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Дисертацію

присвячено

теоретичному

обґрунтуванню

проблем

втілення художнього образу в камерно-вокальному мистецтві. На основі
загальнотеоретичних питань переломлення в музиці закономірностей
художнього образу, розкриття форм його буття, а також взаємини в структурі
«особистість композитора – музичний твір – особистість виконавця»
розглядається поняття «персоніфікація музичного вислову» та специфіки
його втілення в процесі виконавської інтерпретації.
Народження музично-сценічного образу в виконавському процесі
здійснюється за допомогою розкриття персонажної свідомості, обумовленої
поетичним текстом твору і її музичною реалізацією. Важливим кроком до
осягнення особистості персонажа камерно-вокального твору для виконавця є
питання, пов'язане зі ставленням композитора до поетичного тексту: чи
бачить він у Поета своє інше Я, або Іншого, і як він ставиться до світу, їм
створеному. Адже виконавець має справу із вторинним (музичним)
перетворенням тієї чи іншої моделі, і зобов'язаний йти не тільки від слова,
але й від слова, яке вже втілене в музиці.
На підставі положень К. Юнга робиться висновок про те, що в процесі
творчості автор персоніфікує свою психологічну сферу у власний персонаж.
Розгляд даного феномена є необхідним концептуальним підходом для
осмислення подальшої «долі» створюваного персонажу в процесі актуалізації
музичного (в тому числі і камерно-вокального) твору виконавцем.
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Таким чином, з точки зору психології, персоніфікація музичного
вислову як виконавська проблема – це прагнення засобами музичної
виразності

голосу

та

інструмента

створити

структуру

іншої

особистості (персонажа, способу, героя) і виступити від її імені. Це –
такий процес виконавської творчості, в якому Персона і Тінь (за
К. Юнгом) музичного персонажа стають частиною Персони співакаактора. Причому в камерно-вокальному мистецтві персоніфікація
музичного вислову більшою мірою пов'язана з розкриттям тіньової
частини особистості персонажу.
Відзначається, що китайська камерно-вокальна музика має найдавніші
історичні корені. У ній знайшли відображення ментальні установки, пов'язані
зі ставленням людини до дійсності. Доводиться, що основу національного
філософсько-естетичного мислення, що відображає національний звукообраз,
складають характерні інтонації і тембри китайського інструментарію, форми
церемоніальних і театральних традицій, специфічна національна картина
світу, світоглядні судження, ставлення людини до природи та ін. В камерновокальній сфері виконавства дані складові набувають особливого значення в
наслідок специфіки образної сфери цього музичного жанру.
Процес персоніфікації музичного вислову в китайському камерновокальному виконавстві вимагає глибокого і всебічного вивчення в силу
специфіки національних світоглядних установок, особливостей культури та
співочих традицій. Вивчення специфіки виразності композиторських і
виконавських засобів, що сприяють процесу персоніфікації музичного
вислову виконавця, відкриють шлях до художньої інтерпретації, яка в свою
чергу, дозволить осягнути зміст камерно-вокальних творів видатних
китайських композиторів ХХ століття.
Головним інструментом в процесі втілення персонажу в камерновокальному виконавстві є персоніфікація музичного вислову – спосіб
культивування персонажної свідомості і інструмент пізнання вокальносценічного образу. Персоніфікація визначає процес моделювання і
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трансляції за допомогою музичного вислову індивідуальності музичного
персонажа, створеного композитором на основі взаємодії музичного і
літературного тексту. Від того, хто здійснює музичний вислів,
залежить,

яким

чином

здійснюється

сам

процес

персоніфікації.

Наприклад, персонаж може говорити від свого імені, розповідати про
когось, висловлювати міфопоетичний погляд на навколишній світ.
Величезне значення в даному процесі має епоха і національна специфіка,
відображена в музичному творі.
Розвиток китайської камерно-вокальної лірики ХХ століття нерозривно
пов'язаний з освоєнням світового вокального мистецтва. Використовуючи
цей досвід, китайські композитори передають національну самобутність
своєю творчістю. У процесі аналізу камерно-вокальних творів китайських
композиторів ХХ століття виявлено такі типи персоніфікації музичного
висловлювання:
– «Я – Я» як модель ліричного самовираження;
– «Я – Інший» як модель епіко-драматичного оповідання;
– «Я – Світ» як модель сакрального і міфологічного художнього
узагальнення. Всі три моделі відображають специфіку китайської культури і
суспільства, набуваючи рис відкритої Я-концепції.
Для закритої моделі «Я – Я» китайської камерно-вокальної музики
виконавець втілює певну позицію самовідчуття особистості по відношенню
до самого себе. Характер вокальної інтонації-переживання пов'язаний з
відчуттям самотності. Якщо композитор ніби перевтілюється в поетичне, то
виконавець – в те синергетичне «Я», яке відбулося в результаті такого
перевтілення. Таким чином, модель «Я – Я» має два модусу: «поет –
композитор»,

«“герой”

музично-поетичного

тексту

–

виконавець».

Персоніфікація музичного вислову відбувається від імені першої особи, де
персонаж говорить про свої почуття, пов'язані з втратою можливостей
ідентифікувати

себе

в

світі,

розривом

зі

звичними

національними

світоглядними установками. Подібні моделі ми спостерігаємо в камерно-
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вокальних творах, де на перший план виходять душевні страждання героя,
його прагнення повернутися на батьківщину (романси Сяо Тіженя «Вічне
рідне місто» і «Найпрекрасніша квітка», пісня Яна Йонгпу «Мій будинок був
на материку»). Інше трактування даної моделі відбувається у вокальному
циклі Чен І «Медитації», де в процесі розгортання музичної дії розкривається
дисгармонія внутрішнього стану персонажу через неможливість реалізувати
свою мрію, пов'язану з пошуками «ідеального» місця на землі.
Для відкритих моделей «Я – Інший» і «Я – Світ» музичний вислів
знаходить інший вектор: він здійснюється від імені персонажа або оповідача,
та направлений на взаємодію з іншим персонажем або цілим Світом. Модель
«Я – Інший» в китайському камерно-вокальному мистецтві пов'язана з
національними уявленнями про роль людини в суспільстві. Тому образна
побудова даних творів пов'язана, в першу чергу, з образом героя, що захищає
рідну землю. Центральне місце в творчості китайських авторів займає
патріотична тематика, ідея визвольної боротьби. Використовуючи різні
форми класичної та сучасної китайської поезії, вони в своїх піснях
передавали любов до батьківщини, героїзм боротьби за незалежність.
Яскравим втіленням даної тематики стали образи історичних полководців і
сучасних солдатів в камерно-вокальних творах Інь Циня «Солдатська
історія», «Пісня про прапор», «Славна пісня», «Відданість Чжао Юня» та ін.
Модель «Я – про Іншого» вбирає коло образів, пов'язаних з оповідачем.
В цьому випадку персоніфікація музичного висловлювання спрямована на
розкриття внутрішніх зв'язків і психологічного підтексту поетичного
джерела, прихованого під подієвим планом драматичної дії (романс Сяо
Тіженя «Волосся матері», «Ніколи не забувайте Тайвань!»).
Модель «Я – Світ» є найближчою китайському виконавцю в силу
ментальних установок, дає «простір» для творчості і польоту фантазії,
дозволяючи найбільш повно втілити світ Китаю. Національний міф як
реалізація моделі «Я – світ», найбільш повно представленої в китайській
камерно-вокальної музиці, містить три аспекти: патріотичний (пісні («Я
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люблю тебе, Китай» Чжена Цуйфенга, «Я люблю цей край» Лу Йі), художній
( «Яскраве місячне світло» Чен І»), природний («Алое», «Пейзаж», «Місяць»
Інь Циня). Всі ці аспекти – через архетипічність характеру цих цінностей – в
тій чи іншій мірі сакралізуються, тобто виводяться за межі повсякденних
уявлень. Але існує і четвертий аспект національного міфу – власне
сакральний (релігійний) (Буддійські пісні Ян Йонгпу), який утворює вищий
рівень ціннісної вертикалі. Даний тип персоніфікації музичного вислову
представляє широке поле можливостей для моделювання персонажної
свідомості. Він передбачає різні типи втілення музично-сценічного образу:
героїко-патріотичний, поетичну лірику, музичний пейзаж, духовну музику.
Ключовим елементом виступатиме тема батьківщини в її різних проявах.
Для того, щоб співак зміг реалізувати ту чи іншу модель, (представлену
на підставі проаналізованого матеріалу) він повинен втілити не образ як
такий, а образ, що втілює певну позицію в самовідчутті особистості по
відношенню до самого себе, іншого, світу. Тому виконавське Я повинно
реалізовуватися в розглянутих вище моделях за допомогою певної
виконавської «програми», основними положеннями якої є: фарби голосу;
емоційна

подача;

характер

«звуконародження»

і

«несення»

звуку;

артикуляція, динаміка, агогіка; вибудовування мелодійної лінії; дихання;
оформлення кульмінацій; реакція на слова; акцентовані музичні прийоми;
характер взаємодії вокальної та інструментальної партій. Відправною точкою
моделювання персонажної свідомості для виконавця є психічний процес
продукування енергії, завдяки якому народжується вокальна інтонація, що
несе емоцію і сенс.
На прикладі представленої тріади, виконавське Я має можливість
пройти шлях духовного розвитку особистості: від дисгармонії суб'єктивного
Я і неприйняття світу в моделі «Я – Я», через прийняття недосконалого
конфліктного світу в моделі «Я – Інший» до повного безконфліктного і
беззаперечного сприйняття світу, аж до повного єднання з ним суб'єктивного
Я в моделі «Я – Світ».
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ABSTRACT
Liu Yi. Personification of musical expression as an executive problem
(on the material of chamber and vocal music of Chinese composers of the
twentieth century). – Qualifying scientific work on the rights of manuscripts.
Thesis for the degree of Сandidate of art studies (doctor of philosophy) in
specialty 17.00.03 – «Musical Art» (02 – Culture and Art). – Kharkiv National
University of Arts named after I. P. Kotlyarevsky, Ministry of Culture of Ukraine,
Kharkiv, 2018.
The dissertation is devoted to theoretical substantiation of problems of the
embodiment of artistic image in chamber-vocal art. On the basis of the general
theoretical questions of the refraction in the music of the patterns of artistic image,
the disclosure of the forms of his existence, as well as the relationship in the
structure of "the personality of the composer - musical composition - the person of
the performer", the concept of "personification of the musical expression" and the
specifics of its embodiment in the process of performing interpretation are
considered.
The birth of a musical-stage image in the performing process is carried out
by means of disclosure of the person's consciousness, conditioned by the poetic
text of the work and its musical realization. An important step towards
comprehending the personality of the character of the chamber vocal piece for the
performer is the question connected with the relation of the composer to the poetic
text: Does he see in his poet's other, I or the Other, and how he relates to the world
created for them. After all, the performer deals with the secondary (musical)
transformation of a particular model, and is obliged to go not only from the word,
but also from the word, which is already embodied in the music.
Based on the provisions of K. Jung, it is concluded that in the process of
creativity the author personifies his psychological sphere in his own character.
Consideration of this phenomenon is a necessary conceptual approach to
comprehending the further "destiny" of the created character in the process of
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actualization of the musical (including chamber-vocal) work by the performer.
Thus, from the point of view of psychology, the personification of musical
expression as a performing problem is the desire to act as a means of musical
expression of the voice and the instrument to create the structure of another
personality (character, image, hero) and to speak on behalf of it. This is a
process of performing creativity, in which Person and Shadow (by K. Jung) of a
musical character become part of the Personality of the singer-actor. Moreover,
in the chamber vocal art personification of the musical expression is more
closely connected with the disclosure of the shadow part of the personality of the
character.
It is noted that Chinese chamber-vocal music has the most ancient historical
roots. It reflects the mental settings associated with the attitude of man to reality. It
is proved that the basis of the national philosophical and aesthetic thinking
reflecting the national sound-image are characteristic intonations and timbres of
the Chinese instrumentation, the forms of ceremonial and theatrical traditions, the
specific national picture of the world, worldview judgments, the relation of man to
nature, etc. In the chamber-vocal field of performance, these components are of
particular importance as a result of the specifics of the figurative field of this
musical genre.
The process of personalization of a musical expression in Chinese chamber
and vocal performances requires a thorough and comprehensive study due to the
specificity of national ideological settings, features of culture and singing
traditions. The study of the specificity of the expressiveness of composer and
performing means contributing to the process of personifying the musical
expression of the performer will open the way for artistic interpretation, which in
turn will allow the comprehension of the content of the chamber vocal works of
prominent Chinese composers of the twentieth century.
The main instrument in the process of embodiment of the character in the
chamber vocal performances is the personification of the musical expression - a
way of cultivating the personality consciousness and a tool for knowing the vocal
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and stage image. Personalization determines the process of modeling and
broadcasting by means of a musical expression of the individuality of a musical
character created by the composer on the basis of the interaction of musical and
literary text. From the one who makes the musical expression, depends on how the
personalization process is carried out. For example, a character can speak on his
own behalf, talk about someone, express a mythical view of the world around him.
Of great importance in this process is the era and national specificity, reflected in
the musical work.
The development of Chinese chamber vocal lyrics of the twentieth century is
inextricably linked with the development of world vocal art. Using this experience,
Chinese composers convey their national identity to their creativity. In the process
of analysis of the chamber vocal works of Chinese composers of the twentieth
century, the following types of personification of the musical expression are
revealed:
– "I–I" as a model of lyrical self-expression;
– "I am the Other" as a model of an epic-dramatic story;
– "I am the World" as a model of sacred and mythological artistic synthesis.
All three models reflect the specifics of Chinese culture and society, gaining
the features of an open I-concept.
For a closed model of "I am I" of Chinese chamber - vocal music, the
performer embodies a certain position of self - perception of personality in relation
to himself. The character of vocal intonation-experience is associated with a sense
of loneliness. If the composer seems to be reincarnated in poetic, then the
performer is in the synergistic "I" that happened as a result of such a reincarnation.
Thus, the model "I – I" has two modes: "poet - composer", «"hero" of musical and
poetic text – performer"». Personification of a musical expression takes place on
behalf of the first person, where the character speaks about his feelings, associated
with the loss of opportunities to identify themselves in the world, the gap with the
usual national ideological settings. We see similar models in chamber-vocal works,
where the hero's mental suffering, his desire to return to his homeland (romance

11

Hsiao Tyzen "Eternal Hometown" and "The Most Beautiful Flower", song Jang
Jongpu "My Home Was On The Mainland") comes to the fore. Another
interpretation of this model takes place in the vocal cycle of Chen Yi "Meditation",
where in the process of deploying musical action reveals the disharmony of the
inner state of the character because of the inability to realize their dream,
associated with the search for an "ideal" place on earth.
For open models "I am the Other" and "I am the World", the musical
expression finds another vector: it is performed on behalf of the character or the
narrator, and directed to interact with another character or the whole world. The "I
am the Other" model in Chinese chamber-vocal art is connected with national
representations about the role of man in society. Therefore, the figurative
construction of these works is connected, first of all, with the image of the hero
who protects his native land. The central place in the work of Chinese authors is
patriotic themes, the idea of liberation struggle. Using various forms of classical
and contemporary Chinese poetry, they transmitted love to their homeland in their
songs, the heroism of the struggle for independence. The images of historical
generals and modern soldiers in the chamber and vocal works of Yin Qin,
"Soldier's History", "Song of the Flag," "Glorious Song," "Commitment of Zhao
Yun"

and

others,

became

a

vivid

embodiment

of

this

theme.

The model "I am about the Other" absorbs a range of images associated with the
narrator. In this case, the personification of the musical statement is aimed at
revealing the internal connections and the psychological subtext of a poetic source
hidden under the action plan of the dramatic action (Hsiao Tizen's romance "Hair
of the mother", "Never forget Taiwan!").
The "I am the World" model is the closest Chinese performer in the power
of mental installations, giving "space" for creativity and flight of fantasy, allowing
the fullest possible embodiment of the world of China. The national myth, as the
realization of the "I am" world model, which is most fully represented in Chinese
chamber-vocal music, contains three aspects: patriotic (songs ("I love you, China"
Zheng Qiufeng, "I love this land", Lu Luzaiyi), artistic ("A bright lunar light" by
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Chen Yi), natural ("Aloe", "Landscape", "Moon", Yin Qin). All of these aspects,
due to the archetypal nature of these values, are sacragated to a greater or lesser
extent, that is, beyond the limits of everyday But there is also a fourth aspect of the
national myth – actually sacred (religious). This type of personification of a
musical expression represents a wide field of possibilities for modeling of
personality consciousness, which provides for different types of embodiments of a
musical-stage image: heroic-patriotic, poetic lyrics, musical landscape, and
spiritual music. The key element will be the theme of the homeland in its various
manifestations.
In order for a singer to realize this or that model (presented on the basis of
the analyzed material), he must embody not an image as such, but an image that
embodies a certain position in the self-perception of the individual in relation to
himself, the other, the world. Therefore, the executive I must be implemented in
the above models with the help of a certain executable "program", the main
provisions of which are: the color of the voice; emotional feed; character "sound of
birth" and "bearing" of sound; articulation, dynamics, agogic; drawing up a
melodic line; breath; decoration of climaxes; reaction to words; accented musical
tricks; the nature of the interaction of vocal and instrumental parties. The starting
point for modeling a person's consciousness for the performer is the mental process
of producing energy, through which a vocal intonation is born that carries emotion
and meaning.
On the example of the presented triad, the performer I have the opportunity
to go through the path of spiritual development of the individual: from the
disharmony of subjective Self and the rejection of the world in the model "I am I",
through the adoption of an imperfect conflict world in the model "I am the Other"
to a complete non-conflict and unconditional perception of the world, up to the
complete unity with him of the subjective Self in the model "I am the World".
Key words: chamber vocal music, Chinese composers, personification,
musical expression, performing interpretation.
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ВСТУП
Обґрунтування

вибору

теми

дослідження.

Дослідник

теорії

виконавського мистецтва неминуче стикається з питанням про те, що саме
відбувається в процесі інтерпретації, який механізм породження музичного
висловлювання в цій галузі творчості, які його типи на шляху до осягнення
світу і окремої особистості, відбиті в авторському тексті? У сучасній науці
створено

методологічний

підхід

для

відповіді

на

дане

питання,

термінологічно осмислений за допомогою поняття «персоніфікація». За
визначенням Л. Шаповалової, персоніфікація є «дистанціюванням Автора від
створених ним образів (героїв, тем), які здатні відділятися від свого творця і
знайти своє самостійне життя» [195, с. 80].
Одним з найважливіших питань, пов'язаних зі специфікою вокального
виконавського мистецтва, є процес створення та адекватного втілення
музично-сценічного образу, без якого співак не зможе досягти переконливого
художнього результату. Це підтверджує відомий вислів австро-німецького
режисера В. Фельзенштейна про важливість у вокальному мистецтві не
тільки краси голосу, але і «правдивості та достовірності висловлювання з
точки зору втілення людських характерів» [168, с. 23].
На базі професійного володіння навичками вокального мистецтва
виконавець здатний адекватно відтворити внутрішній світ музичного твору,
створивши яскравий художній образ. Мета виконавського прочитання
полягає в емоційному впливі співу, а його суть – в артистичному мистецтві
передачі змісту інтонаційно-смислового висловлювання, зображеного в
музично-поетичному тексті.
Відомо, що виконавський процес осягнення вокального (і будь-якого
іншого твору) вимагає великої попередньої інтелектуальної та духовної
підготовки, народжує нові творчі ідеї, які зможуть акумулювати ті чи інші
інтерпретаторські рішення. Тому музикант повинен постійно розширювати
знання про стилі композитора, виразні можливості свого мистецтва,
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застосовуючи їх на практиці. Творча фантазія співака формується на підставі
конкретного матеріалу, а також життєвого досвіду і накопичених вражень.
На думку І. Хотенцевої, на сьогоднішній день «явно недостатньо розроблена
саме та проблематика, яка безпосередньо відноситься до художньо-образної,
змістовної інтерпретації виконуваного музичного твору» [176, с. 3].
Форми вокального вислову (оперна і камерно-концертна) пов'язані зі
сценічною складовою: в оперній практиці для створення образу героя
(персонажа) задіяний антураж, в концерті в арсеналі співака – жест, міміка,
пластика тіла. Однак, в камерно-вокальних творах, де в якості «персонажа»
виступає емоційно-психічне життя в «чистому» вигляді, що вимагає інших
наукових підходів до їх вивчення.
Питання формування вокально-сценічного образу багаторазово ставали
предметом музикознавчого вивчення. Ця складна тема знаходиться на
перетині різних напрямків, що охоплюють вокально-виконавське, театральне
мистецтво, психологію, культурологію, педагогіку та ін. В процесі
перетворення задіяні різні навички, пов'язані з прийомами вокального
мистецтва, акторської майстерності, розвитку художньої уяви, психології
музичної творчості.
Дослідники підкреслюють, що при всій увазі до цього питання, у
вокальному виконанні проблема перевтілення і «розуміння принципів
передачі справжніх почуттів персонажа вимагає особливого розгляду і
ретельного аналізу» [62, с.159]. Проблема полягає в тому, що основна маса
робіт спрямована на досягнення необхідного результату в оперному
мистецтві (І. Силантьєва [141-145], Л. Лобода [89], Є. Єрошенко [57-58],
Н. Полікарпова [127], М. Зайкова [61-62] та ін. ), де перед «співаючим
актором ставиться безліч творчих завдань, які йому необхідно виконати:
стежити за голосом і всієї технічною стороною співу, бути в повному
контакті з партнерами, оркестром і диригентом, пам'ятати графіку
встановлених мізансцен, сценічної обстановки і всіх предметів, з якими
доводиться працювати» [62, с. 161]. Розкриття специфіки втілення вокально-
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сценічного

образу

«музикоцентризм»

в

камерно-вокальному

(М. Черкашіна-Губаренко),

мистецтві,
а

де

панує

театрально-сценічна

складова знаходиться «в тіні», є важливою музикознавчої проблемою. Однак,
на сьогоднішній день дана тема не отримала належного наукового
висвітлення.
Творчий підхід в сфері камерно-вокального виконавства, крім
професійного володіння голосом, передбачає розвинене музичне мислення,
яке формується за допомогою образно-художніх уявлень. Органічна природа,
природно-фізіологічний генезис співочого голосу обумовлюють його
унікальність як музичного інструменту, що дає можливість з максимальним
ступенем безпосередності втілювати різноманітну палітру психологічних
станів і душевних рухів людини, найтоншу гаму його почуттів.
Китайська камерно-вокальна музика ХХ століття – широке поле
діяльності для сучасного співака. Специфіка її образно-емоційної сфери
безпосередньо пов'язана з національною культурою та самобутністю
національного самовираження. Ця сфера музичного мистецтва переживає
бурхливий період розвитку завдяки формуванню нових вокальних навичок
співу, пов'язаних з впливом бельканто. Значимість китайської камерновокальної музики підтверджує жвавий інтерес наукових досліджень (Цао
Шулі [179-181], Ван Щіжень [27], Лі Ер Юн [82-83], Ян Бо [214], У
Хуньюань [167], Ден Кайюань [46] та ін.), звернених до цього жанру
протягом ХХ століття.
Незважаючи на пильну увагу музикознавців до вітчизняного камерновокального мистецтва, питання творчості камерного співака в аспекті
взаємозв'язків вокально-виконавських і театрально-сценічних прийомів з
образно-емоційною сферою твору в китайському музичному мистецтві не
отримали належної розробки в науковій літературі. Таким чином, виникає
необхідність вивчення персоніфікації музичного вислову в китайській
камерно-вокальній музиці ХХ століття.
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертація виконана на кафедрі інтерпретології та аналізу музики згідно з
планом

науково-дослідницької

роботи

Харківського

національного

університету мистецтв імені І. П. Котляревського. Її зміст відповідає
комплексній темі «Когнітивні моделі виконавського музикознавства»
перспективного тематичного плану кафедри інтерпретології та аналізу
музики ХНУМ імені І. П. Котляревського на 2012 – 2017 роки (протокол №3
від 28.08.2012 р.). Тему дисертації затверджено (протокол № 7 від
28.01.2016 р.) на засіданні Вченої ради ХНУМ імені І. П. Котляревського.
Мета дослідження – розкрити суть персоніфікації музичного вислову
як виконавської проблеми на матеріалі китайського камерно-вокального
мистецтва.
Відповідно до поставленої мети основними завданнями дослідження є:
–

розробити

методологічні

підходи

до

осмислення

феномена

персоніфікації музичного вислову;
– визначити теоретичні основи закономірностей персоніфікації в
камерно-вокальному мистецтві;
– виявити ступінь розробки даної тематики в камерно-вокальній
творчості китайських композиторів;
– розглянути поняття «персоніфікації музичного вислову» як способу
культивування персонажної свідомості та інструменту пізнання вокальносценічного образу в камерно-вокальному виконавстві;
– представити типологію персоніфікації музичного вислову в камерновокальних творах китайських композиторів ХХ століття;
– виявити специфіку формування образно-емоційної складової в
китайському камерно-вокальному мистецтві;
– відтворити емоційно-семантичне поле камерно-вокальної музики в
дзеркалі музично-естетичної думки китайської культури;
– узагальнити специфічні національні риси і засоби виразності, що
визначають становлення національно-характерних якостей в камерно-
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вокальних творах китайських композиторів;
– встановити закономірності виконавської інтерпретації національних
інтонаційних формул, кола специфічних художньо-виразних засобів і
прийомів, для створення художньої концепції представлених камерновокальних творів.
Об'єкт дослідження – виконавське мистецтво.
Предмет дослідження – персоніфікація музичного вислову як
виконавська проблема (на матеріалі камерно-вокальних творів китайських
композиторів ХХ століття).
Матеріалом

дослідження

послужили

камерно-вокальні

твори

китайських композиторів ХХ століття Сяо Тиженя, Яна Йонгпу, Інь Циня,
Чжена Цуйфенга, Лу За-Й, Чен І на вірші стародавніх і сучасних китайських
поетів. Відправним пунктом у створенні повної картини виконавських
трактувань камерно-вокальних творів китайських композиторів стали аудіота відеозаписи видатних інтерпретаторів камерно-вокальної музики.
Методи дослідження базуються на сукупності наукових підходів,
необхідних для розкриття його теми:
– джерелознавчий метод – дозволяє задіяти необхідні наукові джерела
для

розробки

методологічних

підходів

до

осмислення

феномена

персоніфікації музичного висловлювання;
– семантико-психологічний – обумовлений виявленням специфіки
особистісного розкриття образу персонажу в композиторському тексті і
виконавських рішеннях;
– історико-типологічний – сприяє вибудовуванню історичних зв'язків і
спадкоємності різних ланок еволюції китайського музичного мистецтва;
– музично-естетичний – для осмислення світоглядних позицій
китайських композиторів;
– жанрово-стильовий – дає можливість осмислити композиторське
трактування камерно-вокальних творів в контексті стилю;
–

структурно-функціональний,

який

використовується

при
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композиційно-драматургічному і виконавському аналізі творів;
– інтонаційний – для визначення способів актуалізації конкретного
нотного тексту;
– інтерпретологічний – зосереджує увагу на проблемах адекватного
відтворення композиторського тексту і національного звукового ідеалу у
виконавській практиці;
– порівняльний аналіз – дозволяє виявити подібне і різне в
інтерпретації камерно-вокальних творів китайських композиторів;
– компаративний – для обґрунтування ментальних основ китайського
камерно-вокального мистецтва, для виявлення типів втілення фольклорного
генезису в мові та формі творів.
Теоретична база дослідження. Напрямок роботи зумовив необхідність
вивчення наукової літератури, яка стала джерельною базою дисертації. Це –
дослідження в галузях:
– музикознавства (Б. Асаф 'єв [11-14], М. Арановський [9], М.Бонфельд
[23], Г.Ганзбург [27], Є. Назайкинський [118], Р. Петрушевська [126],
І. Польська [128], М. Шамахян [193], В. Холопова [172-174], А. Хуторська
[177-178] , Л. Шаповалова [194-195]);
– європейського вокального та театрального мистецтва (В. Антонюк [],
Д. Аспелунд [15], В. Багадуров [17-18], Н. Говорухіна [41], Н. Гребенюк [42],
Деркач Л. [48], Є. Єрошенко [57-58], М. Зайкова [61-62], Л. Лаблаш [79],
Л. Леман [81], Л. Лобода [89], Т. Лимарева [91], Т. Мадишева [100-101],
І. Назаренко

[119],

Н. Полікарпова

[127],

І. Силантьєва

[141-145],

К. Станіславський [149-155], О. Стахевич [156-157], В. Фельзенштейн [168],
Ф. Шаляпін [190-191], П. Юссон [211], О. Яковлева [213]);
– загальної та музичної психології (В. Білоус [19], А. Бодалев [20],
І. Данова [44], Д. Євтушенко [55-56], О. Іванов [63-64], І. Ігнатьєв [65],
В. Жданов [59], В. Морозов [107-113], А. Орлов [121], А. Петровський [124125], Б. Теплов [162], І. Уділіна [166], Є. Етко [205], К. Юнг [207-209]);
– специфіки творчості китайських композиторів (Hua-Jung Yen [230],
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Hui-Ting Yang [231], Wendy Wan-ki Lee [245], Xiaole Li [247], Ван Юйхе [260262], Лі Янжонг [284], Мон Вей Єн [300], Сюй Мейжин [310]);
– китайського вокального мистецтва (Ван Те [25], Ван Хонтао [26], Ван
Шижень [27], Ден Кайюань [46-47], Ду Сивей [52], Лі Ер Юн [82-83], Ма
Цзяцзя [], Сун Яньн [159], У Хунюань [167], Цао Шулі [179-181], Ян Бо [214],
Яо Вей [216], Шень Сян [357-359]);
– національних філософсько-світоглядних констант і естетичних
категорій, що вплинули на образний зміст китайського мистецтва (Лу Цзє
[90], Цинь Тянь [183], Ван Бан Сін [252], Джин Шин [269], Куан-мін Ву
[277], Лао Цзи [278] , Фен Юлань [319], Цзяо Конян [332], Цинь Іюньін [333],
Чжан Вей Чхун [339]).
Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає, в
тому, що в ньому сформоване, науково обґрунтоване та розкрите питання
про персоніфікацію музичного вислову як виконавську проблему на
матеріалі камерно-вокальних творів китайських композиторів ХХ століття. У
дисертації вперше:
– розроблено методологічні підходи до осмислення феномена
персоніфікації музичного вислову;
– визначено теоретичні засади закономірностей персоніфікації в
камерно-вокальному мистецтві;
– розглянуто поняття «персоніфікація музичного вислову» як спосіб
культивування персонажної свідомості та інструмента пізнання вокальносценічного образу в камерно-вокальному виконавстві;
– представлена типологія персоніфікації музичного вислову в камерновокальних творах китайських композиторів ХХ століття;
– виявлено специфіку формування образно-емоційної складової в
китайському камерно-вокальному мистецтві;
– відтворено емоційно-семантичне поле камерно-вокальної музики в
дзеркалі музично-естетичної думки китайської культури;
– узагальнені національні риси та засоби виразності, що визначають
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становлення національно-характерних якостей в камерно-вокальних творах
китайських композиторів;
– встановлені закономірності виконавської інтерпретації національних
інтонаційних формул, кола специфічних художньо-виразних засобів і
прийомів, для створення художньої концепції представлених камерновокальних творів.
Отримали подальшу розробку:
– тематика, пов'язана з проблемою перевтіленням виконавця в
вокальному мистецтві;
– проблеми розкриття семантики китайської музики ХХ століття в
аспектах взаємозв'язків з національної філософією, виявлення жанрової та
стильової специфіки.
Практичне значення отриманих результатів полягає в можливості
використання матеріалів і висновків дисертації в подальших науковотеоретичних дослідженнях, у виконавській і педагогічній практиці (зокрема,
вузівських курсах «Історія і теорія виконавського мистецтва», «Історія
вокального виконавства», «Теоретичні основи вокального виконавства»,
«Вокал», «Вокальний ансамбль», «Методика викладання спеціальних
дисциплін»).

Матеріали

дисертаційного

дослідження

можуть

бути

використані в практичній роботі в класі камерного співу.
Апробація результатів дослідження здійснювалася в Харківському
національному університеті мистецтв імені І. П. Котляревського. Основні
положення роботи були викладені у виступах на науково-методичних
конференціях «Мистецтво та шляхи його осмислення в дослідженнях
молодих науковців» (Харків, 2015, 2016), «Практична музикологія» (Харків,
2017), «Музична та театральна освіта в Україні: європейський вектор
розвитку» (Харків, 2017), «Актуальні проблеми сучасного музикознавства»
(Харків, 2017, 2018), «Музичне виконавство і педагогіка» (Лоніго, Італія,
2018), «Музичне мистецтво, дизайн, освіта» (Чженчжоу, Китай, 2018), «День
науки» (Харків, 2018).
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Публікації. Основні положення роботи відображені в 5 публікаціях, з
яких: 4 статті – в спеціалізованих наукових виданнях, затверджених МОН
України, 1 стаття – в зарубіжному періодичному науковому виданні
«Північна музика» (Китай).
Структура дисертації. Робота складається зі Вступу, двох Розділів з
підрозділами і короткими висновками, загальних Висновків, Списку
використаних джерел та двох Додатків (Додаток А з нотними прикладами).
Загальний обсяг дослідження становить 246 сторінок, з них основного тексту
– 176 сторінок. Список використаних джерел – 371 найменування.
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РОЗДІЛ 1
МУЗИЧНИЙ ВИСЛІВ
У КАМЕРНО-ВОКАЛЬНОМУ МИСТЕЦТВІ:
МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ

1.1.

Досвід дослідження вокально-сценічного образу
в музикознавстві

Питання осягнення змісту, образної сфери музики неодноразово
порушувалися в спеціальній музикознавчій літературі. Найважливішою
проблемою сучасного музикознавства є «глибоке розуміння природи
художньої творчості в кожному виді мистецтва, зокрема – специфіки
художнього образу в музиці, його будови і впливу на особистість слухача»
[189, с. 1]. Оскільки художній образ має складну структуру, що відповідає
синтетичній природі мистецтва, особливе місце в ньому займають «художні
емоції, в яких відображаються особистісні відносини людей і осмислений
художником досвід цих відносин, музика володіє широкими можливостями
їх передачі та залучення в їх потік своїх слухачів, відображаючи в дзеркалі
цих відносин і реальні явища дійсності, але не в подробицях, а в
узагальненому вигляді» [189, с. 2]. У зв'язку з цим розробка проблем
музичного образу має високий ступінь актуальності, адже музика – одне з
найскладніших для теоретичного освоєння мистецтво.
Однією з ключових теоретичних робіт, присвячених проблемам
образного змісту в музиці, стала дисертація М. Шамахян «Музичний образ,
його виконавська інтерпретація і сприйняття» [193]. Головною метою даного
дослідження обрано виявлення специфічного заломлення в музиці загальних
закономірностей будови і функціонування художнього образу, розкриття
ступенів буття музичного образу як образу виконавського мистецтва і
особливостей

його слухацького

сприйняття. Автор

зазначає, що

в

теоретичному плані робота обумовлена «ключовим характером категорії
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"художній образ" в системі естетичних і теоретико-музичних категорій, в
практичному – задачами підвищення ефективності художнього впливу, рівня
музичного мистецтва в активізації людського фактора в житті суспільства»
[193, с. 3].
М. Шамахян виходить з того, що носієм художнього образу
композиторського твору є музична тема, яка залишається в цілому
незмінною. Нова образно-тематична структура твору, народжуючись в
кожному наступному виконанні, «несе на собі відбиток цієї епохи, даної нації
і соціальної спільності і, звичайно ж, неповторної індивідуальності
виконавця, а в якійсь мірі слухача і цілої аудиторії» [193, с. 6].
Оскільки музика не існує поза інтонаційними процесами, – розвиває
висунуту тезу дослідниця, – сенс в ній може бути виражений тільки
інтонаційно. У процесі свого розвитку вона включає в себе звукові
(мелодійні, ритмічні і інші) елементи різного рівня організації та
підпорядковує їх своїм закономірностям і ідейно-емоційним завданням.
Отже, музичний образ – це «цілісна інтонаційна система, що несе в собі
емоційно насичений досвід відносин, відображений в звуках особливого
ряду. При цьому музичний образ викликає у слухача конкретно-чуттєві
уявлення. Він розкривається в темі і на всіх етапах її розвитку» [193, с. 7], –
вважає М. Шамахян. Образ часто включає в себе кілька інтонаційних
структур, пов'язаних єдиної смислової лінією.
Автор виділяє п'ять ступенів буття (онтологічного здійснення)
музичного образу: «I) образ-задум, що виникає і формується в свідомості
художника; 2) образ-твір – закріплена в нотному тексті система образів (або
метаобраз), художня цілісність, що відображає об'єктивну дійсність і вбирає
в себе своєрідність внутрішнього світу самого художника; 3) образвиконання – нотний текст, виражений в конкретному звучанні – звернена до
слухача

творча

інтерпретація

образу-твору;

4)

образ-сприйняття

–

звуковідтворення і інтерпретований виконавцем образ-твір, що сприймається
і осягаються слухачем в ході його власної розумової роботи щодо вторинної
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творчої інтерпретації цього образу. Образ-сприйняття створюється у
свідомості реципієнта на основі варіативно інтерпретованої виконавцем
інваріантної музичної думки, закладеної в образі-творі, а також на основі
"особистого прочитання" реципієнтом почутого в інтерпретації виконавця
музичного тексту, "особистого прочитання", обумовленого світоглядними
орієнтаціями, життєвим і художнім досвідом, установками і культурною
підготовленістю слухача; 5) образ-пам'ять – стійке меморіальне враження
щодо сприйнятого та осягнутого твору, присвоєний реципієнтом художній
зміст твору, що зберігся в свідомості слухача в формі звукових вражень,
стійкі результати його впливу на особистість слухача, його відношення до
дійсності і самого себе». [193, с. 12-13]. Таким чином, щаблі буття, заявлені
М. Шамахян, можна розглядати як складові художнього образу.
М. Шамахян також досліджує творчу роботу виконавця, яка необхідна
для структурування художнього образу. Особливий розділ присвячений ролі
особистості виконавця в створення музичного образу. Тут піддані критиці
концепції, що трактують виконавця як «не інтерпретатора-творця музичного
твору, а сомнамбулу, що тільки вгадує і виконує волю композитора» [195,
с. 15]. Проте в дійсності особистість композитора, відображена в музиці,
тексті і сам текст «вступають у взаємодію з інтерпретуючею свідомістю
виконавця, з його особистістю і його особливим даром і технічними
можливостями: музика, що звучить – це сплав, виникаючий на основі цих
взаємодій» [там само].
У різних музичних сферах і жанрах в силу специфічних для кожних з
них виконавських ситуацій процес уособлення (перевтілення) здійснюється
різними шляхами. Так, в камерно-вокальному творі можливе існування не
тільки «анонімного» Я, якоїсь особистості, що нерідко представляє самого
автора (точніше – автора-поета і композитора), але й конкретних, названих
героїв, що ріднить їх з персонажами літератури і театру. Наведемо як
приклад вокальні цикли Ф. Шуберта (Мельник), Р. Шумана (Поет, Жінка,
Марія Стюарт), М. Мусоргського (Смерть в різних обличчях) та ін. Отже, в
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даному випадку процес виконавського перевтілення йде іншим руслом, в
порівнянні з іншими способами взаємодії з інтерпретуючим художнім
текстом і, відповідно, вимагає особливих науково-аналітичних підходів.
Питання своєрідності творчої природи співака в процесі перевтілення
порушені в монографії І. Силантьєвої та Ю. Климєнко «Актор і його Alter
Ego» [142] (2005). Ця монографія стала результатом десятирічної науководослідницької роботи авторів в області психології акторської творчості. На
підставі спеціального анкетування та професійно орієнтованих бесід з
видатними театральними акторами сучасності авторами була створена
феноменологія сценічного психологічного перевтілення як реконструкції
структури особистості. Дослідники визначили взаємозв'язок стрессорів з
катарсичною розрядкою і визначили, що «перевтілення – це наслідок
глибокої захисної реакції специфічних механізмів акторської психіки, що
пов'язано зі зміною стану свідомості» [142, с. 4].
У монографії відзначається, що театральна сцена незмінно є стосовно
актора

надзвичайно

сакральним

центром,

оскільки

на

підмостках

відтворюється «акт творіння: в психічному всесвіті актора народжується
душа образу, викликається до буття нова, частково самостійна свідомість, що
уречевлює себе за допомогою актора подібно до того, як божество являло
себе за допомогою оракула» [142, с. 19]. Крім цього, в акторі відбувається і
акт самотворчості на особистісному рівні: «Ідентифікуючись з персонажем,
виконавець дізнається в собі про щось нове, раніше незатребуване, проникає
в "потемки" власної душі – невідомі раніше, а отже, хаотичні по відношенню
до свідомості підсвідомі простори, осмислює їх і "космізує" шляхом
"заселення" собою, оновленим завдяки наданому змісту ролі» [там само].
Таким чином, відбувається «самокрісталізація не тільки сценічного простору,
але і внутрішнього храму Я – місцеперебування Психеї» [там само], і актор
здійснює шлях до себе.
У зв'язку з проблемою акторського перевтілення, яке передбачає
співіснування виконавця і образу, І. Силантьєва і Ю. Климєнко звертаються
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до Я-концепції, що склалася в області психології особистості в другій
половині ХХ століття. Відповідно до даної концепції, кожна людина
здійснює процес самопізнання в системі соціальних відносин. Так, по
відношенню до себе кожна людина усвідомлює якесь роздвоєння: Я
усвідомлююче, що постійне представляє чистий досвід, і Я-як-об'єкт
усвідомлення, що володіє властивістю розширюватися. Пізнаване Я і Я, що
пізнає, – два різних аспекти єдиного інтегрального «пізнаваємо-пізнаючого»
Я, тобто – особистості.
Автори підкреслюють, що «Я» диференціюється на Я-концепцію, тобто
загальну структуру самосвідомості, і на різні Я-образи, усвідомлювані в
різних конкретних ситуаціях [142, с. 66]. Динаміка всіх сфер психіки
представлена в книзі як ієрархія «несвідоме – підсвідоме – свідомість –
самосвідомість», де процес проживання сценічного образу має основу
двоїстого – «життєвого і одночасно сценічного буття актора, що складається
з чергування бінарних миттєвостей» [142, с. 67]. Розглядаючи детально всі
сфери психіки людини, дослідники припустили, що евристична свідомість по
творчим можливостям і свободі наближена до підсвідомості і що саме таку
свідомість мають актори, які володіють внутрішнім перевтіленням.
«Індивідуальні властивості психіки виконавця також обумовлюють
можливість змін станів свідомості, до яких може бути зараховане і
перевтілення як спосіб виявлення і розвитку невідомих раніше можливостей
психіки виконавця, а також розширення його особистісного простору» [142,
с. 70], – відзначають І. Силантьєва і Ю. Климєнко. У зв'язку з цим авторами
висувається теза про необхідність для акторської професії ретельного
вивчення власної самосвідомості.
Термін
самосвідомості,

«Я-концепція»,
в

психології

що

маркірує

особистості

теорію

визначається

особистісної
вченими

як

«структура, що складається з уявлень індивіда про власні характеристики і
здібності, уявлень про можливості взаємодії з іншими людьми і навколишнім
світом, ціннісних уявлень, пов'язаних з об'єктами і діями, і уявлень про цілі
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або ідеї позитивної або негативної спрямованості» [142, с. 71]. Я-концепція
як сукупність уявлень людини про саму себе включає самосвідомість
(когнітивна складова), самооцінку (емоційно-оцінна складова) і суб'єктивне
сприйняття зовнішніх факторів, що впливають на особистість (поведінкова
складова) [142, с. 72].
У монографії відзначається, що з точки зору норм в роботі психіки
актор парадоксальний: перевтілення передбачає добровільну дестабілізацію
структури Я-концепції. Адже генеральним завданням, по суті, є створення
нової особистості, і психічна енергія, виконуючи це завдання, змушена
направляти свою життєву силу до небажаних, загрозливих особистісній
цілісності виконавця, структурам [там само]. Тому далеко не кожна Яконцепція, правляча психічним світом виконавця, «з готовністю дозволяє
себе руйнувати, і, як з'ясовується, спосіб сценічного існування актора прямо
залежить від схильності або несхильністі Я-концепції до "ненормованого
режиму" роботи» [142, с. 73].
Актор, якому підвладне перевтілення, з трьох складових Я-концепції –
когнітивної, емоційно-оцінної і поведінкової – під час творчого акту володіє
лише першою, та й то настільки, щоб продовжувати усвідомлювати себе як
особистість і здійснювати контроль над собою. У разі психологічного
перевтілення, що означає створення нового психологічного змісту і
перебудову динамічних зв'язків, у актора зберігається лише контролююча
частина когнітивної складової, решта належить заново сформованій
психічній структурі образу.
Важливим моментом є психологічний аналіз співвідношень Яконцепції і ситуативних Я-образів, що актуалізуються (по А. Налчаджану). В
акторському мистецтві особливо слід виділити реальне Я, дзеркальне Я,
ідеальне Я, що складають ядро Я-концепції. У сценічному ж просторі-часі
актуалізується

бінар:

ідеальне

і

представницьке

Я

[142,

с. 76].

Усвідомлюючий себе в роздвоєнні актор сприймає дійсність за допомогою Яобразу, відповідного своїй реальній життєвій ситуації і соматичним
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відчуттям, і за допомогою Я-образу існуючого в ньому персонажа, з яким він
себе до деякої міри ідентифікує в даний момент часу. При цьому останній
також є актуалізацією певних граней особистості актора. А. Налчаджян
стверджує, що це означає не що інше, як роздвоєння особистості і вказує на
очевидність такого співіснування Я-образів як необхідну умову творчості
[цит. по: 142, с. 77].
Характеризуючи глибину роздвоєння свідомості, І. Силантьєва і
Ю. Климєнко підкреслюють той факт, що актора часто «порівнювали з
"інструментом", на якому грає якась істота» [142, с. 259]. Проте момент
контролю повинен бути присутнім. Так, М. Чехов писав, що «актор, який
володіє нормальною свідомістю, повинен під час гри на сцені "бачити" себе
самого об'єктивно, як би з боку отримувати враження від своєї гри» [цит. по:
142, с. 260]. А. Налчаджян вказував, що саме наявність усвідомлення власної
особистості і дозволяє виконавцю керувати своєю поведінкою на сцені і без
психічних порушень після спектаклю повністю витісняти в підсвідомість
образ персонажа і знову ставати самим собою, відкинувши стан роздвоєності.
Таким чином, функція контролю здійснюється завдяки психічним процесам,
які забезпечують можливість одночасного або послідовного сприйняття
індивідом і зовнішнього світу, і власних сприймаючих Я-образів [цит. по:
142, с. 261]. Видатний психолог звертає увагу на те, що у акторів
інтелектуальної орієнтації, що мають стабільну Я-концепцію з сильно
розвиненою когнітивною складовою, в науковій творчості, на відміну від
творчого

процесу

письменника,

роздвоєння

свідомості

зовсім

не

спостерігається або виражено вкрай слабо, так як уявні ситуації не складають
області дії персонажів і не включають образи людей.
В акторській професії потреба відчувати катарсис – один з головних
стимулів, що є піком емоційно-естетичного задоволення (емоційний аспект),
глибоким розумінням себе як особистості і творця (когнітивний аспект),
оздоровчим фактором (вегетативний аспект), моментом якнайповнішого
єднання з ближнім (соціальний аспект). В результаті дослідження
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І. Силантьєва і Ю. Климєнко приходять до висновку, що катарсис можна
розцінювати як «момент переродження Я-концепції в процесі будівництва
особистості за рахунок само осягнення за допомогою ролі» [142, с. 549].
Завдяки таким змінам, що відбуваються в результаті ряду перевтілень актора
в Не-Я, і присвоєнню нових психічних змістів виконуваних ролей з метою
розширення і оновлення самосвідомості, здійснюється в часі найголовніше
перевтілення актора на рівні особистісного Я [142, с. 550].
Подальший розвиток дана тема отримала в докторській дисертації
І. Силантьєвої «Проблема перевтілення виконавця в вокально-сценічному
мистецтві» []. Це фундаментальне дослідження спрямоване на вивчення
механізмів створення персонажної свідомості і його втілення в вокальносценічних формах, включаючи смислове інтонування. Дослідниця вважає за
необхідне подолання антагонізму художнього інстинкту і сучасного
наукового знання. Для цього сучасні співаки повинні «оволодіти знаннями та
вміння, які дозволять їм створити твір мистецтва – оперний персонаж у
відповідності зі своєю унікальною природою» [144, с. 2]. І. Силантьєва
пропонує обрати нову глибину різкості в розгляді проблеми перевтілення,
увійти в план причин народження того чи іншого сценічного феномена,
результативного впливу того чи іншого прийому образотворення і під
поверхнею вигаданого життя персонажа визначити процеси, які його
створюють. Це дасть можливість співакові-акторові усвідомлено, послідовно
і цілеспрямовано використовувати свій професійний інструментарій в роботі
над оперної роллю.
Застосування новітніх знань в області психології людини дозволить
виконавцю зрозуміти особистість свого героя, щоб «висловити засобами
мистецтва найбільш повно і яскраво його духовне життя, живий характер»
[там само]. Як методологічну основу дослідниця пропонує розвинути і
реконструювати шаляпінський метод перевтілення, доповнивши його новими
знаннями, спостереженнями, багаторічним вивченням природи оперного
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артистизму, професійних одкровень видатних співаків-акторів сучасності,
викладацької та постановочної практики.
Таким чином, спеціальна психотехніка, що спонукає співака до
акторського самовираження, полягає в тому, що виконавцю необхідно силою
уяви, розуму і волі створити персонаж в своїй душі, а потім частково
підпорядкувати йому свою психофізичну сущність. Суть такого перевтілення
видатний російський співак Ф. І. Шаляпін висловив у формулі, що має на
увазі об'єктивацію свідомості персонажа за допомогою психофізичного
апарату виконавця: «Правда актора, але незалежно від нього, через акторатворця незалежно від актора-людини» [190, с. 94].
Головним «інструментом» творчості виконавця, який бере участь в
процесі перетворення, І. Силантьєва називає характеристики психічної
ієрархії і природу феномена сценічного роздвоєння. Адже персонаж,
створений силою розуму виконавця, також «впливає на свого творця,
викликаючи у нього ту чи іншу емоційну реакцію, значить, між виконавцем і
створеним ним персонажем виникають умови сталого співіснування в межах
психоемоційної сфери» [144, c. 9]. Особлива надстуктура особистості –
самосвідомість виконавця – являє собою упорядковану сукупність поглядів,
оцінок, відносин, знань і установок індивіда «на себе». Автор стверджує, що
«саме на рівні самосвідомості здійснюється перевтілення у вигляді
переорієнтації установок на інше Я – персонаж» [там само]. Перевтілення і
зміна власної свідомості виконавця на віртуальну свідомість персонажа
здійснюється в співочому мистецтві за допомогою впливу на вокальну
інтонацію.
Аналізуючи природні якості виконавців, які вказують на здатність до
перевтілення, І. Силантьєва виділяє два їх основних типи: суб'єктивіст і
об'єктивіст [144, c. 10]. Так, перший тип «розподіляє свої (виділено мною –
Лю І) індивідуальні риси між своїми героями, в кожен образ привносить
особистісний зміст, роблячи героя причетним до своєї біографії, логіки,
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емоційного життя» [там само], другий – «вміщує цілий світ людей (виділено
мною – Лю І), аж ніяк не схожих з ним душевним обличчям» [там само].
Здатність до перевтілення дослідниця пов'язує з багатьма факторами:
поліперсоналізмом пізнання, властивим виконавцю-об'єктивісту; пам'яттю,
що впливає на сумарне Я еволюціонуючої особистості виконавця; уявою,
здатністю процесуального внутрішнього бачення; установкою як логічно
струнким, емоційно забарвленим переконанням, пов'язаним з об'єктом
творчого переконання; бажанням «якийсь час не бути собою» (Ф. Шаляпін).
В результаті складної взаємодії дані фактори сприймаються співаком у
вигляді музичного висловлювання, при цьому «в свідомості виконавця
відбувається ціннісна переорієнтація і формується глибока і доказово
обґрунтована переконаність в істинності установок на себе-іншого, тобто
персонажа, в результаті яких змінюється логіка мислення і емоційний лад, а
отже, і поведінка, жести, пластика, фарби голосу» [144, с. 13].
Незважаючи на те, що в дисертації І. Силантьєвої в центрі уваги
знаходиться оперний співак і оперна постановка, специфіка яких багато в
чому відрізняються від камерного мистецтва, все ж розглянемо деякі
універсальні положення, що стосуються вокального виконавства. Так,
дослідниця називає одним з найсильніших чинників перевтілення музичну
атмосферу, музичний настрій, який «збуджує емоційну природу співакаактора і провокує його покинути повсякденну реальність, знайти себе-іншого
в віртуальному світі» [144, с. 15]. Музичний матеріал, що заронює в образ
емоційне зерно, включає в себе такі параметри, що визначають чуттєвий лад
персонажа, як мелоліка мови, темп, метроритм, динамічні відтінки,
інтервальні співвідношення в мелодії, ладові характеристики, ладотональні і
гармонійні відносини, вокальні та оркестрові штрихи, темброві фарби,
семантичні комплекси.
Метод екзистенціального аналізу особистості в усій повноті і
унікальності її існування незамінний в роботі над роллю як інструмент
реконструкції внутрішнього переживання персонажа, особливо в кризовій
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ситуації, яку передбачає музична драматургія. В умовах сценічного
проживання-переживання виконавцем кожного запропонованого музикою
моменту персонажного буття здійснюється екзистенціальний принцип «тут і
тепер». [144, с. 19]
Висока емоційність, вираз трагічних протиріч душі, драматургія
вистави, взаємини з іншими персонажами, грим, костюми і декорації, які є
атрибутами оперного спектаклю, багато в чому «налаштовують» виконавця
на входження в образ персонажа. Величезну роль в постановці спектаклю
грають режисер і диригент, які допомагають співакові-акторові не тільки
усвідомити свій персонаж, а й «показати еволюцію свідомості оперного
героя, розкрити динаміку його музичного образу» [там само]. На думку
дослідниці, перевтілення також має на увазі присвоєння виконавцем
розумового

потоку

і

емоційних

реакцій,

елементів

особистісних

і

фантазійних змістів психіки драматурга, композитора, відображених в
лібрето і нотному тексті у вигляді музично-поетичного образу персонажа
[144, с. 23].
Тому творчість камерного вокального виконавця особливо складна.
Мистецтво перевтілення висуває перед ним необхідність вміння переживати
«те чи інше персонажне буття як власну ідентичність» [20]. Так, наприклад,
для психологічного перевтілення співакові необхідно стати частиною поля
відносин персонажа, привласнити його світогляд, підпорядкувати своє
мислення логіці персонажа, рефлексувати з його позицій. При цьому
виконавча техніка, якщо вона професійно задовільна, слідує за розумінням,
підпорядковується йому [144, с. 21].
Освоєння персонажної свідомості неможливо без розуміння суті змісту,
«що становить особистість персонажа і розуміння принципів роботи
психічних структур, які забезпечують його інтеграцію в свідомість
виконавця» [там само]. І. Силантьєва трактує розуміння як «здатність
осягнути сенс і значення явища, побачити причинно-наслідкові зв'язки, воно
незмінно дозволяється в мистецтві тлумачення текстів, будь це оперна
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партитура, літературно-драматична основа ролі або свідомість композитора,
виконавця, персонажа» [там само].
Психологічному перевтіленню також сприяє емоційний, розумовий,
почуттєвий процеси виконавця, що сприяють переживанню як внутрішній дії
від імені персонажа. Головну роль в цьому процесі відіграють музичні засоби
виразності, що впливають на уяву, викликають необхідні музичні образні
асоціації. Завдяки цьому співак може проникнути в зміст твору, закладений
композитором, і відобразити його через інтонацію, за допомогою якої
народжується музичний вислів. Цьому передує величезна внутрішня робота
виконавця – усвідомлення «первинної основи руху, образу, звуку, слова, –
особливої внутрішньої музики, в глибині якої разом-єдино існують енергії
психічного струму, яким судилося здійснитися в самих різних формах
дієвості» [144, с. 3].
І. Силантьєва

вказує,

що

надзавдання

виконавця

–

«виявити

причинність народження і переживання інтонації як вершини персонажного
самовираження (курсив мій – Лю І), виявити безпосередній зв'язок між
керованим

потоком

віртуальної

свідомості

персонажа

і

вокальною

інтонацією» [144, с. 37]. Природа вокальної інтонації обумовлює її постійну
мінливість в залежності від поточного моменту, що дає підставу «розглядати
вокальну інтонацію в контексті твору оперного або камерного жанру як
реакцію на акції зовнішнього середовища і внутрішнього життя, включаючи
партнерські відносини. Інтонація несе і чуттєво забарвлену думка персонажа,
яка виражається невербально і виникає як емоційно-вольова реакція
композитора, а потім – виконавця на персонаж» [144, с. 38].
Персонажну свідомість співака дослідниця пов'язує з такими модусами,
як стан, настрій, почуття, емоція. Одним з визначальних називається
авторський модус, який обов'язково проявляє себе в кожному творі і
надзвичайно важливий для виконавця. Фактори модальності вокальної
інтонації розглядаються в роботі як основна рушійна сила, що забезпечує
нескінченне багатство відтінків. І. Силантьєва називає його зовнішні
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(стресори, атмосфера творчого акту, нові знання, партнер, слухач,
концертмейстер, диригент, передбачувані обставини, установка, життєвий
тонус) і внутрішні (результати роботи психічної ієрархії, включаючи
несвідоме, уяву, емоційну домінанту, настрій, асоціацію, здогад, натхнення,
осяяння, намір, темпоритм, тембр голосу, дикція) фактори модальності,
керуючі персонажною свідомістю виконавця.
Центральне місце наукової концепції І. Силантьєвої присвячено
вивченню властивості і функції підструктури психіки, які «забезпечують
тимчасові "перетворення" в іншу особистість з метою її осягнення як умови
здійснення контакту» [144, с. 41]. Дослідниця виходить з того, що
самосвідомості людини властиво спілкуватися зі світом за допомогою так
званих Я-образів, службовців для кореляції з будь-якою структурою
зовнішнього світу. Ситуативні Я-образи, усвідомлювані в різних сюжетних
контекстах, несуть уявлення про те, яким індивід бачить і відчуває себе в
кожен даний момент, в тому числі – по відношенню до світу. Кожна
ситуація, оформлена у вигляді Я-образу, навантаженого множинної
інформацією, зберігається в свідомості. Підкреслюючи специфіку оперного
мистецтва, автор розглядає Я-образ в музично-драматичному тексті як «якусь
оперативну одиницю артистичного мислення, а твір або його фрагменти – як
множинність Я-образів» [144, с. 42].
Найважливіші театрально-сценічні принципи і вокально-виконавські
прийоми, що зумовлюють створення яскравих образних характеристик,
розглядаються в статті Л. Лободи «Особливості вокально-сценічного
втілення персонажів оперного твору» [89]. Дослідниця наголошує на
важливості синтезу вокально-виконавських, драматургічних і театральносценічних аспектів в процесі втілення персонажа оперного твору. Кожен
сценічний персонаж, на думку авторки, слід визначати і трактувати «як
новий живий характер. Створення персонажного характеру є провідною
приналежністю нової особистості та має на увазі реконструкцію психічного
простору актора з метою створення нового оригінального змісту, який, в
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свою чергу, породжував би у виконавця виразову новизну рис та
індивідуальних складових персонажа. Тому перед виконавцем стоїть складне
творче завдання, пов’язане з необхідністю сценічного перевтілення, зміною
логіки мислення, сприйняття, ритму реакцій на обставини сценічного життя,
рівня емоційності та способів самовираження» [89, с. 341].
Незважаючи на те, що в статті мова йде про специфіку втілення
оперного

персонажу,

Л.

Лобода

звертає

увагу

на

суто

музичні

характеристики, які допомагають «скласти» портрет персонажа: «<…>
метро-темпоритмічні, мелодико-гармонійні, музично-жанрові спрямування
на темброві, звуковисотні, інструментальні, інтонаційні засоби» [89, с. 342].
Важливе значення также мають авторські ремарки, які можуть вказувати на
психологічний стан героя, динамічні відтінки, темп, ритмічний малюнок, лад,
тональний план, ритмічний малюнок, штрихи, паузи, тощо [там само].
Специфіка закономірностей перевтілення виконавця в камерновокальному мистецтві, де немає гриму, декорацій, драматургії вистави,
роботи режисера і диригента, в даних роботах не розглядається. Особлива
складність в цьому плані відрізняє ті його зразки, де пойменований герой
відсутній. Проте фази перевтілення оперного співака, проникнення його в
свідомість персонажа – увага-усвідомлення і намір артиста стати іншим;
утворення нової системи персонажної свідомості; закулісне очікування, вихід
на сцену, сценічне переживання від імені об'єктивованого виконавцем
персонажа – багато в чому можна застосувати й до діяльності камерновокального виконавця, головною «зброєю» якого є музичний вислів через
позначене інтонування.
Надійним

«соратником»

співака

в

даному

процесі

служить

концертмейстер, який є рівноправним учасником вокально-фортепіанного
дуету в контексті «трансформації відомої тріади: “композитор – твір –
виконавець”, а самє, “співає – поетичний твір – композитор-інтерпретатор –
музично-поетичний твір – виконавці-інтерпретатори – вокаліст і піаніст”»
[67, с. 14]. За влучним висловом Н. Інюточкіної, «чотири учасники
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виконавського процесу постають у якості квартету зі складним комплексом
взаємодій, підпорядкування, ролевих функцій тощо. У процесі розвитку
камерно-вокального
фортепіанного

жанру

супроводу

визначилися
з

вокальним

три

ступені

мелосом

–

взаємозв’язку
фон,

діалог

комплементарного типу і діалог конфліктного типу. У межах цих складових
зазнають

змін

ролеві

функції

піаніста-концертмейстера

–

від

підпорядкованих, що створюють ритмогармонічну підтримку, до паритетних,
що беруть участь у інтерпретації художнього образу» [там само].
В світлі вищесказаного доцільно розглянути специфіку власне
камерно-вокального мистецтва – того поля діяльності, на якому виступає
співак-актор. На думку Л. Раабена, камерне мистецтво володіє «чуйністю до
найменших душевних рухів, найтонших емоційних станів, а також
можливістю відображення філософсько-естетичних категорій і все більш
посилюючих ся тенденцій інтелектуалізму і психологізму» [131, с.5]. Для
цього типу музикування характерні такі специфічні особливості: «а) синтез
слова

і

музики

(навіть

спів без слів),

б)

лірична

спрямованість

смисловираженія, в) жанрово-стильова якість камерності, г) тяжіння до
циклічних форм в їх різних поетико-музичних проявах» [10, с. 21].
За словами Б. Асафьєва, за допомогою камерної музики реалізується
«природність схильності композитора <...> йти до самозаглиблення, до свого
роду інтроспекції і самопізнання» [цит. по: 10, с. 213]. Видатний теоретик
називав цей музично-художній феномен «вищої сферою зосередження
музичного, де композитор досягає максимуму впливу (не зовнішнього) при
суворої обмеженості коштів» [там само]. Тому для композитора камерновокальний жанр стає «зосередженням особистого, авторського, поглибленосуб'єктивного, що доповнюється постійною присутністю ігрового начала, яке
розуміється широко – від гри на інструменті або співу до "гри" як естетичної
категорії» [10, с. 15 ].
Б. Асафьєв виділяє в музичній практиці початку ХХ століття такі сфери
історико-стильової прояви камерних жанрів, як «інтроспекція» і «замкнута
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сфера особистих переживань і роздумів», а також «дотепний салонний
діалог». «Новий камерний стиль», згідно з Б. Асафьєвим, виникає з тенденцій
музики Новітнього часу (кінець ХІХ ст.), які сформувалися під впливом
«нових ритмів життя». Для таких творів характерні «зосередження
найсильнішої напруги протягом найкоротшого часу, <...> досягнення
найбільшої виразності при найменшій витраті виконавських засобів, <...>
емоційна і формальна зімкнутість та інтенсивність вираження: при малій
кількості відтворюючих засобів – збільшення прийомів і комбінацій
всередині даного невеликого ансамблю і облік сил кожної одиниці <...>» [11,
с. 108]. Дані висловлювання ще раз підтверджують складність завдань, які
постають перед виконавцем камерно-вокального репертуару.
Висновок І. Силантьєвої про те, що в результаті вищезгаданих нею фаз
перевтілення «натура артиста рефлексує на те, що відбувається, з ціннісних
позицій сценічного героя» [144, с. 15], передбачає звернення до ще однієї
фундаментальної наукової праці – монографії [195] та докторської дисертації
[194] Л. Шаповалової «Рефлексивний художник. Проблеми рефлексії в
музичній творчості» [195] (2007). Автор не розглядає специфіку вокального
мистецтва, але висуває власну концепцію структури рефлексивного образу,
що має важливе значення для вивчення механізмів творчого перевтілення
виконавця.
Цінним спостереженням дослідниці, пов'язаним з розглядом одного зі
ступенів процесу об'єктивації авторського задуму, є спілкування Автора зі
своїм твором, власне ліричним героєм. На думку Л. Шаповалової, якщо
визнати, що «музичний твір є творчим еквівалентом духовного світу його
творця, то значить створені ним образи (герої, теми і т. п.) здатні відділятися
від свого творця і знайти своє самостійне життя» [195, 79]. Такий процес
музикознавець називає «персоніфікацією» і дистанціюванням Автора від
ліричного героя, результатом якого стає символізація музичної мови:
посилення

медитативного

початку,

монологічність

висловлювання,

підвищення питомої ваги інтроспекції, а значить, і «думаючої ступені».
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Лірика такого роду «вміщує» в себе Образ Автора, який не просто «заміщає»
«героя»: він інтонаційно персоніфікований, пізнаваний і виступає в ролі
суб'єкта музики. Таким чином, «ставлення двох свідомостей – автора ("Яобразу") і суб'єктів самої музики – носіїв “Я-образу” (тем-образів, мотивівсимволів) – становить специфіку рефлексії як предмета музики» [195,с. 80].
У дослідженні наголошується, що в структурі художнього світу твору
рефлексія – це «інтонаційна форма психічної єдності образу автора ("Яобразу") і ліричного суб'єкта музики. У виконавському процесі (курсив мій –
Лю І) відбувається аналогічне злиття двох особистісно-психологічних
структур – виконавця як співавтора і реципієнта – в єдине герменевтичне
коло» [195, с. 81].
Велике значення для розуміння процесу перевтілення виконавця має
вивчення специфіки рефлексивної образності в музиці, що розуміється як
«історично сформований тип музичної семантики, який відображає всю
повноту

психології

суб'єкта

в

аспекті

самопізнання

через

досвід

внутрішнього мовлення автора (того чи іншого твору)» [195, с. 85].
Подібний

тип

музичної

семантики

характерний

для

камерно-

вокального мистецтва, де розкриваються внутрішні переживання людини,
виявляються найглибинніші якості особистості героя (персонажа). Так, за
словами Л. Шаповалової, рефлексивну образність в музиці визначає
«медитативна сфера інтонування, тобто підпорядкування мелосу мовному
способу

висловлювання:

самодостатність

коротких

мотивів,

їх

повторюваність і варіантне проростання нових, в ритміці – це структурна
асиметрія; <...> загальна тенденція до індивідуалізації композиційного
процесу: формоутворення підпорядковується принципово непередбачуваній,
іншій логіці, яку можна пояснити специфікою рефлексивних ситуацій або
відносин (запрограмованих або тих, що маються на увазі)» [там само]. Таким
чином, рефлексія в музиці – «це установка художника на пізнання себе і світу
крізь призму власної свідомості – “Я-образу”» [195, с. 86], «особливий тип
музичної семантики, спрямований на розкриття образу людини, в якому
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відображена вся повнота душевно-духовного життя» [89]. Дослідниця
представляє моделі рефлексивних відносин «Я – Я» та «Я – Інший», що
вміщають в себе часто і «модель монодрами “Я – світ”, виявляючи при цьому
здатність самосвідомості до осягнення повноти буття через активне
самовиявлення – дія (відповідно, відображаючи її в структурі художнього
образу)» [144, с. 89].
Якщо формула самоспілкування «Я – Я», де висунення особистого
займенника Я займає провідну позицію в структурі ліричного образу і тим
самим підсилює в музиці внутрішню суб'єктивність висловлювання, то
позиція «Я-не-Я» демонструє представлення суб'єкта іншій свідомості. З
цього приводу Л. Шаповалова пояснює, що «уподібнення двох суб'єктів
одному ліричному “Я-образу” означає, що автор користується прийомом
двійництва: двійники, будучи різними (іноді полярними) з особистісного
влаштування, тим не менш, не можуть існувати без свого антиподу. Такі
герої-двійники є привідом для автору сказати про себе за допомогою іншого»
[102]. І, нарешті, третя модель «найбільш повно відображає глибинні
властивості

самопізнання,

<...>

оскільки

відбувається

"зустріч"

з

об'єктивними законами влаштування світу як Порядку. Душа стає духовно
вільною та відкритою всьому світу. Ось коріння європейського розуміння
катарсису в музичному контексті європейського романтизму!» [144, с. 102].
Висновки, зроблені Л. Шаповаловою, дуже важливі для розуміння
закономірностей

перевтілення

співака-актора,

який

повинен

освоїти

інструменти формування особистості персонажної свідомості і прийоми її
культивування. Так, дослідниця стверджує, що «рефлексія – це спосіб
самопізнання чужого досвіду як свого (зустріч двох свідомостей, збіг або
"привласнення" структури особистості Іншого; <...> відмову від его-рефлексії
зберігає парадигма духовного сходження особистості, граничний сенс якого
– в духовній висоті Богопізнання і Богоспілкування, в молитовному стані
людини» [Ш, 258].
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Таким чином, звернення до моделі «Я – світ» виводить на вивчення
музичної семантики, пов'язаної з «виходом за межі власного об'єкта» [Рощ, 6
Чи], що зближує нас з міфологією як особливою формою осмислення буття.
В цьому плані хочеться згадати думку філософа М. Савінова про те, що міф
«при всій своїй спрямованості в область позамежного "сверхреального" все ж
значною мірою залишається спрямованим на саму людину, на її свідомість, її
культуру, і в цьому міф не суперечить ні науці, ні філософії, які також
прагнуть змінити людину в бік найбільшої досконалості. Міф є механізмом
формування людини і її світогляду» [137].
Важливість осягнення Образу Автора для розуміння його творчості, в
тому числі, і «героїв», яких він створює в своїх творах, підтверджують і інші
дослідники. Оскільки творчість, безпосередньо пов’язана з особистістю
Митця, залишається одним з найзагадковіших явищ життя. Тому, вивчаючи
музичний твір, ми завжди змушені мати в полі зору образ композитора, без
якого неможлива адекватна інтерпретація твору. Сучасний музикознавець
найчастіше бачить в музичному тексті образ автора через певні мелодійні,
ритмічні, гармонійні, фактурні, темброві засоби, формуючи у своїй
свідомості «звукові символи особистості композитора, які ми умовно
називаємо лейтмотивами “Я” або “Я-мотивами”» [37] (Г. Ганзбург). Але
розуміння природи музичної творчості є значно складнішим. Вивчаючи
феномен неповторної творчої індивідуальності Митця, неможливо не
звернути уваги на питання, пов’язані з осягненням його духовного світу.
Разом з багатьма складовими внутрішній світ відбиває систему цінностей
окремої людини й визначає характерний стиль музиканта, який відрізняє
його твори від інших.
На думку італійського філософа Бенедетто Кроче, щоб по-справжньому
зрозуміти ідею музичного твору, необхідно подолати в зворотному напрямку
шлях композитора, яким він ішов до свого твору [77]. Розкрити авторський
задум допоможуть знання про те, як жив композитор, що його хвилювало, з
якими ідеями він пов’язував своє майбутнє, в яких умовах гартувалися його
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думки та почуття. Для такого підходу музикознавець повинен задіяти цілий
комплекс

науково-методологічного

біографічний,

апарату,

історико-культурний,

який

включає

структурний,

історико-

порівняльний,

психологічний методи дослідження. Серед інших саме психологічний метод
претендує сьогодні на першорядне значення поряд з класичними, визнаними
в музикознавстві інструментами музикознавчого аналізу. Адже у свій твір
автор вкладає і власне світовідчуття, і життєву енергію, емоції, душевні
переживання та почуття. Дослідження музичних емоцій, пов’язане з
духовною стороною музики (а твори мистецтва, як відомо, це прояв
несвідомого), вимагає психологічних методів та підходів.
Такий психологічний аспект у підході до особистості митця
пропонується у дисертації Р. Варнави «Психологічний портрет композитора
як джерело пізнання “образу автора” (на прикладі Бориса Лятошинського та
Василя Барвінського)» [28]. Авторка спирається на історичну антропологію
як найважливіший метод пізнання, що вивчає людину у всіх проявах її
існування. Дослідниця обирає міждисциплинарний піхід, адже «саме на
перехресті психологічних, соціологічних, геронтологічних, герменевтичних
та

мистецтвознавчих

розвідок

можлива

якнайточніша

реконструкція

особистості композитора» [28, с. 12]. Це зумовило й специфіку джерельної
бази дисертації, яка складається з різних груп джерел і наряду з класичними
музикознавчими роботами містить цілий комплекс праць з психологічної
типології

та психології творчості, етнопсихології, музикознавчі роботи

психофізіологічного спрямування, епістолярні джерела, спогади, інтерв’ю
автора з видатними музикантами сучасності тощо.
В дисертації запропоновано власну концепцію створення психоформули
композиторської особистості. Треба відзначити сміливість дослідниці, яка
взялася на таку дискусійну тему, бо, як відомо, творчі типи особистості
практично не піддаються визначенню. Крім того, таємниця творчості ніколи
не зможе бути розкрита повною мірою через суб’єктивність інтерпретуючої
особи – музикознавця, або виконавця, який доносить до слухача (або читача)
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задум композитора через власні емоції, чуття і розуміння.

Дослідниця

наполягає та переконує нас в необхідності створення наукової концепції, яка
допоможе реконструювати психологічний портрет митця. Вона пропонує
розроблену на основі синтезу психофізіологічних, структурно-типологічних,
музикознавчих

досліджень

експериментальну

модель

психограми

композитора та певні психодіагностичні методи, що розкривають зв’язки
між індивідуально неповторними рисами характеру, темпераменту та
авторським стилем митця.
Вибір необхідних засобів художньої виразності, процес формування
особистості

персонажної

свідомості

вимагають

точного

визначення

«градуса» музичного вислову, втіленого в «правильно» обраній емоційній
подачі. Серед фундаментальних робіт, присвячених теоретичним проблемам
вокального виконавства, слід зазначити дисертацію О. Єрошенко «Емоційна
сфера в вокальній творчості: музично-естетичні та виконавські аспекти» [58].
На прикладі європейської вокальної традиції автор представляє історикотеоретичну концепцію емоційного початку як однієї з детермінант
функціонування вокального мистецтва в цілому. Сутність концепції,
запропонованої О. Єрошенко, склали наступні положення: «емоційна сфера є
однією з найважливіших складових функціонування вокального мистецтва в
цілому; загальна кристалізація емоційно-семантичного поля музичного
мистецтва відбувалася, в першу чергу, в області вокальної музики; механізми
формування та розвитку емоційної сфери в вокальній творчості пов'язані з
моделюванням специфічних образно-художніх уявлень і відчуттів, в першу
чергу, пов'язаних з наявністю позитивного психологічного стану співакаартиста» [58, c. 15].
Складний механізм взаємодії між вокальною творчістю та засобами
емоційно-психологічної виразності, пошуки форм її втілення, на думку
О. Єрошенко, є «питанням малодослідженим та, відповідно, таким, що
вимагає поглибленого вивчення. Сучасна наука про співацький голос
ґрунтується на комплексному поєднанні теоретичних і практичних досягнень
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музикознавства (насамперед, музичної естетики, теорії та історії музичного
виконавства, музичної педагогіки та психології тощо) і широкого кола
гуманітарних та природничих наук (історії, фонетики, орфоепії, акустики,
фізики, біофізики, фізіології, нейрофізіології, анатомії, медицини, психології
тощо)» [58, с. 4].
Розглядаючи емоційні фактори виконавської творчості співака-актора,
дослідниця підкреслює, що «творча діяльність митця взагалі, і співака
зокрема, визначається та завжди визначатиметься колосальним впливом
психічних властивостей людської особистості – її завдатками, інтересами,
нахилами, здібностями, наявністю таланту, характером, темпераментом
тощо» [58, с. 115].
Незважаючи на те, що мистецтво живиться людськими почуттями та
втілює їх у відповідності до реальних психічних проявів і структур,
«сценічні, музичні емоції відрізняються від життєвих, побутових» [58,
с. 125]. Так, О. Єрошенко наголошує дуже важливу думку, що під час
творчості для втілення художнього образу співак-актор повинен мати
«почуття міри, почуття сценічної, а не “протокольної правди” (Ф. Шаляпін)»
[цит. по: 58, с. 125].
Дослідниця переконливо доводить думки відомих музикознавців,
психіатрів, співаків про особливий психологічний стан та професійні
виконавські прийоми, якими користується співак на сцені. Вона переконливо
наголошує: «Опанувати мистецтвом перевтілення для співака є таким самим
необхідним і важливим завданням, як і для драматичного актора. <…>
Головною ознакою сценічного мистецтва співака-актора є уміння втілювати
вокально-художній образ, характер героя насамперед через виразний,
змістовний та професійний спів» [58, с. 135]. З цієї причини дослідниця
підкреслює, що методи акторської майстерності у театрі не співпадають з
методами вокальної, «оскільки саме провідне положення музики, а не
літературно-художнього тексту в опері потребує дещо іншого творчого
підходу» [58, с. 131]. В підтвердження даної тези О. Єрошенко обирає оперу
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з її динамізмом, конфліктністю, драматургією, визначає роль режисера,
диригента та інших дійових осіб. На жаль, специфіку камерної музики,
позбавленої театральної атрибутики, авторка не розглядає.
Дослідниця вважає, що емоційні фактори виконавської творчості
співака-актора,

«які

базуються

на

природних

психофізіологічних

закономірностях функціонування людського організму, відіграють одну з
найважливіших ролей у вокальному мистецтві – насамперед, у діяльнісному
(дієвому), художньо-естетичному (образостворюючому) та виконавськофонаційному (технологічному) аспектах» [58, с. 137].
Дуже цінними є спостереження про акустичний аспект виконавства, де
одним з специфічних елементів співу є висока співацька форманта (тобто
група обертонів, що має визначене частотне положення й завдяки цьому
надає звучанню голосу дзвінкість, польотність і силу [331, с. 35]).
Акустичний аспект по-різному виявляється при передачі різноманітних
емоцій у співі: висока співацька форманта найвища при емоції радості,
знижується при гніві, горі, а при страху падає до зникнення [58, c. 139].
У процесі даного дослідження О. Єрошенко дійшла до висновків про
те, що «найсуттєвішими функціями емоцій у вокальному виконавстві є
естетична (як засіб музично-художньої виразності) та дидактична (як засіб
формування співацького голосу і одночасно впливу на вокальну техніку)»
[58, c. 142]. Вона переконливо змальовує історичний шлях розробки
психологічних питань, зокрема емоційних, пов’язаних з вокалом, у наукових
дослідженнях

Д. Аспелунда,

Н.

Гребенюк,

І. Данової,

Д. Євтушенка,

О. Іванова, В. Жданова, В. Морозова та ін.
На думку дослідниці, у мистецтві співу трансляції вокального твору
(арії, романсу, пісні тощо) є специфічним художньотворчим процесом.
Кожен вокальний твір вимагає від співака знаходження тих особливих
виражальних засобів, які відповідатимуть емоційно-значущому змісту
виконуваного твору. Творче прагнення виконавця виразити співацьким
звуком різноманітність інтонацій музичного твору надає голосу відповідного
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загального тембрового забарвлення і сприяє знаходженню необхідних
технічно-вокальних прийомів. Тобто сама внутрішня емоційна настроєність
вокаліста, викликана характером та настроєм музичного твору, психологічно
обумовлює вибір відповідних прийомів вокальної техніки та допомагає
досягти музично-художньої виразності виконання.
«Таким чином, – вважає О. Єрошенко, – емоції мають величезне
значення і в процесі опанування вокальної техніки, і в самому мистецтві
професійного

співу.

Отже,

вони

стають

одними

з

найважливіших

психологічних засобів навчання співу і настроювання голосового апарата у
вокальному виконавстві» [58, с. 290]. На думку дослідниці, яка є також
професійною співачкою, у вокальній методиці значна увага звичайно
приділяється тренуванню м’язів дихання, гортані, артикуляційного апарату
тощо. Втім, вона вказує, що вже в 1968 році авторитетний вчений
Л. Дмитрієв переконливо обґрував значення індивідуально-психологічних
відмінностей особистості під час навчання вокалу. Підкреслюючи значення
психічного комплексу співака для досягнення професійних здобутків, вчений
зазначав, що «млява, малоініціативна, не вольова, незібрана людина, так само
як і малоемоційна, не чіпка, – навряд чи може розраховувати на успіх у
вокальній справі» [49, с. 290].
На думку О. Єрошенко, емоції людини «можуть мати стенічний
характер, тобто підіймати енергію та силу організму, але також можуть мати
й депресивний характер, коли знижується життєдіяльність організму.
Позитивні емоції завжди мають спонукальну силу. Отже, емоції, які
виникають у вокаліста під час співу, впливатимуть на процес фонації. Сам
процес співу, як відомо, потребує від організму великої активності, тому
таким необхідним стає в співацькому процесі емоційний підйом» [58, с. 144].
Дослідниця називає голос співака чудовим «музичним інструментом»,
який, здатний «дуже переконливо передавати найрізноманітніші настрої
людини, адже тільки змінюючи тембр, динаміку, вимову вокаліст-артист
може виключно голосовими засобами створити незабутній вокальний образ»
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[там само]. О. Єрошенко дуже чітко характеризує чинники, які створюють
саме той вокально-сценічний образ, який втілив композитор у своєму творі,
саме той характер, який притаманний герою – персонажу вокального твору.
Авторка підкреслює, що емоційні відтінки людської психіки мають
нескінченну різноманітність, так само нескінченними є й виражальні барви
співацького голосу. Користуючись всіма виражальними засобами, які
допомагають йому донести до слухача емоційні переживання (курсів мій –
Лю І) героя: і голосом, і мімікою, і жестом, співак-актор повинен знайти
необхідний баланс: «<…> якою мірою вокаліст використовуватиме кожен із
цих засобів у кожному конкретному випадку, визначатиметься ступенем його
обдарованості та його внутрішнім станом. У художньому процесі співу
застосовуються багатоманітні різновиди співацького звука, своєрідність якого
завжди безпосередньо пов’язана з творчою уявою вокаліста, з психологічним
трактуванням втілюваного вокального образу (курсів мій – Лю І), а отже, з
інтонуванням, характером, забарвленням слова, фрази, твору в цілому. Так,
відповідно до різноманітності емоційних, психологічних рухів, творчих
нюансів виконавця-вокаліста в процесі співу буде змінюватися й співацький
звук, який звучатиме чи голосно, чи тихо, чи радісно, чи скорботно, чи
staccato, чи legato, чи marcato, чи portamento тощо» [58, с. 144].
На думку О. Єрошенко, емоції є вагомим психологічним засобом
вокально-виконавської та вокально-педагогічної практики, оскільки «емоції
вокаліста, що виникають під час співу, впливаючи на процес фонації та
настроювання

голосового

апарата,

посилюють

дієвість

виконавської

творчості та сприяють удосконаленню вокальної техніки. Емоційний підйом є
невід’ємною складовою вокального виконання» [58, с. 164].
Дослідниця звертає увагу на механізми формування й розвитку
емоційної сфери у вокальній творчості, які пов’язані з моделюванням
специфічних образно-художніх уявлень і відчуттів та наявністю позитивнопсихологічного стану співака-актора. Авторка стверджує, що суттєвою
відмінністю формування музичних емоцій у вокальному виконавстві від
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створення сценічних емоцій у театрально-драматичному мистецтві є
«зворотний (протилежний) характер самого їх виникнення: від “методу
фізичних дій” (К. Станіславський) до вираження “життя людського духу”
(К. Станіславський) у драматичному театрі – та від “партитури почуттів”
(К. Станіславський) до правдивих сценічних дій в оперному театрі» [58,
с. 168].
Цілком справедливою є думка дослідниці про перспективність
подальших наукових розвідок у напрямках, пов’язаних з «виявленням
специфічних ознак механізмів вокально-виконавської діяльності, насамперед,
її емоційних складових. Дослідження цих питань є конче необхідними в
сучасному розвитку українського музикознавства (насамперед, в галузі
музичної психології, музичної педагогіки, теорії музичного виконавства і,
перш за все, вокального), а також для музично-сценічної творчості співакаактора» [58, с. 170].
Підтримуючи думку О. Ерошенко про те, що всі засоби виразності, які
використовує співак-актор в процесі виконання, безпосередньо пов'язані з
психологічним трактуванням вокально-сценічного образу, і, власне, вся
«вокальна

творчість

як

така

визначається

величезним

впливом

індивідуальних психічних властивостей», [58, с. 137], для більш ясного
розуміння закономірностей перевтілення виконавця в камерно-вокальному
мистецтві доцільно розглянути цей процес крізь призму психології.
Так, Р. Петрушевська в роботі «Камерна музика», на наш погляд, дуже
точно характеризує специфіку даного музично-художнього феномена:
«Камерна музика як частина живого, мінливого музикального процесу являє
собою величезну, неминущу художню і естетичну цінність, кращі її зразки
відображають різноманітне і складне життя людського духу, і крізь призму
саме камерної музики можна кристально і з особливою точністю розгледіти
обличчя (курсив мій – Лю і) нашого сучасника, зрозуміти його внутрішній
світ, його взаємозв'язки з дійсністю» [126, с. 4].
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Одним з ключових в чудовому вислові Р. Петрушевської є слово
«обличчя», що в перекладі з латини означає «persona». І. А. Ігнатьев в статті
«Особистість: історія розвитку семантики слова» [65] вказує на те, що
іменник «обличчя» в значенні «вигляд», «образ», «маска» має безпосередній
зв'язок з поняттям «особистість». Як зазначає інший дослідник, В. Колесов,
на розвиток багатозначності слова «обличчя» вплинуло грецьке слово
«προ΄σωπου», котрому відповідало в перекладах літературних текстів:
обличчя, вигляд, маска, особистість і т. д. [73]. Словник української мови
(1979–1980) також пояснює слово «персона» (від польської persona) як
«особа, людина як окрема особистість» [148].
У китайській мові, яка є рідною для автора цієї роботи, слово
«обличчя» ( 脸 ) позначає ту частину голови, по якій зазвичай дізнаються
людини [250]. Це слово також вживається в значенні «маска» (面膜 碗), яка в
першу чергу асоціюється з «театральною маскою» ( 戏 剧 面 具 ) [250].
Китайські маски уособлювали вісім різних архетипових психологічних
станів, кожному з яких відповідала певна манера поведінки. Вони
відбивалися в характерах персонажів за допомогою наступних епітетів:
«знатний», «багатий», «бідний», «низький», «дурний», «божевільний»,
«хворий», «п'яний». У театральній постановці також визначалися чотири
основних емоційних стани, свого роду, афекти – радість, гнів, печаль,
переляк [140]. Необхідно відзначити, що в китайській музично-театральній
традиції поняття «маска» ( 戏 剧 面 具 ) перш за все було пов'язано з
психологічною характеристикою персонажа.
Зважаючи на відсутність декорацій, гриму, сюжету, постановки і т. д.,
присутніх як в європейському, так і в китайському оперному спектаклі,
створення образу в камерно-вокальному виконавстві замикається виключно
на особистості співака-актора, який повинен без всяких додаткових коштів
перевтілитися в персону – змоделювати особистість персонажа. У зв'язку з
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цим вважаю за доцільне розглянути даний процес крізь призму поняття
«персоніфікація».
Сучасна Вікіпедія трактує поняття «персоніфікація» (від лат. persona –
обличчя і facio – роблю; уособлення), прозопопея (від грец. πρόσωπον –
обличчя, особистість і ποιέω – роблю), антропопатізм (грец. ανθρωπος –
людина і πάθος – почуття) як уявлення природних явищ і сил, об'єктів,
абстрактних понять в образі дійових осіб, в тому числі людини, або визнання
за ними людських властивостей; приписування властивостей людської
психіки предметам і явищам реального або вигаданого світу: тваринам,
рослинам і явищам природи. Персоніфікація поширена в міфології, релігії,
казках, притчах, магії і культах, художній та іншій літературі. Поняття
персоніфікація вживається в філософії, соціології, психології (наприклад,
«персоніфікація свідомості»). Психологічно в основі персоніфікації лежить
механізм проекції, який в соціології описується як «прагнення індивіда
перекласти на когось вину за події або ситуації, що викликають фрустрацію»
[122].
Відомий

російський

психолог

Ірина

Уділіна

підтверджує,

що

персоніфікація є надзвичайно важливою темою в психології. Значення даного
поняття двояко, хоча частково теорії переплітаються. Спочатку цей термін
характеризував ставлення деяких людей до неживих предметів. Вони
наділяли речі людськими якостями, розглядаючи їх як щось живе. На думку
І. Уділіної, подібна позиція не давала підстави розглядати цих індивідуумів
як

душевнохворих,

адже

дане

порівняння

традиційно

широко

використовувалося в казках, міфології і релігії [166].
Так, в «Словнику іноземних слів, що увійшли до складу російської
мови Чудінова А. Н.» (1910) персоніфікація (від лат. persona – особа і facere –
робити) трактується як «акт уособлення, тобто представлення предмета у
вигляді особистості, і наслідки такого уособлення» [188]. У «Тлумачному
словнику Д. Н. Ушакова» (1935) персоніфікація (від лат. personificatio)
означає «уособлення, уявлення якого-небудь предмета або абстрактного
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поняття в образі особи, в образі людини» [164]. «Великий енциклопедичний
словник» дає таке тлумачення: «Персоніфікація – уявлення природних явищ,
людських властивостей, абстрактних понять в образі людини. Поширена в
міфології, казках, притчах» [22]. У «Великій психологічній енциклопедії»
поняття персоніфікації в першому значенні пояснюється як «наділення
тварин і рослин, абстрактних понять, неживих предметів і явищ природи
людськими властивостями, подання їх в особах» [21].
Що стосується другого визначення, на думку І. Уділіної, його можна
віднести абсолютно до всіх людей. У новому значенні персоніфікація
пов'язана з тими образами, з якими людина ототожнює оточуючих. В
широкому розумінні дана точка зору називається стереотипом [166]. Люди
роблять висновки про інших, виходячи з їх вчинків. Таким чином,
передбачувана особистість може бути поганою або хорошою. Те ж саме
схвалення або засудження стосується самого себе. «Словник з аналітичної
психології» [147] пояснює дане значення персоніфікації (Personification;
Personifikation) як «прагнення або тенденцію психічних змістів або
комплексів знайти відмінну від себе особистість, відокремлену від его. <...>
У роботах більш пізнього періоду Юнг говорив про персоніфікацію в зв'язку
з психологією первісних, пов'язуючи її з несвідомої ідентифікацією або
проекцією несвідомого змісту на об'єкт до тих пір, поки воно не буде
інтегровано у свідомість» [там само].
Доктор психологічних наук, професор Олександр Орлов в «Словнику
психологічних термінів» [147] дає наступне пояснення персоніфікації – це
«процес уособлення, еволюції лику особистості і, одночасно, інволюції її
персони і тіні. Потреба в персоніфікації – це потреба людини бути самою
собою. Персоніфікація виявляє себе в двох формах: при горизонтальній
персоніфікації

відбувається

зрушення

персони

особистості

з

інших

особистісних структур (тіні і лику), виявлення, розкриття людиною своїх
проблемних, тіньових, слабких сторін, саморозкриття і самопред’явлення
іншим людям і самому собі, самоприйняття; при вертикальній персоналізації
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відбувається витончення, ослаблення і релаксація персони. У всіх цих
випадках спостерігається ослаблення протистояння персони і тіні в
особистості людини, прояв її лику» [там само]. На думку О. Орлова, успішно
протікаючий процес персоніфікації підсилює інтегрованість особистісних
структур, збільшує ступінь позитивності, емпатійності і конгруентності (К.
Роджерс) людини, сприяє підвищенню ступеня автентичності людини, тобто
відповідності її особистості і сутності. Параметри персоніфікації – позитивна
безоціночність, емпатічность і конгруентність – виступають як її аспекти,
тобто виявляються взаємопов'язаними: велика безоціночність завжди
пов'язана з більшою емпатічністю і більшою конгруентністю. Персоніфікація
виступає як антитеза персоналізації [там само].
В світлі останнього твердження О. Я. Орлова цікаво звернутися до
статті Є. Етко «Ідеї персоналізації та персоніфікації у вітчизняній психології:
сучасний стан та перспективи дослідження» [205] (2015), де автор аналізує
дані процеси в контексті психології становлення особистості. Дослідник
звертається до дискусії, що виникла в сучасній російській психологічній
літературі навколо понять «персоналізація» і «персоніфікація». Є. Етко
аналізує інтерпретації цих понять, представлені в концепції персоналізації
В. А. Петровского і концепції персоніфікації А. Б. Орлова, яка розглядалася
мною вище.
Виходячи з герменевтичного розуміння людини як суб'єкта життя,
активно втілюючого свою сутність через своє існування, щодо процесів його
становлення, поняття персоналізація в радянській психології (згідно
концепціям А. Асмолова, В. Давидова, А. Петровського, В. Петровського та
інших) розглядалося як прагнення індивіда стати особистістю [205].
Є. Етко стверджує, що в той же час в психологічній науці існує інше бачення,
в якому «конвенціональне поняття особистості постає як перешкода до
самореалізації:

самоактуалізації,

індивідуалізації,

аутентифікації,

персоніфікації – К. Г. Юнг (C. Jung), А. Маслоу (A. Maslow), К. Роджерс

55

(C. Rogers), А. Х. Алмаас (A. Almaas), А. Б. Орлов та ін., зумовленої
прагненням людини бути самою собою» [там само].
Продовжуючи цей спосіб розгляду особистості, В. А. Петровський
висловив гіпотезу про наявність у індивіда особливої потреби – бути
особистістю, потреби в персоналізації, що забезпечує активне включення
індивіда в систему соціальних зв'язків. Вчений визначає персоналізацію як
«процес, в результаті якого суб'єкт отримує ідеальну представленість в
життєдіяльності інших людей і може виступити в суспільному житті як
особистість» [там само]. Він вказує, що «сутність персоналізаціі полягає в
дієвих перетвореннях інтелектуальної та афективно-потребової сфери
особистості іншої людини» і що «за допомогою своєї діяльності людина
<...>

транслює

іншим

свою

індивідуальність».

Зазначалося,

що

персоналізація суб'єкта відбувається за умови його «значущості для іншого,
референтности і емоційної привабливості», а при інших умовах відсутня
(курсив мій) [129, с. 271-272].
Дане визначення стало складовою частиною концепції персоніфікації
О. Б. Орлова. Формулюючи свою концепцію, О. Б. Орлов надав терміну
«персоналізація» негативні конотації. Розглядаючи персоналізацію в логіці
комунікативної природи розвитку персони і тіні в особистості людини, А. Б.
Орлов під процесом персоналізації розуміє таку форму актуалгенеза
особистості, яка забезпечує одночасне посилення як особистісної персони,
так і особистісної тіні, являючи собою тенденцію до перетворення всієї
емпіричної особистості в одну

персону-тінь. Процес персоналізації

розглядається як трансляція себе світу, іншим людям в якості сильної або
володіючої владою персони [147, с. 58].
«Горизонтальна персоналізація», або «спін» персони характеризується
«насуванням» персони на інші зони особистості і проявляється як
«демонстрація сильних сторін, фасадів (К. Роджерс) особистості» і
одночасно «маскування, приховування людиною своїх особистісних проблем
і в спілкуванні з іншими людьми, і в спілкуванні з самою собою».
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«Вертикальна персоналізація», або «фортифікація» персони, виявляється в
«відмежуванні» людини від того, що її оточує, і відчутті збільшення
внутрішньої психологічної безпеки, часто ілюзорному [там само]. В обох
випадках відбувається скорочення зон актуалізації людини, які виступають,
зокрема, як посередники, медіатори між персоною людини і її тінню, що
означає взаїмообособлення персони і тіні, втрату контакту між ними. У
зв'язку з цим внаслідок персоналізації людина стає більш закритою,
відгородженою від інших людей, менш здатною до співпереживання, емпатії,
до вираження зовні, до пред'явлення іншим власних психологічних проблем,
менш конгруентною [147. С. 58-59].
Процесу персоналізації в концепції А. Б. Орлова протиставляється
процес персоніфікації як інша форма актуалгенеза особистості. При цьому
процес персоніфікації співвідноситься з проявом сутності людини, яка
розглядається як «трансперсональна психічна реальність» [147, с. 64] і
асоціюється з такими категоріями, як «Самість» (К. Г. Юнг), «Вище Я»
(Р. Ассаджиоли (R. Assagioli)), «Внутрішнє Я» (М. Боуен (M. Bowen)) [там
само. С. 65]: «Персоніфікація особистості завжди пов'язана з кризою її
самоототожнення і усвідомленням того фундаментального психологічного
факту, що особистість і сутність людини є дві різні психологічні інстанції:
особистість не є сутність, сутність не є особистість» [147, с.63].
Персоніфікація розглядається А. Б. Орловим як «персоналізація з
протилежним знаком»; вона проявляється «не в прагненні людини бути
особистістю, але в її прагненні бути самою собою». «Горизонтальна
персоніфікація», або «антиспін» персони, є зрушенням персони з інших
особистісних

зон,

«вертикальна

персоніфікація»

–

«релаксацією»

(ослабленням) персони. У всіх випадках персоніфікації відбувається
збільшення зон актуалізації людини, ослаблення протистояння особистісних
персони і тіні, відмова від особистісних фасадів, більше самопринятие
людини [149, с. 59]: «Параметри персоніфікації: позитивна безоціночність,
емпатічность і конгруентність – на відміну від параметрів персоналізації:
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авторитетності, референтности, привабливості – не утворюють автономних,
роздільних ліній розвитку <...> велика безоціночність завжди пов'язана з
більшою емпатічністю і більшою конгруентністю особистості» (курсив
мій) [там само]. Саме персоніфікація для А. Б. Орлова є умовою інтеграції
особистості людини [149, с. 61].
В світлі живої дискусії видатних вчених-психологів варто повернутися
до розгляду поняття «персона», яка має безпосереднє відношення до
тематики даного дисертаційного дослідження. Однак суперечка видатних
вчених

виявила

психологічні

закономірності

парності

понять

і

їх

архетипическую сутність. Таким чином, виявлення і вивчення архетипів дає
можливість

виявити

існування

фундаментальних

психологічних

закономірностей як у реальному житті, так і в художній творчості.
Так, архетипи в роботах швейцарського вченого К. Г. Юнга
трактуються як «типові образи і асоціації. <> Чим більш живими вони є, тим
більше вони будуть пофарбовані індивідуально сильними чуттєвими тонами
... Вони вражають, впливають і зачаровують нас. Вони мають своє
походження в архетипі, який сам по собі є несвідомим, присутньою формою,
що є частиною успадкованої структури психічного буття і може тому
проявляти себе спонтанно скрізь і будь-який час. Через свою несвідому
природу архетип лежить в основі чуттєво-налаштованих комплексів і
розділяє їх автономію». (Юнг К. Г. Цивілізація в дорозі // CW. Vol. 10).
К. Юнг визначив всього кілька архетипів, найцікавіші з них – Самість, Тінь,
Персона, Аніма і Анімус [208, с. 304].
Таким чином, ми з'ясовуємо, що Персона – один з найважливіших
архетипів, який по вихідній етимології визначається як «маска, що носиться
актором» [207, с.122]. У своїх роботах К. Юнг інтерпретує архетип Персони
як систему «пристосування індивіда до чого-небудь або спосіб дії, який він
обирає, маючи справу з чимось в зовнішньому світі. Наприклад, будь-яке
покликання чи професія мають свою власну характерну персону. <...>
Небезпека лише в тому, що люди стають ідентичними своїм персонам: співак
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– голосу, професор – власним підручниками. <...> Можна сказати, трохи
перебільшуючи, що персона є те, чого насправді немає, але що вона сама,
разом з іншими, вважає існуючим» [там само].
Парним архетипу Персони виступає архетип Тіні – «умовно “нижча”
частина особистості; сума всіх особистісних і колективних психічних
елементів, які через їх несумісність з обраної свідомою настановою не
допускаються до життєвого прояву і в результаті об'єднуються у відносно
автономну, “фрагментарну” особистість з протилежними тенденціями в
несвідомому» [207, с. 29]. Згідно з К. Юнгом, Тінь «втілює все, що суб'єкт
відмовляється визнавати про самого себе, і крім того завжди нав'язує себе
суб'єкту прямим або непрямим шляхом – наприклад, ниці риси характеру та
інші несумісні тенденції» [209, с. 284]. Тінь – це невід'ємна частина душі,
сховище сили і душевного потенціалу. В Тіні міститься тільки те, що було
дано від природи, але не знайшло для себе належного виходу [24]. К. Юнг
підкреслює: до теперішнього часу вважали, що людська Тінь є джерелом
всякого зла, але тепер, за допомогою більш ретельного дослідження може
бути встановлено, що несвідома людина, тобто її Тінь, не складається
виключно з морально негожих тенденцій, але висловлює також ряд хороших
якостей, таких як нормальні інстинкти, відповідні реакції, засновані на
реальності інсайти, творчі імпульси і т. д.» [209, с. 34].
У лекціях з «Аналітичної психології (Тавістокські лекції)» [207] К. Юнг
так описує процес творчості: «Візьмемо, наприклад, будь-якого поета чи
драматурга. Останній має здатність драматизувати і персоніфікувати свої
ментальні змісти. Коли він створює персонаж на сцені або в поетичному
творі (драма, новела), то думає, що цей персонаж – просто продукт його уяви.
Насправді ж персонаж в деякому сенсі зробив сам себе. Автор буде
заперечувати, що ці персонажі мають психологічне значення, але фактично,
як нам відомо, вони-таки їх мають. Тому можна "прочитати" авторський
розум, коли вивчаєш персонажі, які він творить» [207, с. 165].
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Звідси випливає, що під час виконання музичного твору через
відтворення

персоніфікованого

«авторського

персонажа»

відбувається

процес його «зрощування» з особистістю співака-актора. Тобто, оперуючи
термінами К. Юнга, авторський персонаж повинен стати частиною Персони
самого співака-актора. Оскільки в процесі камерно-вокального виконання
співак практично позбавлений всього додаткового «антуражу», головним
його «інструментом» стає музичний вислів, який здійснюється за допомогою
голосу, міміки, жестів та інструментального супроводу.
Таким чином, з точки зору психології, персоніфікація музичного
висловлювання як виконавська проблема – це прагнення засобами
музичної виразності голосу і інструмента створити структуру іншої
особистості (персонаж, образ, героя) і виступити від її імені. Це такий
процес виконавської творчості, в якому Персона і Тінь (за К. Юнгом)
музичного персонажа стають частиною Персони співака-актора.
Причому в камерно-вокальному мистецтві персоніфікація музичного
висловлювання більшою мірою пов'язана з розкриттям тіньової частини
особистості персонажа.
Складність полягає в тому, що виконавець повинен «проникнути» в
структуру особистості персонажа, а значить, почасти, і в структуру
особистості самого автора музичного твору. Такий підхід найбільш яскраво
розкриває

всю багатогранність і

глибину,

можливо,

недосконалість

особистості героя, його емоційні переживання і мотивацію поведінки. При
цьому сам співак-актор, згідно із законами психології, ніколи не повинен
«ідентифікувати себе» ні з власною Персоною (за К. Юнгом), ні з
особистістю персонажа.
Як справедливо відмічено, творчість співака-актора направлено, за
К. Станіславським, на специфічне «мистецтво (виділено мною – Лю І)
переживання».

Вокально-сценічне

мистецтво

не

є

в

повній

мірі

безпосереднім відображенням справжніх (правдивих) життєвих емоцій, а гра,
професійне вміння передати музичний образ – найбільше мистецтво. У
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тлумачному словнику російської мови (1999) слово «мистецтво» в аспекті
художньої творчості являє собою «творче відображення, відтворення
дійсності в образах; вміння, майстерності, знання справи» [164, с. 252]. А в
Етимологічному словнику Н. Шанського «мистецтво» трактується як
«художня творчість, високий ступінь уміння, майстерності в будь-якій сфері
діяльності» [204]. В історії естетики сутність мистецтва трактується як
наслідування (мимесис), чуттєве вираження надчуттєвого, художньо-образне
освоєння світу і т. п. Слово «мистецтво» (як «майстерність», «вміння»)
родинно слову «штучний» (в значенні «підроблений», «ненатуральний»)
[204].
У зв'язку з цим хочеться згадати добре відомий всім епізод з життя
видатного російського співака Ф. Шаляпіна, про який він згадує в
автобіографічному творі «Маска і душа» [192, с. 291]. Як тільки під час
оперної постановки Ф. Шаляпін по-справжньому заплакав, його голос
втратив силу, красу, міць впливу. Мистецтво гри, акторської майстерності, в
процесі

виконання

вокального

твору

зумовлюють

цілий

комплекс

професійних навичок, умінь, знань в області психології, яскравих здібностей
і гарного смаку і особливої здатності психіки, пов'язаної з природними
можливостями донести до слухача всі складові музично-сценічного образу.
А. Сілінська визначає музичне виконання як деяку об'єктивізацію
музичного мислення. «У музичній мові психічні стани суб'єкта грають
ключову роль в усіх відношеннях. Як і в будь-якій мові мистецтва,
вираження внутрішнього стану в зовнішній світ відбувається шляхом
здійснення деякого вислову, або мовного акту», – стверджує вона в статті
«Музичний вислів як мовний акт» [146, с. 44].
На думку дослідниці, «пошук визначення специфіки музичної мови
представляє великий інтерес для науки». [146, с. 43]. А. Сілінська досліджує
музичне виконання як акт комунікації, визначає поняття музичної мови і її
кореляцію з поняттям мови. Вона підкреслює, що «музична мова є мовою
мистецтва, тому вона в першу чергу реалізує експресивну функцію,
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висловлює ставлення автора до дійсності, а інші функції, в тому числі і
описова, стають підлеглими» [146., 43]. Дане висловлювання ще раз
підкреслює первинність «авторського розуму» (за К. Юнгом) в процесі
створення музичного персонажа. Акт «оживления» персонажа, його
персоніфікація за допомогою музичного вислову, здійснюється виключно під
час виконання на сцені.
Необхідно відзначити, що робіт, присвячених проблемі персоніфікації
в музичному мистецтві вкрай мало. Серед них можна назвати статтю
А. Степанової «Музичний код як засіб персоніфікації образів Вільяма Блейка
в інструментальній музиці Д. Смірнова» [158]. На прикладі музичних творів
«Авель» і «Струнний квартет №8» («Пекло») Д. Смирнова при роботі з
мальовничим джерелом «персоніфікація стає тим способом, який збагачує
його твори, "відкриває" слухачеві те, що може бути приховано в
інструментальному творі і навіть в самій картині» [158]. Свою концепцію
автор статті формує на основі праць Л. В. Саввіної та В. О. Петрова,
присвячених теорії музичного коду і теорії синтезу мистецтв в музиці ХХ
століття.
Оскільки камерно-вокальне мистецтво базується на основі синтезу
поезії

та

музики,

звернемося

до

основних

положень

російських

музикознавців в даному питанні. Так, Л. Саввіна в докторській дисертації
«Звукоорганізація музики ХХ століття як об'єкт семіотики» [136] вважає, що
«важливим механізмом, що об'єднує розрізнені напрямки початку ХХ
століття, стає орієнтованість на домінуючий тип художньої культури, яка
дозволяє говорити про творчість композиторів, що орієнтуються на живопис,
кінематограф, поезію, літературу. Така орієнтованість музичних творів на
екстрамузичну семантику визначає специфіку музичної мови, що змінюється
під впливом включення коду суміжного мистецтва» [136, с. 14]. Однак
основний акцент дослідження робиться на розгляді синтезу музики і
живопису.
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Важливим аспектом формування вокально-сценічного образу виступає
питання взаємодії поезії і музики у вокальних жанрах. Воно постійно
викликає інтерес у вчених, оскільки вокальна музика знаходиться на стику
двох видів мистецтв. У вокальній музиці поетичний текст і музика завжди
співіснують невід'ємно один від одного. При цьому «музику часто хвалять за
її поетичність, а поезію за музикальність» [246, с. 22]. Дана проблематика
пыднымалася в роботах Б. Асаф’єва [13-14], Е. Ручьєвської [135],
Л. Дмитрієва [49], Т. Мадишевої [100] та багатьох інших дослідників.
Згадаймо знамените визначення Б. Асаф’єва інтонації як «емоційносмислового тонусу звуків, вимовлених людиною» [13, с. 259], яке
відчувається «і в слові, і в музичному звуці, бо інтонація, перш за все, –
якість осмисленої вимови» [там само].
Т. Мадишева в монографії «Співак і мова» [100] підкреслює, що
вокальне виконавство «поєднує “звучаще” слово й музику. Серед факторів,
які справляють значний вплив на становлення інтонаційної основи
вокального твору, а відтак і на його інтонування, Б. Асаф’єв відзначає
“звучаще” (звучне) поетичне слово. Воно визначає не лише образно-емоційну
сферу, а й артикуляційні та інтонаційні аспекти, тобто впливає на
формування музичної інтонації й визначає її історичні якості, види розвитку,
створює “звуковий” образ» [100, с. 75].
Т. Мадишева також переконливо доводить важливість підходів щодо
якісного удосконалення загальної культури іншомовної вокальної музики.
Поняття «культура мови в співі» випливає як термін в зв’язку з культурою
мови в цілому. На думку дослідниці, «виховання вимови у співі
ускладнюється специфічними вокальними умовами. <…> Багато факторів
впливає на вокальне мовлення: теситура, ритм та темп мови, музичний
супровід, оркестр, хор, характер виконання (спів у ансамблях, сольний спів) –
все це безумовно ускладнює сам процес мовлення у співі, негативно впливає
на чіткість та дохідливість мови у співі» [100, с. 9]. Авторка підкреслює, що
сьогодні, коли гостро стоїть проблема співу іноземними мовами, необхідно

63

приділяти значну увагу основним орфоепічним та дикційним питанням співу
іноземними мовами. Норма співу іноземними мовами, на думку Т.
Мадишевої, ґрунтується «на нормах літературної мови, але у співі поняття
“норма” має більш узагальнений характер, тому що вона орієнтується на
загальну універсальну вокальну фонетичну базу (італійської, російської,
української мов)» [Там само].
М. Самойлова в статті «Взаємодія слова і музики. Досвід аналізу
музичного твору» [138] підкреслює, що сутність всіх вокальних творів
полягає «в особливому музичному прочитанні поетичного тексту» [Сам.].
Воно може здійснюватися двома способами: «1. Композитор повністю слідує
за поетичним текстом, в цьому випадку фразувальні хвилі віршованих і
музичних строф збігаються; 2. Композитор дає свою оригінальну трактовку
поетичного тексту, розкриваючи не тільки головний художній образ, а й
емоційний підтекст віршів. Обидва ці способи можуть бути представлені в
одному музичному творі» [там само]. При цьому дослідниця вважає, що
фразування (в широкому сенсі) як мистецтво образно ємного, чуттєво
яскравого, логічно точного проголошення поетичного чи музичного тексту
має не тільки виразне значення, а й виконує емоційно-образну і
драматургічну роль [Там само].
М. Самойлова переконана, що аналіз музичних фраз може бути
застосований до будь-якого поетичного і музичного твору (не тільки
вокального,

але

і

інструментального).

Цей

прийом

аналізу

слід

використовувати поряд з іншими методами і прийомами, як доповнення до
них з метою більш глибокого проникнення в задум композитора і поета,
відкриття для себе нових деталей поетичного і музичного текстів [там само].
Останнім часом появілмя ряд досліджень, присвячених вивченню
синтетичної природи камерно-вокальної музики. Одне з них – дисертація
А. Хуторської

«Композиторська

інтерпретація

поетичного

тексту

як

художній переклад (на матеріалі камерно-вокальної музики)» [178],
присвячена міжвидовому художньому перекладу в камерно-вокальної
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музиці, за допомогою якого «смислові і образно-емоційні константи
поетичного першоджерела знаходять своє вираження в синтетичному творі»
[178, с. 16].
Розроблена автором методологія є цінним фундаментом для вивчення
камерно-вокальної творчості як на композиторському, так і на виконавчому
рівнях. Дана робота є рідкісним випадком розгляду специфіки камерновокального мистецтва і проблем його інтерпретації в ракурсі об'єднання і
взаємодії поетичного тексту, вокальної мелодії і інструментального
супроводу. Цей аспект має велике значення для розробки теми даної
дисертації і подальшого вивчення особливостей формування вокальносценічного образу в камерній музиці.
Дослідниця стверджує, що «задля об'єктивізації вивчення камерновокального музикування, а також в якості методу реконструкції та аналізу
виконавської

інтерпретації

обґрунтовується

можливість

складання

“виконавських партитур” (термін Л. Алексєєвої), де вказуються динамічні,
агогічні, ритмічні, артикуляційні та інші зміни, що привносяться співаками
до композиторського твору» [178, 12]. На жаль, дослідниця лише побіжно
торкається проблеми персоніфікації музичного вислову у виконавському
процесі в камерно-вокальній творчості. Так, аналізуючи інтерпретаційні
можливості співака, вона вказує на те, що «на відміну від композитора, який
може й не ідентифікувати себе з героєм свого твору, виконавець-вокаліст під
час виступу неодмінно стає таким героєм. Тому на створення образу дуже
впливають природні характеристики голосу – тип, тембр, вік співака та «вік»
голосу. Також підкреслюється вплив національного та соціокультурного
факторів на виконавську інтерпретацію. Констатується, що кожний співак
вносить свої зміни в композиторський твір, створюючи індивідуальний
виконавський текст. Зміна концепції приводить до змін в агогіці та динаміці,
що підкреслюють виконавську інтерпретацію поетичного першоджерела»
[там само].
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Ще одне дослідження, присвячене камерно-вокальній музиці –
дисертація Л.Деркач «Стильові механізми виконавської інтерпретації
вокальної лірики (на прикладі творів Д. Шостаковича, А. Чайковського, В.
Золотухіна)» [48]. Цінним висновком дослідниці є розгляд «універсального
поняття музичної семіотики і психології, що виступають в якості
методологічної основи аналізу виконавської інтерпретації вокальної лірики»
[48, с. 163]. Дослідниця визначає, що роль співака як інтерпретатора
камерних творів націлена «на осягнення духовної природи комунікації
Автора (композитора і поета) і Виконавця (співака і концертмейстера), а
також значущості «виконавської еталона »як стильового механізму» [48,
c. 164]. Вона також зазначає, що «роль особистості співака-інтерпретатора
полягає в відображенні якості міжособистісної комунікації поета і
композитора (Я = Я) на основі моделювання психології ліричних героїв» [48,
с. 165]. Однак, основний акцент роботи спрямований на виконання новітніх,
прем'єрних виконань, в яких ще не сформована академічна традиція.
Розглянемо визначення О. Єрошенко, що характеризує виконавський
процес співу: «Вокальна творчість – це інтерпретування вокального твору
співаком, обумовлене сукупністю всіх особистісних і професійних якостей
його творчої індивідуальності, та вокальні емоції – як різновид професійних
суб’єктивних емоцій виконавця-вокаліста є специфічними позитивними
емоціями, притаманними психофізиологічному стану співака під час
виконання вокального твору, особливі ознаки яких детерміновані, з одного
боку, їх позитивним знаком, а з іншого – унікальністю самого механізму
фонаційного співацького процесу (неподільністю “музичного інструменту” –
голосу – та самого виконавця – співака)» [58, с. 169].
Одним з більш «знайомих» і звичних понять для виконавського
процесу є інтерпретація. Важливе методологічне значення для розкриття
теми цієї дисертації грає дослідження Т. Лимаревої «Вокально-виконавська
інтерпретація

як

найхарактерніші

художній
«структури

текст»

[91],

звукового

в

тексту

якій

авторка

виявляє

вокально-виконавської
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інтерпретації як форми вираження творчості співака і як явища художньої
культури» [91, с. 23], а також встановлює деякі загальні закономірності «в
побудові звукових виконавських текстів» [там само]. Дослідниця робить
важливий

висновок

про

те, що вокально-виконавська

інтерпретація

«моделюється як семантична капсула, де сферою діяльності виконавця є
периферійна зона, а ядро належить авторам графічного тексту – композитору
та поету» [там само].
Цікава теоретична модель структури і функцій художньо-образного
мислення

музиканта-інтерпретатора

І. Хотенцевої

«Формування

запропонована

художньо-образного

в

дисертації

мислення

як

основа

інтерпретації музичного твору у студентів в класі фортепіано» [176]. Вона
складається

з

наступних

елементів:

компонент,

інтелектуально-розумовий

«<...>

структура

компонент,

(особистісний

емоційно-вольовий

компонент) і функції (осмислення логіки організації різних звукових
структур від найпростіших до складних в осягненні художнього образу,
вміння оперувати музичним матеріалом, знаходити схожість і відмінність,
аналізувати і синтезувати, встановлювати взаємозв'язки)» [176, с. 8]. Однак
дана модель апробується автором в педагогічному процесі з учнямипіаністами на європейському музичному матеріалі.
В музикознавстві накопичено величезний досвід наукових досліджень в
області вокального мистецтва, які присвячені якісній постановці співочого
голосу (В. Багадуров [17-18], Л. Дмитрієв [49], І. Назаренко [119],
А. Яковлєва [213] та ін.). Важливе значення мають роботи в сфері вокальної
педагогіки, різні школи співу, створені видатними співаками (Ж. Дюпре [54],
Л. Леман [81], П. Домінго [50] та ін.). Питання вокального виконавства
займають досить скромне місце через складність явища. Як правило, вони
розглядаються в зв'язку з оперною творчістю якогось конкретного видатного
співака (співаків) або історичної епохи [156-157].
Необхідність розробки методики виховання студентів-вокалістів вузів
культури і мистецтв для поетапної, планомірної та скоординованої програми

67

формування мистецтва перевтілення стала головним мотивом дисертаційного
дослідження М. Зайкової «Формування сценічного образу в вокальнотворчому виконавстві студентів вузів культури і мистецтв» [61]. У роботі
пропонується «авторське визначення дефініції "сценічний образ", який являє
собою аспект наступності та інтеграції вокального, акторського та
хореографічного мистецтва. Зміст цього поняття включає в себе застосування
творчого підходу для вдосконалення вокально-сценічних, індивідуальноособистісних і професійних якостей учнів у розвитку їх духовно-моральних і
культурних цінностей» [61, с. 13].
М.

Зайкова

визначає

найбільш

ефективні

педагогічні

умови

формування сценічного образу в вокально-творчому виконавстві студентів
вузів культури і мистецтв: «<...> планово-діяльнісна (визначення плану,
постановка освітньої мети і завдань); пізнавально-моделююча (розвиток у
студентів

пізнавальної

сфери);

мотиваційно-активизуюча

студентами

емоційно-вольовою

сферою);

(формування

у студентів міжособистісної

(оволодіння

направляюче-контрольна
сфери);

резюмуюче-оцінна

(перевірка і аналіз реалізації діяльності)» [61, с. 13-14].
Виявляючи структуру і специфіку професійної підготовки студентів
творчо-виконавських спеціальностей вузів культури і мистецтв в класі
вокалу,

дослідниця

називає

п'ять

етапів:

«<...>

перший

етап

(психодіагностика), другий етап (інтегрований тренінг), третій етап
(складання плану ролі, робота з партнером), четвертий етап (перевірка
засвоюваності матеріалу, що викладається, і визначення рівня розвитку
когнітивних здібностей учнів), п'ятий етап (застосування студентами знань,
умінь і навичок у виконавській діяльності)» [61, с. 14].
М. Зайкова підкреслює, що сучасний стан формування сценічного
образу в вокально-творчому виконавстві студентів вузів культури і мистецтв
вимагає застосування комплексного підходу з введенням психодіагностики
та інтегрованого тренінгу. Для успішного формування сценічного образу у
студентів в класі вокалу вона пропонує розвивати такі сфери як: пізнавальна
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(увага, уява, сприйняття, мислення, пам'ять, уявлення), емоційно-вольова
(активізація, мотивація, актуалізація), міжособистісна (взаємоконтроль при
роботі з партнером), внутріособистісна (самоконтроль в співі, подолання
хвилювання, оволодіння внутрішніми процесами психологічних жестів і
пластичних рухів) [там само].
Для вдосконалення методики формування сценічного образу в
вокально-творчому виконавстві студентів вузів культури і мистецтв М.
Зайкова пропонує авторську програму з застосуванням психодіагностики та
інтегрованого тренінгу, які включають такі методи: «проблемно-пошукового
і проектного навчання розвиваючого характеру, навчально-критичного
висловлювання позицій, рішення сценічних і вокально-творчих завдань,
подолання хвилювання перед виступом, емпатичного слухання, спілкування і
взаємодії з партнером, а також використовувалися такі форми проведення
занять: імітація у творчій діяльності (заняття-репортаж, заняття-уявлення,
заняття-кіностудія), організація в творчій діяльності (заняття-дослідження,
заняття-рецензія, заняття-показ)» [61, с. 14].
Таким чином, питання, пов'язані з закономірностями перевтілення в
камерно-вокальному виконавстві, розроблені недостатньо і вимагають
розкриття специфіки цієї сфери в музичному мистецтві.

1.2.

Естетико-емоційна

специфіка

китайського

камерно-

вокального мистецтва ХХ століття: ментальні особливості, тематика,
образність
Незважаючи на солідну кількість наукових праць, що з'явилися
останнім часом в музикознавстві, китайське камерно-вокальне мистецтво все
ж залишається однією з найменш вивчених, але, безумовно, дуже цікавих
сторінок національної і світової музичної культури. Специфіка образноемоційної сфери китайської камерно-вокальної музики безпосередньо
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пов'язана з національною культурою та самобутністю національного
самовираження, що володіє неповторною ментально-архітипічною сутністю,
яка істотно відрізняється від західної моделі.
Основні положення китайської традиційної думки отримали яскраве
відображення в національній музичній естетиці, що, в свою чергу, вплинуло
на світогляд композиторів. Так, видатний китайський композитор Чоу Вен
Чанг відзначав: «Ідентифікація себе з Природою або Всесвітом (тобто Дао) є
вищим досягненням духовного розвитку людини, і це тлумачення природи
має йти від розуміння простих розрізнених речей до осягнення Всесвіту в
цілому» [288, с. 80].
Композитор Чен І вважає однією з головних особливостей музичної
мови своїх творів, пов'язаних з ідеєю єдності природи і людини, принцип
Золотого перетину і послідовність Фібоначчі: «Коли ви подивитесь на
людське тіло, ви побачите пропорцію 0,618, тобто, відношення між верхньою
і нижньою частинами тіла. Коли ви подивитесь на пелюстки квітів або
стільники, зроблені бджолами, ви побачите те ж саме. Числа, що описують ці
співвідношення, складають ряд Фібоначчі. Це і є природа! Музика є
різновидом природної мови, що виражає емоції і думки людей. Коли я
створюю свою музику на мові, яку я знаю краще, я дотримуюся деяких
принципів, логічно пов'язаних з природою, і тоді мені легше передати
природні емоції і духовне начало. Я думаю, це ідеальний підхід» [247, с. 49].
Наведені

висловлювання

композиторів

ще

раз

підтверджують

необхідність всебічного освоєння сенсу китайських музичних творів, їх
символічних підтекстів, без розуміння яких виконавець не зможе донести
всю їх глибину до слухача, а входження китайської музики в сфери світової
освіти і виконавства буде неможливим. У зв'язку з цим необхідно звернутися
до двох досліджень в області китайської фортепіанної музики, які є істотним
внеском в розвиток тематики, яка розкриває особливості музичної семантики
сучасної китайської музики.
У 2012 році в Харкові була захищена кандидатська дисертація Цинь
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Тянь «Образ рідного краю в фортепіанних творах китайських композиторів»
[183], через п'ять років у Львові з'являється дослідження Лу Цзе
«концептосфера китайської програмної фортепіанної музики ХХ - початку
ХХI ст.» [90] , яка є логічним продовженням першої роботи. Затребуваність
подібних наукових досліджень до позначеної наукової проблеми свідчить
про її важливість і багатоаспектність. При зіставленні двох наукових
концепцій можна виявити, що образ рідного краю, представлений у Цинь
Тянь як образна універсалія в китайській фортепіанній музиці, набуває
значення архетипу. Лу Цзе в своєму дослідженні відмовляється від архетипу,
пропонуючи

категорію

концепту,

який

більше

пристосований

до

формулювання програмних сенсів інструментальної музики.
В роботі Цинь Тянь відзначається, що образ рідного краю є
«концептом, через який здійснюється національна самоідентифікація. Таким
чином, це поняття акумулює національний спосіб мислення на рівні
філософсько-естетичного

пізнання;

національне

художнє

мислення;

національний звукообраз, представлений характерним інструментарієм,
національний спосіб інтонації, різноманітні форми культурних традицій з
музикою, чи без неї - театр, церемоніали та інше; спосіб відчуття; образи
навколишнього світу. Інакше кажучи, образ рідного краю (батьківщина) складна структура, по суті, близька до національного образу світу, але здатна
знаходити вираз у конкретному творі не в усій сукупності складових, а
якоюсь особливою рисою, наприклад, - через найважливіші національні
філософські та релігійні уявлення, споглядання природи, етно-національну,
героїко-патріотичну тематику»[183, с. 73].
Для Лу Цзе концепт виступає своєрідною одиницею, точкою відліку.
Сукупність споріднених одиниць утворює систему, яку дослідниця визначає
як концептосферу. Автор переконливо доводить свою наукову позицію щодо
застосування категорії «концептосфери» в художньому вираженні. У зв'язку з
цим вона розглядає китайську фортепіанну музику ХХ-ХХI століть з позиції
її програмних концептосфер, відповідних національній традиції.
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На основі представлених філософських, теоретичних, культурноісторичних дефініцій концепту, що виникали в різні історичні періоди в
різних національних традиціях у зв'язку з різними площинами осмислення
універсальних істин і цінностей, автор приходить до висновку, що «терміни
“концепт”

і

“концептосфера”

представляються

найбільш

точними

і

вичерпними в категоріальному апараті для розкриття образу мислення
китайських музикантів. Вибір зазначених термінів обумовлений тим, що
ментальність і виховання, формування світогляду і художні цінності
китайського духовного ареалу позначені своєрідним ставленням до природи
й

людини,

у

багатьох

аспектах

відмінним

від

європейських

трансцендентальних вимірів»[90, с. 30-31]. Лу Цзе розглядає провідні
концептосфери китайської духовної традиції в літературі, образотворчому
мистецтві та музиці, доводячи їх національно-етичну сутність через
репрезентацію концептосфери природи (підрозділ 3.1.), концептосферу
обряду (підрозділ 3.2.) і міфологічну концептосферу (підрозділ 3.2.).
Необхідно

ще

раз

підкреслити,

що

проаналізовані

роботи

представляють величезну наукову цінність як для розуміння національних
традицій, що складають невід'ємну частину духовної китайської культури,
внеску видатних китайських композиторів у становлення і розвиток
національного музичного мистецтва, так і для образно-художніх уявлень
виконавця.
Оскільки камерно-вокальне виконавство спрямоване на розкриття
особливої образної сфери, пов'язаної з найтоншими нюансами людських
переживань,

для

розуміння

образно-емоційного

семантичного

поля

китайської музики ХХ століття важливо розглянути синтез впливів
традиційних ментальних установок і історичних подій, які відображено в
творчості конкретних композиторів.
На думку Цао Шулі, «згідно з прийнятою в європейському
музикознавстві класифікації (Є. Назайкинський), до камерно-вокальних
жанрів в Китаї можна віднести старовинну художню пісню, дифірамби (сун),
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оди (сяоя), церемоніальні пісні (дая), палацові пісні, пісню як частину циклу
(пай), вокальний цикл (ціньге), балади, ліричні пісні (даньге)» [180, с. 7].
Специфіка названих жанрових різновидів, з одного боку, має глибоке
національне коріння, з іншого, може бути зіставлена з загальноєвропейською
та світовою типологією камерно-вокальної музики.
Згідно

найдавнішим

світоглядним

уявленням,

в

китайському

музичному мистецтві «панує природоцентристське трактування втілення
художнього бачення світу, де діалог між людиною і Всесвітом найчастіше
супроводжується розчиненням суб'єктивного (Я) у Всесвіті. Даний світогляд
виявлявся співзвучним таким характерним для ментальності китайців
якостям, як прийняття долі, прагнення до згоди і гармонії, уникнення
конфліктів, споглядальне ставлення до природи, в підґрунті яких лежать
традиційні конфуціанські форми свідомості і відчування»[185, с. 62].
Китайська музика, згідно з філософською ідєю юй, є частиною системи
національної культури, яка нерозривно пов'язана з іншими видами
мистецтва. Найчастіше зв'язки між ними настільки тісні, що часом важко
розмежувати, наприклад, де закінчується каліграфія і починається живопис
і т. ін. Італійський музикознавець Маріо Буссаглі писав: «Чистописання,
живопис і поезія нерозривно пов'язані між собою. Світ китайської культури
відображує дуже специфічний вид суспільства, того, в якому грамотна
людина є живописцем, поетом, вченим і філософом одночасно. Його пензель
служить інструментом, яким він повинен висловити свої думки, фантазії і
примхи в будь-якому письмовому вигляді <...> і, більш того, його пензель
повинний був розповісти про нього самого» [221, с. 14].
У зв'язку з наведеними висловлюваннями вчених ми приходимо до
важливого висновку, що образно-емоційна сфера китайських камерновокальних творів повинна базуватися на образно-художніх уявленнях, в яких
виконавець повністю «розчиняється» у навколишньому світі. Але тоді
виникає питання, яким чином співак може передати виразність музичного
висловлювання, відбитого в інтонації? Специфіка інтонування слів в
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китайській мові полягає в тому, що одне і те ж слово може набувати різного
значення в залежності від тону, яким воно вимовляється.
Згідно з ідеями Б. Асафьєва, «думка, інтонація, форми музики – все в
постійному зв'язку: думка, щоб стати звуковим вираженням, стає інтонацією,
інтонується» [13, с. 219]. Специфіка китайської камерно-вокальної музики
полягає в тому, що в ній панує принцип ієрогліфічного мислення, яке
зумовило особливе «бачення світу, засноване на символах – символічному
тлумаченні композитором в особливій понятійній системі окремих звуків, що
відрізняється від основного європейського принципу – розвитку музичного
матеріалу» [ 221, с. 62].
«Китайська давня культурна традиція створила багату і різноманітну за
стилістикою і жанрами музику, зміст якої обумовлено стародавніми
поглядами конфуціанства і даосизму, – стверджує дослідниця Ін Сяо. –
Вічною метою китайської музики є прагнення до “краси усередненості і
м'якості”. Конфуцій вимагав, щоб музика виражала почуття помірно, і що
виконавцю належить керуватися принципом “хе” (м'якість, помірність без
надмірності). Тому внутрішнє “горіння” музиканта і зовнішнє виконання
повинні бути стриманими» [66].
Сучасний відомий китайський філософ, естетик і поет Цзун Бай-хуа
зазначає, що головними особливостями багатовікового музичного мистецтва
Китаю є ніжна і спокійна краса, природний стан блаженства, відхід від
дійсності. У своїх роботах він посилається на стародавні джерела: книгу «Юе
цзи» («Музичні записки») в якій підкреслюється, що «велика музика і
природа створюють милозвучність» [334], естетичну статтю «Шен уай ле
лунь» («У звуку немає печалі і радості») видатного ідеолога, літератора,
музиканта Цзи Кан (223-262) про те, що «створити музику за законом
природи – означає досягти природної краси» [335]. У дослідженні Сю Хайлі
наводиться цитата з книги «Сі шань цинь куан» ("Виконання і естетика
гуцинь") відомого в епоху династії Мін виконавця на гуцінь Сюй Шан-ін про
те, що музиканту слід спокійно дивитися на «м'якість, легкість, віддаленість,

74

архаїчність та інші якості» [цит: 308].
Таким чином, «ключем» для відкриття китайської естетики є
помірність, м'якість і краса золотої середини. Розгляд сенсу усередненості,
помірності і м'якості змушує неминуче знаходити в легкій і простій музиці
елементи досить складного етикету, шукати тонкий натяк (тон між
звукорядом струн, «аромат» поза тонами). Це і є так званий загальний дух,
невловимий настрій твору, яким в китайській музиці є особливе прагнення до
вищого естетичного ідеалу.
Згаданий

вище

дослідник

Цзун

Бай-хуа

зазначає,

що

«світ

невичерпний, життя невичерпне, вершина досконалості мистецтва –
невичерпна» [335, с. 262]. Ван Гу-вей так висловлює своє судження про
загальний дух твору: «У всі часи моральні якості поетів чисті, як білий
камінь. Але якщо вони не піклуються про загальний дух і в їхній творчості
немає

тонкого

натяку,

вони

не

можуть

стати

першокласними

письменниками» [цит.по: там само]. Цей загальний дух виражається “тонким
натяком”, що дозволяє скинути обтяжливі пута дійсності і вийти зі сфери
тяжіння матеріального світу. А тонкий натяк, втілений в китайській музиці
настільки ж послідовно, як і в інших видах мистецтва – живопису, поезії,
всюди проявляється однаково і незмінно.
В естетиці китайського мистецтва серед удаваності і реальності
вибирається уявне, серед далекого і близького – далеке, серед слабкості і
сили –- слабке, серед спокою і суєтності – спокій. Саме тому китайська
буддистська, даоська музика не обходиться без визначень далекого, мнимого,
слабкого, спокійного. Лише протягом тривалої професійної практики
виконавець усвідомлює, як в китайській музиці форма діалектично взаємодіє
з духом.
Таким чином, на думку Ін Сяо, «даючи загальну оцінку музичної
виконавської естетики Китаю, слід відзначити, що вона веде нас у світ мрії,
споглядальності, відчуженості, поміркованості, нескінченності. Саме тому
важливою передумовою виконання китайських камерно-вокальних творів є
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розуміння у всіх тонкощах особливостей і своєрідності традиційної
китайської естетики» [66].
У китайській музичній естетиці з давніх часів і до теперішнього часу
«краса вокалу розглядається узагальнено, в діалектиці співу і декламації (Су
Сюнь трактат «Про музику», Тао Юаньмін трактат «Життєпис генерала Сі
Мена»). В оцінці вокальної майстерності виконавця превалюють правильна
артикуляція, здатність вірно донести текст і мистецтво володіння «співом по
ієрогліфам»

(Вей

Ланфу

«Канони

музики»)»

[цит.

По:

83,

с. 7].

Зображальність, асоціативність, метафоричність, полісемантизм ієрогліфа
відображають міфологічний рівень мислення.
Дослідник Лю Янь в статті «Міфічні витоки музичного мистецтва
стародавнього Китаю» [87] зазначає, що «міф стоїть біля витоків всіх жанрів
китайського музичного мистецтва, а міфологічні мотиви стародавнього
Китаю беруть участь в створенні багатьох сучасних музичних сюжетів» [87].
Міфологічна сутність китайського музичного мистецтва полягає в тому, що
«глибинний сенс символічних образів і мотивів міфів про героя-музиканта,
<...> який став своєрідним ключем, який відкриває світ ідеального і впускає
живу воду в світ реального, <...> переосмислюється сьогодні композиторами
і

виконавцями,

втілюється

в

різноманітних

жанрах

музичного

мистецтва» [87].
Так, в сфері китайського камерно-вокального мистецтва ХХ століття,
цікаво простежити виконавську «долю» художніх пісень, створених
сучасними композиторами на тексти древніх поетів. Ван Хонтао в дисертації
«Втілення поетичного тексту в камерній вокальній музиці китайських
композиторів (на матеріалі «художніх пісень» на вірші старовинних поетів)»
[26] вказує, що «інтонаційна своєрідність китайської вокальної музики, її
опора на пентатоніку, тісний зв'язок з китайською поезією суттєво вплинули
на жанрово-стильовий та музично-образний вигляд сучасної китайської
художньої пісні» [26, с. 9].
На

думку

дослідника,

особливості

мелодики

художніх

пісень
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обумовлені тоновою специфікою китайської мови. Тому створення і
виконання

художньої

пісні

обумовлює

«необхідність

врахування

співвідношення мелодії і поетичного тексту відповідно до фонетичних
особливостей китайської мови і традицій старовинних поетичних форм ци і
ши, включаючи ритміку вірша (пін – цзе)» [26, с. 10]. Ван Хонтао зазначає,
що віршована форма ци, що зародилася в епоху династії Сун (960-1279), –
одне з основних поетичних джерел художніх пісень першої половини XX
століття. Дана поетична форма є благодатним матеріалом для створення
художніх пісень.
Вірші ци не тільки добре лягають на мелодію, але і в повній мірі
відповідають вимогам ліричної спрямованості поетики, покладеної в основу
художньої пісні. У цих піснях знайшло відображення не тільки єдність
ритму, темпу, інтонаційного малюнка слів і мелодики, але і взаємне
проникнення художнього початку і образності двох видів мистецтв – музики
і поезії.
Поетичні тексти під час їх створення і побутування вокалізувались
відповідно до канонів фонетики китайської мови. В даний час у зв'язку з
освоєнням традицій європейської композиторської творчості, тісно пов'язаної
з мовною інтонацією, з одного боку, і з відносною інтонаційною
незалежністю мелодійної основи вокального твору – з іншого, виникла
проблема інтонаційного, а щодо старовинних поетичних текстів семантичної
(смислової) розбіжності музичного та поетичного змісту пісні [26, с. 13].
З проблемою тонової специфіки китайської мови корелює тенденція
інтонаційного оновлення музики. У Китаї це пов'язано з освоєнням
європейської техніки композиції, конкретніше – з поєднанням гармонії
європейського плану (перш за все це діатонічна мажорно-мінорна система) з
інтонаційними особливостями пентатоніки.
У XX столітті з проникненням західної вокальної культури в музичне
мистецтво Китаю, змінюються естетичні установки: в оцінці краси співочого
голосу і майстерності виконавця починає тяжіти власне музичний чинник.
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Продовжує залишатися дискусійним питання про сумісність європейської
співочої школи (з притаманними їй властивостями, які сприймаються в світлі
традиційної

китайської

естетики

як

недоліки

–

нечітка

дикція,

«тремолюючий» звук та ін.) зі специфікою національних традицій
інтонування.
ХХ століття принесло чималі зміни в життя китайського суспільства.
Повалення імператорського правління, громадянська і визвольна японськокитайська війни, стрімке освоєння світових традицій у всіх сферах
життєдіяльності, культурна революція і подальший розвиток країни шляхом
глобалізації і завоювання нею провідних позицій на світовій арені – все це
відтворено в камерно-вокальній музиці китайських композиторів. У цей час
формуються такі нові для національної культури жанри, як лірична,
визвольна і військова пісня, марш, балада, романс або художня пісня, «пісні з
цитатника», масова пісня і пісня для кіно.
Вже на початку ХХ століття новий напрямок камерно-вокальної
музики «сюетан юеге» значно змінив естетичні ідеали і схильність китайців
до традиційної музики. Напрямок «сюетан юеге» визначив початковий етап
взаємодії китайської і західної музики, послужив «передвісником нового
періоду в розвитку китайської музики, світоглядною основою для розвитку
камерно-вокальних жанрів в професійній композиторській творчості, що
визначила офіційне закінчення домінування старовинної традиційної музики
і початок історії нової сучасної музичної культури» [180, с. 49].
XX століття стало для Китаю також часом осягнення західного
музичного мислення і композиторських технік. В історії розвитку китайської
професійної музики ХХ - початку XXI століть можна намітити кілька
періодів. На 1920-1930 роки припадає діяльність перших національних
композиторів. Засновником професійної музичної освіти в Китаї по праву
вважається Сяо Юмей (Xiao Youmei) (1884-1940). Він став першим
китайським професійним композитором, який отримав музичну освіту за
кордоном, почав освоювати і використовувати західні композиційні техніки в
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своїх творах.
Серед перших китайських композиторів, які отримали професійну
музичну освіту в США, Німеччині, Франції, Бельгії, Франції, Японії,
потрібно назвати Чжао Юаньженя (Zhao Yuanzhen), Цин Чжу (Qin Zhu), Хуан
Цзи (Huan Tzi), Сі Синхай, Ма Сицун (Ma Sichun), У Бочао (U Bocao), Чжен
Чіжен (Zhen Thizen), Цзян Веньє (Jiang Wenye) і ін. Для більшості китайських
композиторів, які отримали базову освіту на основі європейської музичної
системи, велике значення мало таке ж ґрунтовне знання свого національного
мистецтва.
Засновниками вокального мистецтва в сфері камерно-вокальної музики
можна вважати композиторів Цин Чжу, Чжао Юаньженя, Хе Лутина, Хуан
Цзи, Ні Ера, Лю Сюєаня і ін. Їх твори виникли в руслі національного
професійного музичного мистецтва, ґрунтувалися, як правило, на народних
мелодіях і збагачувалися композиційними прийомами, запозиченими у
західної фортепіанної музики.
Музична мова вокальних творів ґрунтується на синтезі китайських і
західних музичних традицій, утворюючи деякі протиріччя. Так, вже в
камерно-вокальній творчості Сяо Юмея, засновника нових традицій в
китайській музиці, спостерігається прагнення об'єднати «вірші, написані на
веньяні (стара китайська літературна мова), з абсолютно новою західною
музикою» [180, с. 52], що створило підґрунтя для подальших експериментів.
Надалі композитори Чжао Юаньжень, Хуан Цзи, Ні Ер, Сі Синхай і ін.
продовжили новаторські пошуки нових засобів виразності, заснованих на
поєднанні

національних

ладів,

елементів

народної

музики

із

західноєвропейською тональною музикою.
У 1940-50-ті роки починається діяльність таких композиторів, як Дін
Шаньде, Лі Инхай, Люй Чжуан, Хуан Хубей, Ду Цянь, Ван Пейюань, Цзян
Цусінь, Сан Тонг, Ван Лішань та ін. В цей період були написані вокальні
твори, які стали класикою національного мистецтва. Вже в 1940-і роки
видатний композитор Тань Сяолінь, учень П. Хіндеміта, привніс в камерно-
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вокальну музику елементи додекафонії, наповнивши її істинним духом
китайської музики.
Протягом наступних п'ятдесяти років в китайській камерно-вокальній
музиці також спостерігаються різні тенденції до глибокого синтезу
традиційних прийомів національної музики з явищами атональної музики,
політональності і серійності, що призвело до появи великої кількості різних
за стилем і тематикою творів. Це відбилося в численних військових,
патріотичних, трудових, дитячих ліричних піснях.
У 1950-ті роки з'явилися такі нові жанри, як цитатники Мао Цзедуна,
революційні пісні, в 1970-і роки китайська камерно-вокальна музика
поповнилася жанром пісня-балада. Роки культурної революції (1966-1977)
були дуже складними для музичного мистецтва Китаю. В сфері камерної
вокальної музики вони втілилися у величезній кількості політизованих
революційних

пісень,

художня

цінність

яких

досить

спірна

і

до

сьогоднішнього дня остаточно не визначена.
У 1980-ті роки з початком політики «реформ відкритості» значно
розширюється

образно-тематичний

зміст

камерно-вокальних

жанрів.

Принципово новою для китайських світоглядних настанов стали теми
розкриття

внутрішнього

світу людини,

перегляду цінностей,

які

з

найбільшою силою втілилися в камерно-вокальній музиці. Музична
творчість цього відрізняється більш високим рівнем композиторського
професіоналізму. Твори композиторів Тан Дуна, Чу Ксяосонга, Гуо Веньіна,
Е Ксяогана, Хі Ксунтяна, Ксу Шуя і ін. характеризуються самостійністю
мислення, яскравим авторським стилем, індивідуальними формами взаємодії
національних і західних традицій, розширенням і оновленням техніки
композиторського письма.
У виконавській камерно-вокальній творчості в цей час проходить
гостра полеміка з приводу відбору «своїх» і «чужих» засобів художньої
виразності. Так, національні прийоми засновані на використанні горлового
співу,

естетичних

ідеалах

та

зображально-співочих

манерах

різних
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народностей, що населяють Китай. Для них не існує якоїсь єдиної норми.
Західна манера в першу чергу репрезентує прийоми італійського бельканто.
Складним виконавським завданням став процес синтезу даних вокальновиконавських засобів в силу складності артикуляції голосних китайської
мови. Даний творчий процес, який сприяв пошуку нових вокальних засобів,
був ініційований новими художньо-образними уявленнями композиторів в
сфері камерно-вокальної музики.
Виникають такі нові різновиди виконавських манер, як «традиційне
бельканто (представники - Ван Сюфень, Яо Хун); народна манера виконання
(природний голос, широкий діапазон високих чистих звуків, часте
використання діалектів, яскравий представник - Лі Цюн); академічний
народний стиль (на основі систематичної професійної музичної освіти, цікаві
прийоми володіння дикцією, тембром, широким голосовим діапазоном, серед
представників - Пен Ліюань); з'єднання бельканто і народної манери (міцна
база бельканто, а й вільне використання горлового співу, широкий діапазон
голосу, багатий резонанс, артистизм - Інь Сюмей); з'єднання народного
стилю з популярним (перевагу ближніх звуків, гарне почуття інтонації,
колоритний спів природним голосом, безпосередня передача емоцій - Лі
Гуі)» [83, с. 14].
У процесі постійної виконавської роботи поступово складається
«структурно-змістовна модель пізнання художнього образу музичного
твору» [83, с. 23], яка відображає внутрішній емоційний стан співака, який
здійснює музичне висловлювання. Стиль сучасних китайських композиторів
складався під впливом багатьох музичних явищ XX століття. У ньому
поєднуються експресивність і споглядальність, філософські роздуми і тонка
лірика.
Важливим стильовим компонентом є гостросучасне звучання, що
перетворює елементи фольклору, прагнення до виявлення психологічного
витоку. Так, Ден Кайюань доводить, що «новаторські виразні засоби в сфері
камерно-вокальної мініатюри китайських композиторів 1980-90-х років
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вплинули на техніку виконання сучасних вокалістів» [83, с. 14]. Дослідник
вважає, важливим питанням «пошук специфічних технічних засобів в
постановці

голосу

для

китайських

виконавців.

Розробка

методики

опрацювання вокальної техніки “китайського бельканто” на основі пошуків
“точок дотику” у фонетиці китайського та італійського голосів в процесі
постановки голосних звуків вимагає пильної уваги педагогів-вокалістів» [Там
само].
Цікаве

явище

являє

камерно-вокальна

творчість

китайських

композиторів, які проживають в інших країнах. Сьогодні китайці Чен І і
Брайт Шенг вважаються провідними музикантами сучасності. В останні роки
швидко завойовують популярність і молодші китайські композитори Хуанг
Руо, Лианг Леї і Гао Пінг. Нові ідеї, методи та експерименти захопили їх уяву
і творчий розум, всі вони знаходили свій індивідуальний стиль і
розширювали свій композиційний спектр. Незважаючи на це, основним
джерелом їх натхнення є глибоко впроваджені в їх свідомість коріння
китайської національної культури. Коло тем їх вокальних творів - життя,
смерть, любов, творчість. Їх трактування відрізняється лірико-драматичним
забарвленням, психологічним підтекстом.
У камерно-вокальному жанрі композитори Чен І, Брайт Шенг, Чжоу
Лонг звертаються до монографічних циклів, а також створюють цикли на
вірші різних поетів. Великий інтерес викликає творчість поетів епохи
династій Тан, Сун, вірші зі збірки Шицзин. У романсах зберігаються
поетичні розміри і рима. Автори вільно звертається зі смисловими
акцентами, повторюючи фрагменти вірша, розривають рядки на синтагми.
Вивчення камерних вокальних творів китайських композиторів показало, що
тематичний розвиток, структурні норми багатоголосого західного мистецтва
можуть успішно поєднуватися з елементами китайської національної музики,
в якій панують монодійність, імпровізаційність, яскрава процесуальність.
Взаємодія східних і західних традицій проявляється в тому, що національні
жанри з'єднуються з такими жанрами європейської традиції, як поема,
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монолог, балада, вокальний цикл; лінеарний розвиток поєднується з
гомофонно-гармонійним складом викладу; безперервність розгортання
музичного матеріалу - з чіткою структурою. Мажорно-мінорна система
поєднується з народним ладовим мисленням.
Сьогодні в камерній вокальній сфері композиторами Китаю ведуться
інтенсивні пошуки нових виразних засобів і форм, що впливає на сучасне
національне театральне, інструментальне і хорове мистецтво. Велике
значення вокальної лірики в плані залучення композиторів до високої поезії,
що не може не відбитися на подальшому виборі літературної першооснови в
інших жанрах. Композиторів надихає як древня східна поезія, так і сучасна
творчість.
Камерно-вокальна творчість китайських композиторів ХХ - початку
ХХI століть відіграла провідну роль в освоєнні різних принципів
переломлення музичного фольклору в професійному китайському музичному
мистецтві. Вона визначила найважливіші риси жанру, нові тенденції в його
розвитку, крім того, ці твори посіли значне місце в репертуарі виконавців.
Останнім часом спостерігається інтерес китайських дослідників до
національного камерно-вокального мистецтва. Однак, питання, пов'язані з
перевтіленням виконавця, практично не розглядалися. Більшість робіт
китайських музикознавців присвячено історико-теоретичним питанням, що
стосуються жанрової сфери (Ван Ш [27], У Хуньюань [167] та ін.).
Друга група наукових праць спрямована на проблеми вокальної
педагогіки (Ду Сивей [52], Сун Яньін [159], Яо Вей [217], Шень Сян [358],
Ян Бо [214] та ін.); в них зустрічаються і деякі положення, що стосуються
педагогічних методів роботи зі студентом-вокалістом над перевтіленням в
персонаж в процесі виконання. За словами Ду Сивей, «співоче мистецтво
Китаю пов'язане з естетичними ідеалами і духовними традиціями, які
сягають своїм корінням у сиву давнину і підкреслюють їх самобутність. В
ньому відбиваються релігійні, обрядові основи, культурні цінності, що
знаходить відображення в системі вокальної освіти в Китаї» [52, с. 4].
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Яо Вей в дисертації «Вокальна професійна освіта в Китаї в 20-30-х
роках ХХ ст.» [217] виділяє такі особливості вокального мистецтва, що
впливають на підготовку відповідних фахівців в системах вищої музичної
освіти:
«1. Синкретизм вокального мистецтва, яке об'єднує в собі власне вокал,
сценічне мистецтво, поезію. Це стосується не тільки оперного виконання, а й
інших жанрів вокального мистецтва.
2. Інтеграція у вокальному виконанні різних напрямків - академічного,
народного, естрадного.
3. Важлива роль духовної складової в мистецтві вокального виконання,
що обумовлює необхідність не тільки навчання студентів вокалу, а й
виховання, естетичний і моральний їх розвиток»[217, с. 67].
На думку Яо Вей, названі особливості визначають світоглядні
положення, що лежать в основі підготовки вокалістів в системі вищої
музичної освіти Китаю. Таким чином, вокальне мистецтво має в своїй основі
духовну складову і може вдосконалюватися тільки на основі загального
розвитку особистості виконавця, його загальної та професійної культури,
емоційної сфери. Процес оволодіння студентом ВНЗ вокальним мистецтвом
передбачає синтез мистецтв – вокального, сценічного, поезії і літератури в
цілому, розуміння культури своєї країни і культури інших країн, широкий
кругозір, особливо в галузі гуманітарних дисциплін [там само].
Так, наприклад, в дисертації Ян Бо «Динаміка розвитку професійного
сольного співу в Китаї: освіта, педагогічні та виконавські принципи» [214]
увага

концентрується

на

цілісному

історико-теоретичному

аналізі

формування та розвитку національної школи співу в Китаї. Виконавський
аспект спрямований на дослідження професійних навичок співу, осмислення
нових методик у сфері вокальної освіти. Завдяки вивченню різних методик
викладання співу ми можемо скласти уявлення, яким чином корифеї
вокального мистецтва рекомендували своїм учням конструювати свідомість
музичного персонажа і втілювати його у виконанні.

84

З роботи Ян Бо ми можемо почерпнути цінні відомості про видатного
китайського тенора Шень Сяна (1921-1993), який відомий як «китайський
Карузо» [26, с. 143]. Ян Бо стверджує, що вихідним моментом в педагогіці
Шень Сяна став принцип індивідуального підходу до студента. Дослідник
підкреслює, що Шень Сян особливо пильно ставився до фізіологічних і
вокальних особливостей учнів при опорі на загальноприйняті принципи
підготовки співака; він ретельно аналізував особисті можливості кожного з
вихованців і тільки після починав ставити голос. Сам музикант називав цей
підготовчий процес «пошуком індивідуальності» [214, с. 146].
Основні принципи своєї вокальної педагогіки Шень Сян формулює в
своїх теоретичних роботах «Основи співу» (1984); «Про головні труднощі
початківців вокалістів» (1985). На думку Ян Бо, одна з принципових позицій
педагога полягала в його ставленні до творчої раціональності. Шень Сян
вимагав під час роботи над музичним твором «спочатку думати і аналізувати,
а вже потім щиро втілювати художній образ. Взагалі хороше мислення він
вважав необхідною умовою для навчання вокалу, підкреслюючи, що учень
повинен усвідомлено ставитися як до себе, так і до освітнього процесу»[214,
с. 47]. Видатний педагог підкреслював, що правильне мислення дозволяє
розібратися в стосунках між головним і другорядним, побачити і усвідомити
миттєве і стратегічне, правильно ставитися до своїх успіхів і невдач. Будучи
основою, мислення має виступати в єдності інших компонентів людської
психіки. За його словами, «голова, серце і тіло повинні складати єдине ціле
при співі, всі три повинні бути активно залучені в співочий процес.
Використання тільки горла, при відсутності емоцій, не можна назвати
співом» [цит. по: 26, с. 147].
Звідси випливають і його методичні рекомендації педагогам –
оцінювати як єдине ціле психологічний стан співака, його подих і співочу
позу. Хороший звук, вважає музикант, народжується при наявності балансу і
гармонійного взаємозв'язку цих внутрішніх інструментів вокаліста. В теорії
вокалу Шень Сяну належать поняття «активних і пасивних вокальних
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чинників» [там само]. Згідно з його методом, вихідною точкою для
викладання повинні бути не умоглядні, складні теорії, а психологічні
фактори,

які

необхідно

вивчити;

«Якщо

порушити

психологічні

закономірності, вважав музикант, – звук буде неправильним. Психологічні
чинники припускають активність, носять домінантний характер, яким
підкоряються інші вокальні – фізіологічні, пасивні – фактори» [214, с. 48].
Дотримуючись цього принципу, Шень Сян докладно описав дихання при
співі, джерела звуку, звуковий резонанс, закритий спосіб співу чоловіків вокалістів, активний і пасивний зв'язок між психологічними факторами
вимови в піньін, процес артикуляції і фізіологічні чинники [там само].
Існує ще одна група робіт, в яких можна почерпнути численні дані про
виконання китайської камерно-вокальної музики, серед яких слід назвати
дисертації Лі Ер Юн [83], Цао Шулі [179-180], Ван Хонтао [26]. Так, в
дослідженні Ван Хонтао [26] в одному з розділів розглядається музичнообразна сфера китайських художніх пісень на вірші старовинних поетів. Цао
Шулі [180] в розділі, присвяченому історичному розвитку хорових і
камерних жанрів у Китаї, згадує тематику деяких камерно-вокальних жанрів
ХХ століття.
Дисертація Лі Ер Юна «Виконавські традиції в сучасному вокальному
мистецтві

Китаю»

[180]

присвячена

комплексному

дослідженню

виконавських традицій в сучасному вокальному мистецтві Китаю. Вивчення
шляхів їх становлення і функціонування на сучасному етапі, характеру
взаємодії і синтезування сприятиме подальшій інтеграції китайської
виконавської школи в світовий музичний і науковий процес. Дослідник
підкреслює,

що

«традиції

виконання

камерно-вокальної

музики

представляють комбіновані форми вокального виконавського мистецтва, що
виникли в умовах камерних вокальних жанрів (художньої пісні, хорової
музики, напрямку сюетан юеге), де традиційні китайські форми співу і
звуковидобування з'єднані з бельканто» [180, с.8].
Великого значення в цьому жанрі набула якість звуку, його
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еластичність, що досягається завдяки помірному стану глотки і порожнини
резонатора. Це посилює смисловий зміст твору, настільки важливий в
художній пісні. Таким чином, виконання китайських художніх пісень
засноване на різноманітних прийомах голосоутворення. Провідну роль у
виконавській інтерпретації художньої пісні грає фонетичний аспект
китайської мови, взаємодія поетичного тексту пісень і їх мелодики, стиль
бельканто.
Таким чином, стверджує Лі Ер Юн, при актуальності традицій, що
склалися багато століть назад, «в сучасному вокальному мистецтві Китаю
йде процес внутрішнього перетворення способів вокального інтонування,
пов'язаний зі зміною музично-жанрових умов реалізації вокального
мистецтва» [там само].
Лі Ер Юн в своєму дослідженні аналізує стан сучасного китайського
музикознавства з питань національного виконавського мистецтва. Вчений
стверджує, що початок вивчення сучасного вокального мистецтва в Китаї
відноситься до 1950-м рр., Активізацією інтересу до теми відзначено останнє
двадцятиріччя XX століття. Великий пласт літератури цього періоду відбиває
проблеми, що стосуються історії розвитку вокального виконавського
мистецтва,

його

окремих

жанрових

і

регіональних

різновидів,

характеристики співочого голосу і вокальних технік (національних і
західноєвропейських), методик їх освоєння та ін. Однак, головний акцент
свого дослідження Лі Ер Юн робить на особливостях співу в музичному
театрі. Для цього він залучає праці, присвячені «вивчення взаємозв'язку
виконавського мистецтва з музикальним театром (Фу Сіхуа, Сюй Цзіньцунь,
Фу Сюеі), взаємодії китайського вокального мистецтва з західною вокальною
культурою (Ван Чжао, Цюй Чихун, Ван Юнчаун, Цзюй Ціхун), проблемам
становлення і розвитку сучасної китайської вокальної виконавської школи
(Дін Айхуа, Лю Синсин, Тао Ябінь), вокальної педагогіки (Цзоу Беньчу,
Чжоу

Сяоянь),

виявлення

загальних

і

специфічних

принципів

голосоутворення (Тянь Міньень, Го Вейпін, Лян Гуньчен) » [180, с. 7].
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Не забуває китайський дослідник опрацювати і російськомовні
джерела, присвячені «специфіці естетичних поглядів на співочий голос в
китайській культурі, представлений у роботах У Ген-Іра, Т. Будаевої, Ван
Цюна. Дослідження С. Сєрової, І. Гайди, С. Образцова, В. Виноградова,
Г. Шнеєрсона», які сприяють глибокому осмисленню музичної спадщини
Китаю в цілому. Базою для вивчення основ методики освоєння техніки
бельканто, історії розвитку національних вокальних виконавських шкіл для
Лі Ер Юна стають також роботи російських і білоруських учених-музикантів
(А. Яковлєва, П. Органів, Л. Дмитрієв, Л. Івашків, Е. Пелагейченко,
Л. Колос).
Лі Ер Юн підкреслює, що «в сучасній вокальній школі Китаю
виокремлюється близько 500 різновидів китайського вокально-драматичного
мистецтва цюй і, кожний з яких унікальний і заснований на оригінальній
техніці співу і акомпанування. У числі найбільш поширених – пекінські дагу
(майстри-виконавці Лю Баоцуан, Бай Юньпен, Бай Фенмін), суч-жоусmкі
пінтань (представники Чень Юцянь, Юй Сяшань, Ма Жуфей), сичуаньські
циньить (співаки Лі Юйцю, Ден Біся, Сяо Шунью) , хенаньські чжуйцзи
(вокальні школи Чжан Саньні, Цзяо Цінсю, Чен Юйяань, Дун Цзячжі)» [180,
с.6].
Музично-стилістичні особливості китайських вокальних виконавських
традицій визначають деякі жанрові і музично-стилістичні риси китайських
вокальних традицій, які в значній мірі обумовлюють її виконавську
інтерпретацію і впливають на манеру співу. У числі характерних елементів
музичної мови китайських народних пісень – нетемперований лад,
специфічні ладові системи, характерна поліритмія в поєднанні з вільною
мовною ритмікою пісенної фрази, варіантно-імпровізаційне вибудовування
фактури і т. ін.
Аналіз музичних текстів, в тому числі різнохарактерних народних
пісень і жанрів професійної академічної музики (арії з традиційних опер,
сценічні постановки музично-драматичного мистецтва цюй і, художні пісні)
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дозволив виявити музично-стильові особливості виконавських традицій в
китайському вокальному мистецтві. Головними серед них дослідник називає:
пентатонічну ладову основу, секундо-терцові обороти з оспівуванням і
поверненнями до основного тону в мелодії, мелізматика, синкоповану
ритміку, куплетну і куплетно-варіаційну форми.
У розділі «Традиції виконання камерно-вокальної музики» Лі Ер Юн
надав комбіновані форми вокального виконавського мистецтва, що виникли в
умовах камерних вокальних жанрів (художньої пісні, хорової музики,
напрямку сюетан юеге), де «традиційні китайські форми співу і
звуковидобування з'єднані з бельканто» [180, c. 11]. Дослідник вважає, що
велике значення в жанрі камерно-вокальної музики набула якість звуку, його
еластичність, що досягається завдяки помірному стану глотки і порожнини
резонатора. З цієї причини виникло ускладнення змісту творів, настільки
важливе в художніх піснях. Однак, автор не розглядає проблему освоєння
«ускладненого» змісту, не пропонує методи роботи і т. ін.
Єдиною роботою, яка торкається питання моделювання свідомості
персонажу в процесі виконання вокальної музики, стала стаття Ю Яксін
«Проблема створення персонажів у вокальній музиці» [365]. Ґрунтуючись на
власній виконавській і педагогічній практиці, автор зачіпає найважливішу
для вокального мистецтва проблему – створення музичного персонажа. Він
справедливо зазначає, що створення людського образу – дуже складне
завдання, засноване на знанні багатьох наук. Тому співак повинен свідомо
серйозно підходити до питання створення образу.
Зважаючи на величезну кількість і розмаїття вокальних творів
виконавцю необхідно бути добре навченим і поінформованим. Перед
виходом на сцену співака-актора чекає величезна попередня робота: він
повинен багато думати, аналізувати емоції і поведінку свого персонажа, його
взаємини з іншими дійовими особами. На жаль, головна увага дослідника
направлена на оперне мистецтво. Ю Яксін порівнює процес роботи над
моделюванням персонажної свідомості з плаванням в океані зі знанням всіх
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законів цієї галузі мореплавства. Щоб краще зрозуміти свій персонаж, співак
повинен розібратися в характері і думках персонажа, як можна більше
дізнатися про його душу. У них знайшли відображення думки, почуття поета
і композитора. Щоб пробудити почуття аудиторії, змусити її повірити в те,
що відбувається, має бути проведена ретельна робота над роллю.
Автор проводить паралелі з пісенним жанром, в якому багато
виконавців і слухачі не розуміють глибинного сенсу пісні. Так, наприклад, в
пісні «Красива слива» лірична розповідь переплітається з метафоричним
змістом «цвітіння сливи в холоді, у снігу і льоді». Виконавець повинен також
володіти розвиненою уявою, щоб уявити час і місце дії, що відбувається в
музичному творі.
Про характер персонажа ми можемо судити за тембром голосу. Дуже
важливо вміти розкривати думки і почуття персонажа. Але співак зможе це
зробити тільки тоді, коли він сам це чітко розуміє. Дослідник стверджує, що
оволодіння майстерністю втілення характерів різних персонажів в музичних
творах, виконавець повинен пильно спостерігати за життям, щоб накопичити
необхідний життєвий досвід і використовувати його в процесі творчості,
вміти правильно інтерпретувати смислову і музичну символіку. Так,
наприклад, в китайській культурі білий колір пов'язаний з трауром, він
символізує завершення циклу і вихід за грань світу.
Підводячи підсумки, можна констатувати, що в даній роботі гостро
ставиться проблема усвідомлення особистості музичного персонажа для
створення високохудожньої інтерпретації твору. Процес персоніфікації
музичного вислову в китайському камерно-вокальному виконавстві вимагає
глибокого

і

всебічного

вивчення

в

силу

специфіки

національних

світоглядних установок, особливостей культури та співочих традицій.
Таким чином, при актуальності традицій, що склалися багато століть назад, в
сучасному

вокальному

мистецтві

Китаю

йде

процес

внутрішнього

перетворення способів вокального інтонування, пов'язаний зі зміною
музично-жанрових умов реалізації вокального мистецтва. Музичні художньо-
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образні уявлення виконавця китайської камерно-вокальної музики повинні
бути засновані на особливому відчутті світогляду. Саме тому важливою
передумовою

інтерпретації

китайських

камерно-вокальних

творів

є

розуміння всіх тонкощів, особливостей і своєрідності традиційної китайської
естетики.
Висновки до Розділу 1
Огляд літератури, представлений в Розділі 1, показав, що найважливіші
питання, пов'язані з розумінням образно-емоційної сфери китайського
камерно-вокального

виконавства

і

визначенням

образно-естетичної

специфіки емоційної складової китайського камерно-вокального мистецтва,
залишилися поза увагою дослідників.
На підставі досліджень, присвячених питанням змісту, образної сфери
музики (Л. Шаймухаметова, М. Шамахян) розглядаються загальнотеоретичні
питання переломлення в музиці загальних закономірностей художнього
образу, розкриття форм його буття, а також взаємини в структурі
«особистість композитора – музичний твір – особистість виконавця».
Відзначається, що камерно-вокальному мистецтву властиве володіння
особливою специфікою відображення образної сфери, оскільки в результаті
виконавської процесу актуалізації музично-словесного тексту народжується
образ-персонаж, який вимагає акторського перевтілення, вокально-сценічної
майстерності. У зв'язку з цим залучаються дослідження (І. Сілантьєва,
Ю. Клименко), присвячені проблемі творчої природи співака в процесі
перевтілення, яке є наслідком «глибокої захисної реакції специфічних
механізмів акторської психіки, яке пов'язане зі зміною стану свідомості»
[142, с. 4]. В результаті вивчення даних процесів виникла необхідність
звернення до Я-концепції, що склалася в області психології особистості в
другій половині ХХ століття, згідно з якою, кожна людина визначає
ставлення до самого себе і до інших людей.
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Важливе значення для розкриття теми дослідження має концепція
вивчення специфіки рефлексивної образності в музиці Л. Шаповалової.
Моделі рефлексивних відносин «Я-Я», «Я-Інший», «Я-Світ», запропоновані
музикознавцем, можуть бути адаптовані і застосовані в якості типів
персоніфікації музичного висловлювання.
Ще одним дуже важливим фактором, що дозволяє розкрити специфіку
виконавського процесу співака-актора, є вивчення емоційної сфери вокальної
творчості. У зв'язку з цим були долучені основні положення дисертації
О. Єрошенко про складові вокально-сценічного образу, ролі емоційних
переживань, психологічного трактування і особливих професійних прийомів
перевтілення, що дозволяють зберегти на сцені голос співака.
Оскільки специфіка камерно-вокального мистецтва (як і будь-якого
іншого) пов'язана, перш за все, зі зверненням до особистості людини,
спрямована на розкриття його внутрішнього світу, пропонується дослідження
семантичного зв'язку між словами «особа» – «persona» – «вигляд» – «образ»
– «маска». Як наслідок, робиться висновок про те, що створення образу в
камерно-вокальному виконавстві замикається виключно на особистості
співака-актора, який без всяких додаткових засобів (відсутність декорацій,
гриму, сюжету, постановки і т.д.,) перевтілюється в персону в результаті
моделювання особистості персонажа. У зв'язку з цим вважаємо за доцільне
розглянути даний процес крізь призму поняття «персоніфікація», яке
відповідно до сучасних тлумачень психологів, пов'язане з тими образами, з
якими людина ототожнює оточуючих.
Концепції персоніфікації викликали дискусії в різних школах сучасної
психології. Суперечка видатних вчених виявила психологічні закономірності
парності понять «персоніфікація – персоналізація» і їх архетипічну сутність.
Дослідження архетипів призвело автора цієї дисертації до вивчення праць
К. Г. Юнга, в яких виявилося, що одним з найважливіших архетипів є
Персона, яка метафорично визначається як «маска, що носиться актором».
Парним архетипу Персони виступає архетип Тіні – «сума всіх особистісних і
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колективних психічних елементів, які через їх несумісність з обраною
свідомою настановою не допускаються до життєвого прояву» [207, с. 216217]. На підставі положень К. Г. Юнга робиться висновок про те, що в
процесі творчості автор персоніфікує свою психологічну сферу у власний
персонаж. Розгляд даного феномена є необхідним концептуальним підходом
для осмислення подальшої «долі» даного персонажа в процесі виконання
музичного (в тому числі і камерно-вокального) твору за допомогою
персоніфікації музичного вислову.
Таким чином, з точки зору психології, персоніфікація музичного
висловлювання як виконавська проблема – це прагнення засобами
музичної виразності голосу і інструмента створити структуру іншої
особистості (персонажа, способу, героя) і виступити від її імені. Це –
такий процес виконавської творчості, в якому Персона і Тінь (за
К. Юнгом) музичного персонажа стають частиною Персони співакаактора. Причому в камерно-вокальному мистецтві персоніфікація
музичного висловлювання більшою мірою пов'язана з розкриттям
тіньової частини особистості персонажу.
Аналіз наукових праць підтверджує важливість для виконавського
процесу «формування художньо-образного мислення як основи інтерпретації
музичного твору» [176, с.23]. На підставі структурно-функціональної моделі,
розробленої І. Хотенцевою [176], можна вибудувати алгоритм формування
образно-художніх уявлень виконавців будь-якої національної культури. Для
цього необхідно вивчити специфіку цієї культури, її естетико-світоглядні
установки, а також творчість композиторів в контексті жанрової стилістики
виконуваних творів.
Китайська камерно-вокальна музика має найдавніші історичні корені.
У ній знайшли відображення ментальні установки, пов'язані зі ставленням
людини до дійсності. Так, основу національного філософсько-естетичного
мислення, що відображає національний звукообраз, складають характерні
інтонації і тембри китайського інструментарію, форми церемоніальних і
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театральних традицій, специфічна національна картина світу, світоглядні
судження, ставлення людини до природи та ін. В камерно-вокальній сфері
виконавства дані складові набувають особливого значення в наслідок
специфіки образного складу цього музичного жанру.
Однак, події ХХ століття, які потягли за собою істотні зміни в житті
китайців, наклали відбиток на творчість композиторів. З одного боку,
«вторгнення» західних стандартів життя вплинуло на всі сфери діяльності в
Китаї, в тому числі і на музичне мистецтво, з іншого, – в області всіх видів
мистецтва національне ставало сучасним, але не втратило ментальної
ідентичності. Все це свідчить про те, що художньо-образні уявлення в
камерно-вокальному мистецтві китайських композиторів ХХ століття
набувають нові специфічні форми, а музичне висловлювання в процесі
виконання повинно відповідати сучасним нормам інтегрованих зв'язків
національного і сучасного.
У

китайському

музикознавстві

тема

національного

вокального

мистецтва досліджується дуже активно. В сфері камерно-вокальної творчості
переважають роботи, які вивчають загальні процеси історії та теорії жанру (У
Хунюань [167]), його стилістики (Цао Шулі [180]), виконавських традицій
(Лі Ер Юн [83]). Однак, в даних роботах відсутній ракурс розгляду образної
сфери вокальних творів і способів їх виконавського втілення.
Вивчення особливостей виразності композиторських і виконавських
засобів, призначених для втілення найбільш значущих образів в аспекті
художньої інтерпретації, відкриє шлях до персоніфікації музичного
висловлювання виконавця, що, в свою чергу, дозволяє осмислити зміст
камерно-вокальних творів видатних китайських композиторів ХХ століття.
Персоніфікація музичного висловлювання в камерно-вокальному
виконавстві – це спосіб культивування персонажної свідомості і
інструмент

пізнання

вокально-сценічного

образу.

Персоніфікація

визначає процес моделювання і трансляції за допомогою музичного
висловлювання

індивідуальності

музичного

персонажа,

створеного

94

композитором на основі взаємодії музичного і літературного тексту. Від
того, хто здійснює музичний вислів, залежить, яким чином здійснюється
сам процес персоніфікації. Наприклад, персонаж може говорити від свого
імені, розповідати про кого-то, висловлювати міфопоетичний погляд на
навколишній світ. Таким чином, виникає необхідність створення
типології персоніфікації музичного висловлювання в камерно-вокальних
творах китайських композиторів ХХ століття.
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РОЗДІЛ 2
ТИПОЛОГІЯ ПЕРСОНІФІКАЦІЇ МУЗИЧНОГО ВИСЛОВУ
В КАМЕРНІЙ-ВОКАЛЬНІ ТВОРИ КИТАЙСЬКИХ
КОМПОЗИТОРІВ ХХ СТОЛІТТЯ
2.1. «Я-Я» як модель ліричного самовираження
2.1.1. Ностальгія вигнанця в романсах Сяо Тіженя і Яна Йонгпу
Модель ліричного самовираження «Я-Я» в китайській камерновокальній музиці ХХ століття найбільш яскраво продемонстровано на
матеріалі теми «вигнанства». Вигнанство завжди передбачає не тільки
фактичне видалення з рідної землі, це завжди еміграція в духовному плані,
інтроспекція, гіпертрофія «Я». В контексті китайської історії внутрішня,
психологічна еміграція доповнюється і стимулюється зовнішніми по
відношенню до особистості подіями. Так, для багатьох китайців, які
народилися на острові Тайвань, розрив з материковою частиною, від'їзд в
іншу країну, стали трагічними подіями в їх житті. У музично-поетичній
творчості тема вигнанства природно втілена художниками, які переживають
еміграцію як проблему психологічну.
Для тайванців Сяо Тіжень (народився в 1938 році у південно-західній
частині Тайваню, в місті Гаосюн) вважається найбільш значущим
композитором свого часу, масштаб якого в національних рамках можна
зіставити з фігурами Моцарта для Австрії, Шопена для Польщі або Сібеліуса
для Фінляндії. Він є найвідомішим із сучасних композиторів Тайваню.
Композитор створив безліч творів, що охоплюють широкий спектр жанрів.
Його велика спадщина вбирає сольні твори для фортепіано, методичні
рекомендації для фортепіанного навчання, інструментальні сольні пісні,
художні, релігійні хорові твори, дві симфонічні поеми, концерти, три
оперети, камерну інструментальну музику, дві симфонії, увертюри, ораторію
і кантату. Творчі роботи Сяо Тіженя виконувалися за кордоном, зокрема, в
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США, Канаді, Японії та Росії.
Протягом всього свого життя Сяо Tіжень присвятив себе просуванню
тайванської мови, культури і музики. У своїх композиціях музикант
представив образ Тайваню, що зробило його відомим на міжнародному рівні.
Оскільки композитор два роки (1965-1967) навчався в Японії, а в 1977
році, в розквіт своєї кар'єри на Тайвані, і зовсім емігрував до Сполучених
Штатів Америки, деякі з його патріотичних пісень до 1987 року були
заборонені на Тайвані з політичних міркувань. Найбільш відомі з них –
«Продуктовий прилавок» (1978), «Марш демократії» (1980), «Піcня за
справедливість» (1980), «Який гарний Тайвань!» (1984). Одним з таких
найпомітніших творів був «Марш демократії», в якому висловлено прагнення
до незалежності. Гомінданівський режим заборонив Сяо Тіженю повертатися
на Тайвань, і ця заборона була чинна з 1980 до 1992 року.
У Лос-Анджелесі, де оселився композитор, проживає велика діаспора
тайванських іммігрантів, які забезпечили йому широкі можливості для
просування тайванської музики і дозволили організовувати музичні заходи.
Під керівництвом Сяо Тіженя проходили спонсорські концерти для
американських слухачів, на яких тайванські композитори могли представити
свої музичні твори. Глибока любов до рідного Тайваню надихнула
композитора на організацію концертних показів традиційних тайванських
народних пісень і створення романсів тайванською мовою.
Далеко від батьківщини Сяо Тіжень дуже болісно переживав
неможливість повернутися додому. Цим почуттям пройняті його камерновокальні твори, створені на чужині. Словесні джерела були тайванськими, він
брав їх або з анонімних текстів, або використовував вірші сучасних
тайванських поетів. Більшість романсів Сяо Тіженя співаються тайванською
мовою.
Хоча багато творів Сяо Тіженя, створені між 1977 і 1986 роками,
складалися з вокальних творів і аранжувань народних пісень, він також писав
і в інших жанрах, таких як: церковна музика, інструментальні та камерні
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твори, в тому числі, часто виконуваний фортепіанний квінтет «Високогірна
сюїта» (1985).
До 1987 року Північноамериканська асоціація тайванських професорів
опублікувала звукозапис під назвою «Тайванські псалми: Композиції Сяо
Тіженя», що складався з трьох частин: вокальної музики, в тому числі, деякі
романси композитора та аранжування народних пісень; церковної музики;
інструментальних творів. Тайванський фонд композиторів, заснований в
Каліфорнії, також опублікував деякі нотні видання Сяо Тіженя. Звукозаписи,
публікації партитур і живе виконання музики композитора привели, в
кінцевому підсумку, до визнання і високої оцінки творчості Сяо Тіженя в
Сполучених Штатах Америки.
Сяо Тіжень – композитор-патріот, і його музична спадщина є
відображенням тайванського способу життя. Добре знайомий з рідними
тайванськими народними елементами музики і тайванською мовою, він
поєднував їх із західними композиційними прийомами, що дало йому змогу
створити свій неповторний композиторський стиль, в основі якого лежить
багата тайванська традиція.
Багато з камерно-вокальних творів, особливо на релігійну тематику,
відчули вплив тайванської пресвітеріанської церкви. У дитинстві майбутній
композитор виховувався в атмосфері релігійності, завдяки чому він став
глибоко віруючою і духовною людиною, що вплинуло не тільки на особисте
життя, але і на композиторську творчість. Він послідовно цитує біблійні
вірші, які, як він стверджує, відбивають його особисту філософію, а
християнський світогляд надихає його на нові композиційні ідеї і концепції.
Сяо Тіжень любить повторювати: «Моя музична філософія заснована
за принципом Святої Трійці: композитор, виконавець, і аудиторія. Вони
повинні бути триєдині. Музика повинна проходити від виконавців до
слухачів, зачіпаючи не тільки їх розум, але і їх серця» [231, с.14].
За часи більш ніж тридцятирічної творчості Сяо Тіжень створив багато
творів, релігійних за змістом. Ці духовні твори або засновані на біблійних
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текстах, або написані на основі текстів на релігійну тематику сучасних
поетів, які співзвучні почуттю любові Сяо до Бога. Його церковні твори для
хору характеризуються прекрасними мелодіями, нескладними гармоніями,
простотою структури.
Інший вплив на його стиль надав пізній романтизм. Хуа Тін Ян в роботі
«Вибрані тайванські художні пісні Сяо Тіженя» [231] наводить думку
музичних

критиків

про

те,

що

«Сяо

Тіжень

є

композиційним

традиціоналістом, тональним консерватором, безсоромно і непробачно
старомодним до такої міри, що його музика більше годиться для 1890-х, ніж
для 1990-х років» [231, с. 15].
На Тайвані біографію і творчість Сяо Тіженя часто порівнюють з
життям і музикою Сергія Рахманінова. Обидва з них були видатними
піаністами і композиторами. Обидва музиканти жили певний період часу в
Лос-Анджелесі, відчуваючи глибоку ностальгію, обом була закрита дорога на
їх батьківщину. Сяо перебував під сильним впливом романтичних мелодій
Рахманінова, «його хроматизму, ностальгічного націоналізму» [231, с. 18].
Сяо часто називають тайванським Рахманіновим ще й тому, що його
музика романтична за своєю природою. Сяо Тіжень говорив: «Хоча я вивчив
всі види музики, від середньовічної до сучасної, в глибині мого серця я
відчуваю, що романтичний період – найкращий. Це мій улюблений
репертуар» [там само]. Романтизм в музиці Сяо проявляється його
трактуванням мелодії і гармонії. Однією з особливостей його мелосу є
використання тривалих виразних мелодійних ліній, зазначених позначкою
cantabile, яке зустрічається на початку або в середині п'єси. Під впливом
романтизму Рахманінова Сяо Тіжень в своїй музиці використовує хроматику:
«В його гармонійній мові, - пише Рита Куо, - зустрічаються акорди і
хроматичні гами, що створюють пишний колорит пізньоромантичного
періоду» [231, с. 19]. За словами дослідниці, «композитор віддавав перевагу
хроматичним пасажам і модуляціям, в яких він відчував підвищену
емоційність в музиці» [234, с.44].
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Улюбленим структурним прийомом Сяо Тіженя є зіставлення
(накладення) квінт або в мелодії, або в гармонії. Сяо пояснював: «Мій
романтизм відрізняється від романтизму XIX століття. Хоча мої ідеї
належать до романтичного світовідчуття, все ж я живу в оточенні сучасної
музики ХХ століття. Таким чином, мої композиційні методи та ідеї
поєднуються з сучасними музичними елементами. У порівнянні із західною
музичною історією, в тайванській історії музики є розрив. У нас була музика
аборигенів, китайська музика і тайванська традиційна музика, і потім ми
відразу переходимо безпосередньо до сучасної музики. Іншими словами, в
тайванській історії музики ми не мали належного розвитку за прикладом
західної тональної музики. Я сподіваюся, що я зможу, і тому буду писати
музику, яка встановить міцний зв'язок між традиційною і сучасною
музикою» [231, с.20].
Натхненний

творчістю

композиторів,

які

писали

музику

на

національній основі, таких як Барток, Чайковський, Сібеліус, Сяо Тіжень
створив музику, яка не тільки відрізняється романтично насиченим
емоційним витоком, але і яскраво відображає національну специфіку
тайванської народної традиції. Сам автор стверджував: «Моя музика
переплітається з багатьма тайванськими традиційними елементами, які і
характеризують мою музику» [228, с. 9]. Ці народні елементи входять в
«музичний словник» композитора, який дає можливість вираження етнічної
ідентичності музиканта. Як наслідок, мелодії Сяо Тіженя, засновані на
тайванських елементах, надають його музиці специфічний національний
колорит.
Цілком очікувано Сяо Тіжень використовує в якості основи своїх
мелодій пентатонний лад, доповнюючи його західними гармоніями. У
деяких, особливо виразних ліричних творах, композитор вміло передає свої
ностальгічні почуття за допомогою майстерного мелодійного письма, за
витонченими мелодіями якого завжди прихована легка сентиментальність і
смуток.
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Народна музика, як сфера естетичної та соціальної діяльності, міцно
асоціюється

з

фундаментальними

основами

людської

культури.

Її

найважливішим елементом є народна пісня, яка базується на рідній мові.
Більшість вокальних творів Сяо, як було сказано, написані на вірші
тайванських поетів, в тому числі, сучасних. Для деяких своїх пісень
композитор складав тексти сам. Так романс «Бродяга», створений в 1977
році, заснований на авторському тексті. Він розповідає про глибоку тугу і
полум'яну любов до батьківщини.
Вишуканий літературний смак Сяо Тіженя і його композиторська
обдарованість чудово поєдналися для вираження музичними засобами такого
тайванського феномена, як зміна тону 1 . Специфіка тайванського діалекту
полягає в тому, що одне й теж слово, вимовлене різним тоном, має різний
зміст. Ця особливість яскраво відбилася в грі музичних тональностей і
інтонаціях. Таким чином, в музичному вислові Сяо Тіжень чудово втілив
тонкощі національної культури, персоніфікуючи музичну і мовну інтонацію
в характер музичного персонажу. Композитор дуже чуйно ставиться до
вибору поетичного тексту, він завжди спочатку читає вірш вголос, пильно
вслухається в нього, аналізуючи зміст кожного вірша, і лише після цього
вирішує, чи зможе ця поезія точно розкрити зміст його музики.
Оскільки історія і політичні події на Тайвані мали свою специфіку, до
певного моменту поява композитора, подібного Сяо Тіженю, який міг би в
повному обсязі використати тайванські народні елементи, було просто не
можлива. З його появою національна музика отримала сучасну якість,
перейняту орієнтальним колоритом. Сяо створив свій власний стиль, уміло
використовуючи і поєднуючи західні діатонічні, хроматичні, тональні
елементи зі східними, такими як пентатоніка і модуляція. Це забезпечило
Тайванська мова є одним з діалектів китайської мови. Характерною особливістю
тайванської мови, є більш розвинена «тоновість» – це явище, яке можна співвіднести з
музичним наголосом, коли один або кілька складів в слові є виділеними, і різні типи
виділення протиставляються тоновими ознаками. Тайванська мова має сім тонів, на
відміну від літературної китайської, в якій є чотири тони.
1
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йому успіх у тайванської аудиторії і послужило запорукою виходу написаних
ним творів на міжнародний рівень.
Романс «Вічне рідне місто» на вірші Ву Чінг-Ю, навіяний спогадами
поета про своє рідне місто, став емоційним монологом від імені композитора
і поета. Автор звертається до свого рідного, але такого недосяжного для
нього міста.
Дивлячись на широке море,
Я думав про далеке рідне місто.
Я схожий на перелітного птаха,
Який поневірявся по світу протягом 30 років.
Рідне місто, ти моє рідне місто!
Легкий подих вітру
Раптом принесе тонкий аромат квітів.
Спокійне тихе рідне місто,
В якому два рази на рік цвітуть яблуні.
Рідне місто, ти моє рідне місто!
Білосніжне місячне світло,
І сонце, що сходить над прекрасним рідним містом,
Висвітлюють маленькі рисові чеки
Величиною в три або чотири акра.
Рідне місто, ти моє рідне місто!
Поблизу чути сміх,
Що воскрешає мої дитячі мрії
Про рідне місто,
П'ять чи шість бабок літають над водою.
Рідне місто, про моє рідне місто!
Я так хочу увійти в вічне рідне місто,
Ступивши на зелену, зелену траву.
Час від часу,
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З глибини мого серця,
Я чую поклик мого міста.
Рідне місто, ти моє вічне рідне місто! (Переклад Лю І)
Автор віршів Ву Чінг-Ю (псевдонім Чень Лей) є не тільки
співвітчизником композитора, його доля багато в чому співзвучна долі
тайванського музиканта. Ву Чінг-Ю народився в провінції Тайнань, на
острові Тайвань. У 1939 році після закінчення навчання, колишній студент
Медичної школи при Національному університеті Тайваню (в 1964 році), Ву
продовжив своє навчання в університеті Мічиган в США в 1965 році. Згодом
навчався в університеті Торонто в Канаді, отримавши докторський ступінь в
галузі імунології. У 1973 році він почав свою медичну кар'єру, відкривши
власну клініку в провінції Онтаріо в Канаді.
Однак, Ву відомий не стільки як лікар, скільки виключно як
талановитий письменник і поет. Він написав багато літературних творів, що
охоплюють різні жанри, включаючи китайську поезію, китайську прозу,
англійську поезію, англійський роман, тайванські поезію, новели, драми, а
також тайванську критику. Найбільш представницька робота письменника в
жанрі китайського роману – «Радість сімей», була написана з 1982 по 1985
роки і заснована на Тайванській трагедії, яка сталася 28 лютого 1947 року 2.
Після 1986 року Ву повністю присвятив себе творчості тайванською мовою і
в 1994 році опублікував збірку своїх віршів під назвою «Вічне рідне місто»,
що складається з віршів, які показують глибоку ностальгію і безкрайню
любов до Тайваню, батьківщину автора.
Текст романсу Сяо Тіженя запозичений з поетичного альбому Ву ЧінгЮ під назвою «Вічне рідне місто». Проживаючи в Канаді протягом більш
ніж тридцять років, поет уособлює себе з перелітним птахом, який блукає по
Ця трагедія відома як «Інцидент 228». Антиурядовий виступ на Тайвані, який почався
27 лютого 1947 року й був жорстоко придушений гомінданівським урядом. Оцінки
кількості жертв варіюються від 10 тисяч до 30 тисяч і більше осіб. Інцидент знаменував
початок періоду переслідувань і репресій, влаштованого Гомінданом на Тайвані, під час
якого тисячі людей зникли, загинули і були кинуті в тюрми.
2
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світу, і ніколи не прилітає додому. У віршах, навіяних пам'яттю дитинства,
він передає свої ностальгічні почуття.
Романс написаний в тричастинній формі, в тональності Ре мажор. Він
відкривається фортепіанної прелюдією (див. Додаток А). Хвилеподібний
фортепіанний

вступ,

побудований

на

фігураційних

послідовних

шістнадцятих нотах, передає сильне хвилювання, недосяжне прагнення до
рідного міста і привносить в музичний образ меланхолійний відтінок.
Вокальна партія в романсі «Вічне рідне місто» побудована на
висхідних або низхідних великих і малих секундах, що властиво для
тайванської народної музики. (Див. Додаток А). Подібні прийоми спадаючих
секунд ми зустрічаємо ще у одного композитора-вигнанця - С. Рахманінова.
Особливу схвильованість створює взаємодія ліричної вокальної лінії з
хвилеподібним фортепіанним акомпанементом, який підсилює зростаюче
напруження тексту в тт. 10-11. Повторення музичної фрази «Рідне місто, ти
моє рідне місто» в кінці кожної строфи яскраво ілюструє ностальгічний
настрій, виражений в музично-поетичному тексті. Кожен раз, коли
повторюється

ця

фраза,

вона

співається

по-різному,

неодмінно

з

наростаючим емоційним підйомом.
Співак повинен вміти тягнути довгий голосний в слові «рідне» (鄉)
[хайонг] Для того, щоб добре заспівати це слово на тривалій ноті, треба
довше тримати голосний [о] і закінчити фразу приголосним [нг] в кінці, хоча
приголосні в розмовній мові тайванців завжди випереджають голосні.
Протягом наступного розділу фортепіанна партія допомагає вокалісту
досягти

кульмінаційного

розвитку.

Синкоповані

акорди

створюють

піднесений настрій в тт. 20-23. Ліричний вислів ведеться від першої особи,
тобто, виконавець повинен підпорядкувати своє Я логіці Я особистості
персонажа, що представляє самого Автора (точніше - автора-поета і
композитора). Тут присутній принцип самоспілкування «Я-Я», оскільки
слово «Я» займає провідну позицію в структурі музичного висловлювання.
Незважаючи на це, в романсі головне місце відводиться образу міста,
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до якого звертається Автор, а також сценам з життя його мешканців,
яскравим картинкам природи і оточення, які відрізняють його від багатьох
інших міст на Землі. Малюючи образи рідного міста, поет приходить у захват
від

зображень

білосніжного

місячного

світла,

сонця,

що

сходить,

зростаючого рису, від сміху людей і ширяння бабок на водою. Однак всі вони
так далеко, і тільки уві сні поет може відчути себе поряд з ними.
Тому ми відчуваємо його гіркі і сильні ностальгічні почуття: в тактах
24-25 та 32-33 зустрічається затихаюча мелодійна лінія з пунктирним ритмом
в фортепіанній партії, зазначена ritardando і decrescendo, яка, судячи з усього,
відображає ридання Автора (див. Додаток А) . І ось, нарешті, він розуміє, що
він не єдиний в своєму рідному місті. Принаймні, життя міста не залежить
від того, де він був і де він буде. Тому в репризі хвилеподібний характер
партії фортепіано повертається, приносячи з собою надію, а динамічна
вокальна лінія в високому регістрі триває до самого кінця, закінчуючись на
високій ноті.
Романс «Найпрекрасніша квітка» Сяо Тіженя написаний на вірш
тайванського поета Донг Фенг Пайя, який є його першим поетичним
досвідом. У ньому зображується людина, яка була відірвана від рідної землі і
жадає повернутися на свою батьківщину, на якій розквітає чарівна квітка –
символ чистоти і краси.
Скажи, де ти цвітеш,
Найпрекрасніша квітка?
Ти ніколи не в'янеш,
Ніколи не зникаєш,
О, моя чиста квітка!
Вічно запашна,
Вічно прекрасна, чиста квітка!
Найпрекрасніша квітка
Шепнула мені:
Ні в Скелястих горах,
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Ні в Великому Каньйоні,
Я розквітаю тільки в твоєму серці,
Розквітаю в твоєму рідному місті,
Куди ти обов'язково повинен повернутися.
О, прекрасна квітка! (Переклад Лю І)
Поет Лін Вень-Де (псевдонім якого Донг Фенг Пай), народився в
Тайбеї, на острові Тайвань в 1938 році. Його перша повість «Битва при Кроу
Чин» була опублікована в газеті в 1957 році. Він писав романи, прозу і
поезію, які публікував під час свого навчання в Національному Тайванському
університеті. Закінчивши сільськогосподарський машинобудівний факультет
Національного тайванського університету в 1963 році, він відправився в
Канаду для навчання в аспірантурі в університеті Саскачеван в 1965 році, де
в 1970-х отримав докторський науковий ступінь. За останні п'ятдесят років,
він написав безліч творів. Один з його найвідоміших романів – «Хвиля
омиває пісок», якому він присвятив одинадцять років, – в 1991 році був
удостоєний літературної премії Ву Сан-Лянь. У 1993 році поет був
нагороджений Гуманітарної премією від тайвансько-американського фонду.
Поет донині живе в Канаді.
У романсі «Найпрекрасніша квітка» композитор, слідуючи поетичному
тексту, підсилює внутрішню суб'єктивність висловлювання. Символ Квітки в
культурі Китаю асоціюється з образом людини, різні квітки уособлювали ті
чи інші людські якості. У романсі представлена складна модель ліричного
висловлювання «Я-не-Я-Я», що проявляється як «звернення Автора до
Квітки – шепіт Квітки, квітучої в серці Автора – звернення Автора до
Квітки». Автор веде бесіду зі Квіткою, що втілює символ батьківщини
Автора, частиною якої він є сам, що по суті рівнозначно процесу рефлексії
(за Л. Шаповаловою) як засобу самопізнання.
У тексті вірша відбивається провідний принцип давньої китайської
поезії, згідно з яким «поет повинен усвідомлювати своє місце у всесвіті <...>,
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де голос представленого в ній ліричного героя звучить, як «голос серця» (за
визначенням В. М. Алексєєва), пейзаж невіддільний від емоцій» [УХ, с. 84].
Поетичними метафорами: «ніколи не зів'яне», «не зникне», «вічно
запашна» і «красива навіки» – поет висловлює свою глибоку любов і
нескінченне прагнення до своєї батьківщини.
Дане почуття поділяє і композитор. Романс написаний в двучастинній
формі з фортепіанною прелюдією, речитативної частиною, переходом і
кодою. Фортепіанний вступ, що складається з тріольних арпеджіо, малює
образ руху прекрасної квітки, що погойдується на слабкому вітерці, і задає
настрій для п'єси в цілому (див. Додаток А). Незважаючи на відсутність
ключових знаків, п'єса починається з арпеджіо в ре-мінорі. Низхідна гамма
цілими нотами в лівій руці, в тактах з 1 по 6, D-С-В-В-Аs, підтримує цю
цілотонову послідовність з низхідними хроматичними тетрахордами від
тоніки до домінанти. Тріольні арпеджіо в правій руці повинні гратися вільно,
зображуючи слабкий подих вітру. Для того, щоб зіграти рельєфно спадну
лінію в лівій руці, права рука повинна також трохи затриматися на перших
нотах в перших трьох тактах. Повторювані ноти ре в правій руці в такті 5,
наслідують звуку китайських щипкових інструментів, які відображають
сильні ностальгічні переживання поета. Далі фортепіанна прелюдія
призводить до речитативного вислову голосу (Додаток А).
Під час виконання цього фрагмента співак повинен постійно мати на
увазі, що музичний вислів має речитативний характер, орієнтований на
людську мову. Як згадувалося раніше, тайванська мова має тональну
специфіку, при якій один і той же ієрогліф, виголошений різним тоном,
матиме принципово різне значення.
Згідно з національною тайванською співочою традицією, щоб точніше
передати чутливість тону, необхідно додати до основного звуку додаткові.
Так званий принцип співу «кричущих» або «плачучих» тонів полягає в
доповненні основних нот низхідними форшлагами. Наприклад, в т.7 для
створення «плачучого» тону в слові «прекрасна» (美) [сюй] співак може
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додати перед нотою ля форшлаг сі-бемоль. Аналогічно, для успішного співу
слова [сюй] в т. 9, перед нотою ре додають форшлаг мі-бемоль. Після
речитативного розділу музика призводить в світлий Соль-мажор. Поет
стверджує, що квітка, якій він освідчується в коханні, ніколи не в'яне і не
зникає, і буде пахнути прекрасним ароматом завжди. Ця частина цілком
сповнена надії і радості. У тт. 14 і 16, фортепіано відгукується на вокальну
партію жвавими фігураціями з висхідних гам шістнадцятими нотами (тт. 1316).
У наступному розділі відбувається різка зміна тональності (тт. 22-24)
для створення нового колориту, який відповідає фразі, «найпрекрасніша
квітка шепнула мені» (Додаток А, тт. 22-26). Для того, щоб правильно
проспівати «плаче» тоном слово [коонг] («шепнула») в такті 25, співак
повинен перед нотою ля додати форшлаг сі-бемоль. Після висхідних і
низхідних арпеджіо в фортепіанної партії (тт. 25-26) музика призводить до
наступного розділу – монологу квітки. З цієї розповіді ми дізнаємося про те,
що «Ні в Скелястих горах, ні в Гранд-Каньйоні вона не цвіте, а цвіте тільки в
серці і на батьківщині поета», тому що рідне місто – це єдине місце, яке гідно
любові і уваги, куди необхідно прагнути і куди варто повертатися.
Слід зазначити, що образ Квітки досить символічний і метафоричний.
По суті, це – частина душі Автора, з точки зору психології особистості - його
Тінь (за Юнгом), що відображає найпотаємніше, що таїться в глибинах
підсвідомості. Тому виконавець повинен чітко розуміти, що звертаючись до
Квітки, персонаж занурюється «всередину» себе і отримує звідти відповідь.
На словах «в рідному місті, куди ти обов'язково повинен повернутися»
(тт. 33-36) фортепіанна партія викладається висхідними акордами в правій
руці з тремоло в лівій руці. Палка любов Автора до рідного міста виражена
тональністю До-мажор, що відображає надію можливого повернення на
батьківщину (тт. 33-36) (див. Додаток А). За цим віртуозним До-мажорним
акордовим

фрагментом,

йде

п'ятитактова

фортепіанна

постлюдія

з

речитативними репліками вокалу в останніх трьох тактах. П'єса закінчується
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в До-мажорі, немов в тональності субдомінанти до Сіль мажору.
Ще однією сповіддю вигнанця з материкового Китаю на Тайвань стала
пісня Ян Йонгпу (1918-1984) «Мій будинок був на материку». Дослідник
тайванської музики Цзен Хуйжіа вважає цю пісню тайванським музичним
символом десятиліття 1950-х [116-19]. Пісня написана від першої особи і
відображає стиль життя і культурні традиції біженців від китайської
громадянської війни на Тайвань з материкового Китаю. Цзен пише, що пісня
завоювала велику популярність серед аудиторії в повоєнний час.
Тайванці, здебільшого, ті з них, хто недавно був вигнаний з материка,
відчували сильні емоційні і психологічні муки через вимушене переселення.
Завдяки створенню контрасту між трепетними спогадами, про які оповідає
текст пісні, і суворими реаліями життя, автору вдається поділитися
особистим і колективним трагічним досвідом часу національних потрясінь,
нагадати слухачеві про спокійне попереднє життя, втрачену батьківщину і
втрачену національну ідентичність.
Мій будинок був на материку,
Де гори були високими
І річки були довгі.
Чотири пори там завжди відрізнялися.
Навесні гілки верб були ніжними,
У літню пору квіти лотоса
Наповнювали повітря своїм ароматом,
Коли приходила осінь
Листя клена були червоними,
Наче на пожежі.
Холодна зима приносила нам сніг,
Який обіцяв прийдешній рік достатку.
Мій будинок був на материку.
Там жили мої численні родичі і друзі,
Які часто приходили в гості.
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І я знаходився в тісному контакті з ними.
Коли приходив Новий рік або свята,
Було багато радості і щастя.
На фестивалі Юансяо
Барвисті ліхтарі змагалися один з одним
На Дуанву фестивалі
Човни-дракони мчали в суєті.
В середині осені, місяць був особливо яскравим
У той час, коли був вересень
Цвіли жовті хризантеми
І краби ставали м'ясистими. (Переклад Лю І)
В автобіографії Ян Йонгпу писав: «Мене назвали Ян, а другим моїм
ім'ям записали Йонгпу, яке я сам пізніше писав по-китайськи повністю
співзвучними, але іншими в написанні ієрогліфами, які означали щось
близьке поняттям “музичний талант” або “душа музиканта”» [241, с. 156].
Ян Йонгпу народився в рік закінчення Першої світової війни в Європі,
яка принесла значні руйнівні наслідки для безпосередніх країн-учасниць, але
її вплив відбився і на країнах Азії. Це було за рік до Руху 4 Травня, який
ознаменував поворот у поглядах китайської інтелігенції. Колективними
зусиллями інтелігенція намагалася змінити всі сторони культурного життя
Китаю. Це був час масової переорієнтації з традиційної культури на
вестернізацію, час перегляду конфуціанських етичних норм, критики
традиційної історіографії, були висунуті нові вимоги до освіти, набула
поширення розмовна мова байхуа.
Освічені люди сподівалися, що консервативно налаштований народ
можливо, нарешті, трансформується і звільниться від пут неуцтва. В цей час
реформатори дивились на західну літературу і мистецтво, як на переважаючу
їх китайські зразки. Нові художні форми, розроблені відповідно до західних
моделей, були використані як інструмент для пропаганди нового стилю
життя країни, яка буде створена для людей. В результаті, мистецтво стало
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невіддільне від національної політики і економіки. Нова музика, на відміну
від

традиційної

китайської,

стала

революційним

мистецтвом.

Вона

захоплювала, перш за все, молодь, оскільки володіла не тільки новим
набором естетичних цінностей, а декларувала нові ідеали. Її цільовою
аудиторією була віддана молодь, яка вимагала створення нового, звільненого
від рабської праці, суспільства і сподівалася на нього.
У 1941 році, в самий розпал Другої світової війни і війни з Японією в
Тихому океані, незважаючи на втрачені надії і відчай, Ян Йонгпу почав свою
професійну підготовку в музиці. Комуністична партія розуміла важливість
музики в пропаганді політики уряду. Тому, незважаючи на війну, в містах і
сільській місцевості уряд створював програми музичного навчання, в ході
яких виявлялися талановиті кадри для подальшої серйозної музичної освіти.
На початку 1940-х років керівництвом міста Чунцин провінції Сичуань
було засновано Міністерство військових справ, при якому був створений
оркестр військової музики дивізії. На базі цього оркестру згодом (1943) була
організована Музична академія Сухопутних військ, що спеціалізується на
навчанні військовій музиці. Незважаючи на складність воєнного часу,
ефективне навчання було направлено на розвиток не тільки військової, але і
громадянської музики. До однієї з таких програм, що фінансувалися урядом –
«Музичний семінар», приєднався Ян в 1941 році. Закінчивши цю програму
навчання, він був рекомендований для вступу в Шанхайську консерваторію,
яка в той час переїхала з Шанхая в провінцію Сичуань. Шанхайська
консерваторія була першим, найбільш престижним музичним закладом в
Китаї, де серйозно вивчали західну музику. Тут творилася реформа
китайської музики. Як раніше згадувалося, музиканти дивилися на західну
музику, як на перспективне джерело створення нового китайського
музичного мистецтва. Тим не менш, це не означало відмови від китайської
традиційної музики.
Традиційна музика, хоча і розглядалася в ті роки як пережиток
корупційного минулого, також мала право на життя, адже вона відображала

111

життя китайських людей і дух нації. Деякі музиканти в рівній мірі
усвідомлювали цінність традиційної китайської і західної музики для свого
творчого розвитку. Серед тих, хто шукав музичну альтернативу при
створенні прогресивних музичних виразних засобів, виявився і Ян Йонгпу,
який «відтворив минуле в “сучасній формі”» [241, с. 178]. Композитор
присвятив себе пошуку нових звукових засобів в китайській музиці,
спираючись на національну музичну спадщину.
Йонгпу висловлює в своїй пісні надію на повернення додому на
материк. Але це йому не судилося. Народжений в провінції Хенань, він
пройшов через половину районів Китаю і Тайваню. Протягом усього життя
доля цієї людини була пов'язана з важкою долею нації, яка в момент
національної кризи неминуче піддавалася змінам.
Як музикант, він знав свою землю і її людей, його загострені почуття і
чуйний музичний розум, тримали музиканта в ритмі і тісному контакті з
усіма імпульсами, що виходять від людей і від рідної землі.
2.1.2. У пошуках втраченої мрії: вокальний цикл «Медитації» Чен І
Китайська жінка композитор – Чен І, що проживає в даний час в США,
– один з яскравих музикантів сучасності. У своїй творчості, що охоплює
безліч жанрів, Чен І вважає одним з найбільш пріоритетних завдань пошук
нових музичних засобів виразності при втіленні своєї національнокультурної ідентичності.
Знайомлячись з композиторською творчістю Чен І, можна помітити, що
більшість її вокальних творів мають тісний зв'язок із стародавньою
китайською поезією. Починаючи з дуже раннього віку, Чен І виявилася
втягнутою в атмосферу традиційного китайського співу. У родинному колі
вона часто чула пісні на тексти старокитайської поезії, і сама разом з іншими
дітьми співала їх. Практика вокального виконання традиційних пісень
вплинула на світогляд майбутнього композитора, оскільки допомогла
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сприйняти базові національні та духовні поняття, такі як «споглядальне
мислення» або «спрямованість у майбутнє» (Конфуцій).
Композитора особливо приваблює поезія епохи династії Тан (618-907)
через її величезну популярність, оскільки для китайської аудиторії вокальні
твори, створені на підставі цього літературного першоджерела, легкі для
розуміння і сприйняття. Поетична творчість в той час було однією з головних
складових життя всього суспільства, а також підставою для отримання права
на вступ до державної служби. До повного зібрання поезії династії Тан
увійшло близько 50 тисяч віршів більше 2300 поетів.
Творчість танських поетів відрізнялася ясним, живим стилем. Вона
складається з ліричних сюжетів, описів природи і філософських міркувань,
неодмінно підкреслюючи спокій, розсудливість, споглядальність буддизму;
також висвітлювалися соціальні та етичні питання, такі як: особисті справи,
сімейний затишок, безмежна любов до людства. На початку епохи
найзнаменитішим поетом в Китаї був Чень Циан, який відстоював думку про
те, що поезія повинна відображувати реальне життя, однак самими
прославленими танськими поетами є «Небожитель поезії» - Лі Бо, і
«Священномудрий поет» - Ду Фу, вірші яких справили великий вплив на
поетичну творчість літераторів наступних епох.
Давня поезія династії Тан протягом багатьох поколінь широко
вивчається в Китаї. Це традиційна основа для пісенної освіти дітей в
китайському суспільстві. Існує авторитетна збірка віршів, до якої надходить
приблизно триста віршів поезії Тан, яку діти знають напам'ять ще до того, як
навчаться читати. Чен І виросла на цій традиції і запам'ятала в дитинстві два
вірші з цієї збірки поетів Мен Хаорен і Чень Цзианг.
Коли в 1994 році, будучи дорослою, Чен І підшукувала для своїх
творчих проектів відповідну лірику, то заново відкрила для себе ці вірші.
Вона відчула, що два древніх поета розмірковують про добре знайому їй
самоту, що глибоко поселилася всередині її серця, про те, як бореться душа
за право на надію і весняні зміни на краще. Чен І зробила власні переклади на
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англійську цих віршів, при цьому до кожного з них була написана своя
«пробуджуюча мелодія» [246, с. 34]. Так з'явився ліричний диптих
«Медитація» для мецо-сопрано у супроводі фортепіано.
Вокальний цикл «Медитація», що складається з двох пісень, Чен І
написала на замовлення музичної спільноти «Артистичні кола» в 1999 році і
опублікувала у видавництві «Теодор Прессер» в 2006 році. Вірші, вибрані
для твору Чен І, представлені двома ключовими творами поетичної
літератури династії Тан, включеними в триста вибраних віршів цієї епохи.
Мен Хаорен (689-740) – автор віршів для пісні № 1 з «Медитації» –
вважається одним з кращих поетів свого часу. Основною темою його
творчості була природа: незважаючи на те, що у нього величезне значення
займає опис ландшафтів і легенд рідного міста, в той же час, поет завжди
ставив на перше місце сенс людського життя. Стиль поезії Мен Хаорен став
еталоном для багатьох наступних поколінь.
Чень Цзианг (661-702) – є автором лірики другої пісні з «Медитації» –
творець так званого стилю символізму в поетичній літературі Тан.
«Символісти» не задовольнялися описом подій поточного часу, вважаючи їх
негідними уваги, і зосереджувалися на подіях сивої давнини, звеличуючи їх
значимість і всіляко відсторонюючись від описуваних подій. Чень Цзианг був
добре відомий, оскільки у нього чудово поєднувалася правильна форма вірша
і проста лексика, з досить вишуканим стилем, який в його час перебував під
сильним впливом традицій даосизму.
До династії Тан віршована форма давньої китайської поезії не мала
закінченого вигляду. І тільки поезія цієї епохи, названа Тан, отримала
регулярну форму з чотирьох або восьми рядків в кожній строфі. Кожен рядок
при цьому складається з п'яти або семи ієрогліфів, і в середині строфи має
паралельну структуру. Обидва вірші, відібрані для вокального циклу
«Медитація» Чен І, мають композицію, що складається з чотирьох рядків в
одній строфі. Перший вірш заснований на регулярній формі з п'яти ієрогліфів
в рядку, а другий має «неправильну» форму, в якій в різних рядках
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змішуються або п'ять знаків, або шість.
Музика пісень циклу включає елементи західної і китайської вокальної
музики, які спираються на стандартні форми, а їх фактура являє собою
співучі мелодійні лінії, що відрізняються різноманітним використанням ладів
і тональностей. Обидва номери «Медитації» Чен І написані для добре
навчених вокалістів з академічними голосами, які співають з фортепіанним
акомпанементом (або в супроводі камерного ансамблю). Розмір і ритмічний
малюнок обох пісень циклу співзвучні просодіям3 китайської поезії, таким як
куплети, рівень тонів і цезури4 в межах рядка. Мелодійні моделі адаптовані з
пекінських опер або китайської пісенної практики.
Композитор добре розуміє, яке слово у вірші потрібно підкреслити, і
що необхідно помістити на сильну долю такту, де використовувати фігурації
або перейти в більш високу тональність. Слова, які не створюють поетичну
напругу, поміщені на слабкі долі. При цьому у вокальній партії
зустрічаються інтонації, притаманні пекінській опері: «напівспів» (або
«напівречитатив»), при якому мова і вокал послідовно змінюють один
одного; використання «носових» тонів для співу високих нот і швидко
злітаючих пасажів; вокальна мелодія часто різко йде вгору і тут же сходить
до початкового тону, який не повинен змінитися в кінці музичної фрази.
У вступі фортепіанної партії також відображені прийоми гри ансамблю
струнних і ударних китайських інструментів, таких, як дзінху5 (двохструнна
скрипка) та далуо (пронизливий гонг), які супроводжують пекінську оперу
προσῳδία — вчення про метрично значимі елементи мови, таких як паузи, склади: довгі і
короткі, ударні і ненаголошені. Поняття просодії в віршописанні не обмежене однозначно,
і просодія може розглядатися як синонім ритміки.
4
Caesura – (Лат. Розсічення) - в метричному стопному вірші - словорозділ на певному
місці, розчленований вірш на два напіввірша.
5
Дзінху - основний інструмент, який використовується в якості акомпанементу в
пекінській опері. Звучання дзінху дзвінке і чисте, яскраво вирізняється з-поміж інших
інструментів оркестру. Дзінху з'явився на світ одночасно з пекінської оперою, приблизно в
1785 р, в кінці правління імператора Цяньлун династії Цин (1644-1911 рр.). Створено на
основі старовинного струнного інструменту «хуцинь». Дзінху видає дуже гучний звук,
його голос дзвінкий, пронизливий і високий. Вважається «душею» оркестру, під
акомпанемент якого виконують пекінську оперу.
3
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сипі.
Пекінська опера, історія якої налічує більш ніж 200 років, є
справжньою

китайською

культурною

скарбницею,

яка

синтезувала

мистецтво співу, танців, акторської майстерності та акробатики, а також
інструментальної музики. Вокальне мистецтво пекінської опери дослідник
Вен Чанг називає «найкрасивішим співом в китайській музиці, за що і
отримало назву “бельканто на китайському”» [246]. На думку музикознавця,
цей стиль співу відрізняє унікальна вокальна тональність і високий
виконавський рівень.
Отже, характерними для стилю «китайського бельканто» Вен Чанг
називає: «а) використання “напівспіву” і “напівречитативу” при якому мова і
спів послідовно змінюють одне одного, подібно до речитативу в стилі
бельканто; б) використання носових тонів для співу високих і мелізматичних
пасажів, які, як вважається, мають найбільшу естетичну цінність; в) вокальні
мелодії часто мають “вигнуту” форму, коли пасаж різко йде вгору і миттєво
сходить до початкового тону, який не повинен змінитися в кінці музичної
фрази» [246, с. 42].
Вокальні партії в Пекінській опері співаються в діапазоні октави або на
квінту вище, ніж написано в нотного запису, оскільки високі тони в ній
завжди вважалися естетичною цінністю. Різні виконавці можуть співати ті ж
самі вокальні партії, з одних і тих же вистав в тих тональностях, які
вважатимуть необхідними.
Для задоволення вимог співака музиканти-акомпаніатори змушені
перенастроювати свої інструменти перед кожним виступом. Музичний
супровід пекінської опери, як правило, забезпечує ансамбль струнних і
ударних інструментів, таких, як дзінху - двохструнна скрипка і далуо пронизливий гонг.
У практиці пекінської опери існують два поняття: сипі і ерхуан. Цими
термінами в китайському театрі позначається мелодійна основа пекінської
музичної драми, театру хан'цзюй і деяких інших видів китайського
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традиційного театру. Сипі і ерхуан це стійкий комплекс мелодій з певними
ритмічними і ладо-тональними варіаціями, який має певну кількість мелодій.
Ці мелодії, в свою чергу, поділяються на більш дрібні групи в залежності від
інструменту, на якому вони виконуються.
Найбільше число мелодій існує в пекінській музичній драмі. Мелодії
ерхуан ритмічно більш стабільні, ніж сипі; вони виконуються зазвичай у
повільному темпі, тому використовуються головним чином при трагічних
ситуаціях або для ліричних оповідань. Мелодії сипі ритмічно різноманітніші і
різкіші за звучанням, тому вводяться для вираження почуття радості і
збудження. Мелодіям сипі і ерхуан відповідає певна вокально-виконавська
манера: для акомпанементу сипі дзінху налаштовується на верхній голос, а в
мелодіях ерхуан на нижній.
Немає ніяких сумнівів, що вокальна музика Чен І дуже схожа на
способи співу в Пекінській опері, яка, в свою чергу, використовує різні
народні

засоби

вираження.

Розглядаючи

композиційні

прийоми,

використовувані Чен І при написанні пісень, можна відзначити три основні
підходи: а) аранжування народних пісень; б) композиції в народному стилі,
які, запозичують оригінальні народні засоби вираження; в) використання
структурних принципів, ритмічних малюнків, а також методів виконання
народної музики. Підтвердження останньої заяви можна знайти, наприклад, в
циклі «Медитація», адже очевидно, що вокальні лінії цього твору наслідують
вокальному стилю пекінської опери.
Чен І завжди наполягає, щоб на всіх концертах вокальний цикл
«Медитація» виконували виключно мовою оригіналу, оскільки вона
переконана, що тільки так можна найбільш точно передати всі душевні
переживання

героїні.

У

2005

році

американська

співачка

Карен

Франкенштейн6 (меццо-сопрано) вперше виконала цикл на концерті в НьюКарен Франкенштейн - американська виконавиця (меццо-сопрано) провідних оперних
ролей, таких як Лючія ді Ламмермур, Віолетта в Травіаті, Джильда в Ріголетто, Мімі і
Мюзетта в Богемі, Маргарита в Фаусті, користується авторитетом у критиків в Німеччині,
Франції та Сполучених Штатах. Переможець міжнародного конкурсу Гран Опера Де
6
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Йорку. Вона заспівала обидва номери циклу на китайській мові.
Перша пісня з «Медитацій» «Весняні мрії» створена на вірші Мен
Сяорен (689-740, династія Тан). Вона написана в простій двохчастинній
формі з кодою. Героїня ліричного сюжету, втіленого в поетичному і
музичному тексті, бореться з темним минулим і прагне до оновлення, яке
приносить весна.
Пробуджуються несвідомі весняні мрії,
Але не прокинуся, доки не почую спів птахів;
Про ніч, вітер і зливи
Знаєте, скільки впало пелюсток?
У фортепіанному вступі панують квартові висхідні інтонації, які
повторюють

той

використовується

самий
в

мелодійний

китайській

малюнок.

народній

Подібний

музиці

і

в

прийом
практиці

інструментального ансамблю пекінської опери, повторює фіксований
малюнок в якості фонового супроводу, зображуючи сцену діалогу з сольним
інструментом. Чен І адаптувала ці традиції до звучання голосу і фортепіано в
прелюдії (див. Додаток А).
З самого початку партії соліста і акомпаніатора рухаються незалежно
одна від одної, в різних ритмічних малюнках і тональностях: партія
фортепіано побудована на китайській пентатоніці; вокальна партія співається
в західній мажоро-мінорній тональності, але при цьому використовує
характерні інтонації пекінської опери.
Поспівка

«льон-ге-ленг-ге-лонг»

є

безглуздим

набором

складів,

поширеним у виконавській практиці співу пекінської опери, призначеними
для того, щоб соліст міг з перших тактів «блиснути» вокальними даними
(див. Додаток А). Таке музичне оформлення партії голосу і фортепіано
Шант де Парі, лауреат міжнародного конкурсу Де Опера де Марсель, американського
національного конкурсу Лірик Опера в Чикаго.
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свідчить про те, що Чен І з легкістю об'єднує китайські народні ідіоми і
західні музичні елементи, роблячи їх дуже функціональними в музичному
вираженні.
Чен І добре відчуває просодії в стародавніх китайських віршах.
Хорошим прикладом є т. 20, в якому вокальна партія зі словами [хуа ло чжи
дуо шао] «Знаєте, скільки впало пелюсток?». Тут використано трискладовий
поетичний метр амфімакр (наголос на першому і останньому складі).
Перший ударний склад на слово [хуа] «пелюстки» 7 (т. 20), відповідає лябемоль другої октави в якості четвертної тривалості на сильній долі; третє
слово [чжи] «знаєте» в наступному такті –ненаголошений склад, якому
відповідають шістнадцяті ноти на слабкій долі. Спадаюча мелодійна лінія з
тридольним ритмом малює слухачам картину опадання квіткових пелюсток,
які, нарешті, досягають поверхні землі в т. 26. (див. Додаток А).
Другий номер циклу «Медитація» – «Монолог» на вірші Чень Цзі-анга
(661-702 династія Тан), складніше і масштабніше. Чен І підсилює емоції
втрати будь-якої надії, закладені в вірші Чень Цзі-анга. Героїня збирається в
далеку подорож, щоб знайти місце з красивими пейзажами, яке з’явилося до
неї уві сні. Музична експресія Чен І дивно збігається з настроєм вірша,
написаного півтори тисячі років тому.
Чен І зробила своєрідну арку між двома піснями за допомогою
подібного кластерного акорду: він міститься в першій пісні, і зустрічається в
гармонійному пасажі на початку другої пісні. Фортепіанний вступ
відкривається паралельними октавними фігурами на F на тлі зменшеного
акорду, який створює надзвичайно різке звучання, що відображає величезний
душевний надлом.
Далі вступає голос, що поєднує декламацію і спів, а потім виконуються
гліссандо від мі бемоль 4-й октави до фа п'ятої октави, трель у високій
теситурі, як музичний символ суворих мудреців минулого. При цьому
повторюються склади «лай-лай-лай», що несуть сенс слів «пришестя, прихід»
7

Для осмисленого перекладу порядок слів в українському тексті змінено (прим. Авт.).

119

в китайській мові (див. Додаток А). Музичним виразом посилюються
руйнівні емоції, закладені в вірші, що виглядає як втрата будь-якої надії:

Де ж ви мудреці минулого,
і ті, хто йшов за ними слідом?
Тільки небо і земля будуть завжди,
Я сумую самотня,
а по щоках течуть сльози.
Перший розділ закінчується тихо, слідом (т.18) йде коротка інтерлюдія,
в якій одноголосна лінія спочатку виповнюється лівою рукою, потім двічі
правою рукою, плавно переходячи в наступну частину. Цим прийомом
композитор передає стан спокою і відчуття самотності, представлене в поемі.
В середині пісні вокальна партія виповнюється без акомпанементу,
повторюючи текст на китайській мові, а потім переходить на англійську
мову, що передано висхідною квартою (див. Додаток А). Чен І пояснює, що
«перехід з однієї мови на іншу допомагає створити інтенсивну динаміку в
досягненні кульмінації, оскільки завжди технічно важко змусити виконавцявокаліста повторювати один і той же текст декілька разів, домагаючись все
більшого підйому емоційності» [146, с. 77]. Такий прийом в музичний
композиції руйнує межу між двома мовами і дозволяє слухачам відчути
емоційний розвиток в пісні.
Висхідні тріолі в обох руках піаніста-концертмейстера створюють
відчуття хвилювання, підбиваючи до кульмінації, де вокалістка бере
найвищу і довгу ноту ля другої октави, під час якої фортепіано грає тремоло
обома руками (див. Додаток А). Цей фрагмент пісні відповідає тим рядкам
вірша, в якому поет повідомляє про місце, яке примарилось йому в мріях, і
воно, як і очікувалося, виявилося дійсно чудовим і гармонійним.
Але раптово фортепіано замовкає, і голос залишається на самоті.
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Вокальна партія включає в себе кілька широких і дисонуючих стрибків
(тт. 34-37), утворених інтервалами септими, нони і тритона, які створюють
моменти драматичної напруженості через голосову теситуру. Ці інтонації
передають відчуття розчарування і прощання з мрією, а потім і глибокий
відчай, а в словах «течуть сльози» ще більше підкреслюється розчарування.
Пісня закінчується соло вокалістки без супроводу фортепіано, підкреслюючи
самотність героїні, яка вирішує продовжити свою мандрівку в пошуку
прекрасного майбутнього і своєї мрії. Музична експресія Чен І дивно
збігається з настроєм вірша, написаного півтори тисячі років тому поетом
Чень Цзі-ангом, посилюючи його емоційний стан: розчарування і безнадія.
Партія фортепіано грає важливу драматургічну роль: вона покликана
створити казкову звукову атмосферу, описану в вірші. Акомпанемент містить
багато акордів тремоло і паралельних висхідних октавних акордів.
Гармонійну мову пісні передає «плаваючий» лад Соль мажор – соль мінор.
Це призводить до відчуття дисонансу, коли піаніст виконує праву руку в
одному ладу, ліву - в іншому. Останні такти акомпанементу побудовані на
основному і квінтовому тоні, що дає невизначеність лада, в той час як
вокалістка

використовує

терцові

тони

(сі-бемоль

і

сі-бекар)

обох

тональностей, залишаючи за собою право його вибору.
З точки зору піаніста-концертмейстера «Монолог» є досить складним
твором, тому що він повинен швидко грати складні фігурації в крайніх
діапазонах клавіатури. У партії фортепіано міститься багато акордів тремоло
і паралельних висхідних октавних акордів. Фактура фортепіанної партії
покликана створити казкову звукову атмосферу, описану в вірші. Вокальна
партія включає в себе кілька широких і дисонуючих стрибків, утворених
інтервалами в септиму, нону і тритон, які створюють моменти драматичної
напруженості через голосову теситуру. Співачка повинна мати гарне почуття
співу дисонансів, щоб виконати цю пісню.
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2.2. «Я-Інший» як модель епіко-драматичного оповідання
2.2.1. Камерно-вокальні твори Інь Циня: шлях від «солдата історії»
до «співака Заходу»
Інь Цинь8 – відомий китайський композитор, який зробив величезний
8

Серед представників сучасної китайської професійної музики почесне місце
займає композитор Інь Цинь - член Президії Асоціації китайських музикантів, керівник
комітету Китайської федерації мистецтв, лауреат багатьох національних і міжнародних
конкурсів. Музикант нагороджений більш ніж сотнею державних нагород від керівництва
Китаю, від Міністерства культури Китаю, він - лауреат багатьох премій і нагород в сфері
музики і мистецтва, в їх числі: премії Венхуа, премії від асоціації китайських музикантів
"Золотий дзвін", три золоті медалі " за видатний вокальний твір "від Народно-визвольної
армії Китаю, срібна медаль за участь у міжнародному музичному фестивалі в Будапешті,
лауреат спеціальної премії "Китайський золотий запис". З листопада 2007 р. композитор
очолив Національний комітет у справах молоді, член комітету при Міністерстві кадрів
ради Китайської федерації літератури. Деякі твори Інь Циня відзначалися нагородами по
кілька разів, в окремих випадках, до п'яти. Головним політичним управлінням армії
Китаю він був названий видатним пропагандистом комуністичної ідеології. У 2007 році на
Генеральній державної загальнополітичної асамблеї композитор як делегат від НВАК
представляв героїв армії. З листопада 2007 року Інь Цинь очолює Національний комітет у
справах молоді, він член виконавчої ради при Центральному відділі пропаганди, член
комітету при Міністерстві кадрів і член ради Китайської федерації літератури.
Інь Цинь народився в 1954 році в музичній сім'ї; його батьки працювали при армії на
цивільних посадах. Хлопчик перебував під особливим впливом батька, який дуже
захоплювався музикою. У їхньому будинку було більше семисот нотних видань
китайської та зарубіжної музики. У 10 років Інь Цинь почав вчитися грі на скрипці,
проявляючи інтерес і до інших музичних інструментах. У 1970 р. юнак потрапив до
військової частини в провінції Цзянсу, де до його вміння складати музику і писати
оркестровку проявили інтерес. Так він став скрипалем військового оркестру. Протягом
декількох років Інь Цинь писав пісні та інструментальну музику для армійських потреб.
У 1984 р з'явилася перша пісня Інь Циня «Солдатська історія», що принесла популярність
молодому автору, відразу ставши його «візитною карткою». Музика цієї пісні наповнена
позитивною енергією, оптимізмом, щирими почуттями. Можна стверджувати, що вона
стала улюбленою піснею серед китайських військових. Кілька років по тому Інь Цинь
згадував: «Про що я ніколи не пошкодую, так це про те, що написав "Солдатську пісню"»
[342, с. 3]. До цього періоду творчості композитора відносяться також пісні «Поема про
матір», «Парадна пісня», «Шовковий шлях», що набули широкого поширення в армії.
У 1988 р Інь Циня запросили в Нанкинский військовий округ, де він очолив колектив
музичного ансамблю. Під керівництвом відомих музикантів старшого покоління Шена
Явея і Фея Чжан Руї молодий композитор удосконалював свій талант. І вже в 1990-х роках
Інь Цинь переїжджає до Пекіна, де познайомився з відомими китайськими музикантами.
Під їх впливом композиторський стиль Інь Циня починає змінюватися, він пише пісні «Не
питайте чому», «Кордон душі», «Звуки пісні», «Випадкова жінка», в тексті яких яскраво
виражені образи та філософські ідеї класичної поезії, що відображають «національну
образно-смисловую програму»[349, с. 175]. Перехід країни в «нову еру» значно вплинув
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внесок у створення пісенного репертуару, в розвиток камерно-вокальної
музики Китаю. Багато його пісень увійшли до репертуару сучасних
виконавців. Композитор відомий як автор творів на військову тематику, його
спадщина нараховує більш ніж тисячу творів в різних жанрах. У творчому
доробку музиканта представлені опери, інструментальні твори, музика для
театру і кіно. Найбільш значущим є камерно-вокальна творчість Інь Циня. За
30 років він створив понад тисячу вокальних творів. Пісні «У нову еру»,
«Співаю Заходу», «Дорога на Тін», «Час весняного дощу», «Країна»,
«Місяць», «Червоне», «В яскравому сонячному світлі» дуже відомі в Китаї.
Цілком очевидно, камерно-вокальна творчість композитора викликає
інтерес дослідників, адже його «прекрасні пісні відображають цілу епоху
життя Китаю» [342, с. 13]. Тематика багатьох пісень композитора присвячена
військовому життю. І це не дивно: китайський музикант керує Ансамблем
пісні і танцю Головного політичного управління, виконує обов'язки голови
журі конкурсу військової музики.
Пісні Інь Циня називають в Китаї «шедеврами нашого часу» [там
само], тому що вони «створюють прекрасну атмосферу, привертають до себе
увагу дуже приємними для слуху і красивими мелодіями, наповнені
реальними емоціями, запалом і яскравістю» [там само]. Композитор, сам
будучи вокалістом, співав багато різних пісень. Він розумів, що для того,
щоб пісні ставали популярними, необхідно враховувати вокальні можливості
на Іня, завдяки чому з'явилися такі його пісні, як «Співаю Заходу», «Час весняного дощу»,
«В домі», «Батьківщина, завжди благословляю тебе», «Згуртованість». Пісні ставали
популярними, їх із задоволенням виконували і слухали, вони часто нагороджувалися
преміями від армійського керівництва. За музику до балету «Мацзу» композитор був
нагороджений національною премією «Кубок лотоса», а також йому було присвоєно
звання «кращий балетний композитор». У 1999 році композитор навчався на курсах
підвищення кваліфікації на музичному відділенні при нанкинському інституті мистецтв.
Почавши працювати в 2000 році в ансамблі Збройних сил Китаю, вже в 2003 році Інь
Цинь стає заступником його керівника, а з 2006-го року його керівником. З цього моменту
у Інь Циня починається бурхливий творчий підйом, він пише пісні, які відразу набувають
популярності: "Царство", "Дорога на Тін", "В яскравому сонячному світлі", "Каска
солдата", "Балада про персиковоий колір", "Алое", "Місяць", "У мирний час", "Західна
пісня про кохання", "Завжди йду з тобою", "Все партії" і "Нова армія". Частина пісень
була написана для кінофільмів, тому вони миттєво набули особливої популярності.
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більшості виконавців, при цьому дотримуючись високих професійних
стандартів. Тому його пісні написані з урахуванням широкого кола
виконавців, щоб їх могла співати якомога більша кількість людей. Перед тим,
як написати що-небудь нове, Інь Цин часто слухає старі пісні, піддаючись їх
чарівності і знаходячи в них нові ідеї.
Особливістю його пісень є щирість, піднесеність, душевна атмосфера,
глибина почуттів. Вони наповнені зворушливими людськими взаєминами, і
при цьому надзвичайно тактовні. Твори Інь Циня гармонійні, оскільки в них
зачіпаються вічні теми сили людини, краси рідного краю, любові до природи,
і при цьому вони оповідають про швидкий прогрес Китаю, про темпи
державних змін в улюбленій країні. Героїв пісень Інь Циня відрізняє спокій,
впевненість в собі і в правоті своєї справи, доброта і великодушність. Маючи
багатий життєвий досвід, композитор чудово розуміє, що люди завжди
тягнуться до справедливості, і герої його пісень живуть саме в такому,
правильному світі.
Для Інь Циня, як автора пісень, незаперечною істиною є те, що основне
покликання художника - нести ідеї засобами культури. Тому при написанні
своїх музичних творів, він вирішує завдання відображення подій епохи
художніми прийомами. У коло його інтересів потрапляють суспільні
відносини, національні питання, він популяризує армію, професійну та
громадську діяльність. Маючи багатий досвід армійської служби, композитор
може багато розповісти про військову справу, про різні сторони життя
солдатів, що, безсумнівно, надає йому авторитет.
У 1971 році Інь новобранцем потрапив в армію, де став солдатомзв'язківцем. Це були неспокійні роки в Китаї, і армійська служба дала йому
перший життєвий досвід. В армії Інь Цинь почав писати пісні, які, нарешті,
привели його до великого успіху. У 1984 році його перша пісня «Солдатська
історія» зробила молодого композитора відомим, відразу ставши хітом і
«візитною карткою» автора. Ця пісня була дуже світлою, іскрилася емоціями,
мала легку і приємну мелодію, вона нагадувала про рідний дім, роки
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шкільного навчання, про сім'ю і швидко завоювала любов у військах.
«Солдатську історію» спочатку співали тільки у військових частинах, а
пізніше, вона поширилася по всьому Північному окрузі. Слова пісні прості,
але близькі кожному молодому солдату:
У свої вісімнадцять років,
я прийшов на службу в армію,
і мій квітучий вік,
підкреслювали червоні нашивки на комірі.
Хоча мені трохи шкода, що я не можу
носити університетський значок,
я голосно кричу: так, це мій вибір в житті!
Ах, яка була історія життя солдата,
Життя, про яке не буде почуття жалю!
У творі чітко простежується сюжетна лінія. Героєм пісні виступає
солдат, тому модель «Я - Інший» демонструє спосіб пізнання чужого досвіду.
Музика цієї пісні жива, енергійна, наповнена позитивною енергією,
оптимистичностью, щирими почуттями. Можна сміливо стверджувати, що
після її створення, вона стала найулюбленішою піснею серед китайських
військових. Хоча пісня оповідала про військове життя, композитор хотів
сказати в ній набагато більше. Він червоною ниткою проводить думку про
самовдосконалення, про те, що той, хто сумлінно займається дорученою
справою і напружено працює, завжди отримає хороший результат, тому що
платою за працю буде вироблений характер і придбане уміння.
Цей твір, присвячений Народно-визвольній армії, солдати співають ось
уже кілька десятиліть, з моменту її написання в 1986 році. Вона удостоєна
багатьох нагород, була видана в безлічі нотних збірок, в тому числі і в
столичних видавництвах, записана на компакт-дисках і на відеозаписах для
телепередач. Пісня передає голоси молодих солдатів, зовсім хлопчаків, які
перегукуються між собою. "Солдатська пісня" прославляє наполегливість,
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сміливість і мужність, яку набувають вчорашні школярі, які прийшли
навчатися армійської справи. Пісня, написана в веселому і енергійному
ритмі, іскриться життєвою енергією, властивою всім юнакам.
З тих пір музика композитора несе в армійські казарми любов і надію,
теплі й ніжні почуття прихильності до близьких, нагадуючи солдатам про
людяність і відповідальність. Пісні Інь Циня звучать серйозно і урочисто,
пристрасно, весело і сумно, але, ніколи не втрачаюь привабливості.
Окрилений успіхом, Інь написав ще декілька пісень на схожі теми в
«військовому»

жанрі.

Вони

вийшли

запальними

і

яскравими,

але

феноменального успіху «Солдатської пісні» повторити не змогли.
Часто популярні військові пісні міцно пов'язувалися з особистістю
конкретного виконавця-інтерпретатора. Пісню «Випадкова жінка», схожу на
романс, композитор написав для чистого, високого голосу Лі Данян. Пісня
висловлює захоплені почуття жінки, яка зустріла молодого солдата. Чень Цай
Гуцінь прославив пісню «Каска солдата», а пісня «Зелені спини» у багатьох
асоціюється з Чангом Меем. Спокійна мелодія пісні «Країна» у виконанні
Пен Люян розгортається неспішно, показуючи ґрунтовну і глибоку
прихильність народу до партії. Партія розглядається як джерело щастя
народу, під керівництвом якої відступають тяготи життя. Заспокійлива
мелодія розширюється в кульмінації композиції і створює атмосферу
впевненості, наповнену святістю і піднесеністю.
Сам композитор любить повторювати: «Щоб отримати, доведеться
заплатити» [342, с. 14], підтверджуючи власним прикладом. У 1988 році Ін
Циня за його особистим проханням перевели в Нанкинский військовий
округ, де він отримав можливість писати пісні і виконувати їх з Ансамблем
пісні і танцю. Після переходу в цей відомий ансамбль Інь Цинь створив
пісню «Штучне серце», наповнену оптимізмом і життєвою енергією.
Коментуючи свій твір, автор сказав: «Для мого серця – прості пісні, як свіже
повітря. Використовуючи ударні інструменти, я хотів донести до слухача
танцювальний ритм так, щоб йому хотілося самому пуститися в танок» [там
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само].
Незабаром Інь Цинь переїжджає до Пекіна, де, виступаючи на концерті,
познайомився з деякими відомими китайськими музикантами. Під їх впливом
композиторський стиль Інь Циня починає змінюватися. З цього моменту
почалася блискуча композиторська кар'єра Інь Циня. Він створює пісні, в
поетичному тексті яких яскраво виражені основи класичної поезії, властиві їй
традиційні теми, образи, філософські ідеї, що відображають властиву їм
«національну образно-смислову програму» [167, с. 175]. Його музика стає
дуже глибокою, світлою, повною дихання життя, в його піснях з'являються
мотиви взаємин між людьми, розкривається душевна атмосфера, зникає
прямолінійність і простота. Поетичні тексти пісень, що належали китайським
авторам ХХ століття, відповідали принципу наслідування древнім традиціям,
а сюжети оповідали про прагнення до кращого життя, нерозділене кохання,
спогади про природу рідного краю, тугу по дому, любов до своєї країни і ін.
Відчуваючи емоційний зв'язок з армією, як військовий композитор, Інь
Цинь поступово почав відходити від своїх особистих переваг. Від пісень про
перше

кохання,

він

переходить

до

пошуку

музики

про

почуття

відповідальності, про зміцнення бойового духу, про мотивацію військових.
"Коли

ми прагнемо

до

кращого майбутнього, наша чиста любов

перетворюється в відповідальність" [342, с.15], – міркує автор.
У пісні «Коли на ваші голови летять бомби» показаний емоційний
світ молодого солдата і його історія кохання. Своєю ліричною музичною
мовою автор пісні спонукає свого героя забути про особисті переживання,
адже йому треба заступитися за весь світ, а для цього потрібно мати сильне
серце. Коли стикаються особисті почуття з інтересами партії і країни, вони
повинні завжди відступати, виділяючи найважливіше.
Пісня «Кордон душі» присвячена прикордонникам. Вартовому, який
перед лицем небезпек в самому безлюдному місці несе ризикову службу,
важко зберігати оптимізм, але йому необхідно мати позитивний настрій.
Мелодія пісні рівна, без підйомів і падінь, як і служба прикордонника, вона
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має на увазі скритність, спокій і витримку.
Військові пісні сповнені психологізму, в них розкриваються почуття і
думки людей, що знаходяться в екстремальних умовах. Тому виконавець
таких пісень повинен бути здатний на передачу найсильніших емоцій, що
іноді знаходяться на межі психічної стійкості. Таким чином, музична мова
повинна відображати подібний емоційний стан героя.
Пісня тоді має життєву силу, коли вона відбиває соціальне життя часу,
відображає дух часу художніми засобами музичної епохи. Мистецтво
покликане показувати ідеї, прагнення і кликати на боротьбу для того, щоб
дійсно прийшли зміни. У творчості композитора з'являються пісні на Західну
тематику «Західні пісні про кохання», «Західний гімн», «Співаю Заходу». У
2000 році співак Ван Хунвей виконував «Західну пісню» Іня Циня, завдяки
якій, він став знаменитий на весь Китай, вигравши золоту медаль «Гран-прі
найкращому молодому співакові» на конкурсі Китайського Національного
телебачення. Чотири роки по тому, раніше нікому не відомий молодий
співак, вже був керівником Національного вокального ансамблю одного з
військових гарнізонів. Ван Хунвей приніс свою власну удачу композитору, і,
віддаючи данину поваги, сказав: «"Західна пісня", повна чарівності і
професійного виклику виконавцю, прикрасить репертуар будь-якого тенора,
який співає національний репертуар і хоче, щоб його любили шанувальники»
[цит. по: 353].
Пісні Іня Циня «У нову еру», «Вузька дорога», «Країна», «Його
творіння» та інші в повній мірі відображають дух свого часу. Вони
присвячені Батьківщині, в них опоетизовані красиві пейзажі, оспівується
життя національних меншин Китаю. Протягом усього життя композитор
прославляв у своїх піснях добрі справи, піднімав бойовий дух солдатів.
Політичне забарвлення, притаманне деяким пісням композитора, ніколи не
носило характер ідеологічного догматизму. Так, працюючи в 2003 році над
піснею для телевізійної драми «Країна», композитор заявив: «Комуністична
партія може підняти нашу країну, і може погубити» [там само].
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У 2006 році на весняному музичному фестивалі «Гармонія кольорів –
божественна краса», в якому брали участь як військові, так і цивільні особи,
вперше прозвучала пісня Інь Циня «Славна пісня» на вірші поета Яна Су,
яку виконала співачка Пен Люян. Пісня з простою і красивою мелодією
містить величну головну тему, засновану на прекрасних народних піснях, а її
оригінальний текст доповнює м'яку, довірчу атмосферу і при цьому є
яскравим і незабутнім.
Формально, основний зміст пісні оспівує турботу партії про китайський
народ і прославляє нові методи партійного колективного керівництва. Однак,
більш глибокий сенс пісні автор побачив в тому, що армія і народ самі
активно прагнуть до побудови гармонійного суспільства, в якому було б
радісно жити. Коли композитор став розвивати цю ідею, то він, в останній
вечір перед виконанням, кардинально змінив її стиль. На початку, у вступі,
він змінив характер пісні на ліричний, темп – на повільний, посилив емоційне
напруження через гармонійну напруженість в основній частині пісні, але не
позбавляючи її при цьому душевної теплоти, а в фіналі перетворив її в
наслідування енергійному і звучне хоровому співу, який дуже схожий на
марш.
Завдяки

подібній

трансформації

пісня

отримала

колосальний

енергетичний імпульс. Незважаючи на заспокійливу мелодію, суб'єктивне
переживання протягом пісні не послаблюється, а навпаки, посилюється, в ній
відчувається глибокий прогрес, в якому смутно відчувається залучення
всього навколишнього всесвіту до процесів, що відбуваються в суспільстві.
Цю спрямованість підкреслюють фрази-гасла в фіналі пісні:
Слава належить Батьківщині,
Слава належить народу,
Слава належить моїй любій партії,
Вперед, славний народ! ".
Цей маршовий імпульс закликає слухачів надихнутися, досягаючи
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кульмінації в останніх акордах. Пісня закликає людей будувати гармонійне
суспільство, пробуджуючи в них ентузіазм і рішучість.
Інь Цинь добре відчуває пульс часу, постійно шукає нові форми і
уважно ставиться до змісту своїх пісень. Про його здатності помічати всі
особливості військового життя друзі складають легенди. Одного разу
запропонувавши оновлену концепцію композиції для армії, композитор
зробив в сфері своєї діяльності прорив, і з того часу він продовжує надихати
офіцерів і солдатів. Він зосередив увагу на зміцненні бойового духу,
розвиваючи свідомість військовослужбовців. Інь Цинь здатний накопичувати
всі почуті видатні музичні елементи різних етнічних груп, гнучко
трансформуючи і об'єднуючи отримані знання в творчому процесі; він прагне
до єдності стилю, задовольняючи найвищим вимогам своїх слухачів.
Інь Цинь вміє знаходити спільну мову з усіма військовими співаками.
Для кожного виконавця творча співпраця з композитором є не тільки
предметом гордості, але і свого роду визнанням професійного рівня.
Співак Тан Джин сказав: «Я вже давно визнав, що всі мелодії в піснях
Інь Циня красиві і дуже легкі для запам'ятовування. Для нього творчість –
серйозний і відповідальний процес, перед тим, як написати пісню особисто
для мене, він дав мені прослухати більше ста пісень, цікавлячись моєю
думкою. Насправді він дав мені набагато більше, ніж пісню. Він не тільки
великий військовий художник, перш за все для нас він – учитель. Ми часто
співаємо під його наглядом, а він каже нам, на що звернути увагу» [353].
Ще один відомий вокаліст Сай Гуоцінь, розмірковуючи про музику
композитора, говорить: «На мій погляд, Інь Цинь безумовний лідер, який
написав найбільш талановиті пісні для армії. Більш того, він став великим
військовим композитором в мирний час, а це ускладнювало його завдання.
Його пісні символізують життєву силу і неприборканий дух нації і, можна
сказати, що він відкрив "еру військових пісень" для широкої публіки. Варто
зазначити, що не всі його пісні були "тверді і дзвінки, як булатна сталь". У
нього дуже багато по-справжньому душевних, ліричних, романтичних пісень,
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таких як "Муланська дівчина". Я співав його твори в вісімдесяти одному
концерті, написав передмову для альбому його творів, і завжди заявляв, що
підтримую і поважаю його творчість» [353].
Співак Мен Ге сказав: «П'ятнадцять років тому я вперше заспівав пісню
Іня Циня «Батьківщина, завжди благословляю тебе». Відверто кажучи,
сьогодні я дуже радий, що ця пісня асоціюється не тільки з моїм голосом, а й
c волею людей, від імені яких я тоді виступав. Я радий, що мені випала честь
першому співати цю просту і щиру пісню, в якій виражена любов до
батьківщини і китайської армії. Пісні Інь Циня актуальні, вони завжди йдуть
в ногу з часом, мають свої оригінальні ідеї, але головною особливістю його
пісень, я думаю, все-таки, є їх красива мелодійність. Я співпрацюю з Інь
Цінем вже багато років і можу сказати, що він делікатно ставиться до
почуттів людей. Він сам дуже стриманий, спокійний чоловік, але його серце
повно пристрасті, і горить, як вогонь» [353].
Пояснюючи свій успіх, композитор говорив: «Ніякого секрету немає.
Це результат праці, наполегливості і любові. Багато людей не знають, що я,
незважаючи на сотні нагород, до сих пір працюю над піснями багато годин.
Спочатку своєї кар'єри я думав, що буду писати нову пісню кожен день, ну
або хоча б кожні три дні, однак все виявилося складніше. Я часто сиджу над
своїми творами допізна, і ніколи не сплю більше п'яти годин. Моя дружина
запитує мене, чи не засмучуюсь я, що я зовсім не живу? Зараз, крім музики, я
зайнятий ще й адміністративною роботою і відчуваю себе більш втомленим,
ніж раніше. Але у мене є почуття відповідальності і я повинен йти вперед. Я
дуже вдячний своїм наставникам, які, починаючи з 1988 року, допомогли
мені зробити якісний стрибок в моїй творчості. Протягом 12 років Сян Фей,
Шен Явей, Чжан Руї, Хе Фан і ряд інших відомих старих майстрів вчили
мене професіоналізму та відданості справі, знайомили з мистецькою
спадщиною. До приходу в армію я теж щось писав, але під впливом
армійського колективу мій творчий стиль повільно придбав глибину і
індивідуальність» [353].
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Композитор допоміг деяким молодим вокалістам здійснити стрімкий
зліт до слави. Завдяки його пісням і підтримці зірками стали Ван Хунвей, Сяо
Чанг. Багатьом відомо, що добре заспівати пісню це півсправи, крім цього,
треба, щоб вокаліста помітили журналісти, запросили на популярне шоу,
належним чином охарактеризували критики, і, нарешті, треба потрапити на
пекінську сцену.
Інь Цинь говорив, що він цілком співчуває початківцям співакам, але у
нього не вистачає енергії для їх просування. «Я не можу дозволити собі
«штовхати» молодь. Звичайно, коли до мене приходить група наших співаків,
всі вони хочуть від мене, щоб я знайшов для них якийсь прорив, створив
нову роботу, яка допоможе їм швидко завоювати визнання. Намагаючись їм
допомогти, я іноді свідомо змінюю свій оригінальний стиль, шукаю щось
нове. Так я писав пісні для Пен Люян, Сун Зуін, Тан Цзина. Наприклад, у Пен
Люян завжди була дуже пронизлива чуттєвість, і я за два роки написав
спеціально для неї кілька сердечних пісень. Вони змінили її життя» [353].
В одну з літніх ночей в 2004 році пройшов сольний концерт Іня Циня
«Модні картини» з 20 видатних творів, присвячених армії. Він широко
висвітлювався на китайському національному телебаченні. Двадцять років
тому Інь Цинь навіть не думав про таке. Його аудиторією були солдати і
офіцери з місцевого клубу офіцерів в провінції Чжецзян, а найвищим
досягненням була перемога на аматорському театральному фестивалі, на
якому виконувалися, в основному, національні народні пісні. Успіх і
визнання прийшли до нього з роками.
Тріумфом слави для композитора став 2007 рік, коли Інь Циня в якості
почесного гостя запросив ректор Народного університету китайської пісні
Женьмінь Цзи. Під час урочистих заходів відкриття, в університетському
містечку, студенти вітали відомого композитора виконанням його пісень,
присвячених молоді та студентству. За більш ніж двадцятирічну музичну
кар'єру, композитор створив більше тисячі творів, він був нагороджений як
солідними, так і менш значущими нагородами.
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Пісню «Парус» слухачі люблять за душевні і розумні слова, написані
поетом Цу Меем. Вони оповідають про сильні почуття, про дійсний сенс
любові. Лірична пісня «Ти моє сонце» втілює колорит народних пісень
Південно-Західних

меншин

Китаю.

Її

стилістика

характеризується

витонченістю, деталізацією образного ладу, увагою до психологічного
підтексту,

різноманітністю

темброво-інструментальних

характеристик,

свободою викладу.
Художня та естетична цінність пісень «Всі партії», «Всі разом»
виходять за рамки концепції партійної пропагандистської пісні, вони більше
схожі на марші. У пісні «Улюблена Батьківщина-мати» відбивається
своєрідне поєднання співу bel canto з народною манерою співу, властиве
музиці традиційної китайської опери.
Не так давно відомий співак Ансамблю пісні і танцю НВАК Тан Цзин
успішно виступив у Відні, всесвітньо відомій музичній столиці світу. Його
концерт пройшов в Золотому залі австрійської столиці з великим успіхом. А
музичний керівник цього концерту, Інь Цинь, залишався за лаштунками
сцени, невідомий для більшості австрійців.
Після концерту, перебуваючи серед журналістів, Тан Цзин сказав: «Інь
Цинь справляє враження інтровертної особистості, зазвичай він замкнутий,
неговіркий, часто недорікуватий. Зазвичай він мало говорить, тому що його
рідною мовою є музика, а його словниковий запас складають лише до, ре, мі,
фа, соль, ля, сі» [353].
Розповідаючи про себе, Інь Цинь зауважив, що він вважає за краще
тональність G. «Струна G на скрипці найтовстіша, сама грунтовна. Так і я люблю глибокі почуття, сильні емоції, ціную почуття впевненості в собі, і
завжди намагаюся підтримувати інших людей» [353]. Як все творчі люди,
композитори тонко відчувають справжню людську природу і помічають
особливості кожної особистості, вони чуткіше відчувають переживання
інших людей, і, особливо, своїх близьких. Інь Цинь не конфліктна людина і
тому живе зі своєю сім'єю в атмосфері любові і взаєморозуміння. Його
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дружина за довгі роки спільного життя допомагала йому впоратися із
злетами і падіннями, і хоча не завжди розуміла його, всіляко підтримувала і
жартувала: «Ти одружений на Музі, яка надихає тебе» [353]. Його дочка –
журналістка, вона також пов'язала своє життя з армією і нерідко з'являється
на екрані телевізора з репортажами, що розповідають про життя військових в
Китаї.
Кожна робота Іня Циня завжди потрапляє в такт часу. Він вивів для
себе формулу творчості: «Любов і віра в поєднанні призводять до
раціонального результату. Щоб пісня мала успіх, одного кохання не
вистачить. Потрібна віра в правоту ідей, які композитор намагається донести
до потенційного слухача. Любов і віра збуджують емоції, а слідом за ними
йде розуміння. Адже, щоб досягти максимального успіху, людина повинна
братися за будь-яку справу з ентузіазмом. Але це можливо тільки тоді, коли
людина вірить, що справа є раціональною, осмисленою, заснованою на
розрахунку і мудрості. Нові часи вимагають щирості і рівності, не терплять
фальші і штучності, їм не до вподоби помилкова височина. Я, як людина,
досить спостережливий, намагаюся йти в ногу з часом і з людьми говорити
на мові виразу “цивільних емоцій”. Схоже, що я знайшов правильне
розуміння, раз мої пісні виконуються протягом багатьох років. Виключно
нерозумно підходити до створення музики як до джерела заробітку коштів
для існування. Не менш небезпечно захопитися гонитвою за славою – вона
вислизає від тих, хто за всяку ціну прагне до успіху. Я не бачив, щоб музика
зробила щасливими таких людей, але я бачив тих, кого щасливим робила
віра, і тільки потім до них приходив успіх, щоб потиснути їм руку.
Запам'ятайте: В мистецтві визнається тільки перший клас, тільки вища якість,
і тоді час над ним безсилий» [353].
Протягом багатьох років, Інь Цинь створює для людей кращі зразки
військової

культури.

Розповідаючи

про

армійське

життя,

він

несе

відповідальність за його правдивий переказ. Служба солдата в будь-якій
країні світу сповнена труднощів і ризику, а бойова підготовка пов'язана з
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високою напругою людських сил. Завдання композитора-пісняра надихнути
солдатів і офіцерів, підняти їхній бойовий дух. Сюжети музичних творів Іня
Циня пробуджують патріотизм і революційний героїзм, стимулюють творче
натхнення для ратної праці, заспокоюють огрубілі солдатські душі.
Інь Цинь часто говорить, що люди, які займаються створенням
літературних і художніх творів для військових, повинні бути принциповими і
не можуть писати безідейних творів, тому що вони вкладають в слова про
самовідданість істинний сенс. Відомо, принаймні, кілька історій про те, як
композитор відмовлявся від хорошого заробітку.
Так, у 2000 році йому було наказано скласти дві «високоморальні»
пісні на посередні і безграмотні вірші. При тому, що за це обіцяли добре
заплатити, Інь Цинь не зрушив з місця. У 2001 році одна з звукозаписних
компаній готувала до випуску пісенний збірник, і Інь Ціню знову
запропонували переглянути шість текстів віршів, на які він повинен був
написати музику. Коли композитор ознайомився з текстами, його обуренню
не було меж, він назвав їх «провокаційними», такими, що «порочать армію»,
а в редакції влаштував скандал, заявивши: «Я армійський композитор, і такі
речі вважаю неприйнятними!» [342, с. 12]. Навпаки, якщо якийсь поетичний
текст здається композитору цікавим, він цілком віддається творчості. Коли в
березні 2004 року Центральний департамент по кінематографії замовив Інь
Ціню написати оркестровий супровід для художнього фільму на військову
тематику, він всього за кілька днів впорався з поставленим завданням,
незважаючи на неймовірну зайнятість. «Я вів бій протягом декількох ночей»
[там само], – по-військовому відрапортував композитор.
Коли деякі люди не розуміють, чому він відмовляється від тієї чи іншої
роботи, Інь Цинь з глибоким почуттям пояснює: «Створення військових
пісень, іноді завдає моєму сімейному бюджету деякі втрати, але всякий раз,
коли я чую, як багато солдатів співають складені мною пісні і бачу, яку
важливу роль відіграє військова музика в житті військових, я забуваю про
втрачений заробіток і, як композитор, дуже гордий» [там само].
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Серед вокалістів Ансамблю пісні і танцю Народно-визвольної армії
Китаю, які виконують пісні Іня Циня, необхідно назвати Пен Люян, Сон
Суінга, Лю Янянь, Чень Хань, Тан Джин, Мен Ге, Донг Венхуа, Чжан Е, Зу
Хай, Мао Амін і ін . Хор складається з приблизно ста чоловік, які завжди
співають у військовій формі. «Коронні номера» хору: пісні Інь Циня «Дощ»,
«Я люблю тебе, країна», «Батьківщина-мати, завжди благословляю
тебе», «Місяць», «Завжди йдіть з нами», «Подяка», «Згуртованість»,
«Нова ера», «Не питайте чому». Інь Цинь працює персонально з кожним
солістом, іноді співає дуетом, показуючи нюанси виконання, каже, на що
звернути увагу. Співак Тан Джин сказав одного разу: «Мелодії всіх його
творів прекрасні. Його пісні символізують життєву силу і неприборканий
дух. Він не тільки видатний військовий художник, але, перш за все, вчитель»
[там само].
Найпліднішим виявилася співпраця з сучасним китайським поетом
Яном Су, яка триває вже більше десяти років. За цей час були написані кілька
десятків пісень, серед яких є такі відомі твори, як «Прапор», «Славна пісня»,
«Перед солдатами в ту ніч», «Сто полків» та ін. Композитор особливо
виділяє

пісню

«Відданість

Чжао

Юня»,

присвячену

знаменитому

китайському полководцю, який протягом століть є символом військової
доблесті.
Серед безмовності, в тиші,
Стою я перед пам'ятником.
Бронзовий полководець дивиться вдалину
А я чую грім боїв.
Давно закінчилася буря тієї війни
І увійшли в історію бійці.
І на центральній рівнині,
Скропленою морями крові,
Сьогодні зростає багатий урожай.
гіркота втрати
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про сміливих і сильних духом героїв
Чи не повинна затулити
Радість нашого життя,
Адже не дарма ж вони полягли!
Образ Чжао Юня в рівній мірі поширений в китайській культурі,
практично у всіх видах мистецтва. Багато фактів про життя полководця
залишаються неясними або невідомими, оскільки в літописах про нього
написана всього тисяча слів. Але завдяки історичній новелі Ло Гуанчжун
«Троєцарствіє», практично у всіх сучасних матеріалах про Чжао Юня він
описується майже ідеальним героєм, що демонструє ні з чим незрівнянну
фізичну силу і непохитну відданість, приголомшливу відвагу, гострий розум
і безтурботну харизму. Він зображується як відважний, вірний і героїчний
воїн, який безліч разів поодинці виживає в неймовірно складних ситуаціях.
Ян Cу, великий знавець класичної китайської літератури і поцінювач
військового мистецтва, не міг пройти повз образ великого полководця. Ось
так і з'явилася на світ ця пісня.
Композитор був вражений талантом і мудрістю Яна Су, адже йому
було за вісімдесят. Крім того він був чесним і відкритим. А ще він
пунктуальний, що серед армійських музикантів, здебільшого, рідкість. Якось,
Інь і Ян разом готували концерт до чергового партійного ювілею і засиділися
до пізньої ночі. На наступний день, прийшовши на роботу, Інь з подивом
побачив старого Яна, який не спізнився. Це справило на нього особливо
глибоке враження.
Ян Су завжди строго і серйозно ставився до роботи, але ніколи ні на
кого не тиснув і не нав'язував свої ідеї, хоча деякі з них, дійсно, були «на вагу
золота». Разом з ним відчувалася атмосфера розуміння, співпраці,
причетності до спільної справи. «Ми всі йдемо слідом за Богом» [], - любив
повторювати Ян Су. Поет не ухилявся від складної роботи. «Одного разу в
2014 році мені доручили написати важку пісню, і роздуми про неї не йшли у
мене з голови. Пісня повинна була розповідати про взаємини між партією і
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народом, і партійні лідери звернули увагу композитора на те, щоб в фіналі
пісні, текст був особливо вивіреним, оскільки вони надають цьому великого
значення», – згадував Інь Цинь. Композитор поділився своїми міркуваннями
з Яном, і той відразу взявся за роботу. Так з'явилася пісня «Пісня про
прапор».
Я був деревцем,
І мої стебла росли із землі,
Люди поливали і плекали мене,
Але запахло пороховим димом,
І в житті людей з'явилися інші турботи.
Я, покинув землю,
І на мені зараз майорить бойової прапор,
Тепер я росту в ваших сильних руках,
Ми завжди разом любили свою землю
І тепер наші серця наповнює радість.
Коли труднощі і страждання
Стануть славними спогадами,
Поверніть мене додому, на мою землю.
І може так статися,
Що остання іскорка життя,
Яка збереглася в держаку бойового прапора
Пустить коріння на відталій землі.
І одного разу, в негоду,
Тим людям, які
Колись несли мене в своїх руках
Я дам захист і притулок.
Ми всі тісно залежимо один від одного.
Ми дихаємо тим же повітрям
Ростемо на одній землі.
І нехай кожен новий рік
Нас не покине мрія про диво,
Нехай ми станемо жити заможніше
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І попереду нас чекають
Нові подорожі.
Композитор і поет домовилися закінчити всю роботу за тиждень, тому
що саме тоді Інь Цинь повинен був їхати в Гуанчжоу і представляти готовий
результат на суд комісії. Буквально в першу ж ніч Ян Су відправив Іню СМС
з текстом, що все готово. Той написав йому, що його робота теж майже
готова. Але через якийсь час Ян подзвонив і сказав, що змінив свій текст, і
Іню теж довелося вносити корективи в свою роботу. Так тривало не один
десяток

разів,

автори

змінювали

свій

задум,

слухали,

залишалися

незадоволені, і знову міняли музику і текст. Спочатку композитору не
подобалася музична фактура, та й до тексту були претензії. Ян, будучи
скромною людиною, не сперечався, а, навпаки, дуже уважно вислуховував
усі доводи і погоджувався.
Процес творення завжди дуже важкий, але Ян був для Іня прикладом і
опорою, він не був упертий, але був наполегливою і відкритою людиною. У
ті моменти, коли він не погоджувався, він прямо заперечував, пояснюючи
причину своєї незгоди.
Композитора Інь Цинь пов'язувала з поетом Яном Су не тільки робота,
а й міцна дружба. У 2013 році вони спільно писали пісню «Подвійна
підтримка партії». Ян хотів, щоб в фіналі хорове звучання нагадувало
симфонічний оркестр. Це було важким завданням для композитора. Інь
говорив, що це складно і що писати цей фрагмент він буде довго. Ян Су
переконав його наступними словами: «Так, правда, писати важко, але якщо
напишеш правильно, буде хороший результат, і публіці це сподобається»
[353]. Коли вони закінчили роботу над піснею і представили її партійному
керівництву, члени комісії прийшли в захват. Так, з легкої руки Яна Інь як
композитор розширив свої жанрові можливості.
Спочатку, створюючи пісні для армії, як, наприклад, «Перед
солдатами в ту ніч», Ян намагався писати ліричні, натхненні тексти. Інь
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радив йому краще вивчити особливості армійського життя, оскільки
армійське мислення більш активне, радикальне, прямолінійне, і якщо він не
зможе звернутися до солдатів на зрозумілій їм мові, то з поставленим
завданням він не впорається. Ян на льоту схопив цю ідею, і протягом
наступних років спільної роботи у поета і композитора було повне
взаєморозуміння.
Композитор і поет багато відвідували різні військові частинам, бували
у військах, на парадах, на полігонах. У Яна завжди з собою була камера, і він
робив безліч фотографій солдатського побуту. Вони їли в солдатських
їдальнях, бували в казармах, розмовляли з військовослужбовцями, і один раз
солдати навіть вчили Яна Су стріляти. Його дуже любила молодь, а він із
задоволенням ділився своїм життєвим досвідом. У свої 79 років він ніколи не
скаржився на втому, і говорив по-армійському: «треба - значить треба!» Це
був час інтенсивної роботи, але ті справи, які він зробив, були дуже корисні
людям.
Іноді Ян Су відчував себе справжнім режисером. Працюючи над
піснею «Відданість Чжао Юня», поет без кінця змінював свої задуми і
вносив до тексту істотні корективи. Інь Цинь нервував і був нетерплячий,
оскільки до початку серпня треба було уявити готову роботу. Але він
переписував слова по багато разів, і говорив, що не може погодитися з
текстом в його нинішньому вигляді. Так само важко давалася йому пісня
«Пісня про прапор». У нього відразу народилася ідея, але їй не вистачало
глибини. Але, врешті-решт, життєвий досвід, знання і мудрість поета
дозволили йому знайти потрібні слова.
Ян говорив, що він вічно молодий і хоче йти в ногу з часом. Він був
великий знавець китайської і світової літератури, жваво цікавився політикою,
знав соціальні проблеми. Ян Су йшов в ногу з епохою, і хоча не завжди
історія вела його по прямій дорозі, його творіння залишалися щирими, і вони
по праву є чистим мистецтвом.
Тексти пісень «Сьогодні ми бачимо», «Пісня про прапор», «Перед
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солдатами в ту ніч», «Місяць» та ін. не дотримуються усталених правил,
але вони мають свій власний почерк, відображають глибокі ідеї, написані
свіжо. Іноді тексти пісень Яна Су абстрактні, як високі філософські категорії
(«Пісні про прапор» і ін.), а іноді вони прості і зрозумілі, але вони завжди
образні і яскраві. Саме ця поезія вплинула на створення новаторського
музичного стилю композитора Інь Циня.
У творчому співтоваристві з Яном Су композитор відчував себе вільно,
завжди обговорював з поетом структуру твору і поділявся своїми музичними
ідеями. Ян Су керувався декількома принципами, які допомагали йому в
роботі: треба дотримуватися базових цінностей, стежити за тенденціями
часу, не зраджувати художнім традиціям, не догоджати, а вести за собою, не
величатися, а бути поруч з людьми, солдатами і офіцерами, намагатися
зробити роботу краще. Він говорив, що «молоді люди, обдумуючи проблему,
тонуть в роздумах. У них відсутнє природне почуття терміновості і
відповідальності. Старий не може собі це дозволити, бо у нього мало часу»
[353].
Ян ніколи не скаржився і любив жартувати, що він «зі старої гвардії»,
маючи на увазі свою непохитність. Він міг не спати кілька днів і ночей, але
його вірші при цьому виявлялися неодмінно хорошими. Багато людей,
слухаючи пісні на вірші Яна Су, хочуть відчувати себе солдатами, а солдати
дуже горді, що ці пісні написані про них. Ян Су вважав, що мета пісні
досягнута тоді, коли емоційна пісня з красивою мелодією стає символом
цілої епохи, протягом багатьох років надихає людей і веде до ідеалів.
2.2.2. Подання Іншого крізь призму бачення Я в романсах Сяо
Тіженя «Волосся матері» та «Ніколи не забувайте Тайвань»
У романсах Сяо Тіженя «Волосся матері» і «Ніколи не забувайте
Тайвань» модель «Я-Інший» отримує специфічне переломлення. У них
власне Я Автора переломлюється через розповідь про Іншого і звернення до
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Іншого.
У романсі «Волосся матері» на вірші Сян Ян історія життя матері
поета розповідається від імені оповідача - Автора. Музика і вірші пройняті
глибокою любов'ю і відданістю до самій близькій людині. Текст романсу
узятий з поетичного альбому Сян Яна «Пісні Землі»:
Коли вона була молодою дівчиною,
Волосся моєї матері
Були чорними, м'якими і гладкими,
Схожими на струмені чистого струмка.
Вони не давали спокою
Багатьом молодим людям.
Коли вона вийшла заміж за мого батька,
Волосся моєї матері були живими,
Красивими і улюбленими,
Як ніжний бриз навесні.
Вони розтопили лід у серці бродяги,
Яким був мій батько.
Коли вона народила мене,
Волосся моєї матері
Були ніжними, добрими і теплими,
Як зимове сонце,
Захищаючи мене, маленького і слабкого.
І коли я виріс,
Волосся моєї матері стали сивими,
Як небо восени,
Як багатий урожай
на збляклому полі. (Переклад Лю І)
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Лін Чі-Ян, відомий під псевдонімом Сян Ян, народився в 1955 році в
місті Наньтоу на Тайвані. Він спирається на сильні літературні традиції і має
три дипломи в галузі літератури і журналістики, починаючи від ступеня
бакалавра зі східних мов університету культури Китаю (Тайвань), магістра
журналістики Університету штату Айова (США) до ступеня доктора
журналістики Національного університету Чженчжі (Тайвань), Лін є
активним письменником і критиком. З 1970 року він очолював сучасний
поетичний рух і присвятив себе просуванню тайванської літератури,
публікуючи статті на тайванську тематику, навіть під час воєнного стану в
1980-х роках. Він також присвятив себе тайваньському політичному
реформаторського руху і став головним редактором однієї з провідних газет
Тайваню після скасування воєнного стану в 1987 році.
У 1990-х він почав свою викладацьку кар'єру. Лін Чі-Ян працював
викладачем літературного департаменту університету Чунг Син в Тайчжун
на Тайвані. Він був удостоєний декількох премій, в тому числі Національної
літературної премії Тайваню, Премії Ю-Шань за внесок в Тайванську
літературу і Тайванську поетичну премію. Його твори охоплюють різні
жанри, такі як поезія, проза та критика.
У романсі композитор і поет, описуючи волосся своєї матері, хочуть
передати глибокі почуття, які виражаються у відданості матері своїй сім'ї,
чоловікові, дітям. Вірш складається з чотирьох строф, які символізують
чотири різних періоду, в яких відображена зміна кольорів життя через
мінливий образ волосся. Поет використовує такі метафори, як «чистий
потік», «ніжний вітерець», «зимове сонце», «осіннє небо», і з їх допомогою
створює вишукану гаму витончених переживань. Це – своєрідне коло
«чотирьох сезонів року», який символічно можна порівняти з віхами
людського життя «юність – молодість – зрілість – старість».
Переживаючи етапи життя матері, Автор знову як би намагається
заглянути «всередину» себе: він – частина ген своєї матері, поки він ріс,
старіла його мати. Таким чином, персоніфікація музичного висловлювання в
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даному творі здійснюється за моделлю «Я – про Іншого», де образ Іншого
забарвлений емоціями і думками оповідача.
Пісня написана в Ре мажор в простій тричастинній формі. Для
кожного розділу композитор дає вступ у вигляді синкопованого ритмічного
акомпанементу, що нагадує колискову (тт. 1-3), що можна витлумачити як
символ вічно молодої матері, яка гойдає свою дитину (див. Додаток А).
Описуючи волосся своєї матері як «чистий потік, чорний, м'який і
гладкий», поет вказує, що його мати в молодості була красивою і
привабливою дівчиною. Цьому епізоду відповідають послідовно висхідні
арпеджіо в фортепіанній партії (тт. 4-7). Для того, щоб проінтонувати слово
[мнг], виконавець повинен вимовляти [мен] замість [мн]. Загальне правило
для співу оспівуючого тону полягає в додаванні висхідного форшлагу, який
співають у такт, тому треба додати форшлаг ля перед нотою сі-бемоль для
слова. Далі вокаліст повинен заспівати парними восьмими нотами слова:
«чорні», «м'які» і «гладкі». Для того, щоб зберегти плинність цієї фрази,
виконавець повинен подумати над паузою, яка не створює зупинки між
словами. Далі спадний рух шістнадцятим нотами з авторським зазначенням
retardando представляє волосся матері у вигляді гладкого потоку, прозорого
як кришталь. Тут співак повинний так заповнити такт, щоб кожне слово
вимовлялося чітко і виразно.
Синкопований фортепіанний акомпанемент повертає до другого
розділу, який побудований на тій же музиці, що і перший. Під час співу слова
[бий] в т. 18, виконавцю необхідно додати форшлаг фа-дієз перед нотою ля
для створення чіткого гнучкого тону. Після короткого фортепіанного
програшу музика трансформується в в фа-дієз мінор, який в тт. 22-25
«описує пологові схватки матері під час народження дитини. Потім музика
веде назад до головної тональності, яка показує, що любляча Мати завжди
готова захистити свою дитину» [Hui-Ting Yang, з 49]. Шквал емоційно
насичених шістнадцяті нот в партії фортепіано висловлює глибоку любов
Автора до своєї матері, що переходить в збуджену вдячність (див. Додаток
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А).
Музика поступово заспокоюється, знову повертаючись до Ре-мажору.
Слова «стали сивими» композитор позначає rit. e dim. (тт. 37-38), щоб
показати, як мати старіє. Співак повинний змінити тембр голосу і
підкреслити в цій фразі сумні почуття. У т. 39, відміченому зазначенням a
tempo і cresc., настрій знову змінюється і музика стає яскравішою,
висловлюючи нескінченну любов поета до своєї мами.
Ще одну форму звернення до Іншого від імені Автора ми можемо
спостерігати в романсі Сяо тижения «Ніколи не забувайте Тайвань» на
вірші Лін Ян-Міна. Цей твір в 1987 році був удостоєний Першої премії на
Конкурсі вокальної композиції «Нова ера» на Тайвані, а в 1991 році, поет
також отримав премію «Кращий тайванський автор тексту пісні» на конкурсі
«Золоті тайванські пісні». Протягом усього цього вірша поет оповідає людям
про сильну любов до своєї батьківщини і про бажання тайванських людей
дорожити своєю батьківщиною і захищати її:
Якщо ви почитаєте своїх предків,
Ніколи не забувайте батьківщину - Тайвань.
Не важливо, що мала наша земля,
Пот батьків і кров матерів,
Повсюдно просочили цю землю.
Якщо ви дорожите своїми нащадками,
Ніколи не забувайте батьківщину - Тайвань.
Тут є поля і гори,
Є солодкі фрукти і рясні зерна.
І, можливо, наші нащадки будуть жити в достатку.
Якщо ви далеко від рідного міста,
Ніколи не забувайте батьківщину - Тайвань.
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Не важливо, скільки зусиль потрібно,
Працюйте заради світлого майбутнього,
Працюйте заради незрівнянного благополуччя.
Автор тексту Лін Ян-Мін народився в 1955 році в місті Цзяї на Тайвані.
Він є ентузіастом і відданим дослідником тайванської мови і літератури. Лін
Ян-Мін був президентом Тайванської асоціації сприянню мові і літературі,
засновником і головним редактором тайванського журналу Чіе-Донг, членом
комітетів двох громадських тайваньських асоціацій: літераторів – Нова
література і діячів культури – Нова культура. У своїх роботах Лін висловлює
глибоку і пристрасну любов до Тайваню, а також сприяє популяризації
тайванської мови і культури. Читаючи його вірші, можна краще зрозуміти
тайванську культурну еволюцію, життя людей в тайванському суспільстві.
Його твори охоплюють кілька жанрів, в тому числі поезію в стародавньому
стилі, сучасну поезію, прозу і романи.
Романс «Ніколи не забувайте Тайвань» написаний в строфічній формі
і містить три різних вірша. Композитор у своїй музичній постановці
повторює перші два рядки кожної строфи, щоб акцентувати увагу на деяких
важливих словах, таких як «предки», «мала наша земля», «нащадки»,
«господарства і гори», «рідне місто» та «зусилля» . Всі ці поняття тісно
пов'язані їм з батьківщиною – Тайванем.
Автор звертається до співвітчизників з ораторським пафосом,
закликаючи їх ніколи не забувати батьківщину, ділячись з ними емоціями і
переживаннями. Таке драматичне оповідання від першої особи, спрямоване
до великої кількості людей, можна відобразити за допомогою моделі «Я - до
Інших».
Пісня починається з двотактової фортепіанної прелюдії, що передбачає
вступ вокалу. Для переконливості використовується розглянутий вище
прийом гнучкого тону, характерний для тайваньських пісень. Співаку
потрібно буде додати форшлаг перед фразою [таай оаан] в такті 6, і другий
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форшлаг ля перед нотою сі-бемоль, що необхідний під час співу слова [оаан]
(див. Додаток А). У другому розділі є повторювана послідовність, яка
завдяки ритму і енергії вокальної партії, відбивається у відповіді
фортепіанної партії. Знаючи про тональні відмінності між словами в
тайванській мові, для різних віршів Сяо Тіжень підбирає різні інтонації у
вокальній партії, щоб отримати необхідний виразний ефект. Так, для
вирішення художнього завдання композитор написав для кожної строфи три
різні закінчення мелодії. Кожна кінцівка створює особливий колорит і різний
настрій в кінці кожного вірша (див. Додаток А).
Романси Сяо Тіженя створюються на основі виваженої взаємодії між
голосом і фортепіано. Подібно вокальним творам Р. Шумана, фортепіанні
партії і вокальні партії у тайванського композитора однаково важливі. В його
піснях часто з'являються фортепіанні прелюдії і постлюдії, які мають
важливе драматургічне значення. Вони створюють звуковий світ, готуючи до
дуже виразної мелодики в партії музичного персонажа. У цьому композитору
дуже допомагає його досвід піаніста-виконавця. Він використовує здатність
фортепіано відтворювати багатий і повний звук. Повна милозвучність і
ефективний музичний вираз часто грунтується на інструментальному
супроводі, який має абсолютно самостійну і відмінну по фактурному і
ритмічному малюнку партію і ритм, ніж партія для голосу.
Вокальна музика Сяо Тіженя складається з декількох компонентів,
таких як інтонації і мотиви, характерні для тайванських народних пісень,
відображення специфіки тайванської мови і елементів романтичної музики.
Взаємодія названих якостей надають творам Сяо Тіженя неповторний
тайванський колорит, про який музикант говорив: «Моя музика має певний
стиль. Важко сказати, що є головним: мелодія, гармонія чи ритм. Я думаю,
що причина в тому, що я використовую особливості тайванської музики»
[Hua-Jung Yen, 81].
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2.3. «Я – Світ» як модель міфологічного і сакрального художнього
узагальнення
2.3.1. Залучення до найважливіших національних цінностей в піснях
Чжен Цуйфенга, Лу За-Йі
«У всі часи та епохи визначення національної ідентичності будь-якого
народу

асоціювалося

з

образом

батьківщини,

який

репрезентував

найважливіші національні цінності, що викликають у людини особливі
сакральні почуття. Національну ідентифікацію визначає мовна спорідненість
та еволюція мови, а також історико-культурний розвиток етносу, який
впродовж тисячоліть йшов в особливому культурному, історичному та
політичному середовищі» [183, с. 29], – стверджує китайський дослідник
Цинь Тянь.
З об'ємного числа вокальних творів китайських композиторів, найбільш
яскравих в художньому відношенні і тих, що представляють образ рідного
краю, назвемо пісні «Я люблю ясне небо Батьківщини» (слова Ван Сяолін,
музика Янь Шен і Лю Я), «Я люблю тебе, Китаю» (слова Су Аман, музика Ао
Чанцюнь), «Я і моя Батьківщина» (вірші Чжан Цзан, музика Цин Юнчен),
«Пісня про Батьківщину» (слова Чжу Хуа, музика Лю Цин, акомпанемент
Чжоу Ечен), «Ми – це гора Тайшань і річка Хуанхе» (слова Цао Юн, музика
Ши Сінь, акомпанемент Ін Цзуїнь), «Подяка» (музика Чжоу Демін, слова
Чжу Сень) та ін.
Однією з особливостей втілення образу рідного краю на різних
історичних етапах в даному жанрі стала багатоликість його проявів. На
думку Цинь Тянь, «...образ рідного краю (батьківщини) – складна структура,
по суті близька національному образу світу, але здатна знаходити вираз у
конкретному творі не всією сукупністю складових, а якоюсь особливою
рисою, наприклад, – через найважливіші національні філософські та релігійні
уявлення, споглядання природи, етно-національну, героїко-патріотичну
тематику» [183, с. 73].
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В області камерно-вокальної лірики значну кількість творів пов'язано з
ідеєю патріотизму і національної самоідентифікації. Так, патріотична пісня
Чжена Цуйфенга «Я люблю тебе, Китаю» на вірші Цюя Конга придбала
загальнонаціональну популярність і вважається свого роду неофіційним
гімном Китаю, подібно пісні «Америка прекрасна» (К. Лі Бейтс, С. Уорд) в
США.
Пісня Чжена Цуйфенга «Я люблю тебе, Китаю» для сопрано
призначалася для виконання у фільмі «Хайвейчізу» про китайських
зарубіжних співвітчизників, головну роль в якому зіграв Шен Чон, також
відомий як Джоан Чен. Голос, який звучить у фільмі, належить І Пейнін. За
сюжетом фільму героїня (її грає актриса Хуан Шихуа) співає цю пісню на
іспиті при вступі до консерваторії. Хоча ця пісня спочатку з'явилася у фільмі,
з того часу, завдяки своїй красі і художній цінності, вона продовжила
існувати як самостійний твір. Її часто можна почути в репертуарі виконавців.
Твір вимагає майстерного володіння голосом сопрано. За минулі роки вона
була заспівана багатьма вокалістами-виконавцями, але версія, запропонована
свого часу І Пейнін, як і раніше, вважається зразковою.
У творчому союзі композитор Чжен Цуйфенг і поет Цюй Конг знайшли
повне взаєморозуміння, тому взаємодія поетичного тексту знаходить яскраве
відображення в музиці пісні та магічним чином передається слухачеві.
Художнє втілення образу рідного краю здійснюється через найважливіші
патріотичні ідеї: «Я люблю тебе, Китаю! ...Я віддаю своїх дітей тобі, Моя
мама, Моя батьківщина». Самобутність цих поетичних рядків безпосередньо
пов'язана з методом відображення образів рідного краю як своєрідного
«національно-генетичного коду», що «зберігає інформацію про історію,
етапи розвитку, умови існування та етнічний потенціал нації» [183, с. 30].
Узагальнимо символіку музично-поетичної образності пісенної лірики в
систему концептів у їхньому глибинному зв'язку: «вітчизна – земля батьків –
мати – діти».
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Крім того, символіка рідного краю втілюється в піснях через близькі
кожній людині образи краси природи, вічні символи благополуччя:
«будинок, молоко, врожай, діти». «Я хотів написати найкрасивішу пісню,
присвячену саме моїм дітям, моїй матері, моїй країні» [343, с. 324], – говорив
Чжен Цуйфенг.
Я люблю твої рясні сходи навесні,
Я люблю твої щедрі золоті плоди восени,
Я люблю твій темперамент зелених сосен,
Я люблю твої характерні квіти червоної сливи,
Я люблю твою доморощену цукрову тростину,
Це живить моє серце, як молоко.
Я люблю тебе, Китаю,
Я люблю тебе, Китаю,
Я присвячу найкрасивішу пісню тобі,
Моя мама,
Моя батьківщина.
Я люблю твої сині хвилі,
що котяться через Південне море,
Я люблю твої білі пластівці снігу,
що пролітають над Північною Землею,
Я люблю твої нескінченні ліси,
Я люблю твої грандіозні гори,
Я люблю твої живі потоки,
Цей потік райдужними бризками летить через мій світ мрій.
Я люблю тебе, Китаю,
Я люблю тебе, Китаю.
Поетичний зміст відображає масштабну картину величезної країни,
щедрої своїми просторами і красою природи. Вже й сама фортепіанна
прелюдія налаштовує на символічне сприйняття образу: яскрава, виразна
тема, відкритість ліричної експресії, спрямованість до кульмінації і
багаторівнева, віртуозна фактура. Чудова по красі вокальна мелодія
тривалого розгортання, що починається з висхідній кварти, відображає
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широчінь і красу просторів Китаю, але в той же час її можна трактувати, як
любов, яка не має меж. Для китайців немає нічого більш важливого, ніж
країна, любов до Батьківщини, і вона, в даному випадку, предметна і
відчутна.
Символізуючи велич своєї країни, композитор використовує відповідні
виражальні засоби: висхідні ходи мелодії на кварту, квінту і навіть октаву,
довгі високі ноти. Відповідно до поставленої задачі, композитор збагачує
основну тему мелодійними прикрасами, що відображає звукову специфіку
таких китайських національних інструментів, як бамбукові флейти ді та сяо.
Відмінною особливістю семантики пісні є її глибока щирість.
Виконавці відзначають, що в момент творчості не можна не вірити кожному
звуку, кожному проспіваному слову: «...ми всі любимо Батьківщину, але це
щось більше, ніж пафос гімну». Особливо помітно це відображено в основній
частині пісні в інтонаційно-смислових арках: «від серця до серця», «від краю
до краю», «від гір до моря».
Наскрізний інтонаційно-тематичний розвиток основного музичного
образу в поєднанні з комплексом ладогармонійних, метроритмічних,
фактурних зв'язків, роллю інструментальної партії зі своєю самостійною
інтонаційно-драматургічною функцією – все це в сукупності дозволяє судити
про симфонізації музичної драматургії пісні. Більш того, свідчить про
нерозривний зв'язок творчого методу композитора в роботі зі словом,
голосом і фортепіано, про вплив літературної основи на фортепіанну партію
через відображення в ній прийомів звукоімітаційної образотворчості.
Показова і «реакція» одного з учасників діалогу (партія фортепіано) на те, що
«говорить» інший (літературна основа, викладена в партії голосу).
Образно-емоційні константи поетичного першоджерела знаходять своє
вираження в музичному втіленні. Композитор чуйно відчуває лексичні
тонкощі поетичного тексту в словах «любов», «весна», «діти», він розставляє
співзвучні їм інтонаційні акценти. Фортепіанний супровід тут стає носієм
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тематизму, рівноправним з вокалом, беручи участь у створенні музичнопоетичного образу, в тому числі за допомогою створення діалогу з голосом.
Емоційне напруження в середньому розділі досягає свого піку на
словах «потік райдужними бризками летить через мій світ мрій». Вокальна
партія досягає верхнього звуку а2, в цей час партія фортепіано знаходить
особливий колорит і барвистість, що досягаються за допомогою різних
тембрових метаморфоз і сміливого розширення їх художньо-виражальних
можливостей. Фортепіанна партія при цьому відрізняється насиченістю
фактурних пластів, рясніє потужними розкотистими пасажами, що додають
всій пісні величність і урочистість.
Пісня «Я люблю тебе, Китаю» стала національним музичним символом
і яскраво розкрила композиторське обдарування Чжена Цуйфенга. Якщо
врахувати ще й зворушливу сюжетну лінію фільму, що не залишає глядачів
байдужими, легко зрозуміти, яким чином автор пісні відразу став
знаменитим.
Пісня Чжена Цуйфенга «Памір, моя прекрасна батьківщина», заснована
на синцзянських народних мелодіях, продовжує тему «малих батьківщин»
Китаю. У музичних традиціях провінції Сіньцзян, розташованої в північнозахідній

частині

країни,

переплелися

впливу

уйгурскої,

киргизької,

казахської, таджицької, узбецької та китайської національних культур. Гори
Памір, що знаходяться в східній частині Синцзяна, часто звані «Дахом світу»,
відрізняються суворістю ландшафту, засніженими вершинами, прозорими
озерами і швидкими річками. Втілення образу рідного краю поетом і
композитором обумовлені їх зверненням до старокитайської міфології, що
дає первинне тлумачення походження світу, природи і людини. У
традиційному жанрі китайського пейзажу шань-шуй («Гори-Води») гора
(шань) уособлює Ян (світлий, активний принцип природи), вода (шуй) – Інь
(жіночний, темний і пасивний), філософія ж китайського пейзажного
живопису розкривається у взаємодії цих двох начал [201].
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Однак для китайців «Гори-Води» означають не тільки вид живопису.
Це поняття стало універсальним для всієї китайської культури. Знаменитий
вислів

Конфуція

людинолюбством

говорить:
радий

«Мудрий

Горам;

радий

Мудрий

воліє

Водам,

Володіючий

рух,

Володіючий

людинолюбством воліє спокій; Мудрий прагне до радості, Володіючий
людинолюбством – до довголіття/безсмертя» [цит. по: 201]. Так філософ
пояснює сутність базових для китайської філософії понять Інь і Ян.
Нерухома, спокійна, але спрямований вгору гора – символ Ян, символ
людини, що займається практиками безсмертя. Це і символ людини,
наділеної якістю Жен, що найчастіше перекладається як «гуманність»,
«людинолюбство», проте в реальності мова йде про вміння знаходити
гармонію з навколишнім світом. Але для китайців гори завжди залишаються
ще й символом Раю [201].
Багаті національні традиції стали запорукою успіхів у професійному
мистецтві Чжена Цуйфенга. Композитор спирається на традиції музичного
фольклору: він яскраво відбив самобутність, використовуючи в своїй пісні
персько-арабський лад макаам нахаваанд, в основі якого лежить збільшена
секунда. Цей інтервал є складовою тетрахорду хийяж, однією з відмінних
рис таджицької музики.
У творі творчо осмислюється специфіка жанру мукам, синтезованого
від пісні, інструментальної та танцювальної музики. Композитор втілює
національне начало через орнаментику, інтервальний склад мелодики,
варіантність

розвитку,

барвистість

гармонії,

колористику.

Пісня

є

стилізованою версією сай най му, заснованого на мотивах повільного
уйгурського танцю, який походить від древнього танцю сама. Історія цього
танцю сходить до старовинної народної синцзянської мелодії, що немов
запрошує пуститися в танок. Пізніше її об'єднали з радісною мелодією сай ле
кай. В результаті цього танець став складатися з повільної і швидкої частин.
Фортепіанна партія в пісні настільки самостійна, що нерідко
сприймається як інструментальна п'єса. Розгорнутий фортепіанний вступ
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імпровізаційного характеру яскраво розкриває музичний образ: в мелодії
використовується специфічний мелодійний малюнок – йінксянг, що
представляє незліченні варіанти звукових візерунків на безперервній основі
тону хуоїн, що з китайського можна перевести як «оживляюча нота». Часте
використання хуоїн підсилює виразність; до того ж, вміле застосування цього
прийому часто служить оцінкою майстерності виконавців. При співі та грі на
інструментах ковзаючі тони обмежені вузьким діапазоном руху вгору або
вниз – від чверті тону до півтону. Різкі образні зіставлення зумовили
особливості супроводу, контраст горизонталі та вертикалі, діатоніки та
хроматики. Звукова реалізація нетемперованого ладу стає складним
завданням для обох учасників ансамблю.
У партії фортепіано широко використовуються октавні тремоло, що
імітують тамбурин і тарілочки. Особливість вокальної партії соліста полягає
в об'єктивності і стриманості у вираженні почуттів, тонкому нюансуванню
настроїв. Початок пісні сприймається як протяжна пісня. Композитор
вводить синкопи: як і в оригінальному саанаам, він використовується для
досягнення інтонаційної гнучкості, що підсилює плавність повільної частини
пісні. Фактура складається з мелодії та акомпанементу з широкими акордами
в високому регістрі для більшого наповнення звучання. Хоча мелодія проста
і прикрас в ній небагато, вони надають їй витончену чарівність.
Другий розділ пісні заснований на мелодії таджицького танцю в
швидкому темпі з неквадратним метром 7/8. Партія соліста побудована на
основі остинатного ритмічного малюнка. Значна роль фортепіано як
рівноправного учасника музичної драматургії. Інструментальний початок є
показником національної стилістики: в фактурі переломлюються прийоми
гри на таких ударних інструментах, як дап, награ та інших. Композитор
талановито розкриває самобутність східної традиції: особливий емоційний
лад,

стримане

вираження

почуттів,

неконфліктний

тип

драматургії

визначають сприйняття твору як мукам. Відтворенню народного колориту
сприяє втілення поетичних паралелізмів та символіки, одухотворення образів
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природи, повтори слів (фраз). Найважливішу роль в мелодії грають розспіви і
орнаментика, «ковзний тон», проспівування звуку, варіантні перетворення
імпровізаційного складу.
Національна своєрідність гармонійного стилю багато в чому визначає
ладове наповнення мелодики. У партії фортепіано використовуються терцеві
акорди. Інтервал секунди сприймається як прийом розщеплення ступені або
як принцип звуковисотного варіювання, характерний для виконавської
практики в нетемперованому ладі. До найбільш уживаних відносяться акорди
з побічними тонами і септакорди, при цьому на перший план виходить
колористичне начало.
Композитор Лу За-Йі (народився в 1943 році) є одним з талановитих
сучасних китайських композиторів. У 1993 році відбувся перший авторський
концерт композитора на черговому «Шанхайському святі весни», який був
визнаний критиками найкращим творчим досягненням композитора []. У
2012 році відбулося перше виконання грандіозного твору «Китай, моя
прекрасна батьківщина». Твір виконав Шанхайський симфонічний оркестр. В
даний час Лу Ї є заступником голови Китайської асоціації музикантів,
головою Шанхайської асоціації музикантів. Музичні твори Лу Ї багаті на
емоційність та поглиблений зміст, а його пісні характеризуються ліричним
темпераментом. Композитора часто називають «музичним поетом» [343].
Мистецтво ліричних пісень унікальне тим, що воно саме по собі має
художню принадність, легко знаходить відгук у серцях слухачів. Композитор
Лу Ї як творець авторської пісні збагачує свої твори привабливим
мелодизмом, тонко відчуває зміни настроїв персонажів, ретельно опрацьовує
фортепіанний

акомпанемент

і

прекрасно

орієнтується

в

поетичних

літературних джерелах, що дає йому перевагу в виборі матеріалу.
Камерно-вокальні твори композитора охоплюють широкий часовий
діапазон, починаючи з пісень епохи стародавніх династій імператорів і
закінчуючи романсами на сучасну тематику. Лу Ї став одним з авторів
сучасної музики, що розвинув ідею авторської пісні в Китаї. Він створив
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свою незалежну школу вокального виконавства, яка отримала визнання і
широке поширення. В одній зі статей Лу За-Ї підкреслив, що його вокальні
твори мають «безпосереднє відношення до жанру художньої пісні,
романтичної по духу» [330, c. 4].
У 1997 році Лу Ї був названий «національним композитором першої
величини, що поєднує глибокий психологізм з відмінним розумінням
виконавського мистецтва» [330, с. 143]. Його пісні «Міст» (2001), «Дім» і
«Надія» (2002), «Я люблю цей край» (2003) послідовно, рік за роком,
отримували перші премії фестивалю китайської музики «Золотий дзвін». Ці
твори прославляють батьківщину, любов, родину і життя. Він пише свої
пісні, використовуючи західні композиційні прийоми, але його цілком
поглинає національна музична сутність. Він використовує свої власні
розробки та інновації, як за особливостями письма, так і по формальній
структурі.
Пісня «Я люблю цей край» Лу Ї на вірші Ай Чина була написана в 2003
році. Поет звертається до улюблених образів китайської поезії, серед яких:
струмлива вода (тема річки, води, потоку, струмка сходить до найдавніших
зразків китайської поезії і китайської музики) і птиця (що символізує
чоловіче начало, силу, волю та вищі цінності).
Для того щоб охарактеризувати особливості вокального письма
композитора, наведемо поетичний текст, що став основою його пісні:
Був би я птахом,
Я співав би пісню цим хрипким голосом.
На честь цієї землі,
На якій був дуже жорстокий шторм,
На честь течії цієї річки,
В якій завжди вирує
Наш смуток і печаль,
В честь цього агресивного вітру, що вічно дме,
І ніжного світанку,
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Який проглядає крізь ліс.
Потім я помер!
Навіть оперення згнило в грязі.
Чому в моїх очах все ще залишилися сльози?
Тому що я люблю цю землю без меж!
При погляді на поетичний текст звертає на себе увагу широта
музичного вислову. Вона співзвучна китайській світоглядній моделі єдності
Неба і Людини та виражається в персоніфікаційній моделі «Я – світ», де Я є
частиною великого світу, Всесвіту, і повністю розчиняється в ньому.
Композитор в повній мірі слідує поетичному настрою віршів.
Лу Ї вносить у звучання пісні неповторний тембровий колорит.
Темброві та фактурні прийоми в пісні претендують на роль найбільш
виразних аспектів музичної композиції. Особливо слід відзначити звучання
партії фортепіано, що по виразності виступає як самостійний «персонаж»
музичного вислову. Необхідно відзначити віртуозність і масштабність
фортепіанної фактури, особливо в прелюдії та постлюдії, які можуть
виступати в ролі сольних концертних «вставок» фортепіано. У даній моделі її
можна асоціювати з образом світу, Всесвіту, що «обрамляє» людину.
Тембровий підхід до супроводжуючого інструменту утворює самоцінний
пласт музичної виразності. При цьому композитор вдається до поєднання
широких гармонійних побудов з прийомами звукозображальності (див.
Додаток

А).

Партія

вокалу

досить

«скромна»

у

порівнянні

з

інструментальним обрамленням. Завдання співака – піднятися вгору:
інтонаційно – за теситурою, емоційно – по динаміці, духовно – щоб злитися
зі світом. Не буде перебільшенням сказати, що темброва сторона вокальних
творів Лу Ї є одним з найбільш яскравих і виразних художніх достоїнств в цій
галузі творчості.
Усвідомлення художнього стилю пісень композитора, їх ретельний і
детальний розбір допоможе краще зрозуміти китайське мистецтво пісні в
цілому і поліпшити наші уявлення про таку філософську категорію, як
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«чеснота» в мистецтві. Ці якості вокальних творів композитора мотивують
викладачів від початкових шкіл до консерваторій вибирати його пісні в
якості відмінного репертуару для викладання вокального мистецтва різного
рівня складності. Хоча пісні Лу За-Йі приносять неоціненну користь у
процесі викладання, було б помилкою вважати їх суто інструктивним
матеріалом. Його твори завжди відрізняє сенс і натхнення, мелодія емоційна і
щира, з яскраво вираженими етнічними особливостями, в яких переважають
емоції сімейних взаємин. Пісні Лу За-Йі, повні вишуканою принади, мають
високу естетичну цінність.
Офіційна позиція Китайського уряду завжди підкреслювала пріоритет
національного мистецтва, опираючись засиллю західного репертуару в стінах
навчальних закладів. Тому вибір патріотичної тематики, в якій органічним
чином об'єдналися ідеї державного будівництва з ліричними переживаннями
звичайної людини, визначила політичний успіх робіт Лу За-Йі, що
виразилося в рекомендації репертуару композитора в якості навчального
матеріалу для вищих навчальних закладів. Вокальні твори композитора легко
виконувати, але при цьому вони мають високу художність, вокалісти
люблять їх записувати у власному виконанні, їх часто вибирають для різних
концертів.
Авторська пісня в Китаї спочатку була вельми специфічним жанром
вокальної музики, що зародився в кінці вісімнадцятого – на початку
дев'ятнадцятого століття. Спочатку вона передбачала просто створення
сприятливого музичного фону, який супроводжував би декламації поетом
своїх віршів. Ця музика повинна була звертати увагу слухачів на настрої і
емоції, вона була завжди короткою і делікатною, з суворою структурою, щоб
не заважати вираженню глибоких думок. Беручи просту форму, вона
ідеально підходила для поєднання музики і поезії, але з часом стала
самостійним жанром, що поповнив скарбницю музичного мистецтва. Вона
вийшла з рамок музики для кабінетів і маленьких віталень на широку сцену.
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2.3.2. Смислові та образно-емоційні константи давньокитайського
поетичного першоджерела в камерно-вокальній ліриці Чен І
Пісня Чен І «Яскраве місячне світло» для мецо-сопрано та фортепіано
написана на вірші Лі Цин-Чжоу, які вона самостійно переробила. «Яскраве
місячне світло» - окрема пісня, яка не має відношення до попереднього
циклу, була написана в 2000 році за замовленням Нью-Йоркського
фестивалю пісні в рамках проекту «Пісні нового століття». Спонсором її
створення виступив американський Фонд композиторів. У березні 2001 року
відбулася прем'єра пісні, яка була виконана американською співачкою
Феодорою Ханслов (меццо-сопрано) в залі Кайе Плейхауз в Хантер-коледжі
в Нью-Йорку і отримало схвальні відгуки в газеті Нью-Йорк Таймс [246,
с. 35].
Поетичною основою пісні стали вірші Лі Цин-Чжоу - представниці
епохи династії Сун (960-1279). Такі тексти написані на основі різних форм
метра і рим. Поезія Сун Сі має своєрідну «розмітку», яка задає шаблон з
закономірностями, що визначають метр, риму і мелодію слів в кожному
рядку; поет при цьому може просто підбирати різні слова, щоб заповнити
заданий шаблон вірша.
Одним із прикладів таких віршів у жанрі Сун Сі, що задає «формат»
для більш ніж ста віршів, є «Знайомство під шовковицею» знаменитої
поетеси часів династії Сун на ім'я Лі Цин-Чжао (1184-1151). Обдарована
поетеса не завжди користувалася успіхом, часто фортуна не була до неї
прихильною. Вона вважається першим критиком китайської поезії, і
розглядається в колах поціновувачів китайської поезії як майстер делікатної
стриманості.
Чен І з особливою любов'ю ставиться до поезії Лі Цин-Чжоу, вона
перевела один зі своїх улюблених віршів поетеси «Пальма» на англійську
мову, при цьому, як прийнято в поезії Сун Сі, Чен заповнила форму, задану
поетесою, власними словами. Обидві жінки-автори висловлюють у своїх
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віршах подібні почуття – розбите серце жінки, яка зникла безвісти далеко від
батьківщини.
Чен І використовувала для свого твору «Яскраве місячне світло»
ліричний вірш «Пальма» Лі Цин-Чжао.
За моїм вікном пальми,
Їх тіні заповнили двір.
Кожен лист, як лезо,
Залишає шрам на серці.
І коли опівнічний дощ
Змиє мою печаль,
Його останні краплі принесуть нову муку.
Вони нагадають мені про відсутніх.
Розбуди мене,
Я хочу знову слухати дощ. (Переклад Лю І)
Тепер порівняємо варіант, створений Чен І за мотивами «Пальми» для
своєї пісні «Яскраве місячне світло»:
Яскраве місячне світло за вікном
Цілує зелені пасовища.
Він зовсім поруч і далеко попереду.
Він накриває землю співзвуччями.
Дивлюся у вікно на яскраве місячне світло,
Але мені не вистачає батьківщини!
Світло зовсім поруч і далеко попереду,
А я сумую по світу співзвуч. (Переклад Лю І)
Чен І написала текст для своєї пісні англійською мовою, на мотив
вірша Сун Сі, оскільки вона не хотіла обмежується китайською мовою в
своїх вокальних творах. Ця пісня про явища природи і особисті переживання
про покинутий дім, які навіяні спокійним місячним світлом. При всій
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простоті тексту, в ньому багато абстрактних алюзій, які виражаються в
зіставленні пейзажів з людськими емоціями: пейзажі безкрайніх лугів
відповідають тужливому настрою, а ближні і далекі краєвиди відповідають
картинам минулого і майбутнього.
Музика найбільше відповідає пісенному стилю імпресіоністичного
мистецтва, здебільшого за рахунок медитативних настроїв у вокальних лініях
і досить прозорої підтримки інструментального супроводу. Краще зрозуміти
пісню «Яскраве місячне світло» Чен І допоможе фортепіанна п'єса
К. Дебюссі «Місячне сяйво», що демонструє тонке звукофарбове втілення
нічного пейзажу. Змішання у Чен І атональності з пентатонікою породжує
незвичайну «місячну» милозвучність, посилює почуття туги за рідним
домом. Це відповідає давньокитайським світоглядним уявленням, згідно з
якими Місяць символізує печаль, самотність, відчуженість і віддаленість
людини від мирської суєти.
Чен І розробила цікаву музичну форму, засновану на поетичній
структурі:

двохчастинна

форма

з

дводольним

метром

обрана

для

відображення двох символів в пісні: рух Місяця по небу втілюються в
звуковому образі фортепіанної партії, а самотнє серце героїні – у вокальній.
Фортепіанна прелюдія і постлюдія використовують один і той же матеріал:
атональне остинато, яке часто використовується в пісні для об'єднання
частин і створення драматургічної арки (див. Додаток А).
У партії вокалу використовується мелізматика з великою кількістю
текстових повторень, які описують вічні ностальгічні емоції. Гармонії в
фортепіанній та вокальної партії містять спадну і висхідну пентатоніку, які
ілюструють сцени посилення і згасання місячного світла, про яке йдеться в
тексті; самотнє серце мліє і жадає зустрічі з рідним домом.
Фортепіанне тремоло включає в себе кілька атональних акордів, що
мають найтоншу барвистість. Вокал вступає в 4-му такті, виконуючи плинну
пентатонну мелодію, яка тесітурно перекриває тремоло в лівій руці піаніста
(див. Додаток А). Така ж фігура тремоло виповнюється на фортепіано
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правою рукою, а інтонації вокальної мелодії знаходять відповідь в низькому
регістрі інструменту. Таке переплетення фактури відображає одну з головних
світоглядних констант китайської філософії: єдність Природи і Людини –
душа людини піднімається до Місяця, а Місяць молиться за душі людей.
Вокальна партія переплітається з фортепіанною в тт. 9-12 таким чином, що
дует голосу і фортепіано зливається, ніби голос розчинився в звучанні
фортепіано.
У партії співака, прикрашеної мелізматікою, відчувається стиль співу
пекінської опери, особливо – у висхідному мотиві шістнадцятими нотами з
вираженим обривом в кінці фрази на словах «цілує зелені пасовища ...», що
підсилює емоції вічного споглядання і самотності. До сих пір вокал і
фортепіано рухалися синхронно, підлаштовуючись один до одного, при
цьому голос грав провідну роль.
Після проведення першої інтерлюдії, в т. 25 починається розділ з новим
музичним матеріалом як в фортепіанній, так і у вокальній партії, який
зображає «самотнє серце» і відповідний тексту: «Він зовсім поруч і далеко
попереду, Він накриває землю співзвуччями». Тут, короткий мотив
повторюється три рази, і кожне його проведення модулює в іншу пентатонну
тональність.
У новому розділі в партії фортепіано панує розріджена фактура з
великим об'ємом звучання, піаніст виконує тремоло обома руками. Тут
відбувається повернення до образу спокійного місячного світла, який
возз'єднується з одиноким серцем. У т. 39 повертається з незначними
змінами мелодійна лінія першого розділу, а вокаліст повторює фрази «Але
мені не вистачає батьківщини!» І «цілує зелені пасовища». Далі місячне
світло тьмяніє: фортепіанна партія «розчиняється» в низькому регістрі,
ритмічно імітуючи м'яко стукаюче самотнє серце.
Друга фортепіанна інтерлюдія побудована на новому матеріалі і
виповнюється в дуже високому регістрі. Цей звукофарбовий прийом
використаний

для

передачі

розрідженого

повітряного

простору,
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мерехтливого місячного світла. Кульмінація досягається в т. 76. Співачка
співає про прагнення повернутися на батьківщину. У вокальній партії
виповнюється найвища нота сі-бемоль другої октави тривалістю в п'ять
чвертей, що є досить складним завданням для більшості співачок меццосопрано.
Таким чином, інтерес Чен І до древньої китайської поезії сприяв
пошуку текстів, які надихнули її подальшу музичну творчість і дали
можливість відчути себе частиною великої китайської культури.
2.3.3. Вічні образи природи в піснях Інь Циня
Композитор Інь Цинь уже розглядався в Розділі 2 як творець
військових пісень. Однак, його творчість не обмежується піснями даної
тематики.

Значний

розділ

камерно-вокальної

творчості

композитора

складають твори, присвячені образам природи. Згідно з найдавнішими
китайськими світоглядними і релігійними переконаннями, ідея єдності
природи і людини є визначальною частиною національної самосвідомості і
світогляду поетів і композиторів.
У пісні «Алое» Інь Цинь розкриває теплоту людських взаємин. У
погляді на поетичний текст звертає на себе увагу лаконізм і стриманість, тиха
інтонація вірша. У той же час текст пісні сповнений тонкої поетичної
образності. Композитор в повній мірі налаштований на поетичний настрій
віршів.
Гарні білі квіти алое
пелюстки всюди летять над гірською річкою.
Куди вони летять?
Закохана пара дивиться на квітки.
Вони сумують один без одного
Квіти їх з'єднують і нагадують про весілля.
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Музична реалізація поетичного першоджерела заснована на поєднанні
тонких нюансів, які налаштовують на уважне вслухання. Основу музики
становить звукопис, завдяки якому пісня перетворюється на виразну
замальовку, звернену до образу зовнішнього світу, природи, який пояснює
душевний стан героя. Персоніфікація музичного висловлювання моделі «Я –
Світ» здійснюється за принципом алегорії, образних паралелізмів, які
склалися в китайському музичному фольклорі. Так, світ природи часто
пояснює світ людини: пелюстки алое уособлюють закохану пару і їх ніжні
почуття.
Пісня перейнята атмосферою любові і ніжності, в ній переважає тиха
звучність. Уже перші авторські ремарки р, рр, dolce, тридольний метр (в
розмірі 6/8) і рух, що немов би погойдується, створюють відчуття тепла,
затишку і зворушливості. Мелодійна лінія у вступі красива і щира, наповнена
національним ладовим колоритом пентатоніки. Фортепіанний супровід
утворює самостійний тембровий пласт музичної виразності, в якому
втілюється вся амплітуда напруження емоційності: від прозорого рр до
насиченого ff.
Вокальна партія плавно підіймається вгору, немов би поступово
завойовуючи простір. Вписуючись в тональність Ля-бемоль мажор в своїй
основі, мелодія рухається по ступіням пентатоніки. Виконання мелізмів
збагачує звукову палітру романсу. Особливості вокального інтонування
поетичного слова ґрунтуються на відтворенні фонетики національної мови.
Досягнення верхнього кульмінаційного звуку пов'язане з вищою напругою
почуттів героя в момент, коли в його уяві з'являється образ весілля, а символ
білої пелюстки алое стає втіленням любові.
Інь Цинь постійно спирається в піснях на національні особливості
китайської музики, на місцевий колорит регіонального фольклору. Так,
наприклад, в ліричній пісні «Вузька дорога» композитор використав
поєднання тибетських фольклорних елементів з рисами сучасної західної
поп-музики. Пісня відрізняється лаконічністю, сердечністю, простотою, але в
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той же час багатою емоційної палітрою.
Рано вранці стою на зеленому пасовищі.
Бачу, як орел ширяє над землею,
Немов хмара летить через небеса
У сутінках піднімаюся на високий пагорб.
Дивлюся на величні тибетські хребти
І залізницю в моє рідне місто.
Це - чарівний шлях через високі снігові плато.
У сутінках стою на високому пагорбі,
Дивлюся на величні озера,
Що тягнуться між гір.
Подивися на цю залізну дорогу до мого рідного міста,
Що доставить благополуччя для снігових плато,
Де хребет перевертається на хребет.
Модель «Я – Світ» в цій пісні трактується від імені людини, яка
вступає в діалог в природою, нерукотворною та рукотворною, «розчиняючи»
в ній своє суб'єктивне Я. В мелодії відчувається вплив стилю народних
пісень Північно-Західних районів Китаю. В ряду відмінних рис необхідно
відзначити опору на пентатонний лад шан, тяжіння до квадратноперіодичних структур і варіаційний розвиток мелодики. Повнозвучні акорди
символізують пориви вітру над водною гладдю Жовтої ріки. Композитор
використовує музичні інтонації відомої народної пісні Північного Заходу
«Саншіліпу».
Пісні Інь Цина запам'ятовуються не тільки оригінальними текстами і
стилем, в якому поєдналися завзятість пісенного фольклору синцзянського
Паміру, протяжність мелодій північного Шеньсі, соковита дзвінкість пісень
Цзянаньської провінції, що славиться неповторним пейзажем річок і озер.
Важливим є те, що композитор втілив в своїх піснях власне трактування ідеї
гордості за своїх співвітчизників, що живуть у часи змін.
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Вже згадана далі пісня «Пейзаж» була видана Шанхайським музичним
видавництвом в новій редакції, в збірці китайської вокальної музики
«Антологія Ляонінського народного видавництва». Пісня входить в
репертуар багатьох виконавців і часто звучить на концертній естраді.
Назву цієї пісні композитор трактує в мальовничому аспекті. Він
втілює емоцію-настрій в злитті з мальовничими враженнями, прагне назвою
дати поштовх сприйняттю слухача, направити його уяву.
Сонце сідає за гори
У старому місті настає вечір
Серце завмирає від щастя
Сонце сідає на землю
Потрібно любити свою землю,
Свій народ.
Він - як море, як річки, як гори ...
Звертає на себе увагу образна перекличка з поетичним джерелом. Його
коло пов'язане з улюбленими образами китайської поезії, такими як річка,
вода, потік, пагорби, нічні роздуми, внутрішній світ героя. Однак для
китайців пейзаж набуває особливого філософського змісту. Принцип
китайського пейзажного живопису шан шуй «Гори - Води» став символом і
універсальною мовою всієї китайської культури. Для китайської традиції він
означає поєднання першоджерел Інь і Ян, земного і небесного, руху і спокою,
статики

і

динаміки,

темряви

і

світла,

наявності

та

відсутності.

Врівноважуючи ці поняття, людина пізнає серединний шлях і велику межу.
У пісні Інь Циня ми також сприймаємо пейзаж крізь призму
китайських світоглядних уявлень про єднання неба і людини. Разом з тим,
масштабність твору, що поєднує величезний діапазон темброво-звукових
засобів вираження: від найтоншого звукопису до монументальної фрескової
манери, говорить про романтичну спрямованість музики. Таким чином,
опора на найдавніші філософські уявлення і традиційну національну поезію в

166

вокальному жанрі дозволяє відчути в розглянутому музичному творі
китайський «принцип пейзажу в емоціях» [167, с. 177], а вплив і традиції
європейського романтизму – «почуття крізь пейзаж» [там само].
Вокальна партія соліста поєднує плавність тематизму і чіткість
деталізації штрихів. Мелодія немов повільно піднімається вгору, а її вигини
подібні вибагливим вигинам пагорбів і річок. Розгортання музичної
драматургії засноване на принципі поступового і безперервного розвитку до
більш складної музичної побудови. Тяжіння композитора від піднесених
образів, створених імпульсивною діяльністю художньої фантазії, до
емоційних сплесків, відобразило одну з характерних сторін мистецтва
композитора – прагнення до романтичного перетворення життєвих явищ.
Всі виражальні засоби в їх комплексі слугують створенню емоційної
загостреності, яку посилює гармонійна мова твору. Характерна для
композитора

рухливість,

плинність

гармонії

сприяє

психологічній

насиченості, яскравому суб'єктивному забарвленню образу. З емоційним
насиченням тісно пов'язана фактура, характерною рисою якої є динамізація,
яка приймає активну участь у розвитку образу. У кульмінаціях і заключних
розділах зазвичай відбувається збирання її з горизонталі до вертикалі.
Музика стверджує головний тематичний елемент. У кульмінаційних
епізодах розгорнута партія фортепіано зливається з вокалом, посилюючи
динамічний розвиток. Особливо показово в цьому відношенні тяжіння до
змішаної, багатоелементної фактури, в якій видно вплив фортепіанної музики
Рахманінова. Це, наприклад, широке використання акордово-октавної
техніки, гармонійних фігурацій, крайніх динамічних градацій, реєстрових
контрастів. Вплив Рахманінова проявляється також і в тяжінні до
картинності, жанровості образів.
В останні роки композитор знову гостро відчув необхідність у
створенні вокальних творів, які б втілили риси китайської традиційної
культури. Образи-символи в піснях Інь Циня «Весна», «Дощ», «Місяць», які
демонструють внутрішні зв'язки з китайською традиційною музикою,
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сформували

самобутній

національний

музичний

стиль

композитора.

Поетичною основою цих творів були як зразки давньої китайської поезії, так
і вірші сучасних китайських поетів.
У пісні «Місяць» композитору вдалося передати вічні образи природи,
він немов намалював мелодією імпресіоністичний нічний пейзаж. Місячне
сяйво – поширений образ в Китаї. У китайській міфології цю планету
пов'язували з силою Інь, що втілює в собі таємниче, темне начало. Стародавні
китайці

приписували

Місяцю

такі

якості,

як

печаль,

самотність,

споглядальність. Тому місячна краса стала символом відмови від мирської
суєти, усамітнення людини, його відстороненості.
Дивлюся на Місяць, коли сумую за тобою,
Дивлюсь на тебе, коли сумую за Місяцем.
Місяць - найкрасивіший в світі.
Ти ще гарніша, ніж Місяць.
Місяць на небі, я на землі.
Ти, як і я, тут, ти тут.
У звучання музики композитор вносить неповторний тембровий
колорит, майже звукопис, що обумовлено багатьма особливостями: тонкістю
і прозорістю фактури, фарбою тональності мі-бемоль мінор, витонченими
прийомами заокруглення фраз у вокальній партії. Партія фортепіано набуває
особливого драматургічного значення і самостійну функцію для створення
загадкової

темброво-колористичної

атмосфери.

Вона

представлена

багатошарової фактурою, при цьому всі лінії мають неповторну грацію,
фігурації ллються, мов ріка з нот і динамічних фраз, створюючи образ світла
місяця. Любов до пейзажу композитор висловлює барвистістю невловимих,
плинно-рухомих моментів, повітряною трепетністю простору. Ліричний
пейзаж разюче пластичний, його форма неквапливо розгортається і
замикається з рідкісною природністю і м'якістю.
Виразний ресурс використуваних звукорядів у Інь Циня досить
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значний. Саме завдяки ладовій основі його музика має якість прозорості,
тонкої витонченості та світла. Партія соліста, при всій своїй плинності, все ж
таки утворює дуже помітний малюнок, що залишається в пам'яті великими,
плавними хвилями завдяки секвенційним повторенням і посиленням
головних поспівок.
2.3.4. Буддійські пісні у творчості Ян Йонгпу
Наявні відомості про життя Яна Йонгпу, зібрані на підставі свідчень
ченців монастиря Фо Гуан Шань, дуже мізерні. Однак його роль у розвитку
нової форми буддійської пісні в післявоєнному Тайвані важко переоцінити.
Буддійські пісні мають велике значення для тайванського суспільства, і тому,
з огляду на важливість його персони для розвитку жанру і музики
буддійської пісні, важлива кожна деталь.
«Для того щоб поширювати Дхарму 9 , я запросив кращих вчителів з
Іланської чоловічої середньої школи. Серед всіх був Ян Йонгпу, людина, якій
я хочу висловити щиру подяку. Він написав багато буддійських пісень для
мене, але ніколи не просив ні копійки за свою працю. [Я], ймовірно, навіть
жодного разу не купив йому вечерю. Такі пісні як «Захід», «Молитва»,
«Буддійська весільна пісня», потім швидко поширилися серед народу. Вони
були написані на мої вірші, а Ян навіть допоміг мені тренувати співаків», писав Сін Юн в «Подробицях моєго житті в поширенні Дхарми» [241,
с. 201].
Участь Яна в житті буддійської громади Сіна Юна і подальше
створення ним своїх буддійських пісень, можливо, була мотивована його
переконаністю в силі музики, яка може приносити зміни в суспільство. На
початку 1950-х років Сін Юн запросив Яна Йонгпу, щоб допомогти з
Дхарма (санскр. Dharma) - одне з найважливіших понять всієї індійської думки,
однозначно неперекладне на європейські мови з огляду на свою принципову
багатозначність, але в найзагальнішому вигляді означає «порядок», «парадигму», «норму»
існування і розвитку як космосу, так і суспільства.
9
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роботою по організації музичної складової в ритуалах буддійського
монастиря, яка тривала близько 10 років. Незважаючи на те, що Ян не брав
участі в релігійній діяльності Іланського храму Лей Інь, крім того, він не був
буддистом, і після роботи з хором він залишав храм, він був дуже любимим і
популярним серед прихожан. З його відходом з храму, спогади про нього
поступово зникли, але пісні, які він писав для монастирської спільноти Сін
Юна, як і раніше, залишаються популярними як серед буддистів міста Ілан,
так і на Тайвані в цілому.
В якості яскравих прикладів, що допоможуть краще зрозуміти загальні
характерні риси його пісенної творчості, слід назвати «Звук дзвону» і
«Буддійську весільну пісню». Вони написані композитором у зв'язку з
відзначенням Сином Юном буддійської реформи, яка здійснювалася в Китаї
після утворення КНР в 1949 році.
Пісня «Звук дзвону» була видана у збірнику буддійських святих пісень
в 1956 році. Вона написана в темпі moderato в тричастинній пісенній формі, в
ній явно відчувається мажорний колорит. Головний мелодійний малюнок,
заснований на арпеджіо тріолей, який вперше з'являється в першій фразі пісні
в акорді тоніки (тт. 1-3), потім йому відповідає аналогічне арпеджіо в
домінанті (тт. 3-4). Повторювані висхідні ходи повинні вселяти оптимізм і
викликати наснагу співаків. Така ж мелодійна ідея використовується і для
формування контрасту (тт. 9-11), однак, цього разу, в дещо мінорному ключі
(див. Додаток А).
Композитор дуже точно узгоджує свій музичний стиль з вмістом
релігійних текстів пісень Сіна Юна. Основна мета автора полягає в
знаходженні музичних еквівалентів словесних метафор з буддійської
філософії, таких як «дзвін ранкового дзвону стародавнього храму», «...
розбудить людей від їх примарних мрій», «пробачити жорстокий світ»,
«забути про злети й падіння в цьому житті» , «ми досягнемо пекла ...», «у
стражданні знайти заспокоєння для душі» і т.п. Природно, що подібні
тексти «вимагають» додаткових мелодійних і ритмічних рішень. Автор
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знаходить

їх,

«озвучуючи»

категорії

«передбачення»,

«прохання»

і

«вибачення».
На відміну від стилю місіонерських пісень, які сприяють поширенню в
Китаї різних гілок християнства, релігійне наповнення буддійських пісень
переводить в категорію, яка являє собою спробу реконструювати традиційні
ідеї буддизму, що торкаються культурних традицій і шлюбного ритуалу. Це
яскраво продемонстрував Ян Йонгпу в «Звуці дзвону» і «Буддійській
весільній пісні» на вірші Сін Юна. Національний виток проявляється в цих
піснях

за

допомогою

пентатонової

ладової

основи,

протяжного

і

«переливчастого» звуку медитативної мелодики вокалу, імітації в партії
фортепіано звучання стародавніх китайських інструментів піпи, гонга,
дзвіночків, барабанчиків та ін., які беруть участь у виконанні ритуальної
музики в буддійських храмах.
Як згадувалося раніше, Сін Юн був одним із реформаторів буддійських
традицій, який був більше готовий, ніж будь-хто, інтегрувати ідею шлюбу в
буддизм, незважаючи на те, що це поняття йде врозріз з фундаментальними
принципами буддійської віри. В «Буддійській весільній пісні» автор віршів
Сін Юн заклав думку про те, що ідеї шлюбу і принципів буддизму можуть
бути цілком узгоджені. Він підкреслює значення хорошої сім'ї для побудови
гармонійного суспільства. Як ми бачимо, Сін Юн показує ролі чоловіка і
дружини в сім'ї та порівнює їх з бодхісатвою10 , і стверджує, що слідуючи
своїм рольовим функціям, вони виконують своє громадське призначення і
тому стають благом для всіх.
Який сьогодні день?
Існує таке велике очікування
Цього прекрасного моменту.
Який сьогодні день?
Це щасливий день,
Призначений для святкування!
10

Буквально: «істота, що прагне до пробудження свідомості».
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Любляча пара, нарешті,
Одружиться один з одним,
Щоб створити сім'ю.
Буддійський шлюб
Сповнений радості неперевершеної.
Він, як красивий Худа11
Який підтримує сім'ю
І робить свою кар'єру з доброзичливістю.
Вона, як цнотлива Юї12
Присвятить себе турботі про батьків
І любові до чоловіка.
Таким чином, в сім'ю прийде
Велика радість.
Це з'єднання благословенне,
Тому що воно виросло з попереднього життя.
Молімося за них:
Назавжди нехай вони отримають
Благословення світла Будди.
Нехай вони користуються всіма благами
Свого стану
І досягнуть старості
У віці ста років.
Син Юн посилається на канонічні буддійські тексти Шенжен Сутра і
Юе Сутра (в яких мова йде про сімейні цінності, моралі і чесноти), на
конфуціанські ідеї, і, тим самим, в своєму тексті легітимізує нову буддійську

Худа - перекладається як Бог з перської мови. Слово запозичене мовами урду і хінді.
Серед мусульман Південної Азії менш поширене, ніж Аллах.
11

12

Богиня (тайськ.)
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практику, так необхідну для його сучасників. Необхідно відзначити, що
ритуальна функція даного тексту може набувати сучасного звучання завдяки
музиці композитора. В «Буддійській весільній пісні» в повній мірі відбилося
новаторство музичного стилю Яна Йонгпу. На відміну від традиційної
буддійської ритуальної музики, заснованої на мантрах і призначеної для
занурення свідомості в медитативний стан, пісні композитора спрямовані на
відображення змістовної сторони тексту. Пояснення цьому феномену лежить
в площині ідеологічних ідіом його часу, які склали основу реформаторського
стилю композитора, і, почасти, західним музичним впливом. Як би там не
було, арпеджіо акорди, пунктирні і синкоповані ритми цієї весільної пісні
підкреслюють рішучість, напір і енергію, бажання діяти. Цікаво, що,
початкова фраза пісні, з її висхідними арпеджованими акордами, нагадує
одну з початкових фраз весільного хору Вагнера з «Лоенгріна» [241, с.13].
Таким чином, ми спостерігаємо процес «осучаснення» обряду, де поряд
з національними ментальними світоглядними установками, втілені почуття
людей і їх ставлення до подій. В результаті відбувається «зустріч»
Божественного і людського, що демонструє модель персоніфікації музичного
висловлювання «Я – Світ», де формується особливий тип особистісного
висловлювання сакрального змісту. Допомагаючи в написанні буддійських
пісень Сину Юну, Ян Йонгпу став натхненням для всіх. Його творчість
уособлює мужність його однодумців, їх пристрасть до творчості, волю в
національні перемоги і подоланні особистих криз.
Висновки до Розділу 2
У розглянутих камерно-вокальних творах втілені творчі пошуки
китайських композиторів ХХ століття в сфері відображення духовного світу
людини,

його

світогляду,

переживання

почуття

любові

і

розлуки,

патріотичних настроїв, побутових вражень. Унікальність китайського
камерно-вокального мистецтва полягає в органічному злитті поетичного
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тексту і музики, завдяки якому проявляється багатозначність сенсу,
закладена в глибині символічних підтекстів. В китайських літературних
творах крім головної ідеї велику увагу також приділяється прихованому
змісту як засобу передачі почуттів. Це дає простір творчій уяві виконавця.
Прихований сенс також дає можливість співакові-акторові проявити свою
майстерність, створити власний світ образів.
На

підставі

композиторів,

аналізу

ми

камерно-вокальних

спостерігаємо,

що

творів

китайських

персоніфікація

музичного

висловлювання здійснюється в залежності від того, ким є персонаж даного
твору і від чийого імені походить цей вислів. Необхідно відзначити, що
специфіка китайського музичного мистецтва пов'язана з особливим ракурсом
відображення дійсності і ставлення до цієї дійсності самого персонажу.
В даному розділі виявлені три типи персоніфікації музичного
висловлювання: «Я – Я», «Я – Інший», «Я – Світ».
Національний міф як реалізація моделі «Я – Світ», найбільш повно
представленої в китайській камерно-вокальної музиці, містить три аспекти:
патріотичний (пункт 2.3.1), художній (пункт 2.3.2), природний (пункт 2.3.3.).
Всі ці аспекти - в міру архетипічного характеру цих цінностей - в тій чи
іншій мірі сакралізуються, тобто виводяться за межі повсякденних уявлень.
Але існує і четвертий аспект національного міфу - власне сакральний
(релігійний) (пункт 2.3.4.), який утворює вищий рівень ціннісної вертикалі.
Так, в творах патріотичної тематики, в яких персонаж виявляє
найширший спектр емоцій високого почуття любові до рідного краю – від
героїчної патетики ( «Я люблю тебе, Китай» Чжена Цуйфенга, «Я люблю цей
край» Лу Йі) до проникливого ліризму і злиття Персонажа з Природою
(«Памір, моя прекрасна батьківщина» Чжена Цуйфенга, «Алое», «Пейзаж»,
«Місяць» Інь Циня). Подібні світоглядні установки яскраво відображуються
в

камерно-вокальній

музиці

через

образно-емоційні

константи

давньокитайського поетичного («Яскраве місячне світло» Чен І).
Музичне висловлювання здійснюється від імені персонажу, але воно
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спрямоване не на його внутрішній світ, а на закони устрою Світу, в якому
душа героя стає відкритою цьому світу. Характерною особливістю даного
типу висловлювання стає гармонійне розчинення «суб'єктивного (я) у
Всесвіті» [185, с. 62], що характеризує зовнішню стриманість емоцій
виконавця. Ще однією гранню виступають пісні релігійного змісту («Звук
дзвону», «Буддійська весільна пісня» Яна Йонгпу), в якій символіка
релігійного обряду сприяє духовному сходженню особистості і пізнання
вищого сенсу Буття через молитовний стан і спілкування з вищими силами.
В даному контексті батьківщина, рідна земля, все що пов'язано з нею
(звичаї, обряди і т. ін.) виступає в ролі юніверсуму (Всесвіту, що дає
гармонію). Втрата зв'язку з такою сутністю веде до руйнування зв'язків
персонажу з його світоглядною першоосновою. Це «забирає» у нього
звичний внутрішній стан гармонії і умиротворення. Даний принцип проявляє
себе в моделі ліричного висловлювання «Я – Я», де персонаж, позбавлений
«підтримки енергії рідної землі», виявляється в «порожньому» просторі, його
душа тужить і шукає «той самий таємний куточок» на землі. Якщо
композитор ніби перевтілюється в поетичне, то виконавець – в те
синергетичне «Я», яке відбулося в результаті такого перевтілення. Таким
чином, модель «Я – Я» має два модусу: «поет - композитор», «“герой”
музично-поетичного тексту – виконавець». Таким чином, персоніфікація
музичного висловлювання від імені першої особи, де персонаж говорить про
свої почуття, пов'язані з втратою можливостей ідентифікувати себе в світі,
розривом зі звичними національними світоглядними установками.
Подібні моделі ми спостерігаємо в камерно-вокальних творах, де на
перший план виходять душевні страждання героя, його прагнення
повернутися на батьківщину (романси Сяо Тіженя «Вічне рідне місто» і
«Найпрекрасніша квітка», пісня Яна Йонгпу «Мій будинок був на
материку»). Інше трактування даної моделі ми спостерігаємо в вокальному
циклі «Медитації» Чен І, де, на перший погляд, заявлена медитативність
виступає показником внутрішньої гармонії персонажа, однак, в процесі
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музичного висловлювання персонаж розкриває внутрішню дисгармонію
через неможливість реалізувати свою мрію, пов'язану з пошуками
«ідеального» місця на землі.
Модель «Я – Інший» найменш використовується в китайській камерновокальній ліриці, вона пов'язана з образами інших людей. Персонажі цієї
моделі наділяються якостями, властивими ментальним переконанням, що
одержали відображення в концепціях людини в національній класичній
філософії. Так, конфуціанська і даоїстська течії, поряд з законами
космологічного порядку, торкалися питань етичних категорій «правильності»
людини і прагнення її до соціального порядку. Тому не дивно, що і сьогодні
для сучасного китайця вищою цінністю визнається внесок в суспільство.
Таким чином, ми можемо спостерігати, як у творчості сучасних
китайських поетів і композиторів сформувався образ їх «сучасника» людини, який характеризується «відкритою Я – концепцією і бачиться в
нерозривному зв'язку з іншими, процес визначення мети виступає як
гармонія між власними цілями і цілями соціального оточення» [72].
Найбільш яскраво ця лінія проявилась у творчості композитора Інь
Циня, життя якого було пов'язане з армією. Композитор створив безліч
пісень на військову тему, завдяки цьому протягом всього свого творчого
шляху він створив велику кількість музичних портретів китайських солдатів
(«Солдатська історія», «Пісня про прапор»), історичних образів героївполководців («Відданість Чжао Юня»).
Специфічною формою типу музичного висловлювання «Я - Інший»
стало уявлення Іншого крізь призму бачення Я Автора і персонажа. Так,
романс Сяо Тіженя «Волосся матері» викладається від імені оповідача, але
головною дійовою особою твору є мати Автора. У зв'язку з цим для
створення музичного портрета матері виконавець повинен використовувати
важливі деталі сюжету, обмежуючи власні думки, почуття і емоції, оскільки
ставлення оповідача формує ставлення до історії у слухача. Метафора
«волосся матері» повинна стати для співака ключовим елементом розвитку
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подій, оскільки саме її поетичні обертони служать «провідником» ліричного
переживання. В даному випадку мова йде не про опис зовнішньої прикмети,
а про «занурення в почуття» (німецький еквівалент Einfuhlung13) в поетичний
образ, його «привласнення» виконавцем.
У

романсі

Сяо

тижения

«Ніколи

не

забувайте

Тайвань!»

Використовується специфічна модель поводження «Я - до Іншого», де
персонаж «віддає» свої думки і переконання людям. Образ Іншого (чи Інших)
сприймається крізь призму тексту, створеного Поетом. Через цей поетичний
образ-переживання композитор висловлює самого себе. Персоніфікація
музичного висловлювання для виконавця здійснюється через «вживання» в
образ, спільно створений поетом і композитором, але все ж, в першу чергу музичний, бо він є результатом дії моделі «Я – інший». По суті, даний
музичний вислів можна розглядати як прагнення відновити розірвані зв'язки
з ментальними установками для досягнення внутрішньої гармонії та
рівноваги.

(Нім. Einfuhlung), термін психології мистецтва і естетики, що означає перенесення на
предмет спричинених ним почуттів і настроїв (напр., пережиті людиною при сприйнятті
якогось пейзажу, почуття смутку чи радості, що проектуються в даний пейзаж і
сприймаються як його властивості - «сумний» або «веселий» пейзаж і т. ін.). Поняття В.
було вперше викладено Ф. Т. Фішером (1887) і стало основним принципом естетики у
Т. Ліппса, який визначав В. як «об'єктивувати самопочуття». Воно набуло широкого
поширення в теорії мистецтва поч. 20 в. (Вернон Лі, В. Воррінгер та ін.) і нерідко
тлумачиться в суб'єктивно-ідеалістичному дусі [169].
13
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ВИСНОВКИ
Процеси уособлення і втілення художнього образу в камерновокальному мистецтві є важливою проблемою теорії музичного виконавства.
Їх складність полягає в тому, що в камерно-вокальному творі відбувається
тісне

переплетіння

музичної

та

сценічної

складової.

В

результаті

виконавського процесу актуалізації музично-словесного тексту народжується
образ-персонаж, який вимагає акторського перевтілення, вокально-сценічної
майстерності.
Для

усвідомлення

закономірностей

перевтілення

виконавця

в

китайському камерно-вокальному мистецтві виконавець повинен бути
«озброєний» сумою теоретичних знань і навичками професійного співу.
Теоретичні основи акторської майстерності співака-виконавця камерного
репертуару повинні ґрунтуватися на принципах розуміння специфіки
музичного вислову. У зв'язку з цим вивчення робіт, присвячених аналізу
природи художньої творчості, проблем осягнення образного змісту, дають
можливість усвідомити структуру художнього образу в музиці і методи його
розкриття в процесі виконання.
Творча робота виконавця в процесі освоєння і створення музичного
образу повинна реалізовуватися завдяки природному даруванню, духовному
розвитку і музично-технічним виразним можливостям. Співочий голос, який
є унікальним живим музичним інструментом, що знаходиться всередині
виконавця, здатний знайти і передати ті душевні стани людини, величезну
гаму його почуттів, які закладені Автором (поетом і композитором) в творі.
Виконавська семантика ґрунтується на «єдності матеріально-об'єктивного
(фізіології і технології співака) і духовного (психології особистості) ... <...>
Від особистості співака залежить результат творчої співпраці – виконавська
концепція як донесений до слухача цілісний сенс (образ, твір, стиль в
цілому)» [48, с. 88-89].
Розкриття художнього образу у вокальному виконавстві здійснюється
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за допомогою перевтілення виконавця в конкретного персонажа – дійової
особи, від імені якої здійснюється музичне висловлювання. В камерновокальному мистецтві, націленому на розкриття найтонших переживань
людини, персонаж може представляти якесь «анонімне» Я, особистість, що
ототожнюється з Автором (поетом і композитором). Оскільки даний тип
музичного

висловлювання

заснований

на

суб'єктивному

особистому

емоційному переживанні і пов'язаний з ліричним засобом самовираження, в
цьому випадку в якості основної діючої особи виступає ліричний герой. У
музичних епіко-драматичних творах, де розповідь заснована на конкретних
подіях або змальовує діяльність людини, що пов'язана з сюжетом, в ролі
персонажа може виступати як сам Автор (поет і композитор), так і
пойменований герой – вигадана або взята з реального життя дійова особа.
Втілення

музично-сценічного

образу

в

виконавському

процесі

здійснюється за допомогою розкриття персонажної свідомості, обумовленої
поетичним текстом твору і її музичною реалізацією. Важливим кроком до
осягнення особистості персонажа камерно-вокального твору для виконавця є
питання, пов'язане зі ставленням композитора до поетичного тексту: чи
бачить він у Поета своє інше Я, або Іншого, і як він ставиться до світу, їм
створеному. Адже виконавець має справу із вторинним (музичним)
перетворенням тієї чи іншої моделі, і зобов'язаний йти не тільки від слова,
але й від слова, яке вже втілене в музиці.
Оскільки дана дія пов'язана з моделюванням психологічних процесів в
музичному мистецтві, виконавець повинен володіти глибокими знаннями в
психології – науці, яка дасть йому можливість зрозуміти мотиви поведінки
персонажа, а, отже, дозволить освоїти структуру його особистості. Таким
чином, з точки зору психології, персоніфікація музичного висловлювання як
виконавська проблема – це прагнення засобами музичної виразності голосу
і інструмента створити структуру іншої особистості (персонажа,
способу, героя) і виступити від її імені. Це – такий процес виконавської
творчості, в якому Персона і Тінь (за К. Юнгом) музичного персонажа
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стають частиною Персони співака-актора. Причому в камерновокальному мистецтві персоніфікація музичного висловлювання більшою
мірою пов'язана з розкриттям тіньової частини особистості персонажу.
Проблеми перевтілення співака в камерно-вокальному виконавстві,
пов'язані з моделюванням персонажної свідомості, де немає «допоміжних»
засобів – антуражу, гриму, інших персонажів, режисерської постановки і
т. ін., є не менш актуальними, ніж в оперному мистецтві. У зв'язку з цим
концепція «Я-образ» (застосована І. Сілантьєвою для дослідження оперного
мистецтва) в повній мірі може бути спроектована і на сферу камерновокального виконавства, допомагаючи направити артистичне мислення
камерного співака в правильне русло.
Головним інструментом в процесі втілення персонажу в камерновокальному виконавстві є персоніфікація музичного висловлювання - спосіб
культивування персонажної свідомості і інструмент пізнання вокальносценічного образу. Персоніфікація визначає процес моделювання і
трансляції за допомогою музичного висловлювання індивідуальності
музичного персонажа, створеного композитором на основі взаємодії
музичного і літературного тексту. Від того, хто здійснює музичний
вислів, залежить, яким чином здійснюється сам процес персоніфікації.
Наприклад, персонаж може говорити від свого імені, розповідати про
когось, висловлювати міфопоетичний погляд на навколишній світ.
Величезне значення в даному процесі має епоха і національна специфіка,
відображена в музичному творі.
Вокальне виконавське мистецтво Китаю – одна з провідних сфер
сучасного музичного та театрального мистецтва країни, що стала в XX
столітті цариною творчих експериментів, естетичних дискусій і художніх
досягнень. Особливо значуще місце вокального мистецтва в китайській
культурі визначилося ще в сивій давнині разом з початком формування
фольклорної пісенної культури, а потім утвердилося зі становленням і
розвитком жанрів китайської опери і драми – справжніх феноменів
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національного китайського мистецтва.
Розвиток китайської камерно-вокальної лірики ХХ століття нерозривно
пов'язано

з

освоєнням

досягнень

світового

вокального

мистецтва.

Використовуючи цей досвід, китайські композитори передають національну
самобутність своєю творчістю. При цьому становлення національної
вокальної музики в ХХ столітті відбувається невід’ємно від процесу
адаптації до європейських жанрів: романсу, поеми, балади, вірша з музикою,
вокального циклу. Проте, акумулюючи кращі досягнення інонаціональних
культур, китайське мистецтво в повній мірі зберегло свою самобутність.
Коло образів вокальних творів досить велике і охоплює філософську,
пейзажну, любовну лірику різних поетів. Домінуючу роль в емоційносемантичному полі камерно-вокальної музики китайських композиторів грає
концепт рідного краю (Цинь Тянь), через який здійснюється національна
самоідентифікація персонажа. Це пояснюється специфікою найдавніших
ментальних світоглядних настанов, які вплинули на художнє трактування
образно-емоційної сфери китайської камерно-вокальної музики ХХ століття.
Провідне значення набуває природоцентристське трактування бачення
світу, де діалог між людиною і всесвітом найчастіше супроводжується
розчиненням суб'єктивного (Я) у Всесвіті. Даний світогляд виявляється
співзвучним таким характерним для ментальності китайців якостям, як
прийняття долі, прагнення до згоди і гармонії, уникнення конфліктів,
споглядальне ставлення до природи, в основі яких лежать традиційні
конфуціанські форми свідомості і відчування. Основою такого світогляду є
найдавніші національні філософсько-світоглядні уявлення про будову світу,
природу і людину, а також синтез китайської музики з іншими видами
мистецтва – живописом, літературою, театральним мистецтвом. В контексті
сказаного, постать людини, властива західному антропоцентристському
трактуванню з яскраво вираженим домінуванням суб'єктивного (Я) над
світом, та художнє бачення світу, де розкривається внутрішній світ героя,
набуває

особливого

ракурсу висвітлення, стаючи

однією

з

частин
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природоцентристського погляду на світ і людину.
У зв'язку з названими особливостями художньо-образних і емоційноестетичних уявлень, що склалися в китайському камерно-вокальному
мистецтві, реалізація їх за допомогою моделювання персонажної свідомості
набуває специфічних рис.
У процесі аналізу камерно-вокальних творів китайських композиторів ХХ
століття виявлено такі типи персоніфікації музичного висловлювання:
– «Я – Я» як модель ліричного самовираження;
– «Я – Інший» як модель епіко-драматичного оповідання;
– «Я – Світ» як модель сакрального і міфологічного художнього
узагальнення.
Всі три моделі продиктовані «колективістським типом східної
цивілізації» [72] і специфікою китайської культури, яка для китайського
суспільства набуває рис «відкритої Я-концепції» [там само].
Модель «Я – Я», не властива ментальним основам китайської культури,
спрямована на процес самопізнання, має риси закритої Я-концепції. Ліричне,
найчастіше автобіографічне переживання, в китайській камерно-вокальній
музиці виявляє дисгармонійний стан персонажу, розрив з мрією, з рідною
землею, неможливість реалізації бажаного. Даний тип характерний для
музичних персонажів – вигнанців, блукачів, які втратили зв'язок з
енергетикою рідної землі. Ми можемо спостерігати це в романсах Сяо Тіженя
«Вічне рідне місто» та «Найпрекрасніша квітка», пісні Яна Йонгпу «Мій
будинок був на материку». Романси щільно пов'язані з тайванськими
народними традиціями. Композитор створив свій власний індивідуальний
стиль за допомогою рідних тайванських народних елементів, синтезувавши
їх

із

західними

композиційними

прийомами.

Під

впливом

таких

композиторів, як Рахманінов, Сяо Тіжень створює свої власні музичні
характерні особливості і неповторний колорит з широким використанням
змінених акордів, хроматичними пасажами і модуляціями.
Його розуміння тайванської ментальності і вміле мелодійне письмо, в
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поєднанні з ностальгічними почуттями, яскраво відобразило притаманну
тайванській музиці сентиментальність. Сяо іноді називають засновником
тайванської авторської пісні, тому що він, поєднуючи західні діатонічні і
хроматичні елементи зі східною пентатонікою і народними елементами в
своїх

романсах,

визначив

новий

рівень

художніх

стандартів

для

композиторів-співвітчизників у ХХ столітті.
У циклі Чен І «Медитації» на вірші стародавніх поетів неможливість
персонажа реалізувати свою мрію розкривається за допомогою контрасту
мрії і реальності, де мрія трактується як ідеальний світ, побудований на
законах світобудови, і може бути реалізований через національні світоглядні
установки. Баланс між поезією і музикою зміщується відповідно до музичних
задумів композитора; цей баланс задається композитором через вибір моделі
взаємодії «текст-музика».
Образно-емоційні

константи

поетичного

першоджерела

(весни,

оновлення, мрій, розбиті надії, самотності) знаходять своє вираження в
синтетичному творі. Інтонаційна складова партії соліста і концертмейстера
втілюється за допомогою музичних елементів пекінської опери, проте, вони
переосмислені з урахуванням авторського розуміння і виконавської
практики. Широкий вокальний діапазон, вимоги до тональної точності і
якості звуку в вокальній творчості Чен І завжди представляють певну
складність для мецо-сопрано.
Однак, тембру голосу мецо-сопрано композитор віддає вирішальну
перевагу і ставить його вище вокальної техніки і музичного супроводу.
Вокальний стиль Чен І ґрунтується на поєднанні китайських національних
музичних традицій і світового музичного досвіду. Композитор демонструє
новаторське об'єднання виразних засобів традиційної китайської музики і
сучасних західних форм композиції, а завдяки своєму походженню, вона
збагачує свої твори духовністю китайських філософських концепцій.
Модель «Я – Інший» пов'язана з репрезентацією музичного портрета
персонажа, забарвленого ставленням автора до музичного твору. У камерно-
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вокальній музиці ХХ століття ця тенденція найбільш яскраво відбилася в
творчості Інь Циня. Автор найбільше відомий за творами на армійську
тематику. Інь Цинь пройшов кілька етапів у своєму світогляді і музичній
творчості: з «солдата історії» (1980-ті роки) він перетворюється в
громадянина «нової ери» (1990-ті роки), а потім – «співака Заходу» (2000-ті
роки).
У камерно-вокальній творчості композитора яскраво втілюються риси
китайської традиційної культури. Уміння обходитися невеликою кількістю
виразних засобів, домагаючись при цьому художньо переконливого
звучання, можна вважати головним досягненням першого періоду творчості
композитора. Якщо проаналізувати перехід Іня Циня в «нову еру», яка
проголошує «щирість» і «рівність», то в його творах не буде навіть натяку на
фальш, штучність або неправдиву піднесеність – просто він говорить мовою
«вираження цивільних емоцій» [353]. Дивно те, що зі зміною епох його пісні
не втрачають своєї актуальності, і їх продовжують виконувати, хоча при
цьому вже змінилася суспільна парадигма.
Невірно буде вважати призначення пісень Інь Циня утилітарним, а їх
автора кон'юнктурником. Його можна запідозрити в вихвалянні партійних
ініціатив або банальної пропаганди, але це не так: з одного боку, автор щиро
вірить в те, про що пише, а з іншого боку, Інь Цинь, будучи кадровим
військовим, неодноразово підкреслював, що ніколи не розглядав композицію
як засіб до існування або спосіб просування по службі. Музика для нього – це
чисте вираження його любові до людей, країни, природи. Але, не дивлячись
на те, що композитор не мав наміру домогтися слави, його прагнення до
ідеалів призвело його до успіху і популярності.
Модель «Я – Світ» виявилася найбільш співзвучною ментальним
установкам китайських композиторів ХХ століття. Національний міф
пов'язаний не тільки з темою батьківщини, релігійними мотивами, а й з
кодами древньої культури. Так, китайські світоглядні та релігійні уявлення,
засновані на ідеї гармонійної єдності Неба і Людини, як сутнісна частина
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національного міфу наповнюються сакральним змістом, і в цьому
трактуванні національне розуміється як священне. В даному випадку, засоби,
які використовують композитори, в силу своєї національної ідентичності
виконують функцію провідників національного міфу. Це проявляється в
музично-поетичному творі через відчуття умиротворення, споглядання,
захоплення, милування природою, відчуття власного стану через картини
природи (принцип «пейзаж в емоціях»).
Одним з образів, що отримав найбільш широке трактування в камерновокальній творчості, став образ рідного краю. Загальнолюдська цінність
образу рідного краю укладена в духовний зв'язок людини з рідною землею,
традиціями, культурою, спогадами про дитинство і т. ін. У творчості Чжена
Цуйфенга, Лу Йі, Інь Циня і багатьох інших композиторів найдавніші
світоглядні установки набувають сучасного звучання.
Так, у вокальній ліриці Чжена Цуйфенга образи рідного краю знайшли
яскраве втілення через пафосне визнання Персонажа в гарячій любові до
своєї Батьківщини. «Я люблю тебе, Китай» – твір епічного масштабу, в якому
прославляється могутність і велич країни. У ньому поєднуються глибокий
патріотизм, поетична лірика, споглядальність і філософські роздуми.
Національний характер пісні визначається використанням мелодійних
засобів художньої виразності, що створюють просторовий ефект (скачки на
великі інтервали, реєстрові зіставлення, орнаментація), ладова основа
(пентатоніка).
У пісні «Памір, моя прекрасна батьківщина» об'єктом музичного
втілення образу рідного краю виступає природа. Своєрідність інтонування
обумовлена використанням особливостей сінцзянскої протяжної пісні,
народної практики співу. Творчим імпульсом для композитора стало
вивчення східних жанрів: мукама, сай най му, сама і ін. з точки зору образної
семантики і можливостей нетемперованого ладу. У ладовій сфері композитор
звертається до специфічного східного ладу макаам нахаваанд.
В результаті аналізу співвідношення тексту і музики в піснях Чжена
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Цуйфенга можна говорити про повну узгодженість інтонаційної і фонетичної
сторін, їх взаємної обумовленості. Фактура пісень зберігає фольклорні
традиції, які реалізуються в фортепіанному супроводі: акордово-інтервальні
паралелізми,

унісонний

октавний

рух.

Обом

творам

притаманне

колористичне трактування супроводу, особливо для додання образам
національного забарвлення.
Серед головних засобів музичної виразності у різних проявах образу
рідного краю, необхідно виділити лексику китайських національних
інструментів, які багато в чому визначають інтонаційний словник пісень.
Специфіка їх звучання безпосередньо впливає на створення вокального
образу, а також на темброво-колористичне втілення партії фортепіанного
супроводу і його адаптації до національних ладових особливостей в
контексті темперованого фортепіанного ладу.
Камерно-вокальна лірика Чен І, що включає пісню «В яскравому
місячному світлі», яскраво демонструє процес передачі значень поетичного
першоджерела старокитайської поезії музичними засобами. Буддійські пісні
Яна Йонгпу можуть служити яскравим прикладом духовного зв'язку людини
з вищими ментальними установками, зв'язком з всесвітом через сакральну
сутність релігійного обряду.
Для того, щоб співак зміг реалізувати ту чи іншу модель, (представлену
на підставі проаналізованого матеріалу) він повинен втілити не образ як
такий, а образ, що втілює певну позицію в самовідчутті особистості по
відношенню до самого себе, іншого, світу. Тому виконавське Я повинно
реалізовуватися в розглянутих вище моделях за допомогою певної
виконавської «програми», основними положеннями якої є:
– фарби голосу;
– емоційна подача;
– характер «звуконародження» і «несення» звуку;
– артикуляція, динаміка, агогіка;
– вибудовування мелодійної лінії;
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– дихання;
– оформлення кульмінацій;
– реакція на слова;
– акцентовані музичні прийоми;
– характер взаємодії вокальної та інструментальної партій.
Відправною
виконавця

точкою

моделювання

персонажнї

є психічний процес продукування

свідомості

для

енергії, завдяки якій

народжується вокальна інтонація, яка несе сенс і передає емоцію.
Так, для закритої моделі «Я – Я» китайської камерно-вокальної музики
виконавець втілює певну позицію в самовідчуття особистості по відношенню
до самого себе. Характер вокальної інтонації-переживання пов'язаний з
відчуттям самотності. Це накладає відбиток на характер емоційної подачі
вокальної мелодії: похмурий тембр голосу завдяки зниженню високої
співочої форманти.
Вокальна мелодика відображає найтонші нюанси поетичного тексту,
його колориту, відображає традиційну недомовленість, емоційну гнучкість і
виразність поетики. Інтонаційна основа мелодики китайських пісень
зумовлена великою різноманітністю ладових структур, які використовують
китайські композитори. Як правило, у вокальній партії переважають
пентатонні лади. Виконавець повинен відчути забарвлення ладу, його
емоційне наповнення.
Характерною особливістю, що визначає національну специфіку вокалу,
є застосування прикрас в мелодії, що йде від принципів вокалізації в
китайській народній творчості. Використання всіляких елементів вокальної
мелізматики сприяє створенню певного колориту виконання, в тому числі
надання співу особливої чуйності для досягнення відповідного виразного
результату при передачі почуттів і характеру музичного образу. Так, однією з
національних співочих особливостей є виконання голосом трелі в кінці
фрази. Згідно з китайською традицією, такий «тремтячий» спів передає
звуковий образ інструменту цинь. Крім цього, даний прийом дозволяє
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домогтися певного емоційного забарвлення, наприклад, передати тугу
ліричного героя.
Виконавець повинен пам'ятати, що зосередженість на внутрішньому
житті ліричного героя часто пов'язана з передачею тіньових (за К. Юнгом),
не реалізованих сторін його особистості. Процес саморозкриття, звернення
«всередину» себе втілюється співаком через проголошення поетичного
тексту, де кожен елемент мови – слово, нюанс, пауза – мають особливу
значущість. Моменти найвищого напруження у вокальній партії часто
передаються через підвищення голосової теситури, за допомогою широких
висхідних дисонуючих стрибків або глісандо. У китайській вокальної
традиції висхідне і спадне глісандо застосовується для демонстрації
діапазону голосу, його масштабу. Цей прийом прийшов в китайську камерновокальну музику ХХ століття з драматичного мистецтва пекінської опери, де
він покликаний вносити внутрішню динаміку у виконання.
Лірична манера співу камерного репертуару заснована на емоційному
переживанні, де суб'єктивність і почуття мінливості настрою можуть
демонструвати повторні промови одного і того ж тексту, виражені різними
музичними засобами – динамікою, агогікою, артикуляцією. Дані нюанси, як
правило, відображені в авторських ремарках. Іноді для передачі глибоких
почуттів для більш виразного проголошення певного ієрогліфа у вокалі
використовується прийом розширення музичної фрази, який не можна
ототожнювати зі звичними нам ritenuto або allargando, оскільки цей процес
найбільшою мірою пов'язаний саме з інтонуванням мелодії.
Відчуття розчарування, глибокого відчаю найчастіше інтонаційно
«закріплені» за спадаючими мелодійними ходами. Прийом співу без
супроводу

інструмента,

що

підкреслює

монологічність

музичного

висловлювання, стан самотності і відчуженості, стає моментом сповіді,
«відкриттям» душі, найважливішою драматургічною точкою твору. При
цьому виконавець повинен пам'ятати, що естетико-емоційна специфіка
китайського камерно-вокального мистецтва спрямована на певну стриманість
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почуттів, пентатонний колорит мелодії буде налаштовувати співака
здебільшого на передачу зворушливого і делікатного почуття.
Для відкритих моделей «Я – Інший» і «Я – Світ» музичний вислів
знаходить інший вектор: він здійснюється від імені персонажа або оповідача,
та направлений на взаємодію з іншим персонажем або цілим Світом.
Модель «Я – Інший» в китайському камерно-вокальному мистецтві
пов'язана з національними уявленнями про роль людини в суспільстві. Тому
образна побудова даних творів пов'язана, в першу чергу, з образом героя, що
захищає рідну землю. Центральне місце в творчості китайських авторів
займає патріотична тематика, ідея визвольної боротьби. Використовуючи
різні форми класичної та сучасної китайської поезії, вони в своїх піснях
передавали любов до Батьківщини, героїзм боротьби за незалежність.
Яскравим втіленням даної тематики стали образи історичних полководців і
сучасних солдатів.
Ладовою основою твору найчастіше виступає європейська мажоромінорна система, збагачена інтонаційними вкрапленнями пентатоніки, що
надає загальному звучанню своєрідний інтонаційний колорит. Інтонаційний і
ритмічний аналіз поетичного тексту і мелодики таких творів дозволяє
виявити

всі

ритмоінтонаційні

особливості,

їх

обумовленість

закономірностями поетичного мистецтва, а також визначити виконавські
завдання, зумовлені специфікою взаємодії слова і музики, поетичного тексту,
мелодії і гармонії.
Моделювання персонажної свідомості в даному випадку здійснюється
на основі «присвоєння» виконавцем структури особистості Іншого, як спосіб
самопізнання чужого досвіду як свого власного. Основна ідея твору,
заснована на полум'яній любові до батьківщини, повинна бути близька
виконавцеві. Втілення цієї ідеї є основою драматургічного розвитку,
заснованого на подієвій основі. Цьому має сприяти втілення в музиці
драматургії віршу: контрастні зіставлення подій, героїчних і ліричних
образів.
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Основним фактором яскравої образності виступає виразний ритм, який
обумовлений

особливостями

китайської

мови,

закономірностями

віршованого ритму першоджерела. Ритм мелодії відповідає ритмоінтонації
віршу, його віршованому розміру і може ефективно втілюватись через
вокальну інтонацію. При створенні виконавської концепції також треба
враховувати драматургію твору. Мелодика вокалу поєднує речитативну
декламаційність з пісенною розспівністю. Співак повинен володіти такими
якісними характеристиками голос, як сила звучання, діапазон, теситурні
можливості, широта дихання. Виразність тонусу музичного висловлювання
залежить від сюжетної ситуації, в якій виконавець повинен визначитися зі
ставленням до предмету висловлювання, а також персоніфікувати риси його
індивідуальності, національної та соціальної приналежності.
При виконанні вокаліст повинен враховувати складності фонетики
китайських ієрогліфів: під час співу енергетично насичених фрагментів
тексту при виконанні драматичних інтонацій артикуляція голосу повинна
бути чіткою. Правила виконання всіх частин складу, їх вірне об'єднання і
артикулювання є обов'язковою складовою творчого процесу підготовки і
виконання пісні. У деяких творах тривалість звучання кожного ієрогліфа
невелика, особливо в швидких темпах. У цих випадках у співака при
виконанні не буде часу на проспівування складів і підбір відповідних
характеристик.
Модель «Я – про Іншого» вбирає коло образів, пов'язаних з
оповідачем. В цьому випадку персоніфікація музичного висловлювання
спрямована на розкриття внутрішніх зв'язків і психологічного підтексту
поетичного джерела, прихованого під подієвим планом драматичної дії.
Музичний тематизм в значній мірі залежить від тексту і підпорядковується
всім емоційно-смисловим особливостям вірша. Це створює можливість
найбільш повного злиття слова і музики. Поетичний текст обумовлює
розгорнутий характер музичної композиції з яскраво вираженим баладним
колоритом і складною драматургією. При цьому характер мелодійного
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малюнка впливає на семантику слова і зміст ключових фраз. Розвитку
вокальної мелодики багато в чому сприяє партія фортепіано, яка допомагає
співакові передати різні емоційні стани і відобразити їх зміну в сюжетній
лінії твору.
Модель «Я – Світ» є найближчою китайському виконавцю в силу
ментальних установок, дає «простір» для творчості і польоту фантазії,
дозволяючи найбільш повно втілити світ Китаю. Модель «Я - Світ» має
схожу позицію з моделлю «Я – Я» в силу того, що найчастіше музичне
висловлювання здійснюється виконавцем від імені Автора (поета і
композитора). Відмінність полягає в спрямованості уваги персонажа не на
себе, а на зовнішні сторони дійсності. У зв'язку з цим головною особливістю
вживання в образ такого персонажа стає переживання, пов'язане з
відкритістю душі всьому світу, аж до повного злиття з ним. Однак, в даному
випадку виконавець повинен зануритися в суть найважливіших національних
цінностей, відчути міфологічні витоки рідного мистецтва, усвідомити вищу
цінність розуміння «національного як священного».
Даний тип персоніфікації музичного висловлювання представляє
широке поле можливостей для моделювання персонажної свідомості. Він
передбачає різні типи втілення музично-сценічного образу: героїкопатріотичний, поетичну лірику,

музичний

пейзаж, духовну

музику.

Ключовим елементом виступатиме тема Батьківщини в її різних проявах.
Розвитку естетичної свідомості виконавця мають сприяти інтонації
китайської мови, емоційно-психологічний настрій вірша, щільно пов'язаний з
інтонаційною основою вокалу. Це відбивається в характері і подачі вокальної
інтонації,

виборі

необхідних

засобів

виразності,

високою

співочою

формантою, точному визначенні «градуса» емоційної подачі

– від

заспокоєння до вищих проявів радості. Національний характер співу
визначається використанням мелодійних засобів художньої виразності, що
створюють просторовий ефект (скачки на великі інтервали, реєстрові
зіставлення, орнаментація), ладова основа (пентатоніка).
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Для того, щоб відзначитися красою твору, композитори часто вдаються
до варіювання ритму, висоти тону і інших прийомів інтонаційної основи
поетичного тексту, що обумовлює темпові і тональні зміни музики. Звуковий
образ китайських інструментів, присутній в фактурі камерно-вокального
твору, охоплює обох учасників ансамблю. Досить згадати стародавні традиції
виконання стародавніх китайських художніх пісень, коли музиканти
акомпанували собі на цинь. Видобування гармонійних і ніжних звуків цього
інструменту викликало у співаків почуття умиротворення, тим самим
сприяючи потрібному психологічному настрою.
Відповідно до даних уявлень необхідно відзначити особливу роль
фортепіанної партії, що створює разом з вокалом звуковий образ світу.
Спектр звукових градацій інструментального супроводу простягається від
найтонших звукових фарб імпресіоністського характеру до каскадів акордів і
пасажів, які займають весь діапазон клавіатури. Розгорнуті сольні
фортепіанні епізоди концертного плану часто покликані привести музичний
вислів до найвищої кульмінаційної точки, символізуючи розчинення
суб'єктивного Я (вокалу) як вищий ступінь духовного сходження героя.
Таким чином, на прикладі представленої тріади, виконавське Я має
можливість пройти шлях духовного розвитку особистості: від дисгармонії
суб'єктивного Я і неприйняття світу в моделі «Я – Я», через ухвалення
недосконалого конфліктного світу в моделі «Я – Інший» до повного
безконфліктного і беззастережного прийняття світу, аж до розчинення і
повного злиття з ним суб'єктивного Я в моделі «Я – Світ».
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Чен І. «Яскраве місячне світло», тт. 30-37.

Ін Цинь «Алое», тт. 1-6.
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Ін Цинь «Алое», тт. 15-17.

Ін Цинь «Пейзаж», тт. 1-3

Ін Цинь «Пейзаж», тт.11-16.
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Ін Цинь «Місяць», тт.1-13.

Ін Цинь «Місяць», тт. 14-17.
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