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ВЕДЕННЯ 

 

Актуальність теми. У сучасній музично-творчій ситуації спостерігається 

процес інтеграції двох пластів – академічного та «третього» (В. Конен [69]). 

Естетика і поетика стилю nobrow (Дж. Сібрук [133]) передбачає практичне 

злиття мас- і еліт-культури у сфері музичного мистецтва. Водночас, пласти 

музичної творчості взаємодіють один з одним, ніколи не перетинаються 

(В. Конен [66]) і розвиваються за своїми іманентними законами. Не є тут 

винятком і музична естрада, що має спільні корені з «легкою» музикою 

минулого – як академічною (т. зв. популярна класика), так і «третьопластовою» 

(різноманітні жанри і форми музики побуту). 

У сучасному музикознавстві, як вітчизняному, так і зарубіжному, 

питання, пов’язані з естрадною музикою, стали предметом дослідження 

порівняно недавно – в останні два десятиріччя. При цьому можна виділити дві 

основні групи праць, що присвячуються цьому питанню: розвідки в галузі 

джазу, рок- і фанк- стилістики (Є. Андрєєв [4], Є. Воропаєва [29], В. Конен [65, 

68], Ч. Мукерджі [101], В. Олендарьов [110], У. Сарджент [132], В. Симоненко 

[134], О. Соловйов [141], В. Сиров [146], І. Яркіна [173, 174], Tagg  [181] та ін.); 

спеціалізовані праці, присвячені музичній естраді, зокрема її основному жанру 

– естрадній пісні (Н. Дрожжина [40], Л.  Кадцин [55], О. Колубаєв [61], 

Я. Левчук [82], М. Мозговий [98, 99], В. Откидач [112], В. Тормахова [147, 148], 

О. Шевченко [165, 166], Т. Ястремський [177] та ін.). 

Незважаючи на достатньо сталий дослідницький інтерес до української 

пісенної естради, теоретичні проблеми цього жанру, зокрема, його 

інтонаційних витоків і складових, «убудованості» в систему світових тенденцій 

розвитку, ще не отримали системно-комплексного висвітлення. З цього 

випливає необхідність глибше простежити історію естрадно-пісенного жанру, 

зв’язати його сучасну інтерпретацію з двома найважливішими стилістичними 

способами – національним та інонаціональним, що й лягло в основу задуму 

такого дисертаційного дослідження.  
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Таким чином, актуальність заявленої теми зумовлена наступними 

чинниками:  

–  недостатнім дослідженням естрадно-пісенної творчості, яка становить 

вагому частину сучасної музичної культури України; 

– затребуваністю робіт, спеціально присвячених вивченню витоків та 

інтонаційних складових української пісенної естради; 

– необхідністю системного музикознавчого осмислення різноманітних 

жанрово-стилістичних процесів в українській естрадній пісні. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  

Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідницької та 

методичної роботи Харківського національного університету мистецтв імені 

І. П. Котляревського згідно з комплексною темою «Методологічні проблеми і 

методичні основи сучасного музикознавста: теоретичні, естетичні, соціологічні 

та психолого-педагогічні аспекти» перспективного тематичного плану науково-

дослідницької діяльності Харківського національного університету мистецтв 

імені І. П. Котляревського на 2012–2017 роки (протокол № 4 засідання вченої 

ради ХНУМ імені І. П. Котляревського від 29.11.2012 р.). Тема дисертації 

ухвалена на засіданні вченої ради Харківського національного університету 

мистецтв імені І. П. Котляревського (протокол № 4 від 1.12.2011 р.) та уточнено 

(протокол №3 від 31.10.2016). 

Мета дослідження – виявити жанрово-стилістичні витоки та інтонаційні 

складові української пісенної естради. Дана мета зумовила вирішення 

наступних завдань: 

–   розглянути феномен естрадної пісні з точки зору теорії жанру; 

–  виділити і класифікувати інтонаційні джерела естрадної пісенності в 

аспекті стилістики жанру; 

– систематизувати основні логічні закономірності співвідношення 

типового та індивідуального в українській пісенній естраді; 

– запропонувати оригінальну класифікацію періодів становлення 

естрадно-пісенної творчості в Україні 1970-х – 2010-х років; 
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– надати аналітичні характеристики стилів провідних представників 

естрадно-пісенного жанру згідно до кожного з виділиених періодів. 

Об’єкт дослідження – жанрова стилістика української естрадної пісні.       

Предмет дослідження – витоки та інтонаційні складові української 

естрадної пісні. 

Матеріал дослідження склали зразки українських естрадних пісень, 

представлені в наступних джерелах: у збірці «В. Івасюк. Музичні твори (до 60-

річчя від дня народження)» (2009); в альбомі «Хіти українскої естради 80-х 

років. Золота колекція» (2005); в альбомі гурту «Воплі Відоплясова» «Музика» 

(1997); в альбомах гурту «Океан Ельзи» «Там, де нас нема» (1998), 

«Янанебібув» (2000), «Без меж» 2016; в альбомах харківських гуртів Pur:Pur – 

«Purе» і «Undestandable» (2010) і SunSay – «Sun Say» (2007), «V» (2014). 

Методи дослідження становлять комплекс загальнонаукових і 

спеціальних підходів до явища, що вивчається. Серед них: 

– історико-генетичний, застосований для виявлення витоків та 

інтонаційних складових української пісенної естради; 

– дедуктивний, який визначає перебіг напрямків дослідження від 

загального (жанр естрадної пісні) до особливого (національна стилістика 

жанру) та конкретного (українські естрадно-пісенні стилі в персоналіях); 

– компаративний, необхідний для порівняння творчих стилів 

представників української пісенної естради; 

–   жанрово-стилістичного та виконавського видів аналізу, що дозволяє 

виявити характерні особливості розглянутих естрадно-пісенних зразків;  

Теоретичну базу дослідження складають праці за наступними блоками 

проблем:  

– теорій жанру, стилю, стилістики в музиці, музичної форми, музичної 

інтерпретації (М. Арановський [6], Б. Асаф’єв [8], Т. Вєркіна [26], В. Конен 

[65], М. Лобанова [86], Є. Маркова [91], М. Михайлов [97], Є. Назайкінський 

[102, 103, 105], К. Рікман [118], С. Скребков [135], О. Соколов [139], А. Сохор, 
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[144] І. Тукова [149], С. Тишко [150], В. Холопова [159], В. Цуккерман [162], 

Z. Lissa [180]); 

– теорії та історії вокального мистецтва, джазу, інших 

«третьопластових» форм музикування, музичної імпровізаії (Є. Андрєєв [4], 

Є. Антонець [5], Б. Асаф’єв [9], Є. Барбан [11], М. Бессонов [13, 14], С. Бірюков 

[15], В. Васіна-Гроссман [21, 22, 23], Ю. Верменич [25], Є. Воропаєва [29], 

Н. Говорухіна [32], Н. Гребенюк [34], А. Євгеньєв [43], В. Зінкевич [51], 

Л. Кадцин [55], А. Карягіна [56], Ю. Кінус [58], Дж. Коллієр [60], В. Конен [67, 

68, 69], Є. Кузнєцов [78], Л. Кулаковський [79], Д. Лівшиць [84], Т. Мадишева 

[88], Л. Мархасєв [92], О. Медведєв [95], Ч. Мукерджі [101], В. Олендарьов 

[106], В. Откидач [108], І. Присталов [109], У. Сарджент [128], Дж. Сібрук 

[133], В. Симоненко [134], Г. Соболєв [136], В. Солдатов [140], А. Соловйов 

[141], О. Степурко [145], В. Сиров [146], О. Федорченко [151], В. Фрумкін [154, 

155], А. Хуторська [160], Л. Чебоксар [163], Т. Чередниченко [164], Г. Эрісман 

[165], Р. Юссон [170], І. Яркіна [172, 173, 174], Т. Ястремський [177], В. Хічкок 

[179], P. Tagg [184]); 

– української естрадно-пісенної творчості та виконавства (Т. Булат 

[18], Т. Кирилловська [59], О. Колубаєв [61, 62], В. Кузик [73], Я. Левчук [82], 

В. Марищак [90], М. Мозговой [98, 99], В. Тормахова [147, 148], Б. Фільц [153], 

О. Шевченко [165, 166]). 

Методологічне значення для вивчення обраної проблематики мали також 

дослідження з соціології музики (Т. Адорно [1, 2]), культурології (Ф. Гісматов 

[31], Х. Ортега-і-Гассет [111], Й. Гейзинга [157]), лінгвістики (О. Леонтьєв 

[89]), етномузикознавства (Е. Алексєєв [3], І. Земцовський [50]), 

літературознавства (В. Бєлінський [12], О. Михайлов [96], В. Шкловський 

[167]). 

Наукова новизна отриманих результатів. Дисертація є першим 

досвідом комплексного розгляду витоків та інтонаційних складових української 

естрадної пісні. У роботі вперше: 
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– узагальнено методологічні засади вивчення феномену української 

естрадної пісні в аспекті теорії жанру; 

– виокремлено та класифіковано інтонаційні джерела, що визначають 

стилістику естрадно-пісенного жанру; 

– виявлено діалектику типового та індивідуального, національного та 

інонаціонального в українській пісенній естраді 1970-х – 2010-х років,  

– залучено до наукового обігу зразки, які раніше з даної точки зору не 

вивчалися.; 

набули подальшого розвитку питання:  

–  визначення специфіки естрадної пісні як жанрово-стильового явища; 

–  класифікації витоків, тенденцій та етапів розвитку української пісенної 

естради; 

– творчості видатних репрезентантів (солістів та гуртів української 

естрадно-пісенної творчості періоду 1970-х – 2010-х років). 

Практичне значення роботи. Положення та висновки дисертації можуть 

використовуватися в подальшому вивченні явищ естрадно-пісенної творчості. 

Результати дослідження можуть стати складовими навчальних курсів «Музична 

інтерпретація», «Історія української музики», «Основи вокального 

виконавства», «Стилі та напрямки естрадної музики» для бакалаврів і магістрів 

вищих навчальних закладів мистецтв і культури України. Дисертація може бути 

підмогою і для музикантів-практиків, що працюють у галузі естрадно-пісенної 

творчості. 

Апробація результатів дисертації. Робота обговорювалась на засіданнях 

кафедри теорії музики Харківського національного університету мистецтв імені 

І. П. Котляревського. Основні положення та висновки дослідження викладено у 

доповідях автора на всеукраїнських та міжвузівських науково-практичних 

конференціях: «Мистецька освіта в Україні: традиції, сучасність, перспективи» 

(Луганськ, 2011), «Сучасна наука XXI століття» (Київ, 2012), «Виконавська 

інтерпретація та сучасний навчальний процес» (Луганськ, 2012), «Актуальні 

проблеми музичного і театрального мистецтва» (Харків, 2016). 
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Основні тези роботи викладені в 5 доповідях на наукових і науково-

практичних конференціях, а також у 5 публікаціях. 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 5 статей, 4 – у 

спеціалізованих фахових виданнях, рекомендованих і затверджених МОН 

України, 1 – у зарубіжному періодичному виданні (Білорусь). 

Структура роботи. Дисертація складається зі Вступу, трьох Розділів, 

одинадцять підрозділів, Висновків та Списку використаних джерел. Загальний 

обсяг дисертації – 203 сторінки, з них 185 сторінок – основного тексту. Список 

використаних джерел містить 182 позиції. 
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РОЗДІЛ 1 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ФЕНОМЕНУ 

ЕСТРАДНОЇ ПІСНІ: ТЕОРІЯ ЖАНРУ 

 

1.1. Пісня як музично-жанровий феномен 

 

Пісенний жанр як фундаментальна основа й інтонування має співочий 

голос – особливий інструмент природної властивості, що використовується 

людиною не тільки «музично», але й для комунікацій через вербальну мову. 

Вокальне інтонування є похідним від мовленнєвої інтонації, а остання містить у 

собі емоційно-музичний потенціал, спрямований на розкриття додаткового 

змісту, що вкладається людиною в вербальну мову. У вокальній музиці, 

зокрема в пісні як її ключовому жанрі, діє глобальна формула, висунута 

Є. Назайкінським: «Голос – це людина» [102, с. 81]. У будь-якому вокальному 

стилі, манері співу, жанрах сольного співу зберігається ця «портретна» функція 

голосу. Вокаліст завжди прагне, використовуючи ресурси свого логосу, 

«показати себе» не тільки в музиці, творі, який він виконує, але й як її творець-

імпровізатор (народно-пісенні жанри). 

Але разом з тим, глобальна функція «портретування» не виключає 

наявність в співочому голосі низки інших аспектів комунікації. Розкриваючи 

значення наведеного вище формулювання, Є. Назайкінський пояснює єдність 

голосу і людини в наступній поетичній метафорі: якщо голос є людина, то це 

«... людина у всій повноті – фізичній, духовній, інтелектуальній, емоційній, 

громадській ... А його голосовий апарат (теж голос) – є всього лише внутрішній 

світильник, що освітлює своїм мерехтінням, спалахами, що рухаються 

променями, душу і тіло людини, та так, що все в ньому стає прозорим, починає 

світитися, приковує увагу, стає вираженим» [там само]. 

Комунікативна стратегія пісенного жанру, як бачимо, поширюється на 

комплекс особистості співаків-виконавців, де представлені, в тому чи іншому 

співвідношенні, різні іпостасі індивідуума у всій повноті його функцій в 
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соціумі. Репрезентація цих функцій здійснюється в сольному співі через 

ключовий, «знаковий» для мистецтва сольного співу жанр – пісню. 

У наявних на сьогоднішній день жанрових класифікаціях пісня виступає 

як музичний жанр «консервативного» типу, яка протиставляється «танцю» як 

жанру мобільному, схильному до «моди» і історично мінливому (О. Соколов 

[139, с. 13]). Якщо в танцях «мобільність» очевидна (достатньо порівняти 

менуети, вальси і сучасні танці, культивовані на естраді – боса-нову, танго, 

твіст, рок-н-рол тощо), то в пісні «консервативність» є умовною. 

Як і будь-який жанр, пісня всередині свого жанрового імені 

«розщеплюється», «розгалужується» (В. Цуккерман [162, с. 18]) на безліч 

жанрових підвидів. Найбільший підрозділ «пісні» спостерігається в пластах 

музичного мистецтва, що виділяються В. Конен [69], – першому 

«фольклорному», другому «академічному» і «третьому». Під останнім 

розуміють «легку» музику, що мала в різні історичні епохи різні форми 

вираження, але існувала завжди, з того часу, як була усвідомлена функція 

«музики» як «гри», про що йдеться в дослідженні Й. Гейзинги [157].  

Поділ музики на вокальну та інструментальну відбувся історично досить 

пізно, а початковими формами музикування були «пісні-танці» як синкретичне 

явище. У своїх витоках пісня і спів були тісно пов’язані з інструментальним 

супроводом, а також з танцем. З цього приводу Й. Гейзинга в одному з розділів 

своєї книги зазначає, що комплекс «спів –інструментальний супровід – танець» 

відноситься з часів античності до т. зв. мусичних мистецтв, підвладних 

Аполлону і музам: «Все мусичне дуже тісно пов’язане з культом, і особливо зі 

святами, де воно має свою власну функцію» [157, с. 223]. 

Мистецтво співу, спочатку пов’язане з ритуалом в його святкових формах 

вираження, завжди поєднувалася з грою, яка розуміється в широкому сенсі як 

один із синонімів музики взагалі. Відлуння такого розуміння пісні як форми 

вираження (репрезентації) Homo ludens – (Людина, що грає) зберігалися і далі, 

але виступали в різних соціокультурних контекстах, у різних видах. 
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Перш за все, слід враховувати зміст і функції самого поняття «гра», яке 

ототожнюється з мистецтвом музики ще з часів еллінської культури. Зв’язок 

між музикою і грою підтверджується наведеними Й. Гейзингою семантичними 

значеннями поняття гри в грецькій мові. Автор зазначає: «... в грецькій мові 

слово пайдіа, що позначає гру, в силу свого етимологічного походження, 

невіддільне за значенням від дитячої забавки, дрібниці. Слово пайдіа навряд чи 

могло служити для вказівки на більш високі форми гри: надто вже нерозривно 

була пов’язана з ним ідея про дітей. Більш високі форми гри тому знаходять 

своє вираження у таких однобічно обмеженних термінах, як агон – змагання, 

схоладзейн – проводити дозвілля, діагоге – буквально перепровадження»[157]. 

На підставі цих значень музики і гри автор далі робить висновок про те, 

що « ... по суті, характер будь-якого музикування – це гра. Це явна даність, 

нехай навіть вона і залишається не висловленою, взагалі визнається всюди. Чи 

призначена музика для радості й розваги, чи прагне вона висловити піднесену 

красу або має священне літургійне призначення, вона завжди залишається 

грою» [там само, с. 227]. Все це відноситься і до співу, а також до жанру, в 

якому цей спів переважно представлено – до песні. 

У сфері соціокоммунікації спів і пісня можуть бути представлені: 

1) духовною музикою, яку порівнюють «... з ангельським хором, вдаючись до 

теми небесних сфер …» [там само]; 2) світською музикою, яку оцінюють: 

а) «... як благородне проведення часу, майстерне заняття, гідне усілякого 

захоплення»; б) «... веселу розвагу» [там само, с. 227 – 228]. Провідну роль у 

становленні цих функцій музики, а також співу і жанру пісні, грали виконавці. 

З давніх часів найвищим досягненням музики вважалася демонстрація 

технічних навичок виконавців. Саме співаків публіка приходила слухати в 

опері. Цей же акцент на виконавстві зберігається і в інших жанрових сферах 

співочого мистецтва – в академічній камерно-вокальній ліриці і в жанрах 

естрадно-вокальної культури. В рамках самого пісенного жанру формувалися і 

функціонували пісні різного призначення, що об’єднуються під егідою такого 

поняття і явища, як «мовлененнєва інтонація». Вокальна мова тісно пов’язана з 
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вербальною і, як зазначає Є. Назайкінський [105], цитуючи в свою чергу 

Б. Асаф’єва [9], ці зв’язки набагато глибші, ніж прямий зв’язок музики і слова у 

співі і пісенному жанрі як його основному репрезентантиві.  

Серед жанрових початків музики, які виступають у ролі «вічних» 

констант музично-інтонаційного вираження, виступає декламаційність, яка 

виявилася вперше у вокальних жанрах, а потім перейшла і до сфери «чистого» 

інструментального інтонування, що означає «... постійну присутність 

‘‘вокального’’ в усіх видах музичного інтонування» [105, с. 132]. 

Пісня як музичний жанр народжується в сукупності інтонаційно-мовних 

витоків, серед яких як власне музичні, так і не музичні. Вокальне інтонування – 

результат тривалих історичних процесів пошуку саме співочої інтонації, яка 

визначається терміном «спів», але не зводиться до пісні як жанру, заснованому 

на цьому «співі». Голос людини, за Р. Юссоном, спочатку не призначений для 

співу як такого: «Всі органи, які беруть участь у фонації, призначені для 

першочергових і більш важливих функцій людського організму» [170, с. 214]. 

Йдеться про те, що та ж гортань, що служить у співі вібратором, свою основну 

роль виконує у функції дихання і захисту легень, а також у забезпеченні 

фіксації і стійкості грудної клітини після вдиху; і тільки на останньому місці 

«... стоїть функція гортані як звукоутворюючого органу» [там само]. 

Звукоутворення в людському голосі – поняття, набагато ширше, ніж спів, 

яке в даному випадку є тільки художнім виглядом цього звукоутворення. 

Видобуті голосом звуки були генетично первинними і передували виникненню 

як самої вербальної мови, так і співу. З огляду на цю «речетативную» (термін 

О. Леонтьєва [83]) функцію, яка була основою відділення музики від мови, 

необхідно відзначити, що мелодійний тип інтонування (власне спів) виник 

тільки тоді, «... коли необхідність використання тонів для змісторозрізнення 

відпала» , коли «... вони взяли на себе емоційне навантаження – так і виникла 

музика» [83, с. 63]. 

Первинність емоційного інтонування по відношенню до слова як до знаку 

сенсу – головна визначна особливість співу, яка спочатку була еквівалентом 
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музики взагалі. Однак із виникненням вербальної мови/мовлення інтонаційна 

функція звукового забарвлення слова не зникла. З’являються різні види мовної 

інтонації, які послужили основою мистецтва співу і такого ключового для цього 

мистецтва жанру, як пісня. У згадуваній вище книзі «Мовна інтонація» [9] 

Б. Асаф’євим збудовано ряд інтонаційно-мовних форм, які розглядаються і як 

паралель до власне мовного, внемузичного інтонування (перша частина ряду), і 

як його продовження вже власне у музичних жанрах (друга частина ряду, з 

моменту, де згадуються слова «спів» і «пісня»).  

Наведемо асаф’євський ряд в його інтерпретації Є. Назайкінським, який, 

перераховуючи «щаблі» цього ряду, зберігає їх авторське формулювання: 

1) мелодекламація; 2) скандування; 3) співуче читання; 4) псалмодія; 

5) жартівлива частівкова скоромовка; 6) оперний речитатив; 7) аріозний спів; 

8) кантиленна арія; 9) протяжна російська народна пісня; 10) побутовий романс; 

11) циганський спів; 12) камерна вокальна лірика концертного плану [105, 

с. 135]. 

В узагальненому плані всі типи мовного інтонування підпорядковані 

трьом основним стилістичним нахилам: декламаційності, речитативності та 

оповідності. Жанровий початок декламаційності, на думку С. Скребкова [135], 

є вихідним і поширюється на всі прояви мовленнєвої інтонації в музиці. 

Оскільки пісенний жанр також ґрунтується на перетворенні декламаційного 

початку, хоча і не зводиться до нього, розглянемо більш докладно це явище. 

Як зазначає В. Васіна-Гроссман [22], розшифровки поняття 

«декламаційність», наведені у тлумачних словниках, зводять це поняття до 

втілення засобами вокалу словесного тексту, охоплюючи при цьому всі види 

співу. Іншими словами, вокальна декламація ототожнюється з декламацією 

поетичної мови, що походить від лат. declamati – мистецтво виразного читання 

[138, с. 184]. Декламація, однак, має різне значення в таких жанрах, як 

мелодекламація і власне музичному жанрі – пісні, в різних її проявах. Суть 

декламації полягає в інноваційній різноманітності голосу, що і визначає її 

відмінність від другого стилістичного способу в співі/мови – речитативності. 
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Як зазначає Є. Назайкінський, «... якщо для останньої специфічною ознакою є 

багаторазове повторення тону незмінної висоти (власне речитація) і поступовий 

мелодійний рух в порівняно вузькому діапазоні, то для декламаційності, 

навпаки, характерні широкі інтервали, активний ритм» [105, с. 160]. 

Для пісенного жанру, в якому, хоча і в різному співвідношенні, але 

завжди присутні декламаційність і речитативність, прямо пов’язані з 

інтонуванням тексту, істотно, що в логічному сенсі ці початки протилежні. Це 

враховують і композитори, що створюють пісні, в яких куплети побудовані на 

контрастах речитативного (більш речитативного) звучання в заспіві і 

декламаційного в приспіві. У найширшому сенсі вокальне інтонування від 

тексту відрізняється тим, що «... декламація <...> є внесення музики в мову. 

<...>. Речитація ж, навпаки, є впровадженням мовного відтінку у 

виконання»[105, с. 160].  

Третім жанровим початком в системі вокально-мовних стилістичних 

способів є оповідальність. Цей феномен має пряме відношення до пісні як уже 

власне музичного жанру, що істотно відрізняє його від двох попередніх – 

декламаційності й речитативності. Ці два початки виступають певною 

автономізацією від конкретного вербального тексту, якщо він присутній у 

вокальному інтонуванні. 

Речитативність і декламаційність відносяться до спосібу «омузикалення» 

словесного тексту, а не до змісту самого цього тексту, представленого в єдності 

слова і музики. Будь-яка оповідальність пов’язана з сюжетно-подієвої логікою і 

становить драматургічний ряд вокально-поетичного твору, зокрема пісні, яка 

завжди «про щось» або «про когось». При цьому зміст тексту, що дає назву 

пісні, знаходиться завжди в певній динаміці, пов’язаної або зі зміною «фонів» 

(наприклад, картин природи), або певних емоційних станів. 

Усіляка оповідальність у витоках містить епічний початок і означає 

послідовну розповідь про які-небудь події. В галузі пісенної творчості всіх 

трьох музичних пластів – фольклорного, академічного і «третього» – існує свій 

«набір» оповідних жанрів (в фольклорі – історичні пісні, в академічній 
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вокальній музиці – балади, в «третьому» пласті – різноманітні види оповідань 

на різні теми – від любовно-ліричного до баладно-героїчного і навіть 

жартівливого). 

У цій системі способу стилістичної властивості (стилістика – щось 

середнє між жанром і стилем) відбувається концентрація, за Є. Назайкінським, 

інтеграція модусів-початків вокально-мовного інтонування, що характерно і 

для пісні як власне музичного жанру. Для розуміння суті цієї інтеграції 

доцільно навести тут її ознаки, що виділяються Є. Назайкінським по 

відношенню до будь-якого вокальному твору. Це: 1) ефект рівнотривалості 

складів, що виникає через повторювані збіги складів тексту і звуків вокальної 

мелодії (це може долатися за рахунок внутрішньоскладового розспіву); 2) ефект 

нерівновеликих побудов, коли різні за масштабами одиниці вокальної мови 

розмежовуються перервами в звучанні (паузи і вдихи, які відповідають 

специфіці мовленнєвого інтонування); 3) виявлення загального для всіх трьох 

відтінків мовного початку ознаки у вигляді переважання досить рухливих або 

помірних темпів, близьких до швидкості мови (прискорення-уповільнення у 

вокальній мелодиці здійснюються за рахунок ритміки, а не за рахунок 

внутрішніх радикальних змін темпу, що не виключає виконавської агогіки) 

[105, с. 162 – 163]. 

За наявності цих загальних (інтеграційних) ознак у вокальному 

інтонуванні діють і диференціальні, безпосередньо пов’язані з жанрами. Як 

зазначає Є. Назайкінський в іншій своїй книзі – «Звуковий світ музики» [102], 

навіть – система співочих голосів історично і соціокультурно формувалася під 

впливом жанру як фактора, що може накладати на голос свої канони «... від 

його соціальної функції, особливості тексту до особливих прийомів і навичок в 

вокалізації, розрахованих на характерну для жанру ситуацію, простір, публіку» 

[102, с. 73]. 

У пісенному жанрі ці ситуації виконання мають першорядне значення. 

Важливо не тільки те, «про що» або «яка» пісня, а й для кого вона виконується, 

з якого концертного майданчика – великої сцени, малої сцени, в салоні, у 
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домашній обстановці; в наш час це можуть бути стадіони, спорткомплекси, кіно 

і телеекрани тощо. 

Соціальна функція пісні тісно пов’язана з її художньо-стилістичною 

якістю. Загальна тенденція у пісенній стилістиці тут близька до 

інструментального виконавства. Вокальне мистецтво, залишаючись зв’язаним 

із живим органом інтонування – голосом, розвивалося в напрямку 

інструменталізації: «Європейська культура прийшла до інструменталізації у 

співі навіть у самих кантиленних його формах» [102, с. 72]. 

Ця теза, висунута Є. Назайкінським, вимагає пояснення. Тут використано 

поняття «кантиленність», яке виступає як первинне для пісенного жанру і, 

одночасно, є найбільш специфічним для музики взагалі. Відзначаючи цю 

специфічність, необхідно в першу чергу показати відмінність кантиленного 

співу від інших мовних способів. Протилежністю кантиленних в широкому 

розумінні виступає декламаційність («декламація» і «спів» – взаємопов’язані, 

але різні речі). 

Кантиленність як жанровий початок є особливим видом опосередкування 

«генного» мовного чинника, на основі якого створюється пісня як власне 

музичний жанр. У кантилені мелодика в даному разі обособлюєтся від 

проголошення слів тексту, а основою в ній стає «... виразний спів, мелос, 

музична інтонація» [102, с. 73].  

Слід ураховувати і різницю в значеннях понять «кантиленність» і 

«кантилена». Останнє з них – більш вузьке, що виступає в якості жанрового 

знаку, поряд з аріозною протяжністю і пісенністю як такою (С. Скребков [135]). 

У першому ж значенні – «кантиленність» – передбачається високий ступінь 

узагальненості стильового рівня, ніж в інших, власне жанрових сферах 

вокальної музики. Тут виділені С. Скребковим поняття аріозності і пісенності 

прямо вказують на відповідні жанри вокального мистецтва: аріозність – на 

оперу, пісенність – на пісню. 

Крім того, пісенність як жанровий початок відрізняється яскраво 

вираженим національним відтінком. Є. Назайкінський у зв’язку з цим вважає, 
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що похідне від «пісенності» – «пісня» – в основному представляє собою 

«слов’янський варіант жанру», який відрізняється і від німецької lied і від 

французького shanson, де на першому плані стоїть метрична регулярність [102, 

с . 74]. Пісня в цьому сенсі, будучи похідною від жанрового початку 

кантиленності, концентрує в собі такі характеристики, як протяжність 

(співучість), мелодійність. У пісні як специфічному музичному жанрі «... голос 

виступає як інструмент безпосереднього вираження порухів душі у звуках-

тонах» [105, с. 180]. 

Суттєво, що в пісні як специфічному відображенні жанрового початку 

кантиленності є і особливий момент, пов’язаний з вокальним мистецтвом в 

цілому. Виконавець (вокаліст) пісні, яка є, по суті, завжди мініатюрою, прагне 

показати красу свого голосу, виявити через неї інтонаційний контекст твору, 

створеного композитором на той чи інший поетичний текст. 

Пісня як музично-жанровий феномен, який виступає в різних жанрово- 

смислових варіантах, містить, таким чином, низку константних ознак. Серед 

них:  

– акцент на кантиленності як головному для пісні жанрово-

стилістичному початку;  

– пріоритет мелодійного початку над метризованою ритмікою, що не 

виключає широкої сфери побутування танцювальних пісень;  

– приналежність до певного національно-специфічного стилю співу – 

слов’янському в широкому розумінні;  

– помітність і узагальненість мелодико-кантиленних і ритмо-

формульних інтонацій, що становлять лексичний фонд пісень у будь-якому їх 

різновиді – від ліричних до ритмізованних естрадно-масових;  

– виділення фігури співака-соліста, який у пісні репрезентує самого 

себе, ресурси свого голосу, не підлаштовуючись спеціально під образи, 

наприклад, тих же оперних персонажів; особливий тип музичної структури, яка 

визначається як куплетно-строфічна форма.  
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1.2. Пісня в естрадно-масовій культурі: традиції і специфіка 

 

Поняття «естрадно-масова культура» включає в себе безліч значень і 

жанрових форм, що відносяться не тільки до музики, а й до інших мистецтв. 

Ключовою методологічною основою розрізнення масової музичної культури є 

її зіставлення з елітарною. Інтерес до цієї проблеми виник одночасно з 

формуванням у XX столітті таких галузей музикознавства, як музична 

соціологія і музична культурологія. 

Проблема масової культури і її музичної специфіки в музиці вперше 

виникає в 20-ті – 30-ті роки минулого століття. Як наголошується в дисертації 

Є. Андрєєва [4], відношення до цієї сфери в соціологічних дослідженнях було 

тоді різко негативним. Одним з перших проблему масової культури в 

соціоаспекті поставив іспанський дослідник Х. Ортега-і-Гассет [111], тексти 

якого, «... відмічені видатними літературними достоїнствами, нав’язують 

читачам оцінне ставлення до масового як консервативного і ‘‘поганого’’, що 

перешкоджає розвитку мистецтва» [4, с. 3 – 4]. 

Першу більш-менш повноцінну концепцію «легкої музики», яка 

розглядалася з соціологічних позицій, створив німецький дослідник Т. Адорно. 

Один з основоположників музичної соціології XX століття починає свою 

лекцію-статтю про легку музику наступними словами (нагадаємо, що цей текст 

був написаний в 30-тих роках минулого століття): «Поняття легкої музики 

здається само собою зрозумілим, але саме тому воно туманне і темне. Кожному 

відомо, що його чекає, якщо він бездумно стане крутити ручки радіоприймача, і 

це, мабуть, звільняє від необхідності замислитися над тим, що ж це таке. 

Феномен цей стає тоді чимось раз і назавжди даним. Його залишається 

беззастережно прийняти на віру, – він, здається, доводить право на існування 

вже тим, що вперто продовжує існувати. Щоправда, нерідко можна чути 

нарікання на те, що музика розкололася на дві сфери, вже давно санкціоновані 

офіційною культурою, яка один з відділів надала розважальній музиці: але ці 
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нарікання відносяться до передбачуваного опошлення смаку в середньому і до 

ізоляції серйозної музики від слухацького загалу» [1, с. 27].  

Т. Адорно вперше комплексно підходить до питання про легку музику, 

відзначаючи, що протиставлення і взаємне розділення двох сфер музичного 

мистецтва – «високого» і «низького» – має давню історію, що триває з часів 

античності. Мистецтво римських мімів, які були першими відомими нам 

представниками «легкої музики» (правда, в її сінкрезисі з іншими ігровими 

мистецтвами – танцем, театром, пантомімою), було «... просякнуте залишками 

тих стародавніх оргаізм, від яких поступово звільнилося мистецтво високе, яке 

розвивалося під знаком прогресуючого оволодіння природою і логічністю» [там 

само]. 

Витоки остаточного поділу сфер легкої і серйозної музики Т. Адорно 

бачить в кінці XIX століття, коли легка музика була можлива «... з дотриманням 

пристойності. А фаза її естетичного занепаду збігається з остаточною і 

безповоротньою відмовою обох сфер одна від одної» [1, с. 27]. Легка музика 

формувалася під впливом, з одного боку, таких жанрів масової культури, як 

оперета і ревю, з іншого боку – у зв’язку з технічним прогресом, який 

забезпечував необхідне для неї масове поширення тиражування (радіо, потім 

кіно). Центр у середовищі існування легкої музики поступово зміщується з 

Європи в Америку, де формується жанр мюзиклу. Якщо в опереті з її 

«доведеними до блиску» і упакованими в целофан «show» жанр музично-

сценічного шоу йде, за висловом Т. Адорно, «лікоть в лікоть з публікою», то 

мюзикли «переносять на музичний театр технічну обов’язкову, об’єктивну 

форму кінофільму» [там само, с. 28]. 

Легка музика при цьому живиться арсеналом засобів мови, знайдених і 

апробованих в «минулій» академічній музичній культурі, без будь-яких новацій 

і «сенсацій». Легка музика тому відрізняється, на думку Т. Адорно, 

«постійністю музичної мови», «майже науковим розрахунком ефектів», які 

«... зайшли так далеко, що не залишається ніяких порожнин, ні яких дірок, і це 
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видовище з точки зору техніки продажу виставляється напоказ так, що 

породжує ілюзію природного і само собою зрозумілого» [1]. 

«Ілюзія природності» – головна соціо-ознака легкої музики, для чого на 

допомогу їй приходять найбільш «природні» музичні жанри побутово-

прикладної властивості – пісня і танець, причому в їх нерозривній єдності. 

Естрадна пісня різного соціального та естетичного призначення і змісту в 

умовах шоу-бізнесу завжди перетворюється на товар, який потрібно вигідно 

продати. Особливо наочно це проявляється в культурі шлягера – феномена, 

який поглинув в XX столітті, особливо, наприкінці, всю так звану масову 

пісню. 

За великим рахунком можна відзначити, що пісні-шлягери (музичні теми-

шлягери) існували з давніх часів. Але значення поняття «шлягер» (нім. Schlager 

– модна, популярна пісня, мелодія [138, с. 691]) в епоху панування «серйозної» 

академічної музики і після того, як між нею і «легкою» музикою утворився 

«вододіл» глобального соціально-естетичного та економічного смислів, було 

істотно різним. 

Теорія шлягеру у даний час знаходиться лише в стадії розробки. Тим 

цікавішим видається аналіз точки зору на цей феномен Т. Адорно, який вперше 

окреслив передісторію і специфіку шлягеру. Головним у шлягерній культурі є 

принцип стандарту. Як приклад Т. Адорно наводить популярний в 30-ті – 40-ві 

роки минулого століття американський підручник, який пояснює, як писати і 

продавати шлягери: «Головна відмінність шлягера від «серйозної» або, 

користуючись чудовими парадоксами мови цих авторів, «стандартної» пісні, 

полягає в тому, що мелодія і вірші шлягера повинні неухильно дотримуватися 

точно схеми, тоді як «серйозні» пісні допускають вільну, автономну будову 

форму»[ 1, с. 28]. 

Парадокс, про який говорить Т. Адорно, тут полягає в тому, що саме 

шлягер мислиться представниками шоу-бізнесу і його ідеологами як «новація», 

«знахідка», «нове слово», а «класичні» пісенні жанри вважаються 

«стандартами». Це відображено у джазовій культурі, де імпровізація будується 
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на основі тем-стандартів (everygreens – «вічнозелені»). Для американської 

музики, яка не мала тривалої академічної передісторії, джаз і його форми 

відносяться до «класики» (W. Hichkock [179]).  

Поняття стандарту охоплює, на думку Т. Адорно, «... не тільки різні типи 

шлягерів, не тільки типи танців, що було б зрозуміло і не ново, але й їхній 

настрій – наприклад, пісні про матір, пісні, що оспівують радості сімейного 

життя, «нісенітниці», або ж novelty songs, дитячі пісні для дорослих і скарги про 

втрату подруги, – останній, ймовірно, найпоширеніший тип з усіх, і за ним в 

Америці закріпилося дивна назва балади – ballad»[1, с. 28]. 

У цьому переліку пісенних шлягерних тем охоплена основна образність 

жанру масової ліричної пісні, яка поширилася під сильним впливом 

американської культури по всьому світу. Разом з тим, шлягер-стандарт не 

тільки тиражується, а й втілюється з певним ступенем оригінальності в 

творчості естрадних композиторів і співаків, аранжувальників і вокально-

інструментальних ансамблів. 

Шлягерність – поняття, похідне від шлягеру – має зараз не єдиний, 

негативний зміст, а позначає широке коло зразків популярної музики, 

лексичний фон – ґрунтується на існуючих інтонаціях, жанрах, найбільш 

доступних тиражування (пісня, романс), загальної естетики «довірливості», 

«природності», ознаки якої, проте , штучно моделюются. 

Таке розуміння шлягеру «знімає» з цього феномена негативний «ярлик» і 

дозволяє розглядати його контекстно, у зв’язку з особливостями стилів епох, 

національних музичних шкіл, індивідуальних стилів авторів і виконавців. 

У широкому розумінні шлягер існував й існує і в академічній музичній 

творчості, на що вказує і Т. Адорно, наводячи приклад «Чарівної флейти» 

В. А. Моцарта, де «на вузькій стежині» вперше в мистецтві Нового часу 

зустрілися музика «серйозна» і «легка», причому саме в галузі пісенного жанру 

[там само]. Шлягерність Т. Адорно бачить навіть у мелодіях П. Чайковського, 

що відображено навіть у темах симфоній, заснованих на ліричному пісенному 

мелосі, в якому узагальнено і синтезовано інтонації прикладних жанрів. Про це 
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йдеться в іншій роботі Т. Адорно під назвою «Філософія нової музики», де 

автор зазначає «дивовижне вміння П. Чайковського надавати своїм темам 

звучання шлягеру» [2, с. 242]. 

У шлягерній культурі виділяється, на думку Т. Адорно, важливий 

позитивний момент. Це пов’язано з виконавством, майстерністю музикантів, 

які працюють у сфері шоу-бізнесу. Т. Адорно у зв’язку з цим наводить дотепні 

слова В. Хааса, перефразовуючи їх по відношенню до музики, відзначаючи, що 

«... поряд з усякою поганою гарною музикою існує гарна погана» [1, с. 35]. 

Разом з тим, «... під впливом ринку не одне справжнє обдарування було 

поглинено легкою музикою, <...> навіть найзухваліші витівки таланту в легкій 

музиці спотворюються тим, що повинні враховувати інтереси тих, хто продає 

річ. Тупість глибокодумно продумується і зводиться до ступеня 

кваліфікованими музикантами. Вони і безграмотність, від якої все ж не можна 

відмовитися як від бізнесу, підносять і як dernier cri (з фр. ‘‘останній крик’’) і 

як щось культурне – так що музика навіть добре звучить, відповідно до ідеалу 

звучання, який дуже важко описати» [там само]. 

Для комерційної культури шлягеру надто характерна «... кричуща 

диспропорція між малоцінними творами і таким їх виконанням, якому не 

доводиться соромитися самої практики камерного виконавства [там само, с. 35]. 

Виконавці високого класу здатні дати повноцінне життя навіть «стандартному» 

шлягеру, що особливо характерно для джазу. Разом з тим, виконуваний 

репертуар впливає і на виконавців, які починають зловживати своїм талантом, 

створюють таку атмосферу, в якій «... вони переконують себе в тому, що взяли 

на відкуп справжній дух часу» [там само]. 

Традиція «нищівної критики» масової культури, що йде від Т. Адорно, до 

кінця XX століття в музикознавстві долається. Незважаючи на те, що форма 

опозиції між масовою культурою і еліт-музикою стала радикальнішою, на 

думку німецького музикознавця Е. Дофляйна, «... між масою шлягерів і 

крайніми пошуками оригінальності знаходиться безліч художніх галузів, 

просякнутих протиріччями і відмінностями» [178, с. 42]. 
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Однією з ознак масової музики є її стилістичний плюралізм. Як зазначає у 

статті Т. Чередниченко [164], музичний плюралізм у сенсі множинності 

жанрово-стильових компонентів, представлених у творі, виник спочатку саме в 

жанрах масової музики. Найбільш показовим тут є джаз, який З. Лісса називає 

«пращуром масової музики» [180], а В. Конен виділяє в ньому низку музичних 

джерел – вокальну музику афроамериканців, фортепіанний регтайм, 

американську народну пісню європейського походження, навіть вплив 

французької та італійської опери, європейську та американську маршову 

музику XIX століття [67]. 

Як відзначає Т. Чередниченко, «... подібний же ‘‘метаколаж’’ визначив 

стильову природу біту, який виник у другій половині XX століття. У його 

гетерогенному колі зустрілися джаз, бароко, електроніка, індійська музика, 

романс, пісня протесту, шансон, шлягер» [163, с. 91]. 

У цей же період (50-ті – 60-ті роки минулого століття) почали 

формуватися і внутрішньопластові поділи масмузики, представлені в даний час 

жанровою стилістикою джазу («елітна» гілка в музиці «третього» пласту), року 

(синтезу джазу і вокально-інструментальних форм європейської академічної і 

«третьопластової» музики), власне поп-музики в її вузькому значенні як 

шлягерної культури. 

Ці три внутрішніх пласти «популярної музики», куди входить і так звана 

популярна класика, в свою чергу, диференціюються зсередини за стилями, 

жанрами, напрямками, течіями, виконавськими манерами, країнами і регіонами, 

окремими десятиліттями і навіть роками. Система «метаколажу» 

розгалужується на безліч субсистем, в яких діють ті ж закони, що і в 

глобальному «інтер-контексті», але в специфічному переломленні. Одним з 

аспектів, причому найважливішим, тут виступає національна стилістика. Як 

вже зазначалося, поняття «пісня» є далеко не однорідним у своєму значенні, що 

не в останню чергу пов’язано з національною специфікою музичного явища, 

яка позначається словом «пісня».  
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Як зазначає Є. Назайкінський, пісня – «... переважно слов’янський варіант 

жанру. Німецька lied, французький chanson помітно відрізняються від 

російської пісні. У них, зокрема, переважає метрична регулярність. Для 

східного екзальтовано-томного співу характерні протяжні зупинки, а при 

переході від тону до тону, в кінці або на початку витриманого звуку – 

включення прикрашають орнаментальні фігурки» [105, с. 161]. 

Естрадна пісня, як і пісня взагалі, підпорядковується законам 

національної специфіки, містить як «стабільний», на думку О. Соколова, жанр 

національної культури, на відміну від «мобільних» танців [139, с. 13], так і 

стійкі ознаки тієї чи іншої музичної ментальності, етнослуху (термін 

І. Земцовського [50]). Виділяючи цю категорію, автор зазначає, що 

«... етнографія слуху природно включається в будь-який акт будь-якого виду 

музикування, <...>, присутній в кожному з нас, усвідомлено і вічно...» [50, с. 6]. 

Якщо застосувати категорію етнослуху до естрадної пісні, то в ній 

виявляться неминучі впливи інших типів етнослуху, оскільки масова культура 

завжди прагне до стандартизації, а стандарти – явище міжнаціональне. 

У зв’язку з цим, як зазначає І. Земцовський, слух може «... знайти ‘‘другу’’ («вi-

musicality», згідно з американським етномузиковеду Ki Mantle Hood) або 

‘‘третю’’, але свою власну етнографію, як колір очей, змінити докорінно, 

мабуть, не можна» [там само]. 

У результаті, узагальнюючи ідею «подвійної» музичності, 

сформульованою Ментл Худом, І. Земцовський зазначає, що «... вона охоплює 

всі складові музичної активності, в той час як етнографія слуху явно більше 

спеціалізована, ‘‘відповідає’’ за більш вузьку ділянку музикування, і цю 

ділянку цілком визначено <...>. Етнографія слуху належить ‘‘внутрішньому 

тілу’’ homo musikans і виступає в якості його ‘‘трансформаторної будки’’ – як 

стильове чуття, як стильова селекція сприйняття, як перетворююча сила 

включеної в процес музикування музичної ‘‘модальності’’ особистості (групи, 

суспільства, класу, народу)» [там само]. 
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Слова «пісня» та «романс» відображають принцип етнографії слуху, так 

само як і терміни, що позначають ці жанри в інших мовах. Особливим 

різновидом жанрового початку пісенності є романс. Французьке слово romance 

(від roman – романський [138, с. 536]) спочатку означало пісню на романській 

(іспанській) мові, яка потім поширилася в різних країнах Європи, зокрема, 

стала жанровим варіантом німецької lied і французької shanson. У вітчизняній 

культурі й професійній музичній творчості термін «романс» виник пізніше – на 

початку XIX століття. Зокрема, в Росії (Російської імперії) романс був 

«... підготовлений ‘‘російською піснею’’, що прийшла на зміну канту, створеній 

на вірші відомих поетів і призначеній для сольного виконання з 

інструментальним супроводом [105, с. 188]. 

У естрадно-пісенному жанрі романсова складова є досить істотною. 

Йдеться про те, що естрадні пісні, як і романси, створюються на тексти 

талановитих поетів і беруть свій початок безпосередньо з цих текстів. У поезії 

також існує поняття «романс», яким позначається особливий вид співучого 

вірша. Тому, як зазначає Є. Назайкінський, «... у романсі музика відображає 

деякі особливості віршування, властиві професійній поетичній творчості, в 

першу чергу структурні та синтаксичні закономірності» [105, с. 188]. 

У «метаколажі», який представлений в естрадній пісні, суттєвою є і роль 

моторики, що йде вже не від пісні і романсу, а від танцювальних жанрів. 

Характеризуючи специфіку фольклорної музичної інтонаційної сфери, яка 

завжди присутня в естрадній пісні в тому чи іншому вигляді, явному або 

«знятому», О. Соколов відзначає, що фольклорна музика відноситься до «... 

 прикладної взаємодії музики, представленої власними жанрами. Вони (ці 

жанри) «первинні, виникають у прямій відповідності зі своєю простою і ясною 

життєвою функцією і, як правило, її повністю задовольняють, не потребуючи 

запозичення з інших родів» [139, с. 14]. 

Далі автор зазначає, що цей вид музики представлений двома 

сімействами, які розвиваються нерівномірно. Танцювально-побутова музика, 

подана через такий незмінний вид людської діяльності, як спілкування, 



26 

«... пройшовши тривалу історію, через диференціацію народних і 

аристократичних (бальних) танців, а потім через її подолання, розвивається 

дуже інтенсивно» [там само]. 

Цього не можна сказати про пісенну побутову музику, в якій, на думку 

О. Соколова, значну частку «... становить консервативний пласт фольклору, 

поповнюваний відносно повільно творами композиторів- професіоналів» [там 

само]. Естрадна пісня як явище «третьопластової» культури стоїть ніби на межі, 

з одного боку, фольклорного та академічного пластів (в області творчості 

творців і виконавців естрадних пісень), з іншого боку – поєднання «мобільних» 

танців і «консервативних» пісень.  

Тому естрадно-пісенну культуру не можна вважати однорідним за 

морфології жанрово-стильовим утворенням. Вона існує і розвивається на основі 

пісні як власне музичного жанру і танцю, який відноситься генетично до 

іншого виду мистецтва (танцювальне мистецтво, хореографія). 

Разом з тим, у рамках пісенно-танцювальної естрадної культури діє 

генетичний принцип, який можна визначити як інтонаційну амбівалентність 

пісенного і танцювального початків. На думку В. Цуккерман «... немає такої 

танцювальної мелодії, в основу якої не могла б бути покладена перероблена на 

інструментальний лад пісня» [162, с. 28]. Розвиваючи цю думку, по 

відношенню до генезису естрадної пісні можна запропонувати і тезу зворотного 

порядку: немає такої танцювальної мелодії, до якої не можна придумати слова і 

створити на її основі танцювальну пісню (в самому фольклорі різних народів – 

незліченна безліч подібних «пісень-танців»).  

Разом з тим, як відзначають етномузиковеди, зокрема, Є. Алексєєв, спів і 

його художній результат – пісня – «... завжди залишається безпосереднім чином 

пов’язаним з первинною і органічно властивою людині в усі часи потребою в 

емоційному самовираженні. І в фольклорі існують (співіснують) і 

‘‘концертний’’ спів для публіки, і інтимний спів для себе <...>. Між цими 

видами співу постійно відбувається взаємодія, обмін нормами, загальним 
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емоційним тонусом, конкретними мелодійними ідеями, оборотами, 

поспівками» [3, с. 11]. 

Отже, при розгляді пісні як провідного жанру естрадно-масової культури 

слід керуватися двома основними методологічними установками:  

– специфікою самої культури в музиці «третього» пласта, який є 

проміжним між фольклором, який базується на національному ґрунті і 

академічною музикою;  

– особливостями жанру пісні, що вийшов з синкретичної «пісні-танцю» і 

представленої в безлічі різновидів, що розрізняються за національно-

специфічною і соціально-комунікативною приналежністю. 

Естрадна пісня, яка сформувалася в своїх основних рисах у музиці 

Новітнього часу (90-ті роки XIX століття, усе XX століття і початок XXI 

століття) конституюється такими специфічними ознаками:  

1) вбудованістю у систему комерційної маскультури (шоу-бізнес);  

2) професійним обладнанням в галузі музики і тексту (всі естрадні 

пісні створюються за законами професійного ремесла);  

3) шлягерною стандартизованої природою, де можливі індивідуальні 

творчі знахідки, але, як правило, лише в області виконавської подачі музично-

текстового матеріалу;  

4) сценічною репрезентативністю, зростання ролі якої спостерігається 

в міру вдосконалення сфери масових комунікацій (спочатку це було 

зосереджено в камерно-концертному «живому» показі, а в результаті переросло 

в явище «пісенного театру», а також таких його варіантів, як відеоальбом , 

відеокліп). 

Багатозначність естрадно-пісенних традицій пов’язана в першу чергу з 

національним чинником і процесами етнічної консолідації, що визначає 

естетику і поетику естрадно-пісенного жанру в творчості конкретних 

композиторів і виконавців. Тому подальше вивчення традицій і специфіки 

естрадно-масової пісні можливо лише на основі певного художнього матеріалу 
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з відповідними узагальненнями, сенс яких і розкривався в запропонованому 

підрозділі діссертаціі. 

 

1.3. Жанрові стилі в естрадно-пісенній творчості: критерії 

класифікаціі 

 

Використане в назві даного підрозділу дисертації поняття «жанровий 

стиль» введено в музикознавчий обіг А. Сохором [144]. Жанровий стиль 

розглядається автором у парі з категорією «жанровий зміст», а останнє включає 

в себе як життєву, так і художню функції. З цих позицій слід підходити і до 

розгляду жанрового стилю в пісенній творчості, оскільки обидві складові 

поняття – «жанровий» і «стиль» – тісно пов’язані в єдиному художньому 

результаті – творі, створеному автором (авторами, якщо мова йде про пісню) і 

представленому виконавцем (виконавцями, якщо мова йде про колективні 

формах пісенного музикування). 

У співвідношенні жанру і стилю в пісні діє загальна закономірність 

жанру, який у мистецтві, на думку літературознавця В. Шкловського, постає як 

«кристал, через який аналізується життя» [167, с. 129]. Пісня, при всій її 

«консервативності» (О. Соколов [139, с. 13], гнучко реагує на всі зміни, що 

відбуваються в житті суспільства на тій чи іншій стадії його розвитку з 

урахуванням особливостей тієї чи іншої національної культури. 

Пісня як жанр реалізується в системі пісенних стилів, в яких на основну 

жанрову «вісь», за висловом В. Холопової [159, с. 227], «нанизуються», 

«накручуються» стилетвірні чинники (інтерпретації жанру), діапазон яких 

простягається від епохальних стилів до стилів творчих особистостей і навіть до 

створених ними окремих, як правило, «епохальних» («показових», «знакових») 

за змістом творів. 

Жанровий стиль пісні виступає як свого роду «дволикий Янус» (вислів 

В. Холопової [там само]), що відноситься до його взаємодії з жанровими 

системами комунікації. З одного боку, константна «матриця» жанру накладає 
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свій відбиток на будь-який різновид пісні як музично-поетичного твору, 

розрахованого на певний спосіб виконання, з іншого боку, в пісенних жанрах 

постійно діють стилістичні «змінні», що позначають призначення і художній 

сенс тієї чи іншої пісні в системі громадського музикування як еволюційному 

процесі. 

Естрадна пісня – жанровий стиль, що склався в музичній культурі епохи 

масових комунікацій. Однак у пісенному музикуванні стилістичне явище, 

близьке і споріднене естрадному напрямку, існувало завжди. Це відноситься 

практично до всіх трьох пластів музичної творчості, де пісня була і є не тільки 

«первинним» (термін В. Цуккерман [162]), але і найбільш актуальним жанром, 

тісно пов’язаних із масовою демократичною аудіторією. 

Комунікативна функція пісні визначає і спектр її жанрового змісту – 

категорії, яка виступає в єдності з жанровим стилем. За критерієм жанрового 

змісту пісня, як і будь-який інший музичний жанр, класифікується за трьома 

константно-родовими ознаками: епос, лірика і драма (В. Бєлінський [12]). При 

цьому в мистецтві, особливо в музиці, яка є мистецтвом переважно ліричним 

(М. Арановський [6, с. 17]), лірика має властивість поширюватися на інші роди 

і види творчості, будучи присутньою в них або як центральний змістовний 

компонент, або як додатковий фактор розкриття змісту, пов’язаний з 

суб’єктивною авторською позіцією. 

Етимологія слова «лірика» розкривається у низці значень цього терміну, 

що наводяться в тлумачних словниках. Не випадково сам цей термін походить 

від гр. lyrikos – музичний, співучий [138, с. 343]. Характеризуючи лірику в 

мистецтві, зазвичай відзначають її зв’язок з іншими двома родами художньої 

творчості – епосом і драмою, а також властиве ліриці використання віршованої 

форми. Окрім цього, за жанровим змістом «... лірика є прямим вираженням 

індивідуальних почуттів і переживань» [там само]. 

Від «лірики» як родового поняття утворюються похідні терміни – 

«ліричний» та «ліризм». Дані терміни, як і основний термін «лірика», походять 

від сукупного стилізованого образу «ліри» – музичного інструменту, який став 
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символом ліричного мистецтва взагалі (за О. Пушкіним, «... и чувства добрые я 

лирой пробуждал...»).  

Термінологічний зміст таких категорій, як «лірика», «ліризм», «ліричний 

герой», спеціально розглядається в дисертації І. Присталова, присвяченій 

проблемі ліризму як жанрової основи українського оперного співу [113]. На 

основі аналізу різних поглядів на лірику і ліризм, прийнятих у гуманітарних 

дисциплінах, автор виводить три значення поняття «музична лірика», які можна 

застосувати і до пісенного жанру. 

Перше з цих значень конституюється як «... етимологічне, обумовлене 

практикою давньогрецького синтетичного мистецтва, що об’єднує поезію і 

музику»; друге значення визначається як «... жанрово-семантичне, що виділяє 

за семантичними ознаками один з провідних родів мистецтва»; третє значення – 

«... стилістичне, яке вказує на системну єдність типової образної модальності 

(емоційність, чутливість, психологічність, щирість, комунікативність тощо) з 

певними типовими способами художньої виразності» [113, с. 3]. 

Суть цієї класифікації, на думку автора, полягає в тому, щоб у 

конкретних аналітичних спостереженнях враховувати всі значення категорії 

«ліризм у музиці». Причому дана категорія «... трактується як стильова (іноді як 

жанрово-стильова); «... стильовий сенс має вираз ‘‘ліризація музичного 

жанру’’, під якою мається на увазі зростання в межах даного жанру (у тому 

числі відповідного кола художніх творів) ролі засобів художньої виразності, що 

сприяють підкресленню образної модальності, типової для сфери лірики» [там 

само, с. 4]. 

У руслі розробленої автором методології вивчення «ліризму в музиці» 

розглядається і ключове стилеутворююче поняття «ліричний герой», 

трактується як «... ліричний образ автора (тобто, його почуття, переживання, 

мрії і думки), що виникає в уяві слухачів під впливом музичних творів» [там 

само]. Особливу увагу слід приділяти, на думку І. Присталова, «ліризму» як 

особливості національного менталітету, духовного життя і художнього 

мислення представників тієї чи іншої націі. 



31 

У цьому плані особливо підкреслюється «... іманентність ліричної 

модальності художнього менталітету українців», що істотно відрізняє 

вітчизняну сферу ліричного мислення від західної романтичної 

суб’єктивістської лінії «ліричного героя» як окремої особистості. Показово, що 

І. Присталов особливо підкреслює значення пісні як носія ліричної жанровости 

і стилістики – «... лірична природа української душі найбільш повно і глибоко 

висловила себе в пісенному фольклорі, в першу чергу, в неповторній стихії 

ліричної і ліро-епічною пісенності» [113, с. 4]. 

Отже, головним критерієм розпізнавання жанрового стилю пісні 

(пісенності в широкому сенсі цього слова) є її лірична основа, яка виступає як 

жанрово-стильова константа. Всередині «пісенного ліризму» утворюється 

безліч «змінних» значень, а також жанрових форм прояву семантичної 

константи, що класифікуються, на думку І. Тукової [149, с. 6] за критеріями 

функціонального (життєве і мистецьке призначення жанру в певних 

соціокультурних ситуаціях) і семантико-композиційного (засоби виразності, що 

використовуються у тому чи іншому різновиді пісенного жанру) рівнів. 

Підходячи до питання щодо критеріїв класифікації жанрово-стильових 

форм у естрадно-пісенній творчості , необхідно враховувати не тільки загальну 

ліричну спрямованість цієї пісенної сфери, але і низку інших моментів, про які 

частково вже було сказано вище. Естрадна пісня – особливого роду 

«піднесений» (Г. Бесселер) жанр, в якому діє система комунікації, що склалася 

в Новітній музиці, в якій «живе» концертне виконання (за Г. Бесселером, 

«ситуація публічного концерту») може замінюватися і реально замінюється 

тиражуванням засобами ЗМІ (радіо, грамзапис, телебачення тощо).  

Комунікативні критерії у розпізнаванні й сприйнятті естрадно-пісенного 

жанру поширюються, таким чином, на сферу варіантно-множинності виконання 

і візуально-акустичної «подачі» пісенного зразка: 1) це може бути традиційний 

публічний концерт, як правило, пов’язаний не стільки з композитором, скільки 

з виконавцем (одна й та сама пісня при цьому «кочує» з репертуару в 

репертуар, набуває нових інтерпретацій, й по-різному аранжується і сценічно 
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оформляється); 2) другий варіант буття естрадної пісні – електронний запис 

(спочатку аудіо-, потім аудіо- та відео, в результаті – особливий жанр масової 

комунікаційної системи – кліп як забезпечена сценічними і кінематографічними 

ефектами пісня, яка не просто співається, а як би розігрується). 

Сформувавшись у «живому» концертному виконанні, естрадна пісня до 

епохи мультимедіа існувала як компонент концертних програм тих чи інших 

виконавців-вокалістів, і так само як складова театральних вистав. Музичний 

театр у сфері «легких» жанрів (починаючи від водевілів, фарсів, а далі –оперет, 

мюзиклів тощо.), був першою сферою реалізації «пісенної естрадності», що 

включає в обов’язковому порядку сценічний компонент. Індивідуальне 

мистецтво співу, представлене в концертних програмах академічного толку, які 

були зразками і для естрадних співаків, втрачає своє значення як «двигун» і 

стимул реалізації естрадно-пісенного мистецтва в умовах мультимедіа. 

Слід врахувати в якості важливого критерію в підході до вивчення 

жанрового стилю естрадної пісенності й комерційний фактор. Суть культурно-

соціального феномену «шоу-бізнес», визначається не тим, що мистецтво 

композиторів і виконавців пісень оплачується, «замовляється» і поширюється 

спеціальною категорією антрепренерів, продюсерів і різного роду менеджерів 

(плата за працю музикантів існувала завжди, з тих пір, як у них виділився «клас 

професіоналів»), а тим, що комерційний фактор стає системним і визначальним 

у розвитку пісенної поп-культури, керованої за допомогою реклами, кажучи 

сучасною мовою, «піару» – «публічної реалізації» (Public Relation) комерційних 

завдань, які підносили під естетичними гаслами. 

Розмірковуючи про роль сучасних мультимедіа в системі музичних 

комунікацій, Є. Назайкінський визначає їх як своєрідні «медіатори» 

«... оскільки вони є посередниками між людиною і світом природи, соціуму, 

культури і мистецтва, а вся їх сукупність є, по суті, універсальним гігантським 

пристроєм – ‘‘мультимедіа’’» [104, с. 321] . 

Суть подібного роду «медіаторів», на думку Є. Назайкінського, двоїста. 

З одного боку, розширюється сфера пізнання в тимчасовому і просторовому 
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аспектах, з іншого – втрачаються необхідні для сприйняття творів мистецтва 

внутрішні людські «медіатори»: «Шлях байдужого споглядання не забезпечує 

людині засвоєння не відомого їй раніше знання. Необхідно, як висловлювався 

радянський психолог Б. Теплов, ‘‘соделывание’’» [104, с. 322]. 

Суттєво, що естрадна лірична пісня забезпечує своєрідну кореляцію 

(взаємодію) цих двох «медіаторів» – мультимедійного і внутрішнього, 

емоційно-психічного. У процесі сприйняття пісні як найбільш доступного 

людині (поряд із танцем) первинного жанру активно «... беруть участь 

внутрішні медіатори: м’язові дії і реакції голосових зв’язок, органів мовної 

артикуляції і дихання, тонічні ефекти мускулатури різних ділянок тіла, 

пропріорецептивні реакції тощо , але також, звичайно, і ті що знаходяться на 

більш високих поверхах психіки емоції, вже засвоєні уявлення про красу і 

моральні норми» [там само].  

Якість синергії (від гр. synergia – буквально «соработничество») – 

родовий архетип пісенності, пов’язаний з її ритуальними витоками. 

В естрадному варіанті даний архетип зберігається, але у модифікованій формі і 

виступає, говорячи сучасною мовою, як «драйв» (від англ. drive – 

«напористість, удар», в музиці – манера співу та інструментальної гри, 

особливо часто використовується в рок-музиці). Ефект драйву, стан збудження, 

яке виникає і цілеспрямовано програмується при сприйнятті естрадної пісні, – 

відмінна якість її жанрового стилю. 

За цим критерієм розпізнаються саме естрадно-пісенні зразки, в будь-

яких видах яких присутнє прагнення виконавця (виконавців), заразити 

аудиторію своїм мистецтвом, залучити слухачів і глядачів не тільки до 

активного сприйняття, а й до прямої участі у виконанні. Не випадково багато 

співаків та співачок, що працюють в естрадно-пісенному жанрі, особливо, якщо 

виконуються шлягери, відомі публіці, пропонують їй підключитися до 

виконання. Така практика подання пісні в масових публічних концертах 

означає важливість виділеного комунікативного критерію, за допомогою якого 

виконавці «керують» реакціями аудіторії. 
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Однак така форма буття естрадної пісні, як публічний концерт, не є 

єдиною. Існує й інша, не менш важлива в сучасній музичній комунікації форма 

існування творів – запис. Вона, як і обидва вище описані «медіатори» має свої 

достоїнства і недоліки. Відзначаючи останнім, Є. Назайкінський позначає їх як 

«віруси мультимедіа», до яких «... можна віднести також і деякі психологічні і 

навіть фізіологічні наслідки, пов’язані з електронними засобами. Вони 

відносяться до того, що канадський композитор і педагог М. Шеффер назвав 

страшним словом ‘‘шизофонія’’» [там само, с. 323]. 

Якщо пояснити цей термін коротко, як це робить Є. Назайкінський, то 

«... буквально шізофонія – це розрив, перерва або перекидання звукохвильового 

процесу. На шляху звукових хвиль, що йдуть, наприклад, від співака, вступає 

апаратурний комплекс, заковтуючий звук в мікрофони, потім перетворює його 

на щось незрозуміле, а врешті-решт повертає йому вигляд начебто того ж 

самого звуку, але вже в іншому місці, а часто і в інший час» [там само]. Поряд з 

позитивним фактором, який через тиражування електронного запису забезпечує 

можливість її прослухати і навіть переглянути (якщо це відеозапис) в будь-який 

час, ефект шизофонії загрожує і антихудожніми наслідками. 

Сама собою пісенна естрада як мистецтво масового попиту і пропозиції 

сформувалася, на думку В. Откидача [112, с. 11], під прямим впливом 

комерційної музики, яка визначається загальним терміном «шоу-бізнес». Автор 

спеціально підкреслює, що це поняття і явище має синтетичний характер і не 

відноситься безпосередньо до музичного, а, тим більше, конкретно до пісенної 

творчості. Шоу-бізнес – явище, що виникло в кінці XIX століття (1890-ті роки) 

під впливом тих процесів, про які писав свого часу Г. Бесселер, відзначаючи 

кризу ситуації академічного публічного концерту. У цей період стали 

відчутними нові тенденції в системі музичної комунікації, зумовлені деякою 

девальвацією класичної музики з її філософією і високими етичними ідеалами, 

формуванням основного споживача музичної творчості в особі відвідувачів 

різного роду розважальних видовищних заходів за неодмінною участю музики 

(кабаретний рух в Європі, в США – менестрельні шоу, в Росії і Україні –
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концерти циганських ансамблів, виконавців «жорстокого» романсу тощо). 

Показовий приклад – звернення раннього А. Шенберга до кабаретного жанру, 

що реалізувалося ним в циклі для високого голосу з фортепіано «Brettl - Lieder» 

(«кабаретної пісні»). Дані естрадно-кабаретні зразки були створені 

А. Шенбергом на замовлення одного із засновників німецького кабаретного 

руху, барона Е. Вольцогена влітку 1901 року. Аналіз цього циклу, що включає 

7 номерів (реально виконувалися тоді лише деякі з них) з фіксацією 

характерних особливостей нового естрадно-пісенного жанру представлені 

дисертацією Н. Говорухіної [32]. Уже той факт, що сам творець 

дванадцятитонової композиції віддав данину естрадно-масовому жанру 

комерційного типу, знаменний для часу створення даного опусу. 

1900-ті роки були періодом інтенсивного поширення масових ігрових 

шоу з пісенно-танцювальною основою по всій Європі. Зразком тут були не 

тільки французькі кабаре, а й прийдешні з Нового Світу музично-творчі види 

(термін В. Конен [70]) музики XX століття, на основі яких сформувався 

класичний джаз.  

Однак, якщо джаз, який виник на основі вокального блюзу і 

інструментальних форм регтайму та діксіленду, досить швидко перейшов на 

суто інструментальні рейки (зі стилю бі-боп, джаз стає елітарним мистецтвом, 

доступним професійним музикантам і слухачам-знавцям), то пісенно-вокальна 

лінія в XX столітті переміщується в сферу естрадного мистецтва, зберігаючись і 

в академічному пласті. 

Особливе значення для формування естрадної пісні мають не тільки 

фактори шоу-бізнесу і технічні новації (наприклад, мікрофони, що дозволили 

зберегти вокальний джаз в його вже фактично естрадному варіанті), а й нові 

соціальні фукції пісенного жанру, пов’язані зі ставленням до пісенної культури 

в різних регіональних, політичних, географічних та ідеологічних умовах. 

До того ж, значною мірою були втрачені до цього часу (рубіж XIX – 

XX століть) традиції салонного музикування (див. про це дис. [5]), оскільки 

музично-освічена публіка стає досить рідкісним явищем у зв’язку з бурхливим 
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розвитком капіталістичних відносин, і так само пов’язаних із цим зменшенням 

частки аматорської творчості, що істотно відбилося на створенні й виконанні 

пісенних жанрів. 

Починаючи з XX століття, жанрові стилі естрадної пісенної лірики 

набувають різного семантичного і функціонально структурного вираження, що 

було обумовлено швидким потоком життя, характерного для Новітнього часу. 

Слід врахувати і фактор етнічної консолідації, при якому європейські культури 

вже не були єдиними, а тим більше, еталонними в розвитку всіх систем 

музичних жанрів. Найбільш яскравим прикладом тут є джаз, що прийшов з 

Нового Світу і став на думку Є. Маркової, «інтонаційною ідеєю Сучасності» 

[91, с. 37]. 

Фактично в кожній національно-пісенній культурі у XX столітті 

складається, формується і різноманітно оновлюється свій оригінальний 

естрадно-пісенний жанровий стиль. При цьому виявляються і загальні 

тенденції, які слід враховувати при класифікації естрадно-пісенної лірики за 

розрядами: поп-музика, джаз, рок-музика, що в даний час є найбільш 

поширеним. Між цими жанровими стилями, в рамках яких функціонує пісня як 

музичний жанр в її естрадно-розважальному варіанті, існують найбільш суттєві 

естетичні та технологічні відмінності. Усередині ж кожного з цих музично-

художніх і соціокомунікативних феноменів виникають найрізноманітніші 

варіанти, які визначаються зазвичай як «стиль» (стилі джазу, стилі рок-музики, 

стилі поп-музики), хоча в останньому випадку стилістичні відмінності 

концентруються в образах конкретних співаків-виконавців. 

У досить строкатій картині вітчизняного естрадно-пісенного музикування 

можна виділити спільне існування наступних жанрових стилів, кожен з яких 

має свою нішу в системі попиту та пропозиції і свою більш-менш стійку 

аудиторію:  

1) естрадна лірична пісня концертного типу; її витік – масова пісня 

радянського періоду з подальшими змістовними перетвореннями «Пісня року» 

на ТБ – зразок даного жанрового стилю;  
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2) авторська пісня, під якою мається на увазі напівпрофесійна пісня, 

створювана, як правило, поетом, точніше, поетом-музикантом, який її і виконує 

(творчість Б. Окуждави, В. Висоцького тощо);  

3) пісня стилістики року, що стала особливо популярною з 80-х – 90-х 

років минулого століття («Машина времени», «Ария», «ДДТ», «Кино» тощо);  

4) спеціальні нові молодіжні варіанти естрадно-пісенного жанрового 

стилю, засновані на електронному інструментарії в його поєднанні з «живим» 

вокалом, стилі диско, хіп-хоп, інші варіанти загального стилю R&B, включаючи 

реп, а також такі, що допускають різні конгломерати. 

Дана класифікація характеризує типові форми функціонального 

призначення, мови і поетики естрадно-пісенного музикування. Природно, 

наведений вище перелік естрадно-пісенних жанрових стилів не може 

претендувати на вичерпність. Тут слід враховувати, по-перше, 

каледоскопічність змін факторів попиту і пропозиції в сфері музичного шоу-

бізнесу (особливо це характерно для другої половини XX – початку 

XXI століть, коли нові музичні стилі в галузі масових жанрів, 

розповсюджуваного через ЗМІ), змінюються як мінімум по десятиліттях, а іноді 

й частіше. В результаті утворюється якась стилістична домінанта або вісь, 

навколо якої в певний період групується естрадно-пісенні жанри. Найчастіше 

це буває пов’язано з танцювально-ритмічної основою, оскільки саме танці, на 

думку О. Соколова [139, с. 13], відрізняються від «консервативних» пісень 

мобільністю в історичному, естетичному та соціальному контекстах. 

В області естрадно-пісенної творчості спостерігається так само тенденція, 

на основі якої центральною за значенням фігурою в тріаді «композитор – 

виконавець -– слухач» (Б. Асаф’єв [8]) або в системі «музикант – твір – слухач» 

(Є. Назайкінський [103]) виявляється виконавець, при чому, як правило, 

представник класу естрадних «зірок». 

Сольне естрадно-пісенне виконавство, представлене як в «живих» 

концертах з певними тематичними програмами, так і різного роду електронних 

варіантах-носіях, становить основу будь-якого естрадно-пісенного стилю. 
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У цьому його принципова відмінність від масової пісні, де індивідуальний 

особистісний, виконавський початок може достатньою мірою нівелювати 

(зразки: багато масових пісень радянського періоду з сольним заспівом і 

хоровим приспівом, а іноді і зовсім без сольної партії). 

Сольна природа естрадно-пісенного музикування не тільки висуває на 

перший план фігуру «зоряного» виконавця, а й істотно впливає на всю систему 

комунікацій в умовах пріоритету такого роду музичних жанрів. Невипадково 

нотні видання естрадних пісень, що з’явилися ще на початку XX століття (від 

романсів з репертуару Н. Вяльцевої, Т. Паніної до збірок з пісень Едіт Піаф, 

А. Пугачової, С. Ротару та інших зірок першої величини), засновані саме на 

виконавській персоналії, а імена авторів віршів пісень і композиторів 

виступають як другорядні. 

Така індивідуалізація і навіть персоніфікація була характерною свого 

часу і для академічного виконавства, де формувався особливий клас 

автономних виконавців-віртуозів, якими часто були і самі композитори (від 

І. Баха і А. Карелі до Ф. Ліста, М. Паганіні, С. Рахманінова та ін.). В галузі 

естрадно-пісенного жанру концентрація уваги на виконавця-соліста має, 

природно, іншу основу й інші причини. Однак тут є і загальне, оскільки музика 

в усі часи як ігрова форма проведення часу завжди була і залишалася, як це 

вірно зазначив Й. Гейзинга [157] грою, а реалізація цієї гри – справою 

виконавців. 

Такими в загальних рисах є критерії класифікації жанрових стилів у 

естрадно-пісенній творчості. Існуючи і розвиваючись на основі традицій, 

пісенна естрада як така сформувалася лише порівняно недавно – трохи більше 

100 років тому. Однак з самого початку процес формування естрадної пісні 

йшов під знаком, по-перше, її функціонального підпорядкування інтересам 

комерційного шоу-бізнесу або ідеологічним завданням, а по-друге, він був 

пов’язаний з особливим типом музичного жанру, вплив якого став особливо 

відчутним через засоби мультимедіа. Це був шлягер, під знаком якого і за 

канонами якого створювалися і виконувалися естрадні пісні, які завжди 
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відображають прагнення їх авторів і виконавців заразити аудиторію певним, 

найчастіше досить миттєвим емоційним почуттям. Така функція естрадно-

пісенної лірики – функція зараження – має як позитивний, так і негативний 

зміст. Негативні моменти, про які писав ще Т. Адорно, вживаючи термін 

«плуджінг» («втовкмачування», «нав’язування») у статті про «легку музику» [1, 

с. 35], долаються лише одним способом – за рахунок високої професійної 

майстерності й природного таланту авторів естрадної пісні, до числа яких 

відносяться не тільки (і, ми б сказали, навіть не стільки поети-піснярі і 

композитори, а й, в першу чергу виконавці-солісти). Саме вони забезпечують 

життя того чи іншого естрадно-пісенного зразка, повертаючись до нього в своїй 

творчості, створюючи його нові виконавські версії (цикли телепередач типу 

«Старі пісні про головне»). Таке версійно-виконавське тиражування – головна 

ознака естрадно-пісенної інтерпретації. При цьому зберігається як первинний 

вигляд естрадно-пісенного зразка, так і окреслюється актуальність його 

виконання тим чи іншим співаком, співачкою. 

Актуальне інтонування (термін Т. Вєркіною [26]) слугує в естрадно-

пісенному жанрі не тільки осучасненням інтерпретацій «старих» пісенних 

зразків, а й становить основу, якщо можна так сказати, соціокультурної 

динаміки самого пісенного жанру, який завжди повинен бути актуальним 

своєму часу і відображати нагальні потреби соціально значущої частини 

сучасного йому суспільства. Для того щоб підійти до аналізу конкретних 

естрадно-пісенних стилів в їх індивідуально-виконавському вираженні, 

необхідно, крім окресленого в даному розділі дисертації методологічного 

підходу до проблем досліджуваного феномену, виявити і його історіографію, 

причому, стосовно досліджуваних музичних явищ в обстановці національної та 

тимчасової координат їх побутування. Це завдання буде вирішуватися в 

другому розділі даної дисертації. 
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Висновки до Розділу 1 

 

Розгляд естрадної пісні передбачає звернення до фундаментальних основ 

музики та музичної науки – жанру, стилю, музичної форми. У сукупності 

взаємодій і конкретних реалізацій жанрово-стильових і формально-

технологічних ознак народжується уявлення про пісню як музичний жанр, що 

має багатотисячолітню історію. 

У зв’язку з цим у даному розділі дисертації були розглянуті наявні на 

сьогоднішній день уявлення про пісню, яка сама собою є терміном 

узагальнюючого значення, розщеплюється (В. Цуккерман) на різні різновиди, 

що об’єднуються низкою загальних закономірностей. У числі останніх –

синкретична природа пісенного феномену, який, будучи найпершим з ігрових 

форм мистецтва музики (Й. Гейзинга), був довгий час не відділимим від 

ритуалу, танцю, інструментального супроводу. 

Другою сталою ознакою пісні як музичного жанру є її опирання на 

мовленнєву інтонацію. Комплекс проявів мовної інтонації як основи 

інтонаційного мислення утворює низку стилістичних форм, спрямованих від 

«невокального» інтонування (мелодекламація, скандування) до все більш 

явного виявлення відокремленого «вокального», через яке проявляється і 

головна ознака вокальних жанрів – взаємодія музики і слова. Вищою формою 

прояву вокальної жанровости в області втілення мовної інтонації є концертно-

камерний спів (концертно-камерна лірика), де пісня в її різноманітних 

історичних регіональних, прикладних та інших джерелах втілюється 

композиторами і поетами на рівні професійної (академічної) творчості. 

Розгляд жанрових начал і прототипів (Б. Асаф’єв, С. Скребков, В. Васіна-

Гроссман, Є. Назайкінський) в області мовного інтонування в його музичному 

втіленні дозволяють виділити в пісенному жанрі поєднання декламаційності, 

речитативності й оповідності. Однак сфера сольної пісенності концертно-

камерного типу, яка характеризується певною консервативністю (О. Соколов) 

виділяє в якості головного розпізнавального знаку пісні – кантиленність, через 
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яку людський голос, «сама людина» (Є. Назайкінський), об’єднує всі витоки 

пісенного інтонаційного феномену. 

Пісня як музично-жанровий феномен, що виступає в різних жанрово-

смислових варіантах, містить, таким чином, цілу низку константних ознак. 

Серед них:  

1) акцент на кантиленності як головному для пісні жанрово-

стилістичному початку;  

2) пріоритет мелодійного начала над метризованою ритмікою, що не 

виключає широкої сфери побутування танцювальних пісень;  

3) помітність і узагальненість мелодико-кантиленних і ритмо-

формульних інтонацій, що становлять лексичний фонд пісень в будь-якому їх 

різновиді – від ліричних до ритмизованних естрадно-масових;  

4) виділення фігури співака-соліста, який у пісні репрезентує самого 

себе, ресурси свого голосу, не підлаштовуючись спеціально під образи, 

наприклад, оперних персонажів;  

5) особливий тип музичної структури, яка визначається як куплетно-

строфічна форма. 

Однією з форм буття пісні є її втілення в сфері легкої музики, яка, 

починаючи з кінця XIX століття, функціонує в рамках естрадно-масової поп-

культури. Для виявлення особливостей естрадно-пісенного стилю було 

здійснено ряд теоретичних екскурсів щодо самих понять «легка музика», 

«музичні пласти», «еліт- і маскультура», що об’єднуються в явищі і терміні 

«метаколаж» (Т. Чередниченко). 

У цьому понятті зосереджені плюралістичні основи як «серйозної», так і 

«легкої» музики, які історично розвивалися окремо, але постійно стикалися. 

Соціальною базою такого зіткнення було «переймання» (асиміляція) спочатку 

академічною музикою інтонацій фольклору і «третього» пласту, а потім 

тиражування цих же інтонацій, наче пропущених крізь призму серйозних 

академічних жанрів, вже у сфері самої легкої музики (Т. Адорно). 
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Потрапляючи в умови комерційної у своїй основі музичної культури, 

пісня підпорядковується її законам. Але при цьому іманентний еволюційний 

розвиток пісенного стилю і відповідних йому пісенних жанрів завжди 

пов’язаний з певною національною основою, етнослухом (І. Земцовський) 

творців, виконавців та «споживачів» пісенної продукції. Поряд із визначальною 

роллю етнографії слуху виявляє своє значення в тому ж пісенному жанрі і 

феномен подвійної музикальності be-musicaliti (Ментл Худ), що означає 

інтонаційну взаємодію національного і інтернаціонального в слуховій творчості 

індивідуума. 

Оскільки музичне мислення є перш за все свідомістю слуху або слуховою 

свідомістю (Т. Чередниченко), естрадну пісню в аспекті і її зв’язку з традиціями 

і специфікою функціонування в умовах маскультури слід розглядати з позицій 

як внутрішньо-музичних, так і різного роду зовнішньо-соціальних. Власне 

естрадна пісня та естрадний спів є компонентом культури шоу-бізнесу, що 

виникла порівняно недавно й існує трохи більше століття. Усередині цієї 

культури виникає величезна кількість різних течій і напрямів, стилів, жанрів та 

манер творчості й виконавства, але за законами комерційного мистецтва керує 

всім феномен шлягерності. 

Теорія шлягеру як специфічного явища, що спостерігається в рамках 

комерційної музичної естради, до теперішнього часу перебуває в стадії 

розробки. Основи цієї теорії були закладені ще Т. Адорно, який виділив 

головну для шлягеру (від нім. Schlager – модна, популярна пісня, мелодія) 

якість – стандартизацію у вигляді неухильного дотримання певних норм 

правил, без яких пісня не завоює популярності у масового слухача. Опора на 

стандарти і типові інтонації, глибоко вкорінені в етнослусі і музичній 

свідомості реципієнтів, становить основу естрадної пісенності. Різноманітність 

і елементи художнього відкриття (Л. Мазель) у пісню-шлягер можуть внести 

лише виконавці, які мають талант і технічну майстерність, а також автори 

музики і текстів пісень, які прагнуть урізноманітнити стандартну схему 

деякими інтонаційно-ритмічними «родзинками». Важлива і все більш 
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зростаюча і роль звукорежисури, нових аранжувань, шлягерних зразків, і нових 

постановочних сценічних оформлень. 

У цілому ж, характеризуючи традиції й специфіку функціонування пісні в 

естрадно-масовій культурі, можна виділити наступні моменти: 1) її 

вбудованність в систему комерційної маскультури (шоу-бізнес); 2) професійне 

оснащення в області музики і тексту (всі естрадні пісні створюються за 

законами професійного ремесла); 3) шлягерну (стандартизовану) природу, де 

можливі індивідуальні творчі знахідки, але, як правило, лише в області 

виконавської подачі музично-текстового матеріалу, а так само в аранжуваннях; 

4) сценічна репрезентативність, зростання ролі якої спостерігається в міру 

вдосконалення сфери масових комунікацій (спочатку це було зосереджено в 

камерно-концертному «живому» показі, а в результаті переросло в явище 

«пісенного театру», а також таких його варіантів, як відеоальбом , відеокліп). 

Категорія жанрового стилю, будучи разом із жанровим змістом 

(А. Сохор) загальною по відношенню до музично-художніх явищ, відноситься і 

до естрадної пісні. Будь-який жанровий стиль, у тому числі і пісенний, виступає 

як «дволикий Янус» (В. Холопова), об’єднуючи типове та індивідуальне.  

Жанровий стиль естрадної пісні в будь-якому її різновиді визначається 

жанровим змістом. В основі семантики естрадно-пісенних жанрів лежить 

художня тріада: «епос, лірика, драма» (В. Бєлінський), що має в музичному 

мистецтві, як переважно ліричному (М. Арановський) свою специфіку. Лірична 

основа в широкому спектрі її проявів є до того ж атрибутивною ознакою 

російської і української пісенності, що проявляється не тільки в оперному 

жанрі (І. Присталов), й в будь-яких інших жанрах, пов’язаних із сольним 

співом, зокрема, пісенною естрадою. Обидва рівні жанрової системи – 

функціональний і семантико-композиційний (І. Тукова) – в естрадній пісні 

функціонують як взаємозалежні, проте пріоритет і специфіка даного жанрового 

феномену розкривається на рівні першого. 
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Тому до критеріїв класифікації жанрових стилів в естрадно-пісенній 

творчості слід віднести варіанти способів виконання самих пісенних зразків. Це 

може бути:  

1) традиційний публічний концерт, як правило, пов’язаний не стільки 

з композитором, скільки з виконавцем (одна і та сама пісня при цьому «кочує» з 

репертуару в репертуар, набуває нових інтерпретацій, по-різному аранжується і 

сценічно оформлюється);  

2) другий варіант буття естрадної пісні – електронний запис (спочатку 

аудіо-, потім аудіо- та відео-, в результаті – особливий жанр масової 

комунікаційної системи – кліп як забезпечена сценічними і кінематографічними 

ефектами пісня, яка не просто співається, а як би розігрується);  

3) особливим різновидом естрадно-пісенного жанрового стилю в його 

функціональній реалізації є тематичний альбом, який створюється виконавцем і 

працюючим на нього колективом на основі великого публічного тематичного 

концерту-шоу, яке фіксується на електронних носіях; подібна продукція 

становить основу комерційного шоу-бізнесу, і так само основу гонорару 

виконавців, отриманого від гастрольних поїздок і реалізації альбомів. 

Слід врахувати, що при цьому фактично в кожній національно-пісенній 

культурі в XX столітті складається, формується і різноманітно оновлюється 

свій оригінальний естрадно-пісенний жанровий стиль, в якому виявляються і 

загальні тенденції. Їх необхідно враховувати при класифікації естрадно-

пісенної лірики за розрядами поп-музика, джаз, рок-музика, що в даний час є 

загальноприйнятими. У свою чергу, всередині кожного з цих жанрових 

феноменів виникають найрізноманітніші варіанти, які визначаються зазвичай 

як «стилі» (стилі джазу, стилі рок-музики, стилі поп-музики), хоча в 

останньому випадку стилістичні відмінності концентруються найчастіше в 

образах-портретах конкретних виконавців. 

У досить строкатій картині вітчизняного естрадно-пісенного музикування 

можна виділити спільне існування наступних жанрових стилів, кожен з яких 
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має свою нішу в системі попиту та пропозиції і свою більш-менш стійку 

аудиторію:  

1) естрадна лірична пісня концертного типу; її витік – масова пісня 

радянського періоду з подальшими змістовними перетвореннями (репертуар 

«Пісні року» на ТБ – зразок даного жанрового стилю);  

2) авторська пісня, під якою мається на увазі напівпрофесійна пісня, 

створювана, як правило поетом, точніше, поетом-музикантом, який її і виконує 

(творчість Б. Окуждави, В. Висоцького та інших представників шансону);  

3) пісня стилістики року, що стала особливо популярною з кінця 70-х 

років минулого століття після повсюдного поширення стилістики Beatles 

(«Машина времени», «Ария», «ДДТ» тощо);  

4) спеціальні нові молодіжні варіанти естрадно-пісенного жанрового 

стилю, засновані на електронному інструментарії в його поєднанні з «живим» 

вокалом, стилі диско, хіп-хоп, інші варіанти загального стилю R&B, включаючи 

реп, а також ті, що допускають різні конгломерати. 

Дана класифікація характеризує типові форми функціонального 

призначення, мови і поетики естрадно-пісенного музикування. Природно, 

наведений вище перелік естрадно-пісенних жанрових стилів не може 

претендувати на вичерпність. Тут слід враховувати так само каледоскопічность 

змін факторів попиту і пропозиції в сфері музичного шоу-бізнесу (особливо це 

характерно для другої половини XX – початку XXI століть, коли нові музичні 

стилі в області масових жанрів, які розповсюджуються через ЗМІ і рекламу, 

змінюються як мінімум по десятиліттях, а іноді і ще частіше. В результаті 

утворюються якісь локальні за тимчасовими відрізками стилістичні домінанти 

або «вісі», навколо яких групуються естрадні пісні певних років, що слід 

враховувати при аналізі конкретних естрадно-пісенних стилів. 
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РОЗДІЛ 2 

ІНТОНАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА УКРАЇНСЬКОЇ ЕСТРАДНО-ПІСЕННОЇ 

ТВОРЧОСТІ: СТИЛІСТИКА ЖАНРУ 

 

2.1. Класичний романс, ‘‘російська пісня’’, український ‘‘солоспів’’ 

 

Якщо в першому розділі даної дисертації необхідно було розглянути 

питання методології, що стосуються теорії жанру естрадної пісні, то в даному 

розділі центральним є питання про історію і шляхи формування 

досліджуваного явища в умовах певної національної специфіки. 

Ідеться про зародження «преподносимых» (Г. Бесселер) жанрів естрадно-

пісенної лірики в їх корінних національних витоках– романсі як синтетичній 

формі музичного мистецтва, що відрізняється, з одного боку, демократизмом і 

ліричною основою, з іншого наявністю – професійного втілення інтонаційного 

задуму через поетичне слово і музику, створювані, як правило, професіоналами 

або професійно підготовленими аматорами. 

В аспекті національної специфіки естрадно-пісенна лірика завжди 

відрізняється з одного боку, прагненням її творців використовувати 

інтонаційний багаж «своєї» музики, в даному випадку народної пісні; з іншого 

– сама специфіка концертного піднесення зразків естрадно-пісенної культури 

вимагає орієнтації на «чуже», тобто відтворення ряду стійких ознак жанрів, які 

вже сформувалися в інонаціональних культурах. 

За класифікацією Є. Назайкінського тут виникають наступні стилістичні 

тріади: «далеке, близьке, своє («вони – ви – ми»)» [105, с. 241]. Перше означає 

тимчасову дистанцію, яка відокремлює автора від об’єкта, який стилізується 

(історична стилістика); друге відноситься до співвідношення національного та 

інтернаціонального з виділенням проміжних форм, де національна традиція 

тісно спаяна з будь-яким жанрово-стилістичним явищем, яке виникло на 

інонаціональному ґрунті (національна стилістика, яка часто полягає в новому 
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інтонаційно-змістовному перетворенні й інонаціональній жанровій традиції, що 

відбувається, зокрема, в такій сфері вокального музикування, як романс). 

У існуючих системах інтонаційного синтезу, а часто і простого 

стилістичного конгломерату, естрадна пісня близька професійній та 

напівпрофесійній романсовій культурі, яка існувала з XIX століття у двох 

основних варіантах: як романсова творчість професійних композиторів і поетів; 

як творчість представників міської інтелігенції, де, поряд з відомими і такими, 

що дійшли до нас іменами авторів тексту і музики існує велика кількість і 

анонімних зразків. 

Якщо академічна лінія в камерно-вокальній творчості реалізовувалася в 

концертно-камерному співі, то напівпрофесійна, демократична сфера романсу і 

пісні існувала переважно в усній традиції, представляючи собою особливий 

різновид пісенного фольклору. Відмінною особливістю останнього, разом з 

усною природою, є імпровізаційний характер побутування, що приводить до 

існування в різний час і в різних регіональних умовах різних варіантів однієї і 

тієї ж пісенної мелодії. Часто переробки цієї мелодії з новим текстом є 

настільки суттєвими, що з ліричної побутової пісні-романсу народжувалися 

пісні-марші, революційні пісні, що було типовим явищем при накопиченні 

інтонаційного фонду нової пісенної ідеології в революційні післяреволюційні 

роки (типові зразки: пісня «Славное море, священный Байкал», перероблена на 

«Смело товарищи в ногу»; романс «Белой акации», що став основою однієї з 

найпопулярнійших пісень періоду громадянської війни «Слушай рабочий война 

началась» тощо). 

Ще у першій половині XIX століття в царській Росії, до складу якої 

входила і Україна, спостерігалися інтенсивні процеси формування принципово 

нових форм музикування і музичної творчості, що виходять за межі 

традиційних, запозичених із Заходу «серйозних» академічних жанрів. У цьому 

плані слід згадати про побутову національну оперу, яка створювалася в рамках 

музично-драматичного театру та містила достатньо велику кількість пісенних 

номерів, що миттєво підхоплювалися міською публікою і ставали тим, що 



48 

сучасною мовою ми називаємо «шлягер» (типові приклади – побутові російські 

опери типу «Ямщики на подставе» І. Фоміна, а в Україні – знаменита «Наталка 

Полтавка» І. Котляревського). 

Окрім музичного театру нової демократичної спрямованості у цей же 

період формується і особливий пісенний жанр, який отримав назву «російська 

пісня». Відмінною особливістю цього жанру було поєднання селянської за 

витоками протяжно-пісенної мелодики з «чуттєвими» інтонаціями міського 

сентиментально-ліричного романсу, шо формувався тоді. Крім цього 

художнього симбіозу, російська пісня відрізнялася яскраво вираженою 

гомофонно-гармонійною основою, що сприяло її впливу на подальший 

розвиток як академічного, так і «естрадизованого», напівпрофесійного романсу, 

який став ближче до кінця XIX століття особливо популярним в середовищі 

масового міського слухача. 

У наявних дослідженнях і навчальних посібниках з пісенно-романсової 

творчості цього періоду ([21]; [22]; [23]; [81]; [123]) відзначається, що до 

середини і кінця XIX століття «... чітко визначилися дві основні найважливіші 

лінії вокальної лірики – романс і ‘‘російська пісня’’» [81, с. 274]. І далі: 

«виникнення цих двох термінів <...> не можна пояснити простою 

випадковістю» [там само]. Загальним витокам, як пояснює далі автор 

цитованого тексту О. Левашов, був жанр «російської пісні», що сформувався в 

XVIII столітті. Так тоді називалися будь-які зразки камерної вокальної лірики, 

«... незалежно від їхнього змісту», то тепер (XXI століття – Т. Р.) внутрішнє 

збагачення вокальної лірики зажадало і нової термінології, і значних жанрових 

розмежувань» [81, с. 274]. 

Процес жанрового розмежування в сфері камерно-вокальної лірики йшов 

паралельно як в поезії, так і в музиці. У цей період формується ціла плеяда 

поетів, які створювали ліричні вірші за зразком текстів селянських пісень, але з 

сентиментально-ліричним змістовним ухилом. До числа таких поетів зазвичай 

зараховують О. Мерзлякова, А. Дельвіга, М. Циганова, які «... захоплюючись 
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народною піснею, творчо переробляли її зразки і сюжети, створювали 

самостійні ліричні твори, близькі до побутової традиції» [там само, с. 275].  

Єдність поезії і музики як характерна особливість будь-яких камерно-

вокальних жанрів позначилася і на формуванні аналогічних поезії стилістичних 

ліній у композиторській творчості. До початку і перших десятиліть 

XIX століття формується плеяда авторів «російських пісень», які йшли тим же 

шляхом, що й поети-пісняри, «... пишучи свої ‘‘російські пісні’’ в наслідування 

народним. Багато ‘‘російських пісень’’ О. Аляб’єва, О. Гурілева, О. Варламова 

невипадково повернулися в народ і стали народними – так тонко і поетично 

зуміли композитори втілити в них риси народно-пісенної лірики» [там амо]. 

Власне романсова лінія як своєрідна жанрова паралель «російської пісні» 

формувалася також під значним впливом літератури, яка вийшла на початку 

XIX століття на випереджаючі позиції в системі, як тоді говорили «витончених 

мистецтв». У першу чергу це було пов’язано з творчістю О. Пушкіна, який 

будучи класиком, зумів поєднати побутове і піднесене, «життєву повноту» і 

високий художньо-естетичний ідеал (див. про це в роботі О. Михайлова [96, 

с. 221]). 

Пушкінські зразки ліричної поезії були еталоном для композиторів тієї 

епохи, в першу чергу, для М. Глінки як «музичного класика». Оцінюючи роль 

О. Пушкіна в розвитку камерно-вокальної лірики, слід мати на увазі не тільки 

факт написання романсів на його тексти, а й докорінне перетворення 

семантико-змістовної сторони самого романсового жанру. Як зазначається з 

цього приводу в роботах музикознавців-істориків, зокрема Ю. Келдиша, 

«... поезія О. Пушкіна відразу збагатила російський романс і зробила його по-

справжньому великим художнім явищем. З нею увійшли в російську вокальну 

лірику теми великого філософського та громадянського значення; поглибився 

лірично-психологічний зміст романсу, розвинулися народні риси його 

інтонаційного ладу» [81, с. 273].  

Професійно романсова лінія вплинула й на «російську пісню», хоча 

зближення цих жанрових різновидів не відбувалося. Проте «російська пісня» 
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ставала все більш художньою в плані професіоналізму, технічного 

опрацювання матеріалу, і так само залучення до виконання спеціально 

підготовлених співаків. 

Виконавчий потенціал у розвитку обох ліній пісенно-романсової 

творчості особливо чітко дав про себе знати наприкінці XIX століття, коли 

стали формуватися «іменні» виконавські концертні програми з творів 

вітчизняних авторів, при чому відбувалося це в обох напрямках– концертно-

камерної лірики академічного плану і у прообраіз естрадно-концертного стилю 

– піснях і романсах «третього» пласту, а також спеціально створюваних зразках 

розважально-побутової «пісні-романсу», найчастіше любовно-ліричного змісту. 

Згодом «російська пісня» перетворилася на естрадизований романс, в якому 

спосіб виконання (салон, концертна естрада, кабаре, інші розважальні заклади) 

і комерційне призначення впливають на музично-текстову сторону. Прямим 

прообразом естрадної пісні нового покоління стає так званий жорстокий 

романс, сформований у результаті злиття «російської пісні», циганського співу 

і сентиментально-чутливого любовного романсу в професійній 

композиторській виконавської гагузі. 

Синтез слова і музики, який виступає в якості константної основи 

пісенного жанру в будь-яких його модифікаціях, визначає не тільки дві 

зазначені лінії у вокальній лірики XIX століття, але і викликає до життя 

жанрові різновиди як романсу, так і власне пісні. Паралельно зі становленням 

національного стилю в російській опері (див. про це в монографії С. Тишка 

[150]) йшли аналогічні процеси в області пісенно-романсової лірики. Етапи її 

розвитку досить добре відомі й складають основу розгляду історії становлення 

жанру. Це: 1) творчість  композиторів-піснярів (О. Гурильов, О. Варламов і 

їхніх сучасників у «другому ешелоні»); 2) глінкінській етап, найістотнішим для 

якого було виявлення «серйозної» академічної лінії в романсовому жанрі, перш 

за все, у піджанрі елегії; 3) подальший розвиток пісенно-романсової лірики у 

професійно-академічній творчості («Могучая кучка», П. Чайковський, ранній 

С. Рахманінов тощо). Певною мірою зазначена періодизація відноситься і до 



51 

жанру «російської пісні», яка, як уже зазначалося, склала ключову основу для 

розвитку естрадної пісенності вже на початку XX століття. 

Ключове значення тут мала жанрова диференціація, що відбувалася 

всередині обох сфер пісенно-романсової творчості – професійної і побутової. 

«Розщеплення» (вислів В. Цуккерман [162]) пісні та романсу на піджанри 

зафіксовано багатьма авторами, що вивчали це питання. Відзначається, 

зокрема, формування професійного жанру романсу-елегії – «романсу-роздуму», 

що відрізняється «стриманим і зосередженим виразом почуттів» [81, с. 277]. 

Виділяються також групи романсів з яскраво вираженим національним 

колоритом, при чому не тільки «своїм», а й «чужим». Це, зокрема, т. зв. 

російський Схід (своєрідний жанр «східної пісні» в творчості композиторів від 

О. Аляб’єва до С. Рахманінова композиторів-класиків). Сюди ж відносяться 

популярні й затребувані ще у 20-ті – 30-ті роки XIX століття «... італійські 

‘‘солодкі’’ баркароли <...>, палкі іспанські серенади <...>, героїчні ‘‘лицарські’’ 

романси в ритмі маршу або полонезу» [там само]. 

Одного з провідних значень набуває також розповідний по природі жанр 

балади, перетворений засобами музики на ліричну поему-мініатюру. Тут 

проявився ще один бік пісенно-романсової лірики – «... захоплення таємничою 

фантастикою, образами старовинних легенд і переказів ...» [там само]. 

Говорячи про етапи еволюції російського академічного романсу і 

паралельного йому жанру – «російської пісні», слід охарактеризувати і 

аналогічні процеси становлення пластів камерно-вокальної лірики в Україні 

перших десятиліть XIX – початку XX століття. Незважаючи на спільність в 

характері освоєння інтонаційного матеріалу, що включав європейські зразки в 

синтезі з народною піснею різних жанрових підвидів, українські «солоспіви» 

(так Б. Фільц називає сольно-пісенну традицію в українській музиці класичного 

періоду [153]) представляють собою національно самобутній варіант пісенно-

романсової творчості.  

Головним стилістичним «розпізнавальним знаком» українського 

«солоспіву» Б. Фільц справедливо вважає ладогармонію і фактурну 
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колористику, що йдуть від втілення інтонаційних закономірностей української 

народної пісні. Автор зазначає, зокрема, що «... в сучасній практиці професійної 

музичної творчості виникли нові форми ладогармонійного, фактурного і 

колористичного оформлення народних, авторських або стилізованих інтонацій» 

[153, с. 4].  

Дана думка Б. Фільц цілком може бути поширена на будь-які різновиди у 

вокальній ліриці, як академічні, так і неакадемічні, до числа яких відносяться 

розглянуті раніше міський романс та «російська пісня» як прообрази 

майбутнього естрадно-пісенного мистецтва. Для естрадної пісні, яка завжди 

претендує на національну ґрунтовність (остання забезпечує їй не тільки 

популярність у «своїй» аудиторії, а й сприяє виникненню інтересу до неї за 

межами певного національного регіону) характерна, а певною мірою, 

редукована (спрощена, стандартизована) робота композиторів і виконавців 

(часто в одній особі) над гармонійними і фактурно-колористичними засобами. 

Серед них можуть бути як національно-ґрунтові, так і власне авторські, й 

стилізовані під інші жанрові зразки. 

Оскільки пісня («солоспів») у варіанті виконання одним співаком з 

різним інструментальним супроводом завжди в основі має мелодику, то 

гармонійні рішення і ладові фарби завжди відображаються в області мелосу, в 

наборі тих інтонацій, якими оперує даний стиль «солоспіву», професійного 

академічного або естрадно-розважального. І в тому і в іншому випадках 

ладогармонійна специфіка, що йде від синтезу національного та 

інонаціонального, на думку Б. Фільца «... позначилася в першу чергу на 

мелодиці, яка у багатьох випадках неначе виткана з коротких, але найбільш 

специфічних у ладовому відношенні пісенних поспівок»[там само, с. 4 – 5].  

Відразу зазначемо, що відбір подібних поспівок у сольно-пісенній 

творчості різних пластів – фольклорі, академічній музиці і музиці побуту– має 

різні цілі й пов’язаний із різними художніми завданнями. Ладові інтонації 

фольклору для пісенної творчості «нефольклорного» типу стають базовими і 

виступають у ролі своєрідних інтонаційних парадигм, про які йдеться в 
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дисертації К. Рікман [118]. До числа інтонацій-парадигм автор відносить 

найбільш прості й стійкі ладоінтонаційні утворення, які є звичними для слуху 

масової аудиторії й не потребують спеціального вслухування і розшифровки в 

процесі сприйняття [118, с. 8]. Це, зокрема, гаммообразні ходи (від трихорду, 

тетрахорду до гексахорду, різні безполутонові варіанти «трихорду в кварті», 

обороти секвентного руху з найпростішими вихідними мотивами, найчастіше у 

вигляді т. зв. золотих секвенцій). 

Тіповість цих інтонацій дає можливість орієнтуватися на генетичну 

пам’ять реципієнтів, оскільки коріння подібних оборотів зберігаються саме в 

ній (діти співають свої лічилки і примовки на мотив «трихорду в кварті» чисто 

інтуїтивно, орієнтуючись виключно на підсвідомість свого етнослуху). Якщо в 

академічних зразках «солоспіву» подібні інтонації вуалюються, оскільки 

композитори прагнуть виявити індивідуальний і неповторний вигляд власного 

творіння, то в естрадно-масовому варіанті «солоспів» майже завжди буде 

містити інтонаційні парадигми у «цитатному» вигляді. 

Інша справа, що їх тіпізування і стандартизованість повинні будуть 

відтінятися деякими новаціями ритму, тембрів, колориту, аранжування, 

зовнішнього театрального антуражу тощо. У цілому ж шлях до «естрадізаціі» 

пісенно-романсового жанру сольного типу, що позначається запропонованим 

Б. Фільц термірном «солоспів», йшов через: а) освоєння ґрунтових 

ладоінтонацій парадигмального типу в професійній та побутовій сферах 

пісенної лірик; б) через формування стилізованих видів пісенних структур, що 

поєднують як «своє» фольклорне, так і «чуже» запозичене; в) через 

підключення невластивих академічним «солоспівам» способів і умов виконання 

з особливого роду концертних майданчиків, і так само у вигляді звукозаписів. 

Акцент на ладогармонії у характеристиці «солоспівів» притаманний і 

точці зору Т. Булат [18] на проблему ґенези української пісні-романсу. У своїй 

монографії автор підкреслює риси наступності й національної самобутності в 

романсовій творчості українських класиків, відзначаючи типологічне і 

національно-характерне як дві лінії в розвитку сольно-пісенного жанру, які 
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сходяться. При цьому виділяється лінія романтичної пісні 

західноєвропейського зразка з властивою їй лірикою і образною 

психологизацією, що, хоча і в спрощеному вигляді, перейшло і в професійну 

естрадну ліричну песню. 

Т. Булат, характеризуючи стилістичне коріння українського класичного 

романсу, зазначає наступне: «Українських композиторів твори Шумана, 

Шуберта чи Гріга приваблювали як певний ідейно-естетичний інваріант, 

спільний для творців різних національних шкіл. Сприймалися і засвоювалися 

загальні елементи, що входили в коло явищ як специфічні закономірності 

мистецтва нового історичного періоду» [18, с. 21]. Найбільш специфічним для 

музики як мистецтва звуків у часі є, як відомо, ладогармонія, і так само 

спеціфізірованний ритм. Тому галузь відображення загальних закономірностей 

«солоспіву» як сольної пісні-романсу з інструментальним супроводом йшла, 

починаючи з другої половини XIX століття, в напрямку освоєння і адаптації 

романтичної гармонії в її типових закономірностях. 

Т. Булат виділяє серед них наступні, характерні для пісенно-романсового 

стилю українських класиків межі XIX – XX століть, – «... перенесення на 

певний національний ґрунт гармонійних засад романтичної музики з 

характерним для неї терцевим зіставленням тональностей, розвиненою 

хроматизацією музичної тканини, які у поєднанні з притаманною, скажімо, 

слов’янському фольклору ладовою діатонікою творили оригінальну звучність» 

[там само]. 

Композитори національних шкіл, зокрема слов’янських, до середини і 

наприкінці XIX століття, а так само в перші десятиліття XX століття, заклали 

міцний фундамент жанрово-стильової системи пісенно-романсової лірики з 

перспективами її подальших можливих модифікацій і метаморфоз, 

обумовлених соціокультурними факторами. В основі пісенного жанру в будь-

яких його проявах, як вважає Т. Булат, лежить системний, «горизонтально-

вертикальний» зв’язок явищ, що відносяться до даної області жанрових форм: 

«... кажучи про певну перспективу розвитку, наприклад, романсового жанру, не 
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можна не усвідомлювати, що зв’язок між окремими ланками жанрово-стильової 

системи (в горизонтальному зрізі) виявляється через дію специфічних факторів 

специфічного матеріалу, які можна назвати інтонаційно-змістовними 

елементами музичної форми, які на певних етапах модифікуються» [18, с. 21]. 

Модифікація жанрово-стильової системи може відбуватися за двома 

лініями творчого процесу, що й відображено в еволюції жанрових форм і 

суспільно-соціальних функцій пісні-романсу як знакового явища в історії 

національних музичних культур. Як зазначає Т. Булат, «... з одного боку – це 

засвоєння характерних для попередників форм, прийомів, засобів (зокрема 

навіть і тих індивідуальних знахідок, які швидко набувають значення 

нормативних) і органічне введення їх в образно-стильову систему, а з другого – 

інтенсивне збагачення жанру і музичної мови новими темами, семантичними 

елементами, формотворчими прийомами, що з’яляються завдяки присутності в 

музиці суб’єктивного, емоційного, ненормативного» [18, с. 22]. 

Дані методологічні установки можуть бути екстрапольовані на область 

естрадної пісенної лірики, яка формувалася за тими ж законами, що і будь-яка 

інша жанрово-стильова система, тобто на основі стилістичної єдності 

типологічного, інтонаційно-нормативного та індивідуального, інтонаційно-

суб’єктивного. В естетичній комунікації академічного романсу, масовій пісні в 

її безлічі різновидів, в решті-решт, в естрадно-пісенній лірики, діють свої 

специфічні співвідношення в системі створення виконання і сприйняття 

музики. В академічній лінії здійснюється пріоритетне право авторів тексту і 

музики – композитора і поета, в той час як в естрадній лінії першість належить 

виконавцю як «центру тяжіння» слухацьких інтересів. Саме акцентом на 

виконавстві з витікаючими звідси інтонаційними наслідками у вигляді 

варіантного тиражування (аранжування, текстові версії, обробки, інші форми 

інтерпретації пісенного інваріанту) естрадно-лірична лінія в пісенній творчості 

відрізняється від власне академічної. До цього слід додати і вже згадувані 

можливості естрадної адаптації-обробки як академічних «солоспівів», так і 
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«першопластових» або «третьопластових» зразків, що повсюдно 

спостерігається в сучасній поп-естраді. 

Створюванна і поширювана за законами шоу-бізнесу естрадна пісня 

істотно зміниться і в області виразних засобів, при чому, комплексно – від 

співвідношення і якості зв’язку слова і музики до використання 

ладогармонійних, фактурно-тембрових і артикуляційно-динамічних засобів і 

прийомів. Гармонія естрадних «солоспівів» найчастіше виявляється 

типізованною, схематичною і «кочує» з однієї пісні в іншу з невеликими 

авторськими або виконавськими новаціями-знахідками у вигляді оригінального 

комбінування мелодійних поспівок і ритмів. 

Говорячи про інтонаційні витоки того чи іншого музично-мистецького 

явища, слід мати на увазі широкий спектр прояву інтонації як глобальної 

категорії музичного мислення, що випливає із сутності музики, яка, за 

визначенням Б. Асаф’єва, являє собою «искусство интонируемого смысла» [7]. 

Це означає «всеосяжність» інтонації як «ядра» і «сенсу» музики, всіх її жанрів, 

стилів і стилістики, всього комплексу виразних і технічних засобів (інтонація 

жанру; інтонація стилю; ритмо-інтонація; тембро-інтонація та інші вислови, які 

вживаються Б. Асаф’євим). 

Якщо звернутися до іншого розуміння інтонації в музиці, яке було свого 

часу запропоновано Б. Яворським [171], то вона постає як певна «ритмо-ладо-

поспівка», що формує або презентує музичну мову на рівні її первинних 

елементів. Якщо у Б. Асаф’єва інтонація як глобальний «мислиннєвий» 

феномен не структурується, то у Б. Яворського вона може бути реальною 

структурною одиницею тексту (див. про це у статті М. Арановського [7]). 

Останнє розуміння інтонації, поряд з елементами її «праінтонаційної» 

національно-ментальної характерності (І. Земцовський про феномен етнослуху 

[50]), характерне і для «фольклорних інтонацій», які обов’язково присутні в 

будь-якій національній естрадно-пісенній культурі. Походження таких 

інтонацій як «фольклорних» завжди чітко виявлено (приклад – джаз із його 

афроамериканською ритмо-співочою основою), але їх адаптація в пластах 
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музичної творчості має свою специфіку (приклади – обробки українських 

народних пісень в академічній стилістиці, що відносяться до «другого» пласту, 

і часто практикуються обробки тих самих пісень у естрадно-масовому поп-

жанрі, представлені, наприклад, в творчості композиторів І. Поклада, 

О. Литвинова та інших відомих українських «естрадних піснярів». 

Фольклор як такий в його автовтомному варіанті не відноситься до 

області прямого стилістичного втілення в естрадно-пісенному жанрі, оскільки 

йому для «потраплення» в цей жанр необхідно подолати низку «обробок» у 

певній стилістичній манері. Остання так само має національне забарвлення, але 

відноситься вона вже не до самого фольклору і його «інтонації-поспівки», а до 

того жанру, в якому він (національний фольклор) втілюється (приклад – 

творчість В. Івасюка, де співочий фонд гуцульського фольклору втілено крізь 

призму «бітлівської» рок-естрадної стилістики). 

Окремим питанням для естрадної пісні є зміст словесного тексту, який не 

завжди виступає на рівні справжньої художньої якості, а зближується з 

«штампами» і розхожою, почасти навіть «сленговою» лексикою маргінального 

походження. Це, зрозуміло, не відноситься до високопрофесійних зразків 

естрадно-пісенної лірики, в яких з’єднані та розглянуті в даному підрозділі 

дисертації класичні традиції пісенно-романсового жанру. Виявлено 

національну ґрунтовність інтонацій, присутністю повною мірою індивідуально-

стильової якості авторів підсумкового твору (озвученого або навіть візуально-

зафіксованого реально або в запису варіанти) – авторів музики, тексту і 

виконавця. 

 

2.2. Циганський романс і циганський спів 

 

Корінні зміни, що відбувалися в соціокультурному середовищі на межі 

XIX – XX століть і в перших двох десятиліттях XX століття, викликали до 

життя безліч різноманітних, що суперечать одна до одній, і різних за художніми 

якостями жанрових форм пісенного музикування. Серед них досить важливу 
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роль у формуванні стилістики естрадної пісні зіграв циганський спів. 

Нагадаємо, що в книзі «Мовна інтонація» Б. Асаф’єва [9] спеціально виділяє 

цей вид співу в якості одного з проявів мовного початку на його шляху від 

пріоритету словесного до панування музичного, до їх справжнього синтезу в 

рамках академічної концертно-камерної лірики. 

Характеризуючи ситуацію, що склалася в пісенній сфері на початку і 

перші два десятиліття XX століття, автор статті «Циганський романс в 

контексті естрадного мистецтва кінця XIX – початку XX століття» [128] 

зазначає, що «... одночасно з масовою піснею, <...> продовжувала жити і 

широко розповсюджуватися побутова вокальна лірика. Якщо в концертах-

мітингах переважав революційний репертуар, то в збережених ще численних 

театрах-мініатюрах і просто в концертах як і раніше звучали ‘‘інтимні 

пісеньки’’, ‘‘пісні настроїв’’, і ‘‘циганські романси’’» [120, с. 210]. 

Побутове пісенне музикування, зосереджене в театрах-мініатюрах і 

різних видах аматорської домашньої практики, – особлива галузь, що має свої 

закони і специфіку. Саме тому такий феномен, як циганський спів (циганський 

романс як жанровий феномен) залучав масового слухача, при чому, як правило, 

бездостатньої музичної освіти і підготовки. Як зазначає автор згаданої вище 

статті, циганські романси «... залучали геть непідготовленого глядача своєю 

доступністю – їх можна було співати і самому під гітару» [там само]. 

Категорія доступності створює у слухача-глядача ілюзію потенційної 

власної участі в акті виконання пісні, – потужний стимул у формуванні 

естрадно-пісенної стилістики. Цій меті цілком відповідали типові параметри 

циганського романсу, для якого характерні «простий, нерідко примітивний 

зміст», «підвищена емоційність» у різких градаціях від «меланхолії до буйних 

разгульних веселощів» [120, с. 211]. 

Поряд з подібною атрибутикою циганський романс залучав широкий 

загал ще й особливою експресивною манерою виконання, де використовувалася 

самобутня техніка горлового співу, нефіксована, змінна звуковисотність 

мовного декламаційного плану, голосове гліссандо, одним словом те, що на 
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противагу академічному співу називається «естетикою крику». Саме на цій 

основі, без належної постановки голосу, але зі збереженням традицій, що йдуть 

від багатовікової культури «третьопластового» музикування, характерного для 

багатьох народів і збереженого у кочових циган, які осіли в тодішній Росії і 

Україні, і формувалися співочі основи естрадно-пісенного музикування як 

синтезу академічної та народної жанрових манер співу. 

Характерно, що під впливом циганського співу трансформувалася і сама 

народна пісня в її селянському (меншою мірою), і міському (більшою мірою) 

варіантах. Циганська манера виконання виявилася багато в чому співзвучною 

селянському фольклорному співу, що відіграло особливу роль у становленні 

російського і українського професійного романсу, а також «паралельного» 

розвитку розважальної пісенної культури естрадного типу. 

Як наголошується в нечисленних роботах (фрагментах з більших робіт), 

присвячених характеристиці ролі циганського співу в становленні вітчизняної 

естрадної пісні ([21]; [78]; [128]; [136]), у становленні циганського пісенного 

мистецтва виділяється кілька етапів. 

Перший етап, який можна охарактеризувати як початковий, «класичний», 

– це 30-ті і 40-ві роки XIX століття, коли, крім «свого» старовинного 

фольклору, цигани виконували: селянські пісні (весільні, протяжні ліричні, 

обрядові), побутові романси. Все це співалося на циганський лад, найчастіше 

під гітару або гітари, і так само супроводжувалося костюмованою 

театралізацією з танцями і пантомімою. 

Композитори-цигани часто вдавалися до використання популярних тоді 

мелодій (народних пісень, романсів, арій з опер тощо), переробляючи їх на свій 

лад і з новими текстами. Це супроводжувалося низкою музичних новацій, які 

дозволяють говорити про створення в зазначений період особливого жанру 

пісенної творчості – циганського романсу. Його визначними ознаками стають: 

1) виконання пісень і романсів під гітару замість фортепіано; 2) пов’язане з цим 

спрощення фактури; 3) введення обов’язкового, найчастіше, хорового або 

ансамблевого, приспіву-рефрену; 4) використання замість тричасткових 



60 

репризних форм, типових для академічного романсу і навіть «російської пісні» і 

українського «солоспіву», простої куплетної форми; 5) перетворення 

використовуваних мелодій у ладовому відношенні, зокрема, широке 

впровадження гармонійного мінору з внутрішньотональними відхиленнями у 

споріднені строї. Одночасно з цими музичними змінами відбувалися і зміни у 

лексиці словесних текстів. Вона помітно спрощувалася в порівнянні з 

професійним академічним романсом, використовувалися побутові лексичні 

звороти, а строфи складалися з простих чотиривіршів із досить тривіальним 

римуванням. 

Другий етап у розвитку циганського романсу приходиться на 80-ті – 90-ті 

роки XIX століття і знаменується переломом у стилістиці циганського співу. Це 

було пов’язане з функціональною стороною жанру циганського романсу, перш 

за все, з докорінними змінами в умовах виконання пісень. Яскраві і помітні, 

експансивні за характером і манерою виконання циганські романси стають 

модними і затребуваними в купецькому і міщанському середовищі, 

виконуються на різних урочистостях, іменинах, на майданчиках трактирів, 

ресторанів, кафе-шантанів. 

За формулою «попит породжує пропозицію», типові для комерційної 

музики, функціональні зміни в жанрі циганського романсу відбиваються і на 

семантико-композиційних засобах. Поряд з подальшими спрощеннями у бік 

«побутовізму» і оспівування «веселого» купецького життя в текстах романсів, 

циганські композитори і виконавці вносять ряд серйозних змін у музичний 

зміст свого репертуару. Перш за все це торкнулося мелодики, яка в більшості 

випадків виявлялася стандартизованою, однотипною за ладофункціональним і 

ритмічним змістом. Зникає властиві російській пісенності і перейняті в 

циганському романсі кантиленна розспівність і задушевність. 

Зміни в галузі жанрових ознак циганського романсу включали і співочу 

складову. Будучи і без того підвищено експресивною, вона посилюється 

спеціальними перебільшеними прийомами звуковидобування, далекими від 

художнього співу. Як наголошується в статті про роль циганського співу у 
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формуванні естрадно-розважальних пісенних жанрів кінця XIX – початку 

XX століть, ця роль була суперечливою: «... з одного боку, уявлення про 

свободу, про вільну народну стихію <...>. <...>. З іншого боку – перебільшено 

захоплене виконання, напівістеричні інтонації, ламана лінія мелодії, гнітючий 

ритм» [120, с. 217]. 

По-новому наприкінці XIX століття виглядало питання і про авторство 

циганських пісень, призначених для комерційних цілей. Поряд з авторами-

циганами, які були одночасно і виконавцями своїх пісень, формується група 

професійних композиторів, які стилізують свої пісні під циганський романс. 

Серед них С. Донауров, О. Дюбюк, О. Крем’є, Т. Толстая, А. Абаза. У подібній, 

вже власне естрадно-розважальній продукції було, природно, загублено 

специфіку самобутньої циганської музично-поетичної лексики, а на першому 

плані виявлялися жанри пісень з водевілів і широко розповсюдженого тоді 

побуду кафе-шантанів. 

Слід виділити також сполуки (конгломерати) в естрадно-пісенній 

культурі тих років найрізноманітніших стилістичних джерел, серед яких був не 

тільки циганський спів, що переродився у «штампованому» варіанті в явище 

«циганщини», як ознаки маргінальної культури, а й вплив західноєвропейської 

опери, і особливо оперетти. 

Уже в кінці XIX століття циганський романс починає тиражуватися, при 

чому спочатку у вигляді нотних збірок під назвами «Циганське життя», «Ніч у 

яру», «Пісні веселощів і смутку циган» з аранжуваннями О. Дюбюка, 

П. Булахова та інших. У цих збірниках поряд із циганськими романсами 

публікувалися російські народні пісні, неаполітанські пісні, мелодії з 

західноєвропейських оперет і навіть наспіви кавказьких народів, переважно, 

міські грузинські. В результаті поняття «циганський романс» розширюється і 

стає синонімом всякої розважальної пісні взагалі, що дає підставу вважати 

подібну пісенну продукцію першими зразками естрадної комерційної музики як 

в Росії, так і в Україні та в інших регіонах тодішньої імперіі. 
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Третім етапом у до передвоєнній (до 1914 року) історії естрадної пісні, 

при чому, вже не власне циганського її різновиду, стають 1904-ті – 1914-ті 

роки. Це десятиліття було ознаменоване розквітом жанру вже власне естрадно-

розважальної пісні, що виразилося і стимулювалося по двох лініях: 

1) формуванні «класу» естрадних співаків, в першу чергу, що працюють у 

циганській манері співу; 2) появі фірм грамзаписів, що дозволило вивести 

естрадну пісню на справжній рівень шоу-бізнесу. 

У цей період уперше сформувалася група популярних виконавців 

естрадно-пісенного репертуару, перш за все, циганського або стилізованого під 

циганський. Широкої популярності і популярності в усіх пластах суспільства 

набули імена таких співачок і співаків, як В. Паніна, А. Вяльцева, 

М. Сіверський, О. Поляков, Н. Тамара тощо. Крім нотних збірок і окремих 

видань пісень і романсів у вигляді поодиноких зразків із підзаголовками 

«з репертуару такого співака або співачки», популярність виконавців-

естрадників забезпечувалася на той час новітніми засобами комунікації 

(грамофон, газетні видання). 

Стрімкий розвиток шоу-бізнесу поступово підпорядковував собі музичну 

естраду, в розмовах про яку з’явилися активно обговорювані публікою і пресою 

питання про гонорари, костюми, пристрасті в особистому житті виконавців. 

Завдяки ЗМІ значно розширилося коло споживачів мистецтва естрадних 

«зірок». Грамзаписи, ноти, газетна інформація проникали в трактири, казарми, 

в будинки міського міщанства, найбільш забезпечених фабричних робітників і 

навіть селян. На підмостках театрів-мініатюр і вар’єте, майданчиках літніх 

садів, кафе-шантанів, заміських ресторанів та інших розважальних закладів 

блищали такі вже справді естрадні «зірки», як Іза Кремер і Олександр 

Вертинський. 

Циганський романс як основа нових естрадно-пісенних жанрів у цей 

період суттєво оновився за рахунок фортепіанного акомпанементу, який 

прийшов на зміну традиційному гітарному. Фортепіанний ресурс сприяв 

суттєвим змінам у звуковій стилістиці жанру, в який проникали модні 



63 

танцювальні ритми (танго, тустеп, фокстрот), хроматика, пов’зана з 

західноєвропейськими (романтичними) впливами. 

Мистецтво естради у період між двома війнами (Першою світовою і 

Громадянською) в царській Росії було не тільки стилістично багатоскладним, 

але і досить бурхливо розвивалося. У Москві і Петербурзі регулярно 

проводилися літні естрадні сезони, в яких виступали популярні куплетисти, 

хори народної пісні, виконавці циганських романсів. Естрадне мистецтво було 

представлено також солістами та ансамблями найрізноманітнішого 

спрямування, різного професійного рівня і репертуарної орієнтації (вони 

виступали, в основному, на малих майданчиках у розважальних закладах). За 

даними, наведеними в довідкових і оглядово-історичних статтях ([120]; [121]; 

[136]) до 1907 року в Росії налічувалося близько півсотні різних шантанних 

естрад, а через п’ять років їх кількість збільшилася вдвічі. 

Ця музична культура становила своєрідний полюс академічної музики і 

літератури «срібного століття», пов’язаного з іменами О. Блока, 

В. Маяковського, С. Єсеніна, О. Скрябіна, С. Прокоф’єва, І. Стравінського. 

Масовий естрадний репертуар протистояв високим зразкам поезії і музики з 

одного боку, але з іншого боку, відбивав демократичні спрямування не тільки 

різнопланового середовища, але й інтелектуальної еліти тогочасного 

суспільства. 

Разом з тим, циганська пісня, яка не була власне фольклорною 

(«табірною»), а створювалася в циганських хорах і від них проникала в табір 

(див. про це в книзі: [13, с. 166]), привертала представників різних верств 

суспільства, що можна вважати відображенням особливостей національного 

менталітету. Цю комунікативну властивість циганської пісні помічає Р. Гуль: 

«Чому циганська пісня могла так діяти на російську людину? По-моєму тому, 

що в слов’ян взагалі, а в російських особливо, живе якась тяга до нестями 

почуттів» [13, с. 127]. 

Адаптація циганського романсу, який був міцно пов’язаний із російською 

та українською пісенністю і практично невіддільний від неї, до естрадно-
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розважального мистецтва «третього» пласту істотно вплинула на якість 

використовуваного в комерційних цілях жанру. Основний акцент робився на 

легкодоступність, тексти спрощувались і зазвичай складалися з повторів у 

безлічі куплетів одних і тих самих слів або груп слів. Мелодії ставали 

стандартизованими, а тексти до них підганялися до мелодійних оборотів. Усна 

традиція поширення циганського романсу сприяла зростанню ролі співаків і 

співачок, які шліфували відомі наспіви і тексти, додавали до них свої 

виконавські знахідки, здійснювали те, що в професійній естраді називається 

аранжуванням. 

У самій циганській пісні-романсі починає діяти тенденція до естрадно-

концертної адаптації. Серед особливостей розвитку циганської гілки естради, 

як зазначається в монографії М. Бессонова і М. Деметра, виділяється провідна 

роль мелодії, в якій зосереджені ресурси емоційного впливу на слухача, що 

підсилюються підібраним під цю мелодію набором слів поетичного тексту, де 

розгортається розповідь. Автори відзначають: «Куплети, складені на 

одноманітний мотив, слідують один за одним, і перед слухачем розгортається 

історія, що включає навіть діалоги в особах. У пісні російських циган слова – це 

лише знакові символи біди, роздуму або веселощів» [13, с. 180]. 

Циганська пісня-романс згодом, точніше – до 30-х років минулого 

століття, вбудовується в систему естрадно-пісенних жанрів і стає її важливою 

складовою. Тому, крім характеристики циганського співу і жанру циганського 

романсу як передумови естрадної пісні, слід мати на увазі і автономність 

існування в рамках естрадно-пісенної культури різноманітних її жанрових 

підвидів, які шляхом шліфування корінних витоків, закладених у ґенезі 

пісенно-розважальних жанрів, модифікувалися в нових умовах попиту і 

пропозиції. 

Якщо говорити про циганський романс, то його роль в естрадному співі 

остаточно стабілізувалася в період між 1930-ми – 1960-ми роками, коли 

активно заявив про себе театр «Ромен», в якому об’єдналися «хороші цигани» 

як носії традицій циганського романсу з «табірною» молоддю. Циганська пісня-
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романс, зберігаючи свою корінну специфіку, стає областю професійної 

композиторської та виконавської творчості (один з авторів монографії про 

ґенезус циганського співу М. Деметр – професійний циганський композитор; 

такі виконавці, як М. Сліченко і інші солісти театру «Ромен» – справжні 

професіонали свого жанру), що зайвий раз доводить її приналежність до 

естрадно-пісенної культури. 

Циганський спів у його традиціях і модифікаціях зробив значний вплив і 

на технологію створення і виконання естрадних пісень у інших жанрах. 

Йдеться, зокрема, про особливу роль мелодійного фактора в його 

співвідношенні зі словом, що виражається в підпорядкованості поетичного 

тексту мелодійному початку як характерній особливості російській і 

українській естрадній пісні взагалі. Як видається, такі «вольності» у зверненні 

зі словом прийшли в естрадні пісні, в тому числі, й у найбільш популярні 

ліричні, з циганської традиції, що підтверджується знавцями циганського 

пісенного фольклору. У вже згадуваній монографії М. Бессонова і М. Деметра 

зафіксовані «технологічні деталі» роботи циганських піснярів з поетичним 

текстом, що, хоча і з певною частковою адаптацією, увійшло в практику інших 

естрадно-пісенних жанрів: «Взагалі, мелодія настільки важлива для російських 

циган, що заради неї вони безжалісно жертвують римою і правильною 

вимовою. Підганяючи строфу під музичний розмір, виконавці часом 

спотворюють слово до невпізнання» [там само].  

Ще однією рисою естрадно-пісенного жанру як сукупності різнорідних 

жанрово-стильових елементів, перейнятою з циганського співу, є принцип 

пісні-танцю, характерний для поп-стилю в естрадній пісенності, особливо в 

період його розвитку, що починається приблизно з кінця 70-х років минулого 

століття. Це було пов’язано з поширенням стилю disco, який прийшов до нас із 

США і Західної Європи, але, як виявляється, в області з’єднання пісні і танцю 

далеко не чужого і традиціям нашої культури в сфері пісенної творчості. 

Активну позицію тут займали здавна циганські хори, де поряд з ігровими 
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танцювальними жанрами фольклорної пісенності, слід шукати витоки естрадної 

пісні-танцю. 

Примітно, що в цьому жанрі сформувалася і особлива манера ритмічного 

супроводу пісні-танцю, яку традиційно вважають свінговою, перейнятою від 

джазу. Автори вище згаданої монографії про циганськи спів відзначають, що 

«... у музичній традиції російських циган є ще одна цікава особливість – пісня, а 

особливо танець, які супроводжуються ударами в долоні. Якщо росіяни завжди 

плескають в такт, то цигани, навпаки, підплескують танцюючим на слабку 

долю» [13, с. 181] . 

У цілому, характеризуючи роль і функцію циганського співу і 

циганського романсу в становленні естрадно-пісенної лірики у другій половині 

XX – на початку XXI століть, можна констатувати синтетичні витоки цього 

феномену. З одного боку, він зобов’язаний своєму виникненню поетам і 

композиторам, що взяли за основу міський романс XIX століття з додаванням 

до нього циганської специфіки. Тема циганського співу з витікаючими з неї 

особливостями в мелодиці, поетичному тексті та виконавській манері 

послужила синтетичною основою естрадно-пісенного жанру, який сформувався 

як сукупне явище вже до другої половини XX століття. 

Утім, концертно-естрадний академічний варіант-витік естрадної пісні з 

відчутними впливами циганської пісні-танцю можна виявити ще в «Соловье» 

О. Аляб’єва, успіх якого у широкої публіки ще в 30-ті роки XIX століття: 

«... у виконанні циганки Тані заохотив інших авторів, і в короткий час 

музичний ринок був заповнений романсами. Багато творів того часу 

виконуються і сьогодні: «‘‘Я вас любил’’ М. Глінки, ‘‘На зоре ты ее не буди’’ 

О. Варламова, ‘‘Утро туманное’’ (муз. А. Абаза, сл. І. С. Тургенєва, 

‘‘Нищенка’’ на сл. Беранже)» [13, с. 159]. З іншого боку, естетизація і 

академізація жанру циганського романсу в його симбіозі з міським йшли 

паралельно з процесами «естрадизаціі». З часом, через сто з лишнім років після 

Аляб’євського «Соловья», циганський спів вийшов на новий якісний рівень і 
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виявився вбудованим у систему естрадно-пісенної лірики широкого спектру 

жанрово-семантичних витоків і значень. 

Процеси стилістичних взаємодій між складовими сучасної системи 

естрадно-пісенних жанрів, сформовані ближче до кінця XX століття, не 

зводяться, зрозуміло, тільки до «своїх» ґрунтовних національних витоків. Це 

доводиться як циганською піснею-романсом, так і впливами (хоча і більш 

опосередкованими) західноєвропейської романсової лірики, оперної і 

опереткової класики, а з початку XX століття – нових музично-творчих видів 

(термін В. Конен [70]), відкритих у цей період в Європі. Орієнтація виключно 

на європейську культуру в традиціях національних шкіл музичної творчості 

поступається місцем новим інтернаціональним впливам, що особливо чітко і 

швидко позначається в області розважально-побутової музикі. 

Пісенно-лірична сфера в мистецтві «третього» пласту починає 

розвиватися не тільки під знаком національно-ґрунтових традицій, а й під 

неминучим для культури шоу-бізнесу впливом модних течій і жанрів цієї 

культури, сприйнятих з актуальної практики західного мистецтва популярно-

масового толку. Це був, в першу чергу, джаз, а також нові танцювальні ритми і 

виконавські технології, що практикувалися у поп-музиці, яка набирала обертів; 

шлях якої в російській та українській традиції був досить складним і 

стилістично неоднорідним. 

 

2.3. Вокальний джаз і джазова імпровізація 

 

Як уже зазначалося, шляхи формування естрадно-пісенної культури в 

тому її вигляді, який спостерігається, починаючи приблизно з 60-х – 70-х років 

минулого століття, був досить складним і «звивистим». Це пояснюється самою 

природою музичного мистецтва «третього» пласту, його кумулятивною 

функцією в масовому музичному житті, де відбувається своєрідний «відсів» і 

переробка інтонаційного фонду певної епохи або історичного періоду (з 

«поправкою» на ту чи іншу національну специфіку). 
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Процеси поглинання пісенної лірики комерційними засадами (шоу-

бізнес) стають особливо інтенсивними і наочними в перші десятиліття 

XX століття. Новітній час із його новими ритмами самого життя, чужими 

споглядальності і спрямованими до оновлення і дії, народжують нову систему 

музично-громадського попиту. Одночасно формуються і об’єктивні умови, що 

сприяють поширенню особливого виду естрадної комерційної культури, яку 

вже на початку XX століття можна визначити як поп-музику. 

Сам цей термін застосовується у двох значеннях. Перше з них – 

найзагальніше, що характеризує факт популярності тих чи інших музичних 

жанрів і конкретних творів серед широкої публіки. У цьому значенні в сферу 

«популярної музики» входить і т. зв. популярна класика, а також народні пісні у 

відповідній актуальній обробці, одним словом все, що є модним і користується 

підвищеним попитом на даний історичний момент. 

Друге значення поп-музики – більш конкретне, пов’язане з параметрами 

жанровості. Серед явищ академізованого «третього» пласту виділяється, поряд 

з джазом, рок-музикою, адаптованою пісенно-романсовою традицією, 

авторською піснею, стилями, подібними шансону й іншими, особливий вид 

творчості, що характеризується як «поп-музика». До її ознак можна віднести: 

1) популярність серед масової аудиторії (найчастіше тимчасову, скороминущу, 

характерну для шлягерної культури, де завжди чітко вказується на часові межі 

такої популярності, – «шлягер» 60-х, 70-х і подальших років»); 

2) розповсюджуваність широким тиражем через ЗМІ, що забезпечує 

доступність цієї музики, яка потребує в сприйнятті інтелектуальних зусиль 

(пісні-шлягери часто стають фоном і супроводжують повсякденну діяльність 

людей); 3) синтетичність у вигляді з’єднання аудіо- та візуального ряду (з 

розвитком кіно і ТБ пісні в жанрі поп-музики фактично «виглядають», а не 

тільки слухаються); 4) театралізація, пов’язана з новими засобами комунікації, 

а також що йде від витоків і традицій жанру (в «живих» шоу-концертах і 

тиражованих альбомах естрадних виконавців «зірок», представлені всі 

атрибути музичного театру: декорації, костюми, танці, світло, причому, як 
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правило, в «супермодному» оформленні, з широким використанням всіляких 

спецефектів); 5) концентрація всіх засобів вираження на особистості 

виконавця-соліста, від імені якого вибудовується все пісенне «шоу», в якому 

вибирається будь-яка подібна ідея, на яку «нанизуються» всі виконувані в 

даному концерті або альбомі пісні. 

Поряд з традиціями, що йдуть з минулого музики «третього» пласту, 

естрадна пісня завжди швидко вбирає і переймає модні течії, які користуються 

підвищеним попитом у публіки різних суспільних страт. До числа таких 

стильових течій в галузі естрадної поп-культури і її пісенної гілки відноситься 

джаз, який став для музики XX століття однією з основних інтонаційних ідей 

сучасності (вираз Є. Маркової [91]). Джаз ніс в собі, перш за все, дві нових 

якості, які були втрачені в академічній професійній музиці, – імпровізацію і 

нове ставлення до ритму (див. про це в статті Е. Денисова [38]). 

Якщо для академічного пласту джаз був об’єктом уваги і втілення лише в 

обсязі окремих виразних засобів (спроби поєднання джазу і «класики» в т. зв. 

третьому перебігу були, в принципі, не цілком вдалими), то в області 

інтенсивно-розвивающейся естрадно-масової, перш за все, пісенної культури, 

джазові знахідки були сприйняті в повному обсязі і увійшли в пісенну поп-

стилістику як невід’ємна її частина. При цьому сам джаз у його традиційних 

формах (до стилю бі-боп) розвивався і функціонував переважно як 

інструментально-імпровізаційне мистецтво. Вокальні передумови джазу 

(блюзи, балади, робочі пісні), а до того – духовні піснеспіви – спірічуелс і 

госпел) зберігалися лише як теми-стандарти, на основі яких будувалися 

«квадрати» джазових імпровізацій. 

Наявність у традиційному джазі evergreen (англ. – вічно зелений) 

забезпечило збереження в ньому ознак вокального інтонування, але в 

особливому, специфічному їх переломленні. Вокальні «саунди» в джазі 

традиційного типу, заснованому на комбі-складах із ритм секції та кількох соло 

інструментів, епізодично застосовувалися в імпровізаціях як близьких до 

інструментального звучання. Звідси і народилося поняття скет-вокалу – 
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«інструментального» співу, що імітує шляхом інтонування на різні склади 

звучання типових джазових «солістів» – саксофона, труби, тромбону, в окремих 

випадках і перкусії, що майстерно втілює знаменитий Боббі Мак Феррін. 

Властивості джазового вокалу, які визначаються О. Степурко [145] як: 

а) парадоксальний саунд, б) занижене інтонування (в стилі «латинос», що 

прийшов у джаз у другій половині XX століття, воно, навпаки, – завищене), 

в) фразування офф-біт, майже в повному обсязі перекочовують в естрадну 

пісенність, особливо таку, де підкреслюється індивідуальність співака або 

співачки і ритмічна пластика, пов’язана з технікою ритмо-танцювальних рухів. 

Пояснюючи специфіку джазового вокалу, позначену вище, О. Степурко 

[145, с. 38] зазначає, що парадоксальний саунд – це явище, що випливає з того, 

що джазовий вокаліст (як і естрадний співак) висловлює в співі самого себе, а 

не персонаж, як це відбувається в опері або навіть у класичному романсі. Звідси 

– свідоме прагнення вокалістів-джазменів, а за ними і вокалістів-естрадників 

надати особливого забарвлення тембру свого голосу, використовуючи спів з 

хрипом, інші характерні прийоми, за ознаками яких миттєво розпізнається 

вигляд співаючого. 

Завищене (а також занижене) інтонування – додатковий штрих до 

парадоксального саунду. Однак пов’язане воно не з демонстрацією особистості 

співака або співачки, а з певною стилістикою співочого мистецтва: заниження 

інтонації йде від блюзу, заснованого у вокалі на «плачевний»; завищене 

інтонування – результат асиміляції в джазі і вокальній маскультурі стилю 

«латинос» з його відкритою експресією і яскравістю, що підкреслюється 

танцювальною основою (зразок – стиль боса-нова). 

Що стосується фразування офф-біт, то мова тут йдеться про свінг, в 

якому уникають акцентів на сильних долях, що досягається за рахунок 

різноманітного синкопіювання. Ритмічна мобільність і нестійкість ритмічних 

структур в цілому – один з головних ознак упроваджуваних після джазу в 

естрадну пісню поряд із зазначеними вище двома іншими. Разом з тим, пісенна 

комплектність сприяє «вирівнюванню» ритмічних структур, а тому 
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синкопіювання прийомом офф-біт зустрічається в естрадній пісенності лише як 

окрема «родзинка», яка надає індивідуального вигляду стандартним, 

шлягерним за своєю основною семантикою зразкам. 

Говорячи про впливи джазової стилістки на естрадно-пісенну лірику, слід 

мати на увазі й суттєві відмінності цих жанрово-стильових груп. Подібність і 

відмінності джазової та естрадної вокальної стилістики описує в статті під 

назвою «Вокал в джазі» [137], вміщеній у збірник під загальною назвою 

«Радянський джаз» А. Євгеньєв [43]. Коло проблем джазового вокалу, 

представленого на радянській естраді, автор розглядає досить фрагментарно, 

звертаючи увагу на наступні моменти:  

– на особливу специфіку вокалу в традиційному джазі і його подальших 

модифікаціях; автор зазначає, що, оскільки джаз – це перш за все мистецтво 

інструментальне, то «... джазові вокалісти – ‘‘допоміжний’’ загін жанру» [43, 

с. 328];  

– на контекстність естрадного та джазового співу, їх своєрідну 

амбвівалентність, стилістичну виконавську взаємозамінність: «Джазовий 

співак, який співає в супроводі оркестру звичайного танцювального 

аранжування, буде сприйматися як виконавець популярних естрадних пісень, 

навіть якщо він збереже джазову артикуляцію і свінг. І він же здасться нам 

чисто ‘‘джазовим’’ вокалістом, якщо його спів точно збігається зі стилем 

імпровізуючого ансамблю» [там само];  

– на типову джазову скет-манеру вокального інтонування, сталу до 30-х 

років минулого століття, яка в принципі чужа естрадному співу, а також самому 

джазу в тій його області, яка пов’язана з естрадизацією джазового стилю 

(естрадний джаз, в якому відроджується в тому числі й «текстовий» спів);  

– на змістовну сторону текстів джазових пісень, де вона (ця сторона) 

«... явно поступається музичній. Тут рідко використовується велика поезія, 

слова для пісень зазвичай пишуть фахівці-текстовики, тематика – любовно-

лірична, і хоча тут зустрічаються цікаві, тонкі образи, все-таки середній рівень 

віршів – в межах ремісничої ‘‘доладності’’» [там само, с. 329] . 
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– на тісний зв’язок джазово-вокальної інтонації з вербальним мовою; 

англомовні оригінали словесного тексту не віддільні від музики, а тому виникає 

проблема їх перекладу на ту ж російську (або українську) мову: «По-перше, 

остаточно випаровуються залишки словесного сюжету, часто і так незначного. 

По-друге, зникає специфічний колорит, пов’язаний з англійським звучанням, 

іншомовне слово огрубляється» [там само, с. 330].  

Розглядаючи специфіку впливу джазу на естрадну пісенність, необхідно 

враховувати низку комунікативних і естетичних чинників, пов’язаних зі 

становленням самого джазу на його батьківщині в США, так само з його 

поширенням в Європі, де умови національних традицій істотно впливали на 

впровадження в них джазової складової. Ставлення до джазу і в тому і в іншому 

випадках було двоїстим і мінливим: з одного боку, джаз заперечувався як 

мистецтво побутове, негідне уваги освіченої публіки, з іншого боку, кризовість 

інтонаційної ситуації, що склалася на межі XIX – XX століть в академічному 

пласті, вимагала нових інтонаційних ідей, здатних внести свіжий струмінь у 

музику Новітнього часу. 

Характерізуючи ситуацію з джазом у цей і в наступні періоди 

(включаючи 30-ті та 40-ві роки минулого століття), О. Медведєв у статті «Час 

зрілості» [95] з уже згадуваного збірника «Радянський джаз», зазначає, що сам 

джаз входив у побут «... через легкожанрову естраду, був тісно пов’язаний з 

нею. Нерідко він і ототожнювався з естрадою. Популярні пісні й танці, всі 

різновиди так званої індустрії розваг вбиралися в помітну джазову уніформу» 

[95, с. 31]. 

У області естрадно-пісенних жанрів ситуація з джазом була найбільш 

очевидною і наочною. Це було особливо характерним аж до 60-х – 70-х років 

минулого століття, коли сформувався (як в Росії, так і в Україні) більш-меньш 

самостійний, автономний від масової естради пласт джазового стилю. До того 

спостерігалася, говорячи словами О. Медведєва, деяка плутанина в 

розмежуванні джазу та естради – «... за джаз нерідко сприймали те, що джазом, 



73 

по суті, не було. <...>, що ускладнювало його жанрове ‘‘самовизначення’’» [там 

само]. 

Осмислена до середини XX століття в усьому світі глобальність джазу як 

стилю нового інтонаційного вираження розширило слуховий кругозір як 

творців, так і споживачів естрадно-пісенної лірики. У специфічних умовах, що 

існували в радянський період, на офіційному рівні допускалося існування 

естрадної музики, а джаз як явище і поняття засуджувався, що зайвий раз 

сприяло ототожненню естради та джазу, формуванню у свідомості слухача 

якогось «гібридного» пісенного жанру, що визначається як естрадно-джазовий. 

Розглядаючи коротко історію становлення джазової лінії у вокальній мас-

культурі радянського періоду, А. Євгеньєв в уже згадуваній статті звертає увагу 

на творчість джазових вокалістів, а точніше – вокалісток, оскільки саме 

співачки вперше в умовах тодішнього СРСР продемонстрували широкому 

загалу явище джазової пісні. В їхньому репертуарі були переважно англомовні 

вокально-джазові зразки, відомі по творчості Е. Фітцджеральд, Сари Воан, Бесі 

Сміт, Біллі Холідей та інших представників джазово-вокальної класики 

середини XX століття. Копіювання репертуару збігалося, в принципі, і з 

копіюванням манери співу: «Наші джазові співачки протягом багатьох років, 

вільно і мимоволі, копіювали манеру знаменитих зарубіжних ‘‘зірок’’, 

повторювали їхній репертуар. Своїх джазових пісень не існувало; спроба 

‘‘джазувати’’ радянські естрадні мелодії нічого не дала – естрада так і 

залишилася естрадою» [43, с. 332]. 

Це зауваження, в цілому вірне по відношенню до вокального джазу того 

періоду, повною мірою не можна віднести до естрадної пісні, особливо – до 

естрадно-пісенної лірики, а також до великої області пісенно-танцювальної 

жанровості, існуючий в естрадному мистецтві вокалу поряд з нею. Прямі 

взаємодії джазово-вокальної специфіки в естрадній пісні обох типів не тільки 

недоречні, але і неможливі. Джазовий вокал у його класичних зразках – 

мистецтво імпровізаційне, що вимагає від вокалістів спеціальної підготовки і 

великої концертної практики. Цьому мистецтву необхідно вчитися, що і 
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відбувається зараз в у більшості консерваторій і Вузів мистецтв і культури 

України на естрадно-джазових кафедрах і відділеннях. 

Естрадна пісня допускає джазовий вплив в обмеженому масштабі і 

пов’язано це з: а) задумом автора музики пісні; б) стилем виконавця цієї пісні; 

в) аранжуванням відомої пісні, в яку може бути привнесена спеціально 

практично будь-яка стилістика, взята з естрадного джазу. Співвідношення 

джазу і поп-музики в області вокальної творчості й виконавства в статті 

О. Кізлової визначається як «битва титанів» [57]. Авторка у популярному 

журналіському ключі описує сучасну ситуацію, що склалася в Україні з 

приводу попсової «фанери» (вираз О. Кізлової) і нових стилістичних віянь в 

естрадно-пісенній галузі, де джазові і, як каже автор, навколоджазові зразки 

поступово відтісняють із масової слухової свідомості стандартизовані 

«штамповані» шлягери. 

Спочатку, ще з появою перших джазових пісень і взагалі джазу на 

просторі тодішнього СРСР, ставлення до них було досить суперечливим. Джаз 

в ідеологічному сенсі в період холодної війни начебто прямо і не заборонявся, 

але і не заохочувався. Ставлення до нього з боку влади було, скоріше, 

байдужим, однак процес формування нової джазової лінії в естрадно-масовій 

пісенній культурі йшов природним, стилістично закономірним шляхом. 

З цього приводу, маючи на увазі елементи джазу в мелодиці масових 

пісень, зокрема, пісень І. Дунаєвського, О. Медведєв відзначає наступне: 

«У строгому сенсі слова, І. Дунаєвський ніколи не був джазовим композитором, 

він сам говорив про це. (до речі, не був таким і американець Джордж Гершвін, 

чия роль у історії джазу загальновідома)» [95, с. 33]. Відзначимо, що 

зауваження автора з приводу Дж. Гершвіна, хоча і має під собою підстави, 

відноситься до представника зовсім іншої музично-художньої культури, для 

якої джаз не є явищем «третього» пласту (тобто розважальної музики побуту), а 

входить в академічний професійний пласт, про що йдеться в музикознавчих 

дослідженнях, виконаних у США, зокрема в монографії Г. Хічхока [182]. 
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З приводу І. Дунаєвського, його авторського стилю, можна висловити 

іншу точку зору: композитор орієнтувався на іншу музичну ментальність, але, 

працюючи в сфері масових музичних жанрів і кіномузики, змушений був 

шукати їх нову естетичну якість, пов’язане на пряму з джазом як новим стилем 

музичного вираження в XX столітті. Періодично повторювані «ретроспекції» 

джазової традиції, які спостерігаються в естраді від 1920-х років по 

сьогоднішній день, часто «затьмарюють» власне поп-музику, підтверджують 

важливість джазових впливів на стилістику естрадної пісні, а також, що ще 

більш очевидно, на молодіжну пісенно-танцювальну музику рубежу XX – 

XXI століть. 

Продовжуючи характеристику стилю І. Дунаєвського, О. Медведєв в 

згадуваній вище статті зазначає: «Цей композитор, як ніхто інший з музикантів, 

які працювали в масових жанрах, вгадав наскільки великі можливості джазу в 

розвитку популярної музики» [95, с. 33]. Це стосується, зокрема, провідного 

жанру творчості І. Дунаєвського – пісні, яка, починаючи з цього моменту, стає 

в його інтерпретації еталонним зразком для створення «шлягерної» поп-

продукції в цьому жанрі. Зрозуміло, тут не йдеться про інші видатні естрадно-

пісенні стилі, для яких джаз не є настільки відчутним інтонаційним елементом, 

але все ж таки присутній (наприклад, в стилі В. Івасюка, С. Сабадаша, 

А. Пашкевича, В. Дутковського, М. Мозгового, М. Матусовського, І. Білозіра, 

Б. Яновського, Р. Квінти, О. Злотника, І. Поклада).  

«Сплав пісні і джазу» у творчості І. Дунаєвського О. Медведєв бачить 

«... у мелодиці, ритміці, гармонії. Композитор тонко, ненав’язливо вводив 

елементи джазу в пісенну форму, динамізував і розцвічував її» [95, с. 33]. 

Пісні І. Дунаєвського, які були, в основному, піснями з кінофільмів, 

набували не тільки миттєву популярність у багатомільйонної аудиторії, яка 

через них долучалася до джазу, а й самі ставали джазовими «стандартами» 

(наприклад: «Марш веселых ребят», «Сердце» та «Стрелка» з к/ф «Веселые 

ребята», «Лунный вальс» та «Колыбельная» з к/ф «Цирк»; «Звать любовь 

ненадо» з к/ф «Моя любовь» тощо). 
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У дисертації і статті Д. Лівшиця ([84]; [85]) дано порівняльну 

характеристику американських і радянських тем-стандартів, виявлено їх 

спільність в плані залучення для імпровізації мелодій пісенного характеру, 

взятих з екранізованих мюзиклів, якими, посуті, є більшість фільмів з музикою 

І. Дунаєвського. Для «легкого» естрадного джазу потрібні були саме ці мелодії, 

відомі публіці, а не елітарні і суто інструментальні авторські теми-стандарти, 

характерні для стилю бі-боп 1940-х – 1950-х років. 

Сінтетичнй стиль естрадно-джазової пісні-творчості, запропонований і 

успішно апробований І. Дунаєвським, розвивався далі паралельно з 

виконавською творчістю, де наявність оджазованих пісень стимулювала 

вокалістів до оволодіння двома напрямками (лініями) в естрадно-пісенному 

музикуванні – власне естрадної, в широкому сенсі – поп-музичної і джазової, 

точніше – естрадно-джазової. Якщо перша лінія розвивалася на основі втілення 

популярної пісні російською та українською мовами, зокрема, кіно-пісень, то 

друга лінія існувала і розвивалася завдяки створенню в тодішньому СРСР 

естрадно-симфонічних оркестрів, які виникли в 1960-і роки, незабаром після 

приїзду в СРСР Д. Еллінгтона і його оркестру. На базі оркестрів функціонували 

солісти-вокалісти, в репертуарі яких були переважно західні зразки естрадно-

джазових пісень. 

Серед них як одну з перших на теренах тодішнього СРСР А. Євгеньєв 

називає ім’я Г.  Чохеллі, яка виступала у двох амплуа – «... як виконавиця 

естрадного ‘‘шансону’’ (пісня-речитатив М. Таривердієва ‘‘У тебя такие глаза’’, 

пісня-притча ‘‘Жолтые листья’’ М. Кажлаєва) і як джазова співачка» [43, 

с. 333]. У цьому ж ключі працювала і відома в 1960-і роки естрадно-джазова 

вокалістка В. Пономарьова, яка виконувала «... балади, традиційні джазові 

‘‘евергріни’’, виступала з багатьма ансамблями, працювала в джаз-оркестрі 

Анатолія Кролла» [там само].  

Естрадно-джазова лінія в галузі виконавства була пов’язана і з іншими 

представниками республіканських колективів цього профілю. У їх числі слід 

назвати естонку Ельс Хімму, яка в своєму виконанні «... тяжіла до м’яких, 
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прозорих тонів» [43, с. 334]; грузинку Інгу Перадзе, артистку «... з різким, 

хриплувато-іронічним голосом, яка чудово відчувала джазовий стиль» [там 

само].  

А. Євгеньєв згадує також співачок з Ленінграду – Валентину Дегтярьову, 

що мала «... здатність якогось магічного впливу на публіку ...» [43, с. 334]. 

Ельвіру Трафову, що вміла «... ефектно імпровізувати скетом, винахідливо 

варіювати мелодію, включаючи голос як додаткову фарбу в ансамблі» [там 

само]. Окремо джазова лінія в естрадному мистецтві радянського періоду була 

представлена лише окремими творчими особистостями, особливо, якщо мова 

йшла про високу якість виконання. До таких виконавців можна віднести 

Татевік Оганесян – солістку оркестру Єреванського радіо під керуванням 

К. Орбеляна. Як зазначає А. Євгеньєв, серед співачок, які входили у «пісенне 

ревю» оркестру, Т. Оганесян – «... єдина джазова виконавиця. Її репертуар 

складали віртуозні вокалізи (‘‘Варіації для голосу з оркестром’’ К. Орбеляна) і 

знамениті джазові стандарти (‘‘Специальная авиапочта’’, ‘‘Мистер 

Паганини’’)» [43, с. 334].  

Т. Оганесян – одна з небагатьох джазових співачок, яка мала свій 

виконавський стиль, а не копіювала відомі зразки Е. Фітцджеральд, Сари Воан 

та інших «зірок» вокально-джазового олімпу. Це дозволило співачці придбати 

достатню популярність за кордоном, в основному, зрозуміло, в межах країн 

соціалістичного табору. Зокрема, критика високо оцінила її виступ на 

міжнародному джаз-фестивалі у Югославії (середина 70-х років), назвавши 

співачку «Еллою з Єревану». Після переїзду в США Т. Оганесян зосередила 

увагу на виконанні національно-забарвленого оригінального джазового 

репертуару, який виявився єдино затребуваним на батьківщині джазу, де, за 

словами співачки, «дуже важко бути джазменом». 

Це доводить необхідність спеціального оволодіння співаками і 

співачками технікою і естетикою джазового вокалу. Як зазначає А. Карягина 

«... джазовий саунд легко розпізнається слухачем, але ‘‘набування’’ його для 

джазового музиканта обертається копіткою роботою. Практичне формування 
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власного саунду і є освоєнням джазової стилістики» [56, с. 8]. Будучи явищем, 

тісно пов’язаним з етнослухом, джаз виступає в якості стильової парадигми, а 

для того, щоб, як пише А. Карягина «... дотримати ‘‘чистоту стилю’’, потрібно 

перебувати всередині нього» [56, с. 5]. 

Тому джазовий вокал у національних естрадно-пісенних стилях виступає 

лише як складова їхньої загальної стильової системи. Це доводиться зокрема, 

своєрідним дуалізмом стилів деяких відомих і популярних співачок, наприклад 

Лариси Доліної. Творчість цієї співачки в тій галузі, яка принесла їй 

популярність і визнання, пов’язана з поп-музикою, а джазовий вокал, з якого 

вона починала свою кар’єру, становить менш відому сторону її співочого 

стилю. У підготовленій Л. Доліной збірній програмі «Антології джазової пісні» 

(в 1980-і роки), з якою вона виступала з джаз-оркестром «Современник» під 

керівництвом Анатолія Кролла, представлені спірічуелси, блюзи, робочі пісні, 

диксиленди, знамениті «евергріни », популярні теми бі-бопу («Ночь в Тунисе» 

Д. Гіллеспі) і джаз-року («Испания» Чіка Кореа). Володіючи всіма даними, 

необхідними для джазової співачки (діапазон голосу в дві з половиною октави), 

вміння імпровізувати скетом, швидко запам’ятовувати тексти та 

«вбудовуватися» у стиль, Л. Доліна добре відчуває зміни, що відбуваються 

зараз на ринку поп-індустрії, віддаючи перевагу джазовому вокалу, вплив якого 

все з більшою очевидністю відчувається і в виконуваних нею зразках 

популярної естрадної песні. 

Уплив джазу на естрадно-пісенну творчість – характерна особливість усіх 

без винятку національних проявів останнього. Зокрема, українська естрадна 

пісня формувалася під значним впливом джазової складової, що стало особливо 

помітним у 1960-ті – 1970-ті роки – часи «хрущовської відлиги», коли з джазу в 

тодішньому СРСР були зняті заборони. У музикознавчій літературі України 

процес дослідження шляхів розвитку та різноманітної стилістики естрадно-

пісенних шкіл фактично лише тільки розпочато. Однак деякі питання щодо 

специфіки впровадження джазу в популярну естрадно-пісенну сферу вже 

порушені й висвітлені у низці праць українських авторів. 
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Так зокрема, О. Шевченко, досліджуючи витоки і проблематику 

української популярної музики 1920-х – 1990-х років, звертає увагу на її 

синтетичний характер, особливо підкреслюючи два стилістичних компоненти: 

національну пісенно-танцювальну інтонацію і джазову стилістику. З приводу 

останньої автор виділяє момент поступової комерціалізації, який 

спостерігається вже в період 1920-х – 1950-х років. У цьому процесі автор 

бачить позитивні сторони, оскільки «... процес комерціалізації джазу дозволив 

активно продукувати вітчизняні аудіо- та відеозаписів, піднімаючи таким 

чином джазове мистецтво України до рівня самобутньої джазової школи» [165, 

с. 10]. У межах упровадження вокально-джазової стилістики в українську поп-

музику автор називає, в основному, ансамблі: «Джаз-хорал» (м. Кривий Ріг), 

«Мен Саунд» (м. Київ), квартет Юрія Шепети (м. Київ) , тріо Енвера Ізмайлова 

(пол. Крим) та інші. 

Про джазові впливи на становлення і розвиток української естрадної пісні 

йдеться і в дисертації відомого українського співака, народного артиста 

України М. Мозгового. Автор зупиняється на періоді 70-х – 80-х років 

минулого століття, коли ці впливи стали особливо виразними. Відзначається, 

що в ці роки джаз стає «... важливим фактором розвитку української радянської 

естрадної пісні» [99, с. 9]. Саме в цей період, на думку автора, створюються 

сприятливі умови для популяризації джазу в Україні, що було пов’язано, по-

перше, з його «легалізацією», по-друге, з установою щорічних всесоюзних 

джазових фестивалів, по-третє, зі створенням аматорських і професійних 

ансамблів та оркестрів, в числі яких джаз-оркестри «Дніпро», «Зелений 

вогник», ансамблі «Свірчкове число», «Тріо Найдичів», «Арніка» та інші [там 

само]. 

В. Тормахова в дисертації, присвяченій взаємопроникненню і синтезу 

української естрадної музики і фольклору, висловлює аналогічні думки з 

приводу джазових впливів на естрадну пісню, відзначаючи, зокрема, істотні 

відмінності між їхнім характером у довоєнні і повоєнні роки. Автора цікавить 

питання про синтез джазу як компонента естрадної поп-музики і фольклорних 



80 

витоків, з приводу чого робиться висновок про те, що аж до останньої третини 

XX століття впливи джазу на українську естраду були «прямими», 

американськими, а їх перетворення було пов’язано з фолк-витоками – новим 

синтезом багатошарового характеру, в якому все ж відчутна джазова 

першооснова. У зв’язку з цим відзначаються якісні зміни у самому 

українському джазі, які відбувалися в ньому завдяки «синтезу з вітчизняним 

фольклором» [147, с. 7]. 

Саме в цей період у творчості низки українських вокально-

інструментальних ансамблів з’являються «оджазовані» обробки фольклорних 

пісень, в тому числі й створені тільки на народні тексти (без збереження 

мелодії). Як приклад В. Тормахова називає джазово-вокальне аранжування 

ансамблю «Garbooz trio» за мотивами народної купальської пісні, на основі 

тексту якої вибудувана досить розгорнута композиція [там само, с. 11]. 

У одній з останніх за часом написання дисертацій про українську 

естрадну пісню – роботі О. Колубаєва – підкреслена характерна для періоду 

1980-х – 1990-х років тенденція регіональної специфізації фольклорно-джазової 

гілки у вітчизняній пісенній естраді. Це відноситься, зокрема, до галицького 

регіону, в якому в зазначений період були намічені й реалізовані «... нового за 

функціями естрадно-розважального пласта національного музичного мистецтва 

за участю стильових тенденцій джаз-рок, джаз-фолк, фолк-поп, освоєння 

стилістики диско, поп, рок, кантрі, особливе поширення етно-поп, як втілення 

національної (регіональної) вкоріненості і співзвучності з тенденціями 

сучасності» [61, с. 12]. 

Навіть зроблений тут короткий огляд тенденцій джазових впливів на 

естрадну пісню дозволяє зробити низку істотних висновків. Вони стосуються, 

по-перше спільності витоків джазу і поп-музики, висхідних до фольклорної 

ґенези. По-друге, джаз у вокально-пісенній практиці застосовується в його 

естрадній формі, де комерційний початок «затьмарює» властивості його 

демократичного мейнстриму. По-третє, естрадно-пісенна культура ввібрала в 

себе джазові впливи в синтезі (а іноді в конгломераті, що не досягає синтезу) з 
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іншими стилістичними інгредієнтами – стилями рок-музики, іншими 

«підстилями» в рамках «трьох китів» сучасної системи молодіжної масової 

розважальної музики під загальною назвою – R&B. Цей «сплав» реалізується 

ближче до кінця XX століття, коли чітко заявляють про себе різновиди самого 

джазу, рок-музики і популярної музики (остання в естрадній сфері іменується 

як «поп-музика»). По-четверте, розглядаючи естрадно-масову пісню, необхідно 

враховувати етапи її розвитку в рамках СРСР, обумовлені політичними і 

ідеологічними чинниками. Спільність і відмінності національних естрадно-

пісенних шкіл, у тому числі і в галузі втілення джазу, з більшою визначеністю 

проглядаються лише в останній третині XX – першому десятилітті XXI століть, 

а в попередні періоди естрадна пісня масового попиту розвивалася в 

республіках тодішнього СРСР за загальними тенденціям соціокультурного і 

естетичного порядку. 

 

2.4. Шансон і «авторська пісня» 

 

Говорячи про естрадну пісню в тому її варіанті, який позначається 

сферою поп-музики, необхідно вказати ще на один витік цього «гібридного» за 

своєю суттю явища – феномен шансону і тісно пов’язаний із ним жанр 

бардівської пісні. Найбільше на вітчизняну естрадну пісню вплинули своєрідні 

стилізовані форми шансону, які були практично злиті в єдиному інтонаційному 

комплексі з романсом міського типу або «солоспівом» як власне міською 

українською піснею полуфольклорного походження. 

Звертаючись до етимології слова «шансон» (фр. Chanson – пісня), слід 

зазначити, що під цим терміном мається на увазі широке коло явищ (шансон як 

пісня взагалі), але за традицією саме це слово ототожнюється (або довгий час 

ототожнювалося) з французькою музичною культурою . 

Витоки цього жанру в європейській пісенній культурі йдуть від Ренесансу 

і складають, поряд з баладами і ронделями, базовий фонд французької музично-

поетичної лірики. В процесі історичного буття поняття «шансон» змінювалося, 
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переходило з області одного пласту музики в інший. Зокрема, будучи 

породженням романської академічної музики і поезії, шансон у Франції, тобто 

на своїй Батьківщині, вже до середини XIX століття, у зв’язку з інтенсивною 

комерціалізацією музики, «переміщається» з академічної сфери в 

«третьопластову». У цей період, а, особливо, до кінця століття, формується 

особливий жанр – кабаретний шансон, який також виникає у Франції, але 

швидко завойовує підмостки кабаре і естрадних театрів у всіх країнах 

тодішньої Європи. 

Стиль «кабаретного» шансону (представники у Франції – Арістид Брюан, 

Містенгетт; пізніше – Едіт Піаф; повоєнні роки – Борис Віан, Шарль Азнавур, 

Жак Брель, Жорж Брасом та ін.) відрізняється підвищеною увагою до змісту 

словесного тексту, його оповідної фабули, при якому музична частина, тобто 

власне «пісня», набуває особливих рис. Вона стає своєрідною розмовно-

речитативною, але, завдяки професійним виконавцям, одночасно несе в собі 

велику зрозумілість, щирість, поетичність. Шансон у цілому в його витоках і 

подальшому бутті можна визначити як пісенний естрадно-ліричний жанр 

особливого оповідного роду, для якого музика у вигляді мелодії і 

акомпанементу – емоційний «стрижень» оповідання, реалізатор ключового 

сенсу, який може бути переданий тільки через музичну інтонацію в єдності її 

композиторської та виконавської складових. 

Французький композитор-пісняр і дослідник французької пісні Жан 

В’єнєр у статті «Про пісню» [30], розкриваючи технологію створення цього 

жанру, звертає увагу на основну вимогу до масової пісні нового типу, 

узгодженість і взаємодію музики і поетичного тексту. Ця вимога – головне в 

жанрі «шансон», який послужив однією з головних складових сукупного явища 

естрадно-пісенної культури XX – початку XXI століть. Більше того, стиль 

естрадного шансону зараз актуалізується, відроджується в багатьох 

національних естрадно-пісенних стилях, в тому числі, й у вітчизняному. 

Причину актуальності «пісні» як синоніму шансону Ж. В’єнєр бачить у 

загальних закономірностях комунікації і естетичного впливу цього жанру в усіх 
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його підвидах. Відзначаючи різноманітність авторських підходів до пісні 

(шансону), французький дослідник-практик пише: «І все ж таки існують якісь 

принципи, єдині для всіх. Наприклад, принцип творчого узгодження тексту і 

музики, єдності намірів поета і композитора. Ідеальним випадком буде, якщо 

поет і композитор поєднані в одній особі; приклад – Шарль Трені ...» [30, 

с. 142]. 

У становленні естрадно-масових пісенних жанрів «класичний» 

французький шансон зіграв важливу роль. Це було пов’язано, зокрема, з тим 

великим пієтетом, який відчували представники вітчизняного мистецтва співу 

до французької культури та французької музики, а також з певною 

спорідненістю музичних ментальностей французів (галлів) і слов’ян (росіян і 

українців). 

Російський і український міський романс, який вийшов на естраду на 

межі XIX – XX століть, формувався і функціонував під значним впливом 

кабаретного шансону (т. зв. «петербурзький стиль» пісенної естради тих років 

представленийО. Вертинським, А. Вяльцевой, І. Юр’євим, В. Козіним). До 

плеяди «шансоньє» можна віднести (за виконавською манерою і репертуаром) 

таких естрадних виконавців, як К. Шульженко, представників т. зв. «одеського 

шансону» Л. Утьосова, П. Лещенка. Подібний стиль пісенної естради поєднує 

помітність, доступність і інтимність висловлювання, що робить його особливо 

популярним серед масової демократичної аудиторії. 

У другій половині XX століття, як уже зазначалося, естрадно-пісенна 

творчість стає своєрідним конгломератом різних стилістичних віянь і витоків. 

Зокрема, ближче до кінця століття, особливо, в 70-ті – 90-ті роки, класична 

лінія шансону в естрадно-пісенній творчості перетворюється на власне 

естрадно-розважальну, яка вбирає в себе і танцювальні ритми, модні в ці 

десятиліття. Представники естрадної лінії шансону – chanteu (співаки), серед 

яких Ів Монтан, Анрі Сольвадор, Мірей Матьє, Енріко Масіас, Джо Дассен, 

Патрісія Каас та інші – наближають цей жанр до поп-музики, зокрема, 

перемикають акценти з оповідного тексту на мелодійну виразність, посилюючи 
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ліричну складову вихідного жанру. Лірична лінія у вітчизняній пісенній естраді 

з цього часу також є синтезом (у найвдаліших зразках) або конгломератом (в 

менш вдалих «піснях-одноденках») принципів розважального шансону і 

естради в її шлягерному варіанті. 

Риси пісенної речитації і декламації, властиві жанру «шансон» в його 

французьких джерелах, становлять константу пісенної лірики вітчизняних 

авторів, при чому таких різних, як О. Пахмутова та М. Добронравов в СРСР і 

М. Мозговий, С. Вакарчук у незалежній Україні. Даний тип «пісні-шансону» в 

якості «змінних» містить різні фольклорно-етнічні інтонаційні рішення, що 

конкретизується в кожному окремому випадку. У подібні пісні рідко 

проникають «новомодні» ритми, пов’язані, зокрема, з т. зв. спортивними 

танцями (рок-н-рол, бугі-вугі тощо). Найбільш характерні для них такі символи 

пісенної лірики в галузі її зв’язку з танцем, як вальс. Пісні-вальси взагалі 

складають основу пісенного жанру «шансон», а також тісно пов’язаної з ним 

авторської або бардівської песні. 

На сьогоднішній момент поняття про шансон у вітчизняній естраді 

істотно відрізняється від того, що під ним малося на увазі аж до 80-х – 90-х 

років минулого століття. Шансон входить у розряд жанрів «третьої» музики, 

під якою автор цього терміна – В. Сиров [146] – розуміє досить широке і 

«строкате» за стилістикою коло явищ музичної маскультури. У їх числі такі 

основні, як:  

– джаз у його елітному і естрадному різновидах; до естрадної музиці має 

відношення і те й інше, хоча в «елітних» джазових композиціях типу «ф’южн» 

або в сольних імпровізаціях, які не акомпануються, вже відсутня як така 

доступність і масовість – атрибути естрадного мистецтва;  

– рок-музика з її стилістичною «всеядністью» (вираз В. Зінкевича [51]); 

стилі рок-музики, яка склалася на основі вокально-танцювального джазу 

американської традиції (бугі-вугі, фанк, а до того – соул), включають пісенний 

компонент у його поєднанні з інструментальною електронікою і акустичними 

тембрами; рок-музика – явище, яке потребує поглибленого дослідження, що в 
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даний час робиться як у нас, так і за кордоном (див., зокрема: [4]; [101]; [118]; 

[146]; [173]; [174]; [175]; [181]), а пісенна естрада дуже часто набуває 

стилістики рок-композицій в аранжуваннях, що особливо показово для рок-

опер;  

– поп-музика («популярна» музика в розумінні її як шлягерної пісенної 

культури; в сленговому варіант і– «попса»); «популярна музика» як широке за 

обсягом явище не тотожне «поп-музиці», оскільки може включати і реально 

включає «популярну класику»; «поп-музика» – це особлива стилістика, де в 

адаптованому («знятому») вигляді представлена демократична пісня в її 

ліричних і побутових різновидах, зодягнена в рамку естрадного шоу з усіма 

його атрибутами;  

– шансон, під яким розуміється особлива за стилістикою галузь естрадно-

пісенної творчості, поєднує т. зв. тюремний фольклор (його витоки – 

старовинні пісні «каторги і заслання», на матеріалі багатьох з яких 

формувалися революційні пісні, а потім – т. зв. масові радянські пісні), 

побутову ліричну пісню, частівки, «жорстокий» романс, циганський спів і 

корінну «субстанцію» – кабаретний різновид цього жанру; автори і репертуар 

стилю «новий шансон» представлені в програмах «радіо-шансон» і ТВ в 

відповідних программах. 

Перераховані тут стилі і напрямки «третьої» (В. Сиров) або 

«тертьопластової» (В. Конен) музики базуються саме і переважно на пісенному 

жанрі. Пропонуючи свої рекомендації по створенню «гарної пісні», Ж. В’єнєр у 

вище згадуваній статті пише: «Що є найбільш ефективним в пропаганді 

музичного мистецтва? Пісня. Завдяки пісні музика легко і вільно входить у 

кожен будинок, у кожне серце» [30, с. 141]. Це висуває особливі вимоги до 

якості пісенних жанрів, до якої б галузі творчості (стилю, напрямку) вони не 

відносились. 

Говорячи про побутове відбивання шансону, що вийшов на велику 

концертну естраду в 90-і роки минулого століття, слід розмежовувати два його 

різновиди – художній та маргінальний. Перший варіант шансону можна 
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називати «класичним», який не має практично нічого спільного з укоріненим у 

даний час, коли у певної частини публіки сталося уявлення про шансон як про 

«блатну романтику». Проте, певною мірою, ці різновиди шансону 

зближуються, що обумовлено професіоналізмом їхніх творців і виконавців. 

Характеризуючи особливості сучасного шансону, який вийшов на велику 

концертну естраду, В. Окунєв зазначає, що він – далеко не «примітивний» як 

його часто класифікують: «Шансон – це не тільки тюремна лірика, що піднімає 

питання тлінності буття іноді в дещо грубуватій формі, а ще й красива, лірична 

музика з прекрасними словами і глибоким філософським змістом» [109]. 

Шансон, на думку В. Окунєва, відрізняється яскравою і самобутньою 

соціальною основою – «... відповідне середовище створює ці пісні, а не пісні 

середовище» [там само]. Питання про якість тут вирішується, як і в інших 

жанрах пісенної творчості, в залежності від майстерності творців і виконавців 

пісні, їхньої щирості й переконаності в автентичності і в затребуваності 

соціумом їх власних витворів. 

Головне в шансоні – вірш, що доповнюється, що озвучується через досить 

редуковану (спрощену) мелодію і найпростіший, найчастіше, гітарний 

акомпанемент. Слід розрізняти, однак, як вважає В. Окунєв, «поезію» і 

«тексти»: останні означають примітивну «підгонку» слів під стандартну 

мелодію, а найподібніші «твори» виявляються одноденками, як правило, разом 

з їх виконавцями (В. Окунєв в цьому контексті називає групу «Воровайки», 

А. Зорю, К. Вогник та ін. [109]).  

У спільній публікації мистецтвознавця В. Солдатова і соціолога 

О. Іванова [140] розглядається феномен, що позначається авторами як 

«російський шансон». Автори відзначають, що це поняття до теперішнього часу 

«історично вкоренилося» і виділяють низку властивих йому типологічних рис – 

«... сюжетність пісень; тісний зв’язок із конкретними життєвими ситуаціями, з 

переживаннями людей; мелодійність; використання у віршах стилістики 

розмовної мови з її оборотами і жаргонізмами; підпорядкованість музичного 
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супроводу змісту; не поставлені академічні голоси і навіть неспівочі голоси 

‘‘людей з народу’’, які співають серцем ...» [140, с.  1].  

Ці риси шансону зближують його з аналогічними особливостями, 

притаманними авторській пісні, окремими зразках пісень у стилі естрадного 

року, особливістю яких є демократична основа творчості. Явище, яке в 

«російському шансоні» пов’язано з т. зв. блатняком, не має, на думку авторів 

статті, прямого відношення до цього жанру як до «змістовної пісні широкої 

палітри пісенних стилів і жанрів» [там само]. Пісні, що утворюють жанрову 

підгрупу «маргінального» шансону (автори статті називають тут дворові і 

вуличні хуліганські пісні, босяцькі й злодійські пісні), не можуть бути 

розглянуті як фольклорний шансон особливої властивості, зразки якого живуть 

в усній традиції і час від часу потрапляють до репертуару не дуже вимогливих 

виконавців («Гоп со смыком», «Мурка»).  

Поняття «російський шансон» має певною мірою збірний сенс і означає 

явище, що виникло в ситуації єдиної держави, яким формально був Радянський 

Союз. У радянський період шансон не вітався, хоча і був надзвичайно 

популярним, про що свідчить популярність творчості Б. Окуджави, О. Галича, 

В. Висоцького, Ю. Кіма. Зарахування цих авторів-виконавців до шансоньє 

вельми умовне, оскільки їх творчість не вкладається в нормативи пісенного 

жанру взагалі. Однак, саме шансон породив і стилістику бардівської пісні, а 

лише після того остання стала явищем «андеграунду» і відокремилася від 

«естрадного» шансону. З 1970-х років і по теперішній час «російський шансон» 

в його різних стилістичних варіантах репрезентували М. Шуфутинський, 

Л. Успенська, О.  Розенбаум, М. Круг, О. Новиков, С. Михайлов, В. Медяник, 

О. Ваєнга.  

Українська естрада, яка розвивалася в певний період у руслі радянської, 

хоча і виявляла риси своєї національної самобутності, характеризується лінією 

т. зв. автентичного шансону, заснованого на українських віршованих текстах і 

ґрунтових українських музичних інтонаціях. Серед представників цієї гілки 

української естрадно-пісенної культури можна назвати шансоньє-аутентиста 
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В. Бебешка і групу «Брати Гадюкіни». Відомий український шансоньє 

Г. Кричевський в одному зі своїх інтерв’ю, відповідаючи на питання про те, чи 

існує український шансон, називає низку відомих імен виконавців, у творчості 

яких виявляються явні ознаки цього жанру, – О. Вінника, В. Данилюка, 

І. Зінківську.  

«Чистий» шансон, у принципі, – явище, яке зустрічається відносно рідко, 

його ознаками є перераховані вище риси, сформульовані у статті В. Солдатова 

та О. Іванова. Разом з тим, поєднуючи в собі ознаки багатьох пісенних жанрів, 

які йдуть від фольклору до професійного шоу-бізнесу, шансон сам стає 

компонентом естрадно-пісенної культури. Зокрема, ряд характерних ознак 

шансонної стилістики можна виявити в композиціях С. Вакарчука, наприклад, в 

одній з нещодавно створених ним пісні «Мить», де присутні сюжетна основа, 

романсова мелодія з гітарним супроводом, а також своєрідний тембр голосу 

самого співака з виразними мовними «ковзаннями». Подібні до шансону зразки 

тісно зближуються з авторською або бардівською піснею, хоча остання 

розвивалася з іншої ґенези і характеризується іншими соціальними функціями й 

іншими стилістичними особливостями.  

Про авторську пісню (ще її називають бардівською) йдеться в статтях 

В. Фрумкіна ([154]; [155]). Відомий фахівець в галузі цього специфічного 

пісенного жанру, в першій із цих статей під назвою: «Нові міфи і старі факти» 

зазначає, що думка, висловлена Л. Чебоксаровою про те, що «... авторська пісня 

не була альтернативою естраді, а, скоріше, частиною загальної музичної 

культури, органічно співіснувала з іншими музичними явищами» [163, с. 72], не 

цілком відповідає порядку речей у системі сучасної пісенної культури. 

В. Фрумкін вважає авторську пісню породженням «... другого 

‘‘андеграундного’’ пісенного потоку», який нічого спільного з комерційною 

естрадою і з «офіційно дозволеною поезією і піснею» не мав [155, с. 395]. 

Бардівська пісня виникла як альтернатива офіційній масовій та естрадній пісні з 

її вихолащенним змістом, обумовленим офіційною ідеологією радянського 

періоду. У статті В. Фрумкіна наводиться висловлювання О. Галича – одного з 
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перших радянських бардів, який, в свою чергу, «... любив повторювати слова 

відомої американської виконавиці пісень протесту Мальвіни Рейнолдс: ‘‘Нам 

дуже довго брехали добре поставленими голосами’’» [155, с . 399]. 

Ознаками естетики і комунікації бардівської пісні В. Фрумкін вважає, по-

перше, «... принципово не вокальний спів»; по-друге, використання бардами 

тих пластів вітчизняної та зарубіжної мелодики, яких «... рішуче цуралася 

офіційна пісня» (старовинний романс, вулична міська пісенька, наспіви під 

шарманку, лірика соціального дна, мелодика англійських балад і сучасних 

французьких пісень); по-третє, «... інше співвідношення мелодії і вірша – менш 

прямолінійне, ніж у масових і естрадних піснях» [155, с. 400]. 

Суть бардівської пісні полягає в її особливому «синкретизмі», під яким 

мається на увазі створення тексту і музики однією особою, яка виступає і як 

виконавець-актор. Барди це – перш за все поети, які, «... читаючи або 

виспівуючи свій вірш, не прагнуть дублювати і посилювати те, що вже є в 

словах, як це часто роблять професійні композитори» [там само]. 

Розмірковуючи про природу бардівської пісні, В. Фрумкін помічає і 

особливу якість її мелодії, яка «... нерідко йде ‘‘по дотичній’’ до вірша, а іноді й 

контрастує з ним» [там само]. «Розбіжності» мелодії і вірша в плані образності 

– типове явище для бардівських пісень, де музика «підганяється» по-

особливому підлаштовується під вірш, часто утворюючи з ним суперечливу 

єдність. Цей прийом, як зазначає В. Фрумкін в іншій своїй статті, присвяченій 

проблемі «Музики і слова» в авторській пісні [154], не новий і є типовим для 

фольклору і багатьох пісень радянського періоду, де «бадьорий» зміст тексту 

явно «заперечувався» мінорною музикою (типовий приклад – багато 

піонерських пісень). 

В естрадно-пісенній сфері замість бардівського «синкретизму» широко 

використовується своєрідний «синтетизм», утворений як більш-менш 

професійно організований конгломерат різних елементів, серед яких і 

парадоксальна у багатьох випадках співвідношення музики і тексту. Разхожа 

думка про те, що «музика повинна відповідати тексту», В. Фрумкін вважає 
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«анахранізмом», який йде від практики таперів в німому кіно [154, с. 3]. 

Незважаючи на те, що бардівська пісня заповнює, як і раніше, лакону між поп-

музикою, яка звучить з великою естради, і музикою побуту, що не претендує на 

«офіціоз», ця гілка пісенної культури, що має особливу комунікабельність і 

довірливість в системі «музика – слухач», проникає в шоу-бізнес і стає його 

частиною. Таке «поглинання» природно виникаючих музично-творчих видів 

характерно для комерційної музичної індустрії, де будь-яке явище має масовий 

попит, миттєво підхоплюється, обробляється, тиражується і випускається в світ 

під відповідними рекламними «трендами». Свого часу це сталося з джазом, 

який розшарувався на дві гілки – елітарну і естрадну, так само відбулося і з 

авторською піснею, що розділилася на автентичну і естрадну сфери. 

Багатоскладовність сучасної естрадно-пісенної стилістики передбачає її 

тотальний характер, здатність охопити всі сфери життя і, як результат, 

відповідати будь-яким смакам і потребам. У складній системі функціонування 

естрадної пісні однак виділяються стійкі ознаки константної властивості, до 

яких приєднуються змінні функції, що залежать від тієї чи іншої жанрової 

стилістики. До констант пісенної естради можуть бути віднесені ознаки 

функціонально-комунікативного ряду:  

1) виконання з великою естради, що забезпечується рекламою і 

подальшим тиражуванням (альбоми, кліпи, ноти);  

2) залучення в пісню компонентів інших мистецтв – пластичних і 

візуальних, від майже обов’язкового танцю до комп’ютерної графіки та світло-

колірних ефектів;  

3) провідна роль аранжування, яка постійно оновлюється, слідуючи за 

змінною модою в сфері «нової ритмічної музики» (так називають зазвичай 

молодіжну мас-музику, складове «ядро» сучасної естрадної пісенної культури); 

це відноситься до численних ремейків або кавер-версій тих естрадних пісень, 

які витримали випробування часом і не втратили свою актуальність на 

сьогоднішній день);  
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4) особливе співвідношення мелодії і тексту, де часто спостерігаються 

найрізноманітнішні зв’язки – від прямолінійних збігів до «контрапунктичних» 

неузгодженостей; чим складніше це контрапунктирування, тим глибше зміст 

пісенного зразку і його вражаюча сила в сприйнятті масової аудиторії;  

5) можливість безпосереднього впливу виконавця на текст пісні в його 

музичній і словесній частині; йдеться не тільки про постійне прагнення 

естрадних співаків показати не пісню як таку, а себе в ній, а й про ті прийоми 

виконавської роботи, які роблять кожну інтерпретацію неповторною і 

оригінальною; можуть змінювати мелодійне звучання, ритми, не кажучи вже 

про темпи, динаміки, імпровізаційні вставки та інші «нововведення».  

Як змінні по відношенню до виділених вище констант в естрадно-

пісенному жанрі виступають наступні моменти:  

– типова стилістика епох й історичних періодів, обсяги яких 

скорочуються і вимірюються в розвитку цього жанру в XX – початку 

XXI століть, буквально десятиліттями, а іноді і роками; провідного значення 

тут набувають ритми модних танців, які стають основою естрадних пісень, у 

тому числі й ліричних;  

– національна стилістика, яка впливає на естрадно-пісенний жанр в плані: 

а) вербальної національної мови, інтонаційні особливості якої визначають 

багато в мелодії; б) втілення фольклорних та інших елементів, що входять до 

стилістики кожного естрадно-пісенного зразка;  

– стилі творчих особистостей, які беруть участь у створенні естрадної 

пісні; її «синтетизм» визначається множинністю зображеного в музиці й тексті 

авторства – поета, який написав вірш, композитора, який поклав його на 

музику, аранжувальника, який з’єднав музику і текст у вокально-

інструментальному ансамблі; в естрадно-пісенному шоу беруть участь й інші 

«співавтори» – режисер, балетмейстер, майстри зі світла й кольору, 

звукорежисер, дизайнер і стилісти по костюмах і декораціях, постановники 

мізансцен, танців, сценічних рухів, виконавці й виконавські колективи – балет, 

бек-вокалісти , пантоміма тощо; 
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– жанри і стилі вистав і шоу, їх відмінності в комунікативному плані 

(сольні концерти без театрального антуражу, тематичні концерти із загальною 

програмною назвою і повним використанням театральної атрибутики, збірні 

концерти різних виконавців, концерти на стадіонах, у великих концертних 

залах, малої естради тощо). 

Така класифікація є найбільш загальною для естрадно-пісенного жанру, 

який в цілому відрізняється винятковою мобільністю і гнучкістю, обумовленою 

його комерційною природою. Шоу-бізнес завжди, з одного боку використовує 

усталені безпрограшні «схеми», які часто перетворюються в стилістичні 

інгредієнти естрадно-пісенного жанру. З іншого боку, пісенна шоу-індустрія 

завжди тяжіє до оновлення, будь-якої новації, часто пов’язаної не з самою 

піснею, а з її піднесенням з естради. Тому будь-які класифікації тут можуть 

виявитися умовними і неповними, оскільки різновиди естрадно-пісенної 

естетичної комунікації народжуються буквально на очах глядачів. 

У цілому багатоскладовність естрадно-пісенних «конгломератів» 

ускладнює можливість узагальнень, а тому аналітичні написання естрадно-

пісенних явищ можливі на прикладі конкретних стилів і окремих зразків. Разом 

з тим, стилістичні інгредієнти естрадних пісень завжди істотні для їх розуміння 

як в естетичній, так і в комунікативній якості. Нагадаємо також, що 

центральною фігурою в цьому жанрі є виконавець, який репрезентує самого 

себе. Тому всі естрадно-пісенні стилі є за великим рахунком іменними, 

персоніфікованими, що істотно відрізняє поп-музику від джазових зразків і рок-

композицій, де на першому місці – перебіг і напрям, а не сам образ виконавця 

або виконавців. 

 

Висновки до Розділу 2 

 

Як відомо, всі музичні жанри, в тому числі і естрадно-пісенний, 

формуються на основі первинних джерел (фольклор), втілюваних через їхнє 

подальше професійне відображення-обробку. Естрадно-пісенна творчість 
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набула статусу самостійного виду в системі громадського музикування лише 

наприкінці XIX – початку XX століття і увібрала в себе низку стилістичних 

інгредієнтів, в числі яких: 1)  романс міського типу («російська пісня», 

«український солоспів»); 2) циганський романс і циганський спів; 3) вокальний 

джаз у його естрадному варіанті; 4) шансон і «авторська пісня». 

У широкому сенсі, корінним джерелом естрадної пісні є жанр, який 

визначається терміном «романс» (букв. – «романський», пов’язаний із 

романською культурою). У кожної національно-ментальної аури романс, як 

музичний вираз ліричних почуттів, набував своїх специфічних рис, але завжди 

базувався на поєднанні двох ліній-тенденцій у своїй стилістиці: 1) ґрунтово-

фольклорної (анонімний і аматорські міські варіанти жанру); 2) академічно-

професійної (романс як репрезентант концертно-камерного професійного 

музикування – з початку салонного, а потім філармонічного). 

Взаємодією цих двох ліній-тенденцій визначається шлях, який привів в 

одному зі своїх розгалужень до формування естрадної пісні, де 

«третьопластові» (В. Конен) вокальні жанри синтезувалися з академічними. 

При цьому естрадна пісня, не дивлячись на те, що вона дуже швидко стала 

предметом комерціалізації, а, отже, сферою діяльності професіоналів, зберігала 

і зберігає донині свою імпровізаційно-версійну природу, що «за визначенням» 

суперечить академічному романсу, що перетворюються лише интерпретаційно-

виконавськи. 

Своєрідною перехідною ланкою, «зв’язкою» між академічним романсом і 

естрадною піснею як «полюсами» сольної вокальної лірики стала «російська 

пісня» – жанр, в однаковій мірі характерний для пісенного побуту як в Росії, так 

і в Україні в XIX столітті. «Російська пісня» і споріднений їй український 

міський «солоспів» відрізнялися набагато більшою свободою і 

«нерегламентованістю» для виконавців, а також актуальністю для слухацького 

сприйняття. Будь-які зміни і модифікації тут сприймалися як природні. Це 

стосувалося навіть академічного романсу, зразки якого могли потрапляти в 

систему естрадно-пісенного музикування. 
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Усі вище названі складові естрадно-пісенного жанру як системи могли 

складати і його елементи (свого роду піджанри). Той же романс – російський і 

український – стають основою спеціалізації багатьох естрадних виконавців. 

У стилістичному «сходженні» обох романсових ліній-тенденцій 

спостерігається ряд особливих рис, що вплинули і на виникнення спеціального 

естрадного різновиду пісенно-романсового жанру. По відношенню до 

українських «солоспівів», крім виділення ладогармонійного фактору («гармонії 

солоспівів») дослідники (Б. Фільц, Т. Булат) відзначають такі тенденції, як 

введення в інтонаційний контекст ґрунтових українських ладоінтонацій, що 

впливають на характер мелодики, яка містить типові поспівки національного та 

інонаціонального походження. 

Істотні відмінності академічної та естрадної ліній романсів-«солоспівів» 

укладені в області віршованих текстів, які в класичному романсі відрізняються 

високою художньою якістю, а в естрадній модифікації можуть складатися за 

«штампами», у межах «ремісничої доладності», що особливо характерно для 

шлягерного типу естрадно-пісенної культури. У цій області лише найкращі 

зразки естрадних пісень-романсів відповідають критеріям художніх текстів 

(єдності слова і музики). 

Професійна творчість в області масових пісенних жанрів з їх неминучою 

«естрадизацією», особливо відчутною в сфері ліричної пісні-романсу, 

розвивалася паралельно з музикою побуту, власне розважальними жанрами, 

дуже поширеними в демократичному міському середовищі. Це була особлива 

галузь уже комерційно-розважальної музики, що має свої закони і специфіку. 

До неї відноситься і такий специфічний феномен, як циганський романс. 

Ефект доступності створює у слухача-глядача ілюзію потенційної власної 

участі в акті виконання пісні, – потужний стимул у формуванні естрадно-

пісенної стилістики. Все це відображено в повною мірою в циганському 

романсі з його: 1) простим і зрозумілим змістом поетичного тексту; 

2) підвищеним емоційним тонусом музики; 3) різкими переходами від 

споглядальної меланхолії до «вибухів» почуттів. 
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У циганському романсі суттєвою для естрадно-пісенної культури 

виявилася і притаманна йому манера співу, що відрізняється: 1) інтонаційною 

експресивністю в поданні матеріалу; 2) технікою горлового співу; 

3) нефіксованою «ковзною» звуковисотністю мовного декламаційного плану; 

4) голосовим гліссандо; 5) розспівами-вставками окремих складів тексту, 

найчастіше – в кінці фраз, а також у «зачинах». Така манера співу виявилася 

близькою протяжній пісенності в фольклорі слов’янських народів, що 

дозволило циганського романсу увійти до інтонаційного фонду російської і 

української вокальної культури, в тому числі й естрадної. 

Циганський романс як жанр пісенної творчості привніс в неї свої риси, 

сприйняті розважально-побутовою естрадною сферою. Це: 1) виконання пісень 

і романсів під гітару замість фортепіано; 2) пов’язане з цим спрощення 

фактури, де залишався лише її гармонійний «кістяк» який можна було 

варіювати в конкретному виконанні; 3) наявність у піснях хорового або 

ансамблевого приспіву-рефрену (прообраз естрадного бек-вокалу); 

4) використання простої куплетної форми, яка замінила трьохчастковість 

класичних романсів і «солоспівів»; 5) ладові перетворення діатонічних мелодій 

із впровадженням у них ладів зі збільшеною секундою та інших характерних 

ладоінтонацій. 

Запровадження циганського романсу в естрадно-пісенну стилістику було 

закономірним процесом, який пройшов певні стадії. Перша з них може бути 

визначена як «класична», пов’язана з рисами циганського романсу і відповідної 

йому манери співу, які виявляються в «російській пісні» і ряді українських 

«солоспівів» XIX століття (т. зв. жорстокий романс). Друга стадія відноситься 

вже до перших десятиліть XX століття, коли циганський романс став основою 

естрадної гілки романсової культури взагалі, що було пов’язано з двома 

факторами: 1) формування «класу» естрадних співаків, у першу чергу, що 

працюють в циганській манері співу; 2) поява фірм грамзаписів, що дозволило 

вивести естрадну пісню на справжній рівень шоу-бізнесу. Третя стадія (етап) у 

розвитку естрадного циганського романсу охоплює вже останні десятиліття 
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XX століття (60-ті – 80-ті роки), коли, з одного боку цей жанр стає справді 

самобутнім (театр «Ромен»), а з іншого – включається до загального контексту 

пісенної поп-культури. 

У 1920-ті – 1940-ві роки вокальний джаз, ширше – джазове мистецтво 

стає одним із головних стилістичних знаків естрадної пісенності. Джаз 

проникав у інтонаційну сферу розважального музикування саме через 

«легкожанрову естраду», з якою він нерідко ототожнювався (О. Медведєв). 

Лише до середини 1960-х років джаз стає в тодішньому СРСР 

автономною сферою творчості. Джаз вніс в естрадну пісню дві якості – 

імпровізаційність і новий ритм (Е. Денисов), які склали основу стилістики 

популярних масових пісень, починаючи від пісень І. Дунаєвського. Одночасно 

формувався своєрідний «гібридний» напрям в естрадно-пісенному виконавстві, 

що визначав «по ситуації» і отримав назву «естрадно-джазовий стиль». 

Естрадні пісні з їх танцювально-ритмічною основою досить легко 

«оджазовувались» і, навпаки, джазові пісні оригінальних англомовних зразків 

могли виконуватися в підкреслено-естрадній манері (А. Євгеньєв). 

Принципи джазової імпровізації в корені протилежні естрадній пісні, 

хоча різні синтези цього роду в ній іноді спостерігаються. Сам джаз в його 

корінних витоках – явище інструментальної культури, в основі якої лежить, 

однак, пісенність (теми-стандарти, так звані «евергрін»). Таке явище, як скет-

вокал – типове відображення інструментальної природи джазу, для якого 

«текстове» спів – лише його окрема частина, яка увійшла в т. зв. естрадний 

джаз (В. Конен). Саме останній і був прообразом естрадно-джазової пісні, де в 

складному синтезі об’єднувалися ґрунтові коріння вітчизняної музики з новими 

впливами, які прийшли з зовні. 

Естрадна пісня включає джазові інгредієнти в обмеженому масштабі, що 

може бути пов’язано: а) із задумом автора музики пісні; б ) стилем виконавця 

цієї пісні; в) джаз-аранжуванням відомої пісні.  

Істотним є і момент мови поетичного тексту: англійська мова більш 

розташована до джазового свінгу і ритмічної моторики; російські та українські 
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тексти більш «кантиленні» і тяжіють до пісенної свободи, де інструментальний 

початок джазу не може бути втілено через скет. 

У цілому джазові впливи на естрадну пісню стосуються: 1) спільності 

їхніх витоків, висхідних до фольклорного і напівфольклорного музикування; 

2) того факту, що джаз впроваджувався в пісенну поп-культуру в своїй 

особливій гілці – як «естрадний джаз», де комерційний початок «затьмарює» 

властивості реалістичного мейнстриму; 3) синтетичного контексту цих впливів, 

в якому джаз фактично сплавляється з іншими стилістичними інгредієнтами – 

рок-музикою, «підстилями» в рамках «трьох китів» сучасної системи 

молодіжної масової розважальної музики під загальною назвою R&B («ритм» 

від джазу; «блюз» від пісні); 4) неоднорідності й неодночасності втілення 

джазових впливів на культурному просторі; в кожному національному 

«анклаві» джаз синтезувався, а частіше – «конгломерувався», з ґрунтовими 

фольклорними інтонаціями, що породило особливі стилі національних 

естрадних пісенних шкіл, загальною тенденцією для яких був напрямок «фолк-

джаз» (ближче до кінця минулого століття – «фолк-рок»).  

Одним із близьких до естрадної пісні явищ музикальної маскультури 

виступає жанр шансону, що і дотепер становить популярний напрям пісенної 

творчості. За багатовікову історію свого існування французький шансон (букв. 

– пісня) зазнав ряд метаморфоз, які торкнулися його естетики і 

соціокоммунікаціі. З популярного жанру, відомого, поряд з баладами, 

ронделями, віланелами ще в XVI столітті, шансон трансформувався з початку у 

салонно-розважальний (XIX століття), а потім в суто комерційний музично-

розважальний жанр (межа XIX – XX століть; т. зв. кабаретний шансон). Під 

впливом кабаретного шансону модифікувався і споконвічний російський і 

український романс межі XIX – XX століть (зразок – т. зв. «петербурзький» 

стиль пісенної естради, представлений О. Вертинським, А. Вяльцевой, 

В. Козіним). До плеяди «шансоньє» можна віднести і представників «одеського 

шансону» в особі Л. Утьосова, П. Лещенка.  
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У кінці XX століття в лексиконі любителів естрадної пісні з’являється 

термін «новий шансон», пов’язаний зі творчістю В. Висоцького, О.  Галича, 

Б. Окуджави, Ю. Кіма. Цей вид шансону позначає вже не жанр як такий, а 

цілий напрям у сфері «третьої музики» (В. Сиров), яка виступає в чотирьох 

основних жанрових формах: естрадного джазу, рок-музики, поп-музики, 

шансону. Стилістика «нового шансону» характеризується сплавом різнорідних 

інтонацій, серед яких: 1) фольклорні пісні «каторги і заслання»; 2) побутовий 

міський романс; 3) частушка; 4) «жорстокий» романс з циганськими впливами; 

5) нарешті, корінна «субстанція» шансону – його естрадно-кабаретний 

різновид. 

Тісно стикаючись з естрадною піснею, «класичний» шансон початку і 

середини XX століття істотно доповнюється і навіть модифікується т. зв. 

«російським шансоном» (О. Іванов, В. Солдатов). Посуті, це стилістичне 

відгалуження шансону означало своєрідний гібрид жанрів кабаретного шансону 

і бардівської пісні. Новими тут були такі риси жанру, які істотно вплинули на 

тексти і музику молодіжної пісенної естради 1990-х – 2000-х років: 

1) наративність текстової сюжетики (пісні-новели); 2) особлива лексика вірша, 

насиченого сленговими і побутово-жаргонними виразами і словами; 

3) допоміжна функція акомпанементу, в більшості випадків, найпростішого 

гітарного; 4) особлива манера співу, близька до «парадоксального саунду» у 

вокальному джазі (велика кількість мовних інтонацій, навмисна відсутність 

«поставлених» голосів). 

Особливу специфіку має лінія шансону, яка визначається в даній 

дисертації як автентична. Ця лінія містить спеціальну орієнтацію на ґрунтові 

фольклорні інтонації і є характерною для естрадно-пісенної творчості в Україні 

періоду 1970-х – 2000-х років. Поєднання українських віршованих текстів із 

типовими ладопоспівками національного фольклору народжує особливу гілку 

цього жанру – «український шансон» (його представники – Г. Кричевський, 

В. Бебешко, О. Вінник, І. Зінківська, В. Данилюк, Є. Качанов, А. Грудінська 

тощо).  
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Близько стикається з шансоном, але не є його прямим «відгалуженням» 

такий жанр, як авторська (або бардівська) пісня. Сама собою вона з одного боку 

входить до комунікаційної системи пісенної маскультури і не є альтернативою 

естраді (Л. Чебоксар). З іншого боку, самобутність цього жанру настільки 

очевидна, що він може бути розглянутий автономно, як породження «другого 

андеграудного пісенного потоку» (В. Фрумкін), тобто у вигляді альтернативи 

комерційної естради і офіційної масової пісні радянського періоду. 

Відмінними ознаками авторської пісні як стилістичного інгредієнту 

естрадно-пісенної культури існуючого начебто паралельно з нею, є: 1) відмова 

авторів-виконавців від «вокального» співу (виконавець – поет і актор); 

2) синтетичний характер інтонаційної лексики (від національних фольклорних 

витоків до модних, на період 60-х – 70-х років минулого століття, інтонацій 

англійських балад, сконцентрованих у стилі Beatles, французького «нового 

шансону»); 3) певна неузгодженість мелодії і вірша за типом образності, «менш 

прямолінійний, ніж у масових і естрадних піснях» (В. Фрумкін). 

Узагальнюючи вищевикладене з приводу інгредієнтів естрадно-пісенної 

стилістики, можна запропонувати наступні висновки. Вони стосуються, в 

першу чергу, багатоскладності цього явища, його здатності охопити всі сфери 

життя і відповідати будь-яким смакам і потребам. 

До числа констант естрадно-пісенної творчості відносяться ознаки 

функціонально-комунікативного ряду: 1) особливий тип виконавських 

майданчиків у вигляді «великої естради» (великі концертні зали, спортивні 

комплекси, стадіони); 2) рекламне забезпечення і подальше тиражування 

концертних програм (телевізійні та радіо-трансляції, альбоми, кліпи, ноти); 

3) провідна роль аранжування, яка забезпечує «життя» естрадної пісні у вигляді 

римейків і кавер-версій, що виникають при всіх наступних до неї зверненнях; 

4) особливе співвідношення мелодії й тексту, де спостерігаються часто 

найрізноманітнішні зв’язки – від прямолінійних образних збігів до всіляких 

«поліфонічних» їх неузгодженостей; 5) безпосередній вплив виконавця на 

музику і текст пісні; мова йде не тільки про постійне прагнення естрадних 
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співаків піднести не пісню як таку, а себе в ній, а й про ті прийоми виконавської 

роботи, які роблять кожну інтерпретацію неповторною і оригінальною (зміна в 

мелодиці, ритмі, не кажучи вже про темпи, динаміку, імпровізаційні «вставки» 

тощо).  

Дані константи естрадно-пісенного жанру коригуються за рахунок 

пов’язаних із ними «змінних» значень, що визначаються контекстно. У їх числі: 

1) стилістика епох і періодів, обсяги яких мають тенденцію до скорочення і 

вимірюються в розвитку цього жанру буквально десятиліттями, а іноді й 

декількома роками; 2) провідне значення ритмів модних танців, які стають 

основою естрадно-пісенного музикування; 3) національно-ґрунтовий 

компонент, що впливає на стилістику жанру в плані: а) специфіки вербальної 

мови, особливості якої неминуче перетворюються в мелодику, б) спеціального 

впровадження ладомелодійних і ритмічних інтонацій ґрунтового фольклору в 

його синтезі з інонаціональними впливами; 4) «синтетизм» стилів творчих 

особистостей, які беруть участь у створенні естрадно-пісенного продукту; його 

авторами і співавторами є: поет, який написав вірш, композитор, який поклав 

його на музику, виконавець-соліст як центральна фігура пісенного шоу, 

аранжувальник, який створив певний тип вокально-інструментального саунду, 

режисер, балетмейстер, майстри за світла і кольору, звукорежисер, дизайнер, 

стилісти по костюмах і декораціях, постановники мізансцен, танців, балет, бек-

вокалісти, пантоміма; 5) відмінності в жанровій комунікації естрадно-пісенних 

уявлень (сольний концерт одного виконавця без театрального антуражу, 

тематичні концерти із загальною програмною назвою і повним використанням 

театральної атрибутики, «збірні концерти» кількох виконавців). 
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РОЗДІЛ 3 

ТИПОВЕ ТА ІНДИВІДУАЛЬНЕ В УКРАЇНСЬКІЙ ПІСЕННІЙ 

ЕСТРАДІ 

3.1. Загальна динаміка становлення і періоди розвитку жанру 

 

Пісенна естрада – явище багатоскладне. Разом з тим, за кількістю 

охарактеризованих вище стилістичних інгредієнтів цього жанру, 

відмінностями в його історичних та регіональних, а також індивідуальних 

проявів стоїть типологія поняття «популярна музика». Все, що було сказано з 

приводу цього феномену в перших двох теоретичних розділах даної 

дисертації, тут слід доповнити прикметником «українська». 

У найбільш узагальненому плані про це йдеться в дисертації О. Шевченко 

[166]. Автор виходить із визначення сутності самого поняття «популярна 

музика», досліджуючи спочатку трактування цього феномену в перші 

десятиліття XX століття, коли він став вживатися і по відношенню до 

українських реалій. Відзначається, зокрема, що у вітчизняній музиці ідея 

«популярності» стала офіційно проголошеною в 20-ті роки минулого століття. 

Тоді вона означала певну ідеологію, пов’язану з вимогою «...  будування 

‘‘мистецтва для всіх’’ шляхом переорієнтації всіх жанрів музичного мистецтва 

на створення однорідної ‘‘музики для мас’’, причому, фахівці повинні були 

орієнтуватися на смак, музичний рівень мас» [166, с 7]. Таке «примусове» 

звуження кордонів «популярної музики» було пов’язано з народженням жанру 

«радянська масова пісня», який мав і свої українські версії в творчості таких 

композиторів, як П. Козицький, В. Арсланов, Ю. Мейтус. 

Масова пісня радянського періоду з її однотипною символікою і 

військово-патріотичною спрямованістю не могла, однак, охопити всіх потреб 

демократичної аудиторії, для якої «легка музика» означала, в першу чергу, 

лірику і розважальність. На український ґрунт починають проникати уявлення 

про «масову музику», які вже давно склалися на Заході, а також в Росії. Як 

вважає А. Сохор [139], це сталося на Заході ще в 20-тих – 30-тих роках, а в 
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Росії – к 60-х – 70-х роках XIX століття, а в загальному європейському 

масштабі цей процес «... набував стрімкого розвитку у XX столітті після 

першої світової війни» [166, с. 7]. 

Шлях, який пройшла українська популярна музика, в цілому був 

ознаменований стилістичним поворотом, що стався лише порівняно недавно – 

у 80-тих роках минулого століття, коли був офіційно визнаний факт існування 

молодіжного феномена як носія основних ознак цього жанру. Тоді ж з’явилися 

і досліди теоретичного осмислення молодіжної пісенно-танцювальної поп-

культури, представлені в роботах О. Журбіна ([42]; [43]), О. Запесоцького 

([45]; [46]), І. Кона ([59 ]; [60]) (1980-ті – 1990-ті роки); В. Дряпіки [38], 

В. Тормахової [140], М. Мозгового [95] (2000-ті роки). «Молодіжна музика» – 

стилістично різнорідне поняття і явище, що включає, на думку О. Шевченко 

«... будь-які жанри, стилі, напрями, що користуються популярністю у молоді, а 

саме: традиційну естраду, диско, рок-музику та виконуються ‘‘молодими для 

молодих’’» [166, с. 8]. 

«Українська популярна музика» – естетико-комунікативний феномен, що 

сформувався за музичними і соціальними функціональними ознаками, що 

охоплює нові потреби суспільства, зокрема «... потреби у відпочинку, 

розвагах, спілкуванні з однолітками, звуковому оформленні побуту, де велике 

значення має синтез музики і слова, танцю, дії, сценічне оформлення» [там 

само]. Література, присвячена українській естрадній пісні як найважливішій 

складовій сфери вітчизняної легкої музики, охоплює низку питань 

загальнометодологічного і спеціального музикознавчого порядку, але в 

більшості випадків йдеться про інформаційні видання, призначені для 

масового читача. 

Серед праць, які розкривають методологію питання про українську 

естрадну пісню, крім вище названих досліджень, можна назвати дисертацію 

В. Тормахової [147], присвячену взаємопроникненню й синтезу української 

естрадної музики та фольклору. Одним із визначальних моментів у створенні 

даного синтезу була загальна тенденція до «ліризації» жанру масової пісні, яка 
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виразно проявилася в період 50-х – 80-х років минулого століття. У творчості 

таких композиторів як І. Шамо, П. Майборода, а пізніше – В. Івасюк, 

С. Сабадаш, А. Пашкевич, В. Дутківський, спостерігається синтез 

фольклорних впливів (в основному, гуцульський фольклор із його 

характерною ритмікою і ладами) і «модних» на той період ритмів та інтонацій 

(рок-н-рол, боса-нова, біг-біт, твіст). 

Відзначаючи цей факт, дослідники, зокрема, О. Шевченко робить 

висновок про те, що «... органічне включення народно-фольклорних інтонацій 

в русло радянської масової, а згодом, і естрадної пісні – ось ті особливості, які 

визначають характерність та специфіку саме української естрадної пісні 

періоду 1950-х – 1980-х років» [166, c. 11]. Автор відзначає також, що 

тенденція «ліричного струменя» української естрадної пісні цього періоду 

«... дала сильний поштовх для подальшого розвитку нової національної моделі 

української популярної музики – традиційної естрадної пісні» [там само]  

З урахуванням констант естрадно-пісенного жанру – комунікативної 

доступності, масовості, «шлягерності» і прагнення до виділення в якості 

«хіта», можна окреслити основні тенденції становлення, еволюції і сучасного 

стану естрадно-пісенного жанру в Україні. Нагадаємо, що в «центрі» цього 

жанру знаходиться фігура виконавця, навколо якої концентрично 

об’єднуються інші учасники акту виконання-творчості – композитор, поет, 

аранжувальник, режисер-постановник та інші. Центральною ж фігурою в 

здійсненні творчих проектів є продюсер, представлений як творча особистість 

або як продюсерський центр – колективний організатор і розповсюджувач 

естрадно-пісенного продукту. 

Поряд із традиційною естрадною піснею, яка завжди містила риси 

шлягерної культури, естрадно-пісенний жанр в Україні з кінця 80-х років 

минулого століття набуває особливої якості хіта (від англ. hit – великий успіх, 

модний шлягер). Характеризуючи семантику цього явища, вкоріненого саме в 

естрадно-пісенному музикуванні, В. Тормахова, по-перше, вважає його 

«відмінною рисою поп-музики», по-друге, виділяє таку особливість пісні-хіта, 
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як «опору на установлені моделі» [143 , c. 7]. Автор навіть перераховує типові 

риси пісні-хіта: виразна мелодика, яка здатна легко запам’ятовуватися; 

найпростіша гармонія; куплетна форма; особлива манеру виконання в «стилі 

певного напрямку» (рок-, поп-, диско тощо) [там само]. 

Естрадні «хіти» відрізняються достатньою мобільністю в 

комунікативному сенсі. Сутність комерційної естради та шоу-бізнесу в цілому 

полягає у штучній організації «параду хітів», де враховуються інтерактивні 

опитування і виділяються відповідні місця в спеціальних програмах радіо і ТБ. 

Змагання, конкурси, «паради», рейтинги тощо сприяють підтриманню 

інтересу до певних естрадних співаків і груп, що супроводжується досить 

ілюзорною «об’єктивністю» в соціоопитуваннях. 

Разом з тим, естрадна пісня в Україні містить безсумнівні художні 

достоїнства і являє собою на сьогоднішній день сформоване творче явище, 

ознаками якого виступають такі елементи, як:  

– опора на естетику «хіта» з його доступністю і певним редукуванням 

форми; стильовим синтезом у вигляді взаємопроникнення напрямків і течій у 

рамках широко розуміючого естрадно-масового жанру;  

– створення (при чому, майже обов’язкове) нових стильових напрямків, 

які представляють собою різноманітні «синтези» і «конгломерати» вже наявних 

(фолк-рок, етно- джаз та ін.) з «ухилом» на музику танцювального характеру;  

– широке використання фольклорної автентики – мелодійної, ладової, 

ритмічної, тембрової, вокально-виконавської (архаїчні пласти фольклору в дусі 

академічної неофольклорістіки, використання народного інструментарію в 

поєднанні з електронікою, народної манери співу в естрадно-пісенних 

композиціях);  

– розширення «інтонаційної географії» запозичених джерел у вигляді 

елементів музично-творчих видів XX століття (термін В. Конен [66]; стилізації 

під музику Сходу, Африки, Латинської Америки, з одночасним збереженням 

власної національної стилістики );  
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– «міксти» електронних і акустичних інструментів, комп’ютерна обробка 

звуку, у тому числі й вокального, що розкриває нові можливості в тембрі, 

динаміці й загальну якість колориту сучасних естрадно-пісенних «саундів». 

Дані ознаки, класифіковані В. Тормаховою [147, с . 7], нами істотно 

перероблені в плані теоретичного узагальнення, що дозволяє бачити в 

українській естрадній пісні аналог світових моделей традиційної пісенної 

естради, але забарвлених у національні «етнослухові» (І. Земцовський [50]) 

тони. Така специфіка визначає і прогресивну динаміку розвитку естрадно-

пісенного жанру в Україні, який пройшов досить тривалий шлях розвитку в 

напрямку від «наслідування», «стилізації» до «академізації». Ці терміни 

відносяться до становлення будь-яких музично-видових стилів, які завжди 

виходять із рамок прикладних та інтонаційно несамостійних функцій на шлях 

художньої автономності та закріпленості своїх власних жанрових і стильових 

ознак. 

Українська естрадна пісня не є тут винятком, хоча і розвивалася вона з 

певним історичним «відставанням» від західно-європейських і американських 

моделей, що виникли ще в 20-тих роках минулого століття в рамках мюзиклів 

і музичних комедій в театрі і кіно. Основним напрямком західної естради, 

«перекладеної» в сферу шоу-бізнесу, був естрадний джаз, який поступово 

спрощувався до масових «поп-варіантів», а разом з розвитком музичної 

електроніки склав основу рок-музики, яка, не дивлячись на її всесвітнє 

поширення, залишилася все ж таки надбанням англомовної музичної естради. 

В Україні створення естрадно-пісенної культури нового типу починаєтся 

з 50-х – 60-х років минулого століття. Це був період становлення поп-музики в 

її автономній жанрово-стильовій якості, яка істотно відрізняє її від таких 

явищ, як «популярна музика» або «народна музика». Цей факт фіксується в 

дисертації М. Мозгового, який у зв’язку з цим відзначає, що, «… за словами 

Т. Чередниченко, ‘‘нова’’ поп-музика виникла у середині 50-х років; до її 

джерел відносяться такі музичні стилі, як джаз, ритм-н-блюз, кантрі, рок-н-

рол» [99, с. 5]. До стилістичних інгредієнтів корінного історичного вигляду, 
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описаних нами в попередньому розділі даної дисертації, додаються нові 

«стилі», що виникають на «неоестрадній основі». Саме вони, наче 

накладаючись на традиційну естрадну пісню будь-якої історичної генези, 

визначають приналежність того чи іншого естрадно-пісенного зразка до 

різновидів поп-музики як спеціального жанрово-стилістичного явища. 

Характер об’єднання-синтезу «старого» традиційного і «нового» 

новаторського становить основу класифікації української пісенної естради на 

періоди її становлення і розвитку. Хронологічно ці періоди виділені й 

розглянуті в оглядовому порядку в дисертації М. Мозгового [99 c. 6 – 14]. 

Автором запропонована наступна історіографія даного питання, що охоплює 

три періоди, які датуються, відповідно, 1950-ми –1960-ми; 1970-ми – 1980-ми; 

1990-ми –2000-ми роками (дисертація була написана в 2007 році). 

Перший період відрізнявся, на думку М. Мозгового, низкою специфічних 

особливостей, в числі яких були чинники політичного, соціо-культурного і 

власне художнього порядку. У 50-ті – 60-ті роки минулого століття в 

українській естрадній пісні вперше стали спостерігатися самобутні художні 

«сплави» у вигляді появи і подальшої «філармонізації» самодіяльних 

вокально-інструментальних ансамблів, що виникали на ґрунті міської пісенної 

культури з характерним для неї синтезом ґрунтового фольклору та авторської 

пісні-романсу. В галузі авторства тут виділяються композитори-піснярі П. і 

Г. Майбороди, І. Шамо, О. Білаш, С. Сабадаш, І. Поклад, А. Горчинський, що 

використовують в якості текстів вірші класиків української літератури 

радянського періоду А. Малишка, В. Сосюри, Б. Олійника та інші. 

Паралельно цій «академічній» гілці в естрадній пісні закріплювалася і 

інша тенденція – «бардівська». Як зазначає М. Мозговий, на початку 60-х 

років минулого століття «... на тлі посилення інтересу до розважальної пісні й 

танцювальної музики, самодіяльної композиторської та виконавської 

творчості легалізувався міський пісенний фольклор ...» [99, с. 6]. Естрадна 

пісня такого роду була принципово новим художнім явищем, свого роду 

альтернативою традиційній радянській естрадно-масовій пісні. Це було 
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відображено не тільки в соціально та психологічно значущих текстах таких 

популярних тоді авторів-виконавців, як В. Висоцький і О. Галич, але і в 

яскраво вираженій психологічності і національно-ґрунтовій ментальності 

українських «нових шлягерів», представлених у репертуарі таких вокально-

інструментальних ансамблів як «Смерічка», «Червона Рута», «Кобза», «Мрія», 

«Водограй», «Світязь» та інші. 

До нового українського естрадно-пісенного стилю, який формувався тоді 

поряд із самодіяльними вокалістами та інструменталістами, залучаються і 

професіонали-академісти з концертно-камерною та оперною підготовкою. У 

цей період «... становлення вітчизняної естрадної пісні відбувалося в руслі 

дотримання традицій народного мелосу, а також класичного романсу, оперети 

та вальсу. Найвідоміші естрадні виконавці мали, в основному, академічну 

освіту та досвід оперної практики. Йдеться, передусім, про Д. Гнатюка, 

Н. Кондратюка, Ю. Гуляєва, К. Огневого, Д. Петриненко, А. Мокренка, 

А. Таранця» [99, с. 9]. Популяризації і всенародному визнанню творчості цих 

співаків і згадуваних вище композиторів сприяли ЗМІ – радіо і ТБ, на яких з 

часів т. зв. «хрущовської відлиги» регулярно звучали українські естрадно-

пісенні «хіти».  

Одночасно із зазначеними вище тенденціями йшло формування нового 

лексичного фонду української пісенної естради, головною визначною ознакою 

якого була взаємодія і взаємопроникнення національно-ґрунтових 

фольклорних інтонацій із інонаціональними стандартами. Класифікуючи 

форми цього «злиття» В. Тормахова [147, с. 8] виділяє наступні: 1) обробки 

народних пісень у певній стильовій манері; 2) цитування фольклорного 

матеріалу в естрадно-пісенних композиціях; 3) створення оригінальних 

композицій на фольклорній основі – інтонаціях, звукорядах, текстах, 

прийомах виконання (без прямого цитування); 4) «сплав» національної манери 

виконання з інонаціональними (блюз, боса-нова та ін.).  

Ці синтези стають характерною рисою другого, відповідно до 

класифікації М. Мозгового, періоду в розвитку української естрадної пісні, 
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датованого 70-ми – 80-ми роками минулого століття. Серед його характерних 

тенденцій, поряд зі збереженням базових основ минулого періоду (злиття 

аматорського і професійного в естрадно-пісенній творчості), виділяються 

наступні: 1) розширення естрадно-пісенного діапазону – від обробок народних 

пісень до сучасних шлягерів; 2) індивідуалізація естрадно-пісенного 

мистецтва України, яке, на відміну від «гуртів» 1960-х років, стає 

персоніфікованим, згрупованим навколо особистостей видатних співаків і 

співачок (в їх числі М. Мозговий називає С. Ротару, Ю. Богатикова, 

В. Зінкевича, Н. Яремчука, В. Леонтьєва та ін.) [99, с. 9]. 

У цей же період українська естрадна пісня починає відчувати сильні 

впливи джазу, які спостерігалися ще раніше, в 1960-тих роках, але не були 

приведені в більш-менш системний вид. Новий характер впливу джазу на 

українську пісенну естраду був обумовлений зміненими соціо-

комунікативними умовами. Джаз став офіційно визнаним музично-художнім 

явищем, що відбилося у створенні професійних колективів (джаз-оркестри 

«Дніпро», «Зелений вогник», ансамблі «Свірчкове число», «Тріо Найдичів», 

«Арніка» тощо). Велику роль зіграли також фестивалі і конкурси, засновані в 

описуваний період, в яких могли брати участь представники джазового та 

естрадного «цеху», як вітчизняні «радянські» (Сочі, Ялта, Юрмала), так і 

зарубіжні (Сопот, Варна). 

Як відзначається дослідниками української пісенної естради, зокрема, 

Н. Мозговим [99] і О. Колубаєвим [61], знаменним явищем, що визначило 

класичний мейнстрим у розвитку пісенного українського фолк-поп стилю була 

творчість В. Івасюка. М. Мозговий зазначає з цього приводу, що одним з 

визначних «... суб’єктивних чинників розвитку української пісні на початку 

70-х років слід вважати життя і творчість В. Івасюка» [99, с. 10]. О. Колубаєв 

мислить творчість В. Івасюка в тому ж контексті, характеризуючи його в 

цілому як «... новий етап еволюційних процесів у спадкоємності фольклорного 

начала, та його прочитання в руслі регіональної традиції салонно-естрадного 

солоспіву-танцю та актуальних танцювальних ритмів сучасності ...» [61, с. 13]. 
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Серед характерних особливостей естрадно-пісенного стилю В. Івасюка автор 

виділяє жанрове багатство, «шлягерний» етнохарактерний мелодизм, глибину 

ідеї і значну емоційну амплітуду [там само]. М. Мозговим відзначається в 

якості висновку, що створені В. Івасюком у другій половині 60-х – на початку 

70-х років минулого століття «... численні пісні, зокрема, ‘‘Червона рута’’ і 

‘‘Водограй’’, донині залишаються класикою вітчизняної естрадної музики» 

[99, с. 10]. 

Той факт, що українська естрадна пісня до початку 80-х років минулого 

століття знайшла свою класику, означав можливість її подальшого розвитку в 

руслі стильової «модернізації». 1980-ті роки в галузі української естрадно-

пісенної стилістики ознаменувалися освоєнням стилю рок-музики, що 

з’єднується з національними лексичними основами (т. зв. фолк-рок). На 

відміну від стилю «фолк-поп», цей напрям у національній естрадно-пісенній 

творчості відразу ж набув статусу професійного. Рок-музика в її еталонних 

зразках (стилі Beatles, The Rolling Stones, Pink Floyd, Deep Purple, The Doors 

тощо), відрізняється певною «розмитістю» жанрово-стильових витоків, 

стилістичною «всеядністю» (вислів В. Зінкевича [51]). Це означає тяжіння 

рок-композицій до широко розуміючогося принципу стильового цитування, 

межі якого завжди залишаються відкритими для залучення в цей процес будь-

яких нових інгредієнтів. 

Саме принцип цитування розглядається в роботі В. Тормахової як 

сполучна ланка між стилістикою класичного зарубіжного року і його 

українським варіантом. Автор виділяє такі різновиди цитування фольклору в 

рок, поп-музиці і джазі: 1) цитування вербального народного тексту в поєднанні 

з оригінальною мелодією і аранжуванням; 2) цитування народної пісні як 

інструментальної теми в поєднанні з авторським аранжуванням; 3) цитування 

народної пісні разом із вербальним текстом, при якому авторське начало 

проявляється тільки через аранжування; 4) цитування народної мелодії в 

поєднанні з новим вербальним текстом; 5) цитування народного 
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інструментального матеріалу включаючи і відповідний йому інструментарій 

[147, с. 10]. 

Інструментальна природа рок-музики позначалася на досить «помірному» 

використанні в ній ресурсів естрадно-пісенного вокалу. Рок-композиції таких 

груп, як «Брати блюзу», «Брати Гадюкіни», «ВВ», відрізнялися широким 

використанням народно-інструментальних мелодій коломийкового типу з 

одночасним залученням, поряд з електронікою, акустичних інструментів 

(скрипка, баян, сопілка, цимбала, трембіта та ін.). Фолк-рок як стиль, що 

сформувався в середині 80-х років минулого століття в українській естраді, в 

свою чергу еволюціонував, вбираючи в себе пісенні елементи, що 

відчувається вже на початкових етапах його функціонування. 

У 1980-х роках відбувалося зближення стилів рок- і поп-музики під 

егідою ґрунтового українського початку, що позначилося на поступовому 

виявленні в т. зв. «програмному» року (чергування пісенних куплетів і 

імпровізацій) вокально-складової сольного типу, яке за стилістикою 

зближалася з піснею-романсом, авторською піснею, шансоном та іншими 

ключовими інгредієнтами естрадно-пісенного жанру. Це поєднувалося з 

інструментальними і спеціальними вокальними фарбами, а також з яскраво-

вираженою тенденцією до театральності, характерно в цілому для розвитку 

популярної масової музики останніх двох десятиліть XX – початку 

XXI століть. У цьому стилістичному ключі слід розглядати український фолк-

рок, а також синтезований із ним стиль фолк-поп, представлений вище 

зазначеними групами, а в подальшому, вже з 1990-х років, такими 

колективами, як «Мертвий Півень», «Плач Єремії» , «Скрябін», «ТНМК», 

«Океан Ельзи», «Друга Ріка» та ін. 

Крім вокально-інструментальних ансамблів, що виникли на синтетичній 

основі рок- і поп-стилів, на рубежі 1980-х – 1990-х років виявляється 

своєрідний ренесанс традиційної естрадної пісні, яка стає переважно ліричною 

і містить вже явні, спеціально впроваджувані українські лексичні елементи – 

як музичні, так і вербальні. Змінюється і виконавська манера академічного 
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типу, яка культивувалася в естрадно-масовій пісні радянського періоду. 

Співаки та співачки нової генерації прагнуть до виявлення індивідуально-

особистісного початку, виробляють свою неповторну інтонацію і манеру 

подання пісень, що характерно для творчості таких виконавців, як Н. Яремчук, 

В. Зінкевич, О. Білозір, І. Бобул, Л. Сандулеса, А. Кудлай, В. Білоножко, 

П. Зібров. 

Відображення і «модернізація» естрадно-пісенних традицій у 90-тих 

роках минулого століття супроводжувалися певними кризовими явищами, 

пов’язаними в першу чергу з факторами соціально-економічного порядку. Це 

був початок періоду, який визначається як поглинання української пісенної 

естради індустрією шоу-бізнесу. Початок цьому було покладено, як вважає 

М. Мозговий у 1994-му – 1997-му роках, коли «... після проголошення 

державної незалежності України формування нової ціннісної орієнтації 

відбувалося у поєднані зі зростаючим інтересом до феномена поп-культури» 

[99, с. 12]. 

Центральними елементами нового стилю української естрадної пісні 

стають продюсерські установки, що формуються на основі аналізу попиту-

пропозиції з розрахунком на певну комерційну вигоду пісенних проектів. 

Вперше в українській естрадно-пісенній творчості комерційні завдання 

висуваються на перший план явно і чітко, затьмарюючи часто етичні та 

ідеологічні, в тому числі й національно-ментальні. Саме тоді «... деякі 

вітчизняні бізнесмени і зарубіжні фірми-нерезиденти почали усвідомлювати 

привабливість перспективи інвестування в національну естраду» [там само]. 

І тому необхідно було вирішити цілий комплекс завдань, що включають: 

фінансово-матеріальне та рекламно-інформаційне забезпечення всього 

процесу випуску на ринок пісенної продукції; придбання музичних творів; 

зйомки кліпів; запис CD, магніто-альбомів; радіо- і телепередачі; гастрольно-

концертну діяльність; проведення прес-конференцій; презентацій та інше [там 

само]. Це – характерні особливості третього, сучасного етапу в розвитку 

української естрадної пісні як провідної складової шоу-бізнесу. Цей етап з 
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певними модифікаціями і нововведеннями триває і донині. Естрадно-пісенна 

творчість стає не тільки предметом купівлі-продажу, а й соціально-значущим 

феноменом, який уособлює в собі часто «всю музику», що підтверджується 

різноманітними шоу, фестивалями конкурсами, хіт-парадами, опитуваннями 

аудиторії, випусками спеціальних періодичних видань, таких як бюлетень 

«шоу-бізнес», журнал «Галас», газета «Музичний тиждень», «Територія 

‘‘А’’».  

Система ЗМІ забезпечує постійний «підігрів» інтересу у публіки до явищ 

музичного шоу-бізнесу, що не завжди адекватно художній якості нових 

українських естрадних пісень, а також їх виконанню. Разом з тим, 

«індустріалізація» системи, яка може призвести до низькоякісного 

тиражування, в цілому не позначилася на прогресивному розвитку української 

пісенної естради. З цього приводу М. Мозговий зазначає наступне: 

«Незважаючи на комерціалізацію естради, вітчизняному естрадному 

пісенному мистецтву вдалося зберегти національну самобутність й високий 

художній рівень, хоча в порівняно з попередніми десятиліттями питома вага 

нових популярних музичних шедеврів істотно зменшилася» [99, с. 14]. 

Яскраво виражена українська національна основа в поєднанні зі 

зростаючою майстерністю естрадних виконавців, багато з яких отримують 

зараз спеціальну освіту на кафедрах і відділеннях естради та джазу в музичних 

училищах, консерваторіях і ВНЗ культури України, а також самі викладають в 

них, є запорукою успішного розвитку естрадно-пісенного рок- і поп-

мистецтва. Доказом цього факту виступають численні професійні колективи, 

фестивалі і конкурси, де українські виконавці займають призові місця 

(показовий у цьому плані конкурс «Євробачення» – Руслана (2004) і Джамала 

(2016) – посіли перші місця, що дозволило двічі провести цей творчий захід на 

базі України). 

Процеси, що відбуваються на наших очах в українській естрадно-пісенній 

творчості в цілому можна охарактеризувати як професіоналізацію та 

універсалізацію цього роду популярної музики. Перше пов’язане з високою 
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планкою майстерності таких колективів і виконавців, як незмінно популярні в 

Україні й за кордоном групи «Океан Ельзи», «Воплі Відоплясова», а також 

досить нові колективи: «Бумбокс», «Тік», «Крихітка Цахес», The Hardkiss, 

Pur:Pur, Оnuka. Характерна особливість цих та подібних груп – поєднання 

фолк-орієнтації до професійних стандартів колективів і виконавців світового 

класу, перш за все, англомовних. 

Другою стороною сучасної української естрадно-пісенної маскультури є 

універсалізм, що проявляється все чіткіше. Це виражається в розширенні 

стилістичних і ментально-етнічних рамок естрадно-пісенної творчості, в 

орбіту якого потрапляють не тільки культивовані раніше інгредієнти 

«академічного» і «третьопластового» рівнів, а й нові додаткові форми. У їх 

числі:  

– афроамериканський фанк, втілений на українському ґрунті групами 

Sunsay, «Бумбокс», «Горячий Шоколад»;  

– панк-рок (на англ. – Punk rock), в стилі якого працюють групи «Борщ», 

«Бреем Стокер», «Тартак», «Тостер», «ТОЛ», Doping;  

– психоделік-рок, що репрезентується численними відомими «гуртами», в 

числі яких «Океан Ельзи», «Воплі Відоплясова», «Скрябін», «С.К.А.Й.», «Друга 

ріка», «Плач Єремії», «Грін Грей», «Табула Раса», «Вермут», «Фантом», Med 

Heads, Marakesh;  

– танцювально-молодіжний стиль хіп-хоп, що вийшов з диско 1970-х 

років, представлений в Україні в даний час такими колективами, як 

«Байконур», «Мікрошум», Hot Point, BLACK COASt, LCA, J-Praddas, Fresh Air, 

JST Dress, Code;  

– реп, в стилі якого працюють такі ансамблі, як Tarantinos, Rose Legion, 

Andwert, Indigo, VISHNI, Megapolis230, D56, 20100, «По Ту Сторону»;  

– фолк-рок, представлений як основна лінія в творчості таких груп як 

«Млин», «Світ Гойя», «Гайдамаки», «Вітер Води», «Флінт», «Тінь Сонця», 

«Невидь», «Мерва», «Мандри», Fleur; 
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– данс-поп, що об’єднує вихідну дансантность зі співом в дусі поп-жанру, 

виступають такі сучасні колективи, як Kazaky, Quest Pistols;  

– вокальний джаз, що синтезує мейнстрім джазового вокалу з великою 

естрадною піснею, мелодії якого виступають як стандарти для 

інструментальних і скет-імпровізацій (групи Jungltman, Yellow Shoes, Ja maika, 

Dislocados, Acoustik Quartet, ShockolaD, French Connection, Big Jump Band, «F-

тріо», Mand Sound, солісти – Т. Боєва, Ю. Рома, Р. Єгоров, О. Плакидюк, 

С. Панова, О. Войченко);  

– електронно-танцювальний стиль, що сполучається зі співом в дусі рок- 

і поп стилістики (групи Go-A, Сhildhood);  

– «чистий» поп-стиль, на основі якого самореалізуються такі групи, як 

дует Nikita, дует «неАнгели», дует «Анна-Марія», дует «Брати Борисенко», 

дует Dekolte, дует D. Lemma, тріо Blondy, тріо «Максимум», Real O, «Артика», 

«Потап і Настя», DZIDZIO, Open Kids, «Время и Стекло», TRISHI, «Zaклепкі», 

ARMIA, Blасk Stars, Benami, «Таврика», «ММDANCE»;  

– етностилі поп- і рок- різновидів, що функціонують в Україні як у 

багатонаціональній державі (групи «ДахаБраха», AtmaAsfera), 

кримськотатарські естрадно-джазові етно-групи Ф. Алієва, Дж. Карікова, 

Е. Ізмайлова. 

Різноманіття стилістичних віянь і асиміляцій, представлених у сучасній 

українській пісенній естраді, не означає стирання кордонів між двома 

основними напрямками, що витримують статус мейнстриму вже кілька 

десятиліть: поп-, рок-, джаз стилістикою, а також шансоном. Як уже 

зазначалося, в будь-який із цих стилів можуть виникати класичні ретроспекції, 

наприклад, міський романс сентиментального звучання в репертуарі лідера 

групи «Океан Ельзи» С. Вакарчука. В цілому ж українська сольна пісенна 

естрада сучасного періоду (від середини 1990-х років по теперішній час) 

групується навколо поп-стилістики, традиційних жанрів артіфікованої міської 

пісенної культури з періодичними «додатками» модних на той чи інший 

період впливів західної поп-музики, джазу в його естрадному варіанті, рок-
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культури, а найголовніше – напрямів і стилів молодіжної пісенно-

танцювальною поп-музики як основного комунікаційного ядра даної сфери 

музичної творчості й виконавства. 

Якщо спробувати згрупувати стилістичні напрямки в сучасній 

українській естрадній пісні сольного зразка, то можна виділити наступні лінії:  

– естрадно-романсову, представлену такими виконавцями, як В. Гришко, 

А. Пономарьов, І. Білик, В. Козловський, С. Вакарчук, Т. Кароль; спеціалізація 

на романсі означає вузьку спрямованість стилів цих виконавців, які можуть 

працювати і працюють в інших естрадно-жанрових манерах;  

– «чисту» поп-шлягерну, де переважає не зміст (як правило, 

стереотипний), а форма подачі пісні-танцю, розрахованого на молодіжную 

аудиторію з провідним значенням ритму і візуального ряду; ця лінія 

представлена такими виконавцями як :І. Дорн, Монатік, С. Лобода, І. Білик, 

В. Брежнєва, О. Вінницька, М. Барських, С. Ротару, З. Огневич, Руслана, 

А. Приходько, Алекса, Н. Мейхер, Альоша, Лама, О. Полякова, 

Н. Могилевська, А. Лорак, А. Сєдакова, А. Гроссу, Ассія Ахат, Sony, 

Tarabarova, Masha Go Ya, Lily, Гайтана, Д. Клімашенко, Є. Власова, 

К. Бужинська, М. Собко, М. Нітіч, П. Зібров, Т. Повалій, Еріка, Юлія Войс, 

Ж. Фокін;  

– естрадно-джазову, що не виходить за межі співу з текстом з досить 

рідкісним використанням скет-імпровізацій; елементи подібної стилістики 

можна виявити у таких виконавиць, як Джамала, Лаура Марті, Крістіна Марті 

(Л. Марті практикує, наприклад, виконання відомих джазових стандартів на 

українські тексти);  

– фолк-естрадну лінію, представлену досить різноманітно і культивовану 

такими виконавцями, як Іллария, Т. Матвієнко, Н. Матвієнко, І. Червінська 

(І. Червінська виступає з джаз-ансамблями комбі-складів, які виконують 

імпровізації на її пісенні фолк-зразки);  

– лінія шансону, яка в Україні представлена не настільки широко, як в 

Росії, оскільки не має у нас традицій кабаретного і маргінального рівнів; 
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український шансон зближується з романсами і естрадним шлягером, що 

представлено в творчості таких виконавців, як Г. Кричевський, О. Вінник, 

І. Зіновська, В. Данилюк, Т. Дьяченко, С. Піскун, Є. Дашин, Д. Гольцов. 

Таким чином, пройшовши досить складний шлях зародження і розвитку, 

українська пісенна естрада набула свого неповторного індивідуального 

вигляду, заявила про себе на міжнародному рівні, асимілювала і втілила кращі 

традиції національної і світової популярної музики. Головними інгредієнтами 

вітчизняного естрадно-пісенного стилю, який сформувався в своїх вихідних 

параметрах в 60-ті – 70-ті роки минулого століття, була опора на романсову 

мелостність у поєднанні з лірикою, що йде від фольклорних пісенних витоків. 

Фолк-початок, проникаючи в різноманітних формах у стилістику, яка 

переймалася від жанрів і стилів популярної світової музики (джаз, рок-, поп- 

стилів в їх безлічі варіантів) визначив своєрідність другого етапу в розвитку 

української естрадної пісні, що охоплює 70-ті – 80-ті роки минулого століття. 

Подальший розвиток (третій етап) української пісенної естради йшов у 

напрямку різноманітних синтезів і запозичень, але зі збереженням естетико-

комунікативної константи – опори на ґрунтові інтонації, а також на українську 

мову.  

Рисами нового, вже сучасного (четвертого) етапу в розвитку української 

пісенної естради стають два найважливіших чинники – професіоналізація 

творчості й виконавства, а також універсалізм у жанрово-стилістичній сфері. 

Незважаючи на повне підпорядкування естрадно-пісенного мистецтва законам 

шоу-бізнесу, українська естрадна пісня кінця 1990-х – 2010-х років і по 

теперішній час не втрачає зв’язку з ґрунтовими традиціями, постійно 

«осучаснюється» за рахунок нових впливів популярних жанрів і стилів 

інонаціональних традицій. 

Залишаючись у межах цілісної системи популярної музики, українська 

естрадна пісня індивідуалізується через творчість композиторів і виконавців, 

стаючи багатоаспектним феноменом. Кожен з існуючих естрадно-пісенних 

стилів може бути розглянутий із позицій з’єднання типового та 



117 

індивідуального, що і складає основу подальшого дослідження в даному 

розділі дисертації. 

 

3.2. Естрадно-пісенна стилістика кінця 1970-х – 1980-х років. 

В. Івасюк і ансамбль ‘‘Чевона рута’’ 

 

У самому понятті «стиль», як уже зазначалося, містяться дві 

взаємопов’язаних сторони, що характеризуються як типове та індивідуальне. 

Це відноситься і до естрадно-пісенного стилю, в якому типове, в тому числі й 

національно-особливе, реалізується через індивідуальне і неповторне. 

Інтровертність стилю в естрадно-пісенній сфері охоплює всі її 

інтонаційно-змістові рівні – композиторський, виконавський, комунікативний, 

технологічний. У сучасних умовах орієнтація на «хіт» або «шлягер» (хіт – 

явище шлягерної культури, породжене системою рейтингів у інтерактивному 

соціумі) створюють нові установки, що стосуються самого способу буття 

естрадної пісні, що поглинається системою комерційного шоу-бізнесу. 

Разом з тим, художній початок в естрадно-пісенному мистецтві відіграв і 

відіграє провідну роль. При всій «штучності» і «рекламозалежності» естрадно-

пісенна культура в системі попиту та пропозиції завжди повинна витримати 

випробування часом, що і визначає художню вагомість творчості її 

представників. Тому, підходячи до аналітичної частини даної дисертації, 

постає питання щодо персоналій як носіїв тенденцій і магістральних 

напрямків становлення і розвитку української пісенної естради, які слід 

розглядати комплексно, з боку двох комунікативних тріад – асаф’євською 

«композитор – виконавець – слухач» [8] і запропонованої Є. Назайкінським 

системи «музикант – твір – слухач» [103]. 

В галузі персоналізації естрадно-пісенна творчість відрізняється 

особливими рисами, які істотно різняться, зокрема з академічною пісенно-

романсовою сферою. В першу чергу це пов’язано з переакцентування основної 

уваги («центротяжіння») з твору як результату композиторської праці (якщо 
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це пісня, то і праця поета – автора тексту) на виконавський фактор, який є 

визначальним у системі естрадно-пісенної комунікації. Естрадна пісня завжди 

«прив’язана» до особистості виконавця, а композитори, створюючи пісню, 

орієнтуються не на абстрактну виконавську стилістику, а на конкретний 

виконавський образ з усіма наслідками, стилістичними параметрами, що 

випливають з нього – від специфіки вокальних даних до зовнішнього вигляду 

конкретного співака або співачки. 

Становлення персоніфікованого образу як такого собі еталона для 

певного етапу розвитку національної естрадно-пісенної культури 

здійснюється, як правило, в єдності виконавства і композиторства, 

зосереджених в одній особі. Це не означає, що існують і досить широко 

практикуються варіанти роз’єднання цих двох родів творчої діяльності, однак, 

таке розмежування характерне більше для академічної сфери, ніж для 

«третьопластовой», до якої відноситься естрадно-пісенна творчість, навіть при 

високому рівні професійної майстерності її носіїв. 

Джерелом поновлення мови в естрадно-пісенному жанрі, що 

спостерігається на певному етапі і в українській естрадній пісні, є артіфікація 

пісенних жанрів побутової сфери, існуючих в умовах аматорського 

музикування. Саме в ньому як у своєрідному «містку» між «легким» і 

«серйозним» жанрами зосереджені риси, що дозволяють, говорячи словами 

Т. Адорно, «зустрітися на вузькій стежині» [1, с. 27] цим двом системам 

музичної комунікації – прикладної, побутової та художньої. Ці слова, сказані 

автором з приводу «Чарівної флейти» В. А. Моцарта можна, в принципі, 

поширити на будь-які інші музично-художні явища, в тому числі й на кращі 

зразки естрадної пісенності, яка в системі музикування, починаючи з кінця 

XIX століття стає, активною і провідною галузю формування інтонаційних 

комплексів різних національних музичних стилів і властивих їм мовних 

стилістик. 

Таким знаменним явищем для розвитку нової стилістики в рамках 

українського естрадно-пісенного стилю стала творчість В. Івасюка (1949 – 
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1979 рр.). Фігури, подібні В.  Івасюку, є втіленням основних інтенцій у 

розвитку певних музичних жанрів і стилів, різних родів музикування, 

пов’язаних безпосередньо з соціумом як «середовищем існування» актуальних 

для того чи іншого часу елементів музичного словника. Пісенна творчість 

В. Івасюка в 70-ті роки минулого століття відобразило низку соціальних і 

художніх змін, що відбулися в українській музичній культурі в цей період. 

В першу чергу це було пов’язано з розвитком (нехай навіть і суто 

декларованим владою) художньої самодіяльності, в умовах якої певну 

легалізацію отримувала і культура андеграунду, зокрема авторська пісня-

романс. У свою чергу, аматорство живилося фольклорними витоками зовсім 

іншого роду, ніж «офіційна» пісенна творчість, представлена 

«композиторськими жанрами» українського академічного романсу (брати П. і 

Г. Майбороди, В. Сабадаш, М. Колеса, І. Шамо та ін.) , в розвитку якого все 

чіткіше виявлялися естрадно-ліричні риси. 

У ці ж роки на рівні організації музичної справи в тодішньому 

Радянському Союзі і в Україні як його частині відбувалося інтенсивне 

формування академізованих ансамблів і груп філармонійного статусу, що 

отримали назву «Вокально-інструментальні ансамблі» (ВІА). Основою 

творчості таких ансамблів ставали зразки різного роду камерної музики, в 

тому числі й фольклорної за ґенезою, що помітно посилювало інтерес 

композиторів і виконавців до створення нового актуального репертуару в 

галузі національного естрадно-пісенного музикування. 

У ювілейному виданні, присвяченому 55-ти річчю від дня народження 

В. Івасюка «Володимир Івасюк. Життя – як пісня» [27] висвітлюються 

переважно моменти, пов’язані з національними витоками творчості класика 

української естрадної пісенності. Зокрема у статті В. Марищак «На вершинах 

естрадної пісні» [90] звертається увага на дві обставини:  

– на специфіку регіону (Буковина, м. Чернівці), де збереглися автентичні 

зразки фольклору, що дозволили виникнути на їх основі не тільки «другій 
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фольклорній хвилі» в українській академічній музиці, а й розвинутися 

аналогічній лінії в естрадно-пісенній творчості;  

– на велику підготовчу роботу з систематизації цих інтонаційних лексем, 

проведену В. Івасюком. 

Автор статті зазначає і своєрідну перехідність композиторської творчості 

В. Івасюка, обумовлену соціально-політичними обставинами. Виділяється, 

зокрема два тематичних «блоки» в інтонаційно-текстовому змісті пісенної 

спадщини композитора – «громадський» та «інтимний». Їх співвідношення 

при цьому «... буде приблизно 1:4, та й серед них не знайти прославлення 

партії або комунізму» [90, с. 47]. Суспільно-політична тематика у В. Івасюка 

представлена піснями лірико-драматичного змісту, серед яких В. Марищак 

виділяє «Баладу про мальви», присвячену трагедії Другої світової війни, і 

«Баладу про Віктора Хара» – чилійського поета і композитора, який став 

жертвою хунти Піночета [там само]. Основний зміст у музиці і текстах пісень 

В. Івасюка зосереджено навколо тем лірико-інтимного змісту – «про любов, 

природу, музичну творчість». Відзначаючи цей факт, В. Марищак підкреслює, 

що «... основою основ його прийнято вважати український пісенний 

фольклор» [90, с. 47]. В Івасюк мав не тільки етнослух (І. Земцовський), 

орієнтований на буковинський фольклор, а й спеціально вивчав народні пісні 

свого регіону, обходячи для цього навколишні села, слухаючи і записуючи 

справжні мелодії і тексти у автентичному виконанні [там само]. Орієнтувався 

молодий композитор і на творчість своїх старших сучасників – М. Скорика, 

І. Поклада, Л. Дутковського, які «...  широко і доречно використовували 

фольклор» [там само]. 

Разом з тим, карпатська основа інтонаційної лексики в піснях В. Івасюка 

не є єдиною, що доводиться їх популярністю на території всієї України – на 

Правобережжі та Лівобережжі. Інтонаційний стиль естрадно-пісенної 

творчості В. Івасюка пов’язаний генетично з його батьками. Як наголошується 

в статті Т. Кирилівської «... від батька-буковинця він ввібрав в себе 

пристрасний, ритмічний речитатив гуцульських коломийок, від матері-
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наддніпрянки – широкий ліричний розспів українських народних пісень» [59, 

с. 123]. 

На цій основі в творчості В. Івасюка виникає не тільки синтез зазначених 

витоків музичного мислення, а й їх певне переакцентування. Остання в 

дисертації О. Колубаева «Галицька популярна пісня в процесі еволюції 

регіональної традиції естрадно-музичного мистецтва» позначена як 

«карпатська», що виникла паралельно і навіть на противагу «дніпровської» в 

особі таких авторів, як І. Поклад, І. Шамо, Г. Майборода [61, с. 9]. 

Відмінними рисами карпатської традиції О. Колубаєв вважає не тільки 

орієнтацію на пласти галицького фольклору, а й упровадження в естрадно-

пісенну музику стилістики року, джазу, поп-, етнопоп-, біг-біту, фанк-груп 

[61, с. 9]. Велику роль у формуванні обох виділених О. Колубаєвим тенденцій 

зіграли пісенні фестивалі в провідних центрах естрадного мистецтва країни – 

Київ, Львів, Чернівці та інші [там само]. Для характеристики індивідуального 

композиторського стилю В. Івасюка необхідно звернутися до жанрових 

першооснов його естрадно-пісенної лірики. В якості таких основ 

Т. Кирилівська, відповідаючи на власне запитання: «До якого жанру належать 

вокальні твори Володимира Івасюка?», зазначає, що це – «Ліричні пісні. <...>, 

але найяскравіші з них об’єднують риси пісні, романсу, балади. І сам 

Володимир Івасюк часто називав їх романсами, баладами» [59, с. 80]. 

Символ творчості В. Івасюка – національний пісенний шлягер 

XX століття «Червона рута» – спочатку планувалася автором як балада, в якій 

основним задумом композитора було втілення мотивів давньогрецької легенди 

про казкову квітку на українській інтонаційної основі. В результаті академічна 

баладна форма оповідного типу була перетворена на пісенну куплетну, а 

інтонаційною основою жанру виявився український романс (солоспів). 

Пісенність у подібному жанрі відноситься вже не до розряду фольклорної та 

авторської, а має академічну основу. 

Як відзначає автор зазначеної вище статті про значення романсу 

вокальної лірики В. Івасюка, «... до характерних ознак романсу, які 
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відрізняють його від власне пісні – народної, авторської – належать 

обов’язковий інструментальний супровід, сольне виконання і більш складні 

засоби виразності та музичної композиції» [там само, с. 82]. У романсі 

міститься і більш тісний і гнучкий зв’язок музики зі словом, ніж це 

представлено в усній народно-пісенній традиції. Романс завжди більш 

індивідуалізований за лексикою і формою, хоча може містити в собі і народно-

пісенні інтонації, представлені не в прямому, а немов би опосередкованому 

вигляді, тобто в певній обробці. 

Відмінності професійного романсу і народної або аматорської пісні 

полягають, на думку. Т. Кирилівської, і в тому що «...  мелодія у пісні 

найчастіше проста і повторюється кілька разів з різним текстом-куплетом» 

[там само]. У цьому сенсі пісня з її типовою куплетністю завжди містить 

узагальнення всього оповідно-смислового змісту ряду в єдиному спільному 

мотиві. Цього найчастіше не відбувається в романсі, де «... мелодія передає не 

тільки його загальний характер, тип строфи, поетичний розмір, а й окремі 

поетичні образи, їх зміну і розвиток, ритмічний і інтонаційний малюнок 

окремих фраз» [55, с. 82]. 

Естрадно-пісенна лірика В. Івасюка тяжіє до змішаної форми, де романс 

як професійний жанр вокально-поетичного інтонування з’єднується зі 

свободою та імпровізаційністю пісенного жанру – фольклорного і 

аматорського. Утворений у результаті жанр може бути визначений як пісня-

романс, що і відображено в баладній формі кращих пісень В. Івасюка, де 

куплетність як типова ознака пісенності долається якщо не спеціальними 

засобами мелодії, ритму і акомпанементу, то комплексом засобів 

«виконавського центру» (термін В. Холопової [159, с. 228]) у вигляді 

динаміки, артикуляції, агогіки. Це і відбувається в авторській виконавській 

версії пісні «Червона рута» (запис чернівецького телебачення 1970-ті роки) де, 

як зазначає Т. Кирилівська, збережена «оповідальність і сюжетність баладного 

задуму», а «збагачене світовідчуття романсу відтворює всю глибину її змісту» 

[59, с. 80]. 
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Жанровий синтез, який досягається В. Івасюком у пісні «Червона рута», 

Т. Кирилівська позначає в цілому як «пісню-романс», відзначаючи, що цей 

музикознавчий термін відображає зміст і форму більшості пісень композитора. 

При цьому, «... зберігаючи переважно куплетну форму, характерну для пісні, 

композитор нерідко ускладнює її контрастними образами-епізодами, які 

призводить до дво- і трьохчастковості, використовує елементи варіаційного і 

наскрізного розвитку» [59, с. 84]. Як приклад подібних змішаних за жанром 

композицій автор статті називає не тільки «Червону руту», а й «Літо пізніх 

жоржин», «Зимову казку», «В тебе тільки раннє літо» на вірші Р. Братуня, 

«Пісня буде поміж нас» (на власні вірші) [там само]. 

Разноманіття конструктивно-виразних прийомів відбивається в естрадно-

пісенній ліриці В. Івасюка і в галузі співвідношення музики і тексту, де можна 

виявити різні типи їх адекватності (термін А. Хуторської [160]) – від 

підпорядкування мелодії текстовим параметрами до визначального значення 

узагальнених мелодико-інтонаційних оборотів. Велику роль при цьому 

відіграють і засоби інструментального супроводу, які пропонував сам 

композитор. 

Характерізуючи ці засоби в цілому, Т. Кирилівська зазначає, що 

«... інструментальний супровід майже всіх творів В. Івасюка є скоріше 

романсовим, ніж пісенним» [59, с. 122]. Ця складова пісенного жанру для 

В. Івасюка була областю реалізації професійно-композиторської основи, тісно 

пов’язаної з романсовістю. 

Зазначаючи цей факт, Т. Кирилівська виділяє наступні функції в 

авторських фортепіанних партях пісень В. Івасюка: «створення тонального 

фону для голосу»; «підкреслення відтінків мелодії»; «поглиблення емоційного 

змісту» [там само, с. 122]. Автор статті підкреслює, що інструментальний 

супровід у піснях В. Івасюка «... нерідко має і самостійне звучання, відтворює 

те, що недоступно вокальній мелодії: картини природи, жанрові штрихи і 

тощо». Як приклади наводяться такі пісні, як: «Кленовий вогонь», де фігурації 

акомпанементу, які колишуться – відтворюють мерехтіння вогню; 
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«Водограй», в якому вже в фортепіанному вступі імітується шум водоспаду; 

«Літо пізніх жоржин», де згадка в тексті слів «грім» і «блискавка» 

відображена в звуко-образах інструментальної партії; «Кораблі, кораблі», в 

якій типовими засобами класичного романсового акомпанементу у вигляді 

фігурацій, що накочуються і відступають, зображується морський прибій; «В 

тебе тільки раннє літо», де засобами регістровки і динаміки зображується 

шелест нескошених хлібів; «Балада про дві скрипки», де представлена імітація 

гри на скрипці і цимбалах [59, с. 123].  

Запропоновані В. Івасюком варіанти акомпанементу в даний час рідко 

відтворюються в оригінальному вигляді. Це, як уже зазначалося, є типовим 

для культури музичного хіта, який, зберігаючи свою впізнаваність, в кожній 

новій інтерпретації обростає новими рішеннями, зосередженими, в основному, 

в сфері інструментального супроводу. Пісні В. Івасюка, відрізняючись 

яскравістю і новизною інтонаційно-мелодійних і інтонаційно-ритмічних 

рішень, не втрачають своєї змістовності й глибини емоційного впливу в будь-

яких інтерпретаціях, хоча, як видається, авторські варіанти їх акомпанементів 

було б доречним відтворювати і частіше. 

В. Івасюком створено більше 100 пісень, 80 з яких увійшли до збірки 

«Володимир Івасюк. Музичні твори»/ Упоряд. О. М. Івасюк. – Чернівці: 

Букрек, 2009. – 292 с., іл., випущений до 60-річчя від дня народження 

композитора. Пісні, що увійшли до збірки, досить різноманітні за тематики і 

музично-поетичним засобам, а також за жанровістю. 

Пропонуючи аналітичну характеристику пісень цієї збірки, ми у даній 

дисертації виходили з таких критеріїв:  

1) єдність слова і музики, реалізована композитором через: а) власні 

поетичні тексти; б) відбір текстів інших поетів, які виявилися співзвучними 

музичним образам, що виникали у його свідомості;  

2) політрижанрових ознак, але з незмінною опорою на українські 

ґрунтові інтонації, що йдуть від вербально-мовної специфіки та народно-

інструментальної традиції;  
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3) співвідношення пісенно-романсового і танцювально-моторного 

начал, яке, з одного боку, виступає як атрибут естрадної пісенності у всіх її 

жанрових варіантах, з іншого боку, моделює генну основу пісень композитора – 

українську пісню-танець. 

Із 80-ти пісень збірника слід виділити в першу чергу ті, в яких В. Івасюк 

виступає в одній особі як автор тексту і музики. Всього таких пісень 20 (варто 

відзначити пісню «Залишені квіти», де В. Івасюк виступив як автор тексту, а 

музику написав В. Громцев). Будучи автором віршів, В. Івасюк міг гнучко 

координувати музичну і мовну інтонації, що особливо важливим він вважав для 

приспівів у куплетній формі. 

Знаменні в цьому плані слова самого В. Івасюка, наведені у вступній 

статті «Найперший у світі маестро» до збірки музикознавцем і журналістом 

М. Маслієм. Вони були сказані автору тексту пісні «Я – твоє крило» 

Р. Кудлику, якому довелося на наполегливе прохання композитора кілька 

разів переробляти свій вірш у частині приспіву: «... все-таки приспів повинен 

бути іншим. Таким, щоб одразу запам’ятовувався» [93, с. 5]. 

Крім пісень на власні поетичні тексти, до числа яких відносяться 

знамениті «Червона рута» і «Водограй», В. Івасюк писав свої пісні на тексти 

низки поетів. Найбільшу кількість пісень на «чужі» слова ним створено на 

вірші львівського поета Р. Братуня. Для наочності наведемо перелік пісень 

В. Івасюка, написаних як на власні тексти, так і на тексти інших поетів, що 

багато прояснить в царині відносин композитора до поетичного слова. 

Отже, на власні тексти ним створено, як уже зазначалось, 20 пісень – 

«Колискова», «Мандрівний музика», «Фантазія травневих ночей», «Ласкаво 

просимо», «Моя пісня», «Аве, Марія», «Батьківщина моя», «Лісові дзвіночки», 

«Колискова для Оксаночки», «Капелюх», «Тямиш, люба», «Там за горою, за 

крем’яною», «Я піду в далекі гори», «Червона рута», «Водограй», «Пісня буде 

поміж нас», «На швидких поїздах», «Кораблі, кораблі», «Два перстені», «Наче 

зграї птиць». 
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На тексти Р. Братуня В. Івасюком було написано приблизно стільки ж 

пісень, що і на власні вірші – 21 пісня. Це – «Ватра», «Балада про отчий дім», 

«День з тобою», «Братерське коло», «Зимова казка», «Непрохане моє 

кохання», «Ноктюрн осіннього міста», «Передвістя», «Зустрічайте мене», 

«Вогні Львова», «Зелений дзвін», «Роки вже відшумілі», «Вернись із 

спогадів», «Елегія», «В тебе тільки раннє літо», «Пісня про тебе», «Перший 

сніг», «Білий серпанок», «А ти подумай», «Літо пізніх жоржин», «Юнацька 

балада». 

На тексти інших поетів були створені такі пісні: на слова львівського 

поета Б. Стельмаха – 6 пісень («Колискова вітру», «Балада про Віктора Хара», 

«Запроси до танцю», «Запроси мене у сни», «Тільки раз цвіте любов», 

«Нестримна течія»); на вірші В. Лучука – 3 пісні («Зелена пісенька», 

«Вереснева чудасія», «Кольорові пташки»); на сл. О. Гончара – 2 пісні 

(«Знамено полку», «Моя ти зоре»); на слова відомого поета-пісняра 

Ю. Рибчинського – 3 пісні, текст однієї з яких – «Кленовий вогонь» – був 

створений спільно з В. Івасюком і М. Ваньо («Мой Киев», «Удолі своя 

весна»); на тексти С. Пушика – 2 пісні («Стоїть пшениця, як Дунай», «Я ще не 

все тобі сказав»); на тексти Андр. Дементьєва, тодішнього головного 

редактора всесоюзного журналу «Юність» – 3 пісні («Расскажи мне, отец», 

«Рождение дня», «Моя мечта»); на тексти Д. Павличко – 2 пісні («Над морем», 

«Далина»); на вірші В. Вознюка – 2 пісні («Відлуння твоїх кроків», «Казка 

гір»); на сл. Р. Кудлика – 2 пісні («Я твоє крило», «Не одполай, моя любове!»).  

За однією пісні В. Івасюк написав на вірші наступних поетів: М. Ткача 

(«Серед літа»); М. Воньо та Б. Кравця (пісня без супроводу в народному дусі 

«Не треба осені»); М. Петренко («Калина приморожена»); В. Миколайчука 

(«Відлітали журавлі»); В. Марсюка («Балада про дві скрипки»); В. Бабуха 

(«Світ без тебе»); Д. Луценка («Чебреці»); І. Лазаревського («Коли я думаю 

про тебе»); А. Соловйова («Экипажем командует женщина»); 

А. Драгомирецького («Золотоволоска»); Б. Гури («Балада про мальви»); 
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В. Кудрявцева («Повір очам»). Одна з пісень збірника – «Ой зацвіла рожа» – 

написана на народні слова. 

У частині вибору текстів для своїх пісень В. Івасюк керувався, як 

видається, переважно двома принципами: 1) співзвучністю слів поетів 

власному ліричному музичному почуттю; 2) плавністю і зв’язністю, а також 

багатством образних асоціацій поетичної мови, представлених в обраних 

віршах. 

Суттєвим також є і жанровий аспект. Якщо взяти пісні на власні тексти і 

більшість пісень на вірші Р. Братуня, з яким у композитора склався найбільш 

оптимальний, як вважає М. Маслій, творчий тандем [93, с. 4], то вони 

належать до кількох жанрових груп. Перша з них – ліричні пісні-романси з 

досить широкою амплітудою прояву лірики: від любовно-особистісного 

почуття до більш широких узагальнень, пов’язаних з рідною природою і 

любов’ю до України. Очолює цей рід пісень «Червона рута», інтонаційний 

аналіз якої показує наступні загальні ознаки естрадних «солоспівів» 

В. Івасюка:  

1) орієнтацію на куплетно-варіаційну форму, в якій декламаційний 

заспів чергується з кантиленно-пісенним, іноді з рисами речитативності, 

приспівом;  

2) синтетичну музично-мовну лексику, що відбиває етнослухові 

ментальні «коди», характерні для пісенного мислення В. Івасюка (заспів 

«Червоної рути» та ряду аналогічних їй пісень-романсів – «Аве Марія», 

«Кораблі, кораблі», «День з тобою»,«Непрохане моє кохання»та інші, містить, 

разом із романсовою секстою інтонацію зменшеного тетрахорду з опорою на 

квінту ладу, характерну для кобзарських пісень-дум, а також поспівку, 

аналогічну «Щедрику» М. Леонтовича, з її «гальмуючим» ритмом);  

3) комплекс інтонацій-парадигм (термін К. Рікман [118]), типових для 

сприйняття масової аудиторії, які широко практикуються в естрадно-пісенному 

жанрі (це – гамма, тризвук, трихорд у кварті, терцові біхорди, які В. Цуккерман 

називає поспівками-округленнями [162]).  
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Другу жанрову групу, найбільш масштабно представлену в естрадно-

пісенному стилі В. Івасюка, репрезентує другий з його знаменитих хітів – 

«Водограй». Це – танцювальна пісня, в якій елементи ліричної пісенності 

з’єднані з ритмами народних коломийок. Характерно, що після виходу 

«Червоної рути» в фінал «Пісні року 1971» керівництвом ЦТ композитору 

було запропоновано у 1972 році виставити на конкурс пісню «Незрівняний 

світ краси», але В. Івасюк вважав більш відповідним для цього свій 

«Водограй»: «Я переконав музичну редакцію Центрального телебачення, що 

піснею року повинен стати ‘‘Водограй’’, оскільки він був більш популярним, 

отримав на Всесоюзній радіосітанції ‘‘Юність’’ більше 3000 листів» [93, с. 4]. 

За мелодикою та ритміці «Водограй» демонструє типову куплетну пісню 

з помірним темпом (за рахунок більших тривалостей і синкоп) заспівом, що 

нагадує пісенні зачини, з танцювально-ігровим швидким приспівом. У 

численних версіях виконання «Водограю» завжди зберігається контраст 

розділів куплетної форми, причому ця форма варіюється вже всередині: 

розділи повторюються з новими фактурними, мелодійними і ритмічними 

варіантами, що надає пісні динамічного характеру. 

За мелодико-ритмічною основою «Водограй» поєднує ознаки коломийки і 

дводольної естрадної пісні, заснованої на свінговому ритмі і елементах 

розмовного речитативу, що йде від стилю Beatles. Завдяки цьому всі слова 

тексту добре чутні і чітко вимовляються, а синкопи заспіву створюють 

внутрішню інтонаційну напругу і змінюються більш простим за ритмікою 

приспівом. Якщо в заспіві переважали інтонації гальмування, що 

компенсувалося звукозображальним акомпанементом, що заповнює зупинки у 

вокальній партії дрібним ритмічним рухом шістнадцяти, то в мелодії приспіву 

переважає хвилеподібний рух без синкоп, заснований на секундових ходах. 

Гамоподібна будова мелодії приспівів – типова риса пісень В. Івасюка, які 

завдяки цьому, а також постійно застосовуванному секвенцюванню, легко 

запам’ятовуються. 
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Поряд з ліричними піснями-романсами і ігровими піснями-танцями, 

жанровость у піснях В. Івасюка представлена низкою народних і професійних 

витоків, в числі яких вже згадувані раніше пісні-балади («Балада про отчий 

дім», «Балада про Віктора Хара», «Балада про дві скрипки», «Балада про 

мальви», «Батьківська балада»). У подібних піснях здійснюється своєрідне 

переакцентування в частині структурно-семантичного ряду: пісенна 

кантиленість і декламація переміщуються в заспіви, а приспіви будуються, як 

правило, на пафосних оборотах аріозно-декламаційного типу. В частині 

структури в них діє принцип подолання пісенної куплетності за рахунок 

утворення форм другого плану (термін В. Протопопова [114), зокрема, 

трьохчасткових. Така форма представлена, наприклад, в «Баладі про мальви», 

де в якості середнього розділу звучить вокаліз на мелодію заспіву (версія 

виконання С. Ротару). 

У піснях-баладах В. Івасюка, незважаючи на прагнення автора 

відображати в музиці конкретний зміст поетичного тексту, романсова лірика 

часто поєднується з інтонаціями циганського романсу, лексикою угорського 

стилю вербункош, що характерно, зокрема, для «Балада про дві скрипки». 

Музично-поетичний паралелізм («скрипка – день» і «скрипка – нічка», 

асоційовані з двома жіночими образами) представлено тут в діалогічній формі, 

що виходить за межі простої куплетності й містить повільний зачин Tempo 

rubato і швидкий розділ Alegro moderato, заключна частина якого 

повторюється як приспів. У фактурі фортепіанної партії (оригінал В. Івасюка) 

моделюється змагання двох скрипок, а також їх поєднання з цимбалами, що 

надає цій пісні яскравого українського національного колоріту. 

У жанровій палітрі пісень В. Івасюка можна також виділити такі жанрові 

елементи, як колискова («Колискова вітру», «Колискова», «Колискова для 

Оксаночки»), ноктюрн («Ноктюрн осіннього міста»), елегію («Елегія», 

«Фантазія травневих ночей»). Використовуючи ці жанрові елементи, В. Івасюк 

розширює інтонаційне поле свого естрадно-пісенного стилю, збагачує за їхній 
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рахунок дві основні його жанрові групи – ліричну пісню-романс й ігрову 

пісню-танець. 

Особливістю естрадно-пісенної творчості, як уже зазначалося, є її 

нерозривний зв’язок з виконавством. Характер зв’язку з цим істотно 

відрізняється від «опусного» твору академічної традиції і його можливих 

виконавських версій, у чому позначається «третьопластова» ґенеза естрадно-

пісенної культури. Йдеться про істотні переробки початкового тексту 

естрадних пісень, обростають в процесі їх буття різними доповненнями і 

модифікаціями, спрямованими до актуалізації пісенного зразка, його 

підпорядкування вимогам попиту сьогоднішнього дня. 

Пісенна творчість В. Івасюка не є тут винятком. Його класичні хіти, які 

живуть і донині, звучали і звучать у різних версіях і обробках, подібно до того, 

як живуть в народі справжні фольклорні наспіви й інструментальні 

награвання. Якщо простежити історію виконання найбільш відомих шлягерів 

В. Івасюка, то можна виділити в цій історії ті самі етапи, що і в загальній 

еволюції української естрадно-пісенної культури. 

У 1970-тих роках ці пісні виконувалися кількома вокально-

інструментальними ансамблями, в основному, буковинськими («Смерічка», 

«Червона рута», «Карпати», «Евріка», «Росинка»; солісти – сам В. Івасюк, 

Н. Яремчук, В. Зінкевич, С. Ротару, Л. Дутковський). Велику роль у 

популяризації нової української естрадної пісні зіграв, як відомо, фільм 

«Червона рута», знятий у 1971 році в Яремчі. В ньому у виконанні 

перерахованих вище солістів, їх дуетів і тріо, прозвучали пісні В. Івасюка, 

Л. Дутковського, М. Скорика, В. Громцева, Р. Іщука. Це був новий фолк-поп 

стиль, який відбився не тільки в мелодико-ритмічній і вербально-текстовій 

сферах пісень і їх інструментальному супроводі, а й у вокальному виконавстві. 

Першим вокально-інструментальним ансамблем нового типу за правом 

вважається «Смерічка» (керівник Л. Дутковський, 1967 року народження), до 

репертуару якого входили різноманітні пісенні зразки, в тому числі, ранні 

пісні В. Івасюка, а так само пісні написані самим Л. Дутковським (наприклад: 
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«Сніжинки падають», «Бажання», «Незрівняний світ краси» на сл. 

А. Фартушняка; «Якщо мине любов», «Черешневий гай» на сл. Б. Стельмаха). 

Кульмінацією нового естрадно-пісенного стилю стала творчість ансамблю 

«Червона рута» (керівник А. Євдокимов, 1971 року народження), в якому 

основу репертуару складали вже пісенні зразки молодих українських авторів, 

написані на замовлення, спеціально для даного колективу і його визнаної 

солістки С. Ротару. 

Відзначаючи роль С. Ротару в становленні нової української естрадної 

пісні, слід зазначити глибокі зв’язки стилю цієї співачки зі стилем В. Івасюка, 

причому, як композитора, так і виконавця. Це внутрішня спорідненість 

виникла, як зазначає сама С. Ротару, на народній українській основі: «... я 

вихована на народних піснях, в них моє коріння. <...>. І ось він з’явився мій 

композитор В. Івасюк з ‘‘Червоною рутою’’. У своїх естрадних піснях він 

зберіг народний колорит» [152]. 

Синергія творчих інтенцій В. Івасюка та С. Ротару – знаменне явище для 

вітчизняної музики, оновленої вже в 1970-ті роки за рахунок залучення 

справжніх, демократичних у своїй основі народно-пісенних інтонацій. 

І композитор, і виконавиця його пісень, відзначали дивовижну спорідненість, 

почуття, яке вони відчували від творчого спілкування один з одним. Софія 

Ротару: «Володя (В. Івасюк – Т. Р.) був моїм композитором. Всі пісні, які він 

писав, одразу ставали моїми. Мені нічого не потрібно було придумувати, все 

відбувалося само собою, немов би ця мелодія жила в мені, була моєю, і хтось 

просто торкнувся до струн моєї душі, й вони зазвучали» (цит. за: [93, с. 6]). 

В. Івасюк: «Коли напишу пісню, то Софія (С. Ротару – Т. Р.) завжди виконує її 

так, як я задумав, як треба її виконувати» (цит. за: [там само, с. 5]). Як зазначає 

М. Маслій, в репертуарі С. Ротару 21 пісня В. Івасюка, «... і кожна – 

витончений, ювелірно-відшліфований діамант. Саме вона – Софія Ротару була 

тією доброю силою, <...>, стала могутньою ланкою, яка міцно пов’язувало 

творчість композитора з широкими масами народу» [93, с. 5]. 
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Якщо простежити за модифікаціями найбільш відомих і популярних 

пісень В. Івасюка, то можна привести низку показових прикладів їх 

аранжувань і виконавських версій. Зокрема, одна з найбільш складних для 

виконання пісень – «Балада про мальви» – у виконанні сучасної естрадної 

співачки Еріки звучить із підкресленою експресією, обумовленою 

використанням електронних інструментів в аранжуванні, які виступають як 

стилістичний звуковий фон рок-жанру по відношенню до оригіналу. У самій 

вокальній мелодії зміни практично відсутні; збережено тричасткова 

композиція пісні з вокалізом в середньому розділі, який співачка виконує в 

змішаній поп-рок манері. 

Та сама пісня в інший виконавській манері і іншому аранжуванні 

виконується дуетом С. Вакарчука і Н. Матвієнко. У даній версії в ній 

підкреслена пісенно-романсова лірична основа, що поєднується з блюзовим 

ритмом гітарного акомпанементу. Характерно, що замість вокалу середнього 

розділу Н. Матвієнко виконує в «Баладі про мальви» справжню мелодію 

української народної колискової пісні «Пташечка», що підкреслює 

фольклорне походження інтонацій, вистав у цій пісні В. Івасюка. 

Знаменитий «Водограй», виконаний в первісному варіанті дуетом 

С. Ротару і В. Зінкевича у фільмі «Червона рута» в супроводі акустичних 

інструментів (гітара, бубон, сопілка), в одній із сучасних версій, 

запропонованій Русланою Лижичко, являє собою вокально-інстументальну 

композицію фолькового типу, яка звучить на тлі бас-гітари і традиційної 

джазової ритм-секції (в поєднанні з гуцульськими мелодико-ритмічними 

елементами). Найбільша кількість версій аранжувань і виконання має 

«ліричний гімн» української естради – пісня «Червона рута». Як приклад 

можна навести чотири варіанти виконання даного шлягеру.  

Перший з них представлений С. Ротару спільно з групою «Танок на 

Майдані Конго» (ТНМК). «Класичний» варіант виконання С. Ротару в одному 

з куплетів наче перебивається читанням «репу», а в запропонованому групою 
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ТМНК варіанті акомпанемент побудований на типових ритмах і тембрах рок-

композицій, характерних для популярного молодіжного стилю хіп-хоп. 

Друга версія «Червоної рути» повністю вкладається в стиль рок-

композицій, в якому працює група сover-band Time to play. Стиль хард-року, 

культивований даною групою, значною мірою перетворює звучання 

популярної і всім знайомої мелодії В. Івасюка, розкриваючи в ній при цьому 

внутрішній драматизм, приховано присутній в оригіналі. 

Ще далі в інтерпретації оригіналу «Червоної рути» йде група Reunion 

Project. Стиль цієї групи відрізняється ретроспекцією класичного джазу, в 

зв’язку з чим мелодія оригіналу трактується як джазовий стандарт, на який 

даються «квадрати» імпровізацій. Таке трактування оригіналу дозволяє 

показати потенційні можливості фактурно-гармонійної організації заспіву і 

приспіву пісні В.  Івасюка в плані ритмо-мелодійного варіювання, яка є і в 

авторському варіанті фортепіанного акомпанементу. 

Ще одна версія «Червоної рути», на цей раз ансамблево-хорова, 

запропонована популярним у даний час вокальним ансамблем «Хор 

Турецького». Для даного аранжування характерно, по-перше, багатоголосся в 

приспіві пісні, по-друге, типово джаз-роковий акомпанемент в стилі «біт» з 

характерним свінговим зміщенням сильної частки на слабку долю такту. Таке 

стилістичне переакцентування, що стосується тембрового і метро-ритму, 

спричинила собою використання стильової цитати у вигляді оригінальної 

мелодії з репертуару популярної зарубіжної групи Europe («The final 

countdoun», в переклад. з англ. «Останній відлік»). Цитата поміщена спочатку і 

в середині композиції і сприймається як інструментальний програш 

ритурнель, що відсилає до одного з витоків естрадно-пісенного стилю 

В. Івасюка – англомовної рок-музики, представленої стилем легендарних 

Beatles. В роки створення пісні «Червона рута» цей ансамбль був еталоном 

нового естрадно-пісенного стилю, в якому демократичний початок і 

фольклорні витоки поєднувалися зі стилем рок-музики, який прийшов до 

Європи з США. 
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3.3. Творчість українських майстрів естрадно-пісенного жанру кінця 

1990-х - 2000-х років 

 

Стильові тенденції «пісенного року» в поєднанні з фольк-інтонаціями, 

характерні для першого етапу нової української пісенної естради 1970-х років, 

зазнають суттєвих змін уже в 1980-ті роки, хоча загальна стилістика у вигляді 

синтезу, якщо можна так сказати, «актуального» і «національного» 

зберігається. Динаміка становлення естрадно-пісенного жанру не тільки в 

Україні, але і в світовому масштабі, починаючи з 1950-х років, відрізнялася і 

відрізняється, по цей день швидкою, майже каледоскопічною зміною жанрової 

стилістики. 

Ці зміни відбуваються в рамках десятиліть, коли встановлюються певні 

стильові нормативи «третьої» музики (В. Сиров), взятої на озброєння шоу-

бізнесом. У 60-ті – 70-ті роки минулого століття провідною тенденцією у 

світовій естраді був стиль «пісенного року», пов’язаний із величезною 

популярністю Beatles. На цій основі і як наслідування цієї групи виникали і 

вокально-інструментальні ансамблі в Україні. Їх характерною особливістю 

було поєднання ґрунтової національної лексики з елементами джаз і рок- 

композицій. 

Ця стилістична тенденція зберігалася приблизно до середини 1980-х 

років. Хіти цього періоду демонструють риси нового стилю, що відрізнявся: 

1) переходом від стилістики року (в його пісенному варіанті) на стилістику 

диско; 2) підвищенням ролі сольного естрадно-пісенного виконавства, яке 

поступово витісняло філармонійні ВІА (які ще зберігалися як концертні 

майданчики для виступів). 

Орієнтація на стиль диско докорінно змінила співвідношення пісенного і 

моторно-танцювального початків в стилістиці розглянутого жанру. Якщо в 

1970-ті роки пісенність, що йде від романсу і балади в ньому переважала, а 

танцювальні ритми лише доповнювали, «оживляли» його, то 
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переакцентування на моторику, а разом з нею на електронний інструментарій, 

вплинуло на лексику і стилістику пісенного жанру в цілому. 

Як наголошується в довідкових джерелах, зокрема, у вікіпедії «Disco з 

англ. букв. ‘‘Дискотека’’ – один з основних жанрів танцювальної музики 

XX століття, що виник на початку 1970-х років в Європі і США» [143]. 

В енциклопедичних виданнях ([17]; [234]; [44]), зокрема, в «Новому словнику 

російської мови: тлумачно-словотвірному» (2000 року) вказується так само на 

витоки «диско-музики», під якою мається на увазі «музичний стиль, основу 

якого складають спрощений фанк і соул»; під диско розуміється також «тип 

студійного саунду, який отримав широке поширення у поп-музиці другої 

половини 1970-х років» [44]. Стиль «диско» – це не тільки напрямок у поп-

музиці, а й «стиль життя», що знаходив відображення в манері поведінки, 

одязі, не кажучи вже про стилі танцювальних рухів, у зв’язку з чим досить 

згадати стилістику пісні-танцю Майкла Джексона (наприклад, його знамениту 

«місячну ходу»). 

Глибинний зв’язок стилю диско з афроамериканськими витоками (соул, 

фанк, а також їх генезис – спірічуелс і госпел) (див. про це в дісертації і 

статтях І. Яркіної [168]; [169]; [171]]) визначав особливу експресію інших 

національних модифікацій цього стилю, що відображено і в українському 

диско. В українській пісенній естраді цей стиль знаменував собою низку 

нових тенденцій в галузі розважальної музики, спрямованих переважно на 

молодіжну аудиторію. Його головними «розпізнавальними» знаками були:  

1) прикладна фукція пісенної складової, покликаної супроводжувати і 

організовувати танцювальні рухи;  

2) виділення на перший план, у зв’язку з цим, інструментального 

початку, в якому акцентувались два моменти: а) динаміка електронних 

(в основному) саундів; б) ритмічна «сітка», яка відповідає певній 

танцювальній формулі, яка постійно повторювалася (танцювальні «коліна»). 

У цілому ж стиль диско в українській естраді, як і в інших національних 

модифікаціях, конституюється як своєрідна перехідна ланка між джаз-рок 
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культурою, які ставали елітарними, масовими жанрами та належили до сфери 

поп-музики. Розважальність стилю диско вплинула на його семантику в двох 

напрямках:  

1) в частині комунікації – у вигляді безпосередньої співучасті 

реципієнта (танцюючих) у втіленні жанру;  

2) в особливій природі «місць дислокації» стилю диско (танцювальні 

збори у вигляді дискотек та інших майданчиків, де дистанція між музикою і 

аудиторією фактично була відсутня);  

3) стирання межі між «живим» саундом і записами на носіях, що 

відбилося в появі нових естрадно-музичних професій – диск-жокея, 

танцюриста-диско. 

У сфері музичної лексики стиль українського диско, як і вітчизняна рок 

музика, відрізняється «всіядністю» (вираз В. Зінкевич [51]), що означає 

використання найрізноманітніших елементів мовного фонду під егідою 

електронних танцювальних ритмів. Характеризуючи особливості 

функціонування стилю диско в Україні, автор вступної анотації до альбому 

під назвою «Хіти українскої естради 80-х років. Золота колекція» (студія 

«Астра », м. Київ ФОП Салюк Ю. В., 2005) зазначає, що в ті роки «... диско 

грали по всьому світі, але українське диско має настільки виразні українські 

риси, що якось не хочеться називати цю музику просто ‘‘диско’’» [158]. Автор 

цитованої передмови визначає даний стиль як «етно-диско», підкреслюючи, 

проте, що «... диско – не єдине, що можна почути на цьому диску, хоча, <...>, 

вплив цього стилю відчутний тут найбільше» [там само]. 

Акцент на диско як у провідному напрямку молодіжної естради 

розглянутого періоду (в соціокультурологичному плані це питання 

досліджується в дисертації Т. Ястремського [177)]) в галузі естрадно-

пісенного стилю означав: 1)  танцювально-моторну основу мелодики, в якій 

переважають речетації- повтори звуків, як правило, ритмічно синкопованих і 

пов’язаних із певними видами популярних танцювальних ритмів; 2) чітку 

квадратість побудов, організованих, як правило, у варіаційно-куплетній формі, 
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найбільш придатній для відтворення танцювальної моторики; 3) провідну роль 

електронних тембрів, що створюють динамічну експресію в рамках повтору 

найпростіших ритмо-інтонацій. 

У комунікативному плані український диско-стиль так само істотно 

відрізняється від зарубіжних аналогів. Це стосується, зокрема, певної 

дистанції між виконавцями і слухачами, що дозволяє визначити парадигму 

українського диско як раціонально-реалістичну (термін А. Соловйова [141]), 

що означає поєднання демократичної основи стилю з раціональними 

професійними інтенціями, що йдуть від авторів музики і текстів пісень, а 

також від виконавців. 

У розглянутий далі альбом, виданий в 2005 році, увійшли 20 пісень. 

У них представлена своєрідна антологія українського естрадно-пісенного 

стилю другої половини 70-х і 80-х років минулого століття, який можна 

визначити як стиль фолк-диско. У плані художньої поетики, хіти що увійшли 

до альбому, репрезентують різні стильові тенденції в естрадно-пісенному 

жанрі – від традиційного романсу, стилізованого під український «солоспів» 

до ритмічної пісні, що відображає риси адаптованого в ній танцювального 

стилю, що йде від фанк-зразків. Наведемо перелік пісень альбому з метою 

подальшого групування їх за жанрово-стильовими ознаками (із зазначенням 

часу звучання)
1
. 

                                                           
1 1.«Тече вода» – муз. І. Поклад, сл. Ю. Рибчинський, вик-ня – С. Ротару (3:51); 2. «Гай, 

зелений гай» – муз. О. Злотник, сл. Ю. Рибчинський, вик-ня – ВІА «Смерічка» (3:05); 3. «Зачаруй» – 

муз. Л. Дутковський, сл. О. Вратарьов, вик-ня – ВІА «Водограй», сол. Людмила Артеменко (3:04); 4. 

«Горянка» – муз. М. Мозговий, сл. В. Кудрявцев, вик-ня – ВІА «Світязь», сол. Івасиль Зінкевич 

(3:57); 5. «Балада про дві скрипки» – муз. В. Кудрявцев, сл. В. Івасюк, вик-ня – Дует «Писанка» 

(4:00); 6. «Як тебе знайти» – муз. О. Зуев, сл. І. Бердник, вик-ня – анс. «Медобори», сол. Олег 

Марцинківський (3:28); 7. «Запитай у серця» – муз. О. Семенов, сл. В. Кудрявцев, вик-ня – ВІА 

«Кобза» (3:07); 8. «Білі лілії» – муз. О. Злотник, сл. С. Литвин, вик-ня – ВІА «Смерічка», сол. Назарій 

Яремчук (4:03); 9. «Стожари» – муз. П. Дворський, сл. В. Кудрявцев, вик-ня – ВІА «Водограй», сол. 

Лілія Сандулеса (3:19); 10. «Папороть цвіте» – муз. О. Злотник, сл. Ю. Рибчинський, вик-ня – Любов 

та Віктор Анісімови (2:25); 11. «Ой, у полі рута, рута» – Українська народна пісня в обр. 

Е. Коваленко, вик-ня – ВІА «Кобза» (3:38); 12. «Ти скажи промов» («Котики вербові») – муз. О. 

Злотник, сл. В. Крищенко, вик-ня – Тріо «Маренич» (4:22); 13. «Скрипка грає» – муз. І. Поклад, сл. 

Ю. Рибчинський, вик-ня -– ВІА «Світязь», сол. Василь зінкевич (3:54); 14. «Минає день» –муз. М. 

мозговий, сл. Ю. Рибчинський, вик-ня – Софія Ротару, ВІА «Червона рута» (4:15); 15. «Квітка 

розмарія» – муз. О. Пушкаренко, сл. М. Ткач, вик-ня – ВІА «Смерічка», сол. Назарій Яремчук (5:20); 

16. «Половина саду квітне» – муз. І. Поклад, сл. І. Лазаревський, вик-ня – Алла Кудлай, оркестр п/к 

Володимра Богуслава (4:16);  
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Більшість пісень, представлених в альбомі, відображають філармонійну 

традицію вокально-інструментальних ансамблів тих років, але вже істотно 

модифікованих під впливом стилів диско, фанку та навіть хіп-хопу. 

Збережений також типовий для української естрадної пісенності національно-

ґрунтовий колорит, який розповсюджується на образність поетичного тексту, 

його «музику», а також на жанрові прообрази музичної лексики – від романсу, 

романсу-вальсу до коломийкових пісенно-танцювальних інтонацій і ряду 

жанрів пісень Надніпрянщини (козацькі пісні, пісні-балади, колискові, 

обрядові, ліричні, протяжні тощо).  

Такий синтез визначає в цілому вигляд розглянутого альбому. У ньому 17 

ансамблів і всього 3 сольних номери: №№ 1, 16, 20. Тут представлені видатні 

солісти-естрадники – С. Ротару з піснею «Тече вода» І. Поклада на сл. 

Ю. Рибчинського; А. Кудлай з піснею «Половина саду квітне» того ж автора, 

на сл. І. Лазаревського; Т. Петриненка з власною піснею «Пісня про пісню». 

Пісня І. Поклада у виконанні С. Ротару, яка відкриває альбом, є свого 

роду його «візитною карткою»: тут відразу ж представлений стиль диско в 

«пом’якшеному» на український манер пісенному варіанті, у витоках 

пов’язаний з гуцульською інтонаційною лексикою. Пісня побудована на 

простих і пам’ятних інтонаціях у типовій для жанру куплетної формі, 

заснованої на повторах і варійованої за рахунок виконавських градацій 

(С. Ротару заспів останнього куплету виконує вокалізом на складі «гей-на-

на»). В інструментальному супроводі використані електронні звучання, що 

імітують акустичні інструменти, які існують в народних ансамблях Буковини і 

Гуцульщини – духові (сопілка, сурма) і струнні (цимбали, скрипка). 

Друга пісня І. Поклада, виконана А. Кудлай у супроводі естрадно-

симфонічного оркестру під керуванням В. Богуслава, репрезентує інший бік 

                                                                                                                                                                                                 
17. «Три дороги» – муз. О. Зуєв, сл. Ю. Рибчинський, вик-ня – анс. «Медобори», сол. Людмила 

Тимощук та Олег Марцинківський (5:00); 18. «Там, де ясні зорі» – муз. О. Сєров, сл. О. Богучак, вик-

ня – ВІА «Світязь», сол. Василь Зінкевич (3:48); 19. «Ти – земле моя» – муз. О. Осадчий, сл. Ю. 

Рибчинський, вик-ня – Софія Ротару, ВІА «Червона рута» (4:18); 20. «Пісня про пісню» – муз. та сл. 

Т. Петриненко, вик-ня – Тарас Петриненко, Тетяна Горобець, інстр. анс. «Гроно» (3:26). 
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стилістики даного альбому. Пісня створена і виконана в дусі українського 

«солоспіву», в якому драматичне напруження поєднується з ліричною 

основою. Це поєднання цілком відповідає образу, представленому у 

вербальному тексті: «... половина саду квітне, половина – в’яне». Куплетна 

форма пісні відображає дві сторони цього способу – в заспіві представлені 

напружені речитативно-декламаційні інтонації, а в приспіві виникає 

кантиленість з явними рисами пісні-вальсу. Інструментальна складова тут 

типова для естрадно-симфонічних оркестрів того часу і містить розгорнуті 

інструментальні програші-куплети, що відтіняють вокальні розділи загальної 

композиції. В галузі стилістики дана пісня більш «нейтральна» і не містить 

рис стилю диско, а тяжіє до пісні-романсу і репрезентує в даному альбомі 

ретро-тенденції (пісні 1960-х років). 

Пісня Т. Петриненко «Пісня про пісню» являє собою зразок ще однієї 

індивідуально-стильової манери в рамках стилю фолк-диско. Посуті, даний 

зразок репрезентує жанр пісні-балади, широко представлений в радянській 

естраді тих років (досить згадати пісні Є. Мартинова). Разом з тим, тут вже є 

риси стилістики диско, а точніше – того його варіанту, який формувався в рок-

ансамблях, починаючи від Beatles. Суть цієї стилістики полягає в з’єднанні 

пісенної інтонації з характерними свінговими ритмами, що і показано в пісні 

Т. Петриненка, яку можна умовно розділити на два контрастних за 

стилістикою розділи – пісенно-романсовий та пісенно-танцювальний. 

Драматургічна лінія у виконанні пісні демонструє певний змістовий сюжет, 

реалізований не тільки вокально, а й інструментально. В галузі вокального 

саунду в заключному розділі композиції виникає дует (Т. Петриненко і 

Т. Горобець). Підключення жіночого голосу і сам жанр дуету резюмують зміст 

даного пісенного зразка, підкреслюють його пафосний і навіть «програмний» 

характер у дусі популярної тоді тематики «пісні про пісні» (ще одна ретро-

лінія в добірці пісень даного альбому). 

Стилістична лінія фанк-диско на українському фольклорному матеріалі, 

адаптованому під даний стиль, представлена в оригінальній обробці 
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справжньої гуцульської пісні «Ой у полі, рута, рута» виконаної ансамблем 

«Кобза» (автор обробки і соліст Е. Коваленко). Сам пісенно-танцювальний 

зразок при відповідній ритмо-інструментальній обробці дає підстави для 

розгляду його в якості зразка українського фанку як предтечі диско-стилю. До 

фанку тут відсилають ритмічні зміщення в тексті, що порушують логіку 

наголосів у словах, що надає загальної експресії і динаміки звучання мотиву. 

До рис фанку відносяться і повтори коротких мелодико-ритмічних зворотів, 

притаманні самої народної пісні і спеціально підкреслені в обробці. 

Спорідненим афроамериканскому фанку, зокрема, групі Sly & The Family 

Stone, тут є і вокально-інструментальний діалог, що ведеться від куплету до 

куплету між солістом, бек-вокалом та інструментами ансамблю (в обробці 

використаний і типовий для українського фанку акустичний інструментарій – 

труби, сопілки, з ударних – бубен тощо). До фолк-диско стилю, народженого 

на основі українського варіанту фанку, тут вставляються і своєрідні скет-

імпровізації соліста, побудовані на типово гуцульських складах «гей, на-на-на, 

гей». 

Зразками подібної «диско-стилістики» є і низка авторських пісень 

альбому, серед яких слід назвати пісенну композицію О. Злотника і 

Ю. Рибчинського «Гай, зелений гай» у виконанні вокально-інструментального 

ансамблю «Смерічка» (соліст Н. Яремчук). Поетичний текст тут обмежений 

кількома ключовими фразами, які багаторазово повторюються, наче 

поновлюються – «Грай, музико грай». Цей «рефрен», що виначає характерний 

ритм гальмуючого типу з заключною синкопою, типовий для фанкових 

зразків, в яких так само рідко зустрічається розгорнута текстова сюжетика, а 

вербальний текст зводиться до кількох фраз-вигуків. Багаторазові повтори 

створюють при цьому внутрішнє напруження і вимагають виходу енергетики, 

який виникає в інструментальних відіграшах і декламаційних фразах заспіву у 

соліста. В результаті виникає багатопланова пісенна композиція, що поєднує 

різножанровість і стилістичні компоненти в рамках загального для подібних 

естрадно-пісенних зразків стилю фанк-диско, але вже з рисами т. зв. 



141 

програмного року, де повтори пісенних куплетів чергуються з імпровізаціями 

в дусі джаз-рок стилю (зразок – група Doors). У ряді випадків до цього 

підключається скет-інтонування, представлене в українському фанку саме 

неінструментальним скетом (термін О. Федорченка [151]).  

Характеризуючи пісні в жанрі фолк-диско, необхідно відзначити, що 

більшість танцювально-моторних зразків, представлених у цьому альбомі, не є 

власне ритмічними, вирішеними в «чистому» стилі R&B.  

Українська інтонаційність, що лежить в їх основі, позначається на досить 

помірних темпах пісень, а також на самому характері мелодійних ліній, в яких 

завжди відчутна мелосна основа, властива музичному менталітету 

українського народу. Такими, зокрема, є пісні «Горянка» (муз. М. Мозгового, 

сл. В. Кудрявцева, вик. – ВІА «Світязь», сол. В. Зінкевич), «Стожари» (муз. 

П. Дворського, сл. В. Кудрявцева, вик. – ВІА «Водограй», сол. Н. Яремчук), 

«Квітка розмарія» (муз. О. Пушкаренко, сл. М. Ткач, вик. – ВІА «Смерічка», 

сол. Н. Яремчук), «Там, де ясні зорі» (муз. О. Сєрова, сл. А. Богачук, вик. – 

ВІА «Світязь», сол. В. Зінкевич). 

У даному ретро-альбомі 2005 року виділяється пісня М. Мозгового, на 

слова Ю. Рибчинського «Минає день», яка репрезентує своєрідну перехідну 

ланку від стилістики концертної естрадної пісні 1960-х – початку 1970-х років 

до стилю етно-диско, який трактується в українській пісенній манері з 

акцентом на ліричну складову жанру. Даний зразок у виконанні С. Ротару та 

ансамблю «Червона рута» знаменує собою еталонний варіант української 

ліричної естрадної пісні, вирішеної в дусі «солоспіву» з рисами естрадного 

шансону і стилістики диско. Пісня побудована на поєднанні речитативно-

декламаційних інтонацій у заспіві, де зосереджено оповідання, з пафосними 

лірико-драматичними, аріозно-пісенними зворотами приспіву.  

У інтерпретації С. Ротару та інструментального аранжування ансамблю 

«Червона рута» пафосність і елегійний характер пісні, з одного боку, 

підкреслюються за рахунок експресії (мовні інтонації і елементи 

мелодикломаціі у солістки), з іншого боку адаптуються до стилістики R&B, 
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що наближає цей зразок концертної естрадної пісні до стилю, який можна 

назвати «український блюз». Надалі ознаки цього стилю будуть присутні у 

пісенній ліриці низки інших авторів і виконавців, зокрема, вони проникнуть в 

музичну лексику українських рок-груп. Витоки подібних пісень, широко 

представлених у творчості відомого українського естрадного композитора і 

співака М. Мозгового, слід шукати у з’єднанні романсу, пісні, фольклорних 

елементів, шансону, джаз-року, словом, багатьох інгредієнтів, які визначали 

вигляд української пісенної естради на різних етапах її становлення і еволюції. 

Завершуючи характеристику етапу 1980-х – 1990-х років, слід зробити деякі 

узагальнення з приводу стилістики української пісенної естради даного 

періоду. По-перше, він відрізнявся перехідністю у низці моментів: йшла в 

минуле практика філармонійних ВІА, а на перший план виходили оригінальні 

творчі колективи та солісти, які обрали принцип, якщо можна так сказати, 

«вільного плавання». По-друге, в стилістиці пісень спостерігається 

закріплення фольклорного початку у поєднанні з тенденціями молодіжної 

ритмічної музики, які прийшли з Заходу (від фанк-стилю до диско та хіп-

хопу). По-третє, загальний принцип фолк-диско, що визначає вигляд 

української пісенної естради розглянутого періоду, був внутрішньо 

неоднорідним і навіть суперечливим у жанрово-стилістичному відношенні.  

Як показав аналіз пісень ретро-альбому, випущеного в 2005 році на 

матеріалі хітів 80-х років минулого століття, лише окремі його пісні 

укладаються в стилістику диско, точніше фанк-диско, якщо врахувати їх 

фольклорну складову. Різноманіття стилістики і жанровості пісень 

розглянутого альбому зводиться, як це було показано при аналізі зразків, до 

наступних декількох груп:  

1) танцювальні пісні моторного характеру, засновані на поєднанні 

стилістики західного диско і фанку із споконвічними українськими пісенно-

танцювальними жанрами, які існують на Гуцульщині та Буковині;  

2) пісні помірного темпу, в яких танцювальний початок є вторинним, а 

на перший план висувається романсовість українського «солоспіву» (в основі 
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жанровості тут лежать пісні-елегії, пісні-балади, а моторика представлена 

переважно через вальс);  

3) естрадно-концертні пісенні зразки, в яких поєднуються риси 

естрадизованого «солоспіву», шансону, протяжної ліричної фольклорної пісні, 

деякими елементами джаз-рок композицій у царині інструментального саунда. 

В галузі виконавських засобів пісні розглянутого періоду відрізнялися 

також низкою особливих рис:  

1) поєднанням сольного і бек-вокалу як характерної риси, що прийшла 

з стилів, подібних фанку;  

2) достатньою складністю вокальних та інструментальних партій, які 

вимагають від виконавців досвіду професійної підготовки (особливо при 

«живому» звуці, оскільки виконання під фонограму тоді ще не було нормою); 

3) поєднанням різної виконавської стилістики як вокальної, так і 

інструментальної сфер (народна манера співу в поєднанні з естрадно-джазовою 

в першому випадку; комбінації електронних і акустичних тембрів в 

інструментальних саундах). 

 

3.4. Естрадно-пісенна стилістика в Україні 2000 -х- 2010-х років 

 

Зі здобуттям Україною незалежності ситуація в естрадно-пісенному жанрі 

змінилася, але далеко не відразу. На початку 1990-х років ще діяв принцип 

інерції, про що свідчить розглянутий вище ретро-альбом, в якому традиції 

української естрадної пісні, що йде від радянських часів, а також від новацій 

В. Івасюка та ансамблів «Червона рута»,«Світязь», «Марічка», «Медобори», 

«Кобза», «Водограй» отримуює свій подальший розвиток і стилістичне 

закріплення. 

Разом з тим, говорячи про українську естрадну пісню 1990-х – початку 

2000-х років, слід враховувати і ряд факторів, що негативно позначилися на її 

якісному рівні. По-перше, як зазначає відомий український журналіст-

культуролог А. Короїд, «... світова музична мода доходить до наших країв із 
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запізненням. Хоча останнім часом завдяки інтернету цей розрив скорочується, 

ми все ж таки відстаємо і весь час намагаємося вскочити в останній вагон 

музичного поїзда» [73, с. 1]. Це означало, зокрема, певний застій в адоаптації 

стилів поп- і маскультури в українській естраді тих років, а також пов’язану з 

цим тенденцію до тиражування, «штампів», спрощення і навіть певної 

«безвихідності» (див. в останній роботі Ф. Гісматова [31]). 

По-друге, певний «прорив» західної маскультури в українському 

інформаційному просторі дав у кількісному плані позитивний результат: не 

дивлячись на копіювання, значно розширилося жанрове «поле» української 

естрадної пісні, освоювалися, причому досить інтенсивно, рок- і джаз-рок 

стилістика низки європейських і американських груп. По-третє, посилилася і 

навіть набула негативного вираження комерційна природа естрадно-пісенного 

жанру, що вилилося у величезну кількість копій, які не виділяються якістю та 

розповсюджуються на електронних носіях, а також через ЗМІ, в яких ще не 

склалася на той момент технологія роботи над такими жанрами, як теле-кліп 

або радіо-хіт. 

Ці обставини в сукупності визначили той факт, що, за словами А. Короїда 

«... далеко не всі колективи першого десятиліття Незалежності дійшли до нас 

у своєму первісному вигляді» [73, с. 1]. Автор спеціально розглядає долю 

дев’яти груп, популярних в 1990-х роках, які в подальшому зійшли з 

української естради. Тут варто назвати ці групи із зазначенням на стилістику, 

що має пряме відношення до окреслення зведеної панорами української 

естради цього періоду. 

Першою з дев’яти груп А. Короїд називає гурт з м. Рівне «Вхід у 

змінному взутті», який проіснував з 1994 по 2007 рік. У ньому вперше була 

представлена стилістика хіп-хопу – надзвичайно модного в кінці 90-х років 

минулого століття естрадного жанру, заснованого на поєднанні ритмічної 

речитації, співу і пластики танцю. Учасником цієї групи був свого часу 

О. Потапенко, відомий зараз по поп- і хіп-хоп дуету «Потап і Настя». 
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Характерною тенденцією даної групи було використання українських і 

англійських текстів, які учасники групи писали самі (як і музику до них). 

У 1993 році в українському хіт-параді на одну з перших рядків вийшов 

колектив з м. Кіровограда «Аква Віта», створений І. Баланом і М. Лучником (в 

цьому варіанті він проіснував приблизно 10 років). За стилістикою, 

представленою в композиціях популярних тоді альбомів «Несказані слова» 

(1994 рік) і «Технотронутий» (1996 рік), учасники цієї групи тяжіли до стилів 

європоп і євроденс, що визначало загальний напрямок у комунікації, 

пов’язаний з періодом, який у світовій естраді характеризується як перехід від 

диско до молодіжних напрямків хіп-хопу і репу. 

Ряд українських естрадних колективів тих років працювали у стилістиці, 

відомої під назвою «бойз-бенд». Одним з перших тут було чоловіче тріо 

«Льомі Льом» з м. Одеса, створене О. Ломинським на початку 1990-х років 

(назва групи утворилося від псевдоніма її лідера, який працював діджеєм). 

Характеризуючи стиль цієї групи, що випустила тоді дві повноформатні 

платівки, кілька синглів (досі популярний головний хіт групи – «Панама»), 

автор даної статті зазначає, що «... подібно до інших успішних проектів того 

часу, мода на ‘‘Льомі Льом’’ пройшла разом із епохою ... » [там само, с. 2]. 

Зразком адаптації до українських естрадно-пісенних реалій стилю 

альтернативного року А. Короїд вважає групу з м. Слов’янська «Армада», 

створену на межі 1990-х – 2000-х років. В її репертуарі були представлені, в 

основному, римейки західних зразків у стилі Heavy metal (наприклад, групи 

Limp Bizkit, Linkin Park), а також оригінальні композиції самих учасників 

групи в цьому стилі. При цьому, випустивши свій дебютний альбом в 

1999 році «Армада», як вважає А. Короїд, була «... абсолютно не готова до 

зміни музичної моди, і їх подальші альбоми виявилися не настільки 

помітними і затребуваними» [73, с. 2]. 

Ще одна група з розглянутої А. Короїдом «дев’ятки» – «Шао? Бао!» –

стала популярною завдяки тому, що в 1995 році вона стала лауреатом 

фестивалю «Червона рута». Ця група, на думку критиків, в тому числі й А. 
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 Короїда, не відрізнялася оригінальністю стилістики, працюючи в типовій 

манері бойз-бенду з майже прямим копіюванням популярних «чужих» 

композицій у даному жанрі, аж до звинувачення в плагіаті [там само].  

У числі колективів, представлених в українській естраді 1990-х – 2000- х 

років, слід згадати гурт «Гринджоли» з м. Івана-Франківська – колектив 

«одного хіта», що прославився виконанням гімну «помаранчевої революції», 

який, однак, не приніс ансамблю перемоги на конкурсі «Євробачення» 

2005 року. 

Ще однією групою, яка працювала тоді в стилістиці бойз-бенду, був гурт 

4kings (заснований в кінці 1990-х років співаком і продюсером Є. Фокіним). 

Група користувалася певною популярністю, яка поступово згасла разом з 

відходом моди на «хлопчачі колективи», а в історію української естради вона 

увійшла, за словами А. Короїда, «...  як колектив, найвідоміші пісні якого були 

вдалими реміксами чужих хітів» [73, с. 5]. 

У період з 1998 по 2003 рік популярності набула група Cool before 

(м. Київ), яка «... наблизилася за рівнем професіоналізму і популярності до 

таких монстрів українського року як ‘‘Океан Ельзи’’ і ‘‘ВВ’’» [там само]. 

Група випустила два альбоми і ряд кліпів, але найбільшу славу їй принесла 

«сесійна» участь її музикантів у створенні альбому Руслани «Wild Dancez», з 

однію з композицій якого співачка завоювала перше місце на конкурсі 

«Євробачення» у 2004 році. 

У перше десятиліття нового століття і на сучасному етапі в українській 

пісенній естраді відбулися істотні якісні зміни, спрямовані в бік 

професіоналізму, поглиблення і розширення тематики і змісту пісень, 

вироблення та закріплення оригінального національного естрадно-пісенного 

стилю. У інтернет-публікації К.  Цайтлер із показовою назвою «24 музичних 

прориви України, які потрясли світ» [161], з цього приводу зазначається 

наступне: «Україна – країна мелодій. Історія розвитку нашої музики з часів 

незалежності пройшла не один етап. Бунтівний рок, який закликає до свободи, 
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спокійні мелодії, які вселяють гармонію і незвичайні експериментальні ритми, 

які ставлять нас на рівень іноземних музикантів» [161, с. 1]. 

У популярній формі автор окреслює тут три основні стилістичні лінії 

української пісенної естради, які співіснують в нашому медіа-просторі в даний 

час. Якщо перевести це на мову професійної музикознавчої термінологіі, то 

перша лінія може бути визначена як фолк-рок з елементами пісенно-

романсового початку; друга – як власне лірична естрадна пісня з елементами 

танцювальних ритмів, а також джазового саунду у вокальній та 

інструментальній сферах; третя лінія – це, в основному, різноманітні прояви 

стилістики R&B – «ритмічна музика» у вигляді репу, хіп-хопу, їхніх 

комбінацій із «вкрапленнями» рок-стилістики, пісенності в поп-стилі і навіть 

романсовості в естрадному дусі. 

Украінский естрадно-пісенний стиль на даному етапі набув рис 

національної визначеності і художньої стабільності. Як зазначає автор ще 

однієї інтернет-публікації, «... своя власна естрада, <...>, в Україні пройшла 

шлях від хобі купки ентузіастів до світового визнання і прибуткової індустрії» 

[107]. Вироблення якісного естрадно-пісенного продукту було пов’язане з 

різними колективами і солістами, кожен з яких зробив свій внесок у 

вітчизняну естраду і національну культуру в цілому. Як наголошується в 

розглянутій інтернет-статті, «... старт українській незалежній сцені, не схожій 

на жодну іншу в світі, було дано ще за два роки до появи нашої країни, а саме 

у 1989 році, коли 24 вересня у Чернівцях пройшов фестиваль української 

музики ‘‘Червона рута – 89’’» [там само]. 

У першому естрадно-пісенному фестивалі тоді взяли участь групи, які 

надалі стали авангардом української пісенної естради, – «Воплі Відоплясова», 

«Брати Гадюкіни», «Кому вниз», а також солісти, визначили її обличчя в 

майбутньому, – Марія Бурмака, Василь Жданкін, Ірина Білик та інші. 

Наступні фестивалі «Червоної рути», що проводилися кожні два роки, 

відкрили «... половину нинішніх популярних артистів країни» [107, с. 1]. 

Серед них А. Кузьменко (гурт «Скрябін», «Червона рута – 1991», 
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м. Запоріжжя); О. Пономарьов і Р. Лижичко («Червона рута – 1993», 

м. Донецьк); А.  Лорак і Н.  Могилевська («Червона рута – 1995», м. Ялта); 

гурти «Танок на Майдані Конго» та «Тартак» («Червона рута – 1997», 

м. Харків). 

Крім «Червоної рути», як основного «ярмарку талантів», автор публікації 

називає першу на українському телебаченні передачу «Територія А» (ведуча 

Анжеліка Рудницька), в якій звучали тільки українські естрадні хіти. Вихід 

естрадної пісні на телеекран сприяв її широкій популяризації, в основному, 

серед молодіжної аудиторії, що фіксувалося щотижня в хіт-парадах 

українських груп і солістів. 

Ще одним творчим майданчиком, на якому відшліфовувалася 

майстерність українських естрадних виконавців, а також композиторів і 

поетів, які створювали для них репертуар, стали «Таврійські ігри» 

(проводяться щорічно в м. Каховка з 1992 року). Саме з цього періоду, на 

думку автора інтернет-джерела, українська пісенна естрада стає повноцінним 

шоу-бізнесом. Зростає число телевізійних каналів і передач, присвячених 

українській пісенній естраді (канал «М1», що працює з 2002 року, а також такі 

канали, як MTV-Україна, OTV, Entermusic). 

Мультімедійне забезпечення сприяло подальшій професіоналізації в 

галузі пісенної естради, яка, починаючи з 2000-х років, характеризується 

такими ознаками, як «...  комерціалізація, поява яскравих образів, дорогих шоу 

і нестандартних підходів для завоювання серця слухачів» [107, с. 3]. 

Провідним напрямком у стилістиці естрадно-пісенного жанру є рок-музика. Її 

формування в Україні відрізнялося з самого початку (кінець 1980-х років), 

яскраво вираженою самобутністю. Разом з тим, український рок наслідував 

традиції, які усталилися в західних зразках, зокрема, «... він увібрав в себе 

елементи протестного руху» [107, с. 3]. «Перша хвиля» українських рокерів 

відрізнялася, на думку автора даної інтернет-публікації, «підкресленим 

націоналізмом», що відноситься, в першу чергу до таких груп, як «Брати 

Гадюкіни», «Плач Єремії», «Мертвий півень», «Кому вниз» [там само]. 
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Найбільшу популярність у середовищі шанувальників рок-музики набула 

тоді група «Воплі Відоплясова» (скорочено – «ВВ»): «З часом ‘‘ВВ’’ стали 

культовим українським гуртом, що гастролює по Європі і асоціюється з 

українською естрадою» [там само]. Колектив, створений і керований 

О. Скрипкою, був заснований в 1986 році і відразу ж звернув на себе увагу 

чітко вираженою національною спрямованістю трактування стилістики року. 

Як зазначає К. Цайтлер, «прорив» в галузі популярності й визнання «ВВ» 

відбувся в 1997 році, коли група повернулася з гастролей у Франції [161, с. 4]. 

Тоді ж був укладений контракт з фірмою «Gala Records», що випустила 

альбом «Музика» з такми «супер-хітами», як «Весна» і «Юра» [там само].  

За стилістикою група «ВВ» відрізняється поєднанням фолк-напрямку у 

рок- з елементами фанку і навіть диско. За структурою ансамблю, що 

складається з фронтмена-соліста, бек-вокалу в особі самих же музикантів-

інструменталістів, різноманітного змішаного (акустичного та електронного 

інструментарію), «ВВ» відображає типову тенденцію, характерну для багатьох 

інших національних рок-груп, які виросли на базовій основі Beatle. 

Перш за все, це відноситься до універсалізму учасників групи, які 

виступають і як вокалісти, і як інструменталісти одночасно. Крім цього, 

текстовий зміст композицій визначає їх конкретний музикальний матеріал, 

який індивідуалізується, видозмінюється, що робить кожен новий хіт 

неповторним. Це відноситься, зокрема, до двох названих вище хітів групи 

«ВВ», які стали зараз вже класикою українського національного року, – 

композицій «Весна» і «Юра».  

Репрезентантами стилю групи «ВВ» у рок-композиції поправу вважається 

«Весна», вона поміщена в альбом «Музика» 1997 року. Є так само кліп на цю 

пісню, створений в Москві в того ж року. Автор тексту пісні – сам О. Скрипка, 

а музика належить всьому колективу гурту. Звертаючись до слухача перед 

виконанням пісні, О. Скрипка каже про те, що вона проведе його від 

«знайомого до незнайомого», маючи на увазі з’єднання стилістики панк-року з 

етно-мотивами української естради, а також французьким «фоном» – жанром 
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мюзет , представленим через баянні вступи і закінчення (т. зв. акордеон мюзет, 

був надзвичайно популярним у міській культурі Франції другої половини 

XX століття). 

У стилістиці «Весна», як і інших композицій групи «ВВ», об’єднуються 

та виділяються самим лідером колективу елементи: «Ми починали з панк-

року, потім грали етно-рок, зараз експериментуємо з електронним і 

оркестровим звучанням. Якщо ти не змінюєшся, якщо не розвиваєшся – то 

зупиняєшся. Потреба кожного артиста – оновлюватися, рости професійно. 

Навіть відомі пісні, які ми граємо багато років, завжди намагаємося грати по-

новому, шукати інші варіанти, щоб пісня звучала яскраво» [28]. 

Характерно, що О. Скрипка як синонім виконання пісні вживає слово 

«грати», що і робить композицію «Весна» своєрідною вокально-

інструментальною рок-п’єсою універсального призначення в ній її можна не 

тільки слухати, а й дивитися, а також безпосередньо брати в ній участь, якщо 

вона використовується в диско-клубі або на будь-якому іншому танцполі. 

Саме в цьому, а також у яскравому поєднанні національної своєрідності і 

традицій диско-шансону, і полягає «погляд у майбутнє», про який говорить 

О. Скрипка перед виконанням песні. 

Акцент у композиції «Весна» зроблений на багаторазових повторах 

куплету з різними текстами, в основному, лірико-ігрового змісту, а також на 

характерному приспіві, побудованому на великотерцовій інтонації заклічкі, 

що прийшла з українських веснянок. Звертає на себе увагу динамічність 

композиції, в якій повтори куплетного типу долаються постійними 

оновленнями матеріалу за рахунок інструментальних і вокальних саундів. 

Інструментальний склад тут досить традиційний для панкових груп і включає, 

поряд з баяном – улюбленим інструментом О. Скрипки і, одночасно, «знаком» 

стилю мюзет, саксофон, трубу, перкусію, електро-гітари (соло і бас). Різні 

поєднання цих інструментів, що звучать то разом, то парами, то соло на тлі 

перкусії, дають загальну експресивно-динамічну картину розгортання 

матеріалу пісні в формі. 
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У засобах вокального інтонування динаміка експресії полягає в поєднанні 

текстового і безтекстового співу у заспіві з використанням 

«неінструментального» скету на типово-українських коломийкових складах 

«най-най», а також звуконаслідувальні «бум-бум», що імітують перкусію. 

У заспіві солістові-фронтмену вторить чоловічий бек-вокал, причому це 

відбувається то в послідовності, антифонно, то в одночасності, одноразово. 

У міру розвитку куплетної форми в ній посилюється варіантність, зокрема, 

зростає число інструментальних заспівів, а текст зберігається лише у рефрені-

приспіві з фактично єдиним ключовим словом «весна» (йому відповідає бек-

вокал – «прийде»). В останньому з куплетних саундів наочно показано 

начебто віддалення ансамблю, що імітує українські народні гуляння: з його 

партій залишені тільки свист соліста і барабани (ефект полярного контрасту, 

відомий всім по віддаленню оркестру або ансамблю, де залишаються чутними 

лише найвищі й найнизькочастотніші компоненти, наприклад, флейта-пікалло 

і великий барабан у духовому оркестрі). 

Другий хіт групи «ВВ», поміщений в тому ж альбомі 1997 року, – рок-

композиція «Юра». У ній поєднується кілька стилістичних компонентів, 

об’єднаних ідеєю хард-року в дусі набираючої тоді популярність групи Queen 

і її соліста Фредді Меркюрі. У назві «Юра» є звукові асоціації з неменш 

відомою рок-групою Uriah Heep. Однак рок-ідея втілена тут в поєднанні з 

національним компонентом, що виражено через наявність у стилістиці 

вокального саунду елементів українських обрядових пісень-закличок, 

вирішених в дусі стилю фанк. Фанк-рокові елементи межують, в свою чергу, зі 

стилями диско і хіп-хоп, а сама тематика композиції, присвяченої Юрію 

Гагаріну і його першому космічному польоту, відповідає ретро-стилістиці 

масових пісень радянського періоду. 

Такий стилістичний сплав об’єднується узгодженою манерою 

аранжування і виконання матеріалу. Провідну роль у композиції відіграють 

інструментальні саунди, які забезпечують стилістику важкого року, засновану 

на електроніці, потужних децибелах звучання синтезатора, гітар і перкусії. 
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Вокальний саунд зведений до мінімуму тексту, в якому виділяється типова для 

рок-стилістики в її фанковому варіанті естетика «крику», характерна для афро-

американського фанк-рок стилю, який один із його творців – «Слай Стоун» 

(Sly Stone) називав психоделічним роком (див. про це: [175]). Дана стилістика, 

відображена в композиції «Юра», проявляється дуже чітко і протиставляється 

альтернативному естрадно-пісенного стилю радянського періоду, зокрема 

пісень групи «Земляни», та іншим подібним групам 1980-х років.  

Тут доречно згадати характерний для американської традиції поп- і рок-

музики, але в цілому загальний для всіх її національних виразів, підрозділ 

виконавців, зафіксований в характерних англійських термінах: «Якщо 

естрадний виконавець – це clooner (‘‘муркоче’’), а оперний співак – swooner 

(‘‘чарівник’’), то в ритм-енд-блюзі і пізніших «чорних» стилях співак – це 

shouter (‘‘крикун’’)» [170]. О. Скрипка вдається і до манери «парадоксального 

саунду» (термін, який використовується О. Степурко [145]).  

Цей прийом використовувався і в композиції «Весна», де манеру співу 

було стилізовано під горловий тембр, близький українському фольклорному. 

У композиції «Юра» соліст вдається до майже фальцетного тембру, 

озвученого експресивно на тлі «важкої» електроніки і «groul» (букв. англ – 

гарчання, хрипіння) в бек-вокалі. У вокальному саунді застосовується і скет, 

що прийшов із джазу в його поєднанні з фанком (склади – «шубі-дубі-да»), що 

доповнює словесний текст у третій строфі. Поряд з іншими прийомами співу – 

«парадоксальним саундом», «гроул», «голосовими ковзаннями» з заниженою 

інтонацією – скет-інтонування в поєднанні з текстовим співом створює 

оригінальну звукову картину-образ, що цілком відповідає, з одного боку, 

стилістиці західного панк-року, з іншого боку – репрезентує оригінальну 

манеру соліста і учасників групи. 

Знаменним явищем, що характеризує сучасний рівень української естради 

в контексті світових тенденцій у розвитку жанру, є творчість групи «Океан 

Ельзи». Популярність групи стійко зберігається вже два десятиліття, що 

відбивається, зокрема, у досить великій кількості публікацій та інтернет-
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статей про неї. Однак всі вони носять скоріше інформаційний характер і 

зводяться до коротких дайджестів, інтерв’ю з лідером групи Святославом 

Вакарчуком, передмов численним альбомам, статей у місцевій пресі (див. 

зокрема: [19]; [20]; [53]; [106]; [108]). Характеризуючи роль групи «Океан 

Ельзи» в естрадно-пісенному мистецтві України 1990-х – 2010-х років, автор 

однієї з інтернет-публікацій зазначає: «‘‘Океан Ельзи’’ – найбільш відома і 

титулована українська рок-група. ‘‘Океан Ельзи’’ визнаний шанувальниками і 

критиками як найкраща рок-і live-група СНД. ‘‘Океан Ельзи’’ – це яскрава 

експресія, глибокий текст, оригінальний стиль, концертний драйв і вражаюча 

енергетика» [108]. 

Гурт «Океан Ельзи» був створений в 1994 році у Львові. Його створенню 

передувала низка мистецьких заходів, зокрема, організація молодіжної рок-

групи під назвою «Клан тиші» (1992 року) у складі – Д. Глінін, А. Гуляка, 

П Гудімов, Ю. Хусточка. У 1994 році, після приходу в групу тодішнього 

студента фізмату Львівського університету С. Вакарчука, група стала 

іменуватися своєю сьогоднішньою назвою «Океан Ельзи» (це сталося після 

виходу з первинного складу гурту А. Гуляки). Як наголошується на інтернет-

сайті, офіційною датою народження «Океану Ельзи» вважається « ... 12 

жовтня 1994 року. Святослав Вакарчук стає автором більшості текстів і 

музики гурту, а також її вокалістом» [53]. Тоді ж виникає і назва групи, в якій 

об’єднано уявлення про музику, тотожне океану з його величчю і поєднанням 

раціонального та ірраціонального з красивим жіночим ім’ям «Ельза» як 

символом чистоти музики в її етичному і естетичному призначенні (див. про 

це: [53]). 

Із цього періоду гурт неухильно прогресував у своїх творчих 

досягненнях, перелік яких в достатньою мірою повно представлений на 

інтернет-сайтах. Тут відзначимо лише найбільш значні з них. В першу чергу, 

слід назвати престижні фестивалі й конкурси, на яких «Океан Ельзи» ставав 

лауреатом у різних номінаціях, починаючи з першого всеукраїнського 

фестивалю-конкурсу «Червона рута» (м. Львів, 1995 року), «Таврійські ігри» 
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(м. Каховка, 1999 року) і закінчуючи постійною участю гурту «... у 

масштабних російських фестивалях, а вже після першого виступу на фестивалі 

Maxidrom – тільки в якості хедлайнерів» [106]. Слід також зазначити особливу 

якість універсалізму «Океану Ельзи», що відноситься безпосередньо до 

стилістики мови пісень, причому в єдності музичного і вербального 

компонентів. У вже згадуваному вище інтернет-дайджесті на цей рахунок 

зазначається наступне: «Сольні концерти команди, головною умовою яких є 

живий звук, незмінно викликають резонанс. Завдяки своєму інтенсивному 

музичному драйву, сміливому поєднанню української лірики, слов’янської 

мелодії і потужного європейського саунду, ‘‘Океан Ельзи’’ стирає мовні 

рамки і підкорює слухачів незалежно від географії» [20]. Тут перелічені 

основні переваги групи, пісні якої незмінно виконуються українською, а 

мелодійний матеріал прямо випливає і прямо співвідноситься з інтонаціями 

поетичної мови. 

Така якість вокального саунду в творчості групи «Океан Ельзи» 

відповідає прогресивним тенденціям сучасної вокальної стилістики, причому, 

як в класичному, так і в естрадному її варіантах. Про це йдеться, зокрема, в 

роботах Т. Мадишевої ([87]; [88]), де спів на мові оригіналу в опері або в 

камерно-вокальному жанрі визначається як актуальна стилістична норма. 

Характерно, що лідер «Океану Ельзи» в одному зі своїх інтерв’ю говорить 

фактично про те саме. Розмірковуючи про причини популярності своєї групи в 

різних регіонах і країнах з переважанням слов’янського населення, 

С. Вакарчук відзначає не тільки схожість мови, а й особливу якість, до якої він 

прагне в своїх піснях: «Мову потрібно відчувати фонетично, вона повинна 

бути рідною, бо інакше вийде штучна пісня. А це зрозуміє навіть той, хто 

абсолютно не вловлює її сенсу» [20]. І далі: «Якщо мене зараз попросити 

заспівати англійською або російською, я заспіваю, але думаю гірше ніж 

українською» [там само]. Ще на початку свого інтерв’ю С. Вакарчук вказує на 

основну причину нерозривності вербального тексту і мелодії, що внаслідок 

чого і визначає характер впливу композицій «Океан Ельзи» на слухацьку 
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аудиторію, причому різних вікових груп: «Для мене музика ділиться банально 

– на ту, яка знаходить відгук у людських серцях, і ту, яка не знаходить. 

Вочевидь, що головною є не мова, а мелодії і енергія музикантів» [там само, 

с. 40]. Ємна енергетика композицій «Океан Ельзи» не виключає яскраво-

вираженого в них ліричного початку, що виступає як один із головних 

розпізнавальних знаків української естрадної пісенності. Саунди рок-стилю 

часто слугує С. Вакарчуку і його команді лише засобом досягнення масовості 

впливу інтонаційного змісту композицій, побудованих на пісенно-романсовій 

основі. Гармонія українського «солоспіву» просякує низку композицій із 

різних альбомів групи, яких на теперішній час випущеноє 11. Наведемо їх 

список, оскільки назви альбомів концентровано відображає їх зміст, а також 

показують різнобічність тематики пісенних композицій групи «Океан Ельзи». 

Ось цей список у хронологічному порядку з указанням назви альбому і року 

його виходу:  

1. «Там, де нас нема» (1998)  

2. «Янанебібув» (2000)  

3. «Модель» (2001)  

4. «Суперсиметрія» (2003)  

5. «Gloria» (2005)  

6. «Міра» (2007)  

7. «Вночі» (2008)  

8. «Dolce Vita» (2010)  

9. «Брюссель» (2011)  

10. «Земля» (2013)  

11. «Без меж» (2016)  

Своєрідним концентратом стилю «Океан Ельзи» є композиція «Там, де 

нас нема» з альбому під тією ж назвою 1998 року. Тут поєднано кілька 

стилістичних компонентів з акцентом на фанк-рок, ща наближається до 

стилістики диско і хіп-хопу. В основі композиції, яка разгортається ніби як на 

одному диханні, лежить ритм перкусії в стилі боса-нова, що прийшов у джаз-
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рок 1990-х років з Латинської Америки. С. Вакарчук і його ансамбль 

знаходять, однак, в цьому ритмі співзвучність ритмічним пісенним 

скоромовкам, характерним для українських фольклорних зразків, зокрема, для 

коломийок. 

Текст пісні «Там, де нас нема» з його типовою для фанк-року тематикою 

(«там, де нас нема, з неба падає зима... ») лаконічний і позбавлений 

оповідності. У куплетній формі композиції виділяються два елементи, перший 

з яких вирішено в стилістиці диско з використанням скет-складів, узятих зі 

слів самої пісні («тільки-там», «тільки-там...»). Другий елемент – власне 

приспів – побудований на слов’янській пісенній інтонації, відомій як 

«пентахорд у сексті» з початковою висхідною квартою. Подібні обороти 

характерні для українських епічних пісень, а в поєднанні з «коломийковою» 

скоромовкою і астенатною ритмікою вони утворюють той експресивний 

«драйв», який характерний в цілому для манери групи «Океан Ельзи». 

Інша відома пісня С. Вакарчука – «Я не здамся без бою » – може бути 

віднесена до зразків більш чітко вираженої рок-стилістики, в цілому 

характерна для альбому під назвою «Янанебібув» 2000 року. Це був період 

захоплення С. Вакарчука роком в його «пісенному» трактуванні, 

представленому в стилістиці Beatles (саме в цей час «Океан Ельзи» давав 

концерти в Лондоні), а також творчістю Земфіри, в дуеті з якою С. Вакарчук 

того ж року на фестивалі Maхidrom виконав пісню «Той день» із цього ж 

альбому. За стилістикою композиції альбому 2000 року тяжіють до 

експресивно-ліричного напрямку у рок-музиці, що відрізняється поєднанням 

романсової пісенності з драйвом психоделічного року, що вийшов з фанк-

композицій. 

Найбільш чітко таке поєднання показане у знаковій для усієї творчості 

С. Вакарчука і його групи композиції «Я не здамся без бою». В її основі – 

пісенний стиль, що йде від стриманої манери слов’янських зразків рок-

стилістики, зокрема, лірики у рок-композиціях «Машина времени» і творчості 

Земфіри. С Вакарчук з’єднує (це характерно і для інших композицій 
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розглянутого альбому) співучу декламацію заспіву з експресією рефрену на 

текст «я не здамся без бою», вирішеного в дусі хард-рокової стилістики групи 

Queen.  

Важливу роль у створенні синтезу таких досить контрастних саундів 

відіграє інструментальна складова ансамблю, де використовується типовий 

свінговий малюнок акопанементу, що зберігається протягом усієї композиції. 

До цього остинато підключаються епізодичні solе мелодійних інструментів 

(синтезатор, гітара-соло) в дусі програмного джаз-року. У результаті 

створюється своєрідна лірико-драматична пісенна форма, що поєднує риси 

«помірного» року з його альтернативним різновидом. Риси програмності, що 

походять від джазових композицій, з’єднуються тут з чітко вираженою 

національною основою вокальної мови, де звертає на себе увагу типовий для 

С. Вакарчука як автора і виконавця пісень сплав мелодії і тексту, в якому 

навіть скет-речитації представлені фонемами і морфемами слов’янської 

лексики («па-ра-рім», «па-ра-ра-ру-рам»), а також «фірмовим» для цього 

фронтмену свистом перед останнім приспівом. У цілому композиція пісні 

відповідає вимогам молодіжної аудиторії і містить одну з головних тем 

естрадно-пісенної лірики – любовно-ліричну, вирішену в дусі експресивного 

рок-драйву. Такий стиль зберігається в групі «Океан Ельзи» і в більшості 

пісень наступних альбомів. 

Як вже зазначалося, українська пісенна естрада є в даний час 

синтетичним продуктом, заснованим на з’єднанні двох основних ліній-

напрямків – західних рок- і поп-стилів і комплексу традицій української 

пісенності різних регіонів. Адаптація жанрів, які затвердилися на світовій 

естраді на українському ґрунті, дозволяє такій групі, як «Океан Ельзи» 

створювати оригінальні й різноманітні пісенні композиції (саме композиції, а 

не естрадні пісні в їх типовій поп-стилістиці), що відображено в динаміці 

випущених у світ альбомів даної групи. Останній за часом випуску альбом має 

символічну назву «Без меж» (2016 рік), що можна розуміти і як всеосяжність 
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тематики, і як різноманітність музичної стилістики, придатної для 

національно-забарвленого рок-оброблення. 

В якості прикладів розглянемо дві пісенних композиціїі із зазначеного 

альбому – «Мить» і «Відпусти». Перша композиція являє собою стилізацію 

під естрадний варіант жанру «солоспіву», що і визначає її оригінальний 

інтонаційний вигляд. С. Вакарчук виконує свою пісню під гітару, поєднуючи 

інтонації «великої» естрадної пісні 1970х – 1980-х років із лірикою 

медитативного плану, характерною для нової української естрадної пісенності, 

початок якої було покладено в жанрі авторських пісень ще В. Івасюком. 

«Мить» – являє собою динамічну конструкцію, основою якої є традиційна 

куплетність, що перетворюється у наскрізну композицію з єдиною 

кульмінацією в зоні «золотого перетину» (середина третьої чверті форми – 

приспів перед четвертим куплетом, в якому репризою повторюється перший 

куплет). Вокальна мелодика в заспіві будується на поступовому розгортанні 

початкових секундових інтонацій, перетворюється в приспіві у декламаційні 

інтервальні скачки. В цілому музика носить спокійний та упокоренний 

характер, що зберігається протягом перших двох куплетів. Динамізація 

починається вже в приспіві другого куплету: до гітари фронтмена 

підключаються скрипки в оркестрі (використання ресурсів симфо-джазу – 

характерна риса цього альбому, стилістика якого виходить за межі пісенного 

року). Кульмінація загального саунду композиції припадає на інструментальне 

виконання заспіву, в якому беруть участь струнні оркестру і клавішний 

інструмент, який грає соло (соліст – сам С. Вакарчук). Після цього йде 

структурне «заокруглення» форми – повторюється сольний варіант першого 

куплету, що звучить тут як епілог, головний змістовий висновок пісні («Не 

спіши, вже весна наступає – за мить ...»). В рамках загальної стилістики 

пісенного року в даній композиції превалює стилістична складова 

українського «солоспіву», з’єднується, з рисами авторської пісні та поп-

стилістикою, що йде від естрадизованих варіантів вокального джазу. 
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Другий зразок пісенної композиції з альбому «Без меж» – «Відпусти» – 

репрезентує пісенно-танцювальну диско-лінію в стилістиці групи «Океан 

Ельзи». Ця лінія присутня у всіх альбомах групи, але в альбомі «Без меж» вона 

представлена ніби в ретро-варіанті, в якому характерна ритміка слугує лише 

фоном для ліричної в своїй основі вокальної мелодики, несподіваним чином 

зближується з популярними в 1970-ті – 1980-ті роки піснями-вальсами. 

«Відпусти» за текстом і музикою відноситься до зразків з любовно-ліричною 

тематикою, що відображено в досить спокійній, без яскравих «сплесків», 

розміреній вокальній мелодії. Її основою служать секундові інтонації, а в 

більш широкому інтервалі – спадні ходи на кварту і квінту. У царині 

вокального саунду всі куплети пісні побудовані однотипно і містять опору на 

«текстовий» спів; лише в кінці другого куплету з’являються елементи 

неінструментального скету (на склади «ла-ла-ла»).  

Однією з характерних стилістичних прийомів даної композиції є 

використання в ній «заготовленої» колективної імпровізації, в якій послідовно 

беруть участь інструменталісти (синтезатор, гітара-соло), соліст, виконуючий 

скет-імпровізацію інструментального типу на різні склади, бек-вокал, що 

повторює музичний мотив на слові «відпусти» з приспіву. Загальний характер 

музики в композиції «Відпусти» – меланхолійний, сумний, що наближує її, 

разом із зазначеними вище типовими прийомами джазової імпровізації, зі 

стилістикою блюзу, вирішеного в поєднанні з моторно-танцювальною 

основою стилю диско. 

Серед регіональних естрадно-пісенних стилів, представлених в Україні 

1990-х – 2010-х років, слід згадати і Харківський регіон, Слобожанщину, де 

вже за визначенням повинні синтезуватися багато характерних тенденцій 

«якісної» української естради. Відзначаючи роль Харкова в її становленні і 

розвитку, О. Бітнер на інтернет-порталі «В городе» підкреслює, що це місто 

було і є «... своєрідною ‘‘злітною смугою’’ або ‘‘стартовим майданчиком’’ для 

музичних геніїв, які потім роз’їжджаються по всьому світу, або переїжджають 

до столиці в пошуках слави і грошей» [16]. Серед найбільш професійних і 
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відомих груп, що стійко зберігають свої рейтинги в «п’ятірках», «десятках» і 

«двадцятках» всеукраїнських хіт-парадів, автор називає такі ансамблі, як 

SunSay, Pur:Pur, «Оркестр Че», Lюк, Spiritual Season, Kislorod, Acoustik Qurtet, 

Jah Pre, «Ч.А.Й.К.А.». Деякі з цих груп натепер вже не функціонують або 

представлені в інших персоналіях, але факт їх професійної якості 

підтверджується і К. Цайтлер, що включає такі колективи, як Pur:Pur, Lюк і 

5’nizza до переліку «24 музичних проривів України, які зворушили світ» [161]. 

Як приклад «харківського шлягеру» розглянемо зразки композицій груп 

Pur:Pur і SunSay. Творча біографія групи Pur:Pur починається з 2008 року. Як 

зазначає К. Цайтлер, вже з самого початку група стала «... популярною 

завдяки легкому, приємному, мелодійному звучанню, а також активному 

поширенню своїх записів в інтернеті через різні соціальні мережі» [157]. 

Склад групи Pur:Pur періодично змінювався, але зберігалися три основні 

фігури – солістка і автор текстів пісень Н. Сміріна, гітарист і аранжувальник 

Є.  Жебко і бас-гітарист І. Кондратов [115]. В інтернет-джерелах, зокрема у 

Вікіпедії, ця група характеризується як українська інді-поп-група, що 

починала свій шлях як «... акустичне тріо, яке дотримувалося філософії 

‘‘мінімум засобів – максимум різноманітного звучання’’...» [115]. Інді-поп 

стилістика (інша назва – лаунж) у процесі еволюції групи Pur:Pur змінюється 

більш масштабними ідеями. Як зазначається з цього приводу в цитованому 

вище джерелі, вже під час «... запису другого альбому група відійшла від цієї 

філософії і, розширивши склад за рахунок ритм-секції, продовжила 

експериментувати зі звуком» [там само]. В даний час група Pur:Pur здобула 

всеукраїнську популярність завдяки «прориву», що відбувся в 2014 році, коли 

музиканти групи «... реалізували давню масштабну мрію – проїхати по Україні 

в супроводі симфонічного оркестру» [161]. До репертуару сучасного Pur:Pur 

входять як хіти минулих років, так і нові композиції, але основою стилю групи 

є все ж таки лаунж, представлений в англомовних і російськомовних 

композиціях, з яких найбільш показовими нам представляються «Cosmik gerl» 
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(англомовний альбом «Pure» 2010 року) і «Синяя борода» (російськомовний 

альбом «Undestandable» того ж року). 

Пісня «Cosmik gerl» – показовий зразок стилю групи «Pur:Pur» і її 

солістки Н. Сміріної. Перш за все, звертає на себе увагу стилістичний 

конгломерат, представлений в даній композиції. Це, з одного боку, типовий 

лаунж – пісня інтимного змісту, що йде від першої особи, яка відрізняється 

легкістю звучання і певною абстрагованістю від життєвих проблем. Таких 

пісень багато в афроамериканському фанку, хоча манера виконання там – 

більш експресивна. З іншого боку, в композиції, представленій Н. Сміріною, 

моделюється кабаретний шансон 20-х років минулого століття, конкретно – 

стиль Лайзи Міннеллі. Таке поєднання народжує модифіковану куплетну 

форму композиції, де куплетні структури представлені в початковому і 

заключному розділах, а середній розділ тричастинної форми стилістично 

модулює в типовий арт-шансон (крайні розділи вирішені в стилі інді-поп, 

представленому в оригінальному варіанті в творчості популярної у 1980-ті 

роки Ж. Агузарової). Вся пісня йде на тлі гармонійного акопанементу і 

підголосків акустичної гітари, а в ритміці поєднуються риси боса-нови і 

джазового свінгу. Зі стилістикою вокального джазу дану композицію зближує 

не тільки абстрактний англійський текст, в якому мова йде про фантастичну 

«космічну дівчину», що поглядає з космосу на Землю і людей, а й скет-

імпровізація на склади «зіп-па-лу-ла» (подібні склади більш типові для 

естрадного джазу, ніж для його класичних зразків). 

Музична стилістика, представлена в «Cosmik gerl», в цілому зберігається і 

в російськомовній пісні «Синяя борода», де зроблена спроба створення 

своєрідного джаз-рокового «гіньолю». Чорний гумор уявлення в тексті пісні 

Н. Сміріної, який суперечить «легкому» стилю лаунж – вокальний саунд ніби 

пурхає у супроводі ритм-секції ансамблю, до якої періодично приєднується, 

починаючи з другого куплету бек-вокал з безтекстовими вставками-

коментарями на склад «а-у, а-у». В інших випадках бек-вокал вторить солістці 

в терцію, варіюючи і оновлюючи куплетну форму, яка виявляється досить 
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динамічною, а в останньому, шостому куплеті, ніби раптово переривається 

(текст – «... жаль, что сюжет оценят только психи»). Дана пісня демонструє не 

тільки загальний епатажний стиль групи Pur:Pur, а й різноманітність тематики, 

яка стає можливою завдяки синтезу елементів музичної стилістики, що 

однаково підходять під будь-які тексти. 

Пошуки оригінальних рішень в галузі джаз-рок стилю в його популярній 

подачі характерні й для іншої харківської групи – SunSay (букв. з яп. – 

«народжений раніше», «старший»), перший альбом якої вийшов у 2007 році. 

Творець і незмінний фронтмен групи, автор більшості пісень А. Запорожець 

спочатку був солістом групи 5'nizza, яка розпалася до 2007 року. Пісні з 

альбому, який не вийшов, А. Запорожець використовував у першому альбомі 

своєї нової групи з однойменною назвою «Sun Say». В інтернет-джерелах 

стиль даної групи характеризується як «ф’южн» (в значенні «суміш») з фанку, 

регі, альтернативного року і альтернативного хіп-хопу [129]. Пісні 

виконуються українською, англійською та російською мовами. Часто вони 

комбінуються усередині однієї і тієї самої композиції. Інструментальний 

ансамбль – типовий для камерних комбі-складів і містить, в основному, набір 

гітар, клавішні, а також «фанкові» трубу і саксофон. Тематика пісень групи – 

переважно, любовно-лірична, зразком чого можуть бути дві композиції з 

альбому «Sun Say» (2007 року) і одного з останніх альбомів – «V» (2014 роки). 

Зразок з раннього альбому групи – пісня під характерною назвою «Love 

Manifest» («Любов Маніфест»). Тут наочно демонструється весь «набір» 

стилістичних елементів, що потрапляють у поле зору музикантів групи, 

починаючи від комбінації у вербальному тексті (російськомовні заспіви і 

англійський рефрен-приспів на текст «Love, love, love is the only way») і 

закінчуючи послідовними змінами музичних саундів – від мелодизованого 

репу в першому куплеті до активного рок-інтонування з електронного саунду 

«tytti» в вокально-інструментальному виконанні рефрену усіма учасниками 

групи. Композиція закінчується типовим для електронного року 

інструментальним «tytti» з підключенням вигуків фронтмена на ключовому 
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слові «Love». Всі ці елементи об’єднуються на основі молодіжного стилю 

диско-хіп-хоп, що в цілому типово для української музичної поп-індустрії 

2000-х років. У групі SunSay поп-стилістика представлена на досить високому 

професійному рівні в дусі психоделічного фанку, але в його естрадній версії, 

характерній, зокрема, для творчості С. Уандера. 

Друга пісня – оригінальна композиція «Усе минає» з альбому «V» 

2014 року. Тут А. Запорожець і його колеги по групі підключають до свого 

загального стилю ф’южн національно-характерний компонент, що 

відображено в українському тексті, поєднує в останньому куплеті з 

англійським (типовий для даної групи прийом), а також в імпровізаційній 

манері вокального саунду, побудованого на перекликах фронтмена і бек-

вокалістів з використанням неінструментального скету комбінованої лексики 

– у фронтмена «є-є-є», у бек-вокалістів «у-у-у». Подібні антифони характерні, 

зокрема, для виконання коломийок, коли вокал відключається, а зберігається 

лише ритм інструментального супроводу танцю (пісня-танець). 

Відображенням цього фольклорного саунду є і в ведення в коді пісні сопілки, 

яка виконує імпровізацію на тлі остинатної гармонії у ритм-секції. Подібні 

прийоми в цілому характерні для стилю регі, що йде від злиття нью-

орлеанського традиційного джазу і R&B з ямайським релігійно-естетичним 

поп-перебігом, представлений, зокрема, у творчості – Боба Марлі. Вплив 

стилістики регі відчувається в композиції групи SunSay як в тематиці тексту, 

де мова йде про зв’язок людини і природи, тлінність існування («Усе прозоро, 

як море, шо немає хвилі. Усе минає! Усе минає!»), так і в музичній лексиці, де 

представлена її естрадизована версія, зближуються з танцювально-моторними 

жанрами сучасної молодіжної естради. 

 

Висновки до Розділу 3 

 

Естрадно-пісенний жанр в Україні розвивався за певними лініями і 

тенденціями, що об’єднують типове і національно-характерне, індивідуально-
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творче і загальносвітове. На підставі узагальнення наявних на сьогоднішній 

день досліджень у галузі вивчення української пісенної естради (О. Шевченко, 

В. Тормахова, М. Мозговий, О. Колубаєв) в дисертації зроблені висновки про 

основні логічні закономірності її формування. У їх числі: 1) опора на естетику 

«хіта» з його доступністю і певною редукованістю форми; 2) стильовий синтез 

у вигляді взаємопроникнення напрямків і течій в рамках естрадно-масового 

жанру в широкому його розумінні; 3) створення нових стилістичних напрямків, 

які представляють собою різноманітні синтези і конгломерати вже наявних 

(фолк-рок, етно-джаз тощо), при чому з ухилом в музику танцювального 

характеру; 4) широке використання фольклорної лексики – мелодійної, ладової, 

ритмічної, тембрової, вокально-виконавської; 5) використання народного 

інструментарію в поєднанні з електронікою, а також елементів народної манери 

співу в естрадно-пісенних композиціях; 6) розширення «інтонаційної географії» 

запозичених джерел у вигляді елементів музично-творчих видів XX століття 

(В. Конен) – стилізації під музику Сходу, Африки, Латинської Америки, з 

одночасним збереженням власної національної стилістики; 7) використання 

комп’ютерної обробки звуку, в тому числі й вокального, що розкриває нові 

можливості у тембровій динаміці й загальну якість колориту сучасних 

естрадно-пісенних «саундів». 

У розвитку стилістики української пісенної естради виділяється кілька 

періодів. Якщо врахувати, що її зародження було пов’язане з масовою 

ліричною піснею радянського періоду, то ці етапи можна класифікувати, за 

М. Мозговим, по десятиліттях, починаючи від кінця 50-х років минулого 

століття. Перший період (1950-ті – 1960-ті роки) можна назвати попереднім; він 

характеризується поступовою філармонізацією самодіяльної міської пісенної 

культури з одночасним виділенням групи композиторів-піснярів (П. і 

Г. Майбороди, І.  Шамо, О.  Білаш, С.  Сабадаш, І.  Поклад, А. Горчинський), 

використовуються тексти українських поетів (А. Малишко, В. Сосюри, 

Б. Олійника та інші); українська естрадна пісня цього періоду була 

представлена у творчості видатних оперних співаків (Д. Гнатюк, М. Кондратюк, 
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Ю. Гуляєв, К. Огнєвий, Д.  Петриненко, А.  Мокренко, А.  Таранець та інші), 

що заклали фундамент подальшого розвитку жанру у вигляді сольної естрадної 

пісні-романсу. 

Другий період (кінець 1970-х – 1980-х років) характеризується 

тенденціями: 1) до розширення жанрового спектра української естрадно-

пісенної продукції; 2) до персоніфікації жанру в особі видатних виконавців 

(С. Ротару, Ю. Богатиков, В. Леонтьєв та інші), які прийшли на зміну 

«безіменним гуртам»; 3) до посилення впливу джазу, який став офіційно 

визнаним мистецтвом (джаз-оркестри «Дніпро», «Зелений вогник», ансамблі 

«Свірчкове число», «Тріо Найдичів», «Арніка» та інші); 4) до освоєння 

стилістики рок-музики в її поєднанні з українським ґрунтовим початком (фолк-

рок стиль); 5) до освоєння нового фолк-поп стилю, представленого в творчості 

В. Івасюка та ансамблів «Червона рута», «Смерічка», «Водограй», «Медобори», 

«Кобза» та інші; 6) до зближення елементів поп- і рок-стилістики в естрадно-

пісенному жанрі. 

Третій період (кінець 1990-х – 2000-х років) характеризується: 

1) своєрідним ренесансом сольної естрадної пісні, переважно ліричної і містить 

спеціальну орієнтацію на національно-характерні лексичні елементи; 

2) поглинанням естрадно-пісенної творчості комерційним початком (шоу-

бізнес), зростанням значення продюсерського фактору у створенні нових 

пісенних проектів; 3) подальшою професіоналізацією колективів і виконавців 

(«Океан Ельзи», «Воплі Відоплясова», «Бумбокс», «Тік», «Крихітка Цахес», 

Тhe Hardkiss, Pur:Pur, Оnuka), що працюють у жанрі пісенної естради. 

Одним з істотних моментів, які характеризують сучасний стан 

української пісенної естради (2010), є її універсалізація, виражена через 

розширення стилістичних і ментально-етнічних рамок: стилістика фанк у 

групах Sunsay, «Бумбокс», «Горячий Шоколад»; панк-рок, представлений 

групами «Борщ», «Бреем Стокер», «Тартак», «Тостер», «ТОЛ», Doping; 

психоделік-рок – «Океан Ельзи», «Воплі Відоплясова», «Скрябін», «С.К.А.Й.», 

«Друга ріка», «Плач Єремії», «Грін Грей», «Мандри», «Табула Раса», «Вермут», 
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«Фантом», Med Heads, Marakesh; хіп-хоп і реп – Tarantinos, Rose Legion, 

Andwert, Indigo, VISHNI, Megapolis230, D56, «20100», «По Ту Сторону»; Hot 

Point, BLACK COASt, Dress Code, LCA, J.S.T., J-Praddas, «Байконур», 

«Мікрошум», Fresh Air; данс-поп стиль – Kazaky, Quest Pistols; вокальний джаз 

– (групи Jungltman, Yellow Shoes, Ja maika, Dislocados, Acoustik Quartet, 

ShockolaD, French Connection, Big Jump Band, «F-тріо», Mand Sound; солісти – 

Т. Боєва, Ю. Рома, Р. Єгоров, О. Плакидюк, С.  Панова, О.  Войченко). 

Поряд із цим у дисертації виділені і стилістичні лінії сучасного 

українського сольного естрадного виконавства: естрадно-романсова – 

В. Гришко, А.  Пономарьов, І.  Білик, В.  Козловський, С. Вакарчук, Т.  Кароль; 

поп-шлягерна – Іван Дорн, С.  Лобода, І. Білик, В. Брежнєва, А.  Вінницька, 

М. Барських, С. Ротару, З. Огневич, Руслана, А. Приходько, Алекса, Н. Мейхер, 

Альоша, Лама, О. Полякова, Н.  Могилевська, А. Лорак, А. Сєдакова, А. Гроссу, 

Ассія Ахат, Sony, Tarabarova, Masha Go Ya, Lily, Гайтана, Д. Клімашенко, 

Є. Власова, К. Бужинська, М. Собко, Міла Нітіч, П.  Зібров, Т. Повалій, Еріка, 

Юлія Войс, Ж. Фокін; естрадно-джазова – Джамала, Лаура Марті; фолк-

естрадна – Ілларія, Т. Матвієнко, Н. Матвієнко, Іванка Червінська; шансонна – 

О.  Віннк, І. Зіновський, В.  Данилюк, Т. Дьяченко, С. Піскун, Є.  Дашин, 

Д. Гольцов. 

У дисертації запропонована характеристика естрадно-пісенного стилю 

В. Івасюка, який створив принципово новий напрямок у даному жанрі, 

орієнтована на синтез традицій і актуальної національної лексики. Стилістика 

пісенних шлягерів В. Івасюка, представлених у збірці «В. Івасюк. Музичні 

твори до 60-річчя від дня народження композитора» (2009), розглянута за 

наступними напрямками: 1) співвідношенням слова і музики, реалізованого: 

а) у піснях на власні тексти, б) у піснях на тексти інших поетів (Р. Братунь, 

Б. Стельмах, В. Лучук, О. Гончаров, Ю. Рибчинський, М.  Ваньо, О Пушкін, 

А. Дементьєв, В. Вознюк, Р. Кудлик, М. Петренко, А. Соловйов, В. Марсюк, 

В. Кудрявцев та інші), в) у пісні на народний текст («Ой, зацвіла рожа»); 
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2) жанровими ознаками (пісня-романс, пісня-танець, балада, елегія, колискова, 

ноктюрн). 

Виділено і класифікацію характерних рис естрадно-пісенного стилю В. 

 Івасюка: 1) орієнтація на куплетно-варіаційну форму, в якій декламаційний 

заспів чергується з кантиленно-пісенним приспівом (практично всі пісні 

збірки); 2) синтетична музично-мовна лексика, що відображає етнослухові 

ментальні «коди» в синтезі з інонаціональними елементами («Червона рута», 

«Аве, Марія», «Кораблі, кораблі», «День з тобою», «Непрохане моє кохання» та 

інші ); 3) використання комплексу інтонацій-парадигм (К. Рікман), типових для 

популярного естрадно-пісенного стилю (гама, тризвук, трихорд у кварті, 

терцові біхорди тощо); 4) відома автономізація акомпанементу в його 

авторських варіантах, типова для пісні-романсу, а також для пісні-танцю; 

5) «відкритість» пісень для різних аранжувань та інтерпретаційних версій; у 

зв’язку з цим проаналізоване виконання пісень: «Балада про мальви» – Ерікою, 

дуетом С.  Вакарчук і Н. Матвієнко; «Водограй» – Русланою Лижичко; 

«Червона рута» – тріо (В.  Івасюк, В. Зінкевич, Н. Яремчук), С. Ротару з гуртом 

«ТНМК», кавер-бендом Time to play, джаз-групою Reunion Project, хором 

Турецького. 

Наступний період у розвитку української пісенної естради в дисертації 

характеризується як перехідний («стиковий»). Його характерними рисами є: 

1) поступова відмова від переважного впливу стилістики року з виділенням на 

перший план елементів стилю диско; 2) пріоритет сольного естрадно-пісенного 

виконавства, що витісняв філармонійні естрадні ВІА; 3) подальша 

комерціалізація жанру, зростання ролі продюсерів у вирішенні творчих і 

організаційних питань. 

Ці риси позначилися і на естетико-комунікативних моментах жанру у 

вигляді: 1) прикладної функції пісенної складової, покликаної доповнювати і 

організовувати танцювальні рухи; 2) виділенні на перший план 

інструментального початку, в якому акцентувались два моменти: а) динаміка 

електронного саунду, б) ритмічної «сітки», що відповідає остинатній 
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танцювальній формулі; 3) особливої зміни «місць дислокації» жанру 

(дискотеки, танц-поли, клуби, караоке); 4) стирання межі між «живим» саундом 

і записами на електронних носіях. 

Поєднання стилістики фолк-року і фолк-диско у дисертації 

простежується на прикладі композицій із ретро-альбому «Хіти української 

естради 80-х років. Золота колекція» (2005). Альбом включає 20 номерів, 

більшість з яких (17) – ансамблеві й лише 3 (С. Ротару з піснею «Тече вода» 

І. Поклада на сл. Ю. Рибчинського; А. Кудлай з піснею «Половина саду квітне» 

того ж автора, на сл. І. Лазаревського; Т. Петриненко з власною піснею «Пісня 

про пісню» в авторському виконанні) – сольні. 

Зазначено, що в «чисту» стилістику диско, точніше фанк-диско, 

укладаються лише кілька пісень даного ретроальбому («Тече вода», муз. 

І. Поклада на сл. Ю. Рибчинського, вик. – С. Ротару; «Стожари», муз. 

П. Дворського, сл. В. Кудрявцева, вик. – ВІА «Водограй», сол. Л. Сандулеса; 

«Гай, зелений гай», муз. А. Злотника, сл. Ю. Рибчинського, вик. – ВІА 

«Смерічка »). У більшості випадків витримується стилістика, характерна для 

вокально-інструментальних ансамблів 1970-х – початку 1980-х років у вигляді: 

1) танцювальних пісень жваво-моторного характеру (стиль фанк-диско на 

основі західно-українських фольклорних інтонацій; наприклад («Тече вода», 

муз . І. Поклада на сл. Ю. Рибчинського, вик. – С. Ротару; «Гай, зелений гай», 

муз. А. Злотника, сл. Ю. Рибчинського, вик. – ВІА «Смерічка»; «Ой, у полі 

рута, рута» –українська народна пісня в обробці Е. Коваленка, вик. – ВІА 

«Кобза»); 2) пісень кантиленно-моторного характеру, де танцювальний початок 

(вальс) – другорядний, а на перший план висуваються риси ліричного 

«солоспіву» («Горянка», муз. М. Мозгового, сл. В. Кудрявцева, вик. – ВІА 

«Світязь», сол. В. Зінкевич; «Квітка розмарія», муз. А Пушкаренко, сл. М. Ткач, 

вик. – ВІА «Смерічка», сол. Н. Яремчук, «Там, де ясні зорі», муз. А. Сєрова, сл. 

А. Богачук, вик. – ВІА «Світязь», сол. В. Зінкевич; 3) концертно-сольних 

зразків, заснованих на синтезі витоків жанру («Минає день», муз. М. Мозговий, 

сл. Ю. Рибчинський, вик. – ВІА «Червона рута», сол. С. Ротару; «Пісня про 
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пісню», муз. та сл. Т. Петриненка, вик. – інстр. анс. «Гроно», сол. Т. 

 Петриненко і Т. Горобець). Відзначено також, що в галузі виконавської 

стилістики хіти розглянутого альбому відрізняються: 1) гнучким 

співвідношенням сольного і бек-вокалу; 2) віртуозністю ансамблевих партій; 

3) поєднанням акустичного фольклорного і електронного інструментарію; 

4) поєднанням різних манер співу – класичної, фольклорної та естрадно-

джазової. 

До кінця 1990-х років в українській пісенній естраді намічається і в 

подальшому здійснюється певний «прорив» (А. Короїд). Розширюється 

інтонаційне «поле» жанру, за рахунок освоєння нової стилістики іноземних 

рок-, джаз- і поп-груп. Разом з тим, намічаються і певні негативні тенденції, 

пов’язані зі «штампами» і простим стильовим тиражуванням, навіть певної 

«безвихідністю» (Ф. Гісматов) у сфері маскультури, що найбільш чітко 

проявилося в 1990-тих роках. Кризу жанру було частково подолано вже у 2000-

ні роки, коли українська пісенна естрада стає багатопрофільної і репрезентує, 

поряд з традиціями, такі новітні стилістики, як: хіп-хоп («Вхід у змінному 

взутті», «Гринджоли»); європоп і євроденс («Аква Віта»); бойз-бенд («Льомі 

Льом», «Шао? Бао!», 4kings); альтернативний рок («Армада»); фолк-рок (Cool 

before). 

Зазначено, що основними стилістичними лініями у творчості українських 

груп, які в цей період «потрясли світ» (К. Цайтлер), були такі: 1) фолк-рок із 

«вкрапленнями» елементів романсової стилістки (групи «Скрябін», «Океан 

Ельзи», «Бумбокс» та ін.); 2) лірична естрадна пісня з елементами 

танцювальних ритмів (групи The BЙО, Pure:Pur, Dakh Daughters та ін.); 

3) різноманітні прояви стилістики R&B – («ритмічна музика» у вигляді репу, 

хіп-хопу, в синтезі з роком, поп-музикою і навіть шансоном і естрадним 

романсом – «Воплі Водоплясова», Onuka, «Крихітка Цахес», 5'nizza, Green Gray 

та ін.). 

У частині професіоналізації естрадно-пісенної творчості велику роль 

відіграли різного роду фестивалі й конкурси («Червона рута», «Таврійські 
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ігри», «Галицький шлягер», «Міжнародний конкурс молодих виконавців 

сучасної української естради ім. В. Івасюка»), а також інформаційне 

забезпечення у ЗМІ, спеціальні програми і телеканали («Територія А», «М1», 

MTV-Україна, OTV, Entermusic), хіт-паради. 

В якості провідного напрямку, що регулює процес розвитку естрадно-

пісенного жанру, в цей період виділяються дві «хвилі» рок-стилістики: 1) з 

ухилами у підкреслено-національну специфіку (перша «хвиля», 1990-ті роки); 

2) більш універсальна, синтетична, де український компонент зберігається, але 

об’єднується з інонаціональними впливами (друга «хвиля», 2000-ні роки). 

У дисертації запропоновано характеристику стилю гурту «Воплі 

Відоплясова», де представлена перша «хвиля» українського фолк-рок стилю 

(з акцентом на фолк). Проаналізовано хіти «Весна» (зразок національного 

трактування стилю фанк-диско в поєднанні зі стилістикою програмного року) і 

«Юра» (хард-рок стилістика в дусі групи Queen з елементами українських 

обрядових пісень) з альбому «Музика» 1997 року. 

Друга «хвиля» сучасної української рок-стилістики в дисертації 

охарактеризована на прикладі композицій групи «Океан Ельзи» з альбомів 

«Там, де нас нема» (1998), «Янанебібув» (2000), «Без меж» (2016). Відзначено, 

що своєрідною декларацією стилю гурту «Океан Ельзи» і його лідера 

С. Вакарчука є композиція «Там, де нас нема» з першого з цих альбомів, 

вирішена в досить традиційній стилістиці фанк-року з елементами диско та хіп-

хопу (національний український елемент втілюється тут через вербальний текст 

та виконавські засоби, що використовуються фронтменом). Композиція «Я не 

здамся без бою» з альбому 2000 року тяжіє до експресивно-ліричного напрямку 

в рок-музиці, що відрізняється поєднанням пісенності з драйвом 

психоделічного фанк-року. Стильові особливості альбому «Без меж» 2016 року, 

сама назва якого відповідає принципу універсальної рок-стилістики, 

характеризуються в дисертації на прикладі композицій «Мить» і «Відпусти». 

Перша з них – «Мить» – являє собою своєрідний рок-варіант «естрадизованого» 

солоспіву, відомого з української пісенної лірики 1970-х–1980-х років. 
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Композиція «Відпусти» репрезентує пісенно-танцювальну диско-лінію в 

стилістиці групи «Океан Ельзи», представлену також у ретро-варіанті, зі 

своєрідним поєднанням рок-манери у виконанні з традиційною естрадною 

піснею-вальсом. 

Відзначено, що, синтетична лінія-тенденція в українській естрадно-

пісенній стилістиці 1990-х – 2010-х років проявилася і в творчості груп зі 

Слобожанщини: Pur:Pur і SunSay. Група Pur:Pur (солістка і автор музики і 

текстів пісень – Н. Сміріна) характеризується в дисертації як українська інді-

поп-група (інша назва – лаунж-група, що означає орієнтацію на легку, 

розважальну музику). Для аналізу в роботі були обрані два зразки: «Cosmik 

gerl» з англомовного альбому «Pure» 2010 року (типовий лаунж у поєднанні з 

ретростилістикою «кабаретного» шансону) і «Синяя борода» з 

російськомовного альбому «Undestandable» того ж року (оригінальний зразок 

джаз-рок стилістки з рисами «гіньоля»). 

Група SunSay працює в універсальному стилі ф’южн, який включає 

елементи фанку, регі, альтернативного року і хіп-хопу. У дисертації 

проаналізовані дві композиції групи – «Love Manifest» з альбому «Sun Say» 

2007 року («суміш» стилістичних елементів, починаючи від різномовних 

комбінацій у вербальному тексті і закінчуючи змінами саунду – від 

мелодізованого репу до вокально-інструментального «рок-тутті» у фінальному 

приспіві) і «Усе минає» з альбому «V» 2014 (підключення яскраво-вираженого 

українського компоненту, представленого в вербальному тексті, 

неінструментальні скет-інтонування, у взаємодії з чітко позначеною 

стилістикою такого жанру, як регі в його репрезентації Бобом Марлі). 
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ВИСНОВКИ 

 

Дані Висновки узагальнюють основні результати дослідження, які 

відповідають його завданням, сформульованим у вступі. 

1. Розгляд естрадної пісні передбачає звернення до фундаментальних 

основ музики та музичної науки – жанру, стилю, музичної форми. 

У сукупності взаємодій і конкретних реалізацій жанрово-стильових і 

формально-технологічних ознак народжується уявлення про пісню як 

музичний жанр, що має багатотисячолітню історію. У зв’язку з цим у 

дисертації було розглянуто наявні на сьогоднішній день уявлення про пісню, 

яка сама собою є терміном узагальнюючого значення, «розщеплюється» 

(В. Цуккерман) на вселякі різновиди, що об’єднуються низкою загальних 

закономірностей. 

У числі останніх – синкретична природа пісенного феномену, який, 

будучи найпершим з ігрових форм мистецтва музики (Й. Гейзинга), був 

довгий час не відділимим від ритуалу, танцю, інструментального супроводу. 

Іншою сталою ознакою пісні як музичного жанру є її заснованість на 

мовленнєвій інтонації, комплекс проявів якої утворює ряд стилістичних форм, 

спрямованих від «невокального» інтонування (мелодекламація, скандування) 

до все більш явного виявлення відокремленого «вокального» (Б. Асаф’єв). 

У цьому комплексі проявляється і головна ознака пісенності – взаємодія 

музики і слова. Вищою формою прояву вокальної жанровости є концертно-

камерний спів (концертно-камерна лірика) де пісня в її різноманітних 

історичних регіональних, прикладних та інших джерелах втілюється 

композиторами і поетами на рівні професійної (академічної) творчості. 

Розпочатий в дисертації розгляд жанрових начал і прототипів в галузі 

мовленнєвого інтонування (Б. Асаф’єв, С. Скребков, В. Васіна-Гроссман, 

Є. Назайкінський) дозволив виділити у пісні поєднання декламаційності, 

речитативності і оповідності. Саме їхня присутність у пісні, а також їхня 

питома вага в конкретних зразках бувають різними. Однак сфера пісенності 
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відрізняється достатньою «консервативністю» (О. Соколов) і містить в якості 

головного «розпізнавального знаку» кантиленність, через яку людський голос 

(«сама людина», за Є. Назайкінським) об’єднує всі інші витоки даного 

жанрово-інтонаційного феномену. 

Відзначено, що пісенність виступає в різних жанрово-змістовних 

варіантах, містить ряд константних ознак. Серед яких: 1) акцент на 

кантиленності; 2) пріоритет кантиленного мелодизму над метро-ритмікою, що 

не виключає широкого побутування пісень-танців; 3) «помітність» і 

інтонаційна узагальненість мелодійних і ритмо-формульних інтонацій-

поспівок; 4) виділення фігури співака-соліста, який у пісні репрезентує самого 

себе, ресурси свого голосу; 5) особливий тип музичної структури, яка 

визначається як строфічність (В. Костарєв). 

Однією з найважливіших і найбільш поширених форм буття пісні є її 

втілення в сфері легкої музики, що функціонує з кінця XIX століття під егідою 

шоу-бізнесу (В. Откидач). Для виявлення особливостей естрадної пісенності в 

дисертації було здійснено ряд теоретичних екскурсів щодо самих понять 

«легка музика», «музичні пласти», «еліт- і маскультура», що об’єднуються в 

явищі і терміні «метаколаж» (Т. Чередниченко). 

У цьому понятті синтезовано загальні витоки стилістики як «серйозної», 

так і «легкої» музики, які історично розвивалися автономно, перетинаючись 

(В. Конен), але постійно взаємодіючи. Соціальною базою тут була асиміляція 

спочатку академічною музикою інтонацій фольклору і «третього» пласту, а 

потім «тиражування» цих самих інтонацій в широкому полі функцій і 

різновидів найлегшої музики (Т. Адорно). 

Потрапляючи в умови комерційної музичної культури, пісня починає 

підпорядковуватися її законам. Але при цьому іманентний еволюційний 

розвиток пісенного стилю і відповідних йому пісенних жанрів завжди 

пов’язаний з певною національною основою, «етнослухом» (І. Земцовський). 

Таким чином, естрадну пісню слід розглядати з позицій як внутрішньо-

музичних, так і різного роду зовнішньо-соціальних. Власне естрадна пісня та 
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естрадний спів є компонентом культури шоу-бізнесу, що виникла порівняно 

недавно і існує трохи більше століття. Усередині цієї культури виникає 

величезна кількість різних течій і напрямів, стилів, жанрів та манер творчості 

й виконавства, але за законами комерційного мистецтва керує всім феномен 

шлягерності. 

Теорія шлягера як специфічного явища, що спостерігається в рамках 

комерційної музичної естради, до теперішнього часу перебуває в стадії 

розробки. Основи цієї теорії були закладені ще Т. Адорно, який виділив 

головну для шлягера (від нім. Schlager – модна, популярна пісня, мелодія) 

якість – стандартизацію у вигляді неухильного дотримання певних норм 

правил, без яких він не завоює популярності у масового слухача. Опора на 

стандарти і типові інтонації, глибоке  корінення в етнослусі і музичній 

свідомості реципієнтів становить основу естрадної песенності. 

Характеризуючи традиції і специфіку функціонування естрадної пісні, 

необхідно виділити наступні моменти: 1) «титульність» цього жанру в системі 

комерційної маскультури; 2) професіоналізм творців і виконавців пісенних 

шлягерів; 3) версійну природу естрадно-пісенного жанру, 4) сценічну 

репрезентативність, що розвивалася в напрямку від концертного показу до 

«пісенного театру» і відповідної аудіо- та відеопродукції.  

Жанровий стиль естрадної пісні в будь-якому її різновиді визначається 

жанровим змістом, в основі якого лежить арістотелівська тріада: «епос, лірика, 

драма», яка втілюється в музичному мистецтві під егідою «лірики» 

(М. Арановський). Підкреслено, що категорії «ліризм», «ліричний герой», 

«лірика» (І. Присталов) надзвичайно суттєві для виявлення закономірностей 

жанрового стилю естрадно-пісенного мистецтва. Це відображено не тільки в 

поетичних текстах, де переважає інтимно-лірична тематика, але і в 

особливому типі мелодизму, в якому діє стилістика кантиленного співу як 

інтонаційного відображення лірики (навіть при наявності танцювальних 

ритмів). Підкреслено, що лірична основа в широкому спектрі її проявів є 

атрибутивною ознакою української пісенності, в тому числі і в її естрадному 
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варіанті. Характерно, що обидва рівні жанрової системи – функціональний і 

семантико-композиційний (І. Тукова) – в естрадній пісні функціонують як 

взаємозалежні, проте пріоритет і специфіка даного жанрового феномену 

розкривається на рівні першого. Функціонування естрадної пісні визначається 

способом виконання, складом учасників, умовами виконання – головне в 

естрадно-пісенній комунікації. Тому основними критеріями класифікації 

жанрових стилів в естрадно-пісенній творчості слід вважати способи і 

варіанти виконання пісенних зразків, серед яких: 1) традиційний публічний 

концерт, як правило, пов’язаний не стільки з композитором, скільки з 

виконавцем (одна і та сама пісня при цьому «кочує» з репертуару в репертуар, 

набуває нових інтерпретацій, по-різному аранжується і сценічно 

оформлюється); 2) електронний запис (спочатку аудіо-, потім аудіо- та 

відеозапис, в результаті – особливий жанр масової комунікаційної системи – 

кліп як забезпечена сценічними і кінематографічними ефектами пісня, яка не 

просто співається, а немов розігрується); 3) тематичний альбом, який 

створюється виконавцем і працюючим з ним колективом на основі великого 

публічного концерту-шоу з програмною назвою. 

Слід урахувати, що фактично в кожній національно-пісенній культурі в 

XX столітті складається, формується і різноманітно оновлюється свій 

оригінальний естрадно-пісенний жанровий стиль, в якому виявляються і 

загальні тенденції. Їх необхідно враховувати при класифікації естрадно-

пісенної лірики за розрядами поп-музика, джаз, рок-музика, що в даний час є 

загальноприйнятим. Усередині кожного з цих жанрів виникають 

найрізноманітніші варіанти, які визначаються зазвичай як «стилі» (стилі 

джазу, стилі рок-музики, стилі поп-музики), хоча основні відмінності тут 

концентруються найчастіше в образах-портретах конкретних виконавців. 

Вокально-виконавська творчість (Н. Гребенюк) виступає як ще один важливий 

критерій оцінки змісту і якості естрадно-пісенної творчості, яка 

підтверджується мобільним характером його жанрової стилістики, що набуває 

в кожному новому виконанні пісні нових рис  
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У дисертації відзначено, що в досить строкатій картині вітчизняного 

естрадно-пісенного музикування виділяється спільне існування наступних 

жанрових стилів, кожен з яких має свою нішу в системі попиту та пропозиції і 

свою більш-менш стійку аудиторію: 1) естрадна лірична пісня концертного 

типу; 2) авторська пісня-шансон, в її «естрадизованому» варіанті; 3) пісня в 

манері рок-музики з типовою атрибутикою цього напрямку; 4) пісенно-

танцювальні композиції в стилях диско та хіп-хоп, в яких національний 

елемент представлений у різноманітних поєднаннях електронних і «живих» 

саундів, характерних для молодіжної музики межі XX – XXI століть 

позначається загальним терміном «R&B». 

2. Естрадна пісня набула статусу самостійного жанру в системі 

громадського музикування лише до кінця XIX – початку XX століть і увібрала 

в себе низку стилістичних інгредієнтів, в числі яких: 1) міський романс в його 

типовому і артіфікованому варіантах; 2) циганський романс і циганський спів; 

3) вокальний джаз у його естрадному варіанті; 4) шансон і «авторська пісня». 

Корінним витоком естрадної пісні є жанр, який визначається терміном 

«романс» (букв. – «романський», пов’язаний з романської культурою). 

У кожної національно-ментальної аури романс як музичний вираз ліричних 

почуттів набував своїх специфічних рис, але завжди базувався на поєднанні 

двох ліній-тенденцій у своїй стилістиці: 1) ґрунтово-фольклорної; 

2) академічно-професійної. 

У стилістичному «сходженні» обох романсових ліній-тенденцій спостерігається ряд 

особливих рис, що вплинули і на виникнення спеціального естрадного 

різновиду пісенно-романсового жанру. Він вбирає в себе, з одного боку, типове 

коло інтонацій ґрунтового фольклору, який розповсюджуються на «гармонію» 

акомпанементу (Б. Фільц), з іншого боку містить «набір» мелодійних поспівок, 

що відображають у комплексі «сплав» національного і інонаціонального. Це 

визначає і специфіку естрадного варіанту пісні-романсу, де виявляються ті самі 

стилістичні тенденції, що і в академічних зразках, але з опорою на «ходові», 

«ужиткові» інтонації, типові для демократичних жанрів.  
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В зв’язку з цим відзначено, що професійна творчість в галузі пісенних 

жанрів розвивалася паралельно з музикою побуту. До неї відноситься і такий 

самобутній феномен, як циганський романс. Поряд з відкритою емоційністю, 

цей жанр приваблював слухачів своєю доступністю, ілюзією співучасті – 

потужними стимулами формування естрадно-пісенної стилістики.  

У дисертації виділені основні риси стилістики, які зближують циганський 

романс з естрадною піснею: 1) простий і зрозумілий зміст поетичного тексту; 

2) підвищений емоційний тонус музики; 3) різкий перехід від споглядальної 

меланхолії до «вибухів» почуттів. 

Разом з цим відзначено, що естрадна пісня перейняла у циганського 

романсу і притаманну йому виконавську атрибутику: 1) інтонаційну експресію 

у поданні матеріалу; 2) техніку горлового співу; 3) нефіксовану 

звуковисотність мовного декламациійного плану; 4) голосове гліссандо; 

5) тривалі імпровізаційні розспіви-вставки окремих складів тексту.  

Циганський спів позначився і на таких рисах естрадно-пісенної творчості, 

як: 1) виконання пісень і романсів під гітару замість фортепіано; 2) пов’язане з 

цим спрощення фактури, де залишався лише її гармонійний «кістяк»; 

3) наявність у піснях хорового або ансамблевого приспіву-рефрену (прообраз 

естрадного бек-вокалу); 4) використання простої куплетної форми, яка 

замінила тричастковість класичних романсів; 5) ладове перетворення 

діатонічних мелодій, яке доповнює класичну модуляційну хроматику. 

У дисертації запропоновано історіографію впровадження циганського 

інгредієнта у вітчизняну естрадно-пісенну культуру, що включає три етапи: 

1) «класичний», відбитий у жанрі «жорстокого» романсу кінця XIX століття; 

2) «сучасний», що відноситься вже до перших десятиліть XX  століття, коли 

циганський романс став основою естрадної гілки романсової культури взагалі, 

що було пов’язано з двома факторами: а) формуванням «класу» естрадних 

співаків, що працюють в циганській манері співу, б) появою грамзаписів як 

атрибуту шоу-бізнесу; 3) «новітній» (від 1960-х років), коли, з одного боку цей 
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жанр стає справді професійним (театр «Ромен»), з іншого боку – включається 

в загальний контекст пісенної поп-культури. 

У дисертації відзначено, що джаз проникав в інтонаційну сферу 

розважального музикування саме через «легкожанрову естраду», з якої він 

нерідко ототожнювався (О. Медведєв). «Естрадний джаз» (В. Конен) з другої 

половини XX століття сам стає компонентом поп-культури, продовжуючи 

впливати на стилістику естрадно-пісенної творчості. До кінця 1960-х років у 

вітчизняній естраді сформувався своєрідний «гібридний» напрямок – 

«естрадно-джазовий спів» (Н. Дрожжина): естрадні пісні, в зв’язку з тією чи 

іншою виконавської ситуацією, легко «оджазовувались»; і, навпаки, вокально-

джазові зразки могли виконуватися в підкреслено-естрадній манері 

(А. Євгеньєв). 

Естрадна пісня може містити джазові елементи в досить обмеженому 

масштабі, що визначається: а) задумом автора музики, б) стилем виконавця, 

в) стилем аранжування, г) вербальною мовою (англійська більш відповідає 

джазовій стилістиці, ніж українська або російська). Відзначено, що жанр 

шансону є одним із найбільш споріднених естрадній пісні і часто вбачався 

навіть в її рамках. Жанр французького Shanson (букв. – пісня) в процесі 

еволюції зазнав низку метаморфоз, починаючи від його зародження в 

XVI столітті, і закінчуючи салоново-розважальними (фр. mélodie sentimentale) 

і комерційним (кабаретним шансоном) різновидами в XIX – початку 

XX століть. 

Вплив кабаретного шансону відчутний і в пісенно-романсовому жанрі 

межі XIX – XX століть (зразок – т. зв. «петербурзький» стиль пісенної 

естради, представлений О. Вертинським, А. Вяльцевою, В. Козіним). До 

плеяди «шансоньє» можна віднести і представників «одеського» шансону в 

особі Л. Утьосова, П. Лещенка. Обидва цих стилі відрізнялися поєднанням 

сентиментальної лірики з помітною театральністю і сценічністю в дусі 

«шлягерної» поп-культури, яка тоді зароджувалася. Шансонна декламація-

речитація з’єднувалася при цьому з естрадною пісенно-танцювальною 
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основою, в результаті чого музичний початок індивідуалізувався і «відтісняв» 

віршоване на другий план (зразки – «ліричні шансони» О. Пахмутової, 

М. Мозгового, С. Вакарчука). 

Починаючи з 70-х років минулого століття складається стилістика, яка 

отримала назву «новий шансон» (її «класичні» зразки – творчість 

В. Висоцького, О. Галича, Б. Окуджави, Ю. Кіма, в Україні межі XX – 

XXI століть – Г.  Кричевського, В. Бебешка, О. Винника, І. Зінковської, 

В. Данилюка, , О. Грудінського, Т. Дяченко). 

Зазначено, що варіант «нового шансону» – «російський шансон» 

(В. Солдатов) був своєрідним гібридом жанрів «кабаретного» шансону і 

бардівської пісні та істотно вплинув на естрадно-пісенну стилістику в цілому, 

яка полягала в інноваційному «конгломераті» таких компонентів, як: 

1) наративність текстової сюжетики (пісні-новели); 2) особлива лексика вірша, 

насиченого сленговими і побутово-жаргонними виразами і словами; 

3) допоміжна функція акомпанементу, в більшості випадків, найпростішого 

гітарного; 4) особлива манера співу, близька до «парадоксального саунду» у 

вокальному джазі (велика кількість мовних інтонацій, навмисна відмова від 

«поставленого» голосу).  

Зі стилістикою шансону близько стикається авторська (бардівська) пісня 

як складова цілісного явища естрадно-пісенної культури. Цей жанр, з одного 

боку, входить до комунікаційної системи пісенної маскультури і не є 

альтернативою естраді (Л. Чебоксар), з іншого боку, він може бути 

розглянутий автономно, як породження «другого андеграудного пісенного 

потоку» (В. Фрумкін).  

Виділено наступні ознаки авторської пісні як стилістичного інгредієнта і 

жанру, «паралельного» пісенній естраді: 1) відмова авторів-виконавців від 

«вокального» співу (виконавець – поет і актор); 2) синтетичний характер 

інтонаційної лексики; 3) неузгодженість мелодії і вірша за типом образності 

(певна стандартизація пісенних наспівів).  
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3. У дисертації запропоновано досвід у систематизації логічних 

закономірностей формування української пісенної естради, в числі яких: 

1) опора на естетику «хіта» з його доступністю і певним редукуванням форми; 

2) стильовий синтез у вигляді взаємопроникнення напрямків і течій музики 

«третього» пласту; 3) утворення «гібридних» стилістичних напрямків, які 

представляють собою різноманітні синтези і конгломерати вже наявних (фолк-

рок, етно-джаз та ін.); 4) широке використання національної фольклорної 

лексики у всьому комплексі засобів художнього вираження (фолк-стилістика); 

5) поєднання акустичного (академічного і фольклорного) і електронного 

інструментарію; 6) розширення «інтонаційної географії» запозичених джерел; 

7) застосування комп’ютерної обробки вокального та інструментального 

«саундів». 

4. Дані логічні закономірності в дисертації розглядаються в тимчасовому 

аспекті їх проявів з виділенням чотирьох періодів у становленні і розвитку 

української пісенної естради. Перший з них (1950-ті – 1960-ті роки) 

визначається як «попередній» або «початковий», що відрізняється 

«філармонізацією» (М. Мозговий) самодіяльної міської пісенної культури з 

одночасним виділенням групи композиторів-піснярів (П. і Г. Майбороди, 

І. Шамо, О. Білаш, С. Сабадаш, І. Поклад, О. Горчинський), що 

використовують тексти українських поетів (А. Малишка, В. Сосюри, 

Б. Олійника та інші), а також видатних виконавців (Д. Гнатюк, М. Кондратюк, 

Ю. Гуляєв, К. Огнєвий, Д. Петриненко, А. Мокренко, О. Таранець та інші), що 

заклали фундамент подальшого розвитку жанру у вигляді сольної естрадної 

пісні-романсу. 

Другий період (кінець 1970-х – 1980-х років) характеризується 

тенденціями: 1) до розширення жанрового спектру української естрадно-

пісенної продукції; 2) до персоніфікації жанру в особі видатних естрадних 

виконавців (С. Ротару, Ю. Богатіков, В. Зінкевич, Н. Яремчук); 3) до посилення 

впливу джазу, який став офіційно визнаним мистецтвом (джаз-оркестри 

«Дніпро», «Зелений вогник», ансамблі «Свірчкове число», «Тріо Найдичів», 
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«Арніка»); 4) до освоєння стилістики рок-музики в її з’єднанні з українським 

ґрунтовим початком (фолк-рок стиль); 5) до формування нового фолк-поп 

стилю, представленого в творчості В. Івасюка та ансамблів «Червона рута», 

«Смерічка», «Водограй», «Медобори», «Кобза»; 6) до зближення елементів 

поп- і рок-стилістики в естрадно-пісенному жанрі. 

Третій період (кінець 1990-х – 2000-х років) характеризується: 

1) ренесансом сольної естрадної пісні, переважно ліричної, і містить 

спеціальну орієнтацію на національно характерні лексичні елементи; 

2) поглинанням естрадно-пісенної творчості шоу-бізнесом; 3) подальшою 

професіоналізацією колективів і виконавців з виходом на світовий рівень 

майстерності. 

Четвертий період (з 2000-х років по теперішній час) визначається в 

дисертації як сучасний і характеризується універсалізацією, вираженою через 

асиміляцію таких стилістик, як: фанк (Sunsay, «Бумбокс», «Горячий 

Шоколад»); панк-рок («Борщ», «Бреем Стокер», «Тартак», «Тостер», «ТОЛ», 

«Doping»); психоделік-рок («Океан Ельзи», «Воплі Відоплясова», «Скрябін», 

«С.К.А.Й.», «Друга ріка», «Плач Єремії», «Грін Грей», «Мандри», «Табула 

Раса», «Вермут», «Фантом», Med Heads, Marakesh); хіп-хоп і реп (Tarantinos, 

Rose Legion, Andwert, Indigo, VISHNI, Megapolis230, D56, «20100», «По Ту 

Сторону»; Hot Point, BLACK COASt, Dress Code, LCA, J.S.T., J-Praddas, 

«Байконур», «Мікрошум», Fresh Air); данс-поп стиль (Kazaky, Quest Pistols); 

вокальний джаз (групи – Jungltman, Yellow Shoes, Ja maika, Dislocados, 

Acoustik Quartet, ShockolaD, French Connection, Big Jump Band, «F-тріо», Mand 

Sound; солісти – Т. Боєва, Ю. Рома, Р. Єгоров, О. Плакидюк, С. Панова, 

О. Войченко).  

Відзначено, що у зв’язку з ренесансом сольності в українській пісенній 

естраді останніх років виділяються наступні види жанрової стилістики: 

естрадно-романсова (В. Гришко, О. Пономарьов, І. Білик, В. Козловський, 

С. Вакарчук, Т. Кароль); поп-шлягерна (І. Дорн, С. Лобода, В. Брежнєва, 

О. Вінницька, М. Барських, С. Ротару, З. Огневич, Руслана, А. Приходько, 
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Алекса, Н. Мейхер, Альоша, Лама, О. Полякова, Н. Могилевська, А. Лорак, 

А. Сєдакова, Ассія Ахат, Sony, Tarabarova, Masha Go Ya, Lily, Гайтана, 

Д. Клімашенко, Є. Власова, К. Бужинська, М. Собко, Міла Нітіч, П. Зібров, 

Еріка, Юлія Войс, Ж. Фокін); естрадно-джазова (Джамала, Лаура Марті, 

Крістіна Марті, Юлія Рома); фолк-естрадна (Ілларія, Т. Матвієнко, 

Н. Матвієнко, Іванка Червінська); шансон (О. Віннк, І. Зіновська, В. Данилюк, 

Т. Дьяченко, С. Піскун, Є. Дашин, Д. Гольцов). 

5. У дисертації міститься характеристика естрадно-пісенного стилю 

В. Івасюка, який створив принципово новий напрямок у даному жанрі, 

орієнтований на синтез традицій і національної лексики. Стилістика пісенних 

шлягерів В. Івасюка (всього 80 зразків), представлених у збірці «В. Івасюк. 

Музичні твори до 60-річчя від дня народження композитора» (2009), 

розглянута за наступними напрямками: 1) співвідношення слова і музики, 

реалізоване: а) в піснях на власні тексти; б) у піснях на тексти інших поетів 

(Р. Братунь, Б. Стельмах, В. Лучук, О. Гончаров, Ю. Рибчинський, М. Ваньо, 

О. Пушкін, А. Дементьєв, В. Вознюк, Р. Кудлик, М. Петренко, О. Соловйов, 

В. Марсюк, В. Кудрявцев та інші), в) у пісні на народний текст («Ой зацвіла 

рожа»); 2) жанровими ознаками (пісня-романс, пісня-танець, балада, елегія, 

колискова, ноктюрн). 

Виділено і класифіковано характерні риси естрадно-пісенного стилю 

В. Івасюка: 1) орієнтація на варіаційно-куплетну форму, в якій декламаційний 

заспів чергується з кантиленно-пісенним приспівом (всі пісні збірки); 

2) синтетична музично-мовна лексика, що відображає етнослухові ментальні 

«коди» в синтезі з інонаціональними елементами («Червона рута», «Аве, 

Марія», «Кораблі, Кораблі», «День з тобою», «Непрохане моє кохання» та 

інші); 3) використання комплексу типових інтонацій, характерних для поп-

музики (гамма, тризвук, трихорд у кварті, терцові біхорди та ін..); 4) 

 автономізація акомпанементу, в дусі естрадної пісні-романсу; 

5) «відкритість» пісень для різних аранжувань та інтерпретаційних версій 

(проаналізовано виконання пісень: «Балада про мальви» – Ерікою, дуетом 
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С. Вакарчук і Н. Матвієнко; «Водограй» – Русланою Лижичко, «Червона рута» 

– тріо (В. Івасюк, В. Зінкевич, Н. Яремчук), С. Ротару з гуртом «ТНМК», 

кавер-бендом Time to play, джаз-групою Reunion Project, хором Турецького). 

Поєднання стилістики фолк-року і фолк-диско в дисертації простежується 

на прикладі композицій з ретро-альбому «Хіти української естради 80-х років. 

Золота колекція» (2005). Відзначено, що в «чисту» стилістику диско, точніше 

фанк-диско, укладаються лише кілька зразків («Тече вода» муз. І. Поклада на 

сл. Ю. Рибчинського, вик. – С. Ротару, «Стожари» муз. П. Дворського, сл. 

В. Кудрявцева, вик. – ВІА «Водограй», сол. Л. Сандулеса; «Гай, зелений гай» 

муз. О. Злотника, сл. Ю. Рибчинського, вик. – ВІА «Смерічка»).  

У більшості пісень витримується стилістика, характерна для вокально-

інструментальних ансамблів 1970-х – початок 1980-х років у вигляді: 

1) танцювальних пісень жваво-моторного характеру – стиль фанк-диско на 

основі західно-українських фольклорних інтонацій («Тече вода» муз. 

І. Поклада на сл. Ю. Рибчинського, вик. – С. Ротару, «Гай, зелений гай» муз. 

О. Злотника, сл. Ю. Рибчинського, вик. – ВІА «Смерічка», «Ой, у полі рута, 

рута» українська народна пісня в обробці Е. Коваленка, вик. – ВІА «Кобза»); 

2) пісень кантиленно-моторного характеру, де танцювальний початок (вальс) 

на другому місці, а на перший план висуваються риси ліричного «солоспіву» 

(«Горянка» муз. М. Мозгового, сл. В. Кудрявцева, вик. – ВІА «Світязь», сол. 

В. Зінкевич, «Квітка розмарія» муз. О. Пушкаренко, сл. М.  Ткач, вик. – ВІА 

«Смерічка», сол. Н. Яремчук, «Там, де ясні зорі» муз. А. Сєрова, сл. 

А. Богачук, вик. – ВІА «Світязь», сол. В. Зінкевич); 3) концертно-сольних 

зразків, заснованих на синтезі витоків жанру («Минає день» М. Мозговий, сл. 

Ю. Рибчинський, вик. – ВІА «Червона рута», сол. С. Ротару, «Пісня про 

пісню» муз. та сл. Т. Петриненко, вик. – інстр. анс. «Гроно», сол. 

Т. Петриненко і Т. Горобець).  

В галузі виконавства тут спостерігається: 1) гнучке співвідношення 

сольного і бек-вокалу; 2) віртуозний характер ансамблевих партій; 
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3) з’єднання акустичного та електронного інструментарія; 4) використання 

різних манер співу – класичної, фольклорної та естрадно-джазової.  

Зазначено, що до кінця 1990-х років в українській пісенній естраді 

намічається певний «прорив» (А. Короїд). Розширюється інтонаційне «поле» 

жанру за рахунок освоєння стилістики іноземних рок-, джаз- і поп-груп, 

асимільованої на українському ґрунті. У цей період в українську пісенну 

естраду інтенсивно впроваджуються такі новітні стилістики, як: хіп-хоп («Вхід 

у змінному взутті», «Гринджоли»); європоп і євроденс («Аква Віта»); бойз-

бенд («Льомі Льом», «Шао? Бао!», 4kings); альтернативний рок («Армада»); 

фольк-рок (Cool before). Основний зміст української пісенної естради цих 

років представлений у вигляді наступних мейнстримів: 1) фолк-рок з 

«вкрапленнями» елементів романсової стилістки (групи «Скрябін», «Океан 

Ельзи», «Бумбокс» та ін.); 2) лірична естрадна пісня з елементами 

танцювальних ритмів (групи The Bйо, Pure:Pur, Dakh Daughters і ін.); 

3) різноманітні прояви стилістики R&B – («ритмічна музика» у вигляді репу, 

хіп-хопу, в синтезі з роком, поп-музикою і навіть шансоном і естрадним 

романсом – «Воплі Водоплясова», Onuka, «Крихітка Цахес», 5'nizza, «Грін 

Грей» та ін.).  

У дисертації підкреслено, що в галузі професіоналізації естрадно-пісенної 

творчості велику роль зіграли різноманітні фестивалі й конкурси («Червона 

рута», «Таврійські ігри», «Галицький шлягер», «Міжнародний конкурс 

молодих виконавців сучасної української естради ім. В. Івасюка»), а також 

інформаційне забезпечення в ЗМІ, спеціальні програми і телеканали 

(«Територія А», «М1», MTV-Україна, OTV, Entermusic), щотижневі рейтингові 

хіт-паради на радіо і ТВ.Усередині цього синтетичного комплексу виявляється 

провідна роль двох видів («хвиль») рок-стилістики: 1) з похилом в 

підкреслено-національну специфіку; 2) більш універсальна, синтетична, де 

український компонент зберігається, але об’єднується з інонаціональними 

впливами.  
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Перша «хвиля» – розглянуті такі хіти з альбому «Музика» (1997) гурту 

«Воплі Водоплясова», як «Весна» (зразок національного трактування стилю 

фанк-диско в поєднанні зі стилістикою програмного року) і «Юра» (хард-рок 

стилістика в дусі групи Queen з елементами українських обрядових пісень). 

Друга «хвиля» в дисертації характеризована на прикладі композицій групи 

«Океан Ельзи»: «Там, де нас нема» з альбому «Там, де нас нема» 1998 року 

(стилістика українського фанк-року з елементами диско та хіп-хопу); «Я не 

здамся без бою» з альбому «Янанебібув» 2000 року (експресивно-лірична рок-

пісня з характерним фанк-роковим драйвом); «Мить» (рок-варіант естрадної 

пісні-романсу) і «Відпусти» (ремейк естрадної пісні-вальсу у виконавській 

рок-стилістиці) з альбому «Без меж» 2016 року. 

Однією з істотних стилістичних прикмет сучасної вітчизняної пісенної 

естради є прагнення її представників до оригінальності і неповторності, що 

відображено, зокрема в творчості таких слобожанських груп, як Pur:Pur (інді-

поп-група, солістка і автор музики і текстів пісень Н. Сміріна) і SunSay 

(стилістика ф’южн – «суміш» фанку, регі, альтернативного року і хіп-хопу, 

соліст А. Запорожець). Із хітів групи Pur:Pur для аналізу обрані пісні «Cosmik 

gerl» з англомовного альбому «Pure» 2010 року (типовий лаунж у поєднанні з 

ретро стилістикою «кабаретного» шансону) і «Синяя борода» з альбому 

«Undestandable» того ж року (джаз-рок стилістка з рисами «гіньольної» 

тематики). Як зразки стилістики групи SunSay проаналізовані пісні – «Love 

Manifest» з альбому «Sun Say» 2007 року («сплав» стилістики мелодізованного 

репу, регі та хард-року) і «Усе минає» з альбому «V» 2014 року (поєднання 

української ґрунтової інтонації зі стилістикою регі в її репрезентації).
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