізації

–

характерний

кришталевий звук, без vibrato, з м’якою атакою, «усміхненою» артикуляцією;
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– застосування йодлів;
– зіставлення головного та грудного регістрів на glissando;
– дотримання традицій народнопісенного виконавства – пласка позиція
піднебіння, горизонтальний звуковий посил, орнаментальне оздоблення,
редукування голосних звуків, нерівність звуковедіння, скандування окремих
складів;
– зіставлення акустичного та електронного звучання співочого тембру.
Таким чином, асимілюючи традиції українського народнопісенного
виконавства й органічно відтворюючи їх, українські Берегині ще раз
підтверджують

тезу

про

позачасову

актуальність

фольклору

як

концентрованого утілення менталітету нації. Водночас із осягненням
цілісності національної культурної спадщини в її синхронії та діахронії така
творча позиція стає основою для формування шляхів експериментального
єднання народнопісенної виконавської парадигми та її народно-академічної
та естрадної трансформації.
Творчі пошуки «Древа» і «ДахаБрахи» віддзеркалюють основні
тенденції втілення народнопісенної виконавської парадигми в сучасному
українському ансамблевому виконавстві: прагнення абсолютно точного
відтворення фольклорних зразків ( «Древо») та осучаснення народнопісенних
зразків шляхом створення для них певного контексту, не притаманного їм у
первісному вигляді («ДахаБраха»).
Загальною ознакою згаданих гуртів є поєднання дослідницької та
виконавської практики. Репертуар колективів складається з пісень, котрі самі
музиканти збирають під час етнографічних експедицій: «Древо» – селянська
традиційна пісня Полісся, «ДахаБраха» – фольклор Центральної України.
Концепція гурту «Древо» полягає в усвідомленні та відтворенні
селянської традиційної пісні як глибокого й повноцінного явища, що
базується на засадах питомих локальних традицій і не потребує додаткової
обробки, на яку орієнтується більшість академічних народних хорів. Як
правило, пісні виконуються a capella. Фольклорний колектив став історично
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першим українським колективом, котрий сконцентрував свою діяльність в
означеному напрямі.
Творчу концепцію «ДахаБрахи» можна розглядати у контексті напряму
world-music. Жанр етно-хаосу, у якому, за власним визначенням, працює
колектив – це не автентичне відтворення традиційних зразків народної
української творчості, а ніби їх адаптація до сучасного слухача. Серед
музичних явищ, що вплинули на формування виконавської стилістики
«ДахаБрахи»

–

давньоукраїнська

американський

мінімалізм,

Найважливіші

ознаки

гра

пісня,

ритми

малійських

українського

та

мелодії

музикантів

народнопісенного

Сходу,

(Tinariwen).
виконавства

поміщаються «у світовий контекст». Отже, українські пісні оздоблені
екзотичним інструментальним супроводом (індійські табли, буддійський
гонг, австралійське діджеріду, гуцульський барабан, український бугай,
колісна ліра, джамбе, дарбука, великий барабан, віолончель, тромбон, боян,
дитячі гармошки, маракаси, російські трещотки, свистульки тощо), котрий
відіграє значну роль у процесі осучаснення фольклорних зразків.
Таким чином, діяльність гуртів «Древо» і «ДахаБраха» демонструє
полівекторність утілень української народнопісенної виконавської парадигми
при загальному прагненні збереження ідентичності українського фольклору.
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ВИСНОВКИ
Аналіз наукової джерельної бази довів, що означена в дисертації
проблематика недостатньо розкрита в науковому просторі. У процесі
дослідження досягнута мета дисертації, що дозволило дійти певних
висновків.
1. Запропоновано визначення поняття «народнопісенне виконавство»
як парадигмального явища інтегративної синкретичної реалізації духовнотворчої діяльності з опредметнення народної пісенності, яке має національну
природу, регіональну забарвленість і ґрунтується на нероздільності та
первинній колективності суб’єкта й об’єкта. Основними атрибутивними
ознаками народногопісенного виконавства є: відсутність вібрації, нижчий
(порівняно з академічним та естрадним виконавством) рівень високої
співочої

форманти,

відкрите

звукоутворення,

природно-мовний

стан

співацького апарату, виняткова значущість агогіки, зокрема аугментації,
редукування ненаголошених голосних, уведення другорядних наголосів,
нетемперованість інтонації, значущість специфічних прийомів (апокопа,
глісандування, обривання звучання та слово переривання), наявність
додаткових за характером вигуків і складів, розспівування складів із
приголосними огласовками в кінці строфи тощо.
2.

Доведено,

що

своєрідним

феноменологічним

субстратом

народнопісенного виконавства є народнопісенна виконавська парадигма –
комплекс

засобів

виразності,

унікальність

відтворення

якого

у

виконавському акті виявляється на рівнях: музичної виразності тексту;
позатекстовому (специфіка тембру виконавця/виконавців, звукоутворення та
дихання, агогіка, темпоритм, динаміка, мелізматика, імпровізаційність,
специфічні прийоми вокальної техніки, емфатичні наголоси, фактура);
позамузичному, контекстуальному (пов’язаному з обрядовістю, іміджем,
пластикою, мімікою, костюмом, рухами виконавця); комунікаційному в
контексті взаємодії «виконавець – публіка»; змістовно-семантичному як
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ментально

об’єднуючого

фактора

щодо

регіонально,

жанрово

та

індивідуально детермінованих актів виконавства.
3. Встановлено паралелі між комплексом атрибутивних ознак
народнопісенного

виконавства

та

такими

загальновизнаними

та

взаємодетермінованими рисами ментальності українського народу, як:
- індивідуалізм (уособлення спільноти у виконавці, унікальність
тембру, наявність унікальних найтонших інтонаційних нюансів, мелізматики,
глісандування, агогіки, аугментації, динаміки, принципової довільності
дихання, артикуляції, пластично-мімічного та іміджевого аспекту виконання,
свободи руху голосів у народному контрапункті);
- емоційність й інтровертизм, (високий емоційний тонус, насиченість
засобами посилення виконавської експресії – «мережаність» і хроматизація
інтонаційного

рельєфу,

використання

«невокальних»

засобів

звуковидобування, ампфлікація, агогіка, складорозспіви, емфатичні наголоси,
імпровізаційність, емпатичність, «переймання» актом виконання як життя у
пісні, насиченість вигуками);
- екзекутивність (значущість жіночого виконання, значущість архетипу
Неньки-України, а також закріпленість комплексу ознак народнопісенного
виконавства та їх парціальне відтворенні в сучасній художній практиці);
- кордоцентризм (виняткові природність та щирість народнопісенного
виконавства, орієнтованість на «співомовлення», природно-мовний стан
співацького апарату, що створюють «спів серцем», активна соціальна позиція
народних співаків та виконавців народної пісні,
- антеїзм (орієнтованість виконавців на збереження регіональної
специфіки пісенності та виконавства, значущість традицій співочого
середовища та музичних діалектів, що відбиває специфіка артикуляції,
сучасне тяжіння до відродження народнопісенного виконавства як відлуння
архетипу єдиного Дому спільноти);
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- пантеїзм (значущість використання в акті виконавства лексем, що
демонструють світле обожнення природи, ономатопея тощо, загальний
високий динамічний тонус, гукання, польотність голосів).
4. Сформовано уявлення про народнопісенне виконавство як цілісну
систему, основу якої складає народнопісенна виконавська парадигма, що з
феноменологічної точки зору функціонує в:
- різних формах репрезентації народної пісні – таких, що передбачають,
з одного боку, її автентичне копіювання, з іншого – творчу переробку
композитором. Це зумовлює унікальний у кожному конкретному випадку
вибір репрезентантом виконавської парадигми;
- різних варіантах співвідношення вокального та інструментального
начал – від a capella до виконання з інструментальним супроводом (різного
ступеня значущості у розвитку образного кола пісні та її драматургії);
- контексті розмаїтих індивідуальних виконавських репрезентацій
народної виконавської парадигми та їх синтезу з рисами народноакадемічного, академічного, естрадного виконавства тощо.
З онтологічної точки зору народнопісенне виконавство функціонує в
межах репрезентації народної пісні: 1) у фольклорному, автентичному
контексті; 2) у професійному середовищі.
Специфіка застосування різних аспектів народнопісенної виконавської
парадигми у професійній сфері яскраво простежується:
- в музично-драматичному театрі, в контексті якого народнопісенне
виконавство

та

парціально

відтворена

народнопісенна

виконавська

парадигма постають як засоби уточнення сценічних образів, відбиття
реалістичної спрямованості та національної природи й сутності вітчизняного
театру;
- на концертній естраді, в межах якої розподіляються: колективне
виконавство, де вирізняються хорова (народно-академічна модифікація
народнопісенної

виконавської

парадигми)

та

ансамблева

(на основі

народнопісенної виконавської парадигми, народно-академічної та естрадної її
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модифікацій) форми; сольне виконавство (на основі народнопісенної
виконавської парадигми, народно-академічної та естрадної її модифікацій).
5. Суб’єктивним чинником формування специфіки українського
народнопісенного виконавства в сучасному мистецькому просторі є
репрезентативна творчість знакових особистостей. Визначено спільну для
провідних солістів ознаку, яка полягає в опорі в репертуарній політиці на
архетипічні

образи-символи

української

ментальності

–

образи,

що

увиразнюють базові національні моделі (образи Матері, рідної домівки,
дитинства, любові, життя, дороги, мови) або символи української поетики
(сонце, вишня, криниця, зірка). Так, Р. Кириченко та Н. Матвієнко
створюють певний сценічний імідж, який є уособленням Українки – Матері,
Жінки, Берегині, Козачки (Р. Кириченко). При цьому Р. Кириченко акцентує
святкову, особливу складову цього образу, а Н. Матвієнко прагне
дотримуватися максимально природної органічної, невимушеної поведінки,
практично позбавленої активної міміки та жестикуляції. Для К. Кондратенко
провідним є містичний, архаїчний образ Русалки як голосу природи, рідної
землі. В її піснях органічно поєднуються світ природи («дикі» русалчини
заклички), світ людини (барокова та степова виконавська стилістика) та світ
цивілізації (електронно-інструментальний контекст).
6.

Виявлені

характерні

ознаки,

які

забезпечують

унікальність

репрезентативної творчості кожної з означених співачок. Сольний спів
Р. Кириченко містить три складові:
– народнопісенну виконавську парадигму (обробки народних пісень,
авторські пісні у народному дусі), відзначену «пласким» звучанням
переважно грудного регістру, горизонтальним вектором звукового посилу,
застосуванням

редукованих

голосних,

щілинною

артикуляцією,

мовленнєвими ефектами, «імпульсним» розподілом дихання;
– народно-академічну трансформацію народнопісенної виконавської
(переважає у піснях, наближених до жанру романсу), котра ґрунтується на
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засадах опертого співу з високою позицією піднебіння, чіткій артикуляції без
редукованих голосних, варіюванні співочої атаки, рівномірному диханні;
– естрадну трансформацію народнопісенної виконавської парадигми
(авторські пісні у стилі поп-фольк), що характеризується нейтральним
положенням гортані, субтонами, придихами, «теплим» тембром, особливою
щирістю інтонації, принципом «наспівування», переважанням усереднених
динамічних градацій.
Незважаючи на різноманітність творчих експериментів у різних сферах
музичного мистецтва (сольне та гуртове автентичне виконавство, виступи з
академічними колективами, спільні проекти з лідерами української естради, з
рок-гуртами), творчість Н. Матвієнко сформована на основі народнопісенної
виконавської парадигми, оригінально утіленої в особистій виконавській
стилістиці співачки.
Синтез народнопісенної виконавської парадигми та її естрадної
трансформації

у

творчості

К. Кондратенко

забезпечує

поєднання

фольклорних традицій з сучасними новітніми тенденціями, притаманними
рок- та поп-, електронній музиці. В основі власне вокальної стилістики
співачки – розвиток традицій Р. Кириченко та Н. Матвієнко, поєднання
сільської (степова манера) та міської (бароковий тип вокалізації) традицій
українського народнопісенного виконавства.
7. Визначені специфічні індивідуальні прийоми народнопісенного
виконавства у творчості Берегинь народної пісні.
У Р. Кириченко: оперування регістрами, сполучення двох підходів до
кадансових подовжених звуків, оперування щільністю звуку, варіювання
позиції піднебіння, котра зумовлює «модуляції» з народнопісенного
(нейтральна позиція) – в народно-академічний (висока позиція) тип
вокалізації.
У Н. Матвієнко: стрімке й різке crescendo на одному-двох звуках, яке
«обривається» діафрагмою, «спадаючі» glissando у кадансових зонах,
придихи (типу субтонів) з наступним piano, котрі визначають смислові
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локальні кульмінації, crescendo, пов’язане зі сплощенням позиції піднебіння,
що надає співачці змогу оперувати просторовими параметрами, створюючи
акустичне враження переміщення звуку у просторі, crescendo на тривалих
звуках, пов’язане з їх поступовим тембровим забарвленням, застосування
звуконаслідувальних та просторових ефектів.
У К. Кондратенко: глісандовані октавні стрибки у високому регістрі на
forte та «гукання», елементи звуконаслідування, дотримання традицій
барокової вокалізації, застосування йодлів, зіставлення головного та
грудного регістрів на glissando, дотримання традицій народнопісенного
виконавства, зіставлення акустичного та електронного звучання співочого
тембру.
8. Визначено, що провідними напрямами відтворення народнопісенної
виконавської

парадигми

в

сучасному

українському

ансамблевому

скрупульозним

відтворенням

виконавстві є:
–

виконавство

з

точним,

навіть

народнопісенних зразків у їхньому первісному вигляді, презентоване,
зокрема, творчістю гурту «Древо»;
– творча переробка, осучаснення народних зразків, шляхом створення
для них певного, не притаманного первісному вигляду контексту, через
додавання пружного ритмічного інструментального супроводу, який збагачує
та висвітлює нові грані фольклорного зразка, іноді через зміну темпів,
шарування різних мотивів, що притаманно творчій спрямованості гурту
«ДахаБраха».
9. Доведено, що концепція гурту «Древо» як своєрідного «транслятора»
народних традицій у сучасне мистецьке середовище, його прагнення зберегти
та автентично відтворити не лише загальні обриси народного співу, але й
передати нюанси місцевих діалектів, обумовили формування стилістики на
основі народнопісенної виконавської парадигми:
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– «білий звук» як провідна манера звукоутворення, що фундується на
поєднанні опертого співу з пласкою позицією піднебіння, горизонтальним
(«польовим») звуковим посилом та «щілинною» артикуляцією;
– низький рівень високої співочої форманти, переважання грудного
резонатора, тверда вокальна атака;
–

велика

кількість

прийомів

мікромелізматики,

різноманітне

гліссандування, форшлаги, варіантність;
– редукування голосних;
– побудова програми за принципом solo – tutti;
– стрічкове багатоголосся;
– прийоми розшарування унісону та тривалі унісони або «фальцетні
йодлі» на ферматі;
– елементи нетемперованого співу;
– скандування окремих слів та складів за допомогою імпульсного типу
вокального видиху, уведення додаткових складів.
10. Виявлені ознаки ансамблевого виконавства гурту «ДахаБраха» як
синтезу

народнопісенної

виконавської

парадигми

та

її

естрадної

трансформації, в основі якого – поєднання характерних прийомів та засобів
виконавської стилістики, які притаманні фольклору різних народів. У піснях
колективу можуть поєднуватися:
– українська народнопісенна виконавська парадигма («відкрита»
артикуляція, пласка позиція піднебіння, горизонтальний звуковий посил,
редукування голосних, імпульсний тип вокального видих, підголосок типу
«горяк», гетерофонний тип багатоголосся з характерними унісонами на
фразових межах, численні мовленнєві ефекти: вигуки, причитання, скрип,
сміх тощо), – та джазове звучання віолончелі (пентатонічний мотив з
ефектом нетемперованого

строю), синкопи

тромбону та

акордеону,

грузинські ритми (дарбука, бубон, гуцульський барабан, маракаси);
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– традиції українського народнопісенного виконавства – та елементи
східної обертонової техніки, прийоми розщеплення унісону (що несподівано
веде до гумористичного ефекту);
– мінімалістичні звуконаслідувальні прийоми (завивання вітру, тріск
дерев), нетемперовані остинатні мотиви у віолончелі, автентичний вокал
(«степова манера», гетерофонне багатоголосся, унісони, додаткові склади),
ритми гуцульського барабану та дарбуки, звучання варгану та спів соліста у
стилістиці тибетських монахів;
– колористичні прийоми, створені прийомом ponticello (гри у самої
підставки віолончелі), поєднання народнопісенної виконавської парадигми з
елементами екстремального вокалу у стилістиці рок (шрайк, кроук) та
барочного вокального виконавства.
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