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стилістики одного з провідних жанрів камерно-вокального мистецтва Китаю
ХХ століття. З'явившись вперше в 1920-і роки в творчості китайських
композиторів, камерно-вокальна мініатюра пройшла в ХХ столітті свій шлях
розвитку, синтезувавши кращі національні та світові сучасні традиції.
Характерними рисами цього жанру є не тільки невеликі композиційні
масштаби, ювелірна точність кожної деталі, але і особлива смислова і
емоційна концентрація, виражена в понятті «мікрокосм», «велике в малому» і
т. ін. Невід'ємною рисою мініатюри є ліричний сюжет, що розкриває
внутрішній світ героя. Однак, він може збагачуватися характеристиками
інших жанрів.
Матеріалом дослідження послугували камерно-вокальні мініатюри
китайських композиторів Чжу Цзяньера, Цинь Йончена, Гу Цзянь Фена, Чжу
Ліанг Ченга, Ао Чанчуня, Ксу Пей Донга, які були створені упродовж 198090-х років як самостійні одиниці. В праці доводитися, що останнє
двадцятиріччя ХХ століття є розквітом жанру камерно-вокальної мініатюри у
китайському музичному мистецтві, її «золотим століттям». Для китайських
композиторів цей час став символом змін творчих концепцій в музиці, що
відбилося в творах кожного учасника. Однією з нових тенденцій в галузі
мистецтва стало усвідомлення китайськими музикантами можливості
суб'єктивного підходу до мистецтва. Це означало кардинальне перетворення
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духу творчості, свободу висловлювання і концентрацію на пошуку власних
художніх концепцій новою генерацією композиторів.
У більшості камерно-вокальних мініатюр 1980-90-х років відбивається
властиве

менталітету

їх

авторів

природоцентристське

трактування

художнього бачення світу, пов'язане з відображенням зовнішніх боків
дійсності, світом природи. В контексті досить нового для китайської музики
інтересу до індивідуальності людини, її внутрішнього світу, традиційна
національна світоглядна установка отримує особливий ракурс висвітлення,
що знайшло відображення в камерно-вокальній творчості. У зв'язку з цим
жанр, що розглядається в роботі, став для китайських композиторів не тільки
своєрідною творчою «лабораторією», а й областю відображення картини
світу, здатністю сказати «багато в малому».
Особлива «концентрованість» і афористичність вокальних мініатюр
вимагає спеціальних виконавських підходів для розкриття стилістики жанру
камерно-вокальної мініатюри. Найважливішу роль в цьому процесі займає
вокальне інтонування, що представляє в мініатюрах синтез фольклорних та
академічних співочих традицій з одного боку, і реалізацію корінних
властивостей вербального мови, з іншого. Важливу роль в процесі виконання
вокальних мініатюр грають технічні навички, які допомагають передавати
засобами

співочого

голосу

зміст

твору:

дихання,

звукоутворення,

звуковедення, артикуляція, дикція. Підходи до формування співочих умінь у
майбутніх китайських вокалістів необхідно формувати з урахуванням
специфіки національних традицій виконавства і сформованої системи
академічного вокалу. На цьому ґрунті однією з головних проблем, що
існують сьогодні в вокальній педагогіці Китаю, стало вироблення методики
освоєння специфічного прийому «китайського бельканто», заснованого на
синтезі академічних і національних прийомів.
У дослідженні характеризуються основні напрямки розвитку камерновокальної мініатюри китайських композиторів 1980-90-х років, які були
пов'язані з історичним тлом соціальних змін. Загальні художні концепції,
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естетичні ідеали та художні методи, які використовували композитори і
музиканти-виконавці,

визначили

стилістику в

національній

музичній

культурі названих десятиліть. Їх конкретним проявом для музикантів стала
зміна творчих концепцій в музиці, що відбилося в творчості кожного автора.
Одна з таких тенденцій проявляється в усвідомленні музикантами
можливості суб'єктивного підходу до мистецтва. Слідом за затвердженням
особистісного, авторського початку в процесі створення вокальних творів
стало можливим розкрити внутрішній духовний світ людей в епоху змін,
відобразити в творчості справжні почуття і устремління. Створення камерновокальних мініатюр для багатьох китайських композиторів було справою
першорядної важливості, а іноді і майже єдиним жанром творчості. Значна
частина камерно-вокальної спадщини композиторів натхненна творчістю
поетів-сучасників. Розквіт жанру камерно-вокальної мініатюри в 1980-90-і
роки був обумовлений, перш за все, посиленням ролі ліричного початку і
романтичного світовідчуття в музиці. Людська особистість з її багатим
внутрішнім життям, образи природи в центрі уваги багатьох китайських
композиторів.
Камерно-вокальні мініатюри, розглянуті в роботі, проаналізовані з
точки зору художнього задуму і втілення в них закономірностей жанрової
стилістики, яка об'єднує всю сукупність засобів музичної виразності. На
підставі даного аналізу виявлено такі типологічні особливості камерновокальних мініатюр з позиції специфіки естетичних і художньо-образних
проявів:
- мініатюри «макросвіту» (макрорівня) (за О.Лук’янович), що
включають пейзажно-пасторальні, оповідно-епічні твори, які виявляють
прагнення композиторів до вічності буття, ідея єднання неба і людини,
причетність до вищих духовних істин;
- мініатюри «мікросвіту» (мікрорівня) (за О.Лук’янович), представлені
п'єсами ліричного характеру, які демонструють вихід на рівень освоєння
багатого внутрішнього світу людини;
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- мініатюри змішаного типу, в яких за допомогою символічних ідей
втілені найдавніші національні уявлення про світ і людину.
Для

пейзажно-пасторальних

вокальних

мініатюр

«макросвіту»

характерний стан ліричної споглядальності, умиротворення («Зоряне світло»
Чжу Лян Ченга). Принцип мінімалізму втілюється в них лагідністю
динамічного плану, прозорості фактури, відчуття легкості, переважання
високого регістру, використання фігураційного малюнка, барвистої гармонії,
тембрової палітри в партії фортепіано.
Оповідно-епічні мініатюри («Пам’ять», «Гада Мейлінь» Чжу Цзяньера)
характеризує особлива концентрація викладу (партії вокалу і фортепіано),
смислова

насиченість

інтонування,

декламаційність

висловлювання.

Специфічним моментом для цього виду вокальних мініатюр стає особлива
організація художнього часу і використання національних прийомів музичної
виразності, що вказують на народно-жанрову спрямованість.
Ліричні мініатюри «мікросвіту» представлені, перш за все, широким
спектром емоційних станів людини, в тому числі, пов'язаних з його
діяльністю. До них можна віднести життєрадісно-жваві («Моя дорога
Батьківщина» Цинь Йончена), власне ліричні («Пісня для двох» Чжу Лянг
Ченга, «Це я» Гу Цзянь Фена, «Летить Сонце», «Розставання» Ао Чанчуна),
драматичні («Місяць Лі Бая» Цинь Йончена) камерно-вокальні мініатюри.
Мініатюри змішаного типу відображують такі принципи національної
китайської поезії, як «пейзаж в емоції», «краса в мовчанні» та ін. Яскравим
прикладом можна назвати вокальні мініатюри Ксу Пей Донга «Прекрасна
троянда» і «Засніжене небо», які відрізняються максимальною лаконічністю і
відточеною формою вираження.
Камерно-вокальна мініатюра китайських композиторів 1980 - 90-х
років є діалогічною системою, однією з найважливіших складових якої є
взаємодія

вокальної

та

фортепіанної

партій.

В

результаті

аналізу

встановлено, що в камерно-вокальних мініатюрах намічаються два основних
принципи такого взаємодії: дует, поєднання і розвиток контрастних образів
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(«Розставання» Ао Чанчуня), і діалог, який використовує елементи бесіди,
відгомону, коментаря
інструментальний

(«Пісня для двох» Чжу Лянг

супровід

в

мініатюрах-романсах

Ченга). Іноді

стає

не

тільки

рівноправним, але і часом визначальним у ансамблевому співвідношенні
співака та піаніста.
Даний пласт камерно-вокальних творів композиторів Китаю органічно
і по праву займає гідне місце в панорамі світової музики останнього
двадцятиріччя ХХ століття. Таким чином, камерно-вокальні мініатюри 198090-х років можна вважати певним еталоном, за яким китайські музиканти
наступних поколінь порівнюють власний внесок в вокальне мистецтво. На
прикладі жанру камерно-вокальної мініатюри можна спостерігати, як під
впливом західної культури китайські композитори формують власні
естетичні ідеали і художній світогляд.
Ключові слова: камерно-вокальна мініатюра, китайські композитори,
жанрова стилістика, «китайське бельканто», пентатоніка.
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ABSTRACT
Deng Kaiyuan. Chamber-vocal miniature in the works of Chinese
composers of the 1980s and 90s: Genre style. - Qualifying scientific work on the
rights of manuscripts.
Thesis for the degree of Сandidate of art studies (doctor of philosophy) in
specialty 17.00.03 – «Musical Art» (02 – Culture and Art). – Kharkiv National
University of Arts named after I. P. Kotlyarevsky, Ministry of Culture of Ukraine,
Kharkiv, 2018.
The dissertation is devoted to theoretical substantiation of genre stylistics of
one of the leading genres of chamber - vocal art of China of the twentieth century.
Appearing for the first time in the 1920s in the works of Chinese composers, the
chamber vocal miniature took place in the twentieth century; its way of
development synthesized the best national and world modern traditions.
Characteristic features of this genre are not only small compositional works, which
jewelry accuracy of each detail, but also special semantic and emotional
concentration, expressed in the concept of "microcosm", "great in small", etc. An
integral feature of the miniature is a lyrical plot that reveals the inner world of the
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hero. However, it can be enriched with the characteristics of other genres.
The research material provided the chamber and vocal miniatures by Chinese
composers Zhu Jiangier, Qin Yonchen, Gu Jian Feng, Zhu Liang Cheng, Ao
Changchun, Xu Pei Dong, and others, which were created during the 1980s and
90s as independent entities. It has been proved in the work that the last twenty
years of the twentieth century are the flourishing of the genre of chamber and vocal
miniatures in Chinese musical art, its "golden age". For Chinese composers this
time became a symbol of changes in creative concepts in music, which reflected in
the works of each participant. One of the new trends in the field of art was the
recognition by Chinese musicians of the possibility of a subjective approach to art.
This meant a radical transformation of the spirit of creativity, freedom of
expression and concentration on the search for own artistic concepts by the new
generation of composers.
In the majority of chamber-vocal miniatures of the 1980s and 90s, the
nature-centered interpretation of the artistic vision of the world, related to the
reflection of the outer sides of reality, the natural world, reflects the characteristic
mentality of their authors. In the context of the new for Chinese music, the interest
in the individuality of man, his inner world, the traditional national world-view
installation receives a special light of illumination, reflected in chamber vocal
creativity. In this regard, the genre under consideration is for Chinese composers
not only a kind of creative "laboratory", but also an area of reflection of the picture
of the world, the ability to say "much in the small".
Special "concentration" and aphoristic vocal miniatures require special
performance approaches to reveal the stylistics of the genre of chamber-vocal
miniatures. The most important role in this process is vocal intonation, which
represents the synthesis of folk and academic singing traditions in one's thumbnail,
and the realization of the indigenous properties of the verbal language, on the
other. An important role in the process of performing vocal miniatures is the
technical skills that help to convey the content of the work by means of singing
voice: breathing, sound formation, sound behavior, articulation, diction.
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Approaches to the formation of singing skills in future Chinese vocalists need to be
shaped taking into account the specifics of national traditions of performance and
the current system of academic vocals. On this basis, one of the main problems that
exist today in the vocal pedagogy of China was the development of a method of
mastering the specific reception of "Chinese belcanto", based on the synthesis of
academic and national techniques.
The study describes the main trends in the development of chamber and
vocal miniatures of Chinese composers from the 1980s and 90s, which were
associated with the historical background of social change. Common artistic
concepts, aesthetic ideals and artistic techniques used by composers and musiciansperformers have identified stylistics in the national musical culture of these
decades. Their particular expression for musicians was the change of creative
concepts in music, which was reflected in the creativity of each author.
One of these tendencies is manifested in the perception of musicians of the
subjective approach to art. Following the assertion of the personal, author's
beginning in the process of creating vocal works became possible to reveal the
inner spiritual world of people in the era of change and to reflect true feelings and
aspirations in the work. Creating chamber-vocal miniatures for many Chinese
composers was a matter of paramount importance, and sometimes almost the only
genre of creativity. Much of the chamber vocal heritage of the composers is
inspired by the work of poets-contemporaries. The flourishing of the genre of
chamber-vocal miniatures in the 1980s and 90s was due, first of all, to the
increasing role of lyrical beginning and romantic attitude in music. Human
personality with its rich inner life, images of nature are at the center of attention of
many Chinese composers.
Chamber-vocal miniatures, considered in the work, are analyzed from the
point of view of the artistic conception and the embodiment of the patterns of
genre style, which unites the whole set of means of musical expression. On the
basis of this analysis, the following typological features of chamber-vocal
miniatures from the standpoint of specific aesthetic and artistic manifestations are
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revealed:
- Miniatures of the "macro world" (macro level), which include landscapepastoral, narrative-epic works, which show the desire of composers to eternal
existence, the idea of unity of heaven and man, involvement in higher spiritual
truths;
- Miniatures of the "microcosm" (micro level), represented by plays of
lyrical character, which demonstrate the entrance to the level of mastering the rich
inner world of man;
- Miniatures of mixed type, in which with the help of symbolic ideas
embodied the most ancient national representations of the world and man.
For the landscape and pastoral vocal miniatures of the "Macro", the state of lyrical
contemplation, appeasement (Zhu Liang Cheng's "Star Light") is characteristic.
The principle of minimalism is embodied in them by the meekness of the
dynamic plan, the transparency of the texture, the feeling of ease, the prevalence of
high register, the use of figure, colorful harmony, and timbre palette in the piano
part.
Occasional-epic miniatures ("Memory", "Gada Maylin" by Zhu Jiangier)
characterize the special concentration of presentation (vocal and piano parts),
semantic saturation of intonation, declamatory expression. A specific moment for
this type of vocal miniatures is the special organization of artistic time and the use
of national techniques of musical expression, indicating a genre-oriented
orientation.
Lyrical miniatures of the "microcosm" are represented, above all, by a wide
spectrum of emotional states of a person, including those connected with his
activity. These include the lively ("Song of Two" by Zhu Liang Cheng, "It's Me"
by Gu Jian Feng, "The Sun Flies", "Parting" by Ao Changchun), the dramatic ("My
dear Motherland" by Qin Yonchen) ("Moon Li Bai" by Qin Yonchen) chambervocal miniatures.
Miniatures of a mixed type reflect the following principles of national
Chinese poetry, such as "landscape in emotions", "beauty in silence", and others. A
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striking example is the vocal thumbnails of Xu Pey Dong's "Beautiful Rose" and
"Snowy Sky", which are distinguished by maximum brevity and a sharpened form
of expression.
The chamber-vocal miniature of Chinese composers from the 1980s and
1990s is a dialogical system, one of the most important components of which is the
interaction of vocal and piano parties. As a result of the analysis, it has been
established that in the chamber vocal miniatures there are two basic principles of
such interaction: a duet, a combination and development of contrasting images
("Parting" by Ao Changchun), and a dialogue that uses elements of a conversation,
an echo, a comment ("Song for Two" Zhu Liang Cheng). Sometimes instrumental
accompaniment in miniature romances becomes not only equal, but also sometimes
determines in the ensemble's ratio of the singer and pianist.
This layer of chamber vocal works by composers of China organically and
rightfully takes a worthy place in the panorama of world music of the last twenty
years of the twentieth century. Thus, the chamber-vocal miniatures of the 1980s
and 90s can be considered as a standard for comparing Chinese musicians of their
own contribution to vocal art in subsequent generations. On the example of the
genre of chamber-vocal miniatures one can observe how under the influence of
western culture Chinese composers form their own aesthetic ideals and artistic
outlook.
Key words: chamber vocal miniature, Chinese composers, genre stylistics,
"chinese belkanto", pentatonic.
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ВСТУП
Актуальність теми. Серед різноманітних проявів духовної діяльності
багатовікової історії Китаю в найдавніших світоглядних уявленнях та в
мистецтві однією з переважаючих форм висловлювання була мініатюра.
Принцип мініатюрності сформулював ментальні основи національної
традиції, відображені в «стереоскопічному, багатоперспективному баченні
митця» [29, с. 47]. Всьому світу відомі такі шедеври китайського генія, як
мальовничі мініатюри на лаку, шовку, паперу, карликові сади, афористичні
висловлювання філософів і мудреців. Краса китайської мініатюри відображає
«не тільки красу природи, але і внутрішні переживання художника, і його
філософський погляд на життя» [118].
Історія розвитку жанру камерно-вокальної мініатюри в Китаї також
сягає в глибину століть. Її витоки можна спостерігати в китайському
пісенному фольклорі, древніх піснях, мініатюрних пісенних формах «туге» і
«даньге». ХХ століття стало переломним для китайського вокального
мистецтва, відкривши можливість для оволодіння європейськими прийомами
в композиторській творчості в умовах професійної музичної освіти. Даний
процес вплинув на виникнення камерно-вокальних жанрів європейського
типу, серед яких провідне місце зайняли художня пісня, романс, балада,
мініатюра.
Останнє двадцятиріччя ХХ століття по праву вважається «золотим
віком» китайської камерно-вокальної мініатюри. В цей час з'являється ціла
плеяда обдарованих китайських композиторів Ло Чжунжуна, Ши Гуаннаня,
Су Ся, Ту Чжіцзю, Лю Сідзіня, Цинь Юнченя, Фань Дзуінь, Цзин Пін, Сюй
Цзіенцян, Чжу Шіжуй, Ма Юдао, Гу Цзянь Фен, Ксу Пейдонг та ін., які
створили яскраві новаторські вокальні твори. Істотні зміни в творчості
китайських композиторів-піснярів були обумовлені історичними подіями, що
відбулися в країні в кінці 1970-х – початку 1980-х років. Час реформ і
відкритості став підґрунтям для змін в житті Китаю. Для китайських
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композиторів це означало можливість свободи творчості, що позначилася у
сплеску безлічі індивідуальних творчих концепцій, що позначилось, зокрема,
на жанрі камерно-вокальної мініатюри.
В

музикознавстві

останніх

років

камерно-вокальній

творчості

китайських композиторів ХХ століття було присвячено солідну кількість
робіт. Однак в більшості з них висвітлюється або творчість одного чи
декількох композиторів (Лю Дзюаньдзюань про пісенну творчість Ло
Чжунжуна [188, 189], Лі Шуфень про пісню Лі Іхайя [184]), або початковий
період зародження камерно-вокальної музики (Ван Шижень [22], Фен Лей
[107]), або подається загальний огляд жанрів китайської камерно-вокальної
музики (дисертації У Хунюаня [106], Цао Шулі [111]), де даний період не
розглядається детально, або досліджуються виконавські традиції всього
сучасного вокального мистецтва Китаю (Лі Ер Юн [62]). Окремого
дослідження, присвяченого власне жанру вокальної мініатюри у творчості
китайських композиторів ХХ століття, на сьогоднішній день немає.
Кульмінаційний період розвитку жанру, пов'язаний з 1980–90-ми роками,
його багатий потенціал поки не розкритий і вимагає спеціальної уваги
дослідників. Один із шляхів оновлення китайської музики останнього
двадцятиріччя ХХ століття пов'язаний з розкриттям внутрішнього світу
людини, його індивідуальності. Однак дана тема не була розглянута
дослідниками камерно-вокальної творчості китайських композиторів.
У зв'язку з цим актуальність обраної теми обумовлена:
– значущістю жанру камерно-вокальної мініатюри в еволюційних
процесах китайського музичного мистецтва минулого і сьогодення;
–

художньо-стилістичною

вагомістю

камерно-вокальної

лірики

китайських композиторів 1980-х – 90-х років;
–

необхідністю

вивчення

комплексу

вокально-інструментальних

засобів виразності камерно-вокальної мініатюри китайських композиторів
останнього двадцятиріччя ХХ століття.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
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Дисертація виконана на кафедрі інтерпретоголії та аналізу музики згідно з
планом

науково-дослідніцької

роботи

Харківського

національного

університету мистецтв імені І. П. Котляревського. Її зміст відповідає
комплексній темі «Когнітивні моделі виконавського музикознавства»
перспективного тематичного плану кафедри інтерпретології та аналізу
музики ХНУМ імені І. П. Котляревського на 2012 – 2017 роки (протокол №2
від 25.10.2012 р.). Тему дисертації затверджено (протокол №7 від 28.01.2016
р.) на засіданні Вченої ради ХНУМ імені І. П. Котляревського.
Мета дослідження – виявити закономірності жанрової стилістики
камерно-вокальної мініатюри у творчості китайських композиторів 1980-х –
90-х років. Дана мета зумовила наступні завдання дослідження:
– систематизувати та доповнити методологію вивчення жанру камерновокальної мініатюри в китайському музичному мистецтві;
– охарактеризувати основні напрямки розвитку камерно-вокальної
мініатюри в музиці китайських композиторів 1980-х – 90-х років;
– розглянути типологію камерно-вокальної мініатюри зазначеного
періоду з позиції специфіки естетичних і художньо-образних проявів;
– розкрити особливості втілення національної ментальності в жанрі
мініатюри

на

основі

аналізу

камерно-вокальних

творів

останнього

двадцятиліття ХХ століття;
– виявити специфіку прояву виконавських засобів виразності та
вокальної техніки в зазначених творах.
Об'єкт

дослідження

–

камерно-вокальна

творчість китайських

композиторів, предмет – жанрова стилістика камерно-вокальної мініатюри
1980– 90-х років.
Матеріал дослідження склали камерно-вокальні мініатюри Чжу
Цзяньера, Цинь Йончена, Гу Цзянь Фен, Чжу Ліанг Ченга, Ао Чанчуня, Ксу
Пей Донга, та інших. З огляду на те, що автор даної дисертації є тенором,
перевага була віддана відповідному голосовому репертуару.
Методи дослідження базуються на сукупності наукових підходів,
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необхідних для розкриття теми:
– діалектичний метод сприяє виявленню стильових складових
творчості китайських композиторів 1980– 90-х років як єдності традицій і
новацій;
– історико-культурологічний метод використовується для виявлення
загальних стильових закономірностей естетико-світоглядного і соціокультурного рівнів, відображених через вокальну лірику китайських
композиторів 1980– 90-х років;
– дедуктивний метод обумовлений спрямованістю дослідження від
загального (камерно-вокальна стилістика) до конкретного (авторські риси
камерно-вокальних творів китайських композиторів 1980– 90-х років);
– компаративний метод використовується для порівняння стилістики
камерно-вокальних творів китайських композиторів 1980– 90-х років,
написаних на різні літературні тексти і в різні періоди творчості;
– метод жанрово-стильового аналізу використовується для виявлення
жанрової складової камерно-вокальної музики китайських композиторів
1980– 90-х років;
– метод фактурного аналізу, який відображає мотивно-фактурну
складову співвідношення вокальної та інструментальної партій в розглянутих
творах.
Теоретичною базою дисертації є дослідження і статті, присвячені
проблемам:
– стилю і жанру в музиці, їх специфізаціі в камерно-вокальної сфері
(М. Арановский [9], М. Бонфельд [19], Н.Інюточкіна [48], М. Лобанова [66],
О. Лукьянович [68], Ю. Малишев [72], В. Медушевський [77], М. Михайлов
[80], Є. Назайкінський [84-85], І.Польська [87], Н. Рябуха [92], С. Скребков
[95], О. Сохор [97], В.Холопова [108], Л. Шаповалова [119]);
– історії та теорії європейського і американського вокального
мистецтва і педагогіки (В. Антонюк [8], В. Багадуров [14-17], В. ВасінаГроссман [23-25], Л. Дмітріев [40], А. Дуда [43], Ж. Дюпре [46], Т. Мадишева
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[74-75], І. Назаренко [86], О. Стахевич [98-99], Сет Риггз [89], Л. Лаблаш [57],
Ф. Ламперті [58], Л. Леман [59], М. Маркезі [76], А. Яковлева [126],
М. Arman [132], Е. Caruso [134], А. Frissell [137], М. Garcia [138], R. Miller
[144-145], А. Webb [151]);
– специфіки національного в музичному мистецтві Китаю (Бо Хе [152],
Ван Бан Син [155], Ван Гуанзін [157], Ван Те [20], Ван Юйхе [163-165], Ван
Янься [167], Ву Гоулінг [30], Лю Бінцян [69], Ма Вей [71], І. Лісєвіч [63-64],
Лю Янь [70], В. Малявін [29], М. Рубець [90], Сюй Х [102], Тань Аошуан
[103], Хо Лутін [109], Цинь Тянь [114], Чжан Янь [116], Ян Веньян [128]);
– китайського камерно-вокального мистецтва (Ванг Лей [158], Ван
Хонтао [21], Ван Шижень [22], Гун Лінь [169], Жуан Ц [47], Канг Ле [176], Лі
Ер Юн [62], Ма Цзяцзя [73], Сун Ліпін [201], У Хунюань [106], Чжоу Чжівей
[117], Фен Лей [107], Цао Шулі [110-112], Цзоу Ся [113]);
– вокального виконавства і педагогіки в Китаї (Ван Веньлі [156], Гун
Синь [170], Ду Сивей [42], Сун Фанг [202], Сун Яньін [101], Чжан Цзюнь
[115], Шень Сян [247-249], Ян Бо [127], Яо Вей [129-130]).
Наукова новизна отриманих результатів дисертації полягає в тому,
що в дослідженні вперше:
– окреслено та систематизовано методологічні засади вивчення
камерно-вокальної мініатюри в музиці китайських композиторів;
– аналізуються раніше не відомі в українському музикознавстві
камерно-вокальні мініатюри китайських композиторів 1980– 90-х років;
– охарактеризовано основні напрямки розвитку камерно-вокальної
мініатюри китайських композиторів останнього двадцятиріччя ХХ століття;
– представлено типологію камерно-вокальної мініатюри з позиції
специфіки естетичних і художньо-образних проявів;
– розкриті особливості втілення національної ментальності в жанрі
мініатюри на основі аналізу камерно-вокальних творів зазначеного періоду;
– запропонована методика комплексного жанрово-стилістичного та
мотивно-фактурного аналізу найбільш показових в цьому плані вокальних
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мініатюр;
– розкрито специфіку прояву виконавських засобів виразності та
вокальної техніки в зазначених творах.
Отримали подальший розвиток питання:
– вивчення камерно-вокального стилю китайських композиторів 1980–
90-х років;
– втілення національної ментальності в китайській вокальній музиці;
– традицій виконання китайської камерно-вокальної музики;
– розвитку вокальних навичок тенорового голосу.
Практичне значення результатів дослідження полягає в можливості їх
використання у навчальних курсах «Історія світової музичної культури»,
«Сучасна музика», «Аналіз музичних творів», «Музична інтерпретація» для
бакалаврів і магістрів вищих музичних навчальних закладів. Положення
роботи

можуть

концертмейстерів,

бути

корисними

для

які

звертаються

до

виконавців

–

вокалістів

камерно-вокальних

і

мініатюр

китайських композиторів 1980– 90-х років.
Апробація результатів дослідження здійснювалася в Харківському
національному університеті мистецтв імені І. П. Котляревського. Основні
положення роботи були викладені у виступах на науково-методичних
конференціях «Мистецтво та шляхи його осмислення в дослідженнях
молодих науковців» (Харків, 2015, 2016), «Практична музикологія» (Харків,
2017), «Музична та театральна освіта в Україні: європейський вектор
розвитку» (Харків, 2017), «Актуальні проблеми сучасного музикознавства»
(Харків, 2017, 2018), «Музичне виконавство і педагогіка» (Лоніго, Італія,
2018), «Музичне мистецтво, дизайн, освіта» (Чен Жоу, Китай, 2018), «День
науки» (Харків, 2018).
Публікації. Основні положення роботи відображені в 5 публікаціях, з
яких: 4 статті – в спеціалізованих наукових виданнях, затверджених МОН
України [36-39], 1 стаття – в зарубіжному періодичному науковому виданні
«Північна музика» (Китай) [171].
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Структура дисертації. Робота складається зі Вступу, двох Розділів з
підрозділами і короткими висновками, загальних Висновків, Списку
використаних джерел та Додатку. Загальний обсяг дослідження становить
205 сторінок, з них основного тексту – 160 сторінок. Список використаних
джерел – 260 позицій.
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РОЗДІЛ 1
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ
ЖАНРА КАМЕРНО-ВОКАЛЬНОЇ МІНІАТЮРИ
У ТВОРЧОСТІ КИТАЙСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ
1.1. Особливості національної стилістики в камерно-вокальній музиці
китайських композиторів
Становлення національної стилістики в китайській камерно-вокальній
музиці міцно пов'язано з фольклором, і, перш за все, з пісенним жанром.
Народне мистецтво є найважливішим джерелом формування національного
стилю, яскравим носієм національно-традиційних рис. Для китайської
музики ХХ століття вітчизняний фольклор став базою широкого освоєння в
композиторській

практиці.

Проблема

взаємозв'язку

композиторської

творчості з національними витоками знайшла своє відображення в працях Бо
Хе [152], Ван Бан Сін [155], Ван Гуанзін [157], Ван Юйхе [164-165], Ван
Янься [167], Лі Хуанчжі [182], Ло Тянь Цюн [187], Чжан Цзюнь Нянь [235] та
ін. Музикознавців цікавить багатовіковий шлях розвитку китайського
мистецтва та його вплив на сучасну національну музичну культуру, яка
відображена у багатьох композиторських доробках.
Одним з найулюбленіших музичних жанрів в Китаї є народна пісня. Її
винятковому багатству присвячені праці китайських музикознавців Ван
Гуанзін [157], Вей Дзюнь [26], Люй Цзи [195], Тянь Бянь [212], Цао Шулі
[111] та ін. Проте, незважаючи на наявність наукових праць і статей,
китайська камерно-вокальна мініатюра практично не містить в собі
комплексних досліджень, що пов'язані з характеристикою її жанрів в аспекті
національної стилістики.
Китайське камерно-вокальне мистецтво бере витоки з глибокої
давнини. Китайський музикознавець Цао Шулі стверджує, що витоки
національної камерно-вокальної музики можна простежити ще в епоху
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ранньої Цінь (221-206), її генезис вчений бачить в високохудожніх
китайських древніх піснях та інших жанрових різновидах, таких як пісня,
елегія, ода, гімн, вокальний цикл, арія та ін. [111, с. 46].
Пильна увага давньокитайської держави до музичного мистецтва
сприяла широкому розвитку його камерно-вокальної сфери в архаїчний
період. Найдавнішою збіркою народної і традиційної пісенної творчості
Китаю є відома «Книга пісень» (Шицзин), складена близько двох тисяч років
тому. Зібрані Конфуцієм 305 пісень Шицзин постають всебічної антологією
народних пісень, а також відображенням творчості стародавніх поетів
(поеми, оди, гімни ритуального характеру). Найдавніші записи Шицзин не
мали зафіксованого музичного тексту пісень. Проте, в трактаті «Мо-цзи» [81]
вказується на те, що в переважній більшості п'єси, що містяться в цій збірці,
були саме піснями, нерозривно пов'язаними з музичним інтонуванням. Сама
китайська мова, надзвичайно багата і різноманітна з огляду на її інтонаційну
особливість, вимагає розпівної декламації.
Деякі мелодії з Шицзин відомі в Китаї за нотними записами,
зробленими і в більш пізні епохи. Ймовірно, вони були складені китайськими
композиторами епохи пізньої Чжоу і Хань (VI-I ст. До н.е.). Зокрема, відомо,
що Конфуцій, пояснюючи збірник своїм учням, співав ці пісні і гімни,
акомпануючи собі на цині. Шицзин складається з трьох частин: «Фен»
(народна поезія), «яюе» (оди: «дая» і «сяоя»), «Сун» (дифірамби) і включає
три жанрових види музичних творів різного змісту і форми: народні пісні,
палацові пісні і музика для ритуальних танців. Відповідно до сучасної
західноєвропейської музичної теорії, їх також можна поділити на три жанрові
групи: народна, авторська і культова музика. Зміст 305 пісень, вміщених в
Шицзин, відрізняється великою різноманітністю сюжетів і тем, що
охоплюють всі сторони життя китайців [122].
Скласти уявлення про народнопісенну творчість стародавнього Китаю
можна за допомогою текстологічного аналізу цього найдавнішого пам'ятника
поетичної культури Піднебесної, де в розділі «Гофин» («Звичаї царств»),
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містяться мелодії пісень п'ятнадцяти різних царств Китаю часів архаїки. На
думку дослідника Лю Янь, «Гофин» має найбільшу художню цінність, так як
в ньому зібрані народні пісні стародавнього Китаю [69]. Визначне місце в
«Звичаях царств» займають ліричні і любовні пісні, з їх чарівністю, радісним
почуттям молодості, задушевністю. Ці пісні представлені в «Гофині» щедро.
Ліризмом і урочистістю наповнені пісні «Зустріч нареченої», «Пісня про
наречену», «Виїзд нареченої», «Тиха дівчина» [122, с. 24, 27, 30, 49] та ін.
Для них властиві вкрай скупі образотворчі засоби, лаконізм, фразеологічні
повтори, рефрени.
Серед безлічі народних пісень особливою мініатюрністю відрізнялася
яо – один з різновидів «дитячих пісень» тун'яо. Для цієї енергійної пісні був
притаманний

особливий

лаконізм

і

метафоричність

висловлювання.

Виникнення цього терміна неважко зрозуміти, якщо згадати, що в давнину
слово тун означало не тільки «діти» у власному розумінні, але мало більш
широке застосування: «словом тун іменуються неповнолітні, – йдеться в
коментарі Кун Інда (VI ст.) до Шицзину, – тобто всі, хто не досяг
дев'ятнадцяти років» [63, с. 57], а, отже, і підлітки та юнаки. І. Лісевич
припускає, що яо найчастіше виконувалися і були записані молодими
людьми «зі сміливістю, притаманній молодості, вони співали і те, що їх
батьки наважувалися співати, лише будучи впевненими у відсутності
сторонніх вух. Однак створював пісні весь народ, а не сам юнак - про це
говорить їх зміст» [Там само].
Необхідно відзначити, що конфуціанська історична традиція огортала
тун'яо покровом містики і це, в значній мірі, стало на перешкоді їх
правильного розуміння як творів народної творчості. Тун'яо розглядалися як
якісь знаки, божественні одкровення ( «вустами дитини глаголить істина»),
які повинні були застерегти несправедливих правителів, героїв що
помиляються і таке ін.; часто служили провісниками близької загибелі. Такий
погляд отримав в Китаї найширшого розповсюдження. Дуже часто
коротенькі передмови, подані перед тією чи іншою тун'яо укладачами різних
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збірок, закінчуються сакраментальною фразою: «а далі сталося так, як
розповідається в пісеньці» [Там само].
Згідно з твердженнями Цао Шулі, в 3-му столітті до нашої ери «Збірка
віршів юефу» складалася з пісень жанрів «сянхеге» і «ціньге», які майстерно
виконувалися з акомпанементом на інструменті цинь. Поширення в цей час
отримали і такі жанри, як балада, сольна арія «туге» і «даньге» – мініатюрні
(виділено мною – Ден Кайюань) форми, де один співак виконує соло, а троє
підспівують [111, c. 30]. Жанр деяких творів камерної вокальної музики
цього періоду було визначено як високо художні китайські стародавні пісні
[110].
Дослідник Чжоу Веймінь також стверджує, що «не важко вгадати в цих
творах першоджерело стародавньої китайської художньої пісні» [239, с. 27].
Музикознавець Лі Янь відзначає: «Пісні під акомпанемент цинь епохи Сун
(420-479), художня декламація епохи Тан (618-907), включаючи пісні,
створені Цзян Куй в епоху Сун, всі ці твори можуть бути віднесені до жанру
китайської камерної вокальної музики» [цит. по: 110, с.41].
Китайська народнопісенна традиція – «складне і багатозначне явище,
що об'єднує релігію, філософію, мораль і відображає загальний рівень
розвитку культури, включаючи художню культуру» [26, с. 19]. Жанрове
різноманіття

китайських

народних

пісень

обумовлене

регіональною

специфікою Китаю, що налічує 56 національностей. Пісня завжди є носієм
ознак ментальності народу, яка реалізовувалася конкретними музичновиразними

засобами.

Вербально-інтонаційна

специфіка

китайського

пісенного фольклору заснована на пекінському діалекті, однак, існує ще
безліч інших діалектів, які значно відрізняються один від одного.
Музичний фольклор Китаю охоплює надзвичайну різноманітність
змісту, форми і характеру, пов'язану зі способом життя, особливостями мови,
звичаїв окремих областей і провінцій Китаю. Взаємозв'язок діалектних
особливостей мови з пісенними традиціями виконання обумовлює єдність
мовної та вокальної інтонації, що визначає специфіку вокального стилю
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китайського народу як національної цілісності, в якій поєднуються загальні
риси і регіональна своєрідність. Так, наприклад, південні китайські народні
пісні тяжіють до безперервного руху, що характеризується ходами на терції і
квінти. Північні мелодії, навпаки, прагнуть до більш роз'єднаного, незграбножорсткого руху, частіше використовуючи квартові інтервали.
Поряд з пентатонними ладами, в китайському пісенному фольклорі
використовується і семиступінний звукоряд. Так, в китайських народних
піснях зустрічаються додаткові лади «бяні» на IV і VII ступенях. Однак на
відміну від європейської музики, в китайській мелодії сьома ступінь ніколи
не грає ролі вступного тону, а мелодія ніколи не закінчується ходом до
тоніки через сьому ступінь. «Бяні» служать лише в якості прохідних звуків,
що збагачують мелодику.
Основою творчості китайських композиторів в галузі камерновокальної музики стали, перш за все, фольклорні пісні Шан тен ге (лірикопротяжні пісні), Чин су ге (сімейно-побутові пісні) і Шо чан ге (піснісказання). Лірико-протяжні пісні Шан тен ге («гірсько-степова пісня»)
виконуються далеко від людей, «наодинці з горами (- [shan]) і степами ([ten])» [26, с. 14]. Залежно від місцевості в різних провінціях Китаю вони
діляться на шан ге – пісні гірських районів, і тен ге – пісні рівнинних і
степових районів. Пісням Шан тен ге притаманне індивідуальне виконання,
характерною рисою якого став широкий діапазон мелодійної лінії. Глибокий
психологізм і емоційне наповнення лірико-протяжних пісень відбилися на
стилі виконання мелодій. Їх відрізняє широкий діапазон, в якому
поєднуються напруженість, відкритість звуку і протягування складів. У
вокально-мовній інтонації переважають квартові поспівки, що імітують крик,
октавні ходи, що злітають, фальцетне виконання нот верхнього регістру,
використання

форшлагів,

трелей,

фермати

на

окремих

звуках

для

підкреслення ємності фразування та ін.
Сімейно-побутові пісні Чин су ге висвітлюють життя людей, звичаї і
обряди. На камерну-вокальну творчість найбільше вплинули дитячі
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колискові пісні ер ге – яо ер ге, а також побутові пісні Чин чу ге, в яких
відображені світоглядні і духовні установки людей, сімейні пісні чин ге, звані
«душею нації» [26, с. 15]. Серед цих пісень часом зустрічаються жартівливі,
ігрові за змістом зразки, відмічені соковитим народним гумором. Поряд з
ними живуть пісні глибокого ліричного змісту, які поетично відображають
почуття і думки простого народу, його споконвічний потяг до правди, до
кращої долі.
Пісні-оповідання Шо чан ге відносяться до найдавнішого виду
китайського пісенного фольклору та пов'язані з творчістю народних казкарів
шошудів. Вершиною пісенно-оповідального мистецтва шошудів стали пісні
тан чан, виконувані народним співаком у супроводі музичних інструментів
хуциня або піби. Стиль виконання таких пісень-оповідань мав речитативноімпровізаційний характер вокальної партії і музичної форми, величезне
значення приділялося синтезу словесного тексту і музичного супроводу. Для
такого роду діяльності співакові необхідно було володіти неабиякими
вокальними та акторськими даними, а також грати на китайських музичних
інструментах. Форма музичних оповідань шошудів шліфувалася протягом
століть, і з часом набувала художню завершеність і архітектонічну єдність,
що дбайливо зберігалися, незважаючи на надзвичайну довжину окремих
оповіданнь-пісень.

Таким

чином,

«різноманіття

жанрових

різновидів

китайського вокального мистецтва формувалося протягом тисячоліть» [110,
с. 41].
Пісні ціньге епохи Хань (206 р. До н.е.. - 220 р. Н.е..) (В перекладі
«пісні для циня») виконувалися під акомпанемент гуцинь (семиструнного
циня) самим співаком; це особлива музична форма, що стала результатом
поєднання мистецтва вокальної музики з мистецтвом гри на цині. Пісні
такого типу мають високу художню значущість, вони продовжують творчі
традиції древньої камерної вокальної музики услід за Шицзин. Найбільш
яскраво це проявляється на прикладі пісенної творчості епохи Тан (618907 рр.). Особливо варто виділити пісню «Три рефрену на заставі Янгуань»
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(ця назва пов’язана з варійованим проведенням куплетів) знаменитого
тайського інтелектуала, поета, художника, музиканта Ван Вея (701-761 рр.).
Розквіт поезії в епоху Тан стимулював розвиток пісенного жанру цидяо
(ци – вірші, дяо – мелодія), який став основою форми сунської пісні.
«Корінною причиною розповсюдження цього жанру стало те, що музиканти
тієї епохи покладали на музику рівноскладні вірші поетів (вірші того часу
складалися з однакових за кількістю ієрогліфів рядків, з 5 або 7), які потім
виконували під супровід музичних інструментів. Потім означені мелодії
перетворилися в стійкі базові музичні форми, на які складалися вірші» [256,
с. 183]. Поступово ця форма стала найпопулярнішою в літературній
творчості і вокальному виконавстві в епоху Сун.
В історичному джерелі «Цзю Гун Так Чен» (пісні стародавнього
Китаю) розміщені 82 збірника, видані 1746 року. В них були опубліковані
народні пісні, балади, театральні арії, уривки з музичних драм, понад 200
вокальних циклів, зібраних за 1000 років. Є свідчення того, що при створенні
мелодій сунських художніх пісень існували певні принципи формоутворення
і характерні багаті технічні прийоми, яким необхідно було слідувати [Там
само]. Ці пісні, вірші для яких створювалися інтелектуальною елітою того
часу, відрізнялися високим стилем віршів, лаконізмом, вишуканістю,
глибоким смислом, красою і співучістю мелодії, що дозволяє вважати ці
класичні вокальні твори стародавнього Китаю предтечею жанру камерновокальної мініатюри.
В епоху Сун в пісенній творчості вже існував поділ на жанровостилістичні напрями ваньюе (вишукані) і хаофан (роздольні). У поезії існував
жанровий різновид «вишуканої тактовності», темами в якій були жаль про
минуле, відданість красі. Складання і виконавство художньої пісні епохи Сун
стало новою вершиною еволюції національного вокального мистецтва, яка
глибоко вплинула на наступний крок розвитку китайського камерного і
народного вокального мистецтва в цілому. Одним з відомих авторів епохи
Сун був Цзян Куй (+1155?–1221 рр.), який славився своєю здатністю
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майстерно складати вірші і створювати музику. Його власні твори – «Тінь
абрикосового дерева», «Янчжоуська мелодія мань», «Мелодія сливи за
струмком» – стали класичними прикладами давньої пісні.
В

епоху

династії

Юань

(1279–1368

рр.)

вокальне

мистецтво

розвивалося паралельно на двох жанрових засадах: пісня і класична драма
сіцюй з характерною арією саньцюй. Розширення жанрових різновидів
камерно-вокальної музики, розквіт театру епохи Юань стимулювали
розвиток теорії вокального мистецтва. З'явилися трактати, присвячені техніці
співу, такі, як праці «Закони музики» Шень Гуа, «Вивчення слів» Чжан Янь,
«Теорія співу» Янь Чжіань та ін. В них здійснювалось детальне теоретичне
дослідження вокального виконавства. З відомих співаків епохи Юань варто
відзначити Чжун Дусю, Чжан Дехао, Чжу Ляньсю, Шунь Шисю, а також Мі
Ліха, представника мусульманської народності хуей.
В епоху династій Мін (1368–1644) і Цін (1644–1911) відбувався
розвиток музичного мистецтва, що складався з елементів розмовно-пісенного
жанру,

народної

пісні,

класичної

драми

сіцюй,

танців

з піснями,

інструментальної музики. Були створені збірники текстів і нот, наприклад,
«Нотні зошити роду Вей», «Золоті блискітки», «Цзю Гун Так Чен» та ін.
Прояв різних ознак мовного початку в вокальних жанрах, поряд із
загальними закономірностями, визначається і національної стилістикою, яка
тісно пов'язана з поняттям «національний стиль». Стилістика виявляє
національний елемент в творах, де він по-різному реалізується: на рівні
стилізації, яка виступає в якості імітації народного стилю, а також на рівні
авторського стилю, в якому втілюються національні риси. Таким чином,
національна стилістика являє собою складне «багатоскладне музично-мовне
явище, що формується різними шляхами і поєднує як реальні інтонаційні
моменти, властиві фольклору або автору, – як носію національного
менталітету, так і свого роду авторська вигадка

комплекс уявлень про

музику будь-якого народу або регіону, найчастіше не підкріплений
конкретикою» [3, с. 19].
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На початку ХХ століття стався занепад династії Цін, яка правила
протягом майже трьохсот років (1644-1911), намітилася тенденція до
демократизації музичної культури. В цей час виникають нові аспекти
освоєння і використання фольклорних засобів: вивчається усна традиція
інтонування, в тому числі і властиві їй сонорні явища, своєрідність темброритмічного звучання і розвитку. Усвідомлюється сама інтонаційна основа
фольклору, жива практика і, одночасно, провідні традиції народної
піснетворчості в їх постійному оновленні.
При

розгляді

національно-стилістичних

рис, що

обумовлюють

своєрідність композиторської творчості, головним предметом вивчення
стають «загальнолюдські ідеї та їх відображення в національних формах, що
не тільки не скасовує інтересу до мовної сфери, а, навпаки, дозволяє
відзначити її нові складові, функціональні особливості в разі “підйому”
національної свідомості до загально змістовного простору культури в
цілому» [128, с. 363].
Ян Веньянь в статті «Про значення національного стилю в розвитку
музичного

виконавства:

до

постановки

питання»

дає

визначення

національного стилю як «цілісної системи художнього мислення, яке
свідчить про постійну взаємодію – дифузію, перехрещення,"стикування",
навіть протистояння – загальнокультурних норм музичної творчості і
особливих шляхів, одиничних способів втілення цих норм у національному
континуумі» [128, с. 366].
Революція 1911 року повалила династію Цін, ця подія призвела до
кінця 5000-літнього імперського правління. C цього моменту китайці
отримали можливість виїжджати в західні країни для навчання музиці. У
Китаї

починається

масове

знайомство

з

європейською

музикою,

запроваджується європейська система нотації. Постійно збільшується
кількість китайської молоді, яка слухала західну музику, навчалася грати на
західних інструментах і навіть шукала шляхи, які дозволили б їй адаптувати
західну музику до китайської культури.
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На початку ХХ століття представники китайської прогресивної
інтелігенції розсіялися в різних напрямках в надії отримати гідну музичну
освіту за кордоном. Так, в Європу і США вирушили вчитися Ксяо Юмей, Лі
Шутонг, Чен Жімін, Шен Ксінгон, а пізніше Ван Гуанзін. Китайські
музиканти чудово засвоювали західну професійну музику, проте, більшість з
них залишалися під впливом традиційної національної музики. Багато
китайських музикантів першого покоління здобули музичну освіту в Японії.
Першими серед них були Цзянг Фуксінг, Чонг Сайксіанг, Жоу Зунгуан, Лю
Куаншенг, Лі Гуіксіанг Гао Чунхуа, Лін Жіншенг, Даї Фенжі та ін [163].
Повертаючись на батьківщину, молоді музиканти почали поширювати
практику шкільної пісні в Китаї, і сприяли збільшенню ролі західної музики в
країні.
Династія Цін також здійснила реформу, за якою в 1904 році в
законодавство було введено ряд змін, що стосуються обов'язковості уроків
шкільної пісні. У Китай були запрошені японські педагоги для освіти
китайців в області системи шкільної освіти і навчання відповідним методам.
Це допомогло поширити в країні практику шкільної пісні: учні почали
формувати хорові групи, вивчати західну музику, потроху знайомитися з
західними інструментами.
Вперше включення музики як дисципліни в програму навчання
загальноосвітньої школи зафіксовано 8 травня 1907 року в «Статуті
Міністерства освіти Китаю», який наказував введення уроків музики в
початкових жіночих навчальних закладах. Цієї історичної події передував
підготовчий період, протягом якого відбувалося усвідомлення музики як
важливого елемента загальної освіти та впровадження її в процес навчання з
урахуванням зарубіжного досвіду. Одним з перших проявів такого підходу
до навчальних програм став жанр «шкільна пісня», що зародився і динамічно
розвивався в першій чверті XX століття як новий напрямок. Зародженню
жанру поклав початок Лян Цичао та інші композитори, які запропонували
ввести пісні в програму шкільного навчання [163, с. 36].
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Дослідник Ван Хонтао називає «Сюе Тан Юе Ге», призначений для
співу в школі, жанром, що «передбачає сучасну художню пісню в китайській
камерно-вокальній музиці» [21, с. 3]. Під визначенням «Сюе Тан Юе Ге»
зазвичай мається на увазі урок музики в школі кінця правління династії Цин
(1644-1911) і початку утворення Китайської республіки (1912-1949). Цим
поняттям користувалися для позначення процесу демократизації китайської
культури і мистецтва початку ХХ століття.
Творчість

китайських

композиторів

в

жанрі

«шкільна

пісня»

характеризується наступними особливостями: автори пісень головним чином
писали слова, а потім підбирали і адаптували мелодії із західноєвропейських,
американських і японських популярних пісень; невелику кількість пісень
створено з використанням традиційних народних мелодій Китаю [113].
Шкільні пісні, створені на початку XX століття, тісно пов'язані з
національною музичною культурою Китаю і відображають характерні
особливості її розвитку. Зміст пісень передає ідеї і думки китайської
інтелігенції того часу, наприклад, про необхідність вивчення західної науки і
цивілізації для досягнення високого рівня розвитку країни (патріотична пісня
композитора Лян Цичао «Мій Китай, такий величезний і прекрасний»). У
шкільній пісні знайшли вираз ідеї патріотизму, протест проти вторгнення в
Китай Англії і Голландії та інших іноземних загарбників та ін. Крім того, в
шкільній пісні також зачіпалася тема жіночої емансипації.
Багато пісень служили джерелом знань для дітей, виховували їх,
вселяли в них розуміння важливості освіти (пісні Шень Сіньгун «Гімнастика
військових навчань», Лі Шутуна «Прощання» та ін.) [244, с. 45]. На розвиток
китайської дитячої пісні значний вплив справила культура Японії [204, с. 15].
Це було пов'язано з тим, що група китайських студентів займалася вивченням
сучасної музики у Східній Японії. Шень Сіньгун, Цзен Чжімінь та Лі Шутун
вчилися в цій країні і там засвоїли передові методики в музичній освіті.
Творцями пісень для дітей були композитори Шень Сіньгун, Цзен Чжімінь та
Лі Шутун [207, с. 3]. Шень Сіньгун став першим композитором, який писав
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шкільні пісні. Він створив пісні «Бамбуковий кінь», «Зелена жаба», «Залізний
майстер», «Жовта ріка».
У 1920-х роках в китайському музичному мистецтві з'явився термін
«художня пісня», який ввів Ксяо Юмей для визначення жанру нової
китайської пісні (на відміну від традиційної). Як свідчив Ляошу Фуюй, «Ксяо
Юмей перевів німецький термін kunstlied. Kunst мовою оригіналу означає
"мистецтво", lied – "пісня", шляхом злиття вийшло словосполучення
"художня пісня"» [197, с. 25]. Термін художня пісня «свідчить про
орієнтацію на австро-німецьку культурну традицію, сприйняття її як
художньо-естетичного еталона для твору цього жанру» [22].
У Хуньюань в дисертації «Китайська художня пісня: теорія та історія
жанру» пропонує наступне визначення: «Китайська художня пісня –
камерно-вокальний жанр, що виник в результаті творчого переосмислення
kunstlied як жанрово-стильового прообразу, руху культурного оновлення
країни в 1920-і роки, що знайшов функцію узагальнення рис національної
ментальності на основі синтезу традицій філософсько-естетичних концепцій
минулого, народної музичної культури, поетичного класицизму і новаторства
музичного романтизму ХХ століття» [106, с. 194]. В якості основних
різновидів даного жанру дослідник називає пісню баладного типу (наскрізної
будови), вокальну мініатюру, вокальний цикл, вірші з музикою; як приклад
одиничних зразків – куплетну пісню і пісню композитора-поета [106, с. 199].
Дослідник підкреслює, що мініатюризація масштабів китайської
художньої пісні зародилася в 1920-і роки в творчості Чжао Юань Женя.
Китайські художні пісні, що відобразили сутність даної тенденції,
пропонується позначити за допомогою дефініції вокальна мініатюра. Якщо
в творчості засновника вокальної мініатюри в жанрі китайської художньої
пісні твір охоплює від 29 тактів («Осінній дзвін», 1922) до 21 такту
(«Слухати дощ», 1927), то в творчості представника наступного етапу в
історії жанру – Хуан Цзи – 10 (на вірші поета династії Тан Бе Цзу І «Колір
крізь туман» 1933 року; в її 10-тактову структуру входить і 2-хтактовий
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фортепіанний вступ). Мініатюризація масштабів китайської художньої пісні
отримала розвиток на другому етапі свого історичного розвитку, відбившись
як у самоцінному вокально-поетичному творі (пісня Чжао Юань Женя
«Слухати дощ», 1927), так і у складових вокального циклу («Три пісні на
вірші різних поетів» Хуан Цзи, 1932).
У дисертації У Хуньюаня підкреслюється, що «мініатюризація
китайської художньої пісні обумовлена зверненням композиторів до
гранично лаконічних форм традиційної національної поезії, коли закінчений
вірш охоплює лише кілька рядків. Слід підкреслити, що прообразом
абсолютної вокальної мініатюри, що представляє китайський музичний
романтизм ХХ століття, є національна поетична традиція, сформована в
мистецтві середньовічного Китаю» [106, c. 184].
Таким чином, властиві жанрам національної класичної китайської
поетичної

мініатюри

«лаконізм,

концентрація

дозволяли

поетам

висловлювати глибоко філософський зміст у малих формах» [Там само].
Мініатюризація китайської художньої пісні ХХ століття, яка призвела до
виникнення абсолютної вокальної мініатюри як однієї з внутріжанрових
дефініцій

китайської

властивостей

художньої

національного

пісні,

художнього

обумовлена
мислення,

заломленням
зображеного

в

старовинних поетичних формах. Разом з тим, завуальований вплив на
мініатюризацію китайської художньої пісні не могли не надати особливості
формоутворення та інтонаційної драматургії її зразків, що мають відношення
до її баладного різновиду.
Таким чином, процес становлення і розвитку камерно-вокальних
жанрів в китайській композиторській творчості в 20-40-і роки ХХ століття
став періодом активного оволодіння основами європейської композиційної
техніки, коли переважно використовувалися художні прийоми пізнього
європейського романтизму. До числа яскравих прикладів цього періоду
можна віднести такі художні пісні, як «Перебіг води в річці на сході» Цин
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Чжу, «Квітка – не квітка» Хуань Цзи, деякі пісні Цзян Вень-Є, Лю Сю-ань,
Ма Си-цзун та ін.
Пісенно-романсова творчість композиторів – представників тієї чи
іншої національної школи – завжди служить відправною точкою виявлення її
самобутніх рис. Китайська професійна музика, що сформувалася лише в XX
столітті, спочатку базувалася на фольклорі. Це підтверджується творчістю
класиків китайської композиторської школи – Хе Лутин, Ні Ер, Сі Сінхай,
Люй Цзи, Люй Сю-ань та ін. Засновники китайської композиторської школи
предметно займалися вивченням фольклору свого народу, збирали і
систематизували пісні і зразки інструментальних жанрів, створювали
збірники народних пісень і танцювальних мелодій, узагальнювали в науковотеоретичному плані їх характерні риси.
Так, наприклад, композитор Сі Сінхай віддав батьківщині всі свої
найкращі пісні, всю свою полум'яну енергію борця та художника. І хоча він
написав дві симфонії, скрипковий концерт, чотири хорових кантати і оперу,
китайці знають його як першого композитора-пісняра, який створив понад
300 творів цього жанру. У своїй статті «Народні пісні і нова музика» [198] Сі
Сінхай

вказував

на

єдино

правильний

шлях

розвитку

китайській

композиторської творчості: писати на основі народної пісні, глибоко
осягаючи її особливості та дух. Як глибокий знавць китайського народнопісенного мистецтва, Сі Синхай стверджував: «Якщо говорити про
народження нового стилю в творчості китайських композиторів, то мова
може йти тільки про втілення всього неозорого багатства нашої народної
музики в нових формах, народжуваних в боротьбі за новий прогресивний
зміст, в боротьбі за нову культуру» [198, с. 13].
Композитор і музикознавець Люй Цзи в статті «Тези з вивчення
народної музики» [195] намічає шляхи, по яких повинно йти вивчення
музичного фольклору в провінціях Шеньсі, Ганьсу і Нінся. Розглядаючи
проблеми збирання та вивчення народних пісень, Люй Цзи класифікує
музичний фольклор згідно з жанровими і тематичними ознаками, а також
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підкреслює, що робота з вивчення народної пісні отримала значний розвиток
завдяки діяльності народного театру «янге», що виступає в селах різних
областей Китаю.
Накопичувальний етап, пов'язаний із систематизацією фольклору,
знаходив природне продовження в авторській творчості, де початковим
жанром була обробка, а паралельно з нею виникали і оригінальні твори
пісенно-романсового жанру, такі як пісні з акомпанементом для фортепіано
Сі Сінхая, Ні Ера, Хо Лутина та інших композиторів. Обробки народних
пісень містять фольклорний матеріал, який становить інтонаційне ядро
композиції.
На відміну від обробок, в авторських піснях композитори часто
осягають народну музику так глибоко, що вона стає їх «рідною мовою»,
способом мислення. При цьому неминуче відбувається синтез фольклорних
елементів і засобів сучасного композиторського письма, розширення
жанрової сфери музики. Найважливіший елемент – відбір специфічного і
художньо цінного матеріалу. Зіставлення фольклору і композиторської
творчості як двох принципово різних систем художнього мислення має
стосовно Китаю свої особливості. Природне вирішення проблеми бачилося в
органічному сплаві китайської народної музики з кращими досягненнями
європейської музичної культури. Специфіка національного матеріалу
підказувала ставлення до відбору засобів вокального виконання. Так
зароджувалася стилістика національної вокальної музики.
Такою є і пісенна спадщина корифея китайської композиторської
школи Хе Лутин, який багато писав і для фортепіано. Він також створив
багато творів для музичного театру, симфонічного оркестру, різних
інструментів

та

ансамблів.

Великими

художніми

достоїнствами

відрізняються оркестрові мініатюри композитора, побудовані на розробці
народних пісень і танцювальних мотивів. Написані для симфонічного
оркестру звичайного складу, ці п'єси залучають світлим, радісним настроєм,
народним колоритом звучання, завершеною формою. Талановитий піаніст,
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який зрозумів усі таємниці інструменту і фортепіанного письма, Хе Лутин
висловлюється в фортепіанних партіях пісень і романсів з такою ж повнотою,
як і в оркестрових та сольних п'єсах.
Одним з переломних моментів для сучасної китайської професійної
музики став військовий конфлікт з Японією, що відбувся 18 вересня 1931
року. Це був час переосмислення, яке докорінно змінило як курс розвитку
китайської національної культури в цілому, так і її музики зокрема. У вихорі
антияпонської

боротьби

в

середовищі

музикантів

виникає

новий

патріотичний рух, пов'язаний з написанням і поширенням патріотичних
пісень

та

музики.

Тисячі

таких

робіт

були

створені

патріотично

налаштованими і обдарованими музикантами, такими як Хуан Жи, Люй Сюань, Хе Лутин, Чжу Цзяньер та ін. У 1931-1945 роки були створені чудові
твори майже в усіх музичних сферах – симфонії, хорові роботи, опери,
фортепіанна та скрипкова музика і т. п. Особливо виділяється серед цих робіт
«багатий урожай» пісень, кількість яких величезна.
1930-1940 роки були також пов'язані з подіями національно-визвольної
війни 1937-1949 років, що зумовило збереження на першому плані
композиторської творчості сольної та масової (хорової) пісні патріотичного
змісту. Яскравим представником цього періоду, який працював у жанрі
художньої пісні, був Тань Сяо-линь, на творчість якого великий вплив зробив
П. Хіндеміт. Показовим прикладом цього етапу є пісні композитора,
особливо «Довге очікування повернення чоловіка» на вірші Чжан Цзю-лин.
Музична спадщина відомого китайського композитора Чжу Цзяньер
представляє одну із золотих сторінок в літописі вітчизняної музичної
культури ХХ століття. Його багатогранна діяльність охоплює різні жанри:
симфонії і увертюри, симфонічні поеми і концерти, камерні, вокальні та
інструментальні твори та ін. «Після ознайомлення з усіма роботами
музиканта я був захоплений ідеями композитора і вражений багатством його
уяви» [242, с. 92], – писав у своїй статті китайський музикознавець Тун
Даоцзін.
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Як і багато представників художньої інтелігенції, Чжу Цзяньер
пройшов під впливом великих соціальних зрушень складний шлях
самовизначення і становлення. Поряд з такими видатними художниками, як
Хе Лутин, Дін Шаньде, Цзян Вень-Є, Ван Лішань, Чжу Цзяньер своєю
творчістю, в якій використовував досягнення китайської культури і кращі
традиції західноєвропейської музики, збагатив національну музику, а за
допомогою невтомної виконавської діяльності долучив широку слухацьку
аудиторію до скарбниць музичного мистецтва.
Фольклорний напрям у Чжу Цзяньер – художнє узагальнення різних
верств, жанрів народної музики, – джерело, «пропущене» через інтелект і
майстерність сучасного композитора. Через фольклор композитор відкрив
нові ресурси для оновлення сюжетів, образів, інтонаційної мови, ритму,
гармонії, фактури. Так, закладену вже в самому тематизмі драматичну
насиченість підсилює гармонійна мова твору. Характерна для композитора
рухливість, плинність гармонії сприяє психологічній насиченості, яскравій
суб'єктивній забарвленні образу. Втілення образної, інтонаційної та
метроритмічної сфер фольклору зумовлює їх справді національний характер.
Композитор зробив значний внесок у справу становлення китайського
камерно-вокального мистецтва. Зміст пісень Чжу Цзяньер відрізняється
широтою і багатосторонністю. У них відображені переживання людини і
картини природи, народне життя, глибоко особисті мотиви. Все пройняте
щирими почуттями благородної цільної натури, що пристрасно любить життя
і прагне до світлих ідеалів. Широко використані образотворчі моменти, що
відображають картини природи Китаю.
Із заснуванням в 1949 році Китайської Народної Республіки для
сучасної вітчизняної професійної музики відкрилися унікальні можливості
для руху вперед в нових історичних умовах. З'являється потреба у розвитку
академічної музичної освіти. У 1950-х роках в Пекіні і Шанхаї відкриваються
консерваторії. Перші сім років Нового Китаю (1949-1956 роки) були
періодом блискучого розвитку в сфері китайської професійної музичної
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культури. У кожній області музики, в тому числі і в камерно-вокальній
творчості, були досягнуті значні успіхи. Підтвердженням тому стало
формування плеяди таких талановитих композиторів, які створювали
вокальні твори, як Дін Шаньде, Лі Инхай, Люй Чжуан, Хуан Хубей, Ду Цянь,
Ван Пейюань, Цзян Цусін, Сан Тонг, Ван Лішань та ін.
Період 1966-1977 років, який увійшов в історію як Культурна
революція, особливо 1960-і роки, був дуже важким для професійної музики
Китаю. У китайському музикознавстві до сих пір відсутні дослідження, що
дають об'єктивну оцінку досягнень національного музичного мистецтва в
1960-70-і роки. Проте, не дивлячись на всі труднощі, велика кількість
музичних творів, написаних в цей період, відзначена самобутністю,
яскравістю. Тому невірно розглядати 1960-70-і роки і Культурну революцію
як тупикову гілку на шляху Китаю до сучасного прогресу, найкраще
розуміти їх як частину цього процесу.
Китайські музиканти, позбавлені можливості виконувати класичну
музику, були змушені працювати з народними піснями і фольклором у
віддалених провінціях. Професори та студенти збирали пісні, які пізніше,
після повернення в міста, адаптували для виконання. Незмінними музичними
лідерами в китайській політиці цього часу були оголошені композитори Ні
Ер та Сі Синхай – автори творів в народному стилі, що відбивають народні
настрої. Їх твори, створені в 1930-40-і роки, вважалися зразковими і повинні
були стати яскравим прикладом для китайських композиторів в 1960-і роки.
Серед таких творів перше місце займав «Марш добровольців» Ні Ера,
написаний на слова Тянь Ханя.
Культурна революція стала періодом побутування грандіозних пісень,
коли музика супроводжувала всі урочисті заходи в життя країни. У 1971 році
композитор Чжоу Енлай рішуче розкритикував різку сутність революційних
пісень, що будувалися виключно на гаслах. Він закликав повернутися до
традиційних мелодій і більш «м'якої» музики як до матеріалу для
революційних пісень. Так в 1972 році були видані «Нові пісні поля битви».
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Успіх першого видання антології призвів до щорічної публікації збірника до
закінчення Культурної революції в 1976 році. Всі п'ять томів містять в цілому
556 різних пісень. На жаль, ми не можемо точно вказати імена та прізвища
популярних в той час композиторів-піснярів, так як до нас дійшли лише їх
імена: Ванг, Чен, Юань, Лі та ін.
В кінці 1970-х років нова політика уряду, спрямована на реформи та
вільнодумство, пробудила ентузіазм і творчий потенціал музикантів по всій
країні, які присвятили себе роботі в кожній області музичного мистецтва, в
тому числі і в області камерно-вокальної творчості. Важливою тенденцією в
історії розвитку китайської професійної музики в ХХ столітті стала поява
інтересу до музики «Нової хвилі» і до популярної музики. «Нова хвиля» в
Китаї представлена творчістю Тан Дун, Чу Ксяосонг, Гуо Веньін, Є Ксяоган,
Хі Ксунтян, Ксу Шуй та ін. Ці музиканти досконально вивчили всю палітру
сучасних західних методів композиції і, взявши їх до уваги, по-своєму
відобразили історію і сучасне життя китайської нації в своїх музичних
творах. У сфері музичних концепцій, мови, аранжувань, композиції,
виконавських методів вони відійшли від традиційних жанрів і створили
сучасний музичний стиль з високим рівнем індивідуальності.
Багато сучасників, які підтримували довгоочікувані зміни в житті
країни, із захопленням сприйняли новизну і незвичність музичного стилю
«нової хвилі». Якісні зміни в музичній мові західноєвропейської музики, що
проявилися в кінці XIX-го століття та в XX столітті, мали значний вплив на
китайську музичну творчість. Одними з найактивніших діячів цієї групи були
композитори Жао Ксяошенг, Ван Лішань і Чуан Жіхао, що сміливо
освоювали сучасні техніки композиції. Теоретики і композитори, які
прийняли дух «нової хвилі», схвалили творчість ентузіастів-новаторів. Про
високий

рівень

оволодіння

китайськими

композиторами

сучасною

композиційною технікою свідчить також камерно-вокальна творчість Тан
Дун, Чжу Лян Чень, Дін Шаньде, Ван Лішань Ши Гуангнань, Шу-Лонг Ма та
ін.
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Етап 1980-х років характеризується новим підйомом у розвитку
камерно-вокальних жанрів і новаціями в області композиційної техніки (так
звані «пентатонні дванадцятитонові звукоряди» Ло Чжун-Жун [111, с. 99]).
Пісня Ло Чжун-Жун «Йдучи через річку, збираю лотос» (1980) – унікальний
музичний твір даного періоду, написаний в суворій відповідності з канонами
серійної техніки з елементами пентатоніки.
Оригінальна

авторська

пісенно-романсова

творчість

китайських

композиторів становить основу формування стилю національної школи в усіх
її жанрових проявах. Тому творчість композиторів-піснярів, яка досягла
розквіту на момент 1980-х років, була важливою віхою на шляху творчого
втілення

найрізноманітніших

стилістичних

начал

і

жанрових

форм

китайської музичної мови, ключем до якого є народна музична лексика.
Найбільш масштабно і системно пісенно-романсова сфера представлена в
творчості композиторів-піснярів Цжу Цзяньер, Чжу Сяоюн, Сюй Цзяньчао,
Цинь Йончен, Чжу Лианг Ченг, Ао Чанчунь та ін. Свого розквіту досягає і
жанр камерно-вокальної мініатюри, в якому композитори змогли розкрити
величезний спектр емоцій та переживань людини.
Останнє двадцятиріччя ХХ століття – час справжнього розквіту
китайської композиторської творчості в області камерно-вокальної музики, в
тому числі, і для національної стилістики камерно-вокальної мініатюри. До
числа нових тенденцій можна віднести розширення ідейно-образного змісту
жанру, пошуки в області стилістики, пов'язані з підкресленням національної
лексичної основи, що збагачується симфонічними методами, технічні новації
в області звуковисотності та фактури.
Сміливі композиторські новації представників молодого покоління
(Чжоу Лонг, Чен І, Брайт Шенг та ін.) демонстрували оновлення музичної
мови, звучання голосу і фортепіано в результаті використання традиційних
китайських мелодій з вільним контрапунктом, суміщення народного
пісенного

матеріалу

з

політональністю,

перших

дванадцятитонової серійної техніки композиції.

проб

застосування
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Таким чином, пісня та її різновиди складають основу формування
китайської національної стилістики у професійній камерно-вокальній
творчості. У самий ранній період становлення композиторської школи Китаю
митці старшого покоління створювали вокальні обробки народних мелодій. В
оригінальних

зразках

жанру

камерно-вокальної

музики

китайські

композитори об'єднують національно-стилістичні витоки з моделями
західного пісенно-романсового стилю, переходячи до інших форм втілення
фольклорної основи, створюючи свій, національно забарвлений тип пісні і
романсу, що становить самобутнє явище в китайській камерно-вокальній
музиці.
1.2. Досвід вивчення камерно-вокальної музики китайських
композиторів в музикознавчих дослідженнях
Дослідження камерно-вокальної творчості китайських композиторів в
сукупності стильових, жанрових, мовних характеристик є важливим
питанням для сучасного музикознавства. Особливий інтерес представляє
ХХ століття: саме в цей час до неї зверталися такі найвизначніші
композитори, як Хе Лутин, Не Ер, Сі Синхай, Люй Цзи, Люй Сю-ань, Дін
Шаньде, Ши Гуангнань, Чжу Цзяньер, Чжу Лянг Чен та ін. Видатними
китайськими музикантами були створені мініатюри і цикли, що стали
класикою національної вокальної музики.
«Вокальне мистецтво сучасного Китаю з моменту вступу в еру нового
тисячоліття переживає особливий період. Процеси його розвитку протягом
минулого століття призвели до якісних накопичень, з якими воно яскраво
заявило про себе в просторі світової музичної культури» [127, с. 3], –
стверджує Ян Бо в дослідженні «Динаміка розвитку професійного сольного
співу в Китаї: освіта, педагогічні та виконавські принципи» [127]. У зв'язку з
цим камерно-вокальній музиці ХХ століття в Китаї присвячено достатню
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кількість фундаментальних музикознавчих робіт, в тому числі кілька
значущих книг і дисертацій.
Серед розгорнутих досліджень можна назвати фундаментальну працю
«Історія сучасної китайської музики» Ван Юйхе [163], в якій автор
систематизує дані про традиційну китайську музику, однак в ній немає
відомостей про розвиток китайської музики з 1949 року по теперішній час. У
більшості наукових праць центральною проблемою є питання різнобічного
дослідження

камерно-вокальної

(пісенної)

творчості

китайських

композиторів, визначення його самобутності, ролі і місця в національній
музичній культурі.
Так, в статті Канг Ле «Китайська камерна музика ХХ століття» [176]
акцентується увага на вокальному творчості, яке «особливим чином
відображає специфіку національного мистецтва» [176, с. 116]. На думку
автора, на сьогоднішній день безпосередній інтерес для дослідження
камерно-вокальної творчості представляє зв'язок з традиційним фольклором,
спрямованість вокальних творів на збереження історичної пам'яті та багато
іншого.
У дослідженні Ванг Лей «Навчання та дослідження національної
камерної музики» [158] оглядового характеру містяться різні характеристики
камерно-вокальних творів, в тому числі оцінки пісенної творчості окремих
авторів. Втілення подібної тематики в активній творчій діяльності
китайських

композиторів

є

актуальною

проблемою

сучасного

музикознавства.
Процес становлення і розвитку пісенної творчості китайських
композиторів ХХ століття в його зв'язках з традиційним фольклором і з
урахуванням художніх потреб часу досліджується в декількох роботах.
Особливу увагу вчені приділяють витоків композиторської творчості в
області камерно-вокальної музики, вивчаючи глибинні основи становлення
ладової організації китайської вокальної мови, її метроритмічні особливості,
жанрові і стилістичні риси. Так, процес становлення пісенного жанру в
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китайському професійному музичному мистецтві розглядається в статті Янг І
«Характеристика розвитку пісень в китайському мистецтві в 1920-і та 1930-і
роки» [259], де пісенність називається «найважливішою атрибутивною рисою
китайської ментальності» [259, с. 75], властивою, серед іншого, розповідачам
національного епосу шошудам.
Докладне дослідження камерно-вокальної музики, на думку Ван
Шиженя, тільки починається. Музикознавець вважає першу половину ХХ
століття, особливо 1920-40-ті роки, «ключовим періодом у розвитку її
жанрів. У цей період висувається плеяда чудових композиторів – Хуан Ций
(1904-1938), Цин Чжуй (1893-1959), Чжао Юаньжень (1892-1982), Сяо Юмей
(1884-1940), Цзян Дінсян та ін., які підняли китайську камерну вокальну
лірику до досить високого професійного рівня» [22].
У дисертації Фен Лей «Становлення і розвиток камерного вокального
мистецтва в Китаї (20-40-і роки ХХ століття)» [107] обґрунтовуються
історичні та методологічні передумови становлення камерного вокального
мистецтва в Китаї. Дослідник визначає місце і значення китайського
камерного вокального мистецтва 1920-40-х років в сучасній композиторській
творчості і виконавському мистецтві Китаю, виявляє роль художньої пісні в
процесі демократичного руху «4 травня» («Сюе Тан Юе Ге»). В роботі
проведено системний аналіз камерного вокального мистецтва 20-40-х років
XX століття, включаючи композиторську творчість і вокальне виконавство,
визначаються жанрово-стилістичні риси, образно-поетичний зміст, ладова та
інтонаційна

своєрідність

художніх

пісень

у

творчості

китайських

композиторів Цин Чжу, Чжао Юаньженя, Хе Лутина, Хуан Цзи, Не Ера, Лю
Сюеаня та ін. Розкрито шляхи втілення традиційних поетичних форм «ци»,
«ши» в сучасній камерній вокальній творчості китайських композиторів.
Автор виявляє специфіку взаємозв'язку мелодії та поетичного тексту як
основу виконавської інтерпретації художніх пісень, визначаючи риси
традиційного і новаторського в виконавській інтерпретації художніх пісень.
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Своє бачення періодизації китайського камерно-вокального мистецтва
пропонує Ван Хонтао в дисертації «Втілення поетичного тексту в камерній
вокальній музиці китайських композиторів (на матеріалі художніх пісень на
вірші старовинних поетів)» [21], підкреслюючи, що «процес становлення і
розвитку камерних вокальних жанрів в китайській композиторській творчості
має свої особливості» [21, с. 3]. Таким чином, першим етапом (20-30-і роки
ХХ століття) автор вважає період активного оволодіння основами
європейської композиційної техніки, коли запозичувалися художні прийоми
переважно пізнього європейського романтизму. Пріоритетним напрямком
композиторської творчості другого етапу (40-і роки ХХ століття) дослідник
бачить сольну і масову (хорову) пісню патріотичного змісту. Найбільш
яскравим представником цього періоду є Тань Сяо-лин, на творчість якого
великий вплив зробив П. Хіндеміт. Третій етап (80-і роки ХХ століття), на
думку Ван Хонтао, «характеризується новим підйомом у розвитку камерних
вокальних жанрів і новаціями в області композиційної техніки (так звані
«дванадцятитонові звукоряди» Ло Чжун-Жуна)» [21].
Ван Хонтао також розкриває специфіку розвитку жанру китайської
художньої пісні протягом зазначених етапів і вказує на їх різну інтенсивність
в залежності від соціально-історичної ситуації. Дослідник вважає, що
домінування масової патріотичної пісні в 1940-і роки трохи знизило інтерес
композиторів і виконавців до камерних вокальних жанрів. Сповільнився
розвиток художньої пісні і в 1960-і роки в період Культурної революції, коли
дотримування європейських традицій в композиторській творчості не
заохочувалося. До кінця ХХ століття камерна вокальна творчість Китаю була
значним самобутнім пластом сучасної музики, в якому стильове різноманіття
і самобутній музично-образний зміст поєднувався зі збереженням і
розвитком традицій китайської художньої культури.
Дисертація Ван Хонтао може послужити основою для подальшого
вивчення теоретичних, історичних і виконавських проблем китайського
камерного вокального мистецтва в аспекті наступності художньої культури
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Китаю. Незважаючи на те, що автор обирає досить вузький ракурс
дослідження, а саме – особливості втілення старовинних поетичних текстів в
сучасній камерній вокальній творчості китайських композиторів, на основі
аналізу художніх пісень він висуває і науково обґрунтовує поняття
«інтонаційно-ритмічної

модальності

як

відображення

взаємозв'язку

інтонаційної і ритмічної основи сучасних вокальних творів китайських
композиторів і древніх поетичних текстів» [21]. Авторська методологія
роботи включає два основних підходи: врахування специфіки просторовочасової організації китайської музики, обумовленої особливостями ритміки
та тонової системи китайської мови; теорія інтонаційної природи музики
(Б. Асаф'єв) [21]. Такий перспективний підхід може також послужити міцною
методологічною базою для основних професійних компетенцій виконавцяспівака камерних вокальних творів.
Найважливіше питання, яке давно обговорюється в китайському
музикознавстві, але до сих пір не має чіткої відповіді, обговорюється в статті
Цао Шулі «Прояв стилістичних рис у китайській камерно-вокальній музиці
кінця ХХ століття» [112]. Про актуальність даної теми свідчить той факт, що
параметри стилю в камерно-вокальній творчості досі не визначені і не
виділені критерії розмежування стилів. Автор виявляє найбільш значущі
зразки камерно-вокальних творів композиторів Китаю і визначає стильові
риси вокальної творчості в їх регіональному та загальнонаціональному
прояві. На думку Цао Шулі, характеристики музичного стилю багатогранні і
базуються на сукупності соціально-культурних умов, рівня і можливостей
художнього розвитку в той чи інший історичний період, поєднанні
особливостей особистісного становлення музиканта і музичної культури
країни.
Наведемо також думку іншого китайського вченого Чжан Цянь, який
вважає музичний стиль «стійкою, художньою ознакою музичної форми»
[236]. Стійкість, на думку Чжан Цянь, означає триваючий, наскрізний
характер прояву ознаки, а системність проявляється в тому, що ознака
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формується з взаємообумовленої безлічі елементів внутрішньої структури і
виявляється в процесі порівняння [236, c. 99].
«Одним з найважливіших факторів, що обумовлюють самобутність
національного музичного стилю Китаю, є китайські філософсько-світоглядні
переконання» [217, с. 3], – стверджує музикознавець Хань Чунен в
фундаментальному

дослідженні

«Форма

існування

музики»

[217].

Філософсько-світоглядний стрижень концентрує в собі глибоко вкорінені
риси китайської національної психології, а також має великий вплив на
культуру, поведінку і мислення людей, сприяє поширенню й закріпленню
властивостей національного характеру. Основні положення китайської
естетичної думки відображають суть загальних закономірностей процесу
відображення світу в національному музичному мистецтві.
Суть китайської камерно-вокальної музики ХХ століття неможливо
усвідомити, не дослідивши значні зміни в політичному житті Китаю, що
відбулися після повалення імператора. Неоціненний внесок в основу
професійної музичної освіти вніс Сяо Юмей (1884-1940). Він став першим
китайським професійним композитором, який отримав музичну освіту за
кордоном, почав освоювати і використовувати західні композиційні техніки в
своїх творах. У дослідженні Цзин Чіо «Сяо Юмей і китайська сучасна
музика» (2003) [223] розкривається внесок цього чудового музиканта в
розвиток музичного мистецтва Китаю в першій половині ХХ століття. Сяо
Юмей написав понад 100 пісень, багато з них були опубліковані в збірниках
авторських пісень «Перше видання сучасної музики» (1922), «Перша збірка
нових пісень» (1923) і «Навчальний посібник пісень нових музичних
закладів» (1924). Камерно-вокальні твори Сяо Юмеея, на думку дослідника
Цао Шулі, «можна розділити на три групи: традиційні народні пісні, художні
пісні раннього періоду розвитку культури сучасного Китаю і хорові
масштабні твори» [111, с. 52].
Важливість вивчення вокальної музики в історії китайської культури
підкреслює Лі Ер Юн в дослідженні «Виконавські традиції в сучасному
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вокальному мистецтві Китаю» [62]. Національне вокальне мистецтво, що
опинилося в XX столітті на перехресті часів і культур, стало ареною
«масштабного процесу художньо-естетичного та музично-мовного синтезу, а
також необхідністю комплексного освоєння проблеми втілення національних
традицій та їх асиміляції в сучасній вокальній практиці Китаю» [62, с. 2].
В останні роки китайські художні пісні як важлива область
національної музичної культури неодноразово були предметом бурхливого
обговорення у вітчизняних академічних колах. Матеріальним результатом
цих досліджень стали численні публікації в академічних наукових журналах,
монографії, матеріали наукових конференцій, методичні роботи.
З кількісної точки зору обсяг подібних публікацій вражає, назвемо
лише деякі серед них, написані в останні роки: Сун Ліпін «Художні пісні Цин
Чжу» [201], Сюй Дзе «Аналіз виконання художньої пісні "Я живу біля витоку
Янцзи" Цин Чжу» [205], Чжу Чжанлі «Особливості акомпанування в
художніх піснях Цин Чжу» [243], Ван «Особливості вокальних творів Чжао
Юаньженя» [154], Цзян Цзян «Характерні особливості музичної розмітки
художньої пісні "Малий вірш" Чжао Юаньженя» [227], У Янь «Новий погляд
на художні пісні Чжао Юаньженя» [213], Цюй Юнсінь «Аналіз стилю
художніх пісень Чжао Юаньженя» [229], Лю Я Лі «Короткий аналіз зв'язку
художніх пісень Хуан Дзи з жанрами ци і цюй» [194], Чжан І «Короткий
аналіз особливостей акомпанування в художніх піснях Хуан Дзи» [232], Фу
Сійбо «Особливості художніх пісень Хуан Дзи» [215], Лі Лін «Народні
мотиви в художніх піснях Хуан Дзи» [181], Цзю Ці Хун «Теорія створення
художньої пісні Чень Тянь Хе» [224], Гун Лінь «Загальний огляд і вивчення
вокального уявлення китайських художніх пісень 20-40-х років ХХ століття»
[169], Гун Синь «Вивчення особливостей і техніки уявлення художніх пісень
на стародавні вірші в 20-40-х роках ХХ століття в Китаї» [170] і багато
інших.
Кожна з публікацій, в залежності від її спрямованості, рівня підготовки
автора, цільового видання розкриває різні аспекти проблематики пісенної
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творчості. Однак це питання потребує ґрунтовного перегляду та детального
вивчення в силу різноманітності тематики і образного змісту, жанрових і
стилістичних рис, музичної мови та композиційної форми.
Одним з дискусійних питань залишається термінологія жанрів
китайської камерно-вокальної музики. Дослідник Цао Шулі в статті «Витоки
жанрового розмаїття в камерно-вокальній музиці Китаю» стверджує, що це
ускладнено тією обставиною, що розвиток вокальних жанрів в Китаї «в їх
строго академічному розумінні» [110] з'явився тільки на початку XX
століття. На думку музикознавця, сьогодні тривають «дискусії про
розширення змісту жанру художньої пісні і меж такого розширення» [Там
само]. Цей жанр китайської вокальної музики відповідно до китайської
музичної термінології володіє тими ж особливостями, що і європейська
камерна вокальна музика. Тому дослідження китайської камерної вокальної
музики, представленої так званою «художньою піснею», акцентує увагу на
майже віковій історії жанру в Китаї XX століття.
За визначенням Цао Шулі, термін «художня пісня» відповідно до
західного розуміння «позначає завершений музично-поетичний твір, що
виражає глибокі ідеї і складні почуття, результат тонкої та вправної
творчості, що додасть даному жанру професійний і художній характер, в той
же час надаючи йому особливість камерного виконання» [Там само].
Підводячи підсумок, вчений робить висновок про різноманіття жанрових
різновидів китайської камерно-вокальної музики, серед яких – «пісня,
художня пісня, елегія, ода, гімн, вокальний цикл, арія і т. п., що дозволяє, з
одного боку, знаходити витоки камерно-вокальної творчості китайських
композиторів в національній культурі, а з іншого – порівнювати і зіставляти
його із західним камерно-вокальним мистецтвом. Сам термін і явище
"камерно-вокальна музика", що сформувалися в західноєвропейських
країнах, по суті своїй відрізняється від камерної вокальної музики,
успадкованої Китаєм зі своєї давнини, уособлюючи гармонійне поєднання
поезії та музики» [Там само].

49
Одним з останніх фундаментальних досліджень стала дисертація У
Хунюань «Китайська художня пісня: історія і теорія жанру» [106] (2016), де
розроблено періодизацію розвитку цього жанру, визначена внутріжанрова
класифікація художніх пісень. Серед головних тенденцій внутріжанрової
диференціації китайської художньої пісні автор називає вірші з музикою і
вокальну мініатюру, пов'язану з мініатюризацією її масштабів і «зверненням
композиторів до гранично лаконічних форм традиційної національної поезії»
[106, c. 184].
З огляду численних досліджень необхідно виділити статтю Ван
Шиженя «Жанри камерно-вокальної лірики європейського типу в китайській
музиці 1920-1940 років» [22], в якій ставиться важливе питання «про жанрове
визначення китайської вокальної мініатюри європейського типу» [22].
Дослідник відзначає жанрове різноманіття китайської камерно-вокальної
лірики і вважає надмірно вузьким (виділено мною – Ден Кайюань)
зарахування таких творів як до жанру художньої пісні або романсу, «тому що
тематика багатьох мініатюр явно виходить за рамки романсового жанру»
[там само]. У зв'язку з цим Ван Шижень пропонує скористатися
методологією російських музикознавців в питаннях «жанрового визначення
вокальної мініатюри, виходячи з диференціації її образних, композиційних і
мовних елементів виразності» [там само], а саме – розглядати такі пісенні
підвиди вокальної мініатюри, як «вірш з музикою, баладу, монолог. В
результаті такого підходу з'ясовується, що в китайській академічній
вокальній мініатюрі європейського типу є і пісня (той чи інший її різновид), і
романс, в тому числі у взаємодії з елегією, баладою, і пісня-романс, і вірш з
музикою, і монолог та ін.» [там само].
У світлі запропонованого підходу доцільним буде звернення до
російських та українських досліджень мініатюри в музиці з метою уточнення
жанрових

і

стильових

Є. Назайкінского

параметрів

«Поетика

музичної

вокальної

мініатюри.

мініатюри»

[84]

У

даний

статті
жанр

розглядається як специфічна мала форма, в якій «усі її елементи (мотиви,

50
фрази, періоди) підпорядковані в першу чергу законам музичного
синтаксису,

тобто

інтонаційним,

а

не

сюжетним

і

композиційним

принципам» [84]. Серед критеріїв, що дозволяють орієнтуватися в понятті
жанру мініатюри, автор називає «лежачий на поверхні критерій масштабу»
[там само], який відбивається в поділі форм творів на великі і малі.
Мініатюра представляє особливий різновид малої форми, при цьому «не
всякий твір малої форми може бути названо мініатюрою і мініатюра не
завжди досить мала, якщо брати тільки протяжність в часі, хоча така
невідповідність є скоріше винятком» [Там само].
На думку Є. Назайкінського, мініатюра може виконувати різні функції.
Одна з них – декоративна – функція геометричної прикраси, віддалено
пов'язаної з формами природи, життя. Наприклад, в своїх декоративних
формах

книжкова мініатюра запозичила техніку орнаменту.

Зв'язок

мініатюри з орнаментом, на думку автора, не випадковий. Він свідчить не
тільки про приналежність мініатюри і орнаменту до одного виду мистецтва –
образотворчого, а й про їх відому функціональну подобу, зокрема, про
особливо тісне сплетіння, узгодження, а іноді про протиборство власне
художньої функції і функції прикладної. Ще одним проявом рис мініатюр, на
думку автора статті, є реєстрово-фактурний мініатюризм, при якому діє
високий регістр, здатний асоціюватися з мініатюрністю предметів, які
видають звук.
Одним із прийомів смислового насичення і стиснення Е. Назайкінский
називає інтенсивне втілення в музиці принципу поєднання функцій, що
призводить до функціональної вагомості і багатоплановості всіх деталей.
Звідси в музичній мініатюрі тяжіння до багатоголосся контрастного типу,
яке реалізується в гомофонній фактурі з елементами поліфонії.
На думку Є. Назайкінського, «мініатюра – це не тільки мале. Це мала
художня модель великого, мікрокосм. Генеральний принцип тягне за собою
ряд

наслідків,

які

в

більшості

випадків

пов'язані

з

внутрішньою

поляризацією, а також з різними метаморфозами дзеркального протистояння
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мистецтва і дійсності. Мініатюра буквально начинена антитезами» [84].
Генеральною антитезою тут виступає «велике – мале», відповідне головному
принципу мистецтва в цілому – принципу відображення одного через інше, а
отже, і принципу умовності.
Є. Назайкінський пояснює жанрову багатоскладність мініатюри, що
дозволяє звертатися до різних сторін життя і ставити в центр побутові,
соціальні, філософські питання: «Мініатюра власне музична народжується
там і тоді, де і коли музика знаходить свої автономні специфічні способи
побудови моделі світу, свої ліричні, драматичні або епічні засоби і прийоми,
свої романні, новелістичні, афористичні принципи, власні форми поєднання
безлічі притаманних мініатюрі протистоянь – семантичних, структурних і
функціональних» [84].
Єдність інтонації слова і музики здавна служили основою для музичної
мініатюри. Це дозволяє зробити висновок про те, що вокальна мініатюра, яка
об'єднує вербальну і музичну інтонацію, стала чи не першим досвідом даного
жанру в музичному мистецтві. Російський вчений зазначає, що мініатюра у
вокальній музиці, «яка розвинулася в професійній музиці сучасних
композиторів, – це вже не тільки коротка за часом музична п'єса. Це вже
справжня мініатюра, але поки лише завдяки поетичному словесному тексту.
Музичне ж розгортання її може і не підкорятися принципу велике в малому»
[84].
В. Динник в статті «Мініатюра» [44], характеризуючи цей жанр в
літературі, виділяє його загальні риси для всіх видів мистецтв. Так,
характерною рисою мініатюри служить її невеликий розмір, в ній завжди
присутня динаміка. «Але динаміка ця не сюжетна, а смислова або емоційна;
динаміка (дія) в мініатюрі має бути присутня для того, щоб побачити процес
формування якогось явища, яке і є, по суті, і проблема і висновок одночасно»
[Там само], – зазначає дослідниця.
Відмітною якістю мініатюри є символізм: «<...> вміння побачити в
малому – щось значуще, в випадковому – закономірність, в крихітній деталі –
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весь світ» [Там само], а також конкретний яскравий знаковий сенс, при цьому
авторський задум може бути будь-яким – від рішення всесвітніх питань до
зображення приватної ситуації, але яка несе в собі знакове явище.
Характерний і гранично простий приклад наводить В. Динник, кажучи, що
«треба постаратися показати "сонце в малій краплині води"» [Там само].
Невеликі розміри мініатюри тягнуть за собою і інші її відмітні риси в
художньому відношенні, і «на перший план виходить – ретельність обробки,
витонченість, – пише в своїй статті про мініатюрі В. Динник. – Тут повна
аналогія з мініатюрою мальовничою, яка вимагає гострого очі і впевненою
руки майстра» [Там само].
Важливою віхою в науковому вивченні жанру мініатюри стала
кандидатська дисертація Н. Рябухи «Мініатюра як феномен музичної
культури (на матеріалі фортепіанних творів українських композиторів ХІХХХ століть)» [92]. У цьому дослідженні мініатюра розглядається не тільки як
специфічний жанр, а й як спосіб духовного освоєння і емоційно-образного
відтворення художньої картини світу. Автор розкриває ментальні основи
жанру мініатюри, що дає підставу «до розуміння мінімалізму

як

специфічного принципу художнього мислення. Аналіз жанру фортепіанної
мініатюри в даному проблемному аспекті розкриває усталений взаємозв'язок
між засобами музичної виразності і типами музичної експресії» [82, с. 5].
Незважаючи на свій малий масштаб, мініатюра «здатна відбивати
цілісність душевного світу людини з його багатим психологічним життям. Це
впливає на логіку композиційної побудови твору, вимагає від автора
особливих засобів створення художнього образу, а саме: увага до кожної
деталі, лаконізм і

афористичність інтонацій, технічна майстерність,

витонченість і філігранність музичного тематизму. Художній зміст мініатюри
направлено на відображення внутрішніх почуттів, вражень, емоцій, що дає
можливість автору розкрити емоційну сферу психіки людини у всьому
різноманітті її прояву» [92, с. 6].

53
На

думку

Н.

Рябухи,

семантичний

зв'язок

жанру

мініатюри

виражається через відображення внутрішнього світу автора крізь призму
ліричного героя. Драматургічна лінія розвитку розкриває у мініатюрі
психологічний час, що цілком відображає психологію суб'єкта жанру,
відповідає антропоморфічній природі психології переживання – розгортання
художнього образу в цілісній формі або згортання «драматургічного часу» в
композиційному просторі (найчастіше за принципом «хвилі»). Відсутність
багатоскладового сюжетного розвитку в мініатюрі призводить до внутрішньо
згорнутого психологічного часу. Екзистенція мініатюри як художньої моделі
світу виражається в камерному просторі як способі одномоментного
світосприйняття в межах форми. Таким чином, «мініатюра є специфічним,
системним явищем в мистецтві, своєрідним принципом моделювання
художнього світу людини. З точки зору художника, мініатюра є унікальним
видом творчої діяльності і особливою формою відображення внутрішнього
світу людини» [92, с. 15].
Дослідниця підкреслює, що історико-культурний зміст мініатюри
розкривається крізь призму суб'єкта жанру – ліричного героя, який
відображає авторську свідомість і картину світу через інтонаційне
моделювання

музичної

експресії

як

модусів

психологічних

станів.

Характерною рисою мініатюр Н. Рябуха називає психологічне навантаження
на одну одиницю часу, а також зазначає, що мініатюра володіє не тільки
специфічними жанровими властивостями, але і є особливою ментальнопсихологічною структурою художнього твору.
Внутрішня

структура

музичної

мініатюри,

на

думку

автора,

розкривається через семантичні функції жанру, особливості організації часу і
простору. У роботі наведено аналіз поглядів літературознавця і філософа
М. Бахтіна, який в своїх дослідженнях підкреслював важливість «хронотопу»
творів (просторово-часових зв'язків), оскільки саме «хронотоп» специфізує
жанр і його різновиди в різних видах мистецтва, зокрема в музиці. Музична
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драматургія в жанрі мініатюри «розкриває специфіку часу, який є
внутрішнім, а не сюжетним, як, наприклад, в сонатах і симфоніях» [92, с. 10].
Оскільки мініатюра є камерним жанром, призначеним для виконання в
основному в невеликих приміщеннях, Н. Рябуха акцентує увагу на
особливостях внутрішньої художньої організації мініатюри. Дослідниця
підкреслює, що «основою художнього світу мініатюри є монообразність:
цілісний музичний образ, єдиний психологічний стан, який проявляється в
одномоментному вираженні емоційного стану особистості в умовах
камерного часу і простору» [92, с. 17]. Специфіка образної організації
мініатюри передбачає монодраматургію. Існування суб'єкта в мініатюрі
створює ліричний сюжет, який полягає в одномоментній передачі психології
ліричного героя, «віддзеркалює» авторську свідомість. Сюжет складається з
психологічно навантажених «моментів часу» (семантичних елементів
драматургії і композиції). Психологічний світ мініатюри розкривається в
конкретних творах через типи музичної експресії.
Уявлення про нормативний ступінь смислової щільності музичного
розвитку,

що

склалося

на

певному

історичному

етапі,

дозволяє

встановлювати «ступінь жанрової спорідненості» з мініатюрою будь-якого
музичного твору. І якщо ця ступінь перевищує міру звичайної концентрації
(навіть в формах не мініатюрних), то сприйняття оцінює це як якість
мініатюри. Тому багато творів, які не є по протяжності «мініатюрними» в
буквальному сенсі слова, співвідносяться до них за смисловою ємністю. Такі
умови прояву жанру мініатюри, як психологічна і змістовна щільність в
камерних

просторово-часових

рамках,

обумовлюють

використання

композитором максимально лаконічних способів музичної виразності, а
також інтенсивність мікротематичного розвитку, що іноді призводить до
складності ладотонального плану та активізації синтаксичного розвитку.
Розгляд специфіки жанру мініатюри допомагає вивченню характерних
рис мініатюри як форми самовираження, пов'язаного з особливим художнім
принципом мислення – мініатюризмом. Такий принцип мислення дозволяє
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організувати в одному художньому зразку величезну кількість інформації, а
також є показником якісно нового мислення і поєднання мало сумісних
даностей. Н. Рябуха приходить до важливого висновку про своєрідність
принципів мінімалізму як відображенні ментальних рис національного
характеру [92, с. 3]. Мініатюра, на думку дослідниці, має єдину для багатьох
видів мистецтва художню природу і функції. У такому «визначенні
мініатюра – це "мала модель світу", яка уособлює собою жанрову систему
малих форм в мистецтві» [92, с. 5].
Відзначимо, що принцип мініатюрності багато в чому пов'язаний з
формуванням ментальних основ китайської нації. У стародавньому Китаї
мініатюра розвивалася в таких видах мистецтва, як живопис, скульптура,
фарфоровий промисел, садово-парковий дизайн та ін., де «вдосконалення її
коштів не було пов'язано з необхідністю подолання психологічних бар'єрів
сприйняття, які поділяють різномасштабні композиції» [84]. На думку
дослідника афористичній думки в китайській філософії і літературі
В. Малявіна, «мініатюра передбачає здатність охопити світ одним поглядом,
вмістити його в себе. Але вона ж вимагає незвичайного уваги до нюансів і
чуйного спокою духу, які дають можливість осягнути велике в малому» [29,
с. 47].
Праці російських музикознавців стали методологічною основою
кандидатської дисертації Лі Сяо Сяо «Китайська фортепіанна мініатюра
ХХ століття в її взаємозв'язку зі специфікою національного художнього
мислення» [60]. Дослідник представляє мініатюру як особливу жанрову
сферу, обумовлену в «своєму історичному розвитку багатогранними
зв'язками з філософією, естетикою, теорією і практикою китайського
музичного мистецтва» [60, с. 7]. Автор виявляє критерії розгляду мініатюри
як особливої жанрово-стильової сфери: «<...> а) мініатюрність як принцип
мислення і формоутворювальний фактор; б) мініатюра як форма заломлення
індивідуальних композиторських стилів; в) жанрова сфера мініатюри з точки
зору взаємодії китайських і західних музичних елементів» [60, с. 8].
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Спираючись на дисертацію Лі Сяо Сяо, можна з упевненістю сказати,
що жанр мініатюри зайняв належне місце в національному музичному
мистецтві. З давніх часів в китайській мініатюрі була відображена
національна картина світу і спосіб мислення її творців. Китайська камерновокальна мініатюра так само, як і фортепіанна, представляє «складну і
різноманітну жанрову сферу, що стала в китайському музичному мистецтві
ХХ століття найважливішою областю творчих експериментів, естетичних
дискусій і виконавських досягнень» [60, с. 6].
Підводячи підсумки, можна констатувати, що камерно-вокальна
мініатюра у творчості китайських композиторів є затребуваною сферою
музикознавства. Однак, багато питань потребують подальших глибоких
досліджень. Так, на сьогоднішній день не виявлено жанрову специфіку
камерно-вокальної мініатюри останнього двадцятиріччя ХХ століття,
«матриці», за якими формувалася дана стилістика. На думку Ю. Малишева,
для визначення особливостей і жанрової приналежності «може виявитися
недостатньою концепція типів образності, необхідно враховувати й ідейний
зміст віршів, і формальну структуру музики, і навіть характер виконання,
запропонований автором або запропонований виконавцем, і багато іншого»
[72, с. 276].
Вивчення камерно-вокальної музики завжди пов'язане з аналізом її
стильових і жанрових особливостей, принципів взаємодії літературного та
музичного тексту і ряду інших параметрів, в тому числі і взаємозв'язку
вокальної та фортепіанної партій. Найчастіше провідною в дослідженні
камерно-вокальної

музики

виступає

сфера

співвіднесення

музики

і

поетичного слова (Цао Шулі [111], Ван Хонтао [21], Лі Ер Юн [62], Фен Лей
[107], Ян Бо [127] та ін.), де переважно розбирається відображення
поетичних образів і структури вірша в вокальній партії, тоді як зв'язок
літературної основи і інструментальної сфери практично не звертають увагу.
Як правило, автори розглядають взаємодію вокальної партії і поетичного
тексту, але при цьому мало звертають увагу на фортепіанну партію, через що
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неможливо

простежити

взаємодію

вокального

мелодизму

з

інструментальним.
Проблеми взаємозв'язку вокальної та фортепіанної партій в камерновокальній мініатюрі дуже цікаво простежити на творчому доробку
композиторів, які створили значне число творів для фортепіано. Як правило,
в їх музиці широко представлені і твори камерно-вокального жанру.
Звернемося хоча б до творчості Хе Лутина, Люй Сю-аня, Дін Шаньде, Чжу
Лянг Чена, Чжу Цзяньера та ін. В їх романсах і піснях партія фортепіано
виявляється широко розвиненою, детально розробленою. Концертмейстер,
виконуючий фортепіанну партію, є тут часом не тільки акомпаніатором, а й
партнером співака по ансамблю. Дана проблематика повинна розглядатися в
контексті камерно-вокального виконавства, яке стало у XX столітті однією з
головних сфер творчих експериментів, естетичних дискусій та мистецьких
досягнень.
Роль концертмейстера «з одного боку, лідера, майстра, з іншого –
супроводжуючого,

налаштовуючого,

підтримуючого»

розглядається

в

дисертації Н. Інюточкіної «Феномен пианиста-концертмейстера в вокальноинструментальному ансамблі (на прикладі австро-німецького вокального
циклу XIX століття)» [48]. Лідируюча, педагогічна роль концертмейстера, на
думку дослідниці, виявляється «у процесі становлення ансамблевих якостей
вокаліста. В умовах, коли співак та концертмейстер мають рівнозначну
професійну майстерність, можлива співтворчість на паритетних основах» [48,
с. 9]. Авторка пропонує сучасне тлумачення слова «концертмейстер»,
визначаючи його як «“концертмейстер вокально-фортепіанного дуету”,
оскільки

воно

виконавського

відтворює
побутування

історико-стильову
романтичного

специфіку

вокального

концертноциклу,

род

виконавської спеціалізації, діапазон діяльності, тембровий та кількісний
склад виконавського ансамблю, функцію фортепіанної партії» [48, с. 9].
Діалог між співаком та піаністом впливає і на характер фортепіанного
супроводу, який «стає носієм інтонаційної виразності, тематичної та
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жанрової різноманітності, вибудовуючи вокально-інструментальну фактуру
за принципом

компліментарності» [Там само]. Дослідниця розглядає

вокальний твір як систему: «поетичний текст – вокал – інструмент», де
«вокаліст синтезує музичний та поетичний елементи, підкоряючись логіці
поетичного висловлювання. Інакша ситуація у інструменталіста, який
одночасно вільний і не вільний. Його свобода обумовлена безмежним
ресурсом засобів виразності, які мають власні закономірності, несвобода –
умовами синтетичного за своєю природою жанру (підпорядкованість логіці
поетичного тексту, співвіднесення власного бачення авторського задуму з
образними уявленнями співака). Специфіка роботи концертмейстера зі
співаком містить декілька стадій, починаючи з попереднього показу, що
передбачає програвання трьох рядків нотного тексту, процесу розучування,
до якого входить сумісний виконавський аналіз, під час котрого
усвідомлюється концепція, форма, стиль, артикуляційний комплекс і решта
інших особливостей, завершуючи виконавським втіленням твору на
концертній естраді» [48, с. 9-10].
Таким чином, виконання камерно-вокальної мініатюри вимагає від її
учасників особливої цілісності камерно-вокального ансамблю. І. Польська,
підкреслюючи важливість синтезу принципів сумісності та узгодженості, що
розкриває зміст родового поняття «ансамбль», і принципів камерності, які
обумовлюють генетичний зміст родового поняття «камерна музика»,
визначає камерний ансамбль як «особливу сферу функціонування музичного
мистецтва, що відноситься як до композиторській творчості, так і до
виконавської

діяльності,

<...>

відрізняється

гармонійною

художньої

узгодженістю, збалансованістю і цілісністю <...>. Камерний ансамбль як
явище культури являє собою феномен замкнутого особистого спілкування і
взаємодії обмеженого числа учасників в невеликому обмеженому просторі за
допомогою

спільного

емоційного

переживання

та

інтелектуального

осмислення твору камерно-музичного мистецтва» [87, с. 42-43]. Дослідниця
акцентує увагу на тому, що в «останні десятиліття камерність як така стає
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однією з принципових домінант сучасного мистецтва» [87, с. 37],
представляючи найважливішу тенденцію до «“мінімізації”, камерності,
психологізації

людського буття» [Там само]. Дане твердження ще раз

свідчить про те, що розквіт жанру камерно-вокальної мініатюри в китайській
композиторській творчості 1980-90-х років є невід'ємною частиною світового
музичного мистецтва.
Однак, на сьогоднішній день даний період недостатньо досліджений з
позиції жанрової стилістики, бо стиль, за влучним висловом В. Холопової,
«орієнтований на творчу індивідуальність, завжди знаходиться в його центрі,
як би в серцевині» [108, с. 221]. Єдність стилю і жанру на рівні музичного
мислення особистостей, які творять в конкретну епоху, фіксується в понятті
«жанровий стиль» (А. Сохор) [97, с. 265], що «розпізнається за двома
ознаками – власне особистісному і ситуаційному» (Є.Назайкінський),
прийнятий в даній роботі за основу систематизації камерно-вокальної
мініатюри, стилістика якої широко представлена в сучасній китайській
музичній практиці.
Пильне

вивчення

камерно-вокальних

мініатюр

1980-90-х

років

сприятиме виявленню типологічних особливостей даного жанру з позиції
специфіки естетичних і художньо-образних проявів, як це представлено в
дисертації «Особливості творчого мислення О. К. Лядова (на прикладі
фортепіанної мініатюри)» [68] дослідниці О. Лукьянович, застосованої до
фортепіанних

мініатюр

російського

композитора.

Безумовно,

уваги

дослідників потребує і така традиційна для аналізу вокальної музики тема, як
передача в вокальному рядку віршованої ритміки поетичного оригіналу,
включаючи розспіви окремих складів, і багато іншого.

1.3.

Проблеми

виконання

вокальних

мініатюр:

специфіка

національного співу, технічні прийоми
Одним з актуальних питань вивчення камерно-вокальної мініатюри
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китайських композиторів останнього двадцятиріччя ХХ століття є освоєння
виконавської специфіки даних творів. Незважаючи на те, що китайські
дослідники приділяють значну увагу питанням вокального виконавського
мистецтва: проблемам звукоутворення, артикуляції, фізіологічних аспектів
співу й мови, в сфері камерного вокального мистецтва багато з них
вимагають спеціального розгляду.
Особливості вокального інтонування - невід'ємна складова тієї чи іншої
національної виконавської стилістики в мистецтві співу. Фольклорні витоки
тут завжди були визначальними. Говорячи про національні витоки
китайської вокальної стилістики, слід мати на увазі і їх виконавське втілення,
пов'язане з корінними властивостями звучання китайської мови, народною
манерою співу, жанрово-діалектною своєрідністю. Китайський вокальний
стиль у всіх його проявах являє собою синтез фольклорних та академічних
впливів,

де

центральне

значення

мають

фольклорні,

пов'язані

з

особливостями фонетики і лексики національної мови.
Вокальна музика, пов'язана зі словом, завжди означає моделювання
мовної інтонації. «Звучання мови є домінантою в створенні “звукового”
образу виконавцем: фоніка мови впливає і на поетичну творчість, і на
творчість композитора, виконавця, перекладача», – стверджує Т. Мадишева.
– «Визнання універсального характеру інтонаційно-фонетичного підходу до
вокального виконавства дозволяє розглядати вокальне виконавство як
результат виявлення логіки розвитку цілого комплексу засобів мовної
виразності. Мовна інтонаційність не тільки розширює межі виразних засобів,
вона також розкриває численні фонетико-семантичні межі музичнопоетичного образу і можливості трактування»[74, с. 7].
Так, Ян Бо в дисертації «Динаміка розвитку професійного сольного
співу в Китаї: освіта, педагогічні та виконавські принципи» [127] акцентує
увагу на нових ресурсах стилістики китайського співу, які «свідчать про
якісні сторони якогось нового простору в області світової вокальної
культури» [127, с.3]. При цьому дослідник зазначає, що на сьогоднішній день
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в Китаї активно відбуваються процеси формування академічної вокальної
школи. Ян Бо бачить специфіку сучасної вокальної школи у взаємодії
класичної академічної традиції та народного, естрадного, джазового співу,
проте підкреслюючи «складні відносини цих основоположних для китайської
вокальної культури гілок» [Там само].
Ян Бо називає ХХ століття часом виходу китайських вокалістів в сферу
європейської співочої культури шляхом освоєння і «присвоєння» західної
вокальної традиції в контексті її інтенсивної взаємодії в нових соціальноекономічних умовах [127, с. 13]. Процес синтезу європейських і китайських
вокальних традицій вчений називає становленням нової традиції

-

своєрідного «китайського бельканто» [Там само]. Різниця фонетичних
особливостей китайського та італійського голосів спонукає сучасних
китайських вокалістів шукати точки дотику і компроміси в нових
виконавських прийомах. Це стосується, перш за все, постановки голосних
звуків в процесі співу, оскільки виконання «китайських голосних в
італійській манері робить дикцію неясною, а китайська постановка веде до
втрат гучності звуку» [127, с. 16]. Автор пропонує власну методику роботи
над легато «за допомогою диференціювання способів звуковидобування
кожного елемента складу китайського слова» [Там само]. Одним з
перспективних

напрямків

дослідник

вважає

розробку

«вправ

на

національному матеріалі для освоєння всіх резонаторів, регістрів голосу і
типів голосів» [Там само].
Серед професійних підходів до освоєння суто китайської манери співу
Ян Бо вважає ставлення до дихання як до джерела «життєвої» енергії. «Голос
трактується як спосіб проявити цю життєву енергію, ось чому відмінною
рисою техніки дихання китайських співаків стає опора не на діафрагму, а на
м'язи нижньої частини живота («даньтянь»), що сприяє збільшенню
резонансу, сили і польотності голосу» [Там само]. Величезне значення мають
і інші компоненти співу - слово, звук, жест, дикція, рухи, динаміка звуку.
Велика увага приділяється також взаємній обумовленості техніки і
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відповідного емоційного посилання співу, точна передача емоцій є мало не
головною умовою точності чуттєвого сприйняття і відображення найтонших
нюансів, вибору тембру, характеру звучання голосу.
Актуальною проблемою сьогодення при професійному навчанні
вокалістів в консерваторіях і педагогічних університетах стало вивчення
китайської народної музики. У зв'язку з цим Чжан Цзюнь в дисертації
«Китайська народна музика у професійній підготовці студентів музичних
факультетів» [115] торкається питання гострої необхідності відродження
багатьох національних традицій на практиці. Нагальна потреба в підготовці
викладачів вокалу для музичних шкіл, дитячих народних колективів та ін.
виявила необхідність створення спеціальних програм освоєння китайського
пісенного

фольклору,

оволодіння

навичками

народного

співу

на

професійному рівні.
Про нові тенденції в вокальному виконавстві пише також Лі Ер Юн в
дисертації «Виконавські традиції в сучасному вокальному мистецтві Китаю»
[62]. Вчений відзначає значне оновлення вокального компоненту в кожній
жанровій сфері завдяки виникненню змішаних технік і впливу бельканто. У
зв'язку з цим дослідник виділяє такі жанри, як китайська автентична
народна пісня, академічна народна пісня (в їх регіональних і жанрових
різновидах), спів в традиційному театрі і сучасну китайську оперу (вони
присутні у виставах музично-драматичного мистецтва цюй і, що має близько
500 регіональних видів), в художній пісні [62, с. 3]. Кожну з даних різновидів
відрізняє специфічний тип інтонування.
У підрозділі «Традиції виконання камерно-вокальної музики» Лі Ер
Юн репрезентує способи перетворення «комбінованих форм вокального
виконавського мистецтва, що виникли в умовах камерних вокальних жанрів
(художньої пісні, хорової музики, напрямку сюетан юеге)» [62, с. 5]. Дуже
цінними є методичні вказівки, спрямовані на техніку співу, оскільки
виконання «китайських художніх пісень засноване на різноманітних
прийомах голосоутворення» [Там само]. Важлива роль в цьому процесі
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відводиться «фонетичному аспекту китайської мови, взаємодії поетичних
текстів пісень і їх мелодики, стилю бельканто» [Там само]. На думку вченого,
визначальним критерієм гарного виконання для співака є якість звуку, його
гнучкість, що досягається завдяки спокійному положенню рото-глоткового
каналу і резонаторів. Це допомагає в розкритті смислового змісту твору, який
дуже важливий для художньої пісні.
У китайській камерно-вокальній музиці широко застосовуються
змішані форми вокальних виконавських традицій (з'єднання бельканто з
національними манерами). Проте, власне, жанр вокальної мініатюри
дослідник не розглядає, обмежуючись лише загальними магістральними
вказівками: «Жанрово-стилістичний комплекс, притаманний вокальній
музиці, є основою для створення виконавських версій і отримує різні форми
реалізації завдяки використанню можливостей голосового апарату і
виразності

звучання,

Різноманітність

властивого

вокальних

технік

обраній
визначає

виконавській
багатство

і

традиції.

варіантність

виконавських інтерпретацій одного і того ж музичного матеріалу» [62, с. 15].
Найважливішим фактором розвитку камерного вокального співу в
Китаї стала практично обов’язкова вища професійна освіта, отримана на
батьківщині або за її межами. У консерваторіях Китаю розробляється
методика навчання народному, академічного співу, і навіть виконавським
манерам, що допускають об'єднання китайської і європейської технік співу.
На сьогоднішній день вивчення таких методик і створення нових навчальних
програм для співаків є актуальним завданням китайського музичного
мистецтва. Лі Ер Юн акцентує увагу читачів на ролі виконавського аналізу
вокальних творів, «в яких характеристика певного виконавського прийому
співвідноситься зі змістовною стороною музичного висловлювання» [Там
само]. У зв'язку з цим в роботі пропонуються авторські методичні
рекомендації у вигляді спеціальних вправ для голосу з навчання народному і
оперному співу. На жаль, сфера камерної музики, в тому числі, вокальна
мініатюра залишилися без уваги дослідника.

64
Для того, щоб вловити особливості виконання китайської вокальної
мініатюри, необхідно визначити притаманний їй рівень засвоюваності
національної картини світу. «Мікрокосм» мініатюри неможливо зрозуміти
без усвідомлення ментальних основ китайської нації, того генетичного коду,
який закладений в цьому музичному жанрі. Так, Х. Сюй в дослідженні
«Особливості китайського національного характеру» [102] зазначає, що
сфера емоційності китайців століттями формувалася під впливом традиційної
культурної моделі. Характерним був «прояв стриманості почуттів, контролю
емоцій

згідно

з

установленими

нормами,

збереження

спокою

і

неупередженості» [Там само].
Сучасна епоха зі стрімким ритмом життя вносить свої корективи, і
багато сьогоднішніх китайців реагують на неї високою збудливістю,
емоційністю і вразливістю. Однак, «в підґрунті ментальності сучасних
китайців лежать традиційні конфуціанські форми свідомості і відчування.
Вони продовжують впливати на життя сучасних китайців, суворо наказуючи
певні норми поведінки, лексичні фігури, емоційні реакції і т. ін. Навіть
нівелюючись в умовах бурхливих змін в країні і поширення взаємин з
іншими народами і культурами, вони повністю не зникають» [117, с. 45].
Однією зі складових ментального коду китайської вокальної мініатюри
є «фонд» характерних інтонацій, притаманних кожній національній культурі.
Дослідник Чжоу Чжівей вважає національну інтонацію ключем до розуміння
природи вокального мистецтва того чи іншого народу. Характерні інтонації
містяться «в таких стилістичних параметрах мови, як мелодика, ритміка,
темп і тип дихання, темброві модуляції, динамічна шкала» [117, c. 51],
створюючи семантичний «шлейф» національної вокальної мови.
Порівнюючи вокальну мініатюру і китайську писемність неважко
виявити їх спорідненість на рівні принципу самої художньої моделі. І якщо
мініатюру називають «концентрацією великого в малому», то і кожен
ієрогліф китайської мови – це позначення змісту будь-якого перцептивного
образу за допомогою однієї картинки. «При читанні ієрогліфів розуміння
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смислів, які вони репрезентують, – зазначає М. Рубець в статті «Вплив
китайської мови на мислення і культуру його носіїв», – відбувається миттєво
і цілісно. Слова ж алфавітних мов розкривають свій сенс тільки після
прочитання всіх букв, з яких вони складаються, за порядком їх написання:
адже ієрогліф репрезентує сенс тільки як ціла картинка, його смислове
значення не завжди можна вивести з аналітично розчленованої сукупності
рис або графем, з яких він складається» [90, с. 114].
На даний час назріла потреба в якісній системній розробці програм
навчання камерному співу в консерваторіях Китаю. У класах за фахом зі
студентами-вокалістами в більшості випадків проходять тільки оперний
репертуар.

Цій

важливій

проблемі

присвячена

стаття

Сун

Фанга

«Дослідження про створення курсу камерної вокальної музики у вищих
мистецьких коледжах» [202]. Ведучи викладацьку діяльність в Інституті
мистецтв провінції Юньнань, автор ділиться своїм досвідом навчання в
консерваторії Петербурга. У вузі, де він навчався, був обов'язковий предмет в
класі камерного співу, в якому студенти освоювали широкий спектр
камерно-вокальних творів, набували необхідні професійні навички. Вивчення
таких творів підкріплювалося концертною практикою, коли на невеликій
сцені виконавець може відчути і передати переживання ліричного героя. На
думку Сун Фанга, «камерна музика дозволяє співакам навчитися аналізувати
справжню глибину музичних творів, висловити емоції і відчути узгодженість
голосу з фортепіанним супроводом» [202, с. 194].
Сун Фанг намагається проаналізувати якість викладання вокалу в
коледжах, консерваторіях і педагогічних університетах Китаю. Дослідження
показало брак професійних педагогів та концертмейстерів. В зв’язку з цим
автор статті пропонує розробити механізми якісного поліпшення викладання
камерної музики на вокальних відділеннях, вдосконалити систему вокальної
освіти

завдяки

введенню загальнодержавних

стандартів.

Також для

підготовки до навчання в професійному музичному навчальному закладі Сун
Фанг радить створити мережу музичних студій, де молоді люди будуть
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отримувати ази вокальної освіти. Необхідно також вивчати гру на китайських
інструментах, які можуть служити вокалісту акомпануючим інструментом.
Розробка нових пріоритетних напрямків в області вокального
мистецтва стала темою кандидатської дисертації Ду Сивей «Формування
співочих умінь у вокалістів у вищих навчальних закладах КНР» [42].
Дослідження розкриває процес створення і введення нових програм
«підготовки фахівців у вищих навчальних закладах на рівні міжнародних
стандартів» [42, с. 3]. У роботі розглядаються загальні питання, пов'язані з
методикою викладання вокалу корифеями китайської вокальної педагогіки.
Значне місце в дисертації займає аналіз методики професора Шень Сяна
«Методика активно-пасивного дихання» [247], в якій задіяний діалектичний
метод розуміння активно-пасивних елементів у співі, передачі співаком
«звичного стану людини в процесі дихання, коли їм не фіксується вдих і
видих» [247, с. 20]. Особливості роботи зі студентами над жанром вокальної
мініатюри в дослідженні не розглядалися.
Дисертація Сун Яньін «Інтеграція європейських традицій співу в
вокальну школу Китаю» [101] присвячена комплексному дослідженню етапів
еволюції професійної вокальної освіти в Китаї ХХ - початку ХХІ століть.
Крізь призму діяльності російських, білоруських і українських співаків
першої

половини

ХХ

століття

визначена

множинність

засвоєних

китайськими співаками традицій і форм прояву інтеграції європейських
традицій співу в вокальну школу Китаю: європейського класичного співу,
італійського бельканто, традицій російської та української оперної школи і
камерного мистецтва. Дослідниця стверджує: «Вивчення культурних зв'язків
даного періоду показало, що багаторічна діяльність в Китаї окремих
російських, білоруських і українських співаків і педагогів привела до
поступового прищеплення в Китаї європейських традицій професійного
академічного співу і, в результаті, – створення китайської академічної
вокальної школи» [101 , с. 4].
Однак, вплив представників інших національних шкіл на розвиток
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камерного вокального виконавства, в даній роботі не розглядався. У зв'язку з
цим

виникла

необхідність

залучення

музикознавчих

робіт

західних

дослідників в сфері виконання камерно-вокальної музики. Оскільки автор
цієї дисертації володіє тенором, є виконавцем значного камерного
репертуару, в тому числі і китайських камерно-вокальних мініатюр,
пріоритетним став вибір іноземної літератури, присвяченої цьому голосу.
Так, американський дослідник і вокаліст Адам Міхаель Вебб висловив
думку, що «для викладачів вокалу навчання тенора представляє певний
виклик» [151]. З одного боку, підручники з вокальної педагогіки «не
вимагають від тенорів будь-яких особливих навичок або фізичних
особливостей і не пред'являють до тенорового репертуару специфічних
вимог» [Там само]. З іншого боку, тенори потребують чіткого підходу до
техніки виконання, яка відрізняється від технік для інших видів голосів. Ці
відмінності зачіпають такі види вокальних технік: пасажі, модифікація
голосних, округлість звуку (giro), контрастні зіставлення (chiaroscuro),
теситура, і гнучкість (agility). Чітка систематизація специфіки виконання для
кожної з названих технік з точки зору тенорає вкрай необхідним завданням
сьогоднішнього вокального виконавства. Багато подібних професійних
навичок застосовується при виконанні камерно-вокальних мініатюр, не
тільки західноєвропейських, а й китайських композиторів.
Уже згадуваний А. М. Вебб в роботі «Мистецтво співу для тенора:
педагогічний аналіз співу для голосу тенор» [151] привів цікавий випадок з
власної практики, коли, ґрунтуючись на особистому досвіді, він задумав
перехід від ліричного баритона до тенору. На той час, коли А. М. Вебб
вирішив зробити ці зміни, він вже набув неабиякого досвіду роботи і мав
непогані знання про вокальну педагогіку і виконавську діяльність. Проте,
йому було важко знайти чіткі відповіді на методичні питання, пов'язані зі
специфікою тенорового співу. А. М. Вебб виявив, що йому потрібно
розширити свій професіоналізм додатковими знаннями, які стосуються суто
тенорової педагогіки.
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Визначальним джерелом для подальшої самоосвіти для А. М. Вебба
став методичний посібник Річарда Міллера «Навчання тенорового голосу»
[144]. У передмові Р. Міллер пише, що багато питань, викладені в його
підручнику, пояснюють підхід саме до навчання тенора, оскільки специфіка
цього голосу істотно відрізняється від інших голосових класифікацій. Поперше, Р. Міллер стверджує, що «еталонним» чоловічим голосом є баритон, а
тенор і бас знаходяться за межами цієї норми, тому менш поширені. Подруге, він вважає, що, хоча всі співаки з кожним типом голосу повинні
володіти хорошою технікою, тенору необхідно продемонструвати більш
високу ступінь точності, ніж інші співаки, через надзвичайні вимоги, що
пред'являються до цього голосу. По-третє, сьогодні в світі існує проблема
браку тенорів, і вона не нова.
Р. Міллер пояснює цей дефіцит не стільки через вихід тенорового
голоси за межі «"еталонної" баритонової теситури», скільки через
недостатність педагогічних кадрів для навчання тенорів. Він також вказує,
що багато педагогів-вокалістів висловлюють сумнів в правильності існуючих
методик навчання тенорів, заявляючи, що «викладання тенорам досі
залишається загадкою» [144]. Без адекватного керівництва по техніці і
рекомендацій з вибору репертуару багато тенорів можуть ненавмисно піти
технічно хибним і небезпечним шляхом.
Крім того, вимоги до виконавської майстерності тенора вище, ніж для
інших типів голосів. Тенорам часто доводиться виконувати високі ноти
співочого діапазону протягом тривалих періодів часу, висловлюючи при
цьому всі нюанси музичного образу, чи то витонченість, чи то драматизм.
При цьому потрібно враховувати підвищення камертона, але вокальні зв'язки
не можуть змінитися автоматично. Це створює об'єктивні труднощі, так як
тенор вже повинен виконувати гранично високі ноти.
Р. Міллер обговорює особистість виконавця тенорових партій, який
повинен бути готовий і здатний подолати вищезгадані підводні камені.
Успішний тенор, на його думку, «має унікальне поєднання витримки, сили
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волі та інтелекту» [144].
З метою допомоги вокальним педагогам, що навчають тенорів
камерному співу, А. М. Вебб пропонує складений ним список тенорового
репертуару, до якого він відібрав сорок романсів, з його точки зору
надважливих для підготовки тенорів і які забезпечують конкретні стратегії
для успіху при освоєнні обраного репертуару. Список складається з десяти
художніх композицій на кожній з чотирьох поширених західних мов, на яких
найбільш часто співають вокалісти: італійська, англійська, німецька та
французька. Ці чотири мови були вибрані тому, що вони складають
переважну більшість стандартного репертуару авторської пісні для студентівтенорів.
Мови вишикувані в порядку, логічно виправданому з точки зору
збільшення складності навчання. Студенти-вокалісти повинні починати з
прийомів легато, орієнтованого на голосні італійської мови, і приходити до
розуміння складних нюансів французької мови. Відзначимо, що подібний
підхід в навчанні китайських студентів приніс би величезну користь і
полегшив би знаходження вже згаданого вище компромісу в постановці
голосних звуків у виконанні вокальних мініатюр для застосування
«китайського бельканто».
Вибрані Р. Міллером пісні, розділені за принципом їх мовної
приналежності, представлені в методичному посібнику в хронологічному
порядку. Рівень технічної складності для більшості обраного репертуару
приблизно однаковий. Більшість пісень мають середній рівень, всі вони
підходять для студентів-тенорів. Композиції високого ступеня складності
рекомендовані для студентів старших курсів. Цільовою аудиторією цієї
роботи є педагоги-вокалісти та студенти-тенори.
На думку Р. Міллера, педагог-вокаліст, який готує студентів-тенорів,
володіє достатніми практичними знаннями в області вокальної методики.
Проте, якщо він сам не є власником тенорового голосу, то можливості
педагога, здебільшого, обмежені: він не може пояснити і показати тенору всі
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специфічні нюанси техніки. Кожен студент-тенор під час навчання
стикається з поворотним моментом розвитку (мутацій), пов'язаних з
фізичними змінами організму, які відбуваються в віці з 18 до 22 років. Це –
найважливіший час для того, щоб навчитися правильній техніці співу. Дуже
важливо, щоб педагог тенора був забезпечений відповідним репертуаром
різного рівня складності, оскільки він повинен пояснити, що вокалісту
потрібно постійно розвиватися і розширювати свій потенціал. Така методика
допоможе педагогам і учням тенорів в актуальних питаннях: від вибору
репертуару до пояснення технічних проблем в кожному вокальному творі. З
практичного боку, підкреслюючи і пояснюючи технічні нюанси при вивченні
кожної пісні, можна отримати позитивні педагогічні результати.
Дотримуючись стратегії, викладеної в роботі Р. Міллера, тенор і
педагог будуть завжди забезпечені необхідними підходами для вибору
відповідного пісенного репертуару і поза межами розглянутого матеріалу.
Камерно-вокальне мистецтво обрано пріоритетним для навчання багатьом
технічним навичкам, оскільки значна частина його зразків надає більш
доступний репертуар для молодого вокаліста, ніж складні арії з опер або
ораторій. Під час навчання студенти, як правило, співають на своїх заняттях
пісні невеликого обсягу частіше, ніж ораторіальний або оперний репертуар,
та й в сольних концертних програмах містяться або виключно романси, або
їх переважна більшість. Ансамбль вокаліста та піаніста перетворює пісню,
створену професійним композитором, в ефективний жанр для вирішення
широкого кола педагогічних проблем.
Після вирішення суто педагогічних завдань, коли молодий вокаліст вже
опанує більшість базових навичок камерного співу, треба переходити до
вирішення виконавських проблем. На цьому щляху для молодих китайських
співаків неоціненну користь буде мати свій національний репертуар. При
проходженні камерно-вокальх мініатюр китайських композиторів співаки з
теноровими

голосами

мають

велику

кількість

найрізноманітнішого

репертуару, який надасть ім можливості на «рідному» музичному грунті у
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невеликим межах твору створити справжні вокальні шедеври, застосовуючи
всі можливості свого голосового діапазону та тембру.
Існує багато чудових книг з вокальної педагогіки, наприклад М. Гарсія
[138], Дж. Ламперті [143], Сет Риггз [89], Л. Лаблаш [57], Л. Леман [59]
Ж. Дюпре [46], М. Маркезі [76], В. Багадуров [14-17], Л. Дмітріев [40],
І. Назаренко [86], А. Яковлева [126] та ін. Всі вони знайомлять співаків і
педагогів з базовими технічними основами академічного вокалу. Проте,
серед посібників з загальної вокальної педагогіки не вистачає пояснень
конкретних технічних деталей про специфіку кожного типу голосу.
На початку XIX століття знаменитий французький тенор Ж. Дюпре
зробив переворот у вокальному виконавському мистецтві, відкривши нові
широкі можливості співочого голосу. Він значно розширив діапазон, посилив
міць і виразність голосу за рахунок застосування грудних «прочинених»
звуків на середній і верхній (фальцетній) ділянках. Поява нового характеру
звуку була обумовлена рядом причин, в першу чергу, пов'язаних з новим
змістом музики, розширенням складу оркестру, підвищенням щільності
супроводу, збільшенням розмірів приміщень та багатьма особливостями
нових виразних засобів. Свої досягнення видатний співак переніс і на
педагогічну практику. Таким чином, реформа Ж. Дюпре дала потужний
поштовх подальшому руху в диференціюванні голосів.
В даний час найвищий чоловічий голос – тенор – має наступні основні
різновиди, що залежать від індивідуальних властивостей і згідні з характером
виконуваного репертуару. Звернемося до якісних характеристик цього
голосу, наведених в книзі А. Яковлевої «Мистецтво співу» [126, с. 18]:
- тенор-альтіно з діапазоном від «до» малої до «мі» другої октави,
володіє світлим тембром, дзвінкими верхніми нотами;
- ліричний тенор – голос м'якого сріблястого тембру, що відрізняється
рухливістю, а також великою співучістю;
-

лірико-драматичний

тенор

виступає

в

партії

ліричного

і

драматичного репертуару, проте, за силою звуку, за драматизмом вираження
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поступається драматичному тенору;
- драматичний тенор – голос великої сили і яскравого тембру, іноді по
густоті і насиченості звучання можна порівняти з ліричним баритоном;
- характерний тенор, властивий виконавцям партій побутового,
комедійного плану, з яскраво вираженим характерним тембром. За силою
звучання він подібний до ліричного тенору.
Серед досліджень, які стосуються безпосередньо специфіки співу
тенора, необхідно назвати навчальний посібник А. Дуди «Основи постановки
співочого голосу тенор» [43], в якому даний голос розглядається в
теоретичному і практичному аспектах. Автор стверджує, що «завдання
співака - навчитися артикулювати голосні, користуючись діапазоном і
динамікою звуку так, щоб висока і низька співоча форманта була присутня в
голосі в належній мірі» [43, с. 22]. Однак, при співочому голосоутворенні
значно активізується робота всього апарату артикуляції при проголошенні як
голосних, так і приголосних.
Відмінні властивості звуків мови (голосних і приголосних), що
обумовлюють дикцію, при співі утворюються в ротовій порожнині, а рівність
вокальності голосних разом з гортанню утворює глотка. Тому значення
ротової порожнини у вокальній дикції зростає, і вокальна дикція залежить від
активної і чіткої роботи органів ротової порожнини [43, с. 31]. У посібнику
рекомендуються вправи для розвитку голосу. Їх принцип підбору ґрунтується
на різних видах артикуляції. Наприклад, комплекс розпівок повинен містити:
вправи на одній ноті; проспівування кантиленного характеру для розвитку
дихання, рівності звучання, організації атаки і опори; скоромовки для
активізації артикуляційного апарата і вироблення чіткої дикції [43, с. 92].
Розглянутий вище підручник «Навчання тенорового голосу» Річарда
Міллера [145] виокремлюється як найбільш повний і детальний, хоча він не
містить великих рекомендацій по репертуару. Ентоні Фріссель в роботі
«Теноровий голос» [137] стисло обговорює основи педагогіки, яка, на його
думку, не дає читачеві глибокого розуміння про теноровий репертуар. Також
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існують біографічні книги про великих тенорів, таких як Енріко Карузо [134],
Пласідо Домінго [41], Євгена Атлантова [55], Леоніда Собінова [96] та ін., в
яких можна знайти чимало цікавих відомостей про їх життя і творчість. Але
іноді читач повинен видобувати цінні методичні зауваження з часом
кумедних історій, і тільки потім переводити знайдені рішення в практичну
площину для свого вокального вдосконалення.
Репертуарні рекомендації для оперних арій писали такі автори, як
Бертон Коффін [136], Річард Болдрей [133], Марк Росс Кларк [135]. Вони
містять інформацію, засновану на типі голосу. Так, наприклад, «Репертуар
співака» Бертона Коффіна [136] і «Керівництво по оперним ролям і партіям»
Річарда Болдрея [133] містять списки арій, впорядковані за типами голосів.
«Репертуарний довідник по аріям» Марка Росса Кларка [135] надає набагато
більше довідкових даних, в тому числі тих, що стосуються високих звуків,
теситури, лібрето та інше, а також містить короткий сюжет. Проте, всі ці три
джерела, залишаються просто спеціальними путівниками по оперним аріям.
Незважаючи на важливість для кар'єри молодих виконавців камерної
музики, як основи для навчання подальшому співу оперних арій, подібні
керівництва з вокальних технік відсутні, хоча саме вони допомагали б
педагогам і студентам вибирати репертуар на основі голосового типу. У
цьому плані показова «Пісня» Керол Кімбал [141], яка є найбільш повним
літературним оглядом камерних жанрів, але автор фокусується на
біографічних даних композиторів та інформації про стилях, а не на
педагогічних питаннях, в тому числі, на типі голосу.
Існуюче «Керівництво співака в американському пісенному мистецтві
1870-1980 років» Вікторії Вільяміль [150] видається більш докладним
посібником з мистецтва співу, але воно зосереджується

лише на

американській авторській пісні та не забезпечує педагогічної підтримки
окремих типів голосів. «Музика для голосу» Серджіуса Кагена [140]
продовжує ряд вокальних путівників, що містять цінну інформацію про
діапазон, теситуру голосу і загальні відомості про камерно-вокальну музики.
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Проте, це видання не вирішує проблеми вокальної техніки і воно дещо
застаріле через одноплановість репертуару.
Сучасна вокальна література гостро потребує наукових праць, що
цілеспрямовано аналізують методичні аспекти тенорового виконання і дають
докладні рекомендації з підбору репертуару для тенора. Вибір репертуару
надзвичайно важливий для молодих тенорів, оскільки через помилки в його
наповненні можна значно нашкодити голосу. Велика частина відомого
репертуару для тенора - оперний. Ці арії сповнені драматизму і часто
співаються в розширеному високому діапазоні. Якщо молодий тенор
намагається виконувати ці драматичні арії в дуже ранньому віці, його
вокальний розвиток може бути порушений.
Відібрані для запропонованого проекту пісні розширюють технічні
можливості тенора і його виконавський діапазон. Цей процес повинен
відбуватися поступово, з невеликою швидкістю збільшення складності.
Ставлячись з належною увагою до техніки і репертуару на ранніх стадіях
становлення і розвитку, співаки-тенори будуть краще підготовлені до
успішної кар'єри, яка, в такому випадку, напевно буде відзначена
майстерністю і творчим довголіттям. У зв'язку з цим варто звернутися до
камерно-вокальному репертуару, запропонованого А. М. Веббом в додатку
названої праці, для досягнення певних педагогічних цілей.
Для

підвищення

професійної

майстерності

тенорів

потрібно

враховувати багато методичних моментів, які стосуються будь-якого іншого
типу голосу. Однак, тенори повинні до них ставитися більш уважно через
вимоги до їх голосу і репертуару. Наскільки процес поступового освоєння
техніки буде успішним для тенора, настільки досконало він буде володіти
своїм голосовим інструментом.
Далі ми будемо посилатися на деякі педагогічні терміни і вокальні
твори на основі методу «Навчання теноровому співу» Р. Міллера [145],
оскільки, на думку А. М. Вебба, на сьогоднішній день – це є основним
джерелом в теноровій педагогіці [151].
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Однією з найважливіших складових вокальної педагогіки є техніка
дихання. Відомо, що багато китайських співаків використовують опору не на
діафрагму, а на м'язи нижньої частини живота. Однак сучасний китайський
камерно-вокальний репертуар вимагає знаходження нових навичок для
реалізації тих засобів художньої виразності, які закладені в творах
композиторів. Так, відомо, що вокальне дихання відрізняється від
звичайного. При співі потрібно, щоб видих тривав значно довше, ніж це
необхідно для звичайної мови в повсякденному житті. Багато педагогів
називають такий спосіб дихання співака італійським терміном appoggio (від
італійського appoggiare – підтримувати або спиратися). Аppoggio – це не
просто техніка дихання. Вона містить в собі ідеї управління диханням і
опорою. З огляду на частоту, з якою тенор повинний використовувати свій
верхній діапазон, більш інтенсивний тиск дихання необхідний для того, щоб
відтворити ці тони, що без координації дихання appoggio неможливо. Суть
appoggio полягає в тому, що підтримку голосу забезпечують протидіючі сили
мускулатури, спрямовані на розтягування та розширення грудної клітки і
гортані.
Розташовані нижче м'язи черевного преса допомагають підтримувати
це положення і затримати випускання повітря, але реальний імпульс для
дихання надходить з динамічної енергії, одержуваної при розширенні грудної
клітини. На думку Р. Міллера, appoggio «відноситься до динамічної м'язової
підтримки, воно здатне створити цілеспрямований повітряний потік за
рахунок вибору правильної вільної постави, а не за рахунок активного
скорочення м'язів, які виштовхують повітря в неприйнятному темпі» [145].
Таким чином, основою досягнення «китайського бельканто» повинен стати
прийом, коли верхні м'язи живота повинні бути відносно розслаблені і
«розведені» назовні, а нижні м'язи живота повинні бути скороченими чи
«захованими» всередину.
Якщо співак правильно користується методом appoggio, спів йому
дається легко. Один з афоризмів Дж. Б. Ламперті про спів такий: «Це спільна
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дія, а не бездіяльність, яка здійснюється контрольованим зусиллям, щоб не
відчувати зусиль» [143]. Крім того, Р. Міллер додає, що «напруження м'язів
слід уникати, але м'язовий тонус є життєво важливим для всіх енергійних
фізичних дій» [145]. Дихання не розслаблено, воно напружене. Нижні м'язи
живота зайняті тим, щоб «підтримувати вільну позу і чинити опір стисненню
грудної клітини без надмірних зусиль, тим самим створюючи відчуття
легкості і повноти в тулубі і шиї» [Там само].
Ефективною вправою для розвитку appoggio є спів коротких нот,
відтворюваних з виразною атакою, при якій співак залишається в стані вдиху.
Таке вправу слід виконувати в помірному темпі, в комфортному діапазоні
тонів зі звуком «а» [144]. Акцент робиться на збереженні цього положення
під час вдиху і видиху. Тривалість часу в положенні вдиху в цій вправі
впливає на посилення цільових м'язів черевного преса і міжреберних м'язів,
які забезпечують фізичну підтримку техніки appoggio.
Після того, як співак освоїв цю вправу, він повинен навчитися
прискорити рух (наприклад, змінити тривалості з чвертей на восьмі ноти з
невеликими вдихами між кожною з них). Це формує мускулатуру, необхідну
для appoggio, і сприяє гнучкості і координації при виконанні. Р. Міллер
додає, що вправи зі співу атаки appoggio, подібні до наведеної вище, повинні
бути включені в щоденні розспівування кожного тенора. Спів збалансованої
атаки технікою appoggio сприяє координації взаємодії між повітряним
потоком, підзв'язковим тиском і швидкістю вібрато. Також, ґрунтуючись на
атаці appoggio, тенор може розширити свою техніку, щоб співати великі
фрази.
Одним зі складних методичних питань, що стосуються вокального
діапазону, є вибір термінології. Відповідно до термінології, що вживається в
посібнику Р. Міллера, найчастіше виділяють три піддіапазони голосу, а межі
переходів називають італійським словом passaggio (проходження, перехід)
[144]. Рassaggio – це явище, яке притаманне кожному типу голосу. За
класифікацією названого автора, «primo passaggio – це перша точка переходу
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голосу в верхньому регістрі, в якому співак не може співати вище свого
грудного голосу (нижня частина діапазону, що має характерні вібрації в
грудях), не

«“ламаючи” його або не переходячи до головного голосу,

(середня частина діапазону вокаліста, деякі як і раніше називають його
грудним, іноді мікстом)» [Там само].
Secondo passaggio є верхньою частиною діапазону. Це – друга точка
переходу, в якій співак «не може співати вище навіть змішаним голосом, і
йому необхідно використовувати тільки головний голос» [145]. Область між
primo і secondo passaggio, зазвичай розташовується в діапазоні чистої кварти,
вона відома як зона di passaggio. Коли тон сходить через зону di passaggio,
перстнещитоподібний м'яз збільшує свою активність, подовжуючи і
стоншуючи голосові складки. Одночасно, цей м’яз постійно врівноважується
різним ступенем м'язової діяльності щіточерпалоподібного м'яза, пов'язаного
з грудним голосом. Отже, в зоні di passaggio досягається «змішаний» голос,
при цьому дія м'язів-антагоністів призводить до рівноваги. Після того, як
пройдено тон за secondo passaggio, вокаліст використовує майже виключно
перстнещітоподібний м'яз.
Важливе завдання в навчанні академічному співу полягає в придбанні
вокальних навичок, пов'язаних з легкістю і непомітністю в переході зон
пасажу. Таким чином, тенор повинен досягти балансу між силами, які
контролюють тон; більшою мірою це стосується керування своїми м'язами,
особливо щіточерпалоподібним і перстнещітоподібним, і, меншою мірою,
управління диханням. Р. Міллер стверджує, що управління «динамічним
балансом

між

роботою

м'язового

апарату

гортані

і

резонаторів

повітропровідних шляхів призводить до поступового оволодіння бажаним
рівним співом в діапазоні, який історично називають voce mista, voix mixte
або середній голос» [145].
Щоб швидко відповідати на постійно мінливі вимоги, голос завжди
повинен залишатися вільним, для цього м'язи гортані повинні знайти баланс і
рівновагу з резонаторами. Динамічна рівновага між протидіють силами м'язів
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не може бути досягнута шляхом примусового «управління» власне технікою.
Також, ключ до динамічної рівноваги лежить в свободі гортані, завдяки якій
регулюється проходження повітряного потоку.
Кращий спосіб навчання в даному випадку такий: прислухаючись до
власних

сенсорним

відчуттів,

або,

говорячи

технічною

мовою,

використовуючи «зворотний зв'язок», співак може виробити у себе почуття
координації м'язової діяльності, завдяки якому, тенор здатний регулювати
потік повітря таким чином, щоб забезпечити достатній тиск в диханні, не
вдаючись до створення надмірного підзвязочного тиску. Після того, як
вокаліст навчиться тримати м'язи гортані досить вільними і підтримувати
правильне дихання, точки passaggio будуть зведені до мінімуму і, у всьому
діапазоні тенора, буде досягнутий єдиний тембр.
Як було сказано, важливим невирішеним на сьогоднішній день
питанням вокальної педагогіки є розробка методики постановки голосних в
китайських камерно-вокальних творах. Прийоми досягнення «китайського
бельканто» пов'язані з постановкою голосних і їх модифікацією внаслідок
пристосування до нових способів звуковидобування в сучасних вокальних
мініатюрах. Дане завдання є особливо складним в методиці навчання тенорів,
оскільки теситура цього голосу лежить в діапазоні, де модифікація голосних
просто необхідна.
Постановка голосних і їх модифікація призначена для забезпечення
розширення діапазону і освоєння резонаторів, перш за все, голосних, які
впливають на тон і тембр звуку. Важливим моментом є освоєння всіх
резонаторів голосу, таких, як невеликий резонатор усередині вокального
апарату, трохи вище голосових складок. Для якісного звучання застосування
цього невеликого резонатора в процес співу викликає значне посилення
енергії голосу.
Основна концепція модифікації голосних в методиці Р. Міллера
полягає в тому, що, «початковий голосний зазнає деяку трансформацію, як у
висхідній гамі, змінюючись в бік близької сусідньої гласної. Гортань змінює
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конфігурацію для кожного голосного, і, відповідним чином, повинен
змінюватися вид голосового каналу» [145]. Голосні визначаються першими
двома

формантами,

або

сильними

резонансами

вокального

тракту.

Наприклад, голосна [i] має дуже низьку першу форманту і дуже високу другу
форманту. Ця голосна сприймається як яскрава, тому що друга форманта має
дуже високу частоту.
Навпаки, голосний звук [u] має низьку першу і другу форманти і низькі
частоти форманти, що, як правило, сприймається як більш темний за тембром
звук. Коли тон і форманти голосних не узгоджуються, використовується їх
модифікація. Педагог вокалу Інго Тайтц з США [147] сформулював наступні
правила для пристосування голосних:
«1) Всі форманти зменшуються, коли збільшується довжина мовного
тракту. Цього можна домогтися прийнятним зниженням гортані або навіть
трохи виступаючими губами, в результаті тон буде темніше.
2) Форманти зменшуються з округленням губ і збільшуються з їх
розтягуванням. Це означає, що положення губ значно впливає на тембр і має
контролюватися. Опускання щелепи підніме першу форманту, що може або
допомогти або ще більш ускладнити педагогічні проблеми.
3) Звуження рота знижує першу форманту і піднімає другу. Звуження
глотки піднімає першу і знижує другу форманту. Це означає, що звуження
рота створює яскраві голосні, а звуження глотки створить темні голосні.
Розуміння того, як артикулятори впливають на вокальні форманти, має
вирішальне значення для педагога і співака. Молоді тенори повинні
працювати над ефективною зміною голосних, щоб домогтися отримання
стійкого тембру» [147].
Модифікація голосних впливає на тембр, оскільки співак керує
обертонами в голосі. Міллер вважає, що для поліпшення тембру голосу треба
використовувати модифікацію голосних. Модифікація в бік закритої гласної
буде використовуватися для тону, що розширюється, або занадто відкритого
тону. Модифікація до більш відкритої гласної буде використовуватися для
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отримання звуженого або надмірно яскравого тону.
На думку Р. Міллера, під модифікацією голосних мається на увазі
природно низьке положення гортані, «як це відбувається при інгаляції, але не
передбачає сильне опускання гортані. Модифікацію голосних не слід плутати
з терміном “каверінг” (закриття). Спосіб співу з “каверінгом” носить,
безумовно, негативний відтінок і може бути визначений як надмірне
затемнення голосних від втягування язика» [145]. Стосовно голосу,
«каверінг» означає обваження, а модифікація голосних застосовується в
процесі співу поступово висхідної лінії. Це має велике значення для
підтримки добре визначених голосних, з мінімальними корективами і тільки
в міру необхідності.
Обов'язком кожного гарного педагога є створення або адаптація
наявних вокальних вправ, які ведуть студента до конкретної мети. Маючи
широкі знання в цій області, педагог може ефективно працювати зі
студентом. У разі модифікації голосних загальний принцип полягає в тому,
що виконавець повинен бути в курсі узгодженості тембру і формант співака,
голосні слід змінювати незначно, так, щоб вони не дуже відрізнялися від
вихідної гласної.
Жінкам необхідно рекомендувати розпочинати з простого мелодійного
малюнка, діапазон якого знаходиться в межах чистої кварти. Цю вправу
потрібно співати на закритій голосній, наприклад, [і] або [и] для того, щоб
отримати більше відчуття резонансу, при ретельній увазі до стійкості тембру.
Співак повинен розуміти, що трохи змінивши голосний до нейтральної
позиції, при посиленні тону можна підтримувати незмінний тембр і
забезпечити узгодженість формант. Цю вправу слід повторювати, послідовно
підвищуючи на півтону, доки тенор не промине верхню частину діапазону.
Таку вправу потрібно починати співати із закритою голосною,
наприклад, [е] в першому тоні, рухаючись до відкритої гласної, наприклад,
[о]. Поспівку слід повторювати з підвищенням на півтону до тієї пори, доки
вокаліст не досягне сі-бемоль третьої октави. Співак з теноровим голосом
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може експериментувати у вправах з різними комбінаціями закритих і
відкритих голосних так, щоб кожен голосний був представлений і проходив
через важливий процес незначної модифікації. У різних виконавців є свої
унікальні сильні і слабкі сторони. Тому роботу з освоєння всіх резонаторів
голосового апарату необхідно проводити з урахуванням цих індивідуальних
особливостей.
З деякими тенорами можна розширювати діапазон вокального
розспівування до сексти, рухаючись вгору по півтону до досягнення
верхнього діапазону, що для більшості тенорів буде приблизно на рівні сіль
четвертої октави. Спочатку потрібно співати із закритою голосною,
переходячи на відкриту голосну в кульмінації. Це допомагає тенору
практикувати зміни голосних і не міняти тембр.
Поєднання ідей модифікації голосних і співу на опорі підводить до
поняття співу в головний резонатор giro (в перекладі з італійської – «чергу»).
Це зміцнює голос співака, і, що особливо важливо для тенорів, голос резонує
в форманти співака, зменшуючи напруженість гортані і сприяючи відчуттю
«легкості», що є ознакою збалансованого співу. В основі співу в головний
резонатор лежить шлях, по якому дихання несе голос. На підтвердження
звернемося до книги Дж. Хайнса, де наводиться образний вислів знаменитого
італійського тенора і педагога Жоачіно Лі Вігні з приводу Giro del fiato
(«поворот дихання») – спеціального терміна, який відноситься до дихання,
що проходить вгору і назад над м'яким ньобом – «вперед, в обличчя» [139,
с. 45].
Вражає також висловлювання іншого великого тенору Франко Кореллі:
«Ми так влаштовані, що у нас, що життєвий шлях кривий, що дихання» [цит.
по: 139, с. 115]. Ф. Кореллі стверджував, що відчуття співу в головний
резонатор дає співакові «почуття прицілювання в мішень, в яку треба
направляти дихання. Якщо тенор може направити подих цієї криволінійної
траєкторії, він досягає більш приємного і округлого звуку, який проводиться
без особливих зусиль» [Там само]. Він також вважав, що чітке відчуття
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резонансу показує, що горло і голос вільні, «оскільки горло розслаблене, і ви
дозволяєте диханню проходити спокійно, і звук значніше, тільки тоді голос
вдарить вас по голові» [Там само].
Педагог Міріам Жаскеровіч Арман припускав, що спів у головний
резонатор являє собою ідеальний підхід до модифікації голосних. Коли голос
здійснюється на диханні в напрямку туди і назад навколо м'якого піднебіння,
лобові резонатори працюють особливо сильно і з мінімальними зусиллями.
М. Ж. Арман також зазначає, що координація дихання і резонансу в жиро
дозволяє співакові виробляти переходи в голосі з дуже невеликим зусиллям
[132]. Таким чином, корисність співу, спрямованого в головний резонатор в
зоні перехідних тонів, має вирішальне значення. Коли тенор користується
головним резонатором, він відчуває, як дихання тече вільно і його голос
дзвенить дуже високо. Це зводить до мінімуму відчуття напруги в гортані і
дозволяє вокалісту вільно проходити через складність першої та другої точки
діапазону.
Ф. Кореллі так пояснює метод співу в головні резонатори для
виконання тенорами високих нот: «Є багато красивих голосів, які не знайшли
для себе способу виконання високих нот ... крім як girare [поворотом]
високих нот. Одне ясно: якщо ви співаєте середнім голосом звук і потім
доходите до верхніх нот діапазону і продовжуєте тим самим звуком, то це
працювати не буде. Якщо Ви йдете в напрямку цього діапазону, Ви повинні
зробити деякі зміни .... Тепер це відоме passagio, між нотою, розміщеною, як
правило, в центральному діапазоні і більш високою нотою, яка трохи
прихована. Практично кажучи, це правильний шлях» [цит. по: 139].
За підтримки добре поставленого дихання спів в головний резонатор
допомагає тенору досягти дзвінкого головного голосу. Залежно від контексту
мелодії, тенор повинен починати використовувати цей прийом з нижнього до
верхнього діапазону. У той час як вокальний діапазон співака є важливим
фактором для вибору репертуару, теситура грає набагато важливішу, можна
сказати, визначальну роль. Теситура визначається за середнім діапазоном
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тонів в музичному творі, а також може вважатися діапазоном тонів, найбільш
зручним для співака. Як вже зазначалося раніше, у тенорів досить часто
виникає потреба співати у високій теситурі. Легкість співу у високій теситурі
має велике значення для правильного і безпечного виконання і творчого
довголіття.
Ф. Кореллі вважає, що добрим способом перевірки комфортності
теситури є відстеження найбільш проблемних точок тенорового діапазону,
але професійно навчений тенор може навчитися полегшити своє виконання
навіть в цих важких областях. В цьому випадку необхідно співати у
висхідному русі одну безперервну голосну, починаючи з [i] або [е], щоб
отримати сильний резонанс і продовжувати, доки не підпорядкуємо собі
кожну голосну. Оскільки вони виконуються в безперервній послідовності,
оволодіння однією готує співака до виконання сусідньої ноти. Початківець
тенор повинен поступово розширювати свій діапазон до «до» четвертої
октави. Також потрібно звертати увагу на створення послідовного резонансу
між грудним і головним голосом (тоном).
Окремо необхідно працювати над високими тонами, де вокаліст
залишається або в зоні перехідного регістра, або вище. Потрібно домагатися,
щоб перехід до «ля» четвертої октави проходив вільно і гладко. Для багатьох
тенорів ця нота має важливе значення. Якщо тенор може виконувати її вільно
і дзвінко, то техніка для більш високих тонів буде дивно схожа, в той час як
виконання кожної ноти із зони переходу буде відбуватися з невеликими
відмінностями.
Ще однією складністю виконання є підтримка збалансованого
резонансу в швидкому русі. Слід взяти до відома, що тут також доречна
модифікація голосних, яка допоможе домогтися збалансованого резонансу.
Термін Сhiaroscuro походить від поєднання італійських слів chiaro світлий,
ясний, і oscuro – темний. Він являє собою тонку дихотомію двох
протилежних тембрів, і суть збалансованого резонансу; «Ідеальний тембр, за
великим рахунком, повинен мати ознаки і яскравості, і темряви одночасно. У
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практичному плані, властивість тону chiaro відноситься до форманти співака,
даючи можливість парити голосу, а риса oscuro розвивається в тепло і красу»
[139].
Контрастне зіставлення важливе для виконавця, тому що тенор керує
як напруженістю своєї голосової партії, так балансуванням резонансу.
Керуючи контрастним зіставленням, тенор може домогтися бажаного
резонансу таким чином, що при цьому звільнить гортань від напруги і зможе
правильно

управляти

своїм

диханням.

Для

досягнення

світлотіні

користуються модифікацією голосних. Педагог Адам Кіркпатрік в «Журналі
співу» написав, що «при виконанні сhiaroscuro, за законами фізики
обов'язково відбувається модифікація голосних» [142]. Він має на увазі
фізичні властивості формант, які визначають необхідні зміни голосних, щоб
досягти бажаної якості тону. Збалансований контрастний резонанс повинен
починатися з комфортного низу, або опущеної гортані. Потім голосовий
апарат доводять до відтворення формант співака.
З контрастним зіставленням нерозривно пов'язаний баланс практично в
кожному аспекті співу. Але це не чітко визначена або відточена техніка, а
безперервна мета, до якої необхідно прагнути постійно. Кіркпатрік
рекомендує академічний прийом «маневр світлотіні», який допоможе
виділити і вивчити цю темброву специфіку [Там само]. У цій нескладній
вправі співак вибирає голосну і тон і підтримує цю висоту тону, відчуваючи
граничні відмінності chiaro і oscuro.
Виконавець повинен почати з надмірно яскравого тону і продовжувати
в напрямку надмірно темного. З отриманого звукового спектру тенор за
допомогою педагога вибирає оптимальний баланс, який він згодом буде в
змозі визначити сам як збалансований резонанс, що, у свою чергу, допоможе
спростити спів, знизити навантаження на голосовий апарат і при цьому
збільшити інтенсивність звуку.
З огляду на великі обсяги досить складного тенорового репертуару,
вокалісту, що володіє цим типом голосу, вкрай необхідно розвивати в собі
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таке вміння, як рухливість, віртуозність, жвавість. Це надзвичайно корисно,
оскільки передбачає свободу і гнучкість в голосі. Р. Міллер відзначає, що
«жвавість виконання виникає зі збалансованої м'язової координації, і
оволодіння диханням appogio, яке є основою гнучкості для вокалу» [145].
Через швидкі зміни у вправах і пасажах, які спрямовані на вироблення
навику рухливості, деякі аспекти дихання мають велике значення, наприклад,
позиція і розслаблений вдих. Коли пасаж досить віртуозний, неможливо
внести в голос необхідні корективи, якщо гортань «затиснута» поганою
поставою або «опорою».
Деякі вправи на рухливість фізично можуть ототожнюватися зі сміхом,
де співак повинен, використовуючи стаккато, спробувати зімітувати сміх.
Р. Міллер пропонує використовувати замість голосних, вимовляти звук "хм"
з закритим ротом, щоб краще контролювати черевні м'язи. Співак повинен
відчувати «відкритість своєї грудної клітки, а мінімальні імпульси, що йдуть
від черевної стінки, повинні бути майже невідчутними» [145].
Відзначимо, що ці імпульси йдуть не від скорочення черевних м'язів в
буквальному сенсі, оскільки такий підхід при практичному застосуванні
виявиться занадто повільним і важким. Після того, як співак встановить
жорсткий контроль над уявним «сміхом», який звучить як рокіт, він може
приступити до співу відкритих голосних, без додавання непотрібного
черевного скорочення, підтримуючи дихання.
Вибір відповідного репертуару – надзвичайно важлива, але потенційно
складна задача для тенора. Багато педагогів і співаків для визначення типу
голосу спочатку перевіряють діапазон вокального твору, що, безперечно, є
важливим фактором. Однак, не вірно буде розглядати його як визначальний
критерій відбору вокального твору. Першорядне значення для тенора має
теситура і інші педагогічні питання. Вибір правильного репертуару
допомагає успішно виконати роботу і послідовно розвивати репертуар у міру
формування голосового апарату.
Освоєння високої теситури дуже важливо для молодих тенорів. Співаки
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можуть недостатньо володіти прийомом співу в головні резонатори і, отже,
будуть мати проблеми з переходами діапазонів. Головний голос визначається
в цьому процесі як виконання тонів в середньому і верхньому діапазоні, яке
спирається на більш широке використання персне-щитоподібного м'яза
(m. cricothyroideus), ніж щиточерпалоподібного (m. thyroarytenoideus) м'яза.
Відчуття від співу головним голосом більше сконцентровано в голові, а не в
грудях.
Вибір репертуару є хоча і складним, але досяжним завданням; це
кращий спосіб досліджувати голос молодого тенора, що допомагає йому
знайти важковловимий баланс дихання і енергії, необхідний для підтримки
високої теситури. Ця робота допоможе педагогам вибрати репертуар для
студентів-тенорів, бажаючих домогтися гарних результатів. Неоціненну
допомогу в даному процесі надасть проходження камерно-вокальних
мініатюр китайських композиторів кінця ХХ століття. Крім того, робота буде
корисна для розвитку тенорової техніки за допомогою розроблених
педагогами вокальних вправ на національному матеріалі, на основі фраз з
представленого далі репертуару, який охоплює перехід від низької до більш
високої теситури. Це досить просто здійснити, якщо виділити фразу з пісні і
далі використовувати її в необхідному ритмі, як вправу. Використовуючи
контур фрази з деякими художніми та музичними спрощеннями, можна
зробити її більш доступною. Репертуар вокальних творів для тенора з цієї
роботи допоможе тенору поліпшити його техніку і гарантувати успішність
процесу навчання.
Дослідник Цао Шулі в своїй дисертації «Особливості розвитку
камерно-вокальних та хорових жанрів в музиці Китаю» [111] виділяє кілька
загальних аспектів китайської камерно-вокальної лірики, які необхідно
враховувати при роботі над «китайським бельканто»:
1. Створення мелодій, заснованих на пентатоніці. В процесі пошуку
національного

багато

композиторів

використовували

цей

лад.

Так,

наприклад, пісні Лю Сюеаня - засновника і популяризатора «національного в
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створенні музики» [111, с. 60], що містять пентатонну мелодію, дуже
витончені і цікаві. «Опалі квіти», «Збирання лотоса», «Жовтий колір
хризантем» - вокальні твори, написані в народному дусі. Художній стиль
композитора близький до народного, ліричний, філософськи налаштований,
легко запам'ятовується, природно жвавий.
2. Практика створення творів з послабленим традиційно-західним
вокалом. Проблеми вокалу завжди залишалися питанням, на який звертали
увагу композитори в процесі створення вокальних мініатюр. Автори
використовують прийом послаблення традиційної західноєвропейської
вокальної манери, тим самим, підкреслюючи національну манеру співу.
Часто вони використовують IV ступінь замість VI, а V замість II, тим самим,
послаблення співвідношень ступенів I-IV-VI в традиційно-західному вокалі
замінюється

на

близькі

китайському

співу

I-VI-II-I.

В

результаті

використання даних змін в будові фортепіанного акомпанементу, також
послаблюється «західний стиль» вокалу з європейським долинним розміром.
3. Повтор мелодії в партії акомпанементу для посилення його
мелодійності. Завдяки посиленню ролі акомпанементу, вокальна мініатюра
набуває велику музичну концентрацію. В інструментальному супроводі часто
присутні елементи національної музичної мови, що відповідає усталеним
слуховим уявленням. Партія акомпанементу багатьох пісень розвивається
слідом за вокальної мелодією. В таких творах мелодію можна призначити на
головне місце: вона підсилює співучість музики, відтак слабшає роль
гармонії. Для китайського слухача більш звична горизонтальна гармонія,
мелодійність. У цьому полягає її відмінність від західної вертикальної
гармонії.
4. Тісний зв'язок між музикою і словами пісні. Поетичний текст являє
собою невід'ємну частину творів камерно-вокальної музики. Їх успіх
вимірюється тим, наскільки майстерно поєднуються музика і слова.
Незважаючи на те, що художня пісня з'явилася в Німеччині та Австрії, вона
набула поширення у всіх країнах світу, а мовні відмінності сприяли
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утворенню незвичайних жанрових напрямків художньої пісні. Вокальна
мініатюра як один з жанрових різновидів камерно-вокальної музики Китаю
також має свої характерні особливості. А саме:
- узгодженість наголосів-акцентів в словах і музиці. Наприклад, в
вокальній мініатюрі Чжу Цзяньера «Пам'ять» двічі зустрічається фраза
«сльози хвилювання». Логічний наголос робиться на слові «хвилювання»,
яке обидва рази поміщено на сильну долю, оскільки композитор зробив
акцент на поєднанні логічного наголосу і музики;
- розташування основних смислових слів (на сильну долю) і
допоміжних слів-вигуків (на слабку) в музичній фразі.
Смислові та допоміжні слова часто зустрічаються в древніх віршах, але
композитори, пишучи мелодію до творів такого роду, часто можуть
помістити допоміжні слова на слабку долю, до того ж на короткий час, а
смислові слова – на сильну. Цей прийом запозичений у Лі Лівена з династії
Цін, який визначив особливості речитативу в куньцюй (один з видів
китайської опери). Використовуючи корисний досвід цього жанру, китайські
композитори збагатили власну творчість.
Висновки до Розділу 1
Камерно-вокальна творчість китайських композиторів – значне явище в
історії китайської музики, яке багато в чому акумулює історичний досвід і
висвітлює перспективи шляху розвитку. Популярність камерно-вокальної
музики в Китаї показує, як дбайливо композитори ставляться до рідного
національного мистецтва. Після багаторічних культурних трансформацій,
пошук справжнього духу Китаю в музиці залишається головним завданням
навіть для сучасного суспільства.
Представлений в розділі огляд літератури показав, що серед багатьох
жанрів китайського вокального мистецтва камерно-вокальна музика за роки
розвитку композиторської творчості ХХ століття стала значним явищем,
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демонструючи свою затребуваність у суспільстві і на концертній естраді.
Специфіка національної стилістики в китайській камерно-вокальній музиці
завжди повинна розглядатися в єдності історико-стильового та музичномовного аспектів, які в сукупності визначають своєрідність і багатопланові
стародавні витоки кітайської вокальної лірики.
Тематичні і жанрові напрямки китайської камерно-вокальної музики
виключно різноманітні. Серед них одне з центральних місць посідає жанр
вокальної мініатюри, який досить часто зустрічається у творчості китайських
композиторів як самостійна одиниця. Китайська вокальна мініатюра має
давні витоки, її становлення пов'язане з ментальними установками
китайського мистецтва. Так, принцип мініатюрності, характерний для
китайського відображення картини світу, в повній мірі втілився у вокальній
мініатюрі. Генезис жанру камерно-вокальної мініатюри безпосередньо
пов’язаний з

високохудожніми китайськими древніми піснями та їх

жанровими різновидами (пісня, елегія, ода, гімн, вокальний цикл, арія та ін.),
народними піснями яо та їх різновидом тун’яо, для якого був характерний
особливий лаконізм і метафоричність висловлювання, традиційними піснями
«сянхеге» і «ціньге» з акомпанементом на інструменті цинь; мініатюрні
форми сольної арії «туге» та «даньге», де один співак виконував соло, а троє
підспівували йому.
У ХХ столітті жанр вокальної мініатюри став збагачуватися
європейськими прийомами вокального мистецтва і вплинув на появу в
китайській композиторській творчості таких камерно-вокальних жанрів, як
художня пісня, романс, балада, мініатюра. У китайському музикознавстві до
сьогодення обговорюється питання про жанрові дефініції національної
камерно-вокальної музики (яку дослідники часто називають китайською
художньою піснею), оскільки це основний жанр, що має колосальну
різноманітність виразних засобів і потребує їх диференціації.
Для визначення стильових та жанрових параметрів китайської
вокальної мініатюри доцільно звернутися до досліджень російського і
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українського музикознавства. Так, характерними рисами цього жанру є не
тільки невеликі композиційні масштаби, ювелірна точність кожної деталі, але
і особлива смислова і емоційна концентрація, виражена в понятті
«мікрокосм», «велике в малому» і т.д. Невід'ємною рисою мініатюри є
ліричний сюжет, що розкриває внутрішній світ героя. Однак, він може
збагачуватися характеристиками інших жанрів.
Зрозуміло, що в китайській камерно-вокальній музиці є кілька фігур,
чия творчість заслуговує окремого ґрунтовного дослідження. Це, безперечно,
фундаментальна спадщина Цін Чжу (1920-ті роки), самобутня музика Хуан
Цзи (1930-ті роки), Тянь Сяо Лінь (1940-ті роки) – корифеїв китайської
камерно-вокальної музики. Жанр пісні складає підґрунтя формування
китайської національної стилістики в їх професійній творчості. У самий
ранній період становлення композиторської школи Китаю композитори
старшого покоління створювали вокальні обробки народних мелодій.
В оригінальних зразках жанру камерно-вокальної музики китайські
композитори

поєднують

національно-стилістичні

витоки

з

моделями

західного пісенно-романсового стилю, переходячи до інших форм втілення
фольклорної основи, створюючи свій, національно забарвлений тип пісні і
романсу, що становить самобутнє явище в китайській вокальній ліриці 198090-х років. Новою рисою, яка прийшла в китайську камерно-вокальну музику
з європейських жанрів, став антропоцентризм. Розкриття внутрішнього світу
героя, глибокий психологізм, миттєве відображення емоційного стану
відкрили нові грані композиторської творчості останнього двадцятиріччя
ХХ століття в сфері камерно-вокальної мініатюри.
Камерно-вокальна мініатюра 1980–90-х років потребує дослідження з
позиції жанрової стилістики, спрямованої на творчу індивідуальність (за
В. Холоповою). Єдність стилю і жанру на рівні музичного мислення
особистостей, які створюють музику у певний період, фіксується в понятті
«жанровий стиль» (А. Сохор), прийнятому в даній роботі за основу
систематизації камерно-вокальної мініатюри, стилістика якої широко
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представлена в сучасній китайській музичній практиці.
Одним з актуальних питань дослідження камерно-вокальної мініатюри
китайських композиторів останнього двадцятиріччя ХХ століття є освоєння
виконавської специфіки творів. Новаторські пошуки виразних засобів в
царині камерно-вокальної мініатюри вплинули на техніку виконання
сучасних вокалістів.
На сьогоднішній день одним з найважливіших питань залишається
пошук специфічних технічних засобів в постановці голосу для китайських
виконавців. У зв'язку з цим дуже корисним для них буде залучення до
практики вокального навчання досвіду використання різних професійних
прийомів співу, пов'язаного з постановкою голосних в декількох мовах.
Різниця в фонетиці і різноманіття прийомів їх використання позитивно
вплине

на

створення

комплексу

вокальних

прийомів

«китайського

бельканто», необхідного для виконання вокальних мініатюр сучасних
китайських композиторів. Однією з найважливіших складових камерновокальної мініатюри є діалог у відносинах вокальної та фортепіанної партій,
вивчення якого становить актуальний ракурс у дослідженні китайської
камерно-вокальної лірики.
У багатьох працях видатних співаів (М. Гарсія, Дж. Ламперті, Сет Ріггз,
Л. Лаблаш, Л. Леман, Ж. Дюпре, М. Маркезі, В. Багадуров, Л. Дмітріев,
І. Назаренко,

А. Яковлева),

присвячених

базовим

технічним

засадам

академічного вокалу, на жаль, відсутні пояснення конкретних технічних
деталей

щодо

специфіки

кожного

типу

голосу.

Тому

залучення

музикознавчих робіт західних дослідників (А.М.Вебб, Р.Міллер, Е.Фріссель)
в сфері виконання камерно-вокальної музики. Оскільки автор даної
дисертації володіє тенором, є виконавцем значного камерного репертуару, в
тому числі і китайських камерно-вокальних мініатюр, пріоритетним став
вибір іноземної літератури, присвяченої цьому голосу.
Аналіз навчальних посібників А.М.Вебба «Мистецтво співу для тенора:
педагогічний аналіз співу для голосу тенор» [151], Р.Міллера «Навчання
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тенорового голосу» [145], Е.Фрісселя «Теноровий голос» [137], А.Дуди
«Основи постановки співочого голосу тенор» [43] довів, що сучасна камерновокальна література гостро потребує наукових праць, що цілеспрямовано
аналізують методичні аспекти тенорового виконання і дають докладні
рекомендації з підбору репертуару для тенора. Вибір репертуару є дуже
відповідальним завданням, яке дозволить найкращим способом вихоати
голос молодого тенора, допомагаючи йому знайти важковловимий баланс
дихання і енергії, необхідний для підтримки високої теситури. Неоціненну
допомогу в даному процесі надасть ознайомлення з камерно-вокальними
мініатюрами
ХХ століття.

китайських

композиторів

останнього

двадцятиріччя
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РОЗДІЛ 2
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЖАНРУ КАМЕРНО-ВОКАЛЬНОЇ
МІНІАТЮРИ 1980-90-Х РОКІВ
2.1. Камерно-вокальні мініатюри композитора-поета Чжу Цзяньера
крізь призму його творчого кредо
Музична спадщина Чжу Цзяньера (1922-2015)1 представляє одну з
«золотих сторінок» в китайській музичній культурі ХХ століття. З 1940 року
Чжу Цзяньер починає складати масові пісні. У 1945 році його направляють у
звільнений Червоною Армією район на півночі провінції Цзяньсу, де він
працює композитором у вокальному ансамблі і диригентом у військовому
оркестрі. Композитор входить також до складу театральної трупи в якості
композитора і диригента, і згодом пише багато музики для китайських
кінофільмів.
Унікальність композиторського шляху Чжу Цзяньера обумовлена
безліччю передумов. Найважливіші з них – раннє прилучення до традиційної
музики, можливість отримання музичної освіти за європейською системою,
тісні професійні контакти із зарубіжними музикантами, незвичайний для
китайського музиканта 1950-60-х років слуховий досвід, який включає крім
китайської національної музики високі зразки європейської та російської
1

Видатний китайський композитор Чжу Цзяньер народився в Північному Китаї, в

Тяньцзіні, в 1922 році. Ім'я, дане йому при народженні, було Чжу Жонші, але коли він
слухав музику Ні Ер, яка його глибоко торкнула, він вирішив взяти собі псевдонім «Чжу
Цзяньер». З гарячою любов'ю і прагненням до оволодіння високим професійним рівнем в
1955 році Чжу Цзяньер їде в Радянський Союз вчитися на композиторському факультеті
Московської консерваторії в класі Сергія Васеніна. Протягом 20 років він склав 10
симфоній, 19 творів для оркестру, в тому числі увертюри, симфонічні поеми, камерні
симфонії, концерти та симфонічний хор «Поема Героя», безліч творів для камерного
складу: сюїти, камерна музика; п'єси для фортепіано і духових оркестрів, а також для
китайських народних інструментів [164].
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музичної культури. Сильний вплив європейської музики та європейських
музикантів, сприйнятий в молоді роки, дав сходи, коли Чжу Цзяньер став
писати музику.
Розкриттю авторського задуму творів Чжу Цзяньера сприятиме
вивчення коментарів, записаних композитором у 2005 році [242]. Музикант
висловлює свою принципову позицію щодо збереження та продовження
традицій, оскільки вони визначають специфіку національної музики. Якою б
не була західна форма і орієнтована на неї мажорно-мінорна система, все ж
інтонаційна система китайської музики орієнтована на пентатоніку.
На думку композитора, наскільки дозволяла майстерність, він зробив
всілякі спроби пристосувати західну гармонію, поліфонію, фактуру, лад і
тональність

до

національної

китайської

музики

для

збереження

її

національного обличчя. Вбираючи в себе всі доступні прийоми композиції,
Чжу Цзяньер починав їх творчо використовувати в надії розширити і
збагатити виразність своєї музики.
Композитор переконаний, що таке базове поняття традиційної
китайської музики національності Хань, як «лінійна концепція», було
повністю розвинено протягом життя багатьох поколінь. І все ж у порівнянні з
«іншими аспектами західної музичної організації, наприклад, такими, як
гармонія і поліфонічна техніка, воно залишалося на примітивному рівні»
[242, с. 7].
Через суттєву різницю в мисленні і прийомах в китайській та західній
музиці, на думку Чжу Цзяньера, сучасні китайські композитори повинні дуже
обережно ставитися до вибору відповідної техніки, щоб, з одного боку, не
втратити своєрідний китайський колорит, а з іншого – зберегти гармонійний
стиль, властивий західній музиці. Каменем спотикання для всіх китайських
композиторів «є збереження в центрі уваги пентатонної системи, що дійсно
звужує і збіднює нашу музичну мову. Це завжди було досить важким
моментом. Починаючи з другого десятиріччя ХХ століття, композитори в
Китаї почали включати в національну гармонію деякі найбільш важливі
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елементи з західного музичного письма, що дозволило їм досягти певного
прогресу у творчості» [242, с. 3-4].
Щоб підвести підсумок своїм власним міркуванням і узагальнити
досвід, отриманий під час створення своїх творів, Чжу Цзяньер висловлює
свою принципову музикантську позицію: «Зберігати і продовжувати
традицію, започатковану на т. зв. "лінійній концепції" і пентатонному ладі,
оскільки вони визначають специфіку музики. Якою б не була західна форма і
орієнтована на неї мажорно-мінорна система, все ж інтонаційна система
китайської музики орієнтована на пентатонний лад. Гармонійні функції
акордів мажорно-мінорної системи іноді входять в протиріччя з пентатонним
ладом» [Там само].
Ще одна теза, що характеризує творче кредо Чжу Цзяньера, звучить
так: «Використовувати новий розвиток, розширювати і продовжувати» [Там
само]. Композитор ніколи не цікавився створенням так званої «нової
китайської гармонійної системи» [Там само] або чогось подібного, оскільки
для композиторів «подібне безумовно закінчиться "поглядом з тунелю",
звуженням можливостей» [Там само].
На підставі цих найцінніших вказівок виконавець повинен проникнути
в образний світ камерно-вокальних творів композитора. Серед понад 300
творів камерно-вокального жанру, в творчості композитора велику роль
займають камерно-вокальні мініатюри. Коло образів цих творів досить
велике і охоплює патріотичні пісні, історичний епос, філософську, любовну і
пейзажну лірику. У багатьох з них композитор виступає в ролі автора тексту.
Так, у камерно-вокальній мініатюрі «Пам'ять» на власні слова Чжу
Цзяньер творчо осмислює традиції народних пісенних оповідей ціньшу (в
супроводі цитри) і мелодійного типу оповіді маньбань (повільні),
пов'язаного

з

насиченням

мелодики

внутріскладовими

розспівами,

речитативно-декламаційних жанрів традицій народних казок шошудів. У
своєму музичному вирішенні композитор переломлює зв'язок внутрішнього
стану героя музики з зовнішніми обставинами.
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Загострена

експресія

виконання

вокальної

партії

пов'язана

з

насиченням мелодики внутріскладовими розспівами, які виконуються на
словах:
Моя пам'ять змальовує моє життя.
Сльози хвилювання, ах
Сльози хвилювання, ах
Сльози хвилювання, ах2.
Очевидно, найбільш відповідним духу даної пісні є драматичне,
причому дуже особистісне забарвлення.
Пісня являє собою монолог, її мелодія широка і розкрита, інтенсивність
звучання значна. Чжу Цзяньер демонструє бездоганне розуміння китайської
народно-національної музичної «мови», що починається з викладу мотиву в
строго витриманій натурально-ладовій діатоніці з активною опорою на
плагальність, а закінчується відтворенням синтезу протяжної пісні маньбань
з характерним вільним метром з чергуванням 3/4 і 2/4 і речитативнодекламаційного співу, особливості якого виявляються в процесі розвитку
музичного образу.
Музична картина-сповідь починається з розгорнутого емоційного
вступу фортепіано, вводячи слухача в образ билинних оповідань народних
казок шошудів. Імпровізаційність, властива даному стилю, зумовила свободу
інтонаційного і ритмічного викладу. Основу мелодики складають звукоряди,
що виникли на пентатоніці, в поєднанні з семиступенними і діатонічними
ладами. Центральне місце займає стиль маньбань, в ньому склалися головні
особливості

народної

музики:

монодійність,

імпровізаційність,

метроритмічна мінливість, ладова змінність функцій і опорних тонів,
варіантність розвитку.
Найважливішу роль в мелодії грають внутріскладові розспіви і
орнаментика

і

оспівування

звуку

на основі

пентатоніки,

варіантні

перетворення імпровізаційного складу. Величезна роль у розвитку тематизму
2

Переклад [з китайської мови] Ден Кайюаня.
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належить лінеарності, а також поліфонічним прийомам викладу музичного
матеріалу. Ритм висловлює себе як носій національного начала через
характерні формули: чергування великих і дрібних тривалостей, синкопа,
короткий звук з пунктирним ритмом і т. д. Відчуття широти ритмічного
дихання створюється завдяки тому, що ударні склади дробляться на дрібні
тривалості, кінець однієї мелодійної і ритмічної групи збігається з початком
іншої.
Вокальна музика в китайському фольклорі

тісно пов'язана з

інструментальною, яка включає наспіви і найграші, виконанні на піпі, цині,
баньху, барабанах та інших народних інструментах. Звукову палітру пісні
збагачує фортепіанний супровід, який поєднується з вокальною партією
наспівно-речитативного типу і включає в себе звукозображувальність,
пов'язану з текстом. Слід зазначити, що від інструментальної сфери потрібно
більше, ніж просто «супровід» голосу. Гармонійно підтримуючи вокальну
партію,

фортепіано

виконує

роль

«живописного»

фону3.

Постійне

обігрування єдиної мелодійної канви в голосі підтримується безперервним
варіюванням фортепіанної фактури. Такі риси маньбань, як імпровізаційне
проростання

розспівів,

нерівномірність

мелодійного

наповнення,

нерегулярність ритміки, змінність висотних опор, неквадратні структури,
органічно вписуються в музичну тканину твору.
Взаємодія вокальної та фортепіанної партій «координується» через
літературний

текст:

в

задачу

співака

входить

його

інтонування,

проголошення, а в завдання концертмейстера – «зображення» описуваних
подій. Виконавське втілення партії фортепіано подібного роду вимагає від
піаніста

володіння

тембровими

фарбами

фортепіано,

що

робить

інструментальну сферу своєрідним провідником авторського задуму, оцінки
того, про що розповідається в вокальній партії. Так, створення образу-

3

На цю функцію партії фортепиано в камерно-вокальних творах російських

композиторів 1930-1960-х років вказує Є. Степанідіна [100, с. 78].
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символу інструменту цинь вимагає від концертмейстера не тільки вміння
імітувати тембр, а й знати пов'язані з ним традиції китайської музики, для
якої цей інструмент є символом вищих духовних цінностей.
В основі композиції твору лежить наскрізна форма, в якій відбувається
постійне оновлення музичного матеріалу. Даний наскрізний розвиток
обумовлений подібним розвитком літературного тексту, який розповідає про
спогади і особисті переживання автора. У зв'язку з цим музична сторона
вокальної

мініатюри

докладно

«дотримується»

тексту,

детально

відображаючи найменшу зміну емоційного наповнення тексту. Подібний
взаємозв'язок відображується шляхом фіксації уваги на деталях по
відношенню до побудови тексту, а музично-синтаксичні цезури наближають
даний музичний вислів до живої людської мови.
Величезну драматургічну роль відіграє партія фортепіано, що вступає в
рівноправний діалог з вокальною мелодією, в який також будується на
принципі безперервного розгортання, що дозволяє досягти відчуття
найбільшої узгодженості ансамблю, єдності фактури і мелодійного розвитку.
Всі виражальні засоби в їх комплексі слугують створенню емоційної
насиченості, виявляючи яскраве лірико-драматичне дарування композитора.
«Гада Мейлінь» на слова поета Ян Бо відноситься до такого жанрового
різновиду камерно-вокальної музики, як пісня-балада. У ній оспівується
образ героя – ватажка іхетуаньського народного повстання в Північному
Китаї проти іноземного втручання в економіку, внутрішню політику та
релігійне життя Китаю в 1898-1901 роках.
В поезії Ян Бо Гада Мейлынь тісно пов’язаний з міфологічним образом
гусака як символа мужності, птаха, який посланий Небом для здійснення
великих добрих справ. Композитор переломлює елементи найдавнішої
пекінської

пісенно-оповідальної

традиції

під

барабан,

характерною

особливістю якої було відображення історичних подій, створення образів
героїв, вираження почуттів, думок і відображення суспільного життя в формі
співу. Образ героя присутній постійно на протязі всієї пісні.
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Північний дикий гусак летить через річку Янцзи.
Це – земля монгольського народу.
Гусак летить з півночі на південь
Щоб уникнути холоду в Північному морі.
Гусаки в небі летять з півночі на південь,
Щоб знайти тепле сонце.
Ми боремося проти чужоземних гнобителів
Для щастя народу Монголії.
Північний дикий гусак летить через річку Янцзи.
Це – земля монгольського народу.
«Мікрокосм» даної камерно-вокальної мініатюри заснований за
принципом «велике в малому». Вокальний твір має ознаки куплетноваріаційної форми, однак одиницю розділу музичної форми важко назвати
строфою музичної форми через її лаконічність. При цьому сольні епізоди
фортепіанної партії тематично пов'язані з образом героя, інтонаційно
відповідаючи

музичному

матеріалу

вокальної

партії,

але

фактурно

представляючи так звані «хорові вставки». Вони грають важливу роль в
розвитку матеріалу куплету, що надає куплетно-варіаційній формі наскрізні
риси.
Драматургічний розвиток музики йде за висхідною емоційною шкалою,
розвивається єдиної хвилею динамічного розгортання, що надає їй риси
баладної розповіді. У фортепіанному вступі, що йде на рр, звук ледве чутний,
доноситься як би здалеку; співак починає дуже стримано, у відтінку р; потім
відбувається поступове нагнітання звучності з кульмінацією в останньому
розділі музичної форми. У кожній новій побудові рельєфність звучання
мелодії забезпечується динамізацією супроводжуючих голосів за рахунок
розширення реєстрового і тембрового простору фортепіано. Таким чином,
фортепіанна партія представляє собою варіації, які змінюються разом з
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розвитком тексту, граючи при цьому істотну роль в постійному оновленні
емоційного портрету героя.
Протягом всієї камерно-вокальної мініатюри спостерігається тісний
інтонаційний зв'язок між музикою та словами пісні. Вокальна партія
народжується з першої фрази вступу фортепіано, яка поступово, з розвитком
інтонаційно-образних подій твору, переходить в насичену підголосками
фактуру. Її «інструменталізація» (вираз Ма Цзяцзя [73]) в речитативній
мелодиці проявляється в зближенні вокальної партії з інструментальним
речитативом.
Дослідниця

Є. Степанідіна

вважає,

що

«виконання

твору

з

інструменталізованою вокальною мелодикою вимагає від співака своєрідного
переходу від вокального інтонування до інструментального» [100, с. 135].
Цим речитативна мелодика створює передумови для наскрізного розвитку.
Крім того, речитативний тип підпорядковує вокальну мелодику текстовій
складовій, тому «роль партії голосу як самостійної структури нівелюється,
<...> а вона включається в загальну музичну тканину твору. Таким чином,
функція музичного узагальнення в вокальної партії <...>, як наслідок,
переходить до партії фортепіано» [Там само].
Інтонаційні передумови тексту зумовили переважання в мелодії фраз
широкого дихання, варіантно-варіаційного розвитку матеріалу. Семантична
сфера рецитації окреслюється епічною неспішністю й стриманістю тону.
Декламаційна основа мелодики збагачується аріозно-романсовим началом, а
інтонаційний розвиток здійснюється різноманітними прийомами обігравання
інтервалів секунди і терції, що утворюють трихорд в обсязі кварти. В
емоційно піднесених фразах переважають висхідні трихорди, в оповідних –
спадні.
Наспівно-речитативна

партія

соліста

привертає

до

активізації

фортепіанної фактури, що відображає події тексту. У зв'язку з цим партія
супроводу залишається активною протягом усього твору. У той же час, не
дивлячись на свою насиченість, під час спільного звучання з голосом, вона не
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порушує принцип провідної ролі вокалу. Введення в партію фортепіано
вокальних інтонацій в першому куплеті сприяє посиленню її мелодійності.
Внутрішні

метаморфози

героя

відбуваються

при

взаємодії

з

навколишнім світом, який представлений в партії супроводу звуковим чином
хорового співу та оркестру китайських духових інструментів. Згідно з
народними традиціями Північного Китаю, величезні оркестри духових
інструментів, до складу яких входили і ударні, брали участь в церемоніях під
відкритим небом, святах, супроводжували армії в походах і битвах.
Потужний характер звучання духових інструментів, особливо в оркестрах,
добре передає атмосферу тріумфування, здатний об'єднувати маси людей в
єдиному пориві (що дуже важливо для військової музики) [116].
Вже в початковій фразі музичний образ досягає високої емоційної
напруги, що дає поштовх до активного протікання і сконцентрованості
музичних подій. Надалі їх динамізація відбувається за допомогою фактурноразробкового методу музичного матеріалу супроводу. Після стретного
проведення партії соліста з образом «хорового співу» і звучанням
«китайського оркестру» в фортепіанній партії відбувається розвиток образів,
які звучать одночасно. Процес поліфонізації фактури здійснюється в
багатоголосному викладі як гомофонно-поліфонічного (ансамбль голосу з
фортепіано), так і хорального складу (фортепіанні інтерлюдії).
Музичний розвиток досягає кульмінації в третьому розділі музичної
форми,

прагнучи

до

широкого

регістрового

охоплення

голосів

інструментальної партії, тим самим наближаючи фактуру до хорової
партитури з оркестровим супроводом. Композитор тяжіє до грандіозної
багатозвучності, використовуючи насичену багатоголосну музичну тканину
для відображення масштабної сцени з розгорнутим хоровим епізодом. При
цьому фортепіано являє собою паралельний рух багатьох голосів, а вокальна
партія дублює одну з цих ліній.
Якщо для вокальних творів героїчної тематики характерні масштаби
поетичних образів, речитативно-аріозна мелодика, баладний тип розгортання
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музичного матеріалу, то в основі змісту вокально-пейзажної образності Чжу
Цзяньера – світ ліричних почуттів і настроїв.
Пісня «Весна» Чжу Цзяньера на власний текст, що є зразком піднесенонатхненної лірики, продовжує традиційну для китайського мистецтва тему
про пори року. З кожним сезоном пов'язаний певний комплекс художніх
засобів, покликаних висловити той чи інший тип естетичного переживання.
Весна зазвичай уособлює молодість, любов, нові сподівання та надії. Тому і в
творах мистецтва з весною пов’язуються найкращі періоди людського буття
– розквіт, молодість краса, сила, любов.
З втратою цього людина згадує цей період як найкращий у житті. Так
само і композитор-поет вже немолодого віку згадує весну свого життя,
найкращі його моменти. Він сумує, що весна вже далеко від нього, що вона
вже ніколи не повернеться:
Весно, чому ти вже не прийдеш?
Чому білі квіти більше не відкриються?
Трава в саду стала жовтою, а листя опадає?
І радість не така, як раніше.
Коли

автор згадує минулу радість, уособлюючи її з весною, він

створює свого роду «звуковий оазис», повний душевної втіхи і лірикоспоглядального спокою. В цілому відтворюється тиха, умиротворена картина
прекрасної природи з її особливою чарівністю солодкої знемоги. Для цього
знайдений і закінчений комплекс відповідних засобів музичної виразності.
На противагу різного роду «пристрастям» – світла, чиста, цнотлива лірика.
Звідси – прозора фактура, підкреслена статика, повне умиротворення (не
випадкові риси колискової), нічим не затьмарена гармонійність, справжня
безтурботність.
Бездоганно

вибудувана

драматургія

єдиної

хвилі,

що

викристалізувалася в струнку трьохчастну форму з розвиненим епізодомкульмінацією (piu mosso) і репризою-кодою. Вокальна лінія демонструє
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органічну взаємодію мовного інтонування і співучості, починає рух ніжно і
трепетно, з прихованою мрійливістю. Використовуючи мірний рух чвертей в
партії голосу, композитор, проте, створює розвинену, красиву кантилену.
При максимальній простоті засобів допускається легке «розфарбування» в
завершенні кожного з речень, де ціла фраза вимовляється на одному звуці.
Задум композитора зрозумілий: протягнутий останній тон вокаліста
покликаний продовжити чарівність моменту. У всьому підкреслена простота
і природність, але при цьому «пастельна» прозорість ніжних фарб фортепіано
наділена найтоншої світлотінню, а в'язь фігурацій, що асоціюються з
дзюрчанням струмка, розроблена дуже гнучко, з постійними зміщеннями, які
виводять за межі обраної канви.
Фортепіано, що малює картину весняного ранку, чуйно реагує на рух
вокальної партії. Фігурації супроводу ведуть свій пейзажний звукопис за
допомогою найбагатших обертонів до мелодійної лінії, а його контрапункти
до співочого голосу забезпечують об'ємність, багатство образу. Потім
буквально відчутно відтворюються хвилі захопленого почуття, що завойовує
все більш високі вершини.
Завдяки все більш схвильованому колисанню фортепіанної фактури
готується зліт до емоційної вершині. Теситура партії соліста розширюється,
створюється відчуття більшого простору, емоційної напруги, чому сприяють
чудова пластика і legato, озвучене глибоко наповненим голосом, а також
більш рухливий темп. Світла схвильованість і гарячий порив ліричного
почуття передається

через «злітний» характер мелодики: набігають

інтонаційні хвилі з подальшим сплеском до довгої ноті, а в наближенні до
кульмінації цей «розбіг» поступенного руху доводиться до обсягу великої
дуодецими з завершальним висхідним рухом до «фа» другої октави. Таке
«гальмування» руху в ряді фраз сприймається як захоплене проголошення,
посилюючи статику споглядального милування, передає схиляння перед
дивом природи, її заспокійливою красою.
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Виникаючий в кульмінації гімнічний тон, в якому відбувається
оспівування предмета, обожнювання і захоплення перед ним, відкрито
заявляє про себе патетичним звучанням надзвичайно насиченої фактури.
Після кульмінації починається реприза, де повертається стан умиротворення
та спокою – бажаний спад, аж до повного зникнення (рerdendosi).
Інший тип ліричних переживань розкривається у вокальній мініатюрі
«Хвилі Бейдайхе». Цей твір можна назвати пейзажем-«мариною». На думку
дослідника, Лі Ер Юна, «образ моря і образ музики подібні: у них є ритм і
безмежність. У музиці розкриваються активність і міць морської стихії, що
надає людям нові сили і викликає любов до життя» [61]. Чжу Чзяньер не
тільки розкрив красу морського пейзажу одного з найпопулярніших в Китаї
курортів провінції Хубей в затоці Жовтого моря, але й намалював картину
життя людей на морському березі.
У вокальному творі морський пейзаж невідривний від людини і його
емоційного світу: тут відчувається краса моря, хвиль на піску, рух човнів.
Таке тонке поєднання образів людини і пейзажу дозволяє слухачеві відчути
глибинний зміст твору, в якому панують світлі і захоплені образи. Пейзажне
начало змикається зі світом почуттів героя, а емоція, в свою чергу,
народжується з пейзажу, виростаючи на тлі природного оточення.
Ліричний вилив починається з натхненного фортепіанного вступу.
Партія супроводу показова з точки зору своєї самостійної ролі втілення
картини морського пейзажу: безперервно погойдуючи тріолі в лівій руці, що
переходять в кульмінаційному розділі в секстолі, лінія верхнього голосу, що
плавно рухається, і т. д.
Потім фортепіанна партія за типом «живописного» фону становить з
вокальною лінією чудовий дует. Почуття настільки захоплює героя, що в
самій вокальній мелодії інтонування збудовано на патетичній декламації
різного ступеня протяжності, тут спостерігається характерна для передачі
схвильованих емоцій драматургія хвилі на словах:
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Ластівки низько пролітають над водою
Гроза в небі та великі хвилі
Вітер осінній стукає у вікно.
Такі ж злети насичують і мелодійну фігурацію фортепіанної фактури з
її бурхливим колиханням. Потім все стихає і спокійний морський пейзаж
відновлюється через спокійний рух фортепіанної партії, ака наче заспокоює
вокальну.
У всіх трьох музичних фразах виразно простежується гедоністичне
начало: райдужна забарвленість першого спирається на барвисті гірлянди
м'яко дисонуючих інтервалів, схвильованість другого – на повновзуччя
акордової

фактури,

звукозображуваному

екзальтований
«струїнні»

тон

третього

фортепіанної

фактури

базується
і

на

інтонуванні

гімнічного характеру, що проголошується, з активною участю фанфарних
оборотів.
Варіантність розвитку музичного матеріалу призводить до суттєвих
перетворень не тільки фактури і характеру супроводу, а й самої мелодії.
Варіюванню піддані друга і третя фрази, в результаті чого відбувається зміна
ладового і тонального забарвлення. У кожному варіанті фактурно-ритмічних
рішень композитор усіма засобами домагався втілення палкої емоційності,
яка на кульмінаціях могла навіть «захльостувати», і тоді сила ліричного
пориву не раз приводила на грань екзальтації і екстатичності.
Взаємодія вокальної та фортепіанної партій «координується» через
літературний

текст:

в

задачу

співака

входить

його

інтонування,

проголошення, а в завдання концертмейстера – «зображення» описуваних
подій. Зміна видів образотворчості в фортепіанної фактури мініатюри
відображає процеси, що відбуваються і в зовнішньому середовищі, і в
психологічному стані героя, в його думках і мріях.
Спочатку фортепіанна партія за допомогою звукозображувальних
прийомів відображає образ моря, наділяючись функцією емоційно-образного
камертона, а далі оповідь плавно переходить від картинності до розкриття
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почуттів героя, чому в повній мірі відповідає зміна фактури. У вокальному
творі яскраво проявляється темброво-сонористичне мислення композитора
через імітацію фоніки різних інструментів, перш за все, цитри цинь, арху і
флейти ді.
Виконавське втілення звукової та асоціативної образотворчості вимагає
від піаніста не тільки володіння тембровими фарбами фортепіано, а й того,
щоб він був своєрідним провідником авторського задуму, оцінював те, про
що розповідається в вокальній партії. У фортепіанній фактурі може
відображатися і емоційний стан, прихований за словом, і атмосфера,
обстановка дії. Множинність смислових пластів літературної основи
викликає

до

життя

поліфонізацію

музичної

тканини,

створення

в

інструментальній партії власного образного ряду. При виконанні пісні слід
стежити за втіленням багатошаровості прийомів виконання і смислового
змісту твору, імпровізаційності викладу вокальної партії, традицій виконання
награвань на китайських інструментах.
Аналіз представлених вокальних мініатюр Чжу Цяньера дозволяє
зробити висновок, що предметом уваги композитора є героїчні образи
мужніх захисників Китаю, рідної землі, національна тематика та ін.
Основним жанровим джерелом тематизму служить пласт північній музичної
традиції Китаю з характерними для нього героїчної тематикою і опорою на
пентатоніку.

Так,

в

піснях

«Пам'ять»

і

«Гада

Мейлінь»

широко

використовуються характерні риси різновидів народних пісенних оповідей
маньбань, інструментальних традицій виконання на цинь, барабанах та інших
народних інструментах. В основі вокальної партії лежать речитативнопротяжна мелодекламація, характерні жанрові ознаки балади, які призводять
мініатюри до розгорнутої наскрізної форми. Найчастіше спостерігається
наближення камерно-вокального твору до хорової партитури («Гада
Мейлінь»).
Лірична образність найчастіше представлена композитором через
пейзаж, де домінують споглядальні настрої, спостереження за найтоншою
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грою фарб в природі, що визначило пошуки звукової мальовничості в музиці.
Блаженство, умиротворення, краса і цнотлива чистота таких творів дарує
насолоду тонкістю і повнотою емоційних проявів. Так, у пісні «Весна»
проявляється натхненність і глибока внутрішня трепетність потаємного
виливу. У вокальній лінії взаємодіють мовне начало і протяжність, що
породжує мелос, наділений абсолютною природністю. Вишукана, детально
розроблена фортепіанна фактура відрізняється надзвичайною співучістю і
служить розкриттю стану гедонії мрійливого нахилу.
Полісемантика художньої мови пісні «Хвилі Бейдайхе» проявляється в
розкритті внутрішнього світу людини через призму природи. Повне злиття
почуттів з відчуттям пейзажу як би переплавляється в експресію людських
емоцій. У пісні поєднуються звукописна та асоціативна зображальність.
Тематична насиченість фортепіанної партії пояснюється літературною
основою камерно-вокальних творів, яка представляє собою поезію, повну
прихованих смислів.
На думку Чжу Цзяньера, для нього «дуже важливо мати абсолютну
свободу дій при написанні музики, то, без чого немислимо створення будьякої форми мистецтва. При створенні музики не повинно бути ніяких
обмежень, якщо тільки вони не виправдані правилами музичної теорії, або
логічно обґрунтовані, або не продиктовані однорідністю. Музика повинна
ясно передавати зміст, в ній не повинно бути жодної "не працюючої" ноти
[там само]» . При цьому неповторність та унікальність особистості митця є
головною

умовою

розкриття

творчого

задуму

вокально-

інструментальноготвору. Композитор був переконаний, що саме зміст твору
визначає так звану "політичну думку" музиканта, інакше кажучи, відображає
безліч понять: "почуття", "роздум", "менталітет", "природа", "любов",
"артистична концепція", "пейзаж", "натхнення", "фантазія", "інтелігентність",
"душа" і так далі. «Я не кажу, що я вже досяг всього цього, але безумовно, це
– моя естетична мета та ідеал», – писав Чжу Цзяньер [242, с. 6].
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2.2. «Галерея особистостей» в творчості Цинь Йончена: від пісень
1960-х до нових тенденцій камерно-вокальних мініатюр 1980-90-х років
Творчість видатного китайського композитора Цинь Йончена (19332015)4 є значною віхою в розвитку національного музичного мистецтва.
Композитор нагороджений Національною музичною премією Міністерства
культури

Китаю

«Золотий

дзвін»

за

створення

симфонічних

та

інструментальних творів. В останні роки під його керівництвом були
організовані кілька великих міжнародних музичних фестивалів, які пройшли
в місті Шеньян і по всій країні.
Композитор вніс значний внесок в популяризацію китайської народної
музики, зокрема завдяки високим художнім досягненням в своїй творчості.
Цинь Йончен протягом більш ніж 40 років плідно працював над створенням
музики різних жанрів. Завдяки цьому «чудові художні навички музиканта,
без перебільшення, зробили його в Китаї улюбленим композитором другої
4

Цинь Йончен народився в провінції Цзянсу Ган'юй, жив у місті Далянь в провінції

Ляонін. У 1948 році Цинь Йончен взяв участь в соціальній освітній місії, що була
проведена під керівництвом міської влади міста Далянь. Завдяки отриманій можливості
він, починаючи з 14-річного віку, почав видавати свої пісні. У 1950 році вступив в
Комуністичну партію Китаю. У 1952 році вступив у Північно-Східний коледж музики і
літератури Лу Сюнь, де під керівництвом Лі Цзефу, Хуо Хуея вивчав композицію. У 1956
році з успіхом закінчив музичний коледж за спеціальністю композиція, після чого там же
викладав на курсах для аспірантів і одночасно працював в творчому колективі ПівнічноСхідного оперного театру Ляоніна, де згодом став заступником художнього керівника
оркестру. У 1957 році вступив в Центральну консерваторію, в якій протягом року
навчався під керівництвом радянського композитора-викладача Гулова. Працював на
посаді декана (1978) на кафедрі композиції Шеньянскої консерваторії, з 1986 по 1996 рік
обіймав посаду ректора Шеньянскої консерваторії. Отримав звання доцента, був членом
правління Китайської музичної асоціації, заступником директора філії цієї асоціації в
Ляоніні. Після виходу на пенсію Цинь Йончен оселився в Пекіні, куди був запрошений на
посаду редактора журналу «Музичне життя». У Пекіні композитор прожив до самої смерті
в 2015 році [240].
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половини ХХ століття» [206, с. 35]. Ім'я композитора внесено в
Енциклопедію всесвітньо відомих музикантів [148].
Багато з творів Цинь Йончена завоювали нагороди на національних та
міжнародних конкурсах. У числі оркестрових творів автора – симфонія
«Щасливий степ» (1954), концерт «Ластівка» для голосу з оркестром (1963),
«Герої-нафтовики» (1965, у співпраці з Цзефу), п'єса «Лірична» для скрипки з
оркестром (1956), симфонічні поеми «Два маленьких пастушка» (1959),
«Примор'я» (1962) і «Я здобуваю нафту для Батьківщини» (1964).
У віці 29 років Цинь Йончен створив перший в Китаї концерт
«Ластівка» для голосу з оркестром (1963). Його прем'єра відбулася в тому ж
році і викликала величезний резонанс. Автор поспішав закінчити роботу до
дати народження свого другого сина, якому і присвятив «Ластівку».
Вокальний концерт Цинь Йончена «Ластівка» в 1981 році був нагороджений
другою премією на конкурсі Національних музичних творів (симфонічних)
імені Чен Ляна.
Серед багатьох саме камерно-вокальний жанр став улюбленим в
творчості композитора. У числі найбільш відомих пісень композитора слід
назвати «Я здобуваю нафту для Батьківщини» (однойменна з симфонічною
поемою, 1964), «Наївно сподіватися, Пекін» (1965), «Голова Мао подорожує
по Батьківщині» (1972), «Моя дорога Батьківщина» (1984), «Я і моя
Батьківщина» (1985), «Наша Батьківщина» (1998), «Нафтове полум'я» (2003),
«Нафтохімічний завод вночі» (2003), музику з фільмів «Бізнес» (1965), «День
любові – море ненависті» (1989), «Маршал і солдати» (1981) і т. д. Останнім
твором стала пісня «Ми дожили до хороших часів» (2015).
До пісенної спадщини Цинь Йончена зверталися відомі в Китаї
вокалісти Лю Бін, Лі Гуи, Ден Юхуа, Лу Джихон, Чжан Жинлі, Лю Ювань та
інші. Завдяки цьому пісні композитора добре відомі в країні. У 2005 році в
Пекіні опублікована збірка творів Цинь Йончена «Я і моя країна», в яку
увійшли вокальні твори, вибрані з різних історичних періодів творчості, і дві
інструментальні п'єси.

110
Необхідно відзначити, що Цинь Йончен став відомий в 1960-і роки
саме як автор пісень, перш за все, громадянського, патріотичного звучання.
За десятиліття творчості в області камерно-вокальної музики композитор
пройшов величезний шлях, а його музика зазнала значних змін. Тому
доцільно розглянути еволюцію від тематики та стилістики 1960-х років до
нових тенденцій 1980-90-х років, пов'язавши її з загальним напрямком
китайської пісні, історією країни і актуальними цивільними ідеями.
Вперше про Цинь Йончена як про композитора заговорили на початку
1960-х років, коли в Китаї стала набирати популярність його пісня «Я
здобуваю нафту для Батьківщини». Це смілива, пристрасна і красива музика
підкорила людей в країні від півночі до півдня, а з появою наступних творів
композитор став відомий не тільки в своїй країні, а й за кордоном. З тих пір
протягом більш ніж 40 років він наполегливо працював над створенням
музики.

Він

невтомно

трудився,

досліджуючи

різні

жанри

–

від

інструментальної до вокальної музики, і його роботи як і раніше
продовжували радувати слухачів. Його чудові художні навички, без
перебільшення, зробили його в Китаї улюбленим композитором другої
половини ХХ століття.
Музикознавець Сюй Мейжин в своїй статті стверджує, що однією з
естетичних відмінностей вокальних мініатюр Цинь Йончена є його
антропоцентризм, в цілому, не характерний для китайського мистецтва.
«Саме Людина знаходиться в центрі його картини світу, – вважає Сюй
Мейжин. – Його музика написана про людей і для людей, вона лірична.
Багато в чому традиційний естетичний вектор, спрямований в бік
природоцентричної парадигми, був змінений новою ерою в історії Китаю»
[206, с. 38].
Пісня «Я здобуваю нафту для Батьківщини» є першою з написаних в
1964 році трьох пісень про нафтовиків (дві інші – «Коли я був нафтовиком»,
«Мій будинок там, де є нафта»). Вона оспівує красу людської самовідданості,
сміливості і сили, пробуджує високе почуття гордості за досягнення
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Батьківщини. Композитор отримав необхідний життєвий досвід і враження,
попрацювавши кілька днів з робочими на нафтових родовищах. Після
прем'єри пісні, виконаної І Чуанем, популярність її не вгасала протягом
чотирьох десятиліть. Пісня написана в традиційному «пентатонному» стилі з
використанням тільки чотирьох ступенів. Основною особливістю мелодії
стала спадна мелодійна лінія, що багаторазово повторюється. У пісні чотири
куплети, в другому і четвертому куплетах композитор варіює музичний
матеріал.
Раптова зміна ритму у вигляді появи синкоп символізує момент
перемоги робочих над земними надрами. Автор широко застосовує прийоми
звукозображальності: «стрибають» восьмі, а потім шістнадцяті ноти. У
наступних куплетах драматизм наростає, і на словах «свердловина
пробурена» мелодія наповнюється національним колоритом. У партії
фортепіано автор використовував висхідні ламані акорди, що зображують те,
як б'є фонтан нафти, видобутий китайськими робітниками-нафтовиками. В
кінці пісні звучать теплі слова про квіти біля рідної домівки, про музику і
пісні, відображаючи оптимістичні настрої нафтовиків. Тож не дивно, що
дацинскі нафтовики люблять Цинь Йончена, називаючи його «наш
дацинский син» або «наш композитор-нафтовик» [185, с. 12].
За своє життя Цинь Енчен написав більш ніж 60 пісень, і про
нафтовиків серед них чимало. Цій же темі був присвячений фільм «Бізнес»,
музику для якого написав Цинь Йончен. На кілька днів Цинь Йончен був
прийнятий в 1205-у бурову бригаду компанії «Айрон Мен Ван Цзиньсі», де
він під керівництвом виробничого майстра проходив навчання. Згадуючи час,
проведений в колективі нафтовиків, композитор говорив: «Слухачі повинні
мати можливість дізнатися про важливість цієї роботи, про талант і
працьовитість людей, які видобувають нафту, інакше ніхто не захоче
працювати на такій важкій роботі. Просте обладнання, несприятливі погодні
умови, спека, переїзди, важка робота, огидні запахи і робота під відкритим
небом,

все неможливе

стає

можливим

тут»

[185,

с.

14].

Емоції
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переповнювали композитора, і за 20 хвилин музика пісні була написана
прямо в їдальні гуртожитку, де обідали нафтовики, а ввечері того ж дня
композитор повністю закінчив роботу над піснею.
Після того, як пісню заспівав сам Голова профспілки нафтовиків
Дацин, вона набула широкої популярності, і її співали знову і знову.
Незабаром пісня була популярна на півночі та півдні. Навіть сьогодні
нафтовики не забули про Цинь Йончена.
Якщо вокальні твори 1960-х років спрямовані на широку слухацьку
аудиторію, то музична спадщина 1980-х років набувають рис камерності. В
центрі уваги композитора залишається образ людини на просторах рідного
Китаю. У піснях Цинь Йончена співається про скорботи і горе, трагедії і
радості, про революцію і мирний трудовий подвиг, про новий селянський
побут і про пафос робітничої професії – широта його поглядів викликає
повагу, але, незалежно від тематики, в піснях є місце витонченості та
ліризму.
Так, наприклад, пісня «Моя дорога Батьківщина» є гімном піднесеній
красі. Перший виконавець пісні Фан Чжен перетворив даний твір у музичний
шедевр. Маючи добре поставлений голос, він майстерно виконав протяжні
ноти, доповнюючи їх великою кількістю специфічних для китайської мови
«багатотональних» відтінків, що надає вокальній партії неповторний
національний

колорит.

Плавність

мелодії

періодично

змінюється

енергійними стрибками-переходами. Комбінація слів в тексті пісні вторить
цим лініям.
Велична музика нагадує море величезної широти, вона як бурхливі
річки, що несуть потоки вод; це свого роду панорамний вид з висоти
пташиного польоту. Ця музика об'єднує голоси мільярдів людей, це – сила
людської природи і одночасно сила волі. Фінал умовно можна розділити на
дві частини: тривале розгортання, де фрази дуже спокійні, і кульмінацію,
фактура якої значно ущільнюється, завдяки чому музичний твір досягає
максимального драматургічного підйому.
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Пісню «Моя дорога Батьківщина» вперше заспівала співачка Інь
Ксімей.

Композитор

слідує

за

віршованим

текстом,

де

найвищий

драматургічний розвиток досягається на слова:
Ластівка, вільно літаюча в повітрі,
Висловлює свою любов до Батьківщини.
Незважаючи на те, що пісня була задумана як сольна, що має широкий
діапазон майже в дві октави, її часто виконує хор, і вона широко поширена.
Блискуча краса матеріалізується в ідеального героя, який є одночасно
сміливим, великодушним, добрим, оптимістичним. Тому ми можемо сказати
наступне: вокальні твори Цинь Йончена стали точкою відліку для робіт
інших композиторів, оскільки в них, мабуть, вперше піднесення і звеличення
«героя» змінило звичну для китайців естетику «величі природи» над
«маленькою людиною».
Цинь Йончен будив в людях почуття причетності до подій в країні. Він
поставив себе в авангард епохи і суспільства і прагнув передати в своїх
творах думки і почуття цієї епохи. Кожну подію, про яку він писав, Цинь
наповнював власними реальними емоціями, які допомагали йому краще
сприймати життя. Композитор буквально мислив як герої його творів.
Кожний його твір є «ліричним процесом, це різновид душевної сповіді в
музиці, це вилив через музику переживань всього мого життя, так само, як
поет виливає душу в вірші», – любив повторювати китайський музикант
відомий вислів П. І. Чайковського [цит. по: 185, с. 13].
Композитор добре відчував пульс часу, а його власне глибоке
розуміння життя трансформувалося в його мелодіях, ставало неповторною
музичною мовою його творів. Пісні Цінь Йончена містять глибоку
прихильність і любов до Батьківщини, рідного міста, до життя, і тому вони в
змозі справити сильне враження. Таким чином, кожна з робіт Цинь Йончена
миттєво ставала привабливою для широкого кола слухачів, завдяки чому
його пісні співали протягом тривалого часу, викликаючи
громадський резонанс.

сильний
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Тексти і мелодії пісень є двома векторами, що визначають зміст і
форму. Ці дві складові перебувають у безперервному діалектичному
розвитку: зміст визначає форму, мелодія слугує розкриттю змісту. Для того
щоб передати різні думки і почуття в камерно-вокальній музиці, Цінь Йончен
використовує відповідну для даної інтерпретації музичну мову.
Цінь Йончен піддавав різкій критиці деякі модні декадентські музичні
течії, зокрема він не приймав атональну музику. Він завжди говорив, що
музичний твір має нести позитивну, творчу енергію, ніяк не руйнування.
«Давайте просто писати пісні, які спонукають нас до добрих справ і
звершень» [206, с. 37], – казав композитор. Його погляди були близькі
багатьом вокалістам-виконавцям.
Відомий співак Лю Бін говорив: «Коли я співаю пісні Цінь Йончена, я
відчуваю, як музика природно тече з серця. Майже чотири десятиліття його
пісні прославляють китайську музику від півночі до півдня »[206, с. 38]. Інша
знаменита співачка Лі Гуічуань, записуючи в студії в 1985 році пісню «Я і
моя Батьківщина», згадувала: «Для мене Цінь Йончен – зірка першої
величини, його художнє бачення є унікальним, а його пісні ллються над
річками і горами батьківщини і сприймаються як народні» [Там само].
Іншою гранню камерно-вокальної творчості Цінь Йончена стали
ліричні пісні, які відрізняються теплотою, гладкістю, прозорістю. Ліризм є
однією з найважливіших естетичних особливостей в його творах, що
знайшло відображення в народній любові до творчості композитора. Всім
відома тяга китайців до інакомовності, алегорій, романтичної уяви.
Так, наприклад, китайські селяни співали улюблену їм пісню «Гуань
Цзяньдун» Цінь Йончена на такі слова:
Небо не належить Нефритовому імператору,
земля не належить Королю Драконів,
я сам собі Нефритовий імператор,
я Король Драконів, і якщо мені треба розчистити
шлях хоч до самого Цзянсу,
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я зроблю це без сторонньої допомоги і прийду.
Сотні мільйонів фермерів Китаю повірили в себе і свої сили завдяки
цій пісні. У них з'явилася гордість за свою нову країну, вони відчули себе
героями, здатними на маленькі, але такі важливі для рідної країни подвиги. У
селян прокинулася тяга до поезії, романтики, лірики, героїки. І в цьому
заслуга пісень Цінь Йончена.
У 1980-і роки в жанрі камерно-вокальної лірики Цінь Йончен
звертається до різних поетичних джерел, як до народних, міфологічних, так і
до авторських. Він пише вокальні твори за мотивами легенд про Хоушері,
про Куафу. Всі китайці від малого до великого знають стародавній
китайський міф про Вічного Сміливця Хоушері, який захистив людей від
злого бога Хоу. Він вразив стрілою з лука дев'ять злих демонів, які ховалися
в образі сонця. Ця історія покликана виховувати в дітях, до яких вона, перш
за все, звертається, почуття самовідданості і співчуття.
Ще одна повчальна історія, яку не оминув увагою композитор,
присвячена велетню Куафу. Цей злий герой одного разу вирішив вистежити і
зловити Сонце. З кожним кроком він наближався до Сонця, але ніколи не міг
наздогнати його. Він прямував за Сонцем зі сходу на захід і, тамуючи свою
пекучу спрагу, осушував все річки і озера, які виникали у нього на шляху.
Однак він так і не зміг закінчити пошуки Сонця, оскільки помер від сильної
спеки і виснаження. Дерев'яний короб, приготований їм для Сонця,
перетворився на величезний ліс персикових дерев, а сам Куафу перетворився
в гірський хребет. У сучасному китайському побуті образ Куафу
використовується для опису людини, яка не може досягти своєї мети, тому
що сильно переоцінює себе.
Камерно-вокальну мініатюру «Місяць Лі Бая» Цінь Йончен створив за
мотивами поезії епохи династії Тан Лі Бая (701-762 рр. н.н.), якого шанували
як «поетичного мудреця» [45]. Він склав понад 900 віршів, які популярні
донині. Лі Бай з дитинства був талановитим і старанним, до того ж він
вивчив бойове мистецтво володіння мечем і досяг в цій справі високої
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майстерності. Його знають як великого мандрівника, покровителя бідних,
шляхетної людини. Сам імператор був вражений віршами Лі, тому видав
указ, яким запрошував Лі прибути в Чанань, щоб служити при дворі. Через
деякий час Лі Бай зрозумів, що він не може відмовився від своїх принципів і
тому йому важко миритися з погордою, наклепом і заздрістю членів
імператорської сім'ї. Він залишив палац і став мандрувати Китаєм [45].
Один із віршів Лі Бая присвячено його померлому другу, останки якого
поет «поклявся відвезти в його рідне місто ... і через кілька років стримав
свою обіцянку» [Там само]. Він повернувся на озеро, забрав останки свого
покійного друга і, пройшовши довгий шлях, відвіз їх в його рідне місто і
поховав.
Поетичні рядки віршу відбивають складний психологічний стан героя:
Яскраве місячне світло
Пролилося, ніби на вікні папір
Я не можу не піднімати голову
Та не дивитися у повітря в той день,
Мимоволі замислюючись
Про далеку батьківщину.
Цей сюжет ліг в основу камерно-вокальної мініатюри Цин Енчена.
Музика, як і вірші Лі Бая, відображує вдумливі філософські роздуми,
висвітлює трагічні людські почуття героя, а також гостре, навіть хворобливе,
сприйняття світу самотнім відлюдником.
Ще один видатний китайський поет епохи династії Сун, який надихнув
Цінь Йончена – Су Ші (Су Дунпо) (1037-1101). Він вражав сучасників своєю
мудрістю, за своє життя змінив чимало державних посад. Коли його за
політичні погляди заслали в село, він став захоплюватися природою і писати
вірші. Вокальні мініатюри «Залишаючи Цзінкоу» , «Нещодавно в Ханчжоу»,
«Цзянцзи», «Водян співачкаа» на вірші Су Ші пройняті благородною красою
та спокоєм. Композитор використовує досить «скупий» музичний матеріал,
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намагаючись лаконічно і влучно сказати «багато в малому».
Так,

наприклад,

приголомшливі

своєю

образністю

рядки

не

залишилися без уваги Цінь Йончена, великого шанувальника китайської
лірики.
Минулий рік розлучилися ми біля стін Юйханя.
Немов пухом верби сніг замів твій слід.
Незабаром за зимою і весна промчала.
Верба сипле снігом, а тебе все немає.
Я келих наповнив і, відкинувши штору,
В гості запрошую ясний місяць.
І холодним вітром, і росою холодною
Північ підступила до мого вікна.
А місяць сяє і променем кришталевим
Прямо на карнизі накреслив риску.
Заздрістю переймаючись, здається. Тут
Чан Е побачив ластівок подружжя [52]5.
А ось інші рядки, більш приземлені, але не позбавлені романтики
подорожі:
Нещодавно в Хуанчжоу весняної ночі
Я їхав уздовж річки Ціншуй.
Забрів по шляху в трактир, неабияк випив.
Сяяв місяць. Я доїхав до моста над річкою,
Розсідлав коня і ледь заснув,
Підклавши руку під голову,
Як уже настав світанок. І я прокинувся.
Навколо безладно юрмилися гори і вирував потік.
Здавалося, мене оточував якийсь неземний світ,
І під враженням всього цього
Я написав рядки на стовпчику моста [Там само].
5

Переклад на російську мову[з китайської мови] Є. Вітковського
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Музику вокальних мініатюр «Залишаючи Цзінкоу» і «Нещодавно в
Ханчжоу» Цінь Йончена на вірші Су Ші дослідник Лі Янжонг нагороджує
епітетами «благородна», «красива» і «піднесена» [185, с. 14].
Навіть якщо вірші були написані в пам'ять про мучеників, про велику
трагедію людини, наприклад такий, як «Якби я був дикий гусак» на слова
поета Ке Яна, музика Цінь Йончена не наповнюється безвихіддю і горем,
скоріше вона відповідає стандартам, про які древні говорили «сумно, але не
боляче», «сумно, але не Ци» [175]. Самотній дикий гусак в китайській поезії
є символом безпритульного мандрівника. Таким блукачем є головний герой
мініатюри – солдат, що пройшов війну, і що втратив своїх друзів і близьких.
Камерно-вокальна

мініатюра

відкривається

повільним

вступом,

ритмічна формула якого викликає асоціації з важким грюканням крил гусака,
який, піднімаючись, відлітає в небо. Композитор передає сумну атмосферу,
застосувавши різновиди народного плачу дуозу, який використовується під
час похоронних обрядів. Однак, незважаючи на велику внутрішню напругу,
сум не переходить у відчай, не знищує героя, не вказує на його слабкість, лише підкреслює його гідність і мужню поведінку. Цей стан передають
рядки:
Якби я був диким гусаком,
Я би полетів на висоту,
Щоб побачити нашу землю.
Шкода, що я не великий дикий гусак,
Я просто стою тут,
щоб дослухатися до своїх думок.
Далі смуток замінюється ледь помітним хвилюванням, як ніби сльози
солдата висохли під впливом спиртних напоїв і до нього знову повернулося
життя. Потім він починає знову відчувати себе героєм, згадує про слова
військової присяги, його мова стає твердіше. Солдат розхвалює свої військові
подвиги в полум'яній пісні. Звучать фанфари, що кличуть на бій і надихають
бійців знову йти вперед.
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Камерно-вокальна лірика Цінь Йончена зображує галерею цікавих
особистостей, кожна з яких заслуговує на увагу. Пісні Цінь Йончена прості
як за формою, так і за композиційними методами. Однак це анітрохи не
применшує їх художньої цінності. Уміння сказати багато в малому завжди
вважалося ознакою високого професіоналізму. Композитор використовує
лаконічний музичний матеріал, який дбайливо обробляє.
Часто композитор використовує певну формулу звукоряду, яку потім
варіює («Я здобуваю нафту для Батьківщини»). Улюблений прийом автора –
форма великої хвилястої лінії, як, наприклад, в пісні «Сміх на моїй
батьківщині», де мелодія плавно йде то в верхній, то в нижній діапазон.
Ще один різновид хвилі, коли стрибок вгору різкий, а спуск до нижніх
регістрів плавний, – як в темі пісні «Наївно сподіватися, Пекін» на слова
Чжанг Тіанмінга. Іноді, як у другій частині цієї ж пісні, хвиляста лінія
мелодії плавно зменшується, доки не переходить до розслабленого,
«описового» стилю без різких тональних переходів. Іноді лінія мелодії,
навпаки, набуває «рупорний» тип, коли кожен наступний фрагмент
посилюється по висотному діапазону. Таким чином, роботи автора є добре
організованими, структурованими музичними творами, які не тільки
доносять ясні змістовні спонукання, а й гарні для вокаліста, який може
проявити себе при їх виконанні.
Однією з особливостей пісень Цінь Йончена є «скупість» використання
складних вокально-технічних навичок. Композитор рідко вживає голосову
орнаментику або мелодійні прикраси. Для композитора не властиві
експерименти з асиметричною побудовою частин цілого; для музичного
розвитку його музики більш характерна контрастна зміна ритму мелодії і
варіювання в обмеженому діапазоні. Це гарантує всім його вокальним творам
доступність для широкого слухача, а їх автору бути дуже відомим
композитором в своїй країні.
Дослідник Лі Янжонг вважає, що ліричні вокальні твори Цінь Йончена,
«дуже точно відображають класову і етнічну приналежність героїв його
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творів. Паноптикум його героїв - це відбиток особистостей повністю
цілісних, реальних, живих людей, наділених не тільки достоїнствами, але й
недоліками. Успіх його пісень полягає в тому, що люди впізнають себе і
своїх знайомих в персонажах його творів, а багатьом шанувальникам його
таланту приємно відчувати себе причетним до "революційних героїв"» [185,
с. 13].
Техніка композиції Цінь Йончена – це «"зброя генерала", завдання
якого не вразити всіх ворогів, а показати приклад, і в цьому відношенні його
майстерність дуже корисна» [Там само]. У Цінь Йончен дуже тонко
розвинене почуття динаміки мелодії, завдяки чому йому вдається будувати
великі симетричні арки хвилеподібного типу. Він використовує дуже велику
різноманітність мелодійних формул: «від нескінченно широких, до дрібно
повторюваних, від наростаючих, до спадаючих, аж до повного штилю на
спокійному морі. Може, секрет в тому, що він житель морського узбережжя в
Ляоніні, і природа океанських хвиль породила динамічну модель його
мелодій?» [206, с. 39]. З естетичної точки зору його роботи мають певну
подібність форми окремих творів, і при цьому володіють цілісністю
структури.
Мелодія багатьох вокальних мініатюр зазвичай будується на основі
початкового гармонійного комплексу, який, в свою чергу, використовується
у

формулі

звукоряду.

Таким

чином,

твори

композитора

є

добре

організованими, структурованими музичними творами, які не тільки
доносять ясні змістовні посили, а й гарні для вокаліста, який може проявити
себе при їх виконанні. Вокальні твори «дружні» навіть по відношенню до
непідготовленому в професійному відношенні слухачеві, що є надзвичайно
корисним властивістю, щоб завоювати широке визнання публіки. І це інша
сторона мистецтва композитора, що є ще одним його зброєю. Слухати пісні
Цінь Йончена легко, вони завжди здаються «своїми піснями», в них є
теплота, енергія, світлі почуття, відчуття розумності.
У камерно-вокальних мініатюрах композитора, створених в 1980-90-і
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роки, знаходять відображення різні види людських почуттів, саме вони є їх
емоційної основою. Заслуговує уваги їх національна спрямованість,
використання музичних елементів етнічних меншин. Слід зазначити, що
«істина відносна, і "акуратність", і стриманість вираження, притаманна Цінь
Йончену, призводить до обмеження, своєрідного "стиснення" масштабу
створених ним творів» [185, с. 14], – стверджує дослідник Лі Янжонг.
Таким чином, жанр камерно-вокальної мініатюри дав можливість
композитору втілити різні нюанси людського голосу, який відбиває синтез
музики і поезії в різних формах інтонаційної експресії: з одного боку вони
тяжіють до зовнішнього вираження емоцій, а з другого передають найтонші
внутрішні психологічні стани.
В якості констант, що визначають стилістику жанру камерно-вокальної
мініатюри у творчості композитора, назвемо два естетико-стильових
фактора: 1) прихильність до антропоцентризму; 2) опора на китайські
національні витоки. Смислову основу мініатюр умовно можна розділити на
тематичні

блоки:

героїко-драматичні

пісні;

любовна

лірика;

поезія

споглядання. Мелодія вокального голосу у Цінь Йончена тяжіє до
кантиленності (в ліричних творах) і до декламаційності (у героїкодраматичних піснях).
Одним з естетичних відмінностей камерно-вокальних мініатюр Цінь
Йончена є антропоцентризм. Головним героєм творів композитора стає
Людина та її життя в різних проявах. Вокальні твори Цінь Йончена започали
точку відліку для робіт інших композиторів, оскільки в цих творах, мабуть,
вперше піднесення і звеличення «героя» змінило звичну для китайців
естетику «величі природи» над «маленькою людиною».
Найбільшу привабливість творам Цинь Йончена надає їх мелодійна
краса. Вона притаманна композитору на інтуїтивному рівні, але Цинь Йончен
працює над нею, домагаючись досконалості. Цьому сприяє знання і глибоке
розуміння композитором народної музики і західної музичної культури.
«Емоційність композитора стала родючим ґрунтом, який породив древо його
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музики», – написав про музиканта дослідник Сюй Мейжін [206, с. 39].
Цінь Йончен в своїх камерно-вокальних мініатюрах, ґрунтуючись на
звукових пошуках, намагається максимально ясно висловлювати глибокі
думки і почуття. Він з самого початку своєї творчої діяльності прагнув до
точних формулювань, і його музика зображує характерні особливості героїв і
важливість оточення образною музичною мовою, яка змальовує реальну
картину дійсності. У творах Цінь Йончена засобами музичної виразності
переданий весь спектр людських почуттів і переживань: скорбота і туга,
трагедія і радість, розповідь про революцію і мирні трудові звершення, про
новий селянський побут і про пафос робітничої професії - широта поглядів
композитора викликає захоплення.
На думку музикознавця Лі Янжонга, «Цінь Йончен – гідний часу
композитор, який змусив народ пишатися своєю приналежністю до нації і до
своєї Батьківщини – Великого Китаю» [185, с. 14].
2.3. Втілення внутрішнього світу героя в камерно-вокальній
мініатюрі Гу Цзянь Фен
Серед безлічі талановитих композиторів Китаю яскраве місце займає
камерно-вокальна творчість Гу Цзянь Фен6. Найбільш відомі камерно-

6

Гу Цзянь Фен (за національністю - хан) народилася в 1935 році в Осаці, в Японії. Її

прабатьківщина знаходиться в міському окрузі Вейхай провінції Шаньдун, відомому в
колоніальний період як Вейхай-Гаррісон або Порт-Едвард. У 1952 році Гу надійшла до
Північно-Східного музичного коледжу (нині Шеньянска консерваторія) за фахом
фортепіанна музика, в клас викладача Хо Цунхуя. У процесі навчання вона змінила
спеціальність і в 1955 році закінчувала факультет композиції цього навчального закладу.
У 1982 році вона вступила в китайську політичну партію соціалістичного спрямування
Чжі Гун, яка була одним з ключових прихильників Сунь Ятсена в його революційних
зусиллях з повалення династії Цин. У цій партії вона зробила політичну кар'єру, ставши
членом центральних комітетів партії Чжі Гун дев'ятого і десятого скликань. Так, в 1983-
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вокальні твори китайської авторки – «Схід», «Бурхливі води річки Янцзи»,
«Юний друг відповідає», «Пісня і посмішка», «Поцілунок матері», «Зелене
листя невіддільне від коренів», «Міс», «День народження матері»,«Історія
неба», «Сьогодні твій день народження», «Мій Китай». Вокальна лірика
композитора представляє особливий світ, джерелом натхнення для якого є
давня і сучасна китайська поезія.
Розвиток як класичної академічної, так і популярної вокальної музики
швидко поширював коло бажаючих долучитися до вокального мистецтва
серед різних верств населення. Майстерно пов'язавши у своїй музиці минуле
і майбутнє Китаю, Гу Цзянь Фен зробила сферу вокального виконавства ще
привабливішою для широкого загалу.
Відчувши тенденцію, в 1984 році Гу Цзянь Фен створила навчальний
центр

вокальної

музики,

заклавши

міцну

основу

для

процвітання

національного вокального мистецтва. Назвавши школу співу власним ім'ям,
музикант проголосила девіз: «Просування інновацій та талантів в області
вокальної музики через щоденну роботу». Серед випускників центру Гу
Цзянь Фен більше 50 співаків, багато з яких стали популярними китайськими
виконавцями (Су Хун, Мао Амін, Ван Шандонг, На Ін, Дуань Пінжанг, Джі
Сяодун, Сун Нан, Лю Хуань). Деякі завоювали звання лауреатів
національних і міжнародних конкурсів вокалістів-виконавців.
Камерно-вокальні твори академічного напрямку і популярні естрадні
пісні композитора були визнані декількома впливовими міжнародними
організаціями, неодноразово отримували національні китайські нагороди і
1988 роках вона була заступником директора Національного комітету Китайської партії
прагнення до справедливості зі зв'язків з громадськістю, одночасно Членом жіночого
комітету Китайської партії Чжі Гун, членом Ради Пекінської муніципальної асоціації
дружби з зарубіжними країнами, Членом Держради КНР з питань мирного возз'єднання і
розвитку зв'язків із закордонними китайськими діаспорами, членом ради китайських
композиторів в Центрі міжнародного культурного обміну. Голова комітету Всекитайської
національної асоціації працівників літератури і мистецтва [240].
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премії, зокрема, від Міністерства культури Китаю. Деякі пісні були удостоєні
таких титулів, як «Золота запис», «Улюблена пісня сучасної молоді», «Краща
робота серед танцювальної музики». Серед великих нагород - перемога в
Конкурсі композиторів Китаю в 1996 році, проведеному Китайським
музичним каналом МТВ. Авторка виграла премію за найкращий вокальний
твір в музичному конкурсі, проведеному під егідою ЮНЕСКО серед країн
Азії та Тихоокеанського регіону.
Гу Цзянь Фен – найвідоміший громадський діяч. Вона була членом
ради

кількох

міжнародних

організацій,

в

тому

числі

Китайського

міжнародного центру по культурному обміну, Асоціації по сприянню
мирного возз'єднання Китаю і Пекінської муніципальної асоціації дружби з
зарубіжними країнами. Гу Цзянь Фен неодноразово запрошувалася в якості
члена журі численних музичних конкурсів. Багато зусиль вона доклала для
захисту авторського права музикантів. До Олімпійських ігор в Пекіні
композитор написала пісню «Священний момент», яку вибрали в числі 30
кращих олімпійських пісень, які лунали під час Пекінської Олімпіади.
Пісні Гу Цзянь Фен «Молоді друзі, давайте зустрінемося!», «Вранці ми
ступили на дорогу» були оцінені як кращі популярні вокальні твори в 1980
році. Пісня «Зелене листя невіддільне від коренів» здобула перемогу на
Бєлградському міжнародному композиторському конкурсі сучасної музики.
У Китаї набула популярності пісня, написана до телесеріалу «Романс про
Троєцарствіє».
У сфері академічного вокального мистецтва композитор зосередила свої
творчі зусилля на жанрі камерно-вокальної мініатюри. У 1984 році твори
«Хто я?» і «Ранковий дзвін» були відзначені преміями на конкурсі
академічної камерно-вокальної музики. У камерно-вокальній музиці Гу
Цзянь Фен найбільш яскраво проявилося її художнє «я», були створені
шедеври, які вплинули на інші області творчості.
Камерно-вокальні мініатюри Гу Цзянь Фен, що відрізняються
витонченістю,

вишуканістю,

«елітарністю»

змісту

(рис,

здебільшого
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невластивих масовій популярній культурі), стали ілюстрацією розквіту
творчості китайських композиторів в 1980-90-і роки. Конкретним проявом
цих змін для музикантів, за твердженням Цао Шулі, було «зміна творчих
концепцій в музиці ... На історичному тлі соціальних змін можна угледіти
деякі загальні тенденції в галузі мистецтва. Услід за закріпленням
особистісної основи в процесі створення вокальних творів стало можливим
розкрити внутрішній духовний світ людей в епоху змін, відобразити в
творчості справжні почуття і прагнення» [111, с. 75]. У цей період в галузі
камерно-вокальної музики сформувалася індивідуальність композитора,
розкрилася і зміцніла її майстерність.
Одним з найяскравіших зразків жанру камерно-вокальної мініатюри є
твір «Це я» (1982) на вірші сучасного поета Чен Ксяо Гуанга, спадкоємця
традицій національної поетичної школи. Цей камерно-вокальний твір
увійшов в репертуар таких видатних виконавців, Дай Юанг, Ляо Чанг Йонг,
Вей Сонг, Мо Хуалун, Чжанг Юно Ксі. Пісня присвячена вічній темі –
любові до рідного краю, матері, красі життя. У китайській поезії завжди
використовуються прийоми прихованої асоціації, внутрішнього паралелізму,
які сприяють розумінню теми вічності, яка об'єднує людину і всесвіт.
Тема призначення людського життя, її недовговічності породила
філософсько-символічний образ мандрівника-людини, що йде по життю і
пізнає її зміст. Ментальна спорідненість китайської поезії і творчої
індивідуальності композитора свідчить про принцип автобіографізму, як
типового явища, властивого романтичній тенденції в камерно-вокальній
творчості західноєвропейської традиції. Образна сфера твору стає своєрідним
відображенням духовного досвіду самого автора. У пісні використаний
поетичний прийом вуалювання автобіографізму.
Герой-мандрівник, звертаючись до матері, ототожнює себе зі співом
річки і звуком водяного млина, наспівами бамбукової флейти, замком,
відбитим у воді місячним світлом. Світлом та любов'ю сповнені такі рядки:
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Я люблю рідну річку.
О, мамо, якщо у тебе є квітка, щоб посміхатися тобі.
Я сумую за вогнямию рідного міста.
О, мама. Ось що я – це я, що я – це я.
Моє рідне місто – місяць та його відображення у воді.
О, мамо! Якщо ти чуєш гірські пісні,
які летять далеко,
Ось що я – це я, що я – це я.
В «Це я» простежується опора на класичні традиції камерновокального жанру при взаємодії з принципами романтичної естетики. У
такому контексті «романтизм вже не напрямок, пов'язаний в більшій чи
меншій мірі з літературою, а тип світогляду» [1005, с. 7].
Емоційна аура пісні відрізняється багатим спектром переживань: від
ніжності й витонченості до пафосності і драматизму. Її важливою складовою,
як і в будь-якому музично-словесному творі, є вплив фонетики національної
мови, яка, в свою чергу, впливає на мистецтво співу, впливає на інтонаційне
наповнення вокального висловлювання (про обумовленість мистецтва співу
даними фактором, нагадаємо, пише Т. Мадишева: див., зокрема : [74, с. 35]).
Для посилення драматизму психологічного висловлювання в процесі
вокального інтонування відбувається інтенсивне «омузичнення» мовної
виразності, яка, за спостереженням того ж дослідника, «не тільки розширює
межі виразних засобів, вона також розкриває численні фонетико-семантичні
межі музично-поетичного образу і можливості трактування» [74, с. 7].
Дане наукове положення дійсно і по відношенню до іншої тенденції
камерно-вокальної лірики – її інтелектуалізації, що призведе до народження
жанру «вірш з музикою», який на всіх етапах його розвитку зберіг «значну
роль поезії в масштабах даного жанрового роду, що символізує значення
національної традиції в процесі його формування і затвердження» [106,
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с. 182].
Для втілення музичного образу твори і різноманіття відтінків
внутрішнього стану людини, занурення в світ людського Я, необхідно не
тільки глибоко проникнути в музичний текст, передаючи всю різноманітність
музичного висловлювання автора, але також вміти розкрити смислові пласти
поезії, тим чи іншим чином втілені в музиці. Складність завдання вимагає від
співака та піаніста володіння різними прийомами звуковидобування, а кожен
з видів співвідношення партій – свій підхід до ансамблевого музикування.
Композиція пісні «Це я» має яскраво виражену тричастну форму з
розгорнутим середнім епізодом. Крайні розділи побудовані на інтонаційних
оборотах фортепіанного вступу. В процесі розвитку музичного образу
фортепіанна і вокальна партії відіграють рівнозначну роль. Емоційнопсихологічний світ вокальної партії відтворений прийомами вокалізації,
розспіву в поєднанні з мелізматікою. Важливу драматургічну роль грає
символіка зовнішнього світу: звук дощу, шум млина, наспіви китайських
дудок сяо і ді.
Мініатюра відкривається фортепіанним вступом (6 тактів), де
відображені основні музично-поетичні образи: в ньому міститься основний
тематизм твору, який повторюється або варіантно розвиває вокальну партію.
У фортепіанній партії поступінно висхідна мелодія (в октавному подвоєнні,
доповнена розкладеними арпеджіо в низькому регістрі) відтворює образ
широкого роздолля і простору, передбачаючи своєрідний «масштабний» фон
для вступу соліста. Композитор використовує пентатоніку (тональність сольцзюе), з додатковими ступенями, які викликають асоціації з натуральним
сіль-мінор. Однак, здебільшого, пентатоніка виступає дуже чітко.
Вокальну тему починає висхідний рух: стрибок на квінту (ч. 5) з
подальшим витримуванням верхньої ноти відразу ж привертає увагу до
соліста. Дана інтонація являє собою мелодико-гармонійне «ядро» тематизму
твору. Вокальна партія заснована на принципі продовженого розвитку, що
характерний для китайської національно-співочої традиції так само, як і
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органічна єдність речитативу і розспіву. Краса і емоційні стани вокальної
партії

підкреслені

засобами

ладогармоніі,

а

саме,

–

соковитими

арпеджійованими співзвуччями, які наслідують прийоми виконання на цитрі
цинь.
Вокальне інтонування поетичного слова («омузичнення») відбувається
завдяки втіленню в вокальній партії прийомів виконання на національних
духових інструментах, таких як китайські флейти – ді і сяо, тембр яких
відрізняє м'якість і ніжність, душевна теплота і проникливість. Ці якості
прекрасно відображують внутрішній світ людини. Можна сказати, що
завдяки

такому

прийому

ліричний

герой

виступає

представником

китайського народу і носієм його духовно-естетичної культури.
Співочий голос ллється в плавній протяжній мелодії з великою
кількістю коротких мелізмів, асоціюючись в сприйнятті слухача зі звучанням
на неосяжних просторах батьківщини національного інструменту (флейти ді).
Свободу вокальної мелодії підкреслює змінний розмір (4/4 періодично
змінюють 5/4, 3/4; 2/4). Декламаційна виразність віршованого ритму і
гнучкість зміни метро-ритмічних акцентів в його музичному втіленні
надають стилістиці композиції риси баладності. Створенню музичного
образу сприяє і партія фортепіано, яка має рівноцінне значення з вокальною
партією.

Широкі

акорди

інструментального

супроводу,

виконувані

арпеджіато, створюють необхідний емоційний тонус. Таким чином,
композитор втілює основний стан героя, задушевність і споглядання.
У розвиваючому середньому розділі перший хід вокальної партії на
октаву вгору (ч. 8) розцінюється як вигук. Необхідно відзначити, що сіль
другої октави стає головною інтонаційної опорою як свідчення високої
теситури і напруженості висловлювання. Звучання поступово посилюється,
мелодія охоплює все більший звуковий діапазон. Подібне поступове
наростання емоційної напруги відповідає одному з типових прийомів
стародавньої китайської поезії, який називається «поворот».
У кульмінації (тт. 34-35) голос досягає найвищих тонів соль2 і ля другої
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октави, що вимагають від вокаліста великої емоційної віддачі; при цьому
фортепіанна фактура створює грандіозну милозвучність завдяки широкому
регістровому охопленню. Діалогічність вокальної та інструментальної сфер
здійснюється в структурі єдиного тематизму. Таким чином, композитор
демонструє гнучке співвідношення між рельєфом і фоном: взаємозв'язок
партій у вертикальному співвідношенні вокалу та інструменту - основа для
діалогічних відносин виконавців в драматургії пісні.
У фортепіанній партії в повній мірі проявляється оркестрове мислення
автора

за

рахунок

максимального

розширення

діапазону,

появи

багатошаровості фактури: внутрішній акордовий пласт створює відчуття
наростаючого емоційного напруження, в той час як крайні пласти виконують
функцію гармонійного супроводу.
У

репризі

в

фортепіанній

інтерлюдії

відбувається

поступове

повернення до початкового стану споглядання (див. т. 36). Мелодійна лінія,
яка тривало розгортається, поступово піднімається, закінчуючись на високій
ноті фермати, стверджуючи гімн життю. Це символізує почуття захопленої
людини. Нагадаємо, що психологія почуттів тут втілюється через зв'язок з
природоцентристською філософією сприйняття життя (туманний пейзаж,
звуки рідного міста, шум дощу, відображення місяця у воді і т.п.). Таким
чином, в новій жанровій стилістиці камерно-вокального інтонування
мініатюри «Це я» знайшла яскраве відображення ціла низка художньоліричних образів: від власне образу героя пісні, до його психологічних
уболівань, або емоційних настроїв, що змінюються від схвильованості до
задушевності і споглядання.
Ліричний

герой

пісні

і

його

психологічні

характеристики

–

задушевність і споглядання – знайшли яскраве втілення в новій жанровій
стилістиці камерно-вокального інтонування мініатюри «Це я». Головною
стилістичною особливістю вокальної музики Гу Цзянь Фен стало прагнення
авторки розкрити духовний світ людини, його почуття і переживання.
Камерно-вокальна мініатюра «Це я» – свого роду «послання» композиторки
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виконавцю і слухачеві. Це відчувається в тій серцевої відкритості і щирості, з
якою автор зверталася до свого «адресата» – матері. Твір знаходить ясну
комунікативно-семантичну функцію: пісня – подяка, пісня – визнання в
любові.
2.4. Синтез живописного і музичного в камерно-вокальній ліриці
Чжу Ліанг Ченга
Композитор Чжу Ліанг Ченг7 (Zhu Liang Zheng), автор симфонічних і
хорових творів, також створив багато камерно-вокальних творів. До ранніх
зразків камерно-вокального жанру відносяться художні пісні 1980–90-х років
«Мрія про річку Хуанпу», «Я люблю травень Чжун Чунь», «Дзвони», «Нехай
світ схвалює тебе». В середині 1990-х років з'являються видатні твори –
«Зоряне світло», «Засніжений краєвид», «Я люблю тебе, батьківщина». Після
1995 року, вступивши в період творчої зрілості, композитор пише такі
ліричні вокальні твори, як «Син Сонця», «Пісня для двох», «Мир», «Велика
стіна», «Діалог між століттями», «Я співаю для тебе навесні», «Осіння
любов», «Вічний Китай» та ін. Багато з вокальних творів композитора
відрізняються

особливим

лаконізмом

і

вишуканістю,

психологічною

насиченістю і смисловою щільністю, що дозволяє розглядати даний
музичний матеріал з позицій жанру камерно-вокальної мініатюри.
Пісня «Зоряне світло» на вірші поета Ши Чжуна відноситься до сфери
вечірньої та нічної пейзажної лірики. Опис природи залежить не тільки від
сезонів року, а й добового часу – самими численними в китайській культурі є
вечірні та нічні пісні.
7

Композитор Чжу Ліанг Ченг народився в липні 1946 року в місті Чженьхай, провінція

Чжецзян. У 1969 році він закінчив факультет композиції Шанхайської консерваторії. В
даний час - є штатним композитором в Шанхайському оперному театрі, членом
Китайської музичної асоціації, членом Шанхайської музичної асоціації та членом творчої
комісії. Має велику кількість державних нагород за особливі творчі досягнення [240].
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Небо в стародавньому Китаї було символом вищої божественної сили і
джерелом усього життя на Землі. З давніх-давен, поклоняючись Небу,
китайці вірили, що тільки їхня країна знаходиться під його заступництвом.
Китайський імператор шанувався як Син Неба і виконавець його волі.
Резиденція, або двір імператора, за китайськими уявленнями - центр всієї
Землі, і влада імператора поширюється на все, що знаходиться під Небом.
Класична китайська філософія під терміном «Піднебесна імперія» має на
увазі цивілізацію взагалі, світопорядок, який встановлюється і підтримується
владою імператора [64].
Піднебесна – так часто називають Китай поети. У китайській міфології
образ зоряного неба набуває символічного смислу. З'являючись з небуття,
рядки віршів лягають на папір таємничим візерунком вень – це слово може
позначати і літературний твір, і культурну основу в людині, і «Візерунок
Світовий», створений роботою Дао у розсипи сузір'їв, в химерному
чергуванні гір і вод. Творіння високого духу і витонченого стилю немов би ті
самі Світові Візерунки, бо у них одне джерело. Тому поетові конче необхідно
спілкування з природою, споглядати її явлену красу, через яку він
наближається до потаємного.
Образ нічного неба і Місяця (юе) пов'язували також з силою Інь, що
втілює в собі таємниче, темне начало, в той час як з силою Ян пов'язували
енергію Сонця. Стародавні китайці приписували Місяцю такі якості, як
печаль, самотність, споглядальність. Тому місячна краса стала символом
відмови від мирської суєти, усамітнення людини, її відстороненістю.
Згадується текст однієї з китайських народних пісень, яка вводить
слухача в світлу, чисту атмосферу тихої ночі:
Синє небо, місяць між хмар,
хмари біля світлого місяця,
освіжаючий блиск місяця
заливає все навколо ясним світлом.
Вона проникнута настроями смутку, зневіри і малює образ автора, з
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глибини душі якого в нічній тиші біля прохолодного джерела виливаються
сумні почуття про мінливість долі.
Зрозуміло, що зоряне небо надихає не тільки поетів і письменників, а й
композиторів, виконавців. Це – джерело творчої наснаги для всього людства;
сила, різноманіття і краса неба, його особлива атмосфера, світло зірок не
перестають хвилювати композиторів, письменників, поетів, співаків. Образ
зоряного неба і образ музики подібні: у них є ритм і безмежність. Поетичне
відчуття від пейзажу при світлі зірок і місяця, міць неба як основи
світобудови, надають людям нові сили і відчуття любові до життя. Ці
символи часто зустрічається в китайській симфонічній, інструментальній,
вокальній музиці, використовуються в текстах і темах віршів, в оповіданнях і
п'єсах.
У пісні «Зоряне світло» Чжу Ліанг Ченг спочатку, до вступу голосу,
подає фортепіанну інтродукцію – мальовничу «заставку», яка повинна
відтворити образи світлоповітряного середовища. В фортепіанній партії він
широко використовує образотворчі моменти, а, в особливо значущих місцях,
вдається до акордового викладу.
Для створення яскравого музичного образу композитор використовує
прийоми фортепіанного звукопису, якими він прагне підкреслити красу
самого тембру голосу, що буде поєднаний з партією фортепіано. Відчуття
прозорої звукової атмосфери гір виникає завдяки яскравим динамічним
контрастам. Особливе колористичне враження створюють прозорі епізоди
так званого «відлуння», де на рр об'єднуються на одній педалі звукові пласти.
Символізація слова і відповідного музичного образу відбувається
таким чином, що кожна інтонація є згорнутий образ, який миттєво породжує
у слухача певний поетичний настрій. З перших звуків партії соліста в мірних
восьмих акомпанементу створюється вражаюче за силою впливу двоїсте
враження: статичності, застиглості (за рахунок остинатного ритмічного
малюнка і повторення звуків тонічного тризвуку) і безперервно плинного
часу

(за

рахунок

«мерехтіння»

гармонійного

руху,

підтримуваного
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розчленуванням на ямбічні мотиви і зміни величини інтервалів і акордів).
У зоні кульмінацій фортепіано бере ініціативу на себе. Саме в його
партії відбувається перемикання від одного образного стану до іншого. Після
деякого гальмування, що досягається використанням уповільнюючих рух
альтерованих гармоній і поділом партій обох рук на голоси, має місце
загальне піднесення до другої кульмінації. З невеликого фортепіанного соло
починається новий виток підйому. Третя кульмінація припадає на останнє
слово вірша, який довго і радісно розспівується. Заключну крапку
динамічного

сходження

ставить

рояль.

Аналіз

діалогічних

взаємин

фортепіано і вокальних рядків виявляє об'єктний характер вокальної партії,
тісно пов'язаної з образами поетичного тексту (звідси її декламаційність,
стилізованість).
Однією з найважливіших стильових рис композиторського почерку в
пісні «Зоряне світло» стає особлива звукова барвистість музичної тканини.
Це проявляється в різних техніко-стильових прийомах, що застосовуються
автором: змішування тембрових пластів; використання колористичних
функцій гармонійної вертикалі; збагачення звучання за рахунок застосування
особливих фонічних ефектів.
Протяжність, широта і свобода мелодійного дихання, поєднання
плавної кантилени з психологічно переконливою декламацією вимагають
неабиякого професійного рівня вокалістів. Віртуозна фортепіанна фактура, її
насиченість мелодійними підголосками поряд з камерним викладом партії
рояля вимагають від піаніста, крім концертмейстерських навичок, володіння
різними звуковими прийомами, майстерності в передачі ритмічних і
поліфонічних деталей музичної тканини, тонких слухових уявлень для
пошуку необхідних гармонійних і тембрових фарб.
При виконанні пісні дуже важливо вловити загальний дух, який
знаходить вираз у єдності почуття і живописного образу.
Моя батьківщина - мій зоряний світ.
Ах, батьківщина, я повертаюся, я прийшов.
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Я - твоє зоряний світло.
Ах, ця ніч!
Ще одна маленька зірка
мовчки зійшла на небі.
Вона дасть трохи більше світла
для вогню мого життя.
Я хотів би взяти на себе
всю повноту сяйва зірки.
Сонячне світло на світанку
присвячу моїй батьківщині.
Більш глибоке почуття допомагає яскравіше намалювати музичну
картину, більш прекрасний музичний пейзаж сприяє виявленню настрою
героя. Втілення спокою, відчуженості, споглядальності, відстороненості є
важливим для реалізації даного художнього образу і ширше - відповідає
першорядній умові виразу естетики в китайському виконавському мистецтві.
Притаманний емоційній атмосфері пісні спокій проявляється двояко: поперше, в особливому психологічному стані душі виконавця, по-друге, в
звуковому образі і в загальній аурі твору. Обидва прояви тісно
взаємопов'язані.
У китайській музиці спокій характеризується такими епітетами, як
глибоке, тихе, невизначене, туманне, мінливе, невловиме. У класичному
китайському живопису художники втілюють спокій, використовуючи
символи поточної води, річки в місячну ніч (пін ху цю юе). В процесі
виконання пісні слід зберігати спокій тіла і душі, розуміти загальний дух
п'єси і виражений автором стан і, точно, уявляючи його, злитися з цим
станом.
Відчуженість і споглядальність виражаються в тихій динаміці,
туманній звучності, спокійному, повільному виконанні, які покликані
відобразити нескінченність. На китайських народних музичних інструментах,
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тембр яких порівняно ніжний і делікатний, а милозвучність незначна, в
процесі виконання часто зустрічаються епізоди піанісимо. Мелодійна, світла
і бадьора музика змінюється тихою і сутінковою.
При співі слід приділяти належну увагу розумінню відчуженості.
Безтілесність супроводжує показ відокремленого і невизначеного стану. В
естетиці китайського мистецтва як з боку почуття, так і з боку колориту
чарівність і самітність, безбарвність і безтілесність вважаються найбільш
бажаними якостями. Саме в них найповніше втілюються багатство змісту і
життєвість
втіленню

традиційної
стану

творчості

нескінченності.

Китаю.

Відстороненість

Відстороненість

міцно

допомагає
пов'язана

з

відчуженістю і спогляданням і створюється за допомогою звуку, який
поступово слабшає, згасає і народжує ефект нескінченного простору.
В середньому розділі пісні тривале і спокійне звучання народжує
відчуття далекого простору, прихованого натяку. У вступі до древнього
китайського трактату «Юе цзи» («Музичні записки») говориться, що вся
музика, природно проникаюча в душі людей, складається з прекрасних
звуків, народжених виконавцем, а не із загальних звуків і шумів [203].
У пісні отримують втілення моменти наслідування китайському
інструменту пібі, який надає вокальному твору яскравий національний
характер; крім того, ці елементи стають ефектними фортепіанними
інтерлюдіями, що дозволяють продемонструвати звукове втілення образу
китайських древніх інструментів, а також окреслюють враження від
мінливих, часом ледве вловимих явищ природи, поетизують поточну мить. У
зв'язку з цим усвідомлюється місце легато у виконанні, турбота про м'яке,
лагідне, плинне звучання, динамічну атмосферу, колорит і темброві фарби,
що

відображують

поряд

з

гармонійними,

ритмічними,

фактурними

властивостями найтонші зміни настроїв, відчуттів. При цьому не беруться до
уваги і такі суто технічні складності виконання, як міцна дихальна опора в
кантилені, стрибки мелодії, мелізматика, досить тривалі епізоди звучання
голосу на піанісимо та ін.
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Базовими рисами стилістики композитора стають кантиленність і
звукозображання. Уособленням кантиленності для композитора були
відшліфовані століттями народні пісні, які зумовили в його творах ліричний
виток, безпосередність висловлювання, переломлення епічних, танцювальноінструментальних жанрів народної творчості крізь призму інтонацій лірикопобутової пісні.
«Пісня для двох» Чжу Лянг Ченга на вірші поета Ксяо Хуанга є зразком
любовної лірики, в якій з найбільшою повнотою розкритий внутрішній світ
героя. Твір звернено до вічних, неминущим філософських тем: життя, смерті
і їх постійної супутниці любові. Таке концептуальне вибудовування
поетичної

канви,

зумовлює

логіку

драматургії

цілого,

інтонаційно

глибинного відтворення поетичного слова, а також трактує інструментальний
пласт як художньо важливий, але підлеглий вокальній партії компонент.
Потужне художнє натхнення, яким відзначена ця пісня, композитор
черпав з багатьох музично-поетичних джерел. Віршований текст виявляє
переплетення любовно-ліричної і пейзажної ліній, в яких майстром ліричного
слова була задана висока «тональність» духовності.
Драматичні образи займають в цьому творі центральне місце, при
цьому домінантною є ідея цінності життя. Тема «лірико-драматичної сповіді»
з усім різноманіттям її емоційних відтінків виявлена в цьому вокальному
творі з величезною художньою силою. Почесне місце в пісні займають
романтизовані картини природи, на які проектуються душевні потерпання
героя.
Ти - в північному державі, я - в південній його частині.
Коли ти побачиш зірку на світанку,
Вона буде дивитися на тебе,
Як я б дивився з ніжністю на тебе.
Коли ти бачиш захід у горах,
Знай, що ти присутня в моїх снах.
Ти в горах, я в море.
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Коли ти бачиш хвилі в морі,
То хвилюється моє самотнє серце.
Коли ти бачиш хмари, що пливуть в небі,
Це моя любов летить до тебе,
Моя кохана!
Типово романтичні прийоми – оновлений лад інтонацій, посилення
ролі барвистості, гнучкі і динамічні музичні фрази, вітіювата мелодія, що
вимагає від вокаліста точності дихання, – подані тут з граничною
закінченістю. Завдяки своїй безпосередності і поетичному настрою «Пісня
для двох» сприймається як вільний емоційний вилив.
Перші вступні такти інструментальної партії вводять слухача в
емоційну сферу пісні. З перших інтонацій рояля, а потім і у соліста – любовні
муки, у віртуозних пасажах супроводу – схвильованість, настрій трагічної
приреченості. Кожний новий виразний прийом, знайдений автором,
виявляється засобом конкретизації психологічного образу. Зміни настроїв
знаходять своє відображення в поетичному тексті навіть більшою мірою, ніж
в музичному варіюванні.
Деталізована, барвиста, рухлива гармонія акомпанементу висловлює
мінливу

емоційну

атмосферу,

її

тонкі

нюанси.

У пошуках найбільш яскравої і правдивої передачі образів поетичного
першоджерела композитор використовує нові виразні засоби музики,
демонструє високий рівень володіння сучасними техніками письма,
націленими на глибинне втілення змісту поетичного тексту.
Аріозно-декламаційний

склад

мелодії,

акцентована

емоційність,

повнозвучний характер фортепіанного супроводу, надають пісні характер
піднесеного баладного оповідання. Наскрізною рисою твору виступає мелос
баладного типу, для якого характерні розмірений ритм, речитативно-аріозна
мелодика, багата повтореннями звуків, що обертаються, зазвичай, в
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обмеженому діапазоні. Так народжуються великі можливості поєднання,
синтезуються запозичені з фольклору мелодійні інтонації, ладові структури і
ритмічні формули з багатьма засобами і прийомами нових композиційних
технік.

При

цьому

малий

масштаб

пісні

підкреслює

особливу

«сконцентрованість» вокального твору через лаконізм змісту.
У вокальній мініатюрі багато цікавих знахідок, що стосуються як
поетичного, так і музичного текстів. Наприклад, експерименти зі звуком,
суть яких – у тісному пов'язанні смислової і фоносемантічної суті слова з
його музичним інтонуванням. Партія фортепіано, поряд з функцією, що
підтримує вокальну лінію, активно насичується символічною значущістю,
знаходячи

смислову

самостійність,

а

також

нерідко

стає

областю

сонористичних пошуків.
Необхідно відзначити невичерпний ресурс фортепіанного супроводу,
що дозволяє поставити питання про трактування партії інструменту та
виокремити його як особливу проблему, оскільки вона не обмежується роллю
простого супроводу.
Композитором

використовуються

різноманітні

прийоми,

що

дозволяють реалізувати художньо-виразні можливості інструменту. Завдяки
його потужному художньому потенціалу здійснюється важливий для
сприйняття сучасним слухачем аспект – візуалізація звукових образів за
допомогою прийомів звуковиразності.
У фортепіанній партії широко використані арпеджійовані пасажі і
акорди. Вже у вступі показаний захоплений, емоційно схвильований за своїм
настроєм образ. Різноманітні темброві нюанси і надалі досягаються за
допомогою фортепіанної фактури і численних виконавських прийомів, таких
як протиставлення різних регістрів, використання пентатонного ладу,
арпеджійованих акордів, всіляка мелізматика (морденти, трелі, форшлаги).
Все

це

передає

яскраві

полум'яні

почуття

людей.

Фортепіано не тільки заповнює зони вокальних пауз в середньому розділі
пісні, а й веде реальний діалог з партією вокаліста, яка поступово дробиться,
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переходить в декламацію у вигляді коротких фраз. На інструментальну
партію доводиться і драматична кульмінація, розташована в зоні «золотого
перетину».
У мініатюрі «Пісня для двох» спостерігається принцип діалогу, який
використовує елементи бесіди, відгомону, коментаря. Виконання вокальних
творів

композитора

звукозображувальні

з

супроводом,

функції,

який

багатими

виконує
складними

психологічні

та

виконавськими

прийомами, вимагає від музикантів вміння відчути їх емоційний зміст. Для
цього необхідна багата духовна культура, зрілість художнього мислення,
емоційна чуйність, розуміння стильових та жанрових тенденцій.
Протяжність, широта і свобода мелодійного дихання, поєднання
плавної кантилени з психологічно переконливою декламацією пред'являють
суворі вимоги до професійного рівня вокалістів. Віртуозна фортепіанна
фактура, насиченість акомпанементу мелодійними підголосками поряд з
камерним

викладом

акомпанементу

вимагають

від

піаніста,

крім

концертмейстерський навичок, володіння різними звуковими прийомами,
майстерності в передачі ритмічних і поліфонічних деталей музичної тканини,
тонких слухових уявлень для пошуку необхідних гармонійних і тембрових
фарб.
Аналіз використовуваних Чжу Ліанг Ченгом прийомів метроритмічної
організації музики починається з прикладів метричної змінності. Ритміка в
мініатюрах

композитора

багата

і

різноманітна.

Це

пов'язується

з

особливостями поетичного тексту – з типом віршованої структури і
трактування її композитором. Виявляються такі особливості метроритмічної
організації, як метрична змінність або рідко використовувані розміри.
Порушення регулярності метричної структури виявляється в нестандартній
організації тактового простору всередині такту, в різному угрупуванні
тактових долей.
Так, в вокальних мініатюрах Чжу Лянг Чена використовуються
змінними розміри. Наприклад, в «Пісні для двох» розмір 4/4 часто
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змінюється на 2/4, що дає відчуття неквадратної будови тактів. Велика
кількість поліритмічних поєднань ув'язується з органічною поліфонічністю
фактури. Прагнучи урізноманітнити ритмічно однорідний рух в партії
фортепіано, композитор змінює структуру традиційних ритмо-формул.
Органічна поліфонічність фактури природно веде до поліритмічних
сполучень. Дуже велике число ритмічних малюнків «два на три». У випадках,
коли інструментальна партія представляє собою ритмічно однорідний рух,
композитор прагне урізноманітнити його як за рахунок мотивів, що мають
свій ритмічний малюнок, так і за допомогою коротких ліг, розчленуванням
на ланки, які долають одноманітність суцільного фону.
У фортепіанних партіях мініатюр Чжу Ліанг Ченга часто зустрічається
пунктирний ритм – засіб виразності, що має найширший виразний спектр,
здатний (поряд з іншими засобами) передавати найрізноманітніші настрої.
Пунктирні малюнки створюють як пафосні, активні образи, так і трепетний,
мерехтливий фон. Ще ритмічна різноманітність музичної тканини романсів
збільшується завдяки грі акцентів.
У мініатюрах Чжу Лянг Чена роль рельєфу бере на себе, зазвичай,
вокальна партія, але поділ на рельєф і фон характерний і для партії
фортепіано. Гомофонно-гармонічний тип фактури в вокальних творах
композитора представлений у вигляді повторюваних акордів, фігурацій або
остинатних фігур. Подібна фактура індивідуалізується за рахунок її
мелодизації.
Необхідно відзначити виконавські вказівки в тексті фортепіанної партії
романсів як найважливіший засіб розкриття художнього змісту. Чжу Лянг
Чен прагне до максимально докладного відображення музики в нотному
тексті, як це характерно для композиторів, які є одночасно видатними
виконавцями. Він фіксує в нотному тексті темпові, динамічні, артикуляційні,
педальні, аплікатурні вказівки. Важливість вивчення таких виконавських
ремарок визначається тим, що вони дозволяють не тільки повніше розкрити
зміст музики, а й дають уявлення про власну виконавську манеру автора.
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Його гру відрізняла висока культура інтонування. У численних словесних
ремарках, вилках, акцентах, лігах композитор дає докладні вказівки з
інтерпретації його творів. Точність і повнота музичного запису допомагає
вокалісту і піаністу подолати фактурну складність твору і створити якісний
ансамбль.
Найчастіше

фортепіанна

прелюдія

камерно-вокальної

мініатюри

визначає загальний настрій всієї п'єси. Тут необходимо відзначити особливу
роль концертмейстера, який вже в перших тактах п'єси повинен сказати
«багато в малому», бо в його першому соло закладені всі основні виразові та
змістовні функції. Далі зі вступом вокаліста відбувається розвиток фактурногармонійного комплексу твору, заснованого на тонально-гармонійної основі.
У

вокальній

партії

зосереджені

основні

інтонаційні

елементи,

що

демонструють національну стилістику. Композитор дуже красиво вплітає в
типово романтичну фактуру п'єси найтонші нюанси, пов'язані з ладовою та
римтічною своєрідністю національних наспівів. У довгих нотах вокаліста
фортепіано заповнює їх простір фигураціями через всю клавіатюру, з одного
боку, підтримуючи ладогармонійну основу пісні, з іншого, створюючи
певний національний колорит завдяки імітації прийомів гри на старовинних
китайських інструментах.
Камерно-вокальні мініатюри Чжу Лянг Чена відкривають багату
палітру виражальних можливостей у створенні цілісного музичного образу.
Фортепіанна партія насичується підголосками, імітаціями мовних інтонацій,
часто з використанням поліфонічних прийомів. Інструментальний супровід в
вокальних творах відрізняється різноманітністю фактури і колористичних
відтінків.
Диференційоване, глибоко продумане використання засобів художньої
виразності

вимагало

відповідної

фіксації.

Як

показує

аналіз,

не

задовольняючись детальним позначенням всіх складових нотного тексту,
композитор вдається до роз'яснення манери гри в примітках до окремих
романсів. Особливим багатством відрізняється

набір визначень, що
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відносяться до характеру музики. Що стосується темпових ремарок, в цілому
в камерно-вокальних мініатюрах переважають середні темпи. Крайні темпи –
Grave і Presto – використовуються в одиничних випадках. Це пов'язано як з
жанром вокальної музики, для якої крайні темпи не характерні, так і з
щільністю, деталізованістю фортепіанної фактури.
Темпові ремарки зазвичай супроводжуються уточненням міри руху. У
ряді випадків ідея руху дана через вказівку на характер музики, а також
зустрічаються зразки, в яких буває проставлений метроном. У зв'язку з
метрономічними вказівками розглядаються причини їх розкиду навіть при
одному

і

тому

ж

темповому

позначенні.

Темпова

неоднорідність

проявляється через зміну темпу в середній частині камерно-вокальної
мініатюри. Надаючи величезного значення ролі темпових еволюцій для цілей
інтонаційної виразності і виявлення драматургії музики, Чжу Лянг Чен
докладно відзначає їх, використовуючи, крім звичайних «нейтральних»
вказівок, терміни, що мають образний характер.
Розстановка динамічних вказівок у вокальній і фортепіанної партії
диктується турботою про співвідношення звучності рояля і соліста, в ній
проявляється глибоке знання можливостей інструменту. Динамічні відтінки в
багатьох випадках супроводжуються зазначенням на характер музики.
Особливу увагу композитора до вилок пов'язано з його постійним
прагненням організувати виконавський процес навколо точок інтонаційного
тяжіння.
Таким чином, в жанрі камерно-вокальної мініатюри Чжу Ліанг Ченга
спостерігаються такі нові тенденції, як розширення семантичного (ідейнотематичного) змістовного поля жанру; вихід за межі структури в напрямку до
пісні-балади; новації в області стилістики, засновані на синтезі національної
лексики з професійними техніками композиції – як класичними, так і
сучасними; використання цілого ряду виконавських (напружена теситура,
стрибки, мелізматика, динаміка) і ансамблевих (єдність інтонації і
артикуляційних

штрихів,

тембровий

збіг,

наслідування

прийомам
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стародавніх китайських інструментів) прийомів.
2.5. Ліричні мініатюри Ао Чанчуня: принципи взаємодії вокалу і
фортепіано
Ао Чанчунь (Ao Chang Qun)8 – автор багатьох музичних творів, серед
яких є відмічені вищими нагородами конкурсів композиції, як в Китаї, так і в
8

Ао Чанчунь (народився в 1950 році в місті Лешань) - китайський композитор ханьської

національності, професор, декан Сичуанської консерваторії музики, ректор Сичуанської
консерваторії (2002-2010), віце-президент Союзу Літераторів Китаю, голова Сичуанської
музичної асоціації, член комітету десятого скликання НПКРК (Народна політична
консультативна рада Китаю). У різний час займався громадськими навантаженнями в
складі комітетів, редакційних рад, урядових комісій. Свою трудову діяльність розпочав
рано, у вересні 1969 року. З 1977 року Ао Чанчун навчався на факультеті композиції
Сичуанської консерваторії музики у професора Хуан Вана, яку закінчив з відзнакою в
1982 році, і тут же залишився працювати на посаді викладача. Протягом багатьох років
займався вивченням музики і техніки композиції. Присвятив себе адміністративній роботі,
відповідав за персонал, фінансові питання, здійснював нагляд за роботою навчальних
закладів, політичну та ідеологічну роботу. У 1993 році в якості запрошеного вченого
відвідав США, де в Мічиганському університеті представляв китайську симфонічну
музику і свої власні композиції. Був тепло зустрінутий і високо оцінений американськими
колегами. Лауреат персональної премії від Державної ради Китаю, вчений і технічний
секретар Народної політичної консультативної ради Китаю з питань культури, керівник
політичного комітету з культури 10 скликання в провінції Сичуань і 11 скликання в
Ченду. З 2007 по 2012 працював в Міністерстві освіти Китаю. Член Академії наук Китаю.
Був заступником партійного секретаря Сичуаньської літературної федерації, пізніше віце-президентом Музичної асоціації провінції Сичуань. Науковий консультант і
технічний редактор академічного наукового журналу «Китайська музика» в провінції
Сичуань. З 2007 по 2012 роки був головою комітету з вищих мистецтв при Міністерстві
освіти. Штатний член кваліфікаційної комісії при Академії наук Китаю. Має урядову
нагороду «Переможець конкурсу на отримання спеціальної грошової допомоги Держради
КНР». Наукові роботи Ао Чанчунь опубліковані в кількох національних музичних
журналах. В даний час є виконавчим директором Музичної асоціації міста Ченду [240].
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міжнародному масштабі. Дуже популярними в Китаї стали пісні композитора
«Я люблю тебе, Китай», «Захід над Цзяюйґуань», «Мама Гезан Ла»,
«Ностальгія за Ченду», «Радий поділитися», «Я і місяць Лі Бая»,
«Батьківщина», «Прекрасний Китай». Найбільш представницькою роботою
композитора є пісня «Я люблю тебе, Китай». Шанувальники телесеріалів і
фільмів знають Ао Чанчуня як автора музики до десятків фільмів, серіалів,
драм, балетів, пісень поза кадром та ін. Зокрема, набула популярності його
музика до історичного фільму режисера Моу Тунфея «Чорне сонце: Різанина
в Нанкіні» (1995), фільмів «Кров душі», «Озеро Лугу».
Добре відомі в Китаї хорові твори композитора: симфонія «Воїн з
провінції Сичуань» для хору і оркестру, хорова фантазія «Сонце», акапельні
хори «Ностальгія» і «Озеро Лугу». З його інструментальних творів найбільш
відомі «Симфонія життя», «Велике Ляошанське капричіо», симфонічна
увертюра «Пам'ять», великий концерт «Ворота Ченду», струнний квартет
№ 1 «Молодіжний», Соната сі мінор для фортепіано та скрипки; танцювальна
музика: «Палац плачу і сліз», оркестровий дивертисмент, симфонічна поема
«Кхам», «Оркестрова музика в стилі Шань Цян», фортепіанна сюїта
«Дитинство» та інші. Композитор не забував писати дитячий репертуар, який
включає пісеньки: «Мама Гезанг Ла» (дитяча лічилка), «Привіт» (дитяча), «У
мене є кілька насіння» (дитяча) і т. ін.
Серед камерної музики помітні Перший струнний квартет «Молодь»,
Соната для фортепіано і скрипки: «Соната сі мінор». У танцювальній музиці
можна виділити музику до балету «Плач і сльози в палаці». У композитора є
хоровий твір «Мрія століття» і музична драма «Історія в аеропорту».
Твори Ао Чанчуна часто виконуються китайськими і зарубіжними
музичними колективами в Китаї, Гонконгу і на Тайвані, а також в Японії,
Кореї, Європі та інших країнах. Так, в 2012 році на китайський Новий рік,
пройшов великий концерт в Цинциннаті. Симфонічний оркестр консерваторії
Цинциннаті зіграв симфонічну поему «Кхам», а співак Лі заспівав пісню «Я
люблю тебе, Китай». У новорічному концерті в 2012 році на Китайському
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національному телебаченні пісню Ао Чанчуна «Я люблю тебе, Китай»
виконували відомі співаки Дай Юйцяо і Інь Сюмей. Міністерство культури
на

шістнадцятому

національному

музичному

конкурсі

симфонічної

композиції відзначило «Премією Венхуа» оркестровий твір «Велике
Ляошанське капричіо».
Серед інших помітних праць автора, які були відзначені на музичних
конкурсах, стали «Веньчуанський землетрус» і «Симфонія життя», які
отримали четвертий заохочувальний приз. «Симфонію життя» виконував в
стінах Московської консерваторії симфонічний оркестр Міністерства
оборони РФ. Ця робота також звучала в Пекіні, Шанхаї, Тайюані, Ченду,
Цинчуань та інших місцях.
«Велике Ляошанське капричіо» було написано композитором до
традиційного весняного Міжнародного музичного фестивалю в Шанхаї
«Шанхайська весна» в 2010 році. Його виконав симфонічний оркестр оперної
музики під керівництвом відомого диригента Чжана Гуояна. Окремо від
цього виконання капричіо звучало у виконанні симфонічного оркестру
Шеньянської консерваторії і Сичуаньського симфонічного оркестру.
Пісні Ао Чанчуня неодноразово звучали в зарубіжних країнах, в
Гонконзі, Макао, на Тайвані. Географія виступів дуже широка: ЄвропейськоАзіатський фестиваль мистецтв в Баден-Бадені, Міжнародний фестиваль в
Дейтоні (США), Фестиваль в Ідзумі-Сано Сіті Холі (Японія), на святі
Національний день в Гонконзі, в новому концертному залі в Тайбеї.
Практично завжди в таких концертах звучить пісня "Я люблю тебе, Китай".
Ще одним твором, який заслужив міжнародне визнання, стала фортепіанна
сюїта «Дитинство». Її чули в Іспанії, в Музеї Гуггенхайма, в Карнегі-холі в
Нью-Йорку, Люксембурзі, Південній Кореї, Шанхаї, Ченду.
В останні роки Ао Чанчун є головою національних музичних
конкурсів,

зокрема,

конкурсу,

проведеного

Центральним

відділом

пропаганди, конкурсів китайської музики «Золотий Колокол» і «Золота
запис». Його твори опубліковані в найбільш важливих національних
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музичних виданнях «Гонконг Інтернешнл» і «Азія Пасифік». Вибрані твори
Ао Чанчуня входять в програми міжнародних фестивалів сучасної музики,
що проводяться в Люксембурзі і Південній Кореї.
Кращою похвалою композитору стала промова після концерту в залі
Шанхайської консерваторії в 2012 році, відомої китайської співачки Чжоу
Сяоянь, яку називали «Китайський соловей». Професор і педагог Чжоу
Сяоянь (померла у віці 96 років в Шанхаї в 2016 році) вимовила теплу
промову, в якій, зокрема, сказала: «<...> хороші пісні Ао Чанчуня скоро
увійдуть в наші підручники. Ми ще не раз почуємо багатьох людей, які
співатимуть пісні композитора Ао Чанчуня. Я стоячи аплодувала його пісні
"Я люблю тебе Китай". Чому ж його пісні настільки гарні? Тому, що своє
натхнення Ао черпає в національних, етнічних мотивах, темах пісень
національних меншин, особливо таких, як Дуо Синань. Ці пісні дійсно
мелодійні, а їх виконання завжди настільки артистично, що це не може
залишити слухачів байдужими. Композитор щоразу демонструє любов до
цієї народної творчості в своїх творах. Я додам, що Ао Чанчун не тільки
композитор, але, до того ж, керівник музичної школи і виконує множинні
суспільні функції. Він воістину приніс славу вокальному мистецтву нашої
провінції Сичуань» [199, с.16].
Якщо звернутися до вокальних мініатюр композитора «Розставання»,
«Повернення», «Серце і очі», «Летить Сонце», «Ми завжди разом» та ін.,
неважко помітити, що в них партія фортепіано не тільки рівноправна з
вокальною партією, але нерідко є домінуючою, що спонукає назвати такі
твори невеликими ліричними поемами для фортепіано та голосу або
вокально-інструментальними дуетами.
У композитора практично немає вокальних мініатюр, акомпанемент
яких був би простим супроводом, тлом, що дає гармонійну основу у вигляді
акордів або фігурацій. За багатством звукового світу, різноманітності
фактури, найтоншої вичинки деталей, по використанню засобів виразності
камерно-вокальні мініатюри композитора не поступаються творам для
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фортепіано соло. Фортепіано бере на себе особливу драматургічну функцію
«музичного театру в мініатюрі», в зв'язку з чим інструментальна партія є не
тільки дуже піаністичною, але і складною, іноді навіть віртуозною.
При цьому обидві партії (вокал і фортепіано) пройняті стихією поезії,
утворюючи як би єдине музично-поетичне поле. Вокальні інтонації, що
відображують специфіку віршованого тексту, природно перетікають в його
фортепіанні опуси. Останні, в свою чергу, дають імпульси до створення
вокальних творів.
Так, в мініатюрі «Летить Сонце» на слова Гао Шу Ксина вокальна
партія немов би «росте» з фортепіанної. Інструментальній партії доручається
тематичний матеріал, вона бере на себе роль ладо-гармонійної основи і
завдяки цьому виявляється основним носієм образного змісту. Тут очевидні
прикмети ліричного оповідання, що з'єднує реальне і фантастичне,
мальовниче і драматичне. Характерною рисою цього твору виступає
мелодекламація, яка прагне передати всі особливості природної мови.
Завдяки цьому композиторові вдається передати повний спектр емоційних
почуттів героя.
Сонце летить,
Разом з ним мої надії.
Мій голос заповнив небо.
Лети, лети, Сонце!
Я чую голос у вітрі,
Я бачу твої очі!
В результаті аналізу виконавських ремарок можна встановити, що
особливим

багатством

відрізняються

визначення

характеру

музики;

виявляються улюбленим композитором образні визначення. Що стосується
темпових ремарок, в романсах переважають середні темпи, нерідко з
уточненням заходів руху. Визначення характеру музики або жанру замість
темпових ремарок зазвичай супроводжується вказівками метронома, що

148
відрізняються великим розкидом, пов'язаних з вибором основної метричної
одиниці.
Детальні вказівки темпових позначень сприяють більш точній агогічній
реалізації музичного тексту, рішенням її драматургії, інтонуванню музики.
Тією ж постійною турботою про інтонаційну виразність, а також про
співвідношення звучності фортепіано і соліста диктується характер і
розстановка динамічних вказівок, особливо тих, які стосуються позначення
динамічних процесів. У сфері артикуляційних вказівок композитор особливу
перевагу віддає штриху legato, що пояснюється його установкою на
цілісність, безперервність музичного розвитку.
Вокальна партія побудована на основі широкого дихання і тривалої
музичної фрази. Партія фортепіано займає весь фактурний простір, надаючи
співу певний масштаб. Інструментальній партії відводиться провідна
драматургічна роль. Вона постійно веде основну подієву лінію твору,
змушуючи поступово дінамізуватися соліста. Основна кульмінація також
відведена в мініатюрі розгорнутій фортепіанній інтерлюдії.
У камерно-вокальній мініатюрі «Розставання» на слова Ху Чжи Мо
панує принцип дуету, який представляє поєднання і розвиток контрастних
образів. У цьому творі інструментальний супровід також є визначальним для
ансамблевого

співвідношення

співака

і

піаніста,

оскільки

саме

в

фортепіанній партії, а не в вокальній зосереджений основний сенс і художній
потенціал мініатюри.
У вокальній же партії спостерігається тенденція до інструменталізації –
відмови від будь-якого мелодійного розгорнення, гранична лаконічність.
Цьому також спряє поетичний текст твору, побудований на нетривалих
фразах. Настрій музики тісно пов'язаний з поетичним словом. Тому музика і
текст у мініатюрі утворюють єдиний музичний простір. Своєрідним
інтонаційним

«ядром»

виступає

триольний

напів,

заснований

на

пентатоновому ладі. Важливою складовою, від якої залежить інтонаційність
пісні, є особливості фонетики китайської мови. Тому треба звернути увагу на
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особливість характеру голосу, його польотність,

а також на дикцію. У

голосних звуках треба дуже уважно працювати над кожним складом тексту.
Коли герой згадує своє життя й починає мріяти, характер музики
змінюється на більш схвильований. Це відчувається у всій фактурі твору:
поліфонічне з’єднання ліній демонструє інтонаційну і темброву взаємодію
вокальної та інструментальної партій.
Я йду. Ніжно і тихо
Прощаюся і махаю рукою хмар.
Золота верба на березі річки,
Немов наречена наречена
У заході яскравих променів в хвилях.
Вона залишиться в моєму серці.
Ось басейн в тіні в'язів.
Це не їх тло, це не джерело, а веселка на небі.
Це мій сон? Мрія?
Човен пливе вгору за течією,
Спів в блиску зірок ...
Але я не можу співати.
Для мене все замовкло,
Навіть комахи замовкли для мене.
Я мовчки їду, потихенько
Машу рукою хмарам.
Лінія

голосу

змінюється

в

залежності

від

співвідношення

з

інструментальними побудовами, чуйно реагує на характер їх взаємодії. У
зв'язку з цим незмірно зростає смислова значимість інструментальної основи.
У взаємодії вокальної та інструментальної партій виникає своєрідна
функціональна змінність. Такий тип вокальної мелодії неможливо уявити
поза діалогом з фортепіанної партією. Одним з джерел тематизму у
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композитора є орієнтація на мовну ритміку. Це широко представлено як у
вокальній, так і в фортепіанної партії. У гармонійній структурі камерновокальної мініатюри з характерним для неї інтенсивним гармонійним
розвитком виявляється специфічність, пов'язана з типом вокальної мелодики.
Багатоплановість і досконалість фактури в мініатюрах Ао Чанчуня
знаходить своє вираження у використанні композитором різних її типів. Так,
для камерно-вокальних мініатюр характерна трансформація фактури одного
типу в фактуру іншого типу, зокрема, поліфонізація гомофонного складу. На
прикладі ряду творів розкривається обумовленість фактури прагненням
композитора

найбільш

повно

розкрити

зміст

поетичного

джерела.

Поліфонічність фактури грає величезну роль у її виконавській реалізації.
Докладне вивчення темпових, динамічних, артикуляційних, педальних,
аплікатурних вказівок, зафіксованих в нотному тексті, дозволило зробити
висновок про те, що це стало наслідком такого творчого процесу, при якому
кожна деталь реальної звукової картини пропускалася композитором через
ретельно

продуману

вокальну

та

піаністичну

інтерпретацію,

яка

безпосередньо випробувалась ним на роялі.
2.6. Принцип мініатюризації в художніх піснях Ксу Пей Донга
Композитору Ксу Пей Донгу (Xu Pei Dong)9 належить велика кількість
9

Ксу Пей Донг народився 1 лютого 1954 року в місті Далянь. Його професійна музична

кар'єра веде відлік з 1970 року, коли його в шістнадцятирічному віці взяли на роботу в
якості головного соліста-віолончеліста в Військовий ансамбль пісні і танцю військового
округу Фучжоу. У 1976 році він був зарахований на факультет композиції в Центральну
консерваторію, де згодом навчався у професора Ду Мінсіна. Після закінчення навчання в
1979 році, він повернувся в Фучжоу, на місце своєї попередньої роботи, в Ансамбль пісні і
танцю військового округу, і в тому ж році став його штатним композитором і диригентом.
У 1985 році його розподілили в Китайський драматичний театр опери та танцю в якості
композитора і диригента. У цьому ж театрі, трохи пізніше, він займав посаду керівника
оркестром, а потім став віце-президентом театру. Ксу Пей Донг є також заступником
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музичних творів, які включають оперу «Прихильність генерала», пантоміму
«Квітка до торжества», музику до художнього фільму «Молодіжний рок-нрол», а також музику до 50 телевізійних драм і телесеріалів. Особливо
значущими творами, які китайські музичні критики, як правило, згадують в
зв'язку з ім'ям композитора, є: музика до танцювальної драмі «Зао Хуа»,
музика до телесеріалу «Лебідка» («Котушка»), «Жінка і благополуччя»,
танцювальна драма «Тінь від забору», музика до телевізійних драм «Час
світу» і «Пора імператора Юнчжена», «дорослі» пісні – «Я належу тобі»,
«Люблю Китай», «Гімн китайських журналістів» та дитячі пісеньки «Рука об
руку», «Пісня героя», «Пісня до танцю», «Любов до річки Ліцзян» і т. ін.
Ксу Пей Донг неодноразово працював в якості організатора та
головного музичного керівника різних важливих національних культурних
заходів і концертних виступів, був членом журі різних музичних конкурсів.
Також він багато разів брав участь в міжнародних музичних фестивалях,
конкурсах популярної музики, був учасником делегацій по культурному
обміну. Серед країн і регіонів, які він відвідав, – США, Німеччина, Італія,
Франція, Австралія, Південна Африка, Зімбабве, Кенія, Румунія, Південна
Корея, Японія, Єгипет, Австрія, Чехія, Словаччина, Росія, Казахстан,
Сінгапур, Гонконг, Тайвань та інші.
В даний час Ксу Пей Донг є віце-президентом Китайської асоціації
музикантів,

віце-президентом

Всекитайської

федерації

літератури

і

голови Китайської академії легкої музики, завдяки чому він отримує персональне
фінансування від Державної ради КНР. У 1990 році редакційний відділ Китайського
музичного щорічника висунув Ксу Пей Донга як кандидата на титул «Китайська музична
знаменитість», який за результатом конкурсу було присуджено композитору. У 1992 і
1996 роках він став володарем звання лауреата Національної премії «Один з 10 кращих
авторів текстів і музики Китаю». У 1996 році за видатний внесок в культурні досягнення
країни музикант був нагороджений почесним знаком Державної Ради КНР «За досягнення
в композиції протягом славних 20 років музичного життя Китаю», а також нагородою «За
досягнення в китайській поп-музиці». У 1999 році він отримав почесний Всекитайський
титул «Один зі ста кращих молодих авторів» [165].
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мистецтва, віце-президентом Китайської асоціації легкої музики, членом
правління Китайської асоціації за кордоном «Дружба», членом правління
Китайського

телевізійного

музичного

дослідного

товариства,

віце-

президентом Китайського товариства сприяння екологічній культурі,
почесним головою Китайського Дитячого музичного товариства та членом
Національного

комітету

Китайського

Народного

Політичного

консультативного комітету (ВК НПКРК).
Вокальні твори Ксу Пей Донга налічують близько тисячі художніх
пісень. Деякі з них дуже популярні в Китаї, наприклад, «Улюблене рідне
місто», «Шістнадцятий місячний місяць бачить повний Місяць інакше, ніж
інші п'ятнадцять», «Віки щастя і біди», «Не можу так жити», «Доля - не
котушка» , «Пікантна дівчина», «Пейзажі тут виключно красиві», «Рожевий
Місяць», «Музика сонячного світла», «Напрямок на Реюньон», «Любов наша,
Китай», «Я прийду з неба, як сніжинка», «Політ навколо землі», «Азіатський
вітер», «Щастя між Небом і Землею», «Сподіваюся, що в Китаї завжди буде
достаток» і т. ін. Композитор опублікував майже сто альбомів своїх творів,
серед яких понад 60 музичних творів отримали різні види премій і
національних нагород.
Гідне місце серед вищеназваних творів Ксу Пий Донга займає камерновокальна мініатюра, що стала для композитора певною поєднувальною
ланкою між минулим і сучасним. З одного боку, цей жанр дав можливість
композитору застосувати творчу спадщину найдавніших національних
традицій, які протягом століть сформувалися в китайській поезії і музики. З
іншого боку, камерно-вокальної мініатюра стала для Ксу Пий Донга сферою
новаторських творчих експериментів, що знайшло відображення в мелодиці,
метроритмі, гармонії і фактурі. Йдучи шляхом синтезу західних і китайських
елементів музичної мови, композитор формує стилістику своїх творів.
Камерно-вокальна мініатюра «Прекрасна троянда» на вірші Ванг Люо
Бінга (Wang Luo Bing) присвячена найдавнішій темі китайської поезії –
милування квіткою, «цвітінню квітів», яку оспівали у своїй творчості багато
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композиторів. Так, добре відомі китайські художні пісні Чжао Юань Женя «Я
сумую за ним», Хуан Цзи «Три бажання троянди». Затвердження ідеї краси в
єдності її зовнішнього і внутрішнього проявів відбувається на основі
захопленого споглядання і оспівування краси троянди. За твердженням
дослідника У Хуньюаня, за законами китайської «поезії садів і полів» образ
Рози ідентифікується з юною прекрасною дівчиною. Її краса, «її цвітіння, її
бажання обумовлюють становлення художнього образу цієї вокальної
мініатюри» [106, с. 97].
Як і загалом в китайській поезії, в мініатюрі «Прекрасна троянда»
природа і людина злилися в нерозривній єдності. Близькість людини до
благодатної китайській землі, з її квітами і плодами, її деревами і птахами
ототожнює образ батьківщини. Музична атмосфера твору пройнята
відчуттям світла і відвертої радістю чуттєвого сприйняття природи.
Згідно древнім китайським світоглядним трактуванням, поезія завжди мала
звучати як голос серця, обз'єднаний з потаємною безоднею світобудови. Так,
і прекрасна квітка, і народжений з серця поета вірш, беруть початок з
Всесвіту, який рухається в просторі і часі, підкоряючись ритму Великого Дао
[34].
Поетичні рядки першоджерела Ванг Люо Бінга продовжують такі риси
стародавньої китайської поетичної мініатюри, як «лаконізм, концентрація,
щільність розташування смислових образів; вчений стиль, який передбачає
введення безлічі вільних, як завуальованих, так і відкрито декларованих
асоціацій з іншими, як правило, більш давніми поетичними текстами,
дозволяли поетам висловлювати глибоко філософський зміст в малих
формах» [106, с. 183-184].
Надзвичайна лаконічність і мальовнича барвистість віршів Ванг Люо
Бінга несе певне смислове навантаження. Поет порівнює прекрасну дівчину з
чудовою розою. По суті, лаконічна пісня – освідчення в коханні.
Мила, мила, Марія!
Ти прекрасна, як троянда.
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Я полював на коні на пагорбі.
Я чув твою пісню в горах і в хмарах.
Пісня вразила мене.
Я скотився з пагорба.
Ой - ой - ля - ля - ля!
Я прошу тебе прийти до мого дому
Сьогодні ввечері.
Коли місяць піднімає свої струни.
Барвистість тексту відображена композитором в музиці камерновокальної мініатюри тональністю Сі-бемоль мажор. Вибір тональності
обумовлений палітрою віршованої тканини. Ксу Пей Донг демонструє
мініатюризацію масштабів пісні: вокальна композиція (всього 23 такти) являє
собою витончену двухчастинну форму.
Перший розділ представляє собою милування красою дівчини, наче
цвітінням квітки. Композитор надзвичайно чуйний до семантики слова і
прагне її зберегти. Цьому сприяє й сама фортепіанна партія, яка за
багатством звукового світу, різноманітності фактури, найтоншої вичинки
деталей, по використанню засобів виразності відіграє найважливішу
барвисту і драматургічну роль у вокальній мініатюрі. Її роль в створенні
цілісного художнього образу романсу важко переоцінити.
Вокальна

мініатюра

починається

вступом

фортепіано,

якому

доручається тематичний матеріал. По суті, вступ бере на себе роль
ладогармонічної основи, організатора метроритмічної структури твору. Так,
перша фраза побудована на висхідному мотиві з пунктирним ритмом. Хоча
перша частина відрізняється станом спокою й милування, в пунктирному
русі вже закладено майбутнє хвилювання.
Тематичний матеріал розташований на октаву вище, ніж тисетура
вокаліста. Тому можна припустити, що саме матеріал фортепіанної
інтерлюдії містить в собі семантичне навантаження, пов’язане з образом
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дівчини – квітки.
Мелодична лінія у вокаліста проходить на октаву нижче, тембрально
відокремлюючи двох персонажів мініатюри. Партія соліста витончено
в'ється, за нею фортепіано повторює всі вигини мелодії, утворюючи як би
єдине музично-поетичне поле. У фактурі фортепіанної партії зустрічається
чимало звуковиразних і звуконаслідувальних моментів, тип фортепіанного
викладу відрізняється найтоншим опрацюванням деталей. Саме так
передаються настрій і багатолика краса певного моменту, місця, почуття.
Другий розділ є розвитком попереднього. Динамізація відбувається за
рахунок підйому теситури і посилення динаміки у соліста. Партія фортепіано
розкриває стан героя, його душевний підйом. Вона відрізняється високим
ступенем концентрації фактури, насиченістю «подіями» на одиницю
музичного часу. Ця якість породжується характером тематизму вокального
матеріалу. Інтенсивний гармонійний розвиток народжує відчуття щільності
музичної тканини.
Таким чином, ми можемо спостерігати в камерно-вокальній мініатюрі
«Прекрасна троянда» процес концентрації і вибиття «багатого в малому».
Концентрованість викладу відбувається у п’єсі за рахунок найтоншої
деталізації у відтворенні душевного стану персонажу та віддзеркалення
стародавніх символічних уявлень в передачі вічних тем в мистецтві.
У пісні «Засніжене небо» на вірші Ксяо Гуанга пейзаж служить
розкриттю ліричного змісту. «Поетика природи» належить жанровостилістичній лінії великого пісенного пласта, основну тему якого складають
описи пір року і пейзажів. Композитор продовжує давню національну
традицію «поезії садів і полів», про що свідчать такі її риси: «<...> голос
представленого в ній ліричного героя звучить, як «голос серця» (за
визначенням В. М. Алексєєва), пейзаж невіддільний від емоцій . Пейзаж в
емоціях – принцип національної китайської поезії, близький принципу
передачі почуття крізь пейзаж, властивого європейського романтизму,
відбитому і в Kunstlied» [106, с. 84].

156
Поклоніння зимовій природі стає однією з провідних тем художньої
творчості, втілюючись у всіх сферах національного мистецтва і літератури.
Природа і ландшафти Китаю завжди вважалися представниками китайської
раси не тільки цінною частиною національного надбання, але основою
світобудови, частиною якої є і сама людина.
У трактуванні зимового пейзажу складаються дві суперечливі
тенденції, що характеризують дуалізм буття. Перша – це традиційне
неприйняття зими як пори, коли все завмирає, і втілення цих відносин за
допомогою трагедійних музичних засобів. Друга – відкриття надзвичайної
краси зимового пейзажу.
Китайський музично-поетичний пейзаж будується на основі епічного
модусу,

який

проявляється

у

вселенському

співіснування

земного,

повітряного і водного середовища, спрямованості погляду ліричного героя до
далекого горизонту. Картинність, образотворчий початок є найважливішими
властивостями аналізованої пісні. Специфіка музичної мови композитора
обумовлена синтезом романтичної гармонії і пентатонного ладу, традиційних
акордів і нетрадиційно подвоєних в них терцій, септем і квінт, акордів з
терцовою будовою і двохзвучий. Вокальна музика Ксу Пий Донга здатна
розширити наші уявлення про багатство його гармонійної мови.
Захоплення засніженим лісом і величним гірським ландшафтом
породжує піднесений емоційний стан. Образ швидкоплинного часу то
зримий і грізний, то ледь позначений у вигляді потоку, що біжить геть, він
нагадує швидкоплинні хмари або хмільний напій, який не можна випити до
кінця. Все це змальовано для того, щоб підкреслити душевний стан героя,
який відображено в в рядках пейзажного віршу:
Я як сніг на небі,
завжди хочу йти до тебе
і піклуватися про тебе,
Але твоє серце замкнено.
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Дозволь мені залишатися на самоті.
Я як лист осінній,
як сніг, іскристий на сонці.
Любов, як і весна, не може бути вічною.
Знай, що сніжинка - це замерзла вода.
Як моя любов...
Але сумний душевний стан героя не є трагічним, його любов замелзла і
перетворилася на сніжну красу. Тому в п’єсі панує метафоричний образ
величі зимової природи, яка відповідає загальному настрою швидкоплинного
моменту камерно-вокальної мініатюри.
Необхідно визначити неабияку роль інструментальної партії у
створенні величної та спокійної картини. Образ засніженого неба демонструє
філософсько-світоглядних концепцій єдності Неба і Людини. Ця установка
стверджує, що людина і природа подібні один одному. В змістовному та
художньому відношенні ця ідея реалізується композитором в мініатюрному
просторі камерно-вокальної п’єси.
Так, партії фортепіано віддається основна звукозображальна функція.
Оскільки ідея твору відповідає давнім світоглядним уявленням, пов’язаним з
міфологією, фортепіанна фактура прелюдії відрізняється широтою охвату
регістрів. Мелодія викладається октавами, а її інтонаційне наповнення
пов’язане з пентатонним ладом.
Партія вокалу побудована на інтонаціях фортепіанної прелюдії.
Інструментальна партія завдяки змінам фактурного малюнку передає тонкі
психологічні нюанси, чуйно реагуючи на кожне слово у тексті твору.
Мелодійна лінія являє собою своєрідну мозаїку з невеликих інтонаційних
осередків, які всіляко варіюються, основою вокальної партії стає тривала
поступінність в рівному ритмічному русі. Особливого значення набуває
речитація (моновисотне і моноритмічне повторення). Новизна в застосуванні
цих засобів полягає в оригінальних співвідношеннях, в які ці елементи
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вступають між собою – ладотональні, метроритмічні, архітектонічні. Вони
спрямовані на втілення рафінованої поезії, лексичний лад якої носить риси
символізму. Ладогармонічна і, пов'язана з нею фактурна сторона, вражають
своєю винахідливістю. Композитор часто замінює розвинений акордовий
супровід (хоча б в початковій частині пісні) - утриманим поодиноким звуком
тоніки, рідше V ступеня.
Камерно-вокальна мініатюра має невеликий об'єм, невимушену, ясно
окреслену мелодію, зручний голосовий регістр. Автор знаходить характерне
урочисте звучання, найвищою формою втілення якого стає оспівування
Природи. При цьому зимовий пейзаж інтерпретується композитором як
ідеальний, що несе примирення і спокій герою. Пейзажна поезія з її
схильністю до споглядальних настроїв, спостереженнями за найтоншою грою
фарб в природі визначила пошуки звукової мальовничості. Колористична
спрямованість мислення стосується також і фактурних рішень, перш за все,
просторових ефектів.
Цілий спектр прийомів створює відчуття ближнього і далекого планів,
широти лісового ландшафту, застиглого плеса лісового озера: це інтервальні і
акордові

співзвуччя,

розташовані

в

крайніх

регістрах,

подвоєння,

дублювання, фігурації, які «ширяють» у висоті, регістрово відокремлені
органні педалі. Пантеїзм, який об'єднав китайських композиторів і поетів, не
просто споріднив їх в поетичному культі природи як такої, але привів до
проголошення

природи

як

унікального

джерела

натхнення,

засобу

заспокоєння душі. Найчастіше, китайці, описуючи природу, «порівнювали
себе з нею, прагнули, увійти в неї» [63, с. 190]. Це відчуття неймовірно
важливо передати під час виконання вокального твору.
Мелодію пісні потрібно як би «з'єднати» зі звуками природи, зробивши
акцент на особливому, тихому і чіткому вимові слів, створивши яскравий
образ, сповнений чарівності і привабливості. Відтворення образу такого
пейзажу повинно змусити серця людей ставати подібними стихії. При
виконанні пісні слід стежити за втіленням багатошаровості прийомів
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виконання і смислового змісту твору. Необхідно уважно використовувати
пом'якшення звуку, дихання і артикуляцію, можна проекспериментувати з
нейтральним тоном, досягаючи цікавого, зворушливого ефекту.
Взаємодія живописного і музичного мислення Ксу Пей Донга стає
важливим фактором його композиційного методу. Так, деякі його камерновокальні мініатюри побудовані за принципом дзеркальної симетрії. Симетрія
і арочність стають домінантним формотворчим принципом у таких
мініатюрах Ксу Пей Донга, як «Прекрасна троянда» і «Засніжене небо».
Порівняння композиційних схем деяких картин і музичних творів служить
яскравим

доказом

спільності

цього

формотворного

принципу

для

живописного і музичного методів композитора.
Висновки до Розділу 2
У 1980-і роки в Китаї почався період «виправлення помилкового і
відновлення правильного», «відкритості і реформ» [106, c. 180], що зумовило
появу нових тенденцій в історії камерно-вокальних жанрів в китайському
музичному мистецтві. Починаючи з 1980-х років багато професійних
композиторів активно долучилися до роботи над художніми піснями для
концертного виконання, використовуючи при цьому нові ідеї, концепції і
техніки, що дало значний стимул для збагачення використовуваного
арсеналу стилістичних і композиційних засобів, апробованих на кількісно
значному матеріалі, і що визначило прорив в даній жанрової області.
Зважаючи на вказані процеси, 1980-90-ті роки утворили новий період у
розвитку китайської камерно-вокальної музики. Її тематичні та жанрові
способи в композиторській творчості останнього двадцятиріччя ХХ століття
виключно різноманітні. Багата природа і народно-жанрове підґрунтя, як два
центри семантичного тяжіння, стали її наріжними каменями. Найважливіші
перетворення камерно-вокальних жанрів пов'язані з новим ставленням до
вербальних

текстів.

Вокальні

твори

знаходять

етико-філософську
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концептуальність.
Новизна естетичних настанов відбивається на образно-емоційному ладі
художніх пісень, на музичному матеріалі і формоутворенні. Завдяки впливу
європейської музики національна стилістка камерно-вокальних жанрів
збагатилася новими засобами виразності і жанровими різновидами. Серед
них одне з центральних місць посідає вокальна мініатюра, яка досить часто
зустрічається у творчості китайських композиторів як самостійна одиниця.
Камерно-вокальна мініатюра у творчості китайських композиторів
1980 - 90-х років демонструє взаємодію з іншими вокальними жанрами. В
результаті ми можемо спостерігати такі змішані різновиди вокальної
мініатюри, як мініатюру-монолог («Пам'ять», Чжу Цзяньера) і мініатюрубаладу ( «Гада Мейлінь» Чжу Цзяньера), мініатюру-елегію ( «Місяць Лі Бая»
Цинь Йончена), мініатюру-романс («Пісня для двох» Чжу Лянг Чена,
«Летить Сонце» Ао Чанчуна), мініатюру-послання («Це я» Гу Цзянь Фена) та
ін. Яскравим прикладом втілення принципу мініатюризації в камерновокальній творчості стають художні пісні Ксу Пей Донга. В його музиці це
проявляється в особливій лаконічності, барвистості і «картинності» багатьох
вокальних творів.
Камерно-вокальна мініатюра китайських композиторів 1980 - 90-х
років є діалогічною системою, однією з найважливіших складових якої є
взаємодія

вокальної

та

фортепіанної

партій.

В

результаті

аналізу

встановлено, що в камерно-вокальних мініатюрах намічаються два основних
принципи такої взаємодії: дует, поєднання і розвиток контрастних образів
(«Розставання» Ао Чанчунь), і діалог, який використовує елементи бесіди,
відгомону, коментаря
інструментальний

(«Пісня для двох» Чжу Лянг

супровід

в

мініатюрах-романсах

Ченга). Іноді

стає

не

тільки

рівноправним, але і часом визначальним у ансамблевому співвідношенні
співака та піаніста.
Величезний
мініатюрам

художній

1980-90-х

років,

потенціал,
розширює

властивий
амплітуду

камерно-вокальним
творчих

пошуків
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музикантів-виконавців. Діапазон можливих виконавських рішень дозволяє
говорити про багатовимірність змісту камерно-вокальних мініатюр, що
відкривається в процесі безпосередньої роботи над твором. Виконання
мініатюри передбачає вирішення безлічі виконавських проблем, пов'язаних з
особливостями образного ладу, драматургічного розвитку, вокального
звуковидобування, ансамблевої взаємодії вокалу і фортепіано.
Особливий

психологічний

настрій,

необхідний

для

створення

переконливої інтерпретаторскої версії, формує високий художній рівень
розглянутих

камерно-вокальних

мініатюр

китайських

композиторів,

створених в 1980-90-і роки. Глибоке проникнення в сутність вокальної
музики, аналіз можливих виконавських трактувань виявляють безліч
ракурсів, граней, нюансів, закладених в музичному матеріалі, відкривають
цікаві аспекти виконання даних творів.
Спосіб вираження теми любові в різних її проявах в стилістиці
камерно-вокальних мініатюр відзначений семантизацією елементів музичної
мови, їх концентрованістю, щільністю переживання психологічного часу.
Змінюється і тип героя музичного оповідання: з колективного, соборного
«ми» народжується індивідуальність людини, забарвлена ліричним модусом
внутрішнього життя: «Я». Тим самим у пісенній культурі проявляється
загальна неоромантична установка, властива і для європейського мистецтва
останньої третини ХХ століття.
Твори

камерно-вокальної

музики

(камерно-вокальної

мініатюри,

зокрема) показують, як під впливом західної культури китайські композитори
шукали власні естетичні ідеали. Відмінні стильові риси епохи виявлялися і
формувалися відповідно до змін в суспільній свідомості. Музика (нарівні з
іншими видами мистецтва) є відображенням буття людини, яка має вплив на
соціальну реальність. Політична і економічна ситуація конкретної епохи, її
культура, сучасні модні течії, поза всяким сумнівом, впливають на життя,
свідомість, естетичні ідеали музиканта, заломлюючись в особливостях його
творчого мислення.

162
Кращими зі своїх творів китайська камерно-вокальна мініатюра
розсуває кордони музичного мистецтва, вводить в коло естетичного
взаємообміну світ власних поетичних уявлень, емоцій, по-своєму відображує
художні

ідеали

сучасності.

Даний

пласт

камерно-вокальних

творів

композиторів Китаю органічно і по праву займає гідне місце в панорамі
світової музики останнього двадцятиріччя ХХ століття.
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ВИСНОВКИ
У числі найбільш показових сфер китайського вокального мистецтва
знаходиться камерно-вокальна музика, яка в ХХ столітті зайняла досить
важливе місце поряд з оперним і симфонічним мистецтвом. Значимість
китайської камерно-вокальної музики підтверджує жвавий інтерес наукових
досліджень, звернених до цього жанру протягом ХХ століття.
Так, серед наукових праць необхідно виділити кілька особливо
важливих напрямків. Перший пов'язаний з усвідомленням національної
специфіки камерно-вокальної музики Китаю. Завдяки роботам цього
напрямку можна вивчити весь багатовіковий шлях розвитку камерновокальних жанрів Піднебесної, їх функції в палацовому і повсякденному
житті, змістовний спектр і т. ін. Еволюція камерно-вокальних жанрів в
народній та композиторській творчості розкривається у багатьох наукових
працях: Ван Гуанзіня [157], Вей Дзюня [26], Чжоу Вейміня [239], Цао Шулі
[111], Ян Веньяня [], Ван Хонтао [21], У Хуньюаня [106] та інших. Специфіка
національної

стилістики

в

китайській

камерно-вокальній

музиці

розглядається в поєднанні історико-стильового та музично-мовного аспектів,
які в сукупності визначають своєрідність і багатопланові стародавні витоки
кітайської вокальної лірики.
Розвиток камерно-вокальної музики Китаю в ХХ столітті – принципово
новий етап її еволюції. Завдяки впливу європейської музики національна
стилістка камерно-вокальних жанрів збагатилася новими засобами виразності
і жанровими різновидами. Тому основу досліджень про камерно-вокальну
музику ХХ століття становлять праці, присвячені процесу її становлення, її
засновникам, а також жанрам європейського походження, які сформувалися в
процесі цього плідного синтезу.
Другий блок наукових джерел стосується усвідомлення ролі камерновокальної музики в житті Китаю. Дані роботи представляють інтерес з точки
зору історії та оцінки творчості китайських композиторів. В дослідженнях Ян
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Бо [126], Ван Юйхе [164-165], Канг Ле [176], Ван Лея 158], Фен Лея [107],
Чжан Цяня [236], Хань Чунена [217] та інших камерно-вокальна творчость
китайських композиторів представлена в сукупності стильових, жанрових,
мовних характеристик. До сьогоднішнього дня обговорюється проблема
жанрової

дефініції

національної

камерно-вокальної

музики,

оскільки

основний жанр, визначений дослідниками як «китайська художня пісня»,
охоплює величезне коло виразових засобів.
Ван Шижень в науковій праці «Жанри камерно-вокальної лірики
європейського типу в китайській музиці 1920-1940 років» [22] запропонував
жанрове визначення китайської вокальної мініатюри європейського типу,
виходячи з диференціації її образних, композиційних і мовних елементів
виразності, а саме, розглядати такі пісенні підвиди вокальної мініатюри, як
вірш з музикою, баладу, монолог. Автор доводить, що в китайській
академічній вокальній мініатюрі європейського типу є і пісня (ті чи інші
різновиди), і романс, в тому числі, у взаємодії з елегію, баладою, піснеюромансом, вірш з музикою, монолог та інше.
Для визначення стилістичних і жанрових параметрів китайської
камерно-вокальної мініатюри доцільно звернутися до досліджень російських
(Є.Назайкінський)

та

українських

(Н.Рябуха)

музикознавців.

Так,

характерними рисами цього жанру є не тільки невеликі композиційні
масштаби, ювелірна точність кожної деталі, але і особлива смислова та
емоційна концентрація, виражена в понятті «мікрокосм», «велике в малому» і
т.д. Невід’ємною рисою мініатюри є ліричний сюжет, що розкриває
внутрішній світ героя. Однак, він може збагачуватися характеристиками
інших жанрів.
Праці

російських

науковців

стали

методологічним

підгрунтям

кандидатської дисертації Лі Сяо Сяо «Китайська фортепіанна мініатюра ХХ
століття в її взаємозв’язку зі специфікою національного художнього
мислення» [60]. Основними критеріями розгляду мініатюри як особливої
жанрово-стильової сфери (за Лі Сяо Сяо) є мініатюрність, що трактується:
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- як принцип мислення і формоутворювальний фактор;
- як форма відтворення індивідуальних композиторських стилів;
- жанрова сфера, в якій взаємодіють китайські та західні музичні
елементи [Там само].
Вивчення наукової літератури показало, що одним з найважливіших
питань є дефініції національної камерно-вокальної музики, оскільки
основний жанр, званий дослідниками китайською художньою піснею, має
колосальну різноманітність виразних засобів і потребує їх диференціації.
Однією з різновидів китайської художньої пісні стала камерно-вокальна
мініатюра. З'явившись вперше в 1920-і роки в творчості китайських
композиторів, камерно-вокальна мініатюра пройшла в ХХ столітті свій шлях
розвитку, синтезувавши кращі національні та світові сучасні традиції.
Характерними рисами цього жанру є не тільки невеликі композиційні
масштаби, ювелірна точність кожної деталі, але і особлива смислова і
емоційна концентрація, виражена в понятті «мікрокосм», «велике в малому» і
т. ін. Невід'ємною рисою мініатюри є ліричний сюжет, що розкриває
внутрішній світ героя. Однак, він може збагачуватися характеристиками
інших жанрів.
Одним з найважливіших питань дослідження камерно-вокальної
мініатюри китайських композиторів останнього двадцятиріччя ХХ століття є
освоєння виконавської специфіки творів. Незважаючи на те, що китайські
дослідники (Ян Бо [126], Чжан Цзюнь [115], Чжоу Чживей [117], Лі Ер Юн
[62], Х Сюй [102], Сун Фанг [202], Ду Сивей [42], Сун Яньін [101])
приділяють

значну

увагу

науковому

вокального

виконавського

мистецтва

обгрунтуванню
(проблемам

національного
звукоутворення,

артикуляції, фізіологічних аспектів співу й мови), в сфері камерновокального співу багато з них вимагають спеціального розгляду.
1980-і роки стали для Китаю періодом реформ відкритості і часом
великих змін у всіх сферах життя. Для китайських композиторів цей час став
символом змін творчих концепцій в музиці, що відбилося в творах майже
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кожного учасника. Однією з нових тенденцій в галузі мистецтва стало
усвідомлення китайськими музикантами можливості суб'єктивного підходу
до мистецтва. Це означало кардинальне перетворення духу творчості,
свободу висловлювання і концентрацію на пошук власних художніх
концепцій новою генерацією композиторів.
«На історичному тлі соціальних змін можна розгледіти деякі загальні
тенденції в галузі мистецтва, наприклад усвідомлення музикантами
можливості суб'єктивного підходу до мистецтва. Слідом за твердженням
особистісного, авторського початку в процесі створення вокальних творів
стало можливим розкрити внутрішній духовний світ людей в епоху змін,
відобразити в творчості справжні почуття і устремління» [111, с. 76], стверджує Цао Шулі.
Завдяки творчості величезного числа композиторів китайська художня
пісня стає естетичним резонатором духовного життя Китаю. Відбуваються
істотні зміни в музиці китайських композиторів-піснярів Ао Чанчуня, Ло
Чжунжуна, Ши Гуаннаня, Су Ся, Ту Чжіцзю, Лі Інхайя, Лю Сідзіня, Лу Дзайі,
Фань Дзуіня, Цзин Піна, Сюй Цзіенцян, Чжу Шіжуй, Чжу Цзяньера, Гу Цзянь
Фена, Цинь Йончена, Чжу Лианг Ченга, Ксу Пей Донга і багатьох інших. У
цей період їх оригінальна камерно-вокальна творчість становить єдиний
історичний пласт і формується як похідне від родового жанру («пісні»),
означаючи його ліричний різновид.
Особливе місце в творчому доробку китайських композиторів
останнього двадцятиріччя ХХ століття належить жанру камерно-вокальної
мініатюри, в якому особливо виразно окреслилися нові стилістичні
тенденції, відшліфовувалися стильові якості, здійснювався пошук нових
образів і засобів художньої виразності. Камерно-вокальні мініатюри 19801990-х років ознаменували небувалий розквіт цього жанру в творчості
композиторів Чжу Цзяньера, Цинь Йончена, Гу Цзянь Фена, Чжу Ліанг
Ченга, Ао Чанчуня, Ксу Пей Донга та інших. Ці твори можна вважати певним
еталоном, з яким музиканти наступних поколінь порівнюють власний внесок
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в вокальне мистецтво.
У більшості камерно-вокальних мініатюр 1980-90-х років відбивається
властиве

менталітету

їх

авторів

природоцентристське

трактування

художнього бачення світу, пов'язане з відображенням зовнішніх сторін
дійсності, світом природи. В контексті досить нового для китайської музики
інтересу до індивідуальності людини, її внутрішнього світу, традиційна
національна світоглядна установка отримує особливий ракурс висвітлення,
що знайшло відображення в камерно-вокальній творчості. У зв'язку з цим
жанр, що розглядається, став для китайських композиторів не тільки
своєрідною творчою «лабораторією», а й сферою відображення картини
світу, здатністю сказати «багато в малому». За влучним висловом
В. Малявіна, «таємниця мініатюри – в здатності одночасно ламати і
підтверджувати наші звичні відчуття, блискуче стираючи кордони між
ілюзією і дійсністю, грою і правдою» [29, с. 47].
Основні напрямки розвитку камерно-вокальної мініатюри китайських
композиторів 1980-90-х років були пов'язані з історичним тлом соціальних
змін. Загальні художні концепції, естетичні ідеали та художні методи, які
використовували композитори і музиканти-виконавці, визначали стилістику
в національній музичній культурі названих десятиліть. Час реформ
відкритості (з кінця 1970-х - початку 1980-х рр.) були періодом великих змін
в Китаї у всіх сферах життя китайського суспільства. Їх конкретним проявом
для музикантів стала зміна художніх концепцій в музиці, що відбилося на
творчості кожного автора.
Одна з таких тенденцій проявляється в усвідомленні музикантами
можливості суб'єктивного підходу до мистецтва. Слідом за твердженням
особистісного, авторського початку в процесі створення вокальних творів
стало можливим розкрити внутрішній духовний світ людей в епоху змін,
відобразити в своїх роботах справжні почуття і устремління.
Створення камерно-вокальних мініатюр для багатьох китайських
композиторів було справою першорядної важливості, а іноді і майже єдиним
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жанром

творчості.

композиторів

Значна

натхненна

частина

творчістю

камерно-вокальної

поетів-сучасників.

спадщини

Розквіт

жанру

камерно-вокальної мініатюри в 1980-90-і роки був обумовлений, перш за все,
посиленням ролі ліричного начала і романтичного світовідчуття в музиці.
Людська особистість з її багатим внутрішнім життям, образи природи в
центрі уваги багатьох китайських композиторів.
Камерно-вокальні мініатюри, розглянуті в роботі, проаналізовані з
точки зору художнього задуму і втілення в них закономірностей жанрової
стилістики, яка об'єднує всю сукупність засобів музичної виразності. На
підставі даного аналізу можна виявити типологічні особливості камерновокальних мініатюр з позиції специфіки естетичних і художньо-образних
проявів. Для цього за основу приймемо термінологію російської дослідниці
О. Лукьянович, застосовану нею до фортепіанним мініатюр А. Лядова [68]:
- мініатюри «макросвіту» (макрорівня) [68, с. 19], що включають
пейзажно-пасторальні, оповідно-епічні твори, які виявляють прагнення
композиторів до вічності буття, ідея єднання неба і людини, причетність до
вищих духовних істин;
- мініатюри «мікросвіту» (мікрорівня) [там само], представлені
п'єсами ліричного характеру, які демонструють вихід на рівень освоєння
багатого внутрішнього світу людини;
- мініатюри змішаного типу, в яких за допомогою символічних ідей
втілені найдавніші національні уявлення про світ і людину.
Для

пейзажно-пасторальних

вокальних

мініатюр

«макросвіту»

характерний стан ліричної споглядальності, умиротворення («Зоряне світло»
Чжу Лян Ченга). Принцип мінімалізму втілюється в них лагідністю
динамічного плану в межах рр - mf, делікатності динамічних нюансів,
прозорості фактури, відчуття легкості, переважання високого регістру,
використання фігураційного малюнка, барвистої гармонії, тембрової палітри
в партії фортепіано.
Оповідно-епічні мініатюри фольклорного спрямування («Пам'ять»,
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«Гада Мейлінь» Чжу Цзяньера) характеризує особлива концентрація викладу
(партії

вокалу

і

фортепіано),

смислова

насиченість

інтонування,

декламаційність висловлювання. Специфічним моментом для цього виду
вокальних

мініатюр

стає

особлива

організація

художнього

часу

і

використання національних прийомів музичної виразності, що вказують на
народно-жанрову спрямованість.
Ліричні мініатюри «мікросвіту» представлені, перш за все, широким
спектром емоційних станів людини, в тому числі, пов'язаних з її діяльністю.
До них можна віднести життєрадісно-жваві («Моя дорога Батьківщина» Цинь
Йончена), власне ліричні («Пісня для двох» Чжу Лянг Ченга, «Це я» Гу Цзянь
Фена, «Летить Сонце», «Розставання» Ао Чанчуна), драматичні ( «Місяць Лі
Бая» Цинь Йончена), камерно-вокальні мініатюри.
Мініатюри змішаного типу відображають такі принципи національної
китайської поезії, як «пейзаж в емоції», «краса в мовчанні» та ін. Яскравим
прикладом можна назвати вокальні мініатюри Ксу Пей Донга «Прекрасна
троянда» і «Засніжене небо», які відрізняються максимальною лаконічністю і
відточеною формою вираження.
Особлива «концентрованість» і афористичність вокальних мініатюр
вимагає спеціальних виконавських підходів для розкриття стилістики жанру
камерно-вокальної мініатюри. Найважливішу роль в цьому процесі займає
вокальне інтонування, що представляє в мініатюрах синтез фольклорних та
академічних співочих традицій, з одного боку, і реалізацію корінних
властивостей вербальної мови, з іншого.
Розвиток сольного співу на професійній основі в Китаї на даний
момент

знаходиться

на

стадії

інтенсивних

перетворень.

Важливою

проблемою на сьогоднішній день є нестача грамотних педагогів вокалу і
якісного навчання різним видам вокального мистецтва. Так, в консерваторіях
Китаю практично весь час навчання витрачається на оперний репертуар.
Камерний спів як окремий предмет не існує. Проте, мистецтво виконання
камерно-вокальних мініатюр вимагає абсолютно іншої специфіки, ніж в
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оперному співі. Однак, буде неправильним вважати, що виконавські
проблеми, пов'язані зі співом камерного репертуару, простіші. Способи
художньої організації камерно-вокальних мініатюр, які проявляються в
концентрованості музичного твору, вимагають від вокаліста особливої
психологічної насиченості в проголошенні кожної семантичної деталі,
філігранності кожного нюансу.
Важливу роль в процесі виконання вокальних мініатюр грають технічні
навички, які допомагають передавати засобами співочого голосу зміст твору:
дихання, звукоутворення, звуковедення, артикуляція, дикція. Таким чином,
підходи до формування співочих умінь у майбутніх китайських вокалістів
необхідно формувати з урахуванням специфіки національних традицій
виконавства і сформованої системи академічного вокалу.
Важливим питанням є пошук специфічних технічних засобів в
постановці голосу для китайських виконавців. Важливим кроком на цьому
шляху є методика введення в практику вокального навчання китайських
студентів

досвід

застосування

різних

професійних

прийомів

співу,

пов’язаний з постановкою голосних в різних мовах (за А.М.Веббом).
Методика заснована на використанні вокальних творів чотирьох поширених
західних мов, що складають переважну більшість стандартного камерновокального

репертуару

для

студентів-тенорів

(італійська,

англійська,

німецька та французька). Порядок вибудований за принципом збільшення
складності: треба починати з прийомів legato, орієнтованого на голосні
італійської мови, та згодом приходити до розуміння більш складних нюансів
французької мови.
Відмінність фонетики та розмаїття навичок їх використання позитивно
вплине

на

створення

комплексу

бельканто», необхідного для
китайських

композиторів.

вокальних

виконання

Розробка

прийомів

«китайського

камерно-вокальних мініатюр

методичних

підходів

освоєння

специфічного прийому «китайського бельканто», заснованого на синтезі
академічних і національних прийомів, вимагає наполегливої роботи від
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китайських співаків та вокальних педагогів. Вона повинна бути побудована
на прискіпливому аналізуванні відмінності фонетичних особливостей
китайської та італійської мов.
Так, особливим завдвнням виконавця є збереження фонетики рідної
мови, то ж, фонетична специфіка вокальної музики з відсутністю дзвіник
приголосних та передихання на них, а також з дуже чутливою тональною
природою китайської мови вимагає уважного ставлення до кожного елементу
співу, пошуків компромісу в постановці голосних звуків, тощо. Виконання
голосних звуків китайської мови повинно бути пристосовані до італійської
манери співу при якісній дикції та достатній динаміці та міцності резонансу.
Вибір репертуару є хоча і складним, але досяжним завданням; це –
кращий спосіб виховувати голос молодого тенора, допомагаючи йому знайти
важковловимий баланс дихання і енергії, необхідний для підтримки високої
теситури. Неоціненну допомогу в даному процесі надасть ознайомлення з
камерно-вокальними мініатюрами китайських композиторів останнього
двадцятиріччя ХХ століття. Така робота буде корисна для розвитку тенорової
техніки за допомогою розроблених педагогами вокальних вправ на
національному матеріалі, який охоплює перехід від низької до більш високої
теситури. виявити специфіку прояву виконавських засобів виразності та
вокальної техніки в зазначених творах.
Взаємодія живописного і музичного мислення автора стає важливим
фактором композиторського методу. Композиції багатьох пісень побудовані
за принципом дзеркальної симетрії. Симетрія і арочні конструкції стають
домінантним формотворчим принципом в багатьох камерно-вокальних
творах. Подібним чином організовані композиції Чжу Ліанг Ченга, Ксу Пей
Донга і т.д.
Порівняння композиційних схем деяких картин і музичних творів
служить яскравим доказом спільності цього формотворного принципу для
живописного і музичного методів деяких китайських композиторів.
Яскравим прикладом втілення принципу мініатюризації в камерно-вокальній
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творчості стають пісні Ксу Пей Донга. У музиці це проявляється в особливій
лаконічності, барвистості і «картинності» багатьох вокальних творів.
Образно-смисловий світ камерно-вокальної творчості китайських
композиторів неможливо розглядати поза зв'язком зі звуковим образом
фортепіано, яке утворює з вокалістом нерозривний ансамбль. Партію
фортепіано ніколи не можна розглядати тільки як супровід голосу, оскільки
ансамблева взаємодія голосу і інструменту утворює єдину музичну тканину.
У камерно-вокальних мініатюрах 1980-90-х років виявляються такі
види ансамблевої взаємодії, як дует (заснований на одночасному поєднанні і
розвитку інтонаційно контрастного музичного матеріалу) і діалог (що
представляє

почергове

проведення

інтонаційно

подібного

музичного

матеріалу).
Нерідко в камерно-вокальних мініатюрах саме партія фортепіано
виконує головну драматургічну і звукозображальну роль. Ій доручають
ключовий музичний матеріал: введення (прелюдію), яка включає основний
інтонаційний зміст; кульмінаційне проведення (коли фортепіано, немов
договорює за вокалістом найважливіші речі), післямову (постлюдію), так
зване, останнє слово, що резюмуює весь зміст вокального твору.Оскільки
найважливіше значення у творчій самореалізації багатьох композиторів
займає

виконавська

грань,

даний

контекст

видається

природним і

закономірним.
Основою творчого методу багатьох авторів є поєднання в художньому
мисленні

трьох

параметрів:

музично-процесуального,

живописно-

просторового, образно-поетичного. Ці параметри відображають три грані їх
творчого обдарування. Подібно романтикам XIX століття, багато авторів
намагаються вирішити проблему «самотності художника», актуальну в
романтичному столітті, але ще більш загострену в нинішній час.
На прикладі жанру камерно-вокальної мініатюри можна спостерігати,
як під впливом західної культури китайські композитори формують власні
естетичні ідеали. Відмінні стилістичні риси епохи виявлялися і сформувалися
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відповідно до змін в суспільній свідомості. Музика (нарівні з іншими видами
мистецтва) є відображенням буття людини, що впливає на соціальну
реальність. Політична і економічна ситуація епохи, її культура, сучасні модні
течії, поза всяким сумнівом, впливають на життя, свідомість, художній
світогляд музикантів, заломлюючись в особливостях їх творчого мислення.
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