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Анотація
Ці Мінвей. Жанрово-стильові приорітети професійної підготовки
китайських вокалістів на етапі глобалізації.
Дисертація

на

здобуття

наукового

ступеня

кандидата

мистецтвознавства (доктора філософії)за спеціальністю 17.00.03 – Музичне
мистецтво.

Харківський

національний

університет

мистецтв

імені

І.П.Котляревського, Міністерство культури України, Харків, 2018.
Дисертацію

присвячено

обґрунтуванню

єдності

теоретико-

методологічних засад професійної підготовки вокалістів у Китаї та Україні.
Якщо раніше критерії вокальної педагогіки в більшій мірі спиралися на
технологію звуковидобування («школи»), то нині актуалізуються вищі щаблі
професійної майстерності: музичний інтелект, артистизм, сценічний імідж,
що визначають жанрові та стильові уподобання співака.
Порівняльний аналіз «Програм сольного співу», діючих на кафедрі
сольного співу ХНУМ імені І.П.Котляревського та Уханьської консерваторії,
багато в чому співпадають за жанрово-стильовими пріоритетами. Розмаїття
історичних композиторських стилів і базується на усталеному «жанровому
древі», що структурує вокальне виконавство на етапі глобалізації як
самодостатню

сферу

творчості

співаків,

унаочнюючи

спадкоємність

європейської музичної класики в системі цінностей вокального мистецтва
сучасного Китаю. Розширення стильових меж виконавства йде шляхом
інтенсивного засвоєння «національних образів світу» на ґрунті «трьох китів»
сольного академічного виконавства: народна пісня – класична пісня – арія.
На сучасному етапі одним з основних підходів вокальної педагогіки є
розуміння критеріїв формування індивідуальних програм (для кожного
співака окремо) для знайомства з класичною спадщиною європейського
мистецтва 17-20 століть як підґрунтя виховання академічного співака. Ці
критерії раніше ґрунтувались на технології звуковибудування – так званих
«школах».

В

теперішній

час

обновляются

и

другие

источники

профессионального мастерства: музыкальный интеллект певца, его образ,
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жанровые

предпочтения,

которые

в

целом

составляют

категорию

художественной оценки его творческой деятельности – «исполнительский
стиль».
Об’єктом дисертації є вокальне мистецтво; її предмет – жанровостильові

приорітети

сучасному вузі.

формування

професійної

майстерності

Мета дослідження полягає у визначенні

співака
критеріїв

формування програм по засвоєнню класичної спадщини новоєвропейського
мистецтва ХVІІ – ХХ століть як основи виховання академічного співака у
Китаї на етапі глобалізації.
За часів радянської освіти було створено багато теоретичних праць (в
тому числі – переклади старовинних трактатів та підручники з навчання
вокалу італійською, французькою, німецькою мовами), де розглядалися
проблеми виховання співацького голосу, звукоутворення, оволодіння
технічними вправами. Вони відомі і у Китаю, зокрема, італійські трактати
перекладені китайською мовою з італійської, або російської (праці
В.Багадурова, І. Назаренка та ін.).
Серед українських педагогів, які розробляли теорію академічного
співу,

назвемо

праці

В. Антонюк, Н.Гребенюк,

О. Стахевича;

серед

китайських – Ду Сівей, Чжан Вей та багатьох інших. Втім жанрово-стильові
пріоритети ще ніким не розглядалися у якості критеріїв формування
репертуарної стратегії, при складанні програм для осучаснення вокальної
педагогіки. На це спрямовує інтерпретологія як наука про методи аналізу
музичної інтерпретації. «Стиль творчості виконавця» займає одно з
центральних місць серед інших суб’єктів і предметностей цієї наукової
дисципліни.
Критерії відбору жанрів репертуарної політики в класах академічного
співу були визначені на прикладі діяльності кафедр сольного співу
Харківського

національного

університету

мистецтв

імені

І. П. Котляревського та Уханьської консерваторії (Китайська Народна
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Республіка). Обов’язковими складовими репертуару є наступні «жанрові
генотипи»:
 народна пісня – «історична пам’ять» культури різних національностей
(українська народна пісня/солоспів, російський романс, італійська
пісня, китайська народна пісня);
 класична пісня (австро-німецька, романтична Lied);
 арія (барокового типу або розгорнута арія з європейської оперної
класики ХІХ ст.).
Особливу увагу в дисертації звертається на вивчення творчості
представників інтелектуальної лірики в камерно-вокальній музиці XX ст.
(зокрема, Б. Бріттена), що мають вивчатися на заняттях з концертнокамерного співу, проте з причин складності навіть українські версії
виконання циклу «Пісні з Китаю» невідомі. Тому цей твір і введено у
вітчизняний науковий обіг, так само як і численні зразки аутентичної
китайської народної пісні та сучасних романсів.
Як виявив аналіз програмних вимог до вокалістів, які навчаються в
консерваторії м. Ухань, жанрова ситуація вокального виконавства Китаю
достатньо урівноманітнена і багата зразками історично усталених стилів
європейського мистецтва відповідних вокально-співочих традицій. Бароко
представлено старовинними аріями; класицизм – класичною піснею і аріями
з опер В. А. Моцарта; XIX століття – циклами романсів композиторовромантиков (Ф. Шуберта, Р. Шумана, Й. Брамса), ліричною французькою
оперою (Ж. Бізе).
Найбільш поширений у Китаї вокальний стиль бельканто, котрий, як
стилістичне явище, панував у творчості композиторів Італії, починаючи з
ХVIII

століття,

отримавши

розквіт

у

оперному

мистецтві

ХІХ ст.

(Г. Доніцетті, В. Белліні) і навіть на початку ХХ-го (Дж. Пуччіні). Значно
меньше прикладів поширення російської оперної класики ХІХ-го та ХХ-го
століть,

однак

процес

пішов

П. Чайковського і С. Рахманінова.

у

зв’язку

з

популярністю

творчості
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Розмаїття композиторських стилів в історичній еволюції європейської
вокальної традиції засновано на усталеному «жанровому древі», котре
зберігає генетику вокальної культури інтонування стародавніх історикостильових епох. Поширенння стильових меж академічного перформансу в
Китаї відбувається за рахунок екстенсивного засвоєння національних
паттернів – трьох «китів» вокального мистецтва: «народная пісня – класична
пісня/романс – арія».
В результаті китайські вокалисти добре інтегровані в зарубіжні музичновиконавські школи и будують власну творчість на ґрунті високих критеріїв,
відповідних мистецьким цінностям європейського і світового рівня.
Доведено, що «навчальні програми» віддзеркалюють кваліфікаційні
вимоги вищої музичної освіти України, і за змістом жанрового і стильового
наповнення вони співпадають з тими, які діють на сучасному етапі
професійної підготовки академічнх співаків у Китаї. Було визначено
жанрово-стилістичні координати програмування, які слугують гарантом
забезпечення

спадкоємності

новоєвропейського

мистецтва

в

системі

культурного діалогу між Сходом і Заходом («своє – чуже») в добу
глобалізації.
Представлено пісенні зразки з репертуару китайських співаків,
вивчаються їх музично-ментальні засади. Пісенний жанр є архетипом
національної культури, через який передається інформація щодо духовних і
психологічних станів людини, яка співає (homo cantor). Проаналізовано
жанрово-стилістичні і синтаксичні ознаки обробок народних мелодій.
Розглянуто рівні тематичного процесу вокальних мініатюр (мело-формули,
синтаксис,

ладогармонія),

що

розкривають

як

специфічні,

так

і

загальноєвропейські риси пісенного мислення носіїв давньокитайської
традиції. Надано оцінку ролі народної пісні в процесі формування
професіоналізму співака, вибору ним жанрово-стильових і духовних
пріоритетів. В умовах глобалізації пісня зберігає «пам'ять культури» народу,
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щоб не допустити нівелювання «інтонаційної мови» нації, її «розчинення» у
поп-культурі.
Відзначено, що в сучасній теорії вокальних стилів (В. Антонюк,
О. Стахевич, Т. Мадишева, Ван Лін, Цзо Ченьі, Лі Ерюн) національна
традиція Англії вивчена менше, проміж інших провідних країн музичної
Європи. Окремо акцентовано вивчення досвіду англійської вокальної
традиції як «відкритої стильової системи» та розкрито її зміст як сукупності
феноменальних характеристик і якостей, що базуються на паритеті
відцентрових і доцентрових сил вокально-академічного мистецтва Західної
Європи. На ґрунті аналізу історіографії схарактеризовано шляхи формування
англійської традиції вокального виконавства. Зроблено висновок про
системний характер запозичень досвіду інших європейських шкіл вокалу.
В

англійській

культурі

генетично, зі

соціокультурних

причин

переважали не лише доцентрові, але й відцентрові тенденції. Завдяки цьому
вокальне мистецтво увібрало риси інтернаціональності, коріння якої
закладено в політичному устрої тогочасного суспільства Англії. З XV ст. і до
кінця XVII-го – в добу становлення і розквіту національної культури –
виключно

висока

культура

музикувания

народила

усталені

типи

багатоголосся, багатство жанрів (кетч, раунд, керол, балада, граунд). Однак з
кінця XVII – XVIII ст. виконавські традиції італійської, французької та
німецької вокальних шкіл стають

домінуючими

для

англійських

співаків.
Знаковим прикладом «відкритої стильової системи» в композиторській
практиці ХХ ст. є вокальний цикл Б. Бріттена «Пісні з Китаю» ор. 58, який
проаналізовано у виконавській версії першого інтерпретатора твору співака
П. Пірса (тенор). Завдяки введенню у концертний та науковий обіг ор. 58
Б. Бріттена китайські вокалісти мають змогу долучитися до інтеграції в сфері
національно-стильових і персональних репрезентацій співочого мистецтва.
В англійській вокальній школі було синтезовано все найкраще з інших
європейських шкіл. Аналіз історичних етапів розвитку мистецтва Англії XVI-
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XX ст. виявив, що в основу національної самобутності вокальновиконавського стилю покладено стилістичні ознаки балади з типовим
переважанням мелодекламації – «візитівки» англійського вокального стилю.
Його яскравим прикладом, що увібрав риси як италійського bel canto, так і
французького parlando є стиль творчості Пітера Пірса (тенор), який став
першовиконавцем ор. 58 Б. Бріттена «Пісні з Китаю», маловідомого твору,
який введено у концертний і науковий обіг вітчизняної науки автором
дисертаційної роботи. Підкреслюється, що стиль виконавської творчості
англійського співака вражає довірливим тоном співбесіди, що трактує спів як
сповідь, відкриту назустріч Іншому. Творчий результат такої інтерпретації
уможливлює

ідеальний

синтез слова

і

музики, мовлення

і

співу.

Виконавський стиль співака постає як відкрита система, механізм
актуалізації композиторської творчості в умовах глобалізації, медіатор
минулого в звуковий світ сучасності.
Успіхи китайських вокалістів у світовому мистецькому просторі
свідчать, що музична творчість немає національних меж і слугує об’єднанню
людства на засадах духовної краси Божого світу, яку співак утримує, наче
Атлант.
Ключові слова: вокальне мистецтво, жанрово-стильові пріоритети,
пісня, романс, арія, історичний стиль, стиль творчості виконавця, відкрита
система.
Основні наукові результати дисертаційного дослідження
висвітлено в таких працях автора:
Статті в наукових фахових виданнях України
1.

Ці Мінвей. Класична спадщина європейського мистецтва як фундамент
виховання академічного співака в Китаї на сучасному етапі. Проблеми
взаємодії мистецтва і педагогіки та теорії та практики освіти.
Когнітивне

музикознавство

І.П.Котляревського

/ відп.

:

зб.
доктор

наук.

статей

ХНУМ

мистецтвознавства,

імені
проф.
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Л.В. Шаповалова. Харків : ХНУМ імені І.П.Котляревського, 2017. Вип. 47.
С.264-276.
2.

Qi Ming Wei. The vocal style “Songs from the Chinese” by B. Britten: in a
dialogue of cultural traditions (Вокальный стиль «Песен из Китая»
Б. Бриттена в диалоге культурных традиций). Вісник Харківської
державної академії дизайну і мистецтв. Вип.4. 2017. С.142-147 (англ.
мовою).

3.

Ци Минвей. Национальный стиль как открытая система (на примере
английской традиции вокального искусства). Традиції та новації
архитектурно-мистецькій освіті. Вип. 2018. Вип.1. С.104-109.

4.

Ці Мінвей. Народна пісня як національний образ світу в умовах
глобалізації музичної культури Китаю. Проблеми взаємодії мистецтва,
педагогіки та теорії та практики освіти.: зб. наук. статей ХНУМ імені
І.П.Котляревського

/ відп.

доктор

мистецтвознавства,

проф.

Л.В. Шаповалова. Харків, 2018. Вип.48: Когнітивне музикознавство.
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ABSTRACT
Qi Mingweі. Genre and style priorities of the professional training of
Chinese vocalists at the stage of globalization.
Dissertation for the degree of a Candidate of Art History (Doctor of
Philosophy) on the specialty "17.00.03 – Musical Art". Kharkov National
University of Arts named after I. P. Kotlyarevsky, the Ministry of Culture of
Ukraine, Kharkiv, 2018.
The dissertation is devoted to giving the grounds to the unity of theoretical
and methodological principles of the professional training of vocalists in China and
Ukraine. If earlier the criteria of vocal pedagogy were relied heavily on the
technology of the sound production (the so-called "schools"), now the higher
stages of professional skills are being updated: musical intelligence, artistry, stage
image, which determine the genre and style preferences of the singer.
The comparative analysis of the "Programs of Solo Singing", acting at the
department of solo singing of KhNUA named after I. P. Kotlyarevsky and the
Wuhan Conservatory, largely coincides with the genre-style priorities. They
include a variety of historical composing styles and are based on the established
"genre tree", which structures the vocal performance at the stage of globalization
as a self-sufficient sphere of creativity of singers, depicting continuity of the
European musical classics in the system of the values of the vocal art of the
modern China. The expansion of stylistic boundaries of the performance is using
the way of the intensive assimilation of "national images of the world" on the basis
of the "three whales" of solo academic performance: folk song – classical song –
aria.
At the present stage one of the basic approaches of the vocal pedagogy is to
understand the criteria for the formation of individual programs (for each singer
separately) in order to introduce the classical heritage of European arts of the 1720th centuries as the foundation for the education of an academic singer. These
criteria were previously based on the technology of the sound production, the so-
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called "schools". Nowadays, the other sources of professional skills are being
updated: the musical intelligence of the singer, his/her image, genre preferences,
which in general constitute a category of the artistic assessment of his/her creative
activity – the "performing style".
The object of the dissertation is the vocal art; the subject is the genre and
style priorities for the formation of professional skills of singers in the modern high
education establishment. The purpose of the research is to determine the criteria for
the formation of programs on the assimilation of the classical heritage of the
European art of the 17-20th centuries as the foundation for educating an academic
singer in China at the present stage of globalization.
During the time of the Soviet education many theoretical works (including
translations of ancient treatises and textbooks on vocal in Italian, French, and
German) were created, where the problems of training the singing voice, sound
production, the mastery of technical exercises were considered. They are also
known in China (works by V. Bagadurov, I. Nazarenko and others), especially the
Italian treatises translated from Italian or Russian into Chinese.
Among the Ukrainian teachers who developed the methodology for training
an academic singer, we can call V. Antonyuk, N. Grebenyuk, O. Stakhevych;
among the Chinese there is Du Swei, Zhang Wei and many others. However, the
genre-style priorities have not yet been considered by anyone as the criteria for the
formation of repertoire policies, and the development of programs of the modern
vocal pedagogy. Interpretology is directing to it in the quality of a science about
methods of musical interpretation analysis. The "style of a performer’s creative
activities" takes up one of the central places among other subjects and objects of
this scientific discipline.
The genre criteria of the repertoire policy in the classes of academic singing
have been determined on the example of the Department of Solo Singing of
Kharkiv National University of Arts named after I. P. Kotlyarevsky and the Wuhan
Conservatory (the People's Republic of China). The compulsory components of the
repertoire are the following “genre genotypes”:
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 a folk song – "gene print" of different nationalities (a Ukrainian solo
song, a Russian romance, an Italian song, and a Chinese folk song);
 a classical song (Austro-German, romantic Lied);
 an aria (baroque or an expanded aria from the European opera classics
of the 19th century).
The particular attention in the dissertation is drawn to the study of the
creativity of the representatives of intellectual lyrics in chamber vocal music of the
20th century (in particular, of B. Britten), who are to be studied during concertochamber singing lessons, but for reasons of complexity, even Ukrainian versions of
the cycle "Songs from China" are unknown. Therefore, this composition was
introduced into the scientific circulation of national science and concert practice, as
well as numerous examples of authentic Chinese folk songs and contemporary
romances.
As the analysis of program requirements to the vocalists studying at the
Wuhan Conservatory has revealed, the genre situation of China's vocal culture is
enough diversified and rich with the samples of the historically established styles
of the European art of the corresponding vocal and singing traditions. Baroque is
represented by ancient arias by J. Caccini, Al. Scarlatti, Y. S. Bach, G. Handel;
classicism by a classic song (J. Haydn, L. Beethoven, J. Brahms) and arias from
the operas by V. A. Mozart; the 19th century – by the vocal cycles and songs of
romantic composers (F. Schubert, R. Schumann, J. Brahms), a lyrical French opera
(J. Bizet).
The most spread vocal style in China is belcanto, which, as a stylistic
phenomenon, reigned in the works of composers of Italy beginning from the 18th
century with the high peak in the opera art of the 19th century (G. Donizetti, W.
Bellini) and even in the beginning of the 20th century (J. Puccini). Significantly
fewer examples of Russian opera classics of the 19th and 20th centuries are
presented, however this process started due to the popularity of P. Tchaikovsky’s
and S. Rachmaninoff’s creative activities.
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The diversity of composers’ styles in the historical evolution of the
European musical tradition is based on the established "genre tree", which
preserves the genetics of the vocal culture of intoning of old historical and style
epochs. The expansion of the semantic boundaries of the academic performance in
China is happening through the extensive assimilation of national patterns of the
national patterns – the three "whales" of the vocal art: "a folk song – a classical
song/romance – an aria".
As a result, Chinese vocalists are well integrated into foreign music and
performing schools, and produce their own creativity based on high criteria,
relevant artistic values of European and world arts.
It is proved that the "educating programs" reflect the qualification
requirements of the higher musical education of Ukraine, and their genre-style
content coincides with those requirements that are operating at the present stage of
the professional training of academic singers in China. The genre and stylistic
coordinates of programming, which serve as the guarantor of ensuring the
continuity of the new European art in the system of the culture dialogue between
the East and the West ("our own – someone else’s") during the times of
globalization have been defined.
The song samples from the repertoire of Chinese singers are presented; their
musical and mental principles are studied. The song genre is an archetype of the
national culture, through which the information about the spiritual and
psychological states of the singing person (homo cantor) is transmitted. The genrestylistic and syntactic features of folk melody variants are analysed. The levels of
the thematic process of vocal miniatures (melodic formula, syntax, fret and
harmony) have been considered, revealing both specific and general European
features of the song thinking of the carriers of the old Chinese tradition. The role of
the folk song in the process of the formation of a singer's professionalism, his/her
selection of genre-stylistic and spiritual priorities is estimated. Under the
conditions of globalization, the song preserves the "memory of culture" of the
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people in order to prevent the levelling of the "intonation language" of the nation,
its "dissolution" in pop culture.
It is noted that in the modern theory of vocal styles (V. Antonyuk,
O. Stahevych, T. Madysheva), the national tradition of England has been studied
less compared to the leading countries of the musical Europe. Separately, the study
of the experience of the English vocal tradition as "an open style system" is
emphasized and its content as a set of phenomenal characteristics and qualities
based on the parity of centrifugal and centripetal forces of the vocal-academic art
of Western Europe is revealed. On the basis of historiography analysis, the ways of
forming the English tradition of vocal performances are described. A conclusion is
drawn about the systemic character of the experience borrowing from other
European vocal schools.
In English culture, genetically, due to the sociocultural reasons not only
centripetal, but also centrifugal tendencies dominated. Owing to this, the vocal art
has absorbed the features of internationality, the roots of which are laid in the
political structure of the society of England of that time. From the 15th century and
till the end of the 17th – during the era of the formation and prosperity of the
national culture – an exceptionally high culture of music playing gave birth to the
established types of polyphony, the wealth of genres (ketch, round, carol, ballad,
and ground). However, from the end of the 17th – 18th centuries the performing
traditions of Italian, French and German vocal schools become dominant for
English singers.
The significant example of an "open style system" in the composer's practice
of the 20th century is the vocal cycle of B. Britten "Songs from China" op. 58,
which is analysed in the performance version of the first interpreter of the work of
the singer P. Pears (tenor). Due to the introduction into the concert and scientific
circulation of op. 58 of B. Britten, Chinese vocalists can engage in integration in
the field of national-style and personal representations of the singing art.
In the English vocal school, the best from the other European schools was
synthesized. The analysis of the historical stages of the development of art in
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England of 16-20th centuries showed that the basis of the national identity of the
vocal-performing style was the stylistic features of the ballad with a typical
predominance of a melodic declamation – "calling cards" of the English vocal
style. Its bright example that captured the features of both the Italian bel canto and
the French parlando is the style of Peter Pears’ creativity (tenor), he became the
first performer of op. 58 by B. Britten "Songs from China," a little-known
composition, which was introduced into the concert and scientific circulation of the
national science by the author of the dissertation. It is emphasized that the
performance style of an English singer impresses with its trustful tone of the
conversation, which treats singing as a confession, open to meet the Other. The
creative result of such an interpretation enables the perfect synthesis of words and
music, speech and singing. The performing style of the singer appears as an open
system, the mechanism of the actualization of composer's creativity under the
conditions of globalization, the mediator of the past into the sound world of the
present.
The success of Chinese vocalists in the artistic world shows that musical
creativity has no national boundaries and serves to unite the humanity on the basis
of the spiritual beauty of God's world, which the singer supports, like Atlas.
The keywords: the vocal art, genre and style priorities, song, romance, aria,
historical style, style of the performer’s creativity, open system.
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ВСТУП
Актуальність теми. Соціокультурний ландшафт доби ІІІ тисячоліття
постійно змінюється, що призводить до трансформації комунікативних форм
і способів збереження мистецької інформації. У вокально-співочому
мистецтві відбуваються кардинальні процеси оновлення і збагачення
традицій, усталених у вищих музичних закладах Західної Європи, України,
Китаю за останнє століття. Разом з тим у музичній науці унаочнюється така
система категоризації, згідно якої ціннісно-смислові приорітети музичної
культури

минулого

як

«доби

композиторів»

(за

В. Мартиновим)

поступаються «ері виконавства». Цей процес стає предметом спеціальної
науки «інтерпретології».
У нинішніх умовах музично-комунікативної локації провідне місце
посідає виконавець: співак (homo cantor) у своїй діяльності є, насамперед,
медіатором – зв’язуючою ланкою між Автором і Слухачем; по відношенню
до Традиції (попередніх історичних етапів розвитку) він виконує охоронну
функцію. Його творчість, зміст якої складає вокальне інтонування жанровостильових моделей минулого є дуже актуально, оскільки на очах змінюється
соціально-репрезентативна функція вокального мистецтва. Замість високої
класики (всіх її історичних і жанрово-стильових форм, об’єднаних критерієм
духовної сили спілкування) все більшу роль відіграє розважальність,
візуально-кліповий

формат

творчості,

полегшено-естрадний

спосіб

трансляції музики сучасному слухачеві. Масова індустрія та її технології
«розкрутки» зіркових співаків встановлюють інші ціннісні стандарти
вокального

мистецтва.

У

цій

ситуації

відбувається

активний

міжнаціональний обмін досвідом викладання сольного співу в країнах Заходу
і Сходу. Гостро постає проблема адаптації та подальшої інтеграції
західноєвропейської традиції з іншими національними локаціями вокального
мистецтва (зокрема, країн Сходу), спрямованих на пошук адекватних шляхів
творчого синтезу, і навпаки.
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Відомо, що вокальні техніки як органічний результат творчої співпраці
композиторської та виконавської когорти митців у межах усталених
жанрово-виконавських

напрямів

(«народний»,

«аутентичний»,

«академічний», «естрадно-джазовий») мають як загальні, так і відмінні риси.
З акустико-фізіологічної точки зору професійний співак має при мінімальних
витратах м’язової енергії вміти досягати максимальних результатів у
відповідності до технічних і художніх завдань.
Одним з показників ефективності вокальних технік є імпеданс.
Голосовий апарат вокаліста (сукупність органів звуковидобування) та
голосова функція є «…цілісною системою, яка сама себе регулює, настроює
і навчає» (за визначенням Н. Дрожжиної [44, с.12]). В залежності від
виконавського

стилю

діяльності

(аутентичний,

оперний,

концертно-

камерний, естрадно-джазовий) суб’єкт вокальної творчості обирає відповідну
техніку фонації, продиктовану естетикою композиторської творчості та
слуховими уявленнями про природу співу в тій чи іншій стильовій парадигмі.
Система професійної освіти вокалістів у Китаї має багато спільного при
перенесенні національних пріоритетів творчості в сферу виконавської
традиції

західноєвропейської

культури.

Носіям академічної

(високої)

культури має сенс самим долучитися до науково обґрунтованого діалогу і
встановити пріоритети академічної школи співу (в аспекті органіки його
технологічних та естетико-художніх завдань), засвідчити своєю творчістю їх
універсальну роль для вокальної практики доби глобалізації.
Для вивчення сучасних процесів міжнародної комунікації в сфері
вокального мистецтва (виконавської інтерпретації та педагогіки вищої
музичної освіти) необхідні наукові зусилля кількох поколінь. При цьому
бажано, щоб у цьому процесі приймали участь практикуючі вокалісти:
концертуючі співаки, викладачі, аспіранти, магістри. Чим скоріше цей процес
буде усвідомленим і уведений в науково-прагматичну площину китайської
музичної освіти (і не тільки, оскільки в Україні ця проблема теж стає
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актуальною), тим скоріше завершиться глобалізація (як увиразнення
відцентрової тенденції розвитку культури).
Наступний етап розвитку світової музичної культури, за прогнозом
культурологів, – глокалізація, на якому діє зворотна (доцентрова) тенденція,
«ядром» якої є національна самобутність вокального мистецтва окремої
нації.

Загальноєвропейські

цінності

при

цьому

(професіоналізм

і

відповідність стандартам світової класики) є досягнутими.
Порівняльно-інтерпретологічний дискурс вивчення світових тенденцій
в музичній культурі (глобалізації та глокалізації), їх взаємодія в реаліях
вокальної

практики

Китаю

та

України

ХХІ століття

визначають

актуальність теми пропонованого дослідження1.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертацію виконано на кафедрі інтерпретології та аналізу музики
Харківського

національного

І. П. Котляревського.

Її

«Когнітивні

виконавської

моделі

університету

проблематика

відповідна

інтерпретології»

мистецтв
комплексній
на

імені
темі

2012-2017 рр.

перспективного тематичного плану науково-дослідницької роботи ХНУМ
імені І. П. Котляревського (протокол № 2 від 25.10.2012 р.). Тему дисертації
затверждено на засіданні вченої ради ХНУМ імені І. П. Котляревського
(протокол № 7 від 28.01.2016 р.).
Мета

дослідження

–

встановити

жанрово-стильові

пріоритети

академічного мистецтва співу та обґрунтувати їх роль для вокальної
практики Китаю доби глобалізації.
Завдання дослідження відбивають алгоритм досягнення мети і
полягають у наступному:
 систематизувати методи дослідження академічного вокалу на ґрунті
вивчення національних традицій для формування уявлень про співочий

1

Автор має больше, ніж 20-річний стаж викладання академічного співу в Китаї, підготував багато співаків,
лауреатів міжнародних конкурсів вокалістів (в тому числі – Чжоу Чжівея, випускника ХНУМ імені
І. П. Котляревського).
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«звуковий ідеал» (від практики західноєвропейського бароко до аутентичних
зразків української та китайської музики);
 виявити пріоритети в системі навчання вокалістів у провідних школах
Західної Європи (Італія, Німеччина, Франція), університетах Китаю (локація
Уханьська консерваторія) та України (ХНУМ імені І.П.Котляревського);
 встановити зв’язки вокальних національних традицій на ґрунті когнітивного
моделювання: 1) взаємодії та впливів між суб’єктами системи «композитор –
виконавець – соціальна комунікація», 2) жанрово-стильової семантики
вокального твору як результату творчого синтезу у відзначеній системі;
 охарактеризувати

вокальне

мистецтво

як

предмет

порівняльної

інтерпретології (зокрема, в аспекті виконавської семантики жанрів і стилів);
 на прикладі англійської традиції ХХ ст. надати визначення відкритої
стильової системи як сукупності феноменальних характеристик і якостей, що
базуються на паритеті відцентрових і доцентрових сил академічного
мистецтва національних вокальних шкіл Західної Європи;
 розкрити

досвід

англійської

традиції

верифікації

образів

Сходу

в

композиторській практиці ХХ ст. (на матеріалі вокального циклу Б. Бріттена
«Пісні з Китаю» ор. 58);
Надмета, недосяжна в масштабах одного дослідження, – це вивчення
вокального мистецтва доби глобалізації в культурному просторі України і
Китаю (в єдності практики та теорії), надати сучасні оцінки і визначення.
Об’єктом дослідження обрано вокальне мистецтво академічного
спрямування як самодостатню систему виконавської культури ХХІ століття.
Предмет дослідження – творчість співака та відбиття професійної
підготовки вокалістів у світлі жанрово-стильових пріоритетів вокальної
практики Китаю доби глобалізації.
Теоретична база. Національні традиції співочого мистецтва Західної
Європи вивчаються у взаємодії з питаннями композиторської творчості та їх
впливу на виконавську практику. Спеціальний інтерес для розкриття теми
дослідження представляють розділи музичної науки:
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– історія вокального мистецтва Італії, Германії, Франції, Англії,
України (В. Антонюк [2], В. Багадуров [11, 12], Т. Бояренко [15],
Т. Булат [17-19], А. Василенко [25], Л. Дмитрієв [48], І. Драч [43],
А. Іванов [51], Л. Кияновська [53, 54], Ж. Колодуб [57, 58],
Г. Кречмар [75], Е. Круглова [63], В. Конен [59-61], Л. Ковнацька
[55], Дж. Лаурі-Вольпі [70], Т. Ливанова [72, 73], О. Стахевич [101103], В. Супрун [106]), Н. Фіндейзен [109]);
– проблеми вивчення вокального мистецтва Китаю (Ван Лін [20], Ван
Цзо [21-24], Ду Вень [49], Лю Давей [164.], Ма Цзяцзя [77], Сяо Юй
[141], Хуан Бочун [136], У Хунюань [108], Чжао Мейбо [134], Чан
Цинхуа і Се Цзункунь. [162], Чжоу Чжівей [115]);
– новітні

концепції

музичного

виконавства,

онтології

та

інтерпретології (Т. Вєркіна [33], Л. Деркач [42], Г. Зуб [50],
А. Кудряшов [64], О. Маркова [76], В. Медушевський [78-82],
Д. Наливайко [89], Г. Орлов [140], Н. Рябуха [94], Ю. Сетдікова [95],
Л. Шаповалова [122, 123], Л. Шаймухаметова [124], С. Шип [125]);
– інтерпретація в сучасному музикознавстві (В. Москаленко [85],
Н. Корихалова [62], К. Тимофєєва [107]);
– музика і слово (В. Васіна-Гроссман [26-30], І. Лаврентьєва [69],
Ю. Малишев

[75],

К. Руч’євська

[92, 93],

В. Супрун

[106],

В. Холопова [111], А. Хуторська [112]).
– майстерність сольного співу, вокальна творчість і мистецтво
інтерпретації (Д. Аспелунд [9, 10], В. Антонюк [3], Н. Гребенюк
[40, 41], А. Іванов [51], Л. Дмитрієв [46-47], Н. Дрожжина [44, 45],
Т. Мадишева [74], О. Маркова [76], В. Морозов [86], І. Назаренко
[88], Г. Панофка [91], О. Стахевич [100, 104, 105], Р. Юссон [126],
В. Юшманов [130, 131], А. Яковлева [131]).
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Методи дослідження. Концепція дисертації склалася на ґрунті
міждисциплінарного синтезу загальних і спеціальних підходів до вивчення
вокального мистецтва:
– історичний – виявив динаміку становлення вокальної музики європейської
традиції, її жанрів і форм в аспекті спадкоємності та оновлення (завдяки
композиторським впливам на мислення співака);
– системний – надав необхідну повноту пізнання вокального мистецтва (у
єдності психофізіологічних, духовних і технологічних аспектів творчості);
–

жанровий

–

скерований

на

історико-типологічну

спадкоємність

композиторської творчості, з одного боку, а з іншого – на соціокомунікативні
умови побутування музики;
– стильовий – сприяє взаємодії індивідуальних і типових механізмів
вокального виконавства, глибинних засад мистецтва інтерпретації;
– функціонально-структурний – розкриває розуміння музичного твору у
єдності системної ієрархії художнього цілого (тема, драматургія, композиція,
копцепція);
–

порівняльно-інтерпретологічний

–

фокусує

виконавські

проблеми,

обумовлені недостатньою вивченістю вокальних творів на рівні «звукового
ідеалу» різних шкіл (зокрема, Б. Бріттена як фундатора співочої традиції
Англії ХХ ст.) для подальшої екстраполяції на практику вокального
мистецтва Китаю;
–

діяльністно-психологічний

–

пов’язаний

з

педалюванням

функцій

свідомості та мислення при формуванні професійних якостей співака;
– синергійний – пояснює принцип художньої комунікації, яким є вокальноспівоче

мистецтво,

у

єдності

трьох

параметрів

–

технології

звуковибодування, психології творчості та духовного досвіду особистості
співака, які в свою чергу окреслюють жанрово-комунікативний вимір
творчості.
Враховуючи величезний інтерес, існуючий в концертній практиці
китайських вокалістів до європейської традиції співу, тенденція до
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культурного

діалогу

Заходу

і

Сходу.

Слід

визнати

своєрідний

«європоцентризм» наукової рефлексії, притаманний представникам як
російської (В. Васіна-Гроссман), так і української шкіл (праці Н. Гребенюк
[40, 41] і О. Стахевича, написані у розвиток ідей докторських дисертацій
[101-103 ]).
Відзначимо роль кандидатської дисертації Т. Мадишевої та написаний
на її матеріалах навчальний посібник «Співак і мова» [74]. Значущими для
методології

аналізу

Н. Говорухіної

«Принципи

західноєвропейської
виконавської

вокальної

Д. Шостаковича,

циклізації

традиції»

інтерпретації

творчості
в

є

кандидатські

камерно-вокальному

[35],

Л. Деркач

вокальної

лірики

О. Чайковського,

дисертації

«Стильові
(на

В.Золотухіна)»

механізми

прикладі

[42],

циклі
творів

А. Хуторської

«Композиторська інтерпретація поетичного текста як художній переклад (на
прикладі камерно-вокальної музики)» [112] і Г. Зуб «Концертмейстер-піаніст
в контексті еволюції виконавського мистецтва» [50], які відбивають віхи
наукового становлення вокального мистецтва, його жанрів, форм і стилів
разом з концертмейстерським складником.
Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що у
вітчизняному музикознавстві вперше:
 обговорюються жанрово-стильові пріоритети в академічній вокальній
творчості в єдиному глобалізаційному просторі як історичний факт і
можливість єднання національних традицій та шкіл на ґрунті вироблення
співочого «звукового ідеалу» (від творів композиторів Західної Європи XVII
– ХХ століть до аутентичних зразків китайської музики);
 виявлено пріоритетну роль італійської вокальної школи bel canto як
універсального «звукового ідеалу» в системі вищої вокальної освіти країн
Заходу та Сходу;
 встановлено системні зв’язки вокальних національних традицій на основі
когнітивного моделювання жанрово-стильової семантики вокального твору;
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 вказано на впровадження в практику сольного співу онто-сонологічної теорії,
а також «виконавської семантики» у сфері вокального інтонування, задля
оптимізації інтелектуального рівня співацького мислення;
 вказано на тенденцію до глокалізації, яка в умовах адаптації китайського
вокаліста у європейській стильовій системі навчання пояснює закон
«зворотної перспективи», дзеркальності розвитку вокальної культури окремої
нації і свідчить про залучення вокальної школи України та Китаю (як «роду
традиції»2) до світової «генної» системи співацького мистецтва на
паритетних засадах;
 на прикладі вокального циклу Б. Бріттена «Пісні з Китаю» розкрито зміст
англійської версії верифікації музично-звукових символів Сходу, як одної з
перших в мистецькому часопросторі Європи моделей діалогу культур.
Практичне

значення

отриманих

результатів

визначається

можливістю використання матеріалів та висновків дослідження в навчальних
курсах

«Методика

викладання

вокалу»,

«Історія

сучасної

музичної

культури», «Аналіз музичних творів», «Музична інтерпретація» для
бакалаврів і магістрів вищих навчальних музичних закладів Україні та
Китаю, а також введенням вокального циклу Б. Бріттена в концертний обіг.
Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи
обговорювались на міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях
(всього шість): «Мистецтво та шляхи його осмислення в дослідженнях
молодих науковців» (Харків, 2014), «Актуальні проблеми музичного і
театрального мистецтва» (Харків, 2015), «Культурологія та інформаційне
суспільство ХХІ століття» (Харків, 2015), «Інтонаційний образ світу»
(Харків,

2016),

«Харківські

асамблеї:

до

100-річчя

Харківського

національного університету мистецтв імені І.П.Котляревського» (Харків,
2017), «Сергій Рахманінов та українська культура: міжнаціональний та
полікультурний діалог» (Харків, 2018).

2

Термін Ж. Дедусенко
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Публікації. За темою дослідження опубліковано 4 статті у фахових
виданнях, затверджених МОН України, 1 – в закордонному періодичному
виданні «Північна музика» (Китай), а також тези доповіді на всеукраїнській
конференції.
Структура роботи. Дисертація складається зі Вступу, трьох Розділів
Висновків, Списку використаних джерел (15 сторінок; 165 найменувань, з
них – 28 іншомовних) і Додатків (фото афіш). Загальний об’єм дослідження
складає 199 сторінки; з них – основного тексту 170 сторінок.
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РОЗДІЛ 1
ВОКАЛЬНО-СПІВОЧЕ МИСТЕЦТВО:
МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ
…Час може змінити музичну техніку,
але він ніколи не змінить місію музики.
С.Рахманінов
…Одухотворена теорія має допомагати
в усвідомленні серцевини високого мистецтва
В. Медушевський [81, с. 11].

1.1 Новітні методи теорії вокального виконавства
Завдання першого розділу дослідження – синхронізувати множинність
теоретичних підходів і вокально-технологічних методик вивчення специфіки
вокально-співацького мистецтва Європи і Китаю як єдиної системи «під
дахом» науки інтерпретології, яка, на нашу думку, отримала статус базової у
вітчизняному науковому просторі ХХІ століття.
Сучасна теорія виконавського мистецтва з часом стає все більш
дотичною до тієї термінологічної системи, що склалася в надрах музичної
семіотики у 70-ті роки минулого століття і розвивається в надрах
виконавської прагматики. Як відомо, знак має багато версій авторського
тлумачення його змісту: для педагогів-вокалістів прийнятною є позиція
В. Медушевського, за якою «…поняття “знак” мусить не роз’єднувати науки,
а слугувати їх інтеграції» [82, с. 83].
Завдяки когнітивній функції знака виконавець має бути впевненим
щодо змістовного наповнення стилю виконання вокального твору, розуміння
законів мислення композитора, з метою адекватного відтворення у
концертній діяльності для слухачів.
Надмета інтерпретології пов’язана з предметом дослідження –
синхронізацією трьох основних сфер діятельності співака; це:
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1) технологія
мислення

звуковибудування
(«на

переходах»

–

формування

аналітичних

виконавського

механізмів

роботи

свідомості до власного, «живого» відтворення вокального твору)
2) психологія власне процесу співу як духовного спілкування з
композитором – автором тексту (через інтонаційно-діяльністні
моменти співтворчості);
3) концертно-сценічний артефакт – актуальна форма буття вокального
мистецтва як духовної реальності (термін Л.Шаповалової [123]), яку
творить співак під час спілкування з публікою заради донесення
вищої семантичної інформації «від серця до серця», від людини до
Вічності (Бога).
Як

відомо,

стиль

є

фундаментальною

категорією

не

тільки

композиторської, але й виконавської творчості. Будучи, з одного боку
«проекцією»

композиторського

мислення,

і

«епіцентром»

численних

виконавських (додамо і музикознавчих) інтерпретацій – з іншого боку, стиль
часто стає «камнем спотикання» у процесі виховання молодого співака. У
зв’язку з виконавськими проблемами в навчальному процесі викладачі часто
стикаються спочатку з необхідністю формування так званого «стереотипу
мислення», потім подолання його як такого, і, нарешті, з недооцінкою стилю
як «художньої єдності» (за виразом С.Скребкова) на різних етапах творчого
розвитку особистості співака-початківця.
Стиль вокальної творчості слід розглядати дихотомічно: з боку
внутрішньої форми (в термінах загальної естетики Г. Ф. Гегеля) – це дія, або
ідея, що спрямована ізсередини на зовні (драматургія розвитку музичної теми
(тем) твору як художнє ціле3, що стає матеріалом для відтворення).
З боку зовнішньої форми стиль виконання відчуває на собі вплив зовні,
через співвідношення з іншими подібними об’єктами – жанрами.

3

Див. : Шаповалова Л.В. О взаимодействии внутренней и внешней формы в исторической эволюции
музыкальной жанровости. Киев, ИМФЭ имени Т.М.Рыльского, 1984. 24 с. (рос.мовою), у якій розглядається
цей аспект на матеріалі композиторської творчості. Йдеться про вияв специфіки цього явища в системі
стилю творчості виконавця (у розвиток ідей попередників).
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Порівняння і співставлення допомагає виявити оригінальність і
неповторність явища; разом тим порівняння двох інтерпретаторських версій
музичного твору надає об’єктивне підґрунтя для вироблення власної
виконавської концепції.
Під публічним виконанням слід розуміти особистісне втілення
музичного твору як «живого тексту» (термін В. Москаленка), яке вокаліст
переживає у процесі його творчої презентації в концертно-сценічних умовах
(публічно). Прем’єрне виконання як первинна форма автокомунікації формує
установку на «звуковий еталон», котрий у певний історичний момент слугує
константою не лише пізнаваність стилю композитора, але й стилю
виконання. На такий результат здатні не просто технічно грамотні,
професійно навчені своєму ремеслу співаки, а насамперед, духовно зрілі
особистості. Звідси важливість функції самоактуалізації (в термінах сучасної
психології – акме: з грецької aκµή – найвища точка, пік), на яку слід
скеровувати китайських вокалістів весь час навчання.
На жаль, публічне першовиконання вокального твору класики ХХ ст.,
яка має сприйматися, як сучасна, не є серед пріоритетів для молодих
співаків4. Однак саме досвід першовиконання нової композиції сучасного
автора вимагає наявності свідомо сформованого відчуття стилю, слугує
ознакою майстерності. Викладачам співу необхідно вирішувати цю проблему
як першочергову.
Запорукою успіху прем'єрного виконання вокалістом є синергійність,
спрямованість на слухача, встановлення із ним своєрідного духовного
спілкування. Кінцева мета синергійного контакту виконавця і публіки –
виконавська концепція, під якою ми будемо розуміти сукупність дії
стильових

механізмів,

як

інтра-музичних

(семантичних,

психолого-

особистісних), так і екстра-музичних (хронотоп і жанрово-комунікативних).

4

У дослідженні обґрунтовано прем’єрний досвід автора – виконання ор.58 Б. Бріттена «Пісні з Китаю»,
котрий вперше уводиться в науковий і концертний обіг України та Китаю (підрозділ 3.2).
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Зазначені якості об'єктивно закладені в художній структурі твору і
відтворені співаком-інтерпретатором в енергійних образах вокального
твору.
Традиційно в композиторському стилі розрізняють три основні етапи:
ранній, середній та пізній. Найбільш вивченим, як правило, виявляється
середній етап, в якому в концентрованій формі позначаються найбільш
характерні для даного автора риси мислення, особливо новаторські, не
властиві

раніше

відомим

областям.

Зразки

зрілого

стилю

стають

репрезентантами стилю в цілому (Ця думка справедлива по відношенню до
репрезенту англійського вокального стилю Б. Бріттена, чий твір «Пісні з
Китаю» ор.58 атрибутовано як зрілий стиль, акме). Це позначається на тому
факті, що вивчення творчої спадщини відбувається з центристською
установкою «на шедевр», в результаті чого репертуарна політика в
стильовому плані орієнтована на обмежену кількість кращого в сенсі
досконалого (еталону). Однак діалектика стилю передбачає і перехідні
стадії, відмічені зрушеннями у свідомості художника, а значить і
інтерпретатора. Більш того, вихід композитора за межі своєї національної
традиції передбачає принципово інший підхід до пізнання світу через засоби
музики, і як результат – відкритість стильової системи.
Багаторівневість музичного твору очевидна з будь-якої точки зору:
композитора, який творить нову звукову реальність; виконавця, який
вибудовує свій виконавський масштаб змісту і форми; слухача, котрий в
одночасному творчому акті здатний розрізняти кілька рівнів вираження
стилю музики – авторський, національний, виконавський, жанровий (і навіть
стиль спілкування).
Для осягнення цілісності стилю як змістоутворюючого механізму
спілкування в вокально-виконавському мистецтві співакові слід засвоїти ряд
понять, аби в подальшій педагогічній практиці оперувати ними:
 музична мова (передумова спілкування);
 музичний твір (предмет спілкування);
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 музичний жанр (тип музичного твору).
При умовному об'єднанні музичних творів одного жанру в єдиний
«організм музикування», можна говорити про «жанрово-виконавський
стиль».
Семантика стилю відрізняється від жанрової семантики цілісністю
світосприйняття. Якщо жанрова семантика охоплює лише деякі сторони
життя

і

заснована

на

виокремленні

із

цілісності,

як

правило,

загальнозначущих, типових її властивостей, то стиль музичної творчості
вбирає в себе все різноманіття структурних моделей і «переплавляє» їх в нові
художні якості.
В системі музичного мислення один із рівнів відноситься до
семантики – одиниць

мови,

що

складаються

з

підрівнів:

фонемного

(елементарні типи звуків), морфемного (з'єднання окремих звуків і співзвучь
у мотиви). Якщо мотив несе певне образно-змістовне навантаження, слід
говорити про лексемний підрівень. З'єднання мотивів у фрази, речення,
періоди – це вже підрівень синтаксичних одиниць.
Існують «активні» й «фонові» стилістичні засоби. Слід вирізняти дві
групи

активних

стилістичних

засобів:

інтонаційно-драматургічні

та

аналітико-граматичні. Ці два засоби втілюються у вокальній ліриці, звідси
випливає їх актуальність в плані навчання молодих інтерпретаторів в класі
концертно-камерного співу. Синтез такого роду одиниць складається в більш
великі розділи форми, частини циклу й твір в цілому (композиційний рівень).
Тут ми переходимо на рівень музичної форми.
На шляху кристалізації типових, постійно повторюваних принципів
(назвемо цю якість умовно «стильовим стереотипом мислення») виникає
інерція повтору вже знайденого. Однак у творчості діє й інша тенденція – до
подолання стереотипів, народження нової якості всередині сформованих
канонів. На перехідних стадіях розвитку стилю особливо помітні процеси
трансформації стильових принципів в нову якість. Саме тут приховані
механізми переростання раннього стилю – в зрілий, а зрілого – в стиль пізній.
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Якщо специфікувати проблему стилю в сферу вокально-співочого
мистецтва, то слід розпочати з того, вже напрацьовано – вказати на очевидну
значущість історико-теоретичних розроботок загальної теорії стилю у 60-ті –
70-і

роки

ХХ ст.

(праці

С. Скребкова

[66],

М. Михайлова

[83],

В. Медушевського [80], Є. Назайкінського [87], С. Шипа [125]). Однак
важливо відзначити, що нині, у глобалізовану добу ХХІ століття вони
поступилися зворотній тенденції – впливам виконавства як феномена
творчості на концепції музикологів, культурологів, естетиків у 90-ті роки –
на початку ХХI століть). Прикладом такого роду є докторські дисертації
М. Аркадьєва [66], О. Стахевича [66], Н. Рябухи [94] та ін.
З точки зору інтерпретології у визначеннях стилю провідне місце
займає постать виконавця як суб’єкта творчості, чия специфіка обумовлює
профіль специалізації. Для прикладу наведемо дефініцію В. Москаленка,
який одним з перших вказує на домінування особистості виконавця і
специфіку його творчої самореалізації. «Під стилем музичної творчості слід
розуміти тип особистості музиканта і досвід його виконавської діяльності,
втілений завдяки синтезу трьох компонентів: відповідною системою
музично-мовленнєвих

ресурсів

творення

музики,

інтерпретування

та

виконання музичного твору» [84, с. 50].
Алгоритм стильового аналізу вокального твору розпочинається з
вивчення

семантики

поетичного

першоджерела

і

його

подальшої

композиторської інтерпретації. Через аналіз взаємодії жанрових (екстрамузичних) і стильових (інтра-музичних) механізмів осягнення значень
музичного тексту співак формує власне розуміння твору, який виконується.
Звідси значимість теоретичного моделювання практичних засад діяльності
вокаліста за допомогою переключення психолого-фізіологічних процесів
звуковибудування в площину авторефлексії і практичної аналітики
(редукції механізмів художньої свідомості).
Кожна епоха напрацьовує жанри музичної творчості, за якими
закріплюються певні інтонації, аїх цілісний смислообраз перетворюється у
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символ. Інтонації виникають у синтезі з літературними (поетичними)
прообразами або певними психологічними відчуттями, обумовленими з
об’єктивними життєвими обставинами. Внаслідок цього утворюються стійкі
асоціації, що не поступаються вербальній семантиці.
Отже, в наш час музикознавство переживає час трансформації своєї
методології на ґрунті зміни термінології, що застаріла. Так, музична мова
композиторів другої половини XX ст. спонукає до того, щоб зрозуміти
необхідність вживання в практиці виконавства замість терміна «гармонія» –
поняття «вертикаль», замість «мелос» – «горизонталь», «інтонація» у
вокальній мові Д.Шостаковича, Г. Свиридова, Б. Бріттена перетворюється на
«мелодичну лінію», замість тоніка вживають «центральний елемент системи»
(за Ю.Холоповим). Інакше кажучи, основною передумовою сучасної
музикознавчої термінології стає, за Б.Асаф'євим «…усвідомлення музики як
звучащого руху в інтонаційно-ритмічному становленні сил, що його
організовують» [7, с. 198]. У зв’язку з цим виникає і термін «музична
семантика». Однак цей термін прижився не відразу. Цікаво, що в працях
Б. Асаф’єва він пов’язаний з іншим, спорідненим за своїм значенням, –
символом. Саме символіка встановлює взаємодію між вербальною мовою та
закріпленими за тим чи іншим словом музичними інтонаціями. Проте, на
думку вченого, «…від музичної символіки немає містка до живої музичної та
мовленнєвої

інтонації

через

абстрактність

цього

терміна…

Краще

скористатися терміном мовознавства і у разі наявності тісного зв’язку музики
з навколишньою дійсністю через певні образи та інтонації віднести їх <…>
до сфери музичної семантики» [7, с. 208]. Ця теза нині визнана застарілою,
оскільки символ є однією з форм буття (екзистенції) знаку. (Наприклад,
дзвони в вокальній музиці М. Мусоргського, С.Рахманінова та Г.Свиридова є
не лише знаком присутності в храмі, в якому звучать дзвони, але й символом
приналежності до православної культури, ширше – символ Притсутності
Бога-Христа).
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Фундаментальним підґрунтям вивчення вокального твору є синтаксис,
дуже важливий з точки зору психології сприйняття і відтворення елементів
музичної мови. Якщо у вокаліста в момент вивчення тексту відбувається
«входження»

в

атрибутику

стилю,

через

актуалізацію

стилістики

композиторського мислення (те, що культурологи визначають як «зустріч
двох свідомостей»), то йдеться про закон ідентичностей. Це означає, що
виконавець з перших кроків осягнення глибинного смислу вокального твору
мусить мати «зсередині» своєї Я-свідомості рефлексійну установку на Іншого
– того, чию думку чи душевний стан (спосіб мислення/мови) він хоче
зрозуміти (автора – поета і композитора)5 і донести до свого слухача. З цим
механізмом творчого спілкування виконавець піднімається на другий, якісно
інший рівень усвідомленняя музичного образу – переключення з функцій
автора на ліричного героя музичного твору задля бажаного спілкування зі
слухачем (в умовах концертно-сценічного виступу). Відбувається ще одна
зміна комунікативних установок: якщо напочатку образ автора переважав,
обумовлюючи монологність, то з виходом на концертний майданчик співак
вже будує власний діалог зі слухачем на ґрунті психологічного механізму
ототожнення себе (Я-образ) з образом автора. Слухач, в свою чергу,
сприймає образ вокального твору як увиразнення стилю висловлювання
композитора і співчуває йому (хоча і опосередковано – через постать
виконавця). Так замикається герменевтичне коло: «автор – герой –
виконавець – слухач – автор».
Вищий рівень смислоутворення у вокально-співацькій творчості –
народження стилю індивідуального виконання (або стилю творчості
виконавця). Категорія стиля в контексті музичної семантики утримується на
дихотомії: «те, що означають – те, як означують». І якщо функцію
означуючого виконує система выражальних засобів, то в ролі означеного
постає цілісний смисл твору, що сприймається як нова художня (духовна)
реальність. У стилі слід відчувати не лише індивідуальний «почерк»
5

Див. концепцію рефлексивної свідомості в музичній творчості Л. Шаповалової [122].
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композитора, музичну традицію або школу, до якої він відноситься, але й
особистість митця, тип його художнього мислення, його світогляд, які
можуть відбивати певну епоху, а інколи – і випереджати її.
Обговоримо систему понять семантичного аналізу вокальної музики,
згідно концепції М. Арановського [5], проте у подальшому вона нам потрібна
як інструмент осягнення виконавської вокальної традиції (предмет нашого
дослідження, що входить до кола науки «інтерпретації».).
Спочатку усі категорії, що задіяні до процедури пізнання, розподілимо
на дві групи – загальні та специфіковані знаки. До першої групи зачислимо
поняття, що належать семіотиці як розділу лінгвістики або іншим
гуманітарним наукам: знак, система, контекст, парадигма, дихотомія,
феномен, бінарні пари («значення-смисл», «ментальний – матеріальний»,
«синтаксис – семантика», «душа дух»).
Друга група за принципом ієрархії та дихотомії розкриває зміст
складових музичного тексту: це прості елементи та їх сполучення – цілістні
знаки: семантичні одиниці (мотив – формула – тема); потім синтаксичні
зв’язки цих елементів (синтагма – речення – функціонально-фазова єдність);
нарешті, рівень «значення – смисл – зміст».
Узагальнемо наукові підходи – за термінологією музичної когнітивістики
– когнітивні моделі – котрі є актуальними для вивчення національноспівочих стилів в класі академічного співу, що впливають на осучаснення
програм вищої школи. Стратегично важливими з точки зору виховання
майстерності співаків Китаю є обґрунтування жанрово-стильових приорітетів
їх концертної діяльності та інтерпретації творів вокального мистецтва як
прояв стилю індивідуальної творчості.
Засадничим стрижнем вивчення співацької професії залишається
інтонаційний підхід (концепція Б. Асаф’єва). Інтонація – основа формування
музичного образу. «Звуковий образ – це інтонація, яка отримала значення
зримого образу або конкретного відчуття, – викликає супутні йому уявлення»
– пише дослідник [5, с. 207]. При опрацюванні твору в аспекті розуміння
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його стилю виникає музично-комунікативний контекст його функціонування,
представлений у працях В. Бобровського [14], В. Медушевського [81],
Є. Назайкінського [87], К. Руч’євської [92].
Серед теоретичних підходів одним з перших отримав визнання
функціональний підхід, пов’язаний з роллю структурного мислення і
установкою

співака-інтерпретатора

на

цілістність

художньої

форми

вокальних творів, що виконуються. Одним з кращих у цій царині є посібник
«Аналіз вокальних творів» під редакцією О. Коловського, авторів кафедри
теорії

колишньої

Ленінградської

М.А.Римського-Корсакова

[1].

державної

Закони

консерваторії

іманентно-музичної

імені
логіки,

структурованої в авторському тексті, мусять увійти до свідомості співака та
діяти як його внутрішній механізм слухання, мисленняі та продукування.
Звідси висновок про беззаперечну роль аналітичного мислення для співака,
його формування і розвитку через охоплення окремих композиційних
одиниць художнього тексту та їх мисленнєве поєднання у художню єдність,
ціле.
Отже, є усі передумови вважати, що музичний стиль – цілісний,
глибинний і багатовимірний знак музичної культури. І в цьому сенсі ми
будемо використовувати його в аналітичних підрозділах дисертації (стосовно
семантики вокального циклу «Пісні з Китаю» Б. Бріттена ор.58 та його
виконавського стилю в цілому).
Структурне

мислення

–

обов’язковий

компонент

професійної

підготовки співака, без якого не існує розуміння і відтворення музичного
твору

як

художнього

цілого.

Воно

необхідним

чином

допомагає

першопрочитанню твору в цілому (як об’єктивного документу стилю
історичної епохи), а потім вже виробляє підстави та умови для його
особистісної виконавської ре-інтерпретації. Однак слід визнати, що в умовах
специфіки концертно-сценічного виконання залучаються не тільки механізми
структурно-розумові, скільки на їх підставі смислоутворюючі чинники,
пов’язані, в першу чергу, з інтонацією та її розвитком в межах цілісної
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драматургії вокального твору. Ще одним науковим підґрунтям вивчення
вокального твору є синтаксис вокальної мови, важливий з точки зору
розуміння вербального тексту, що співається.
Психологія сприйняття музики як мови/мовлення тісно пов’язана з
психологією

співацької

діяльності

як

множинного

виробництва

композиторських текстів; у порівнянні з іншими сферами виконавства
вокаліст має не лише специфіку, але й риси спільності. Зокрема, в працях
В. Медушевського відзначено роль установки, як механізму, що «…існує для
оперативного

цілеспрямованого

використання

минулого

досвіду

при

сприйнятті якого-небудь явища, а також пов’язує минулий досвід з
перцептивною діяльністю» [79, с. 112] (курсив мій. – Ц.М.). Установка
залежить від розподілу уваги й розуміння того, що має суб’єктивне значення
для співака.
Викладачі

вокалу

вирізняють

різні

інтенціональні

механізми

свідомості, закладені в професійну діяльність співака, і, відповідно різні
установки, такі як:
 аксіологічна установка – процес бесперервної оцінки твору, що
виконується, заснований на її співвіднесенні із системою інтуітивних
уявлень про цінністний досвід і відтворення в моменти самореалізації
особистості співака – акме (ακµή, с греч. – найвища точка, пік);
 творча установка – з’являється у музиканта-виконавця в момент, коли
він подумки ставить себе на місце композитора, щоб паралельно з його
трактуванням формувати власну концепцію твору;
 познавальна (когнітивна) – задіяна на найвищих рівнях узагальнення
художнього смислу музичного твору – через жанр і стиль твору, що
вивчається і стане матеріалом власної концепції в межах нової
інтерпретації.
Отже, установка в співочому процесі – це цілісний стан психіки
музиканта-виконавця, що залежить від професійної мотивації, мети,
завдань і умов діяльності. У вокальному виконавстві установка
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передбачає «входження» співака в художній образ, «присвоєння» та
ототожнення з ним і подальше відтворення композиторського стилю
під час виконуваного ним твору. Вона є системою кроків співака – від
елементарних фізіологічних механізмів звукоутворення психологічних
мотивацій поведінки і народження сугестивних станів до встановлення
контакту зі слухацькою аудиторією на засадах місії духовного
спілкування з автором.
Тепе обговоримо семантичний підхід ло розуміння вокальної
мови в контексті стилю творчості співака. Відомо, що знак – основна
категорія семіотики: – це предмет, що існує тільки в людській
свідомості. Теоретичний погляд на її роль у виконавському проценсі
вирізняє

такі

властивості

знаків,

як

диференційованість,

репрезентативность, кларитивність. Дослідник С. Шип доводить, що
музичними знаками є усе, що містить у собі значення. Тому знак є не
структурною, а функціональною категорією виконавської поетики.
Вчений пояснює відмінності понять «значення», «зміст», «смисл»
[125]. Зміст любого знака складається із значень і смислів, охоплюючи
«двоповерхову» структуру, яка містить індивідуальні значення і
смисли, де знак об’єктивується, з одного боку, у свідомості, а з іншого,
– як суспільно усталений в уяві предмет.
Класифікація іконічних знаков є важливим інструментом аналізу
вокальної творчості. Згідно концепції С. Шипа, загальна типологія
знаків в музичній творчості містить:
 «реалістичні наслідування» (відтворення звукових ознак
певних явищ);
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 імітації звучання музичних інструментів6 і звукоімітації
акустичних

явищ,

які

мають

сигнальну

функцію

(наприклад, дзвони в російській культурі);
 знаки смішаного типу – фанфари, або вступ до творів,
адресованих
музичного

масовій

аудиторії.

Таким

чином,

мистецтва

найбільш

підходить

для

символіка

іконічних знаків.
Російський дослідник, представник наукової школи В.Холопової
А. Кудряшов акцентував увагу на співвідношенні двох сторін знаку –
матеріальної (рос. означающее), те, що звучить; і ментальної (рос.
означаемое), яким чином воно звучить. Вчений запропонував іншу типологію
знаків, виходячи зі специфіки природи того, що означає знак в музичному
мистецтві [67]. Музична сфера складається з двох типів знаків:
а) екстратекстуальний – усталені лексеми композиційного, жанровостильового рівней організації вокального твору; б) кореспонденція тем і їх
синтез у фіналі драматургії, що створює інтратекстуальний тип знаковості:
сюда входять ікони (принцип «тотожність-повтор») і реляти (принцип
«спорідненість-контраст»).
«Метамузична»7 сфера – це ідеї, пов’зані з іншими видами мистецтва і
науки, які втілені у музичному творі через систему знаків-символів. Іноді ця
сфера увиразнюється за допомогою знаків-іконів (емоцій, за В. Холоповою);
або

знаков-індексів

(предметний

світ,

опосередковано

пов’язаний

з

музикою).
До вже описаних типологій А. Кудряшова і С. Шипа слід додати
вокально-співочі ікони, народжені у часопросторі церковно-храмової
культури. Найважливіші з них належать молитовному спілкуванню людини з
Богом: псалмодія, речитація, антифон, ісон, хорал. За радянських часів їх
6

Це спостереження слугує підгрунтям онто-сонологічної концепції музики, що розробляється молодими
вченими України (див. : дисертацію Н.Рябухи [94] ).
7
Термін В. Каратигіна
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історичне значення і іманентно-музична форма існування не враховувались.
Втім історичні праці з вокальної педагогіки (див. праці В.Багадурова)
вказують

на

першість

саме

співочих

знаків

церковно-молитовного

походження у формуванні семантики музичної мови європейської традиції.
При знайомстві з базовими музикознавчими концепціями, що присвячені
специфізації положень семіотики на матеріалі вокального мистецтва,
виконавці мають спиратися на цей досвід. У дисертації відтворено науковокогнітивну модель виконавської семантики, яка в «живому процесі»
інтерпретування співаком авторського тексту підсумовує рівні його
звукообразного відтворення та формує цілісний смисл музичного образу8.
Зміст моделі у дисертації розкрито через аналіз співвідношення
композиторського тексту і осягнення його смислів співаком у процесі
формування

власного

стилю

виконавської

творчості

як

мистецтві

інтерпретації (з урахуванням чинника стильової єдності поетичного
першоджерела та його проінтонованого еквіваленту). В цілому вияв
специфіки вокальних жанрів ґрунтується на щаблях системи музичної
комунікації (за Б. Асаф’євим):
– співак + концертмейстер – слухач»
– твір/текст
«поет+композитор
Пояснимо зміст основних чинників виконавської семантики у певній
послідовності – когнітивній моделі, яка враховує, аспект слухацького
сприйняття, з одного боку, а з іншого – суб’єктивний досвід «входження»
співака у процес співдружності з композитором та його текстом.
1. Якість голосу: його силу, польотність, темброві кольори, теситурні
можливості для створення індивідуального вокального стилю.
2. Система прийомів і засобів звуковибудування з урахуванням
співочого дихання має назву «артикуляція» (або артикуляційний комплекс).

8

Див. підрозділі 2.2 та 3.2, присвячені семантичному аналізу зразків китайської народної пісні та
вокальному циклу Б.Бріттена ор.58 «Пісні з Китаю».
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Артикуляція залежить від психосоматики особистості співака, який є
виразником «чужого» слова/тексту. Процес відтворення – інтонування – в
жанрах камерно-вокальної музики відбувається у двох режимах:
 в режимі співацького дихання – народжується внутрішня (виконавська)
артикуляція;
 в режимі декламаційного висловлювання: в умовах жанро-мовного
стилю (композиторського мислення) виникає зовнішня артикуляція,
обумовлена

фонетико-лінгвістичними

впливами

тієї

чи

іншої

національно-означеної мови/мовлення.
Їх співвідношення в загальному плані можна уявити як відмінності
кантилени і речитативу, а також як дихотомію жанрово-інтонаційного
мислення (традиція) і стильового мислення композитора (індивідуальне
трактування та розвиток усталеної традиції); Артикуляція як рівень
виконавської семантики багато в чому визначає зміст технології співацького
процесу як об’єктивно усталеної якості професійної підготовки співака
(акустичні умови та психолого-фізіологічний чинник).
3. Темп, темпоритм, агогіка

та інші

характеристики

музичного

руху/розвитку обумовлюють прояви віртуозності як складника музичної
семантики в цілісній організації музичного твору.
4. Виконавська динамика в умовах камерного хронотопу вокальної музики
залежить як від жанрової специфіки інтонування твору (оперний чи камерноконцертний), так і від стильності виконання в двох значеннях: історикотипологічний (наприклад, бароковий тип динаміки інший, ніж романтичний)
та індивідуально-композиторський (залежний від певної манери письма, що
потребує динамічної шкали як стильової ознаки інтонаування).
Визначені

поняття

поєднує

загальна

установка

на

смисл,

об’єктивований в музичній темі (образі) через синтез основних принципів
мислення «мелодія – метроритм – гармонія – фактура». І хоча рівні ці
виконавської семантики є відбиттям композиторського задуму твору, у
виконавстві як виді мистецства розрізняють специфіку виконавського текста,
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що звучить («живий текст», за В. Москаленком) через синтез його чинників:
«артикуляція – тембр – темп – динаміка».
Зробимо висновок: стильовий підхід визначає значимість виконавця як
суб’єкта творчості9. Як вірно стверджує В. Москаленко, «…механізми
стильового мислення є однаковими для композитора і музикантаінтерпретатора його творів» [85]. Виявлення специфіки вокальних жанрів
базується на загальній теорії стилю в розширеній комунікативній системі
«поет – композитор – текст – співак концертмейстер – слухач», – як пише про
це Г. Зуб [50].
Отже, виконавська семантика, заснована на єдності матеріальнооб’єктивного

(технологій

звуковибудування)

і

духовного

(психології

особистості) є одним зі стильових засад виконавської творчості співака,
глибинно пов’язаної з композиторським мисленням.
У методику стильового аналізу концертної творчості співака також
залучаємо інтонаційно-деяльністний підхід, який поєднує вокально-технічні,
семантичні, жанрово-комунікативні і духовно-енергійні механізми роботи
свідомості в реальному, «живому» виконанні. До речі, М. Бонфельд вважав,
що принципіальної межі музичного і позамузичного у «звуковій атмосфері»
не існує. Вона виникає на рівні «ідеально-духовних цінностей», що
осмислюються та пізнаються пізніше вербальним способом (або у науковому
тексті, який теж є інтерпретативним витвором).
Вивчення музично-виконавської семантики, її екстра- і інтра-стильових
чинників допомагає співаку в процесі засвоєння творів іншомовної традиції.
Для цього слід задіяти категоріальний апарат психології творчості, зокрема,
теорію установки Д. Узнадзе. В співацькому процесі установка – це цілісний
стан психіки, який залежить від професійної мотивації, мети, завдань і умов
діяльності. Психологічні механізми формування стильових засад творчості
9

Складовими музично-комунікативного простору є :
 суб’єкт діяльності – співак-інтерпретатор;
 об’єкт – навколишній світ (буття) внутрішній світ авторів твору (homo creator);
 мова мистецтва – механізми духовного спілкування суб’єкта і об’єкта [42, с.6-7].
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призводять до розуміння їх недостатньої повноти у процесі наукового
осягнення індивідуального стилю творчості співаків. Ось чому слід надати
методологічну оцінку унікальному «каналу передачі» духовного змісту –
синергії, який виникає між виконавцями і публікою.
У явищах музично-виконавської творчості як синергійного акту
воз’єдуються творіння композитора, виконання у співдружності співака і
концертмейстера і спів-творчість слухачів. Саме така співтворчість, такий
тип спілкування являє систему духовної спорідненості суб’єктов музичної
комунікації. Наведемо думку викладача співу Л.А.Деркач, яка одна з перших
у вітчизняному музикознавстві надала оцінку ролі синергійного підходу при
вивченні творів вокального мистецтва: «Під суб’єктом творчості слід
розуміти особистість співака як носія креативної енергії, який володіє
емотивно-інтелектуальними властивостями та технічними і психологофізіологічними можливостями для формування виконавської інтерпретації
творів камерно-вокальної лірики» [42, с. 7].
Отже, стиль творчості співака як надзавдання для співака є
неможливим без урахування його необхідної умови – синергії усіх його
учасників.

У

розвиток

тези

Л. Деркач

щодо

синергійної

природи

виконавської інтерпретації у вокальному мистецтві, зробимо висновок: стиль
творчості співака – це не тільки «… розшифровка композиторського тексту і
«привласнення» чужого досвіду як свого (Я-рефлексія)», як каже дослідниця
Л. Деркач [42, с.6]. Вважаємо за необхідне наголосити тезу: синергія – це
щось вище за міжособистісні стосунки «поет – композитор – співак».
Наостанок вкажемо на значущість ще одного методу дослідження
вокальної творчості співака – «порівняльно-інтерпретологічний». Думки,
подані нижче, викладено в одній з перших дисертацій (2012), виконаний в
ХНУМ імені І.П.Котляревського, вокалістами-виконавцями і Китаю, – це
доcлідження Чжоу Чживея [117]. Актуальність методу порівняльної
інтерпретології в діяльності співака увиразнює сталу систему професійних
знань, навичок і вмінь, що використовуються для теоретического осмислення
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змістовно-структурних проявів майстерності вокального мистецтва – стилю
інтерпретування.
В контексті формування професійного мислення співака має виникати
системність поглядів, синтез наступних критеріїв для порівняння тої чи іншої
виконавської інтерпретації:
1)

адекватність розуміння – максимальна наближеність виконання до

композиторського стилю як увиразненню авторського Я – з одного боку, а
зіншого – історичного стилю, національних вокальних традицій;
2)

привласнення «чужого» досвіду иа залучення «Я-образу» ліричного

героя вокального твору в ментальну структуру співацькогї свідомості;
3)

творче переосмислення – процес творення виконавцем власної

інтерпретаційної версії вокального твору наи грунті сталих традицій, відомих
«еталонних» версій. Вона неодмінно має буде відмінной від інших усталених
стереотипів

і

уявлень

про

стиль

виконання,

завдяки

тембровим

характеристикам, віковим, художньо-естетичним поглядам, національноментальним установкам тощо. Такий пошуковий шлях власної інтерпретації
містить моменти творчого відкриття, навіть одкровення (інсайту);
4)

приналежність співака до певної школи (через спадкоємність

національно-мовних

традицій,

ознак

жанрово-інтонаційних

засад

виконавства, що спостерігається також у виборі репертуару, методах
звуковидобування, особливостях мовного і мелодичного інтонування тощо.
Досвід першовиконання автора дисертації багатьох творів (зокрема,
зробленої спроби першовиконання в Україні вокального циклу Б. Бріттена як
зразка сучасної англійської традиції виконавства10) доводить, що в цьому
процесі відбувається «момент істини» (інсайт), духовний прорив за межі
людських можливостей в таїну музики як Божого дару на радість і любов.

10

Виступ відбувся в концерті гітарного класу заслуженого артисту України, професора Володимира
Доценка, 2 червня 2018 року в Малій залі Харківського національного університету мистецтв імені
І.П.Котляревського.
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Узагальнемо на схемі категорії стилю вокальної творчості як відображення
змісту синергійного (духовного) підходу до аналізу мистецьких явищ на
Схемі 1.111
ОСОБІСТІСТЬ
(Я)
СПІВАК

АВТОР

композитор

ІНТЕРПРЕТАТОР

поет

МУЗИЧНИЙ ТЕКСТ

Я=Я

1

2

3

…

Я-Інший

ЕТАЛОННЕ ВИКОНАННЯ
ПОШУК АДЕКВАТНОЇ
ВИКОНАВСЬКОЇ ВЕРСІЇ
КОНЦЕРТНЕ ВИКОНАННЯ ТВОРУ

СТИЛЬ ТВОРЧОСТІ СПІВАКА

СИНЕРГІЯ = ДУХОВНЕ СПІЛКУВАННЯ

11

Авторство належить доценту кафедри сольного співу ХНУМ імені І.П.Котляревського Л.А.Деркач, у
розвиток ідей якої відкореговані позиції «еталонне виконання» та «стиль створчості співака», які відсутні на
схемі авторки. Пропоновані категорії постійно обговорюються на відкритих наукових семинарах кафедри
інтерпретології та аналізу музики.
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Якщо

порівняти

її

складові

з

іншою

когнітивною

моделлю,

запровадженою Н.Гребенюк у її докторській дисертації (2000), то можна
окреслити показові зміни ціннісних пріоритетів наукового осмислення
вокально-мистецької педагогіки за майже два десятиріччя. Так, авторка
концептуалізовала такі дефініції співацького мистецтва і педагогіки, як:
«загальні питання вокально-педагогічної творчості» і «організація творчої
ситуації»; «пошукова творча діяльність» (в ній розрізняють орієнтовні дії,
виконавські дії та контрольні дії) і «розумова діяльність» [див. схему:
40, с. 267]. Таким чином, в нашій дисертації унаочнено, яким чином загальні
закони, установки і дії, напрацьовані в сучасній теорії вокального мистецтва,
отримують у виконавсько-творчій діяльності свою специфікацію завдяки
міждисциплінарному синтезу музичної семіотики, психології та синергійної
концепції музики (в середині якої центральні місце посідає «духовний
аналіз»). Новий синтез науки і практики вокалу сьогодні осмислюється вже
на новому рівні «виконавського музикознавства», яке отримало на грунті
харківської наукової школи навзу «інтерпретологія».
Якщо

засадниче

джерело

методології

вокального

мистецтва

В. Багадуров схарактеризував у якості «історичної науки», яка прямо
кореспондує до історичного методу («…встановлення загальних законів, що
керують окремими явищами історичного життя шляхом порівняльного
вивчення культури різних народів» [11, с. 7], то майже як століття потому
(перший том видано у 1929 році) порівняльний метод застосовується вже на
«вертикальному»

зрізі

аналізу

теорії

виконавської

творчості

задля

обґрунтування стильових і жанрових проявів у нових соціокультурних
умовах

доби

глобалізації.

Концептами

вокальної

інтерпретології

становляться такі позиції, як: «стиль творчості співака», «синергія
(примноження духовної силу музичного стилю композитора на особистість
Я-співака)», «виконавське мислення», «жанрово-стильові пріоритети».
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1.2 Італійська школа: історіографія в світлі наступності традицій в
інших країнах
Завдання підрозділу – розкрити закономірності розвитку сольного співу в
італійській

оперній

традиції

як

історичну

передумову

формування

європейського вокально-виконавського стилю в цілому, який залежить від
природи співочого голосу та практики його використання.
В історії розвитку світового співочого мистецтва Італії належить
почесне звання «батьківщини вокалу», за якою закріпилася метафора
«прекрасний спів». Від неї починається ґенеза bel canto як методу і стилю,
народженого в Італії, але яка потім поширилася країнами Західної Європи як
спадкоємна для хорошого і правильного співу. Ця проблема знайшла своє
відображення в дослідженнях доктора мистецтвознавства, професора
О. Стахевича, присвячених вивченню стилю bel canto в творчості співаківкастратів XVII – XVIII століть і еволюції цього стилю в опері епохи
романтизму, в першу чергу, Дж. Верді та Р. Ваґнера [102, 103].
Основні положення теорії сольного співу, згідно з концепцією професора
О. Г. Стахевича, можна увиразнити у трьох постулатах.
 Еволюція мистецтва співу – це еволюція вокально-виконавських
стилів, їх теоретичного обґрунтування і використання природи
людського голосу в оперному театрі.
 Стиль класичного bel canto сформувався у виконавській і
педагогічній практиці співаків-кастратів: у співочому діапазоні вони
встановили дуже високий регістровий перехід на с2, d2, обовʼязковий
для всіх типів чоловічих і жіночих голосів (камертон тоді був
нижчим за сучасний на в2 – м3).
 У XIX столітті використання традицій bel canto в галузі виховання
звичайних співаків виявило можливості природи співочого голосу,
які значно відрізнялися від можливостей голосів співаків-кастратів
(сопраністів і контральтистів).

47

Основний висновок, сформульований О. Стахевичем: «…змінився характер
використання реєстрової природи вокального голосу в оперному виконавстві.
Акустичні якості голосового апарату виявилися зовсім іншими, що призвело
до корінної зміни співочої діяльності, які були сприйняті лише завдяки появі
нових оперних жанрів і закріплені в романтичній музичній драмі. <...> Ці
зміни, зумовлені процесом зниження регістрового переходу в XIX ст.,
становлять сутність еволюції стилю класичного bel canto і теоретичної
концепції сольного співу цієї епохи» [102, с. 8].
Для систематизації основних положень теорії стилю bel canto зручно
розглянути за наявними історіографічними джерелами питання про роль
співаків-кастратів. У музичному театрі Європи початку XXI століття
відроджується феномен вокально-виконавської практики епохи оперного
бароко – відтворення фальцетним регістром чоловічих голосів стилю
класичного bel canto співаків-кастратів у сучасних постановках опер XVII –
XVIII століть С. Ланді, К. Монтеверді, Ф. Каваллі, А. Стеффані, Г. Ф.
Генделя, Л. Лео. Провідні виконавці цих постановок – Philippe Jaroussky,
David Daniels, Andreas Scholl, René Jacobs, James Bowman, Max Emanuel
Cencic, Xavier Sabata, Lawrence Zazzo, Michael Chance, Paul Esswood, Brian
Asawa, Juanita Lascarro, Desmond Dupré.
Відмітною співочою рисою вистав є віртуозний фальцетний спів у
партіях сопрано. Ці партії в оригіналах партитур визначалися сопрановим
ключем, розташованим на першій лінійці нотного стану, і не розділялися на
чоловічі та жіночі. Вони не належать до тенорових або контртенорових
партій, створених у відповідному ключі й не можуть розглядатись як
контртенорові за типом голосу. Звідси проблема використання природи
співочого голосу в оперному виконавстві.
Класифікація співочих голосів визначалася старовинними ключами і в
співочій практиці не залежала від оперної драматургії епохи. Цікаво, що ця
виконавча традиція є характерною і для пекінської опери – традиційного
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театру Китаю, в якому жінки не брали участь, а жіночі амплуа виконували
чоловіки фальцетним регістром.
За формулюванням професора О. Стахевича, діяльність провідних
реформаторів музичного стилю ХІХ століття Дж. Верді і Р. Ваґнера
окреслила в музичному театрі дві протилежні тенденції вокального
виконавства [122]. Якщо перша була повʼязана зі збереженням

і

перетворенням традицій стилю бельканто (оперна творчість Верді), то друга
ґрунтувалася на повному запереченні бельканто (музично-театральний
спадок Р. Ваґнера). Симптоматично, що це позначалось як на протистоянні
національних шкіл, так і «всередині» розвитку кожної з них, так за їх
межами, набуваючи характерних рис оперного мистецтва в європейських
країнах.
Якщо порівняти цей процес зі Францією, то, як вказує дослідник,
«…завдяки діяльності Паризької консерваторії та багатьох вокальних
педагогів-італійців, традиції бельканто справили не менший вплив на
вокальне виконавство, ніж в Італії. У Росії ж, як і в Німеччині, ставлення до
стилю

бельканто

було

явно

неоднозначним»

[122].

Як

результат,

констатується об’єктивна думка, яка поділяється усіма дослідниками про те,
що уникнути впливу стилю італійського бельканто було неможливо жодному
найбільшому композитору або виконавцю.
Отже, найбільш характерні риси стилю бельканто ставали засадничою
базою для формування нової оперної естетики, яка в свою чергу, відповідала
сутності жанру музичної драми.
Три типи вокального ведення звука – речитатив, кантилена, віртуозність
– у нових взаємозвʼязках між собою формували оперну мелодику музичної
драми. Синтезування засобів кантиленного співу і рецитації та значне
зменшення віртуозності (аж до її зникнення) визначали новий спосіб
вокального інтонування та сприяли затвердженню аріозно-декламаційного
вокального стилю. Не меншу роль у цьому процесі відігравали питання
якості звучання голосу, співочої манери голосоведіння, типу звукоутворення.
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Реформування оперної драматургії напряму пов’язано з переосмисленням
сольного співу. Величезне значення набувають середні типи голосів –
баритон і мецо-сопрано. Нова класифікація чоловічих і жіночих голосів
формується в залежності від конфліктної сфери оперної драматургії та
протиставлення звучання їх регістрової природи в певній закономірності:
«основний співочий регістр більш широкого діапазону – допоміжний регістр
обмеженого діапазону». З цього приводу О. Стахевич пише: «...зміни в галузі
драматургії знаходять адекватне втілення в звучанні співочих голосів,
акторських можливостях виконавців, удосконалюються ліричні й драматичні
амплуа оперних героїв. Друга половина XIX століття – період формування
співаків-акторів, голосові засоби яких мусили відповідати їх акторському
таланту» [103, с. 90-91]. Цей засадничий принцип і співочі амплуа стали
домінувати в жанрі музичної драми постромантичної епохи. Приблизно з цих
позицій характеризував становище оперних театрів у Європі Верді,
оцінюючи їх стан як кризовий. Доречно навести приклади з наукових джерел
на підтвердження цієї думки.
Далі дослідник викладає відомі факти біографії Верді і супроводжує їх
цитати з листування композитора з діячами того часу. Так, композитор
наполягав на реформі одночасно і в театрі, і в системі освіти Італії (в Римі,
Мілані та Неаполі). Причини кризового стану оперних театрів у Європі (1876
рік) він вважав у поганих постановках спектаклів. Композитор пропонував їх
внутрішню реорганізацію за рахунок нової режисури, яка базується на трьох
китах: наявність інтриги, дії та емоційно-психологічної лінії поведінки
персонажів (задля художнього впливу на публіку). Він вважав, що у «Ла
Скала» назріла необхідність надати творчу незалежність диригенту,
підпорядкувати йому хормейстера і режисера, завідувача сценою; на весь
сезон запрошувати дві постійні трупи. Необхідність реформи діяльності
оперних театрів стала наслідком розвитку жанру музичної драми, у процесі
становлення якого змінювалося розуміння специфіки оперного виконавства.
Жанр зажадав і від композиторів, і від виконавців виявлення синтезу всіх
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складових компонентів спектаклю, досягнення високого рівня ансамблю,
тоді як в італійській опері попередніх епох істотно домінував сольний спів.
Постановки музичної драми Верді потребують чогось іншого –
потребують цілого. Саме це становить головну якість оперної вистави, а не
чисто музичне виконання каватин, дуетів, фіналів. Слід знайти не тільки
відповідну трупу, а й костюми, декорації, постановку, створити незвичайну
інтерпретацію музики. Новий оперний жанр потребує не виконання, а
вдумливого тлумачення музичної драми. У звʼязку з цим і необхідна реформа
театру (йшлося про неаполітанський «San Carlo»): «Або перетворюйте театр,
або повертайтеся до каватин» [32, с. 185].
Найбільш істотною виконавською якістю нового жанру для Верді була
дія, що активно розвивається. Джерелом натхнення для його творчості були
образи Шекспіра, Гюґо і Шиллера. У процесі формування жанру музичної
драми на перший план висувається тип сильних героїв (як негативних, так і
позитивних). Змінюється конфліктна сфера творів. Тема помсти займає
центральне місце в конфлікті багатьох опер Верді, будучи причиною
поведінки

багатьох

персонажів

(Одабелли

в

«Аттілі»,

Ріґолетто

в

однойменній опері, Азучени в «Трубадурі», Ренато в «Бал-маскараді», Дон
Карлоса в «Силі долі», Отелло в «Отелло»).
У концепції О.Стахевича народжується теза про значимість рефлексії
для характеристики конфлікту. Дослідник вважає, що у жанрі музичної
драми рефлексійний речитатив стає принципом авторського бачення
композитором своїх героїв посилив психологізм діючих героїв, відбивши
потужне кипіння пристрастей, глибину духовних переживань людини.
Рефлексія як принцип самопізнання дозволяла Верді створювати оперні
твори з привнесенням різних жанрових і образно-психологічних елементів:
мелодрами («Ріґолетто», «Бал-маскарад»), романтичної драми («Трубадур»),
соціальної драми («Травіата») і навіть народної драми («Сила долі»), – за
визначенням О.Стахевича [122].
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Принцип поєднання активної сценічної дії та величезної сили
емоційного напруження диктував нове співвідношення речитативного і
кантиленного співу – інтонаційних елементів класичного стилю bel canto.
«Чому не використовувати речитатив, щоб у ньому сказати все, що вимагає
дія?» – пише композитор [32, с. 157]. Верді домагався, щоб і дія, і емоційне
напруження були відображені в звучанні голосу: виконавець мусить
реагувати на ситуацію, що склалася, змінюючи часом якість тембру свого
голосу. В результаті обмежувався колоратурний, а іноді й кантиленний спів.
«Треба, щоб в арії було якнайбільше розмаїття, – пише Верді про роль
Едгара в «Королі Лірі», – щоб іронія, зневага, гнів були б добре виявлені, щоб
і я, не маючи можливості дати Cantabile такій дійовій особі, міг би знайти в
музиці різні барви» [32, с. 86].
Дослдіники вказують, як відбувалась еволюція нової технології співу.
«…Починаючи з “Макбета”, Верді все більше приділяв увагу новій
технології сольного співу, що розвивалась, і співакам, які володіли мішаним
типом голосоутворення в грудному (чоловіки) і фальцетному (жінки)
регістрах. Відмова від старої технології співу россініївського типу й
еволюція вокального стилю композитора позначилися вже на початку його
оперної карʼєри. Співаки мусять бути створені для ролей драматичного
амплуа. Це твердження стало одною з причин нездійснення задуму опери
«Король Лір»: «Було б великою помилкою ризикувати “Королем Ліром” з
трупою співаків, хоча й чудових, але таких, які не є, так би мовити,
створеними для цих ролей» [32, с. 99]. Або в іншому листі: «...Я не можу
писати “Короля Ліра”: для цього сюжету необхідна виняткова трупа; тим
часом склад її виявився неможливим. У мене немає бажання займатися
таким значним сюжетом з упевненістю зазнати фіаско» [там само, с.100].
Ліричний тенор Дж. Ґальвані Верді вже не влаштовував. Він співає легко і
віртуозно, а йому потрібен тенор, який співає з силою, – писав він до
В. Тореллі в червні 1857 року в звʼязку з цією оперою» [ ].
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Найголовніші труднощі становить процес оволодіння власним голосом,
співочим апаратом у звʼязку зі зниженням регістрового переходу в жінок і
підвищенням його ж у чоловіків, необхідністю долати внутрірегістровий
перехід, вирівнювати співочий діапазон із двома змінами в характері
голосоутворення співаків. Для Верді найбільшу цінність являли точність
драматичних ситуацій, їх експресія і сила характерів. Він ретельно вибирав
співаків для постановок своїх опер, цікавився стилем їхнього співу (як у
випадку з такими виконавцями, як А. Бішоп, Р. Пенко, Дж. Де Россі,
М. Спеція), вокальною зручністю написаних партій.
***
Перейдемо до питань теорії співого голосу, які мають великий
«шлейф» історичних досліджень, поширених у всьому музичном світі з
Італії. Відтак, почнемо з фундаментальної книги історика В. Багадурова
«Нариси з історії вокальної методології», яка широко вивчається в Китаї і
поширена в перекладі китайською мовою. Зокрема, частина 1. «Стара
італійська і французька школа» [11] становить один із базових джерел
вивчення історії вокального мистецтва, які використовуються у відповідному
курсах музичної вищої та середньої школи, в ній відображені традиційні
підходи, які мають високу цінність апробацією практичної роботи вокалістів,
виконавців і педагогів. Однак сучасні розробки автентичного вокалу,
оперного співу і церковної традиції (візантійського і католицького типу)
вносять певну коректуру до прийнятої в академічній культурі співу традиції
викладання, що вимагає теоретичного осмислення викладачами китайських
університетів.
В. Багадуров як історик розподілив еволюцію європейської традиції
співу на три періоди. Її початок він відносить до подій XI століття і вказує на
генеральні установки Ґвідо Аретинського [47, с. 398-399], з яким повʼязано
було зародження церковного багатоголосся [48, с. 68]. Йому належала
ініціатива встановлення єдиного шестиступеневого звукоряду, ступені якого
ut, re, mi, fa, sol, la збереглися до цього дня, а були зняті за назвами складів
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початку з кожної рядків гімну св. Іоанну [там само, с. 69]. Тим самим Ґвідо
узагальнив гексахордну орієнтацію григоріаніки і візантійських ладових
утворень, визначивши на сторіччя шляхи музичної теорії та практики
музичного навчання. «Навчання співу за цією системою гексахордів тривало
до першої чверті XVIII століття включно і, навіть тепер, ми зустрічаємося з
цим терміном у вокальних посібниках...», – зазначав В. Багадуров [11, с. 12].
В.Багадуров

зазначає:

«Формуванню

національної

італійської

вокальної школи, слава якої більшою мірою повʼязана з історично
сформованим стилем bel canto, передував тривалий шлях розвитку, що
завершився народженням нового жанру – опери, який ввібрав усе краще, що
накопичилося за століття в народному, церковному та світському музичному
мистецтві» [11, с. 14]. І далі: «Гнучкість мелодії, динамічне і ритмічна
різноманітність народних пісень (тарантела, сициліана, ліричні) як тих, що
визначили наперед вокальну основу італійського академічного співу»
[там само]. Не можна забувати, що ця сфера народної музики була глибоко
пронизана церковним впливом, а через ужиток свідомо запозичила ті або
інші

мелодичні

моделі.

Дослідник

відзначав

також

думку,

що

фонетичні особливості італійської мови є найсприятливими для співу [там
само, с. 154].
Г. Кречмар вважав «попередницею» опери літургійну драму, оскільки
все її дійство співалось: «...можна спостерігати тип стародавньої літургійної
драми і порівнювати її з оперою. Як ...у літургійній драмі, так і в опері є
речитатив... Ці декламаційні формули, які спираються на один і той же тон,
лише на кінцях фраз, на самому початку і при завершенні, набувають деякої
співучості й барвистості, що досягається ходами на невеликі інтервали та
скромними мелізмами...» [41, с. 29-30]. Дослідники вказують також на
важливість у співочих виставах пісень із риторикою, які займали певне місце
в літургійному дійстві. В цілому зразки ранньої літургійної драми
демонструють різноманітність сюжетів і масштабність цілого, а також
орієнтованість на національно-етнічні та релігійно-конфесійні вподобання.
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Наприклад, у книзі Т. Ливанової зазначено, що в літургійній драмі, яка
здійснювалася на основі антифонів і тропів, тобто суто розспівних побудов,
вирізнялися «самостійні мелодичні уривки» типу «скарги Рахілі» з
відповідями Ангела [48, с. 76], строфічної пісні Магдалини у Великодній
драмі. Зрештою – відбулося перетворення літургійного дійства спочатку на
напівлітургічну драму, а потім і на містерію ... літургічна драма
відгалужувалася від богослужіння і вийшла за межі церкви» [там само].
Другий період (за Багадуровим) в історії вокальної методології співу та
викладання охоплює оперний жанр як такий – і закінчується діяльністю
П. Тозі як виразника старовинного bel canto в тому вигляді як його творили
«стародавні».
В. Багадуров цей неоднозначний процес формування європейського
театру схарактеризував у спрямованості на італійську перспективу його
виявлення. Тому він акцентує «популярні музично-сценічні духовні твори»,
що виконувалися в храмах і дістали найменування «священних вистав», які
створювалися кращими поетами, музикантами і художниками: «…вокальні
партії були здебільшого речитативного складу. Іноді монотонна мелодія
прикрашалася

нескладними

колоратурними

ходами.

Вистави

супроводжувалися невеликим інструментальним ансамблем», – пише
дослідник [11, с. 36-37].
Цікаво,

за

радянських

часів

було

більш

важливим

вивчати

позацерковну сфера вокальної музики. Тому й окремо вирізняється в
ранньому Відродженні XIV століття поява «домашніх форм музикування»,
під акомпанемент лютні, віоли, арфи. Багадуров, відповідно до естетичних
уподобань його часу, всіляко підкреслював роль світських виявів музичносценічних попередників опери – і вони були у вигляді так званих
«пасторальних

комедій» і

«пасторальних драм». Висновок історика

стосується підготовчого періоду (XII – XIV століть), коли в результаті
розвитку народної, церковної та світської вокальної музики протягом
багатьох століть накопичувався співочий і артистичний досвід, який
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визначив найбільш яскраві риси італійської вокальної школи; поєднання
кантиленного співу з віртуозністю, багатство інтонування, любовне
ставлення до слова [11, с. 38-39].
Нарешті, усі досягнення педагогів-теоретиків (починаючи з таких
відомих, як «Нова музика» (1601) Джуліо Каччіні, «Погляди стародавніх і
сучасних співаків, або Роздуми про колоратурний спів» (1723) Пʼєтро
Франческо Тозі, «практичні думки та роздуми про колоратурний спів» (1774)
Джіамбаттіста Манчіні, «Велика болонська школа» (1835) Генріх Фердинанд
Манштейн, німець, який працював за італійськими методами навчання)
Багадуров узагальнив у третьому періоді [див. про це: 12, с. 40-94, 95-116,
117-155].
Особливе місце в історії італійського вокального мистецтва зайняв спів
співаків-кастратів. Від співаків того часу потребували такі співацькі якості,
як володіння кантиленою, однорідність звучання голосу в усіх регістрах і
досконалість технічної майстерності. Особливе місце в історії італійського
вокального мистецтва зайняв спів співаків-кастратів. Знаменитих співаків
того часу обʼєднували такі професійні якості, як краса тембру голосу й
однорідність його звучання в усіх регістрах, володіння кантиленою,
досконалість техніки рухливості, блискуче мистецтво імпровізації. Голос
кастрата «відрізнявся від звичайного чоловічого голосу ніжністю, гнучкістю
та висотою, а від звичайного жіночого – дзвінкістю, мʼякістю та силою, і при
цьому завдяки розвиненій мускулатурі, техніці та експресії перевершував
дитячий голос». Символіка співу кастрата – «відразу чоловік, жінка і дитина
– являв утілену ... триєдність... Голос його зазвичай справляв враження
піднесене і разом з тим чуттєве. ... У народній свідомості кастрати були схожі
на ангелів буквально в усьому...» [14, с. 27]. З іншого боку, за відгуками
сучасників, «...у кастратів не було звʼязку з душевними переживаннями,
звідси – інструментальність їх виконання» [12, с. 232]. Виняткова техніка
кастратів могла дивувати, але вона залишала здебільшого слухача абсолютно
холодним. ... Одне чисте, бездоганне інструментальне звучання, не зігріте
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внутрішнім жаром виконуваного» [12, с. 233]. З цим баченням Багадурова
кастратного мистецтва можна не погоджуватись, оскільки очевидним є
величезний авторитет співаків-кастратів у суспільстві всієї Європи. Їх
мистецтво

підтримувалося

вишуканістю

аристократичного

принципу

художньої умовності вираження, в якій не було місця життєвому реалізму.
Однак з 1744 року неаполітанські консерваторії закривались одна за
одною, а до початку ХІХ століття цього роду навчання просто не існувало
[14, с. 264-268]. Припинилася підготовка і знаменитих італійських скрипалів,
зганьблено було італійську клавірну школу салонного аристократичного
піанізму, яка представлялася в європейських масштабах М. Клементі і його
знаменитим учнем Дж. Фільдом (обидва жили і творили в Англії).
До речі, найбільше діставалося від прогресивних критиків операм«пастичо», тобто складеним із різноавторських фрагментів, прекрасних
самою музикою, яку, вважалось і вважається донині, слід підпорядковувати
сюжетному стрижню й авторській же поетичній єдиноначальності. Однак
зазначеного типу «пастичо» трансформували в профанних умовах установки
духовної музики, необовʼязково авторської в католицькій літургії. В.
Багадуров уник критики цих опер, зосереджуючись на позитиві співочої
методології seria. З точки зору наступних поколінь, налаштованих на
реформу співу – робота над сценічним образом відсунулася на задній план.
Почали обговорювати курйозні випадки, коли співак-кастрат виїжджав на
сцену на коні з плюмажем на голові й виконував віртуозну арію, не
бентежачись тим, що така поведінка не відповідає змісту опери. Зʼявились
оперні твори, що складаються з великої кількості різноманітних арій,
сюжетно не повʼязаних одна з одною (опери-«паштети») і т. п. відомості, що
компрометували ідею seria.
Третій період починається з діяльності Дж. Манчіні [11, с. 101-105,
117-128]. Обидва періоди (другий і третій) Багадуров обʼєднує під загальною
назвою «bel canto», тоді як еволюція колоратури внесла «розкол» у розуміння
bel canto як національного надбання Італії. На думку Тозі, bel canto –
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повʼязаний мелодичний спів «стародавніх» – почав витіснятися стихійним
розвитком колоратури, витіснивши флорентійську реформу XVIII ст. для
боротьби зі стихійними колоратурами. За влучним визначенням Т. Бояренко,
«…інструменталізм – це протистояння плавності музики як «мистецтва
голосних звуків» «природності» мови з її диференційованим приголосними
звучанням,

що

слугує

як

кантиленна

звʼязність

у

повільному

(і

«надповільному») темпі» [15].
Як зазначає дослідник, «…ідея створення опери зародилася в
аристократичних салонах у Флоренції наприкінці XVI століття, ініційована
меценатами графом Джованні Барді і Якопо Корсі, що діяли в художньому
співтоваристві освічених діячів епохи… Родоначальники опери, композитори
повністю відмовляються від поліфонії та утверджують новий музичнодекламаційний стиль, в основі якого лежить одноголосний спів із
супроводом. Текст у цих творах займає панівне місце. Каччіні закликав
створювати таку вокальну музику, в якій можна було б «говорити музикою»
[11, с. 89].
Щодо виконання флорентійська опера вимагала від співаків таких
якостей, як: чіткість дикції та природне вимовляння слів. «Вокальні партії
перших оперних творів укладалися в октавний діапазон розмовної мови, а
при переході у високий регістр співак використовував фальцетне звучання,
яке в ту пору було естетично виправданим. Домінуючими інтервалами були
секунди і терції, які зближують спів зі спокійним мовленням. Камерний
характер перших опер, акустичні властивості залів, де давалися вистави,
дозволяли співакові співати без напруження, а в разі утруднення виконавець
міг з дозволу композитора транспонувати вокальний рядок, аби повністю
виключити можливість форсованого звучання» [там само, с. 76].
Кілька зауважень стосовно інструментальних партій у флорентійській
опері. Дослідники вказують, що оркестр (або інструментальний ансамбль)
складався з камерних інструментів – лютні, теорби (різновидд басової
гітари), дерев’яних духових інструментів – і розміщувався за сценою [там
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само]. Звідси співаки використовували вельми скромну силу звучання та
обмежувалися в основному властивостями, характерними для мовленнєвого
стану голосу. Видатними співаками флорентійської школи були, перш за все,
власне

композитори...

Однак

композитори,

які

прийшли

на

зміну

флорентійцям, внесли свої зміни: речитативні партії стали більш співучими. І
якщо у флорентійців на першому місці був текст, то у їх продовжувачів
кантилена набуває домінуюче значення. «... Марко да Ґальяно і Франческа
Каччіні віддають перевагу власне співу і складають для голосу віртуозні
мелодії. Зʼявляються аріозо, нескладні арії, дуети, вокальні ансамблі,
працюючи з виконавцями, композитори домагаються природної сценічної
поведінки» [11, с. 79-84].
У Римській школі (з 1620-х по 1640-і роки), яка характеризувалась
яскраво вираженою релігійно-містичною спрямованістю, панував речитатив
secco (явно запозичений від практики молитовного вимовляння в церкві),
було вдосконалено арію, ускладнений мелодичний малюнок, уведено
вокальні ансамблі, мелодизовано речитативні форми [11, с. 98].
Для римської опери були «... характерними пишність постановки,
досконалість театральної машинної техніки, пишність костюмів, потужний
склад хору», що від виконавця вимагалося вільне володіння мовною
декламацією, виразним співом, умінням створювати комічні образи, історик
не фокусує увагу на тому, що в творчості названих представників римської
школи вирізнився тип опери-містерії, сконцентрований у творах С. Ланді
[11, c. 98]. Але памʼятником Римської школи стала спадщина її співаків і
педагогів, а серед них імʼя Бальдассаре Феррі – співака-кастрата, для якого,
за словами сучасників, не було ніяких труднощів у виконанні найскладніших
пасажів і колоратур, Руссо – відомий ненависник кастратів – називає Феррі
«єдиним і дивовижним співаком». Про його спів Бонтемпі пише так: «... те,
що робив своїм голосом цей настільки благородний співак, ніхто не міг би
описати» [там само, с. 147].
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В. Багадуров зазначав, що визначальною у формуванні стилю bel canto
стала Венеціанська школа [11, с. 96-99], а її головою по праву вважався
видатний композитор, співак і педагог Клаудіо Монтеверді, який виховав
цілу плеяду чудових співаків. Його називали «майстром психологічного
реалізму», оскільки в роботі зі співаками він вимагав не тільки красивого
звука, що ллється, але і виразних інтонацій, які правдиво передають різні
емоційні стани. У його операх широкого поширення набули співучі арії
lamento (скарга), виконання яких вимагало від співака кантилени, тобто співу
красивим нефорсованим голосом. Із девʼятнадцяти вокально-сценічних
творів К. Монтеверді найбільш відомі перша його опера «Орфей» і найкраща
в цьому жанрі «Коронація Поппеї» – останнє творіння майстра.
Історик звертав увагу на те, що у творчості Монтеверді склалися всі
різновиди вокальних форм: аріозо, арія (двочастинна і тричастинна), дуети та
ансамблі, розширюється діапазон, ускладнюється вокалізація. Суттєво
змінено і збільшено склад оркестру, хоча під час співу соліста за ним
збережено акомпануючу роль. Відмітною особливістю оперної творчості
Монтеверді Багадуров відзначає те, що в його творах мелодичний образ тісно
повʼязаний з емоційним характером висловлювань персонажа, оскільки партії
спираються не на речитатив, як у флорентійців, а на драматичну мелодію, – а
це вже щось протилежне церковності містеріальних опер Римської школи та
залишкових слідів цієї церковності у флорентійців.
А. Скарлатті став творцем класичної опери sеria, про «серйозність» якої
Багадуров пише, що вона писалася на героїко-міфологічні або легендарноісторичні сюжети, з переважанням сольних номерів [12, с.100]. Історик
обійшов питання церковного сенсу слова seria, оскільки запозичені з
античних міфів і з історії сюжети вирішувалися в аспекті християнства,
спираючись на арії, запозичені з практики духовного французького співу, –
надає оцінку дослідниця Т. Бояренко [15].
У центрі виконавської практики опер А. Скарлатті був спів кастратів,
носіїв світлого стилю. Вокальні партії опер seria насичені віртуозністю
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широкого діапазону, складністю мелодичного малюнку, що відтворює той
тип візантійської фігуративності, який не забувався на італійському Півдні.
Багадуров схильний протиставляти «кантиленне» й «віртуозне» у вокальних
творах А. Скарлатті, хоча і те, й інше генетично походять від церковності.
Саме спадщина А. Скарлатті фіксує те, що згодом визначили як bel canto –
прекрасний спів, але до цього дня опери Скарлатті в жанрі seria не ставляться
з ідеологічних міркувань: надто помітні в них староцерковні знаки.
Колоратура і велика кількість складних пасажів у музиці Скарлатті
набувають все більш інструментального характеру, про що справедливо
наголошував Багадуров [12, 100-101] і що відповідає ґенезі музики як
мистецтва вираження ідеального світу.
Такими є музично-історичні відомості, повʼязані з описом техніки
вокалу,

що

спостерігається

композиторських

і

і

вокальних

при
шкіл:

характеристиці
римської,

інших,

венеціанської

крім
та

неаполітанської, які в сукупності представляють італійську національну
вокальну школу.
Позначена Багадуровим криза опери-seria як такої, що «пориває з
реалістичними принципами Монтеверді, Каваллі, Честі», «що втрачає
драматургічну цілісність», «перетворюється на своєрідний конкурс співаківвіртуозів-імпровізаторів», – це традиційні, з часів Ж.-Ж. Руссо і К. Ґлюка
«звинувачення»

на

адресу

італійської

seria,

яка

не

задовольняла

прореволюційно налаштованих діячів. Багадуров вбачає у появі в 1730-і роки
самостійного жанру опери-buffa показник занепаду, оскільки включення
комічних елементів у вигляді інтермедій, зберігало звʼязок із містерією. А от
самостійність комічного жанру при тому, що відмежовувався основний
«серйозний» носій світлого співу, – це ознаки кризи.
Після Дж. Перголезі вся італійська опера переходить у русло комічного
жанру, хоча в ньому «...зберігається найцінніший елемент опери seria –
яскраві, розгорнуті й технічно складні арії» [12, с.101]. Що стосується
міркувань про «демократичність» жанру buffa у Багадурова (як і багатьох

61

музичних істориків минулого століття), то вони звучать натягнуто: оперний
театр був призначений для родової та грошової аристократії, інші особи туди
просто не могли потрапити. Завершення нового виконавського стилю опериbuffa відбувається вже в XIX столітті й повʼязане з імʼям Дж. Россіні [12, c.
140-143].
Третій період історії вокальної методології, на переконання Багадурова,
позначений утвердженням Болонської школи [11, с.129-130], в паралель якій
висувається французька школа і високоталановита педагогіка М. Ґарсіа.
Останнього історик порівнює з Й. С. Бахом, який для нього персоніфікує
«вершину» і «завершення» поліфонічного мистецтва і, разом з тим, являє
«праотця» гармонічної музики, – «...так і Ґарсіа, втіливши у своєму трактаті
про мистецтво співу все досягнення вокальної педагогіки, що існувала до
нього (bel canto) італійської та французької школи, дає начало новим школам
французькій і частково німецькій, а потім і російській, які з різними змінами,
викликаними вимогами фонетики та стилю вокальної музики їхніх країн, –
усе ж таки, в основі своїй, ведуть своє начало від нього» [12, с. 188].
У дослідженні В. Багадурова дано історію консерваторії як навчальних
закладів і опис методів викладання в них. Підкреслюється, що програми
консерваторій відзначалися надзвичайною насиченістю та мали передумовою
виховання широко освіченого музиканта, який володіє основами композиції,
декількома музичними інструментами, здатного впоратися з вокальнотехнічними

труднощами,

який

засвоїв

навички

викладання

вокалу.

Зазначається, що в основі навчання співу лежав емпіричний метод – метод
показу, наслідування: отже, учителем співу міг бути тільки співак, причому
це була людина широкої ерудиції та великих творчих можливостей. Такими
вчителями вокалу були відомі композитори Монтеверді, Страделла, Каваллі.
У книзі Багадурова акцентуються високі вимоги, які висувалися до
вчителя співу: він мусив бездоганно володіти голосом, бо визначальним
методом навчання був метод показу. «Абсолютно необхідне і вміння
визначити характер голосу, дати правильну професійну орієнтацію. З цією
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вимогою узгоджується принцип індивідуального підходу до кожного учня, як
у визначенні його голосових можливостей, так і у виправленні хиб. Ще один
фактор, який визначав професіоналізм педагога – це режим роботи учня,
необхідність систематичних занять із неодмінною умовою поступового
збільшення навантаження та зростання труднощів» [12, с. 128].
Із посиланнями на авторів трактатів В. Багадуров представив рекомендації
занять із великими перервами, щоб не втомлювати голосовий апарат, який не
звик до професійних навантажень. І формулюється правило – не скільки
співати, а як співати. «…Характерною є і рекомендація стояти прямо, голову
тримати вільно, не підводячи і не опускаючи її, всміхатися, що допомагає
домогтися «світлого» і «близького» звучання голосу. Вчителі радять
вправлятися на середній ділянці діапазону, на відкритих голосних і перш за
все на фонетично зручному італійському звуці «а». Уклад язика «ложечкою»
(Дж. Манчіні) звільняє гортань і розвиває еластичність глотки» [12, с. 154].
Наводяться поради щодо вироблення точної звуковисотної інтонації –
співати

вправи

без

супроводу

на

темперованому

інструменті.

Стверджувалося, що всякий співак, який не має інтонаційно точного голосу,
негайно ж утрачав свої найвищі переваги [там само].
На сторінках книги Багадурова обговорені питання співочого дихання,
про яке перші італійські педагоги (Дж. Каччіні) говорили так: «... дихання
має бути легким, вільним, готовим слугувати співакові за будь-яких
обставин» [12, с. 74-76]. Пізніше, в період популярності оперних творів
Монтеверді, Каваллі, Честі, Скарлатті, широко поширене мистецтво
філірування (як одне з визначальних засобів вираження), а також
необхідність співати тривалі музичні фрази зажадали організації не
мовленнєвого, а специфічного співочого дихання. Ось чому П. Тозі радить
набирати його більше, ніж зазвичай, піклуючись при цьому, щоб груди не
втомлювалися [12, с. 107].
Наводяться практичні поради Манштейна: користуватися кожною паузою
для добору повітря, запасатися великою його кількістю перед тривалою
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музичною фразою або пасажем і таке інше. Специфічність співочого дихання
Манштейн називав «хитрістю в співі» [12, с. 153]. У Багадурова наводяться
дані пізніших досліджень про три типи дихання, в залежності від характеру
регуляції видиху:
1) тип дихання, при якому основна регуляція здійснюється мускулатурою
грудної клітки;
2) тип регуляції дихання з переважною активізацією мʼязів черевного
преса;
3) мішаний тип регуляції, при якому позначається включення всіх груп
дихальної мускулатури під час фонаційного видиху. Для останнього
властивим є гнучкий перерозподіл мʼязових зусиль у залежності від
характеру виконуваного твору та ін. [там само].
Важливий для вокальної методології момент – концепція регістрової
будови голосу. Автор полемізує з захисниками дворегістрової структури –
спів грудним регістром із подальшим переходом на фальцет. Однак у працях
італійських майстрів звучать категоричні вимоги однорідного звучання
голосу. Констатуючи наявність двох регістрів, наполягав на поданні про їх
зʼєднуваність, без якого неможливе формування професійного звучання
верхньої ділянки голосу. При цьому автор посилався на Г. Манштейна, який
рекомендував

конкретні

вправи

зі

згладжування

регістрів,

радячи

помʼякшувати грудний звук і посилювати медіум. При переході ж до
головного звучання – посилювати медіум і помʼякшувати головний звук.
Першочергова роль відводилася тренуванню техніки співу: іскрометні
пасажі, складний колоратурний малюнок мелодії, легкість їх виконання
залежали від достатньої натренованості голосу. Відповідно, заняття
рухливістю були обовʼязковими не тільки для легких жіночих голосів, але і
для низьких чоловічих [там само, с. 153].
На завершення огляду з історії вокальних шкіл Італії, що стануть
впливовим чинником не лише європейської, але й китайської традиції (див.
підрозділ 2.1), наведемо висновки по Розділу 1.
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Висновки до Розділу 1
1) «Ядром» оцінювання вокальної інтерпретації у пропонованій роботі
обрано синергійний підхід як один з глибинних і духовно осмислених
шляхів розуміння музики та виконання вокального твору, донесення його
сенсів до свідомості слухача.
Стосовно вибору методології акцентовано роль синергійної системи
організму співака «тіло – душа – дух», а також ментальних установок
національного образу світу (у форматі Схід – Захід) для успішного вирішення
завдань вокальної педагогіки вищої школи.
Визначається базовий концепт – «жанрово-стильові приорітети». На
цій підставі під кутом зору когнітивного музикознавства ми розглянемо
музичну мову як універсалію, однаково важливу як на Сході, так і на Заході
планетарної цивілізації.
2) З точки зору психології музично-співочого сприйняття знак – це предмет
духовної реальності, який існує тільки в людській свідомості. У цьому сенсі
стильовий знак – це не ноти, а звуковий образ небесного або земного світу.
Ширше – онто-сонологічні образи композиторського бачення світу, які він
дарує виконавцям для синергійного зв’язку цих світів. Усе, що несе в собі
значення, є знак: перш за все – це жанрові та стильові одиниці тексту. Саме
тому семантика включає в себе інші поняття, пов’язані зі смислом (такі як
«символ», «інтонація», «смисл», культурний архетип, жанровий архетип) як
методологічної основи аналізу виконавської інтерпретації вокальної музики.
Дослідження специфіки вокального виконавства збагачує семіотику
уявленням про особливі способи передачі духовного змісту й унікальності
побудови мови музики. Знак допомагає вибудувати цілий ланцюжок смислів.
У рамках синергетичного бачення світу розуміння вокального мистецтва
«примиряє» установки класичної та нової онтології музики: суб’єкт і об’єкт
виявляються однаково властивими світу. Діалог суб’єкта і об’єкта (в межах
мистецтва) виступає як один із рівнів світу, що еволюційно розгортається.
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У практиці камерного виконавства вокаліст має справу не тільки з
об’єктами творчості (музичним твором), але і з суб’єктами – носіями
самосвідомості творця (поетичного чи композиторського). Інакше кажучи,
специфіка вокальної творчості полягає в характері суб’єктно-суб’єктних
відносин5.

Розмаїття

вокально-технічних

і

жанрово-комунікативних

принципів у класі сольного співу, їх взаємодія у свідомості виконавця
створює об’єктивний базис для формування синергійних механізмів
інтерпретування як творчого процесу (в широкому значенні – актуального
художнього мислення співака, адекватного як авторському задуму, так і
теперішньому часу музичної історії).
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РОЗДІЛ 2
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ
ВОКАЛЬНОЇ ШКОЛИ: ПОРІВНЯЛЬНО-ІНТЕРПРЕТОЛОГІЧНИЙ
ПІДХІД
2.1 Порівняльний аналіз програм з «Сольного співу» (на прикладі
Уханьської консерваторії та ХНУМ імені І.П.Котляревського)
Однією з характерних ознак сучасного культурного життя України є
розширення міжнародних контактів та затвердження національних традицій
в усіх напрямах культури і мистецтва. Процеси розвитку вокальновиконавської практики межі II – III тисячоліть в Україні ознаменовані
радикальним захистом класичних форм, жанрів і стилів від вторгнень
глобалізаційних впливів.
Завдання підрозділу 2.1 – визначити критерії формування програм по
засвоєнню класичної спадщини європейського мистецтва ХІХ – ХХ століть
як фундаменту виховання академічного співака в Україні та у Китаї на
сучасному етапі.
Академічний вокал – одна з найпопулярніших спеціалізацій музичної
освіти. З урахуванням соціокультурних чинників розбудови держави й
впливів мистецтва на виховання особистості слід нарощувати професійний
рівень підготовки мистецьких кадрів, встановлювати баланс між музичновиконавською традицією і викликами доби ХХІ століття. На цьому шляху
важко переоцінити роль науково-дослідницької складової, за яку відповідає
навчальна дисципліна «виконавська інтерпретація», започаткована у вищій
системі музично-професійної освіти в Україні. Її зміст складають не лише
традиційні питання теорії та історії виконавського мистецтва, але й методи
дослідження результатів інтерпретаційної творчості («інтерпретологія»).
Практика

вокального

мистецтва

відбиває

рівень

співацького

професіоналізму, що характеризує певний історичний відтинок. Стосовно
виконавського мистецтва дослідники вказують на такі наслідки розвитку
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музичної культури останньої третини ХХ ст., як розширення міжнародних
контактів і глобалізація культурних процесів, вихід локальних (регіональних)
шкіл на широкий мистецький часопростір, що потребує від сучасного співака
майстерності та універсалізму (оволодіння найдосконалішими законами
виконавської творчості). Разом з цим характерною тенденцією сучасного
життя є збереження національних традицій в усіх напрямах культури і
мистецтва.
Українська вокальна школа напрацювала великий історичний досвід у
формуванні засадничих принципів виховання культури академічного співу.
Ці принципи закарбовані в усталених навчальних програмах державних
консерваторій міст Києва, Харкова, Одеси, Львова (колишні назви вишів до
1991 р.) та національних академіях музики і університетах мистецтв (новітні
назви вищої системи мистецької освіти в Україні).
Для китайських співаків затребуваним стає поєднання національних та
загальносвітових принципів вокального виконавства на ґрунті універсальних
методик виховання. Так само вважають провідні викладачі кафедри сольного
співу Наталія Говорухіна і Лариса Деркач, що зазначено у розробленому
ними стандарті «Програми сольного співу» для бакалаврів: «…система вищої
музичної освіти України в нинішніх умовах гостро затребує разом із
збереженням класичних традицій оновлення методів, напрямів мистецької
педагогіки, впровадити у концертний обіг маловідомі вокальні твори
композиторів, в першу чергу, вітчизняних митців» [ с. 1] 12 .
Виникає дилема: яким чином у вихованні академічного співака на
сучасному

етапі

та

його

подальшій

діяльності

досягти

баланс

загальноєвропейського і національного? Якій з двох названих стратегій
розвитку мистецтва віддати перевагу? Чи співпадає змістовне наповнення
сучасних навчальних планів і програм провідних вишів Китаю та України?

12

Програма сольного співу для вищих навчальних закладів культури і мистецтв ІІІ-ІV рівнів акредитації зі
спеціальністю 025 «Музичне мистецтво»; спеціалізація «Академічний спів» [автори-укл.: Говорухіна Н.О;
Деркач Л.А.]. Харків, ХНУМ імені Котляревського, 60 с.
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Унаочнити відповіді на ці питання допоможе жанрово-стильовий
підхід. Отже, актуальність теми пропонованого дослідження полягає в
обґрунтуванні

жанрово-стильових

пріоритетів

репертуарної

політики

співаків в системі сучасної мистецької освіти в Україні та Китаю13.
За часів радянської освіти було створено багато теоретичних праць (в
тому числі – переклади старовинних трактатів та підручники з навчання
вокалу італійською, французькою, німецькою мовами), де розглядалися
проблеми виховання співацького голосу, звукоутворення, оволодіння
технічними вправами. Вони відомі і у Китаю (зокрема, італійські трактати
перекладені

китайською

мовою).

Серед

українських

педагогів,

які

розробляли теорію академічного співу, назвемо праці В. Антонюк [2, 3],
О. Стахевича [100, 104]; серед китайських – Ван Лін [20], Ван Цзо [21-24], Ду
Вень [49], Лю Давей [164.], Ма Цзяцзя [77], У Хунюань [108], Чан Цинхуа і
Се Цзункунь. [162], Чжоу Чжівей [115] та багато інших. Втім жанровостильові пріоритети ще не розглядалися у якості критеріїв формування
репертуарної політики, складання програм для осучаснення вокальної
педагогіки. На це спрямовує інтерпретологія як наука про методи аналізу
музичної інтерпретації, предмет якої серед інших суб’єктів і предметностей
цієї наукової дисципліни – «стиль творчості виконавця». (У нашому випадку
йдеться про проекцію цієї концепції на вокально-співочу традицію у різних
національно-історичних вимірах).
У пропонованому дослідженні впроваджено стильовий та жанровий
підходи, який акцентує роль концепту «жанрово-стильовий пріоритет», що
входить до категоріального апарату сучасної інтерпретології. На сучасному
етапі критерієм виховання виконавської майстерності в галузі оперного та
концертно-камерного співу постають категорії «композиторський стиль»,
«виконавська традиція», «музична інтерпретація».

13

Автор має великий професійний стаж підготовки співаків в Уханьській консерваторії.
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Саме з методологічних позицій єдності загальнонаукової та фахової
(співацької) підготовки розбудовано стратегію виховання академічних
співаків у Харківському національному університеті мистецтв імені
І. П. Котляревського, що поєднує історично усталені в вітчизняній вокальній
школі традиції бельканто з сучасними інноваціями в цій сфері. Аналіз
документальної бази зроблено на матеріалі новітніх «Програм» для
бакалаврату та магістратури14. Автори-укладачі цієї програми – доценти,
кандидати мистецтвознавства Наталія Говорухіна та Лариса Деркач – є
провідними фахівцями з підготовки китайських співаків останні 10-15 років.
Зміст програми містить усі необхідні позиції теоретико-методичного
обґрунтування

специфіки

фахової

підготовки

співака

та

подолання

труднощів з урахуванням досвіду, зокрема, корифеїв харківської «гілки»
української вокальної школи ХХ століття Павла Голубєва, Тамари Веске,
Людмили Цуркан, Миколи Манойла та багато інших.
«Живим» інструментом співака є його власний голос – унікальний
цілісний організм: «Процес формування вокального інструменту означає
характер і особливості навчання співака, закономірності та принципи
виховання співацького голосу. У вокально-педагогічній практиці цей процес
розглядається як процес постановки голосу» [7, с. 13]. При цьому методи
постановки голосу в різних вокальних школах є іноді різними, хоча усі вони
спираються на загальні принципи та етапи педагогічного виховання:
розвиток дихання і його удосконалення; формування навичок використання
резонаторів, позиції атаки звуку; володіння різними вокально-технічними
прийомами.
Наведемо думку відомого італійського співака Лауро Вольпі: «…що
дає школа? Вона створює музичний інструмент, перетворює гортань,
дихальну систему і резонатори в гармонійне ціле, яке народжує музичний
звук, відповідний естетичним і акустичним законам. Акустичним законам
14

Програма сольного співу для вищих навчальних закладів культури і мистецтв ІІІ-ІV рівнів акредитації зі
спеціальністю 025 «Музичне мистецтво»; спеціалізація «Академічний спів» [автори-укл.: Говорухіна Н.О;
Деркач Л.А.]. Харків, ХНУМ імені Котляревського, 60 с.
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немає справи до різних шкіл, тому що вони володіють лише фізичною
природою звуку» [70]. Так само вважав і відомий викладач-дослідник
вокального мистецтва В. Дмитрієв, який визначив роль технологічної
підготовки співака наступним чином: «…Дихання, гортань, артикуляційний
апарат є складовими єдиного голосового апарату, в рівній мірі необходними
для

отримання

співацького

голосу,

і

працюють

вони

у

тісному

взаємообумовленому зв’язку» [47, с. 4].
У співацькій практиці обов'язкові такі компоненти, як м'яка атака
звуку, нефорсований спів, свобода і природність звучання голосу на основі
оптимальної свободи м'язів голосового апарату (у тому числі і слизової
оболонки). За визначенням Р. Юссона, «…вокальна техніка – це спосіб
використання голосових органів на засадах чуттєво-рухового автоматизму,
виробленого вихованням, що дають певну співацьку ефективність щодо
діапазону, інтенсивності, тембру й невтомленості голосу» [128, с. 158]. До
речі, Р. Юссон був не лише ученим-дослідником, що мав солідний
практичний досвід і фундаментальну наукову підготовку в галузях фізики,
математики, медицини, але і талановитого оперного співака, що здобув
професійну вокальну освіту в консерваторії Нансі. Відоме визначення
Р.Юссона

"вокальної

техніки"

апелює

зміст

поняття

до

строго-

технологічного розуміння.
Однак сучасна практика вже не може спиратися лише на історично
усталені, ставшими класичними традиційні підходи і методи навчання
сольному співу. Автори-укладачі сучасних навчальних програм – провідні
фахівці кафедр сольного співу – справедливо наголошують на об’єктивних
чинниках культуротворчості, що впливають на зміну парадигми навчального
процесу межі ХХ – ХХІ століть. Серед них – трансформація музичної мови і
умов мистецької комунікації, специфікація композиторського мислення (полі
стилістика,

міжстильовий

синтез), ускладнення

формотворення у вокальних жанрах.

мовної стилістики

і
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Втім існує стабільна складова репертуару з творів композиторів ХVIІ –
XIX століть, що мають вивчатися у якості класичної платформи вокальномистецької освіти. Одним з актуальних завдань сучасної мистецької
педагогіки є виховання співаків на основі органічних зв’язків між
усталеними традиціями академічного співу ХVII–XIX століть, з одного боку,
а з іншого – впровадження у процес виховання особистості співака та його
виконавської творчості іншожанрових і полі-стильових вимірів мистецької
практики ХХ–ХХІ століть.
Синтез

вокально-психологічних,

індивідуально-стильових

і

комунікативних принципів творчого мислення є концепційним ядром
підготовки сучасного співака, що базується на двох фундаментальних
тенденціях: перша – охоронна, пов’язана зі спадкоємністю розвитку традицій
вітчизняної вокальної культури; друга – новаційна, унаочнює трансформацію
усталених виконавських стереотипів, пошук засобів відтворення музичного
образу як особистісної інтерпретації.
За структурою «Програма» містить усі показники та формулювання
завдань, контрольних тестів, предметностей оцінювання, і в цілому
відповідає нормам болонської системи. Разом з тим, конкретне наповнення
по курсам, семестрам, жанрово-стильовим параметрам репертуару автори
трактують досить варіативно, за гнучким принципом індивідуального
підходу до особистості магістра, який має виробляти власний виконавський
стиль під орудою професійного наставника і самостійно закріпляти
досягнутий рівень майстерності у творчій діяльності поза межами класу.
Щоб

утримати

високу

«планку»

академічної

освіти

загальноєвропейського (світового) рівня, китайський вокаліст має оволодіти
комплексом навчально-методичних знань кваліфікаційного рівня «магістр».
Серед найскладніших автори-викладачі вказують на ті професійні навички,
що мають бути сформовані на ґрунті бакалаврської підготовки, насамперед:
розвинути природні властивості голосу у повному діапазоні з урахуванням
співочого дихання, найкращого тембрового забарвлення; оволодіти системою
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прийомів і засобів звукоутворенні, емоційно-динамічною виразністю звуку та
іншими

виконавськими

навичками,

відтворення

художнього

образу

вокального твору, його духовно-психологічного змісту; встановлювати
професійний контакт з аудиторією при виконанні вокальних творів у
концертних умовах.
Обов’язковими складовими репертуару є наступні жанрово-культурні
«генотипи»15:
 народна пісня – ментальний «генокод» різних національних
культур (український солоспів, російський романс, італійська
пісня; китайська сольна пісня);
 класична пісня (австро-німецька, романтична);
 арія (барокова, або розгорнута арія з оперного твору XIX століття
італійської, німецької чи французької школи).
 зразки інтелектуально-загостреної лірики ХХ століття, що
вивчається у класах концертно-камерного співу (вокальні цикли
композиторів ХХ ст. Г. Малера, Д. Шостаковича, Б. Бріттена), й,
нарешті, є поодинокі зразки так званого історичного виконавства
(зокрема, відродження співу кастратів).
Як виявив аналіз програмних вимог для вокалістів, які навчаються в
Уханьській консерваторії, жанрова картина вокальної культури Китаю
урізноманітнюється за рахунок вивчення надбань усталених історичних
стилів європейського мистецтва. Бароко представлено старовинними аріями;
класицизм – класичною піснею і аріями з опер В.А.Моцарта; ХІХ століття –
вокальними циклами композиторів-романтиків (Шуберт, Шуман, Й.Брамс),
ліричною французькою оперою (Бізе).
Найбільш привабливим вокальним методом навчання є bel canto, що як
стильове явище кристалізувалося у творчості композиторів Італії16.
15

Термін Л. Шаповалової
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Наведемо

приклад

трактування

образу

Каварадоссі

як

зразок

порівняльно-інтерпретаційного аналізу.
Деталізоване опрацювання штрихів, як в партії вокаліста, так і в
оркестровці, характерна для оперного стилю Дж.Пуччіні, надає образу
Каварадоссі певну експресивність і пристрасність, видає в нім людину
імпульсивну. Ця складова також по-різному трактується співаками. Так,
наприклад, Ф.Кореллі (фільм 1956 р.) виконує їх перебільшено, з теноровою
афектацією, яка досягається за допомогою жорсткішої атаки звуку,
викликаючи відчуття емоційного пережиму.
Р. Аланья, на додаток до силових прийомів, ще і дещо зловживає
використанням портаменто, що формує образ «солодкуватого», пересиченого
жіночою увагою героя (до того ж, подібна застаріла "теноровщина" у
сучасного виконавця справляє негативне враження).
Необхідно відмітити, що в італійській співацькій школі виконання
стрибків зазвичай супроводжується прийомом портаменто для збереження
плавного звуковедення, інакше є вірогідність силового поштовху і необхідно
додатково витрачати сили на утримання гортані в незмінній позиції. В
даному випадку, можна говорити саме про виконавське трактування образу,
оскільки фільм з Р. Аланья і спектакль з Й. Кауфманом здійснив один і той
самий диригент – А. Паппано. Концертні виступи цього вокаліста лише
підтверджують його тягу до стилістично застарілого прийому. Досить гостро
виконує штрихи і Л. Паваротті, особливо на словах "le bellezze diverse",
повністю переносячи на партію голосу оркестрові штрихи, що повинно бути,
є вимогою диригента.
М'якше, хоча і насичено, співають П. Доминго і Й. Кауфман, це звучить
гармонійніше, і надає утілюваному ними образу риси поетичної окриленості,
безпосередності переживання, крім того – з точки зору драматургічного
розгортання образу подібне виконання дає більший простір в демонстрації
16

Значно менше представлені зразки російської оперної класики ХІХ – ХХ століть, проте цей процес
розпочався завдяки популярності вокальної музики П.Чайковського, С.Рахманінова.
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подальшого його розвитку. Традиції у виконанні кульмінаційного "сі бемоля"
арії на словах "Tosca sei tu"! пропонують співакам "тримати" ноту
максимально довго, попри те, що композитор не робить тут фермати, а тільки
вказує на allargando, зміщуючи логічний акцент до кінця фрази. Особливо це
стосується "живих" спектаклів, де вимагається виправдовувати очікування
публіки; у фільмах-операх диригентам вдається пластичніше вибудовувати
кінцівку без подібного співацького вокалоцентризму, що межує часом з
самомилуванням. З вокальної точки зору особливу складність представляють
пучіннівські речитативи, що вимагають більшого вокалізу, ніж прийнято
використати в цьому жанровому типі. Оскільки тут перемежаються більше і
менш вокально-насичені епізоди і нерідко виписані високі ноти (наприклад,
високе "сі" в ключовій репліці "La vita mi costasse, vi salvero"), то необхідно
дотримуватися вокальної манери без переважання мовленнєвої інтонації.
За допомогою тонкого тембрового "гравіювання" заспіваного слова,
продуманої шкали динамічних градацій створюється образ, вражаючий по
настрою і художній завершеності. Відмітимо, що Ф. Кореллі і Р. Аланья
однаково заповнюють композиторські паузи (дві восьмі) між словами ".che
l'esser mio s'affisa intero / occhio all'amor soave", дещо міняючи логіку
фразування

і

демонструючи

свій

незвичайний

професійний

рівень,

зберігаючи стрункість ліній у високому регістрі.
Безумовно, у співаків такого рівня немає техніки поза образом, кожен
елемент вокальної емісії, кожен з виразних засобів голосу робить звучання
семантично містким і вагомим. При виконанні партії тенором Й. Кауфманом
(Німеччина) звертає на себе увагу відсутність восьмих пауз; до того ж він ще
і філірує верхні звуки. У його трактуванні Каварадоссі спостерігається
одноманітність технічних прийомів (наприклад, якщо він намагається співати
ніжно, то відводить звук в потилицю, тим самим заглушаючи його) і
відсутність необхідної тонкості тонкощі відтінків позбавляють його
інтерпретацію тієї багатогранності, яка характерна для цього образу. У теж
час, особливий "баритоновий" тембр – глибокий і наповнений, надають його
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співу особливу проникливість, а «сутінковий» колорит дає відчуття
прихованої драми. Деяка помилка у виконанні Ф. Кореллі образу Каварадоссі
полягає в тому, що він занадто сухо і швидко проспівує речитативи,
практично не вкладаючи в них «живих» інтонацій і, як це не дивно, для
представника старої італійської школи - обриває кінці фраз. Подібна
тенденція до завершення речитативних фраз бідними, не протягнутими
нотами, спостерігає і у Й. Кауфмана. Якщо розглядати цю обставину з точки
зору вокалу, то це недоцільно, оскільки стомлює голосовий апарат і не
сприяє його довгостроковому функціонуванню, а до цього повинні прагнути
усі професіонали.
З цього привоу згадаємо цінну інформацію щодо вокальності різних
мов, яку наводить Т. Мадишева: зокрема, насиченість звукового потока
голосними у німецькій мові складає всього 38 %, а в італійській показник –
48 % [74, с. 57]. Мала ступінь вокальності німецької мови заставила
представників цієї національної школи шукати додаткові резерви вокалізації
в сонорних приголосних, що в свою чергу надає голосам співаків відтинок
носового

звучання.

Наприклад,

інтерпретацію

німецьким

співаком

Й. Кауфманом арії Каварадоссі відрізняє енергійне, чеканне фразування і
дещо заглиблена (внутрішня) артикуляція, що не є притаманним італійській
відкритій (близькій) манері мовлення. Безусловно, корені цього явища
криються у фонетичній базі його рідної (німецької) мови.
Наведений

приклад

порівняльного

інтерпретативного

аналізу

італійської арії свідчить про наявність засадничої установки даної дисертації
– порівняльно-інтерпретаційний аналіз допомагає вивченню історикостильового руху вокального мистецтва за діяльнісно-особистісним критерієм.
Співацька діяльність як вид інтерпретації, як перманентний процес
самоактуалізації співака ще не отримала належної наукової оцінки.
Порівняльна інтерпретологія пропонує свої механізми об'єднання зусиль
фахівців в таких сферах творчості вокаліста, як: поетика стилю (у історико-
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типологічному, композиторському і виконавському ракурсах), технологія
співу і соціокультурні умови сучасної музичної комунікації.
***
Наприкінці сформулюємо три позиції, на які вказує вокальна
педагогіка щодо оволодіння професійною планкою академічного співу
іноземними співаками.
Позиція 1: вокальна техніка (школа) є первісним фундаментом,
художній зміст – похідний, залежить від напрацьованого досвіду і технічної
вправності.
Позиція 2 наполягає на первісності оволодіння класичним репертуаром
європейської традиції (bel canto) – потім усе інше.
Позиція 3 наполягає на первісності національних пріоритетів у
вокальному виконавстві. При цьому є спроби оволодіння вокальним Олімпом
крізь призму іншонаціональних традицій17. Це – найскладніший шлях. Автор
дослідження теж має такий досвід оволодіння новим репертуаром, тільки на
іншому культурному ґрунті. Можна наполягати, що у разі вибору позиції 3 (а
саме в такій ситуації опиняються китайські вокалісти, коли навчаються в
«чужому» середовищі по відношенню до ментально-психологічних умов
виховання у себе вдома, на батьківщині) значно підвищується креативний
потенціал співака, розкриваються приховані здібності. Мотивація у цьому
випадку більш креативна. Ілюстрацією може слугувати зразок англійської
класики ХХ ст. – вокальний цикл Б. Бріттена «Пісні з Китаю», який вперше в
Україні підготовлений автором дисертації самостійно (див.: 3. 2).
***
Перейдемо до обговорення сучасного стану вокальної педагогіки у
китайських музичних закладах.
Вокальна музика – важлива складова системи навчання у виших
музичних навчальних закладах Китаю, одна з найбільш технічно складних
17

Наприклад, у статті Ма Цзяцзя пропонується погляд на вивчення китайської ментальності через
композиторське трактування давньокитайської поезії (на матеріалі російських і українських композиторів,
зокрема, вокального циклу Андрія Рудянського [78].
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дисциплін. Теперішній історичний момент відрізняється тяжінням студентіввокалістів до тільки до всебічного розвитку своїх професійних навичок у
плані технології звуковибудування, але й до успішного оволодіння всіма
історично сталими у світовій музиці музичних стилях, жанрах, формах
вокальної культури вітчизняної та європейської традицій.
Основна мета вокалізації – зробити м’язи голосового апарату більш
сильними, а їх роботу більш зкоординованою; а також створити правильне
уявлення про власний голос, зробити красивим його тембр, розширити
діапазон. Навчання вокалізам і вибір творів для індивідуальної концертної
програми співака має відповідати загальному принципу дидактики «вчити з
урахуванням
художньої

індивідуальності
свідомості

ознайомлення

із

все

студента»,

завдяки
більшою

поповненню
кількістю

розширюючи
репертуару
різних

«горизонти»
за

рахунок

національних

і

композиторських стилів, випробовуючи власні сили в нових виконавських
жанрах і амплуа.
Викладачі вокалу в китайских консерваторіях вважають, що вокалізація
в процесі навчання подібна до того, як людина будує дім – циглина за
циглиною: якість циглин безпосередньо впливає на якість виконання
вокальної музики. Згідно існуючим методикам, диференціюємо весь процес
навчання вокалу на три рівня прохождення щаблів професійної майстерності
(за антропологічними уявленнями про три складових людини «тіло – душа –
дух»).
1.Технологія

звуковибудування

(вивчення

етюдів,

вокалізів)

–

це

онтологічне буття звуку людського голосу, можливості тембру для виявлення
різної семантики образного моделювання світу (як внутрішнього, так і
зовнішнього – звуконаслідування).
2. Жанровий вибір творів, задіяних в процесі навчання та його вплив на
формування образного мислення – відповідає за міжособистісну (зовнішню)
комунікацію, змістом якої є людське спілкування мовою музики/співу
(ліричні переживання, обмін думками, роздуми, міркування, чуттєві стани
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душі). Наприклад, пісня як зразок ментальної психології носіїв культури є
однаково важливим чинником – «геном» культурної памяті як для українця,
так і для китайця. Пісня – колективний витвір – віддзеркалює суголосну
природу співу. Романс, напроти, відбиває індивідуальну сутність звукового
самовираження людини, яка співає (homo cantor).
3. Відтворення стилю концертних творів в єдності композиторської і
виконавської творчості – це найвищий ступінь майстерності співака, на
якому вибудовується глибинна (внутрішня) комунікація людини-творця з
Богом-творцем. Тут замало лише техніки ? природної краси голосу, що
підсвідомо впливає на душевний стан слухачів. Стиль творчості вмконавця –
сфера розкриття духовної висоти співацького мистецтва як синергійного
Богоспілкування.
Стиль потребує від співака повноти творення образу від імені Автора
(у співдружності з поетом), – з одного боку, а з іншого – співак має набути
мистецької тотожності з героєм твору і передавати його почуття, мовби
забувши про себе, своє людське «я». Співак як медіум досягає вищого рівня
об’єктивної суб’єктності: він є суб’єктом творчості – творить власним Я
артефакти
синергійний

виконавської
зв’язок

культури.

людини

з

В

такому

духовною

випадку
реальністю

відбувається
мистецтва,

Божественним Я в творчій людині: такі моменти виконавської творчості
осяяні інсайтом, вищим одкровенням. Про це знають слухачі, вони
відчувають ці моменти, як дуже рідкісні зустрічі з вічністю, на грані таїни.
Отже, почнемо з «першого поверху» – технології звуковибудування, на
якому голос пізнає сам себе як онтологічну умову існування людського Я,
звязок зі світом. Починати слід з оволодіння природним регістром, котрий
дозволяє співати без особливого прикладання зусиль. Регістр є найбагатшим і
найнасиченим параметром голосу, як правило не більше діапазону октави.
Після того як тембр природнього регістру поступово стане більш сильним,
він мусить дістати такі якості, як мелодичність, чіткість, м’ягкість окраса и
легкість звучання, переміщуватися до сусіднього (більш високого або більш
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низького)

тембру,

поступово

збільшуючи

кількість

звуків

(тонів),

розширюючи діапазон, роблячи його єдиним і однорідним.
Найбільш складне завдання – вільно брати високі та низькі звуки/тони.
Якщо не виконувати вправи у природньому регістрі, то ці звуки не будуть
добре звучати, оскільки не буде бази дихання, і під час виконання високих і
низьких звуків (тонів) будуть відчутні недоліки. Зокрема, у деяких людей під
час співу відбувається «розщеплення» голосу, його зажатість на високих
нотах, «придавлення» низьких нот та ознаки хрипіння як результат
відсутності бази природного звучання регістру.
Звуки під час співу можна умовно поділити на «жваві» (рухливі),
«м’які» та «спокійні».
1. «Жваві» звуки можна буквально бачити: сильні й глибокі звуки часто
використовуют у співоцьких вправах: наприклад, стаккато – чітке відділення
одного звуку від іншого. Завдячуючи цим звукам можливо навіть виправити
дефект проходження повітря через голосові складки. В наш час при
відповідному способі дихання використовують короткий вдох і видох.
2. «М’ягкі» звуки – імпульсна сила при такому способі дихання більш м’ягка,
звуки, що вимовляються, мають бути більш плавними. Їх застосовують при
оволодінні легато (плавний рух звуків, протяжне звучання). В той же час,
спосіб вимови «м’ягких звуків» часто використовують для коректировки
піднебінням приголосних (за рахунок повільного вдиху/видиху).
3. «Спокійні» звуки характеризуються тим, що спочатку робиться видох, а
потім відбувається звук, подібний зітханню. В трудових піснях (фольклорна
традиція) часто використовується такий метод підвищення голосу. Також цей
метод можна використати для корекції занадто жорстких звуків. Порівняно
часто він використовується при виконанні пісень естрадно-популярного
жанру.
Вимовляння звуків під час співу має бути, по-перше, енергійним,
вполні зкоординованим. По-друге, співак повинен вміти сам визначати
спосіб видобування звуків, ґрунтуючись на різних різновидах вокалізу. При
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цьому слід звертати увагу на те, що звук не має бути занадто гучним,
найбільш відповідна сила звучання ––mf – mp.
У кожної людини спостерігаємо різну будову голосового апарату,
фізичні дані, тип і манеру подачі голосу, тембровий окрас. Тому не слід
обирати у свій репертуар абсолютні всі пісні; напроти, спочатку слід
планомірно і цілеспрямовано обирати вправи і розпівування. До того ж, на
різних етапах вокальні вправи мають бути різними.
Як правило, починають вправи з голосних звуків, котрі являють собою
відносно плавний музичний звукоряд. Загалом, для початку занять слід
обирати голосні “o” або “u” як порівняно опуклі, оскольки ці голосні легко
формують простір, який потрібен, щоб порівняно легко держати гортань
відкритою, а також відносно легко формують простір гортані. Однак таке
твердження не є категоричним, тому що співак, спираючись на власні
відчуття, мусить віднайти найбільш підходящі саме для нього голосні.
Вправи
1. "Гудіння" є базовою вправою на початку навчання: таке першечергове
тренування звука “м” є досить ефективним, оскільки при вимовлянні цього
звуку легко добиться високого положення і яскравого, концентрованого
эфекту звучання.
2. Крім вправи «гудіння» для тренування голосних звуків виконуються
вправи з такими монофтонгами – a, e, i, o, u. Також можна використовувати
вправи на з’єднання з голосними, такими як ma, me, mi, mo, mu.
3. Стосовно легато, часто говорять наступне: "не можешь звязано виконати
звуки – не зможешь співати". При вытягивании звуков, головною вимогою є
виразність: красиве поєднання звуков – лише так можна вибудувати
мелодичну лінію при співі. Для більш повного поєднання звуків, треба
виконувати вправи, які можуть розширити співацький діапазон. Рівень
складності вправ може збільшуватися: miii, maaa (легато, від тональності Cdur з модуляціями до тональності G-dur).
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4. Вправи на стаккато визначають як «рухливий» спів. Вимоги до стаккато:
звуки мають бути чіткі, короткі, швідкі, з відривом один від одного.
Виконуючи вправи, звертайте увагу на гнучкість і пов’язаність звуків –
la.la.la.la.la (12321,тональность C-dur до тональности G-dur.
5. Вправи на об’єднання легато та стаккато є базовими для оволодіння
технікою виконання, сприяють єдності технологій вокалу. При цьому
стаккато є схожим на «точку», а легато – на «лінію». Коли «точка»
перевтілюється в лінію, звук поєднується, а дихання залишається легким і
рівномірним.
6. Вправи на збереження незмінюваної резонансної позиції при виконанні
вправи "гудіння" може бути кращим способом, щоб відчути її користь. Якщо
центр резонування визначений, тоді усі інші звуки мусять бути близькими до
положення «гудіння». У такий спосіб можна виробити спів у високій позиції,
об’єднати верхні та нижні звукові регістри.
7. Засадничою вимогою вправ на гнучкість голосу є швидкість і легкість
співу: досягти цього можна завдяки тому, що корпус, гортань і дихання
будуть знаходитися у взаємодії.
8. Сполучення вправ для звуків і слів (вправи зі словами) потребує багатої
уяви для розуміння значення слів (знов таки ж семантика!), настрою,
інтонаційного вираженняя, музичного слуху, почуття краси, інтуїції, що
дозволить виконувати вокальні партії виразно і спокійно.
Методичі поради, або завдання поетапного навчання, які запропоновані
автором дисертації і апробовані власними зусиллями у його практичній
діяльності (30 років):
1) Акуратно та обережно ставитися до свого голосу, виконувати відповідні
вокальні вправи, а також вправи на вимову звуків. Починати заняття краще з
20 хвилин, поступово доводячи їх до півгодини, або години. Твердо
тримайтися щодневних вправ. Категорично запобігайте вправ на полну силу
голосу. Спів у повний голос може пошкодити органи голосового aпaрaту.
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2）До того часу, як вокаліст хоче взяти верхню ноту, ні в коєму разі не
виконуйте вправи для верхніх нот. Будьте обережними при виборі музичних
творів: не можна бажати виконувати твір, який вам не підходить (по
діапазону, рівню складності тощо).
3) Кожна вправа мусит містити відчуття новизни, зосередженості та
зацікавленості.
4) У якості початкових вправ використовуйте повільні, короткі фрази.
Вдумливо підходьте до вивчення вправ; ніколи не виконуйте музичний твір
формально, несвідомо. Навчання співу відповідає змісту поширеної максими:
«Десять процентів знань – дев’яносто процентів праці».
Перелічимо методи, які зазвичай використовують китайські викладачі
співу для підготовки голосових зв’язок під час навчання вокалізам:
1. «Гудіння» при виконанні етюдів.
При

вільному,

нормальному

диханні

підтримуйте

безперервну

розтяжку голосових зв’язок, тренуючи баланс від низьких до високих звуків.
Вокальні вправи:
Приклад 2.1 (на легато)

mi
ma
Приклад 2.2 стаккато:

mi
ma
При правильному виконанні вправи «гудіння» зберігається єдність звуків в
утримуючій позиції.
Приклад 2.3
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hum ü io hum ü io

hum ü io hum ü io

hum ü io

Інші голосіе звуки, такі як a, e, i, o, u, мають перебувати у відповідній
позиції, так щоб під час виконання вправи створювалось відчуття руху в
одному напрямку.
Приклад

2.4
Приклад 2.5
(відкрити рот) hm

hum a hum e hum i hum o

u

Вправа «гудіння» є основою гучного співу. Тольки оволодівши
позицією і особливостями гудіння, можна направити звук всередину носової
порожнини, і за цей рахунок отримати верхнє положення резонансу
порожнини черепа.
Метод вокального гудіння, у залежності від того, в якому з трьох
регістрів воно виконується (верхньому, середньому або нижньому), слугує
для об’єднання звуків. Під час виконання певної вправи необхідно пам’ятати
наступні правила:
①не можна допомагати собі підборіддям, воно має бути розслабленим;
②під час виконання вправи дихання послідовно рухається в напрамку до
порожнини черепа та вибудовує «маску», однак необхідно використовувати
мінімальну кількість повітря, для того щоб не «запустити» процес співу; ③ні
в якому разі не можна робити рухи «вверх-вниз».
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В наш час визнаною є думка, що використання вокальної вправи
«гудінння» є одним з важливих засобів формування правильної деяльності
вокального апарауа. «Гудіння» може посилити гучність змикання голосових
зв’язок, а вібрація – послугує доброю вправою для точного вимовляння
звуків, що надвичайно важливо для правильного положення резонансу та
об’єднання тембра..
2. Спів на «піано», гучність mf.
Небагато початківців-вокалістів здатні співати власним голосом: одні
це роблять грудним способом, тоді як інші, напроти, завищують голос до
крику. При досягненні верхніх нот – «зиываються» на крик. Така напруга
призводить до почервоніння шкіри обличчя, перенапруги м’язів та хрипу, і
врешті-решт – до перевтоми та перенавантаженню органів голосового
апарату.
Напроти, при навчання вокалістів-студентів негучному співу, можна
запобігти перевтоми та перенапруги, дійти розслаблення та концентрації, що
сприяє розтяжці голосових зв’язок, формуванню правильного положення і
раціональному використанню обмеженого дихання. Завдяки тому, що
студенти свідомо «взаємодіють» зі своїм голосом як інструментом, вони
зможуть закріпити на практиці теорію правильного використання голосових
зв’язок. На цьому етапі виховання співака є необхідним зформувати
правильне поняття «тихого голосу», викорінити «крикливу» манеру
звуковибудування, допомогти студентам віднайти прекрасний чистий тембр,
а потім через коордінацію органів мовного апарату зформувати чіткий,
вільний спів «тихим голосом». Цей етап є засадничим для навчання саме
співу тихим голосом.
Приклад 2.6
«Колискова» Й. Брамса на слова «Хай береже тебе Бог»
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Ця мелодія виконується тихо, нюанс mf, сила голосових складок більше
сили вдоху, щоб запобігти гучному звуку, необхідного для відображення
образу безтурботного сну дитини.
3. Спів фальцетом. Кожен може співати фальцетом. Об’єм та інтенсивність
звуків при такому співі відносно слабкі, однак їх роль не можна
недооцінувати. Під час виконання високих нот відбувається перенапруга, що
призводить до проблем. У цьому випадку необхідними є вправи для
голосових зв’язок, щоб з’явилась можливість співати фальцетом.。
Приклад 2.7

ü (фальцет)

ia

io

a

Коли вокаліст бере звук фальцетом, то сила звука невелика, однак то не
пасивний або слабкий звук. Коли студент бере звук фальцетом, гортань легко
переміщується: тому треба приділяти особливу увагу, оскільки гортань
стабілізує голосові зв’язки для правильної роботи, так що звук може попасти
у голову. Правильное исполнение фальцета заставляет вибрировать края
голосовых связок, что является прекрасным вокальным упражнением.
4. Спів на mezzo vоce посилює голосовые зв’язки та характеризується
контролем над звуками, що вимовляються. При співі на mezzo vоce напруга
голосових зв’язок взагалі не має змінюватися, але при цьому співати слід не в
повний голос, поступово зменьшуючи силу (голосність).
Практикуючи спів на mezzo vоce, необхідно, перш за все, відчути точку
дихання (тобто відчути голосові зв'язки), і в той же час зберігати положення
на високих нотах. По-друге, практикуючи такий вид співу, слід розуміти, що
напруга

голосових зв'язок має залишатися

завжди постійною, аби

забезпечити точність резонансного положення звуку і стабільність функції
підтримки повітря.
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По-третє, на цьому етапі, відповідно ситуації, гучність досягається за
рахунок динамічної шкали від mf до mp. Після закріплення, вправи можуть
виконуватися на pp, mf або ff.
Приклад 2.8

На кожному з перерахованих вище етапів навчання тиск на голосові
зв'язки значно скорочується, що грає позитивну роль в координації
діяльності органів голосового апарату. Дані переваги полягають в
наступному:
1) можливість знизити навантаження на джерело вібрації, уникнути
пошкодження голосу, викликаного грубим звуком, різкістю і надмірною
силою при гучному звучанні, а потім змусити голосові зв'язки підтримувати
відповідний захист;
2) можливість природним чином об'єднувати різні звуки і легше
знаходити місце розташування високих звуків, тим самим підвищуючи
здатність голосових зв'язок до процесу співу;
3) можливість виправити поширені помилки вокального навчання та
вирішити проблеми (такі як: перенапруження, гучний спів, розслаблені
м'язи), зміцнюючи витривалість голосових зв'язок.
З цієї точки зору він також може скоротити процес вокального
навчання та підтримувати здоров'я голосових зв'язок, що є одним із проявів
вібраційного механізму голосових зв'язок і вокальної цінності.
Щодо

вокалізів, то

в українських навчальних

закладах

переважно

використовуються наступні: (нотний матеріал : Вокалізи Дж. Конконе,
Г. Панофки, О. Варламова, Н. Ваккаї, Г. Зейдлера, Б. Лютгена,М. Мазманяна,
М. Соколовського).
Кілька істотних зауважень щодо того, як слід підбирати репертуар для
навчання на першому і другому курсі.
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У даний час більшість консерваторій практикують викладання вокалу
для студентів першокурсників і другокурсників методом групових занять
(або 1-2 особи). Оскільки студенти першого та другого курсів, як правило, не
мають базових співочих навичок, то до них застосовується більш загальний
метод навчання вокалізації, аби в подальшому поступово навчити їх
опануванню професійними знаннями і навичками вокалу. Перший і другий
курс навчання – важливий етап, на якому можна закласти хорошу вокальну
основу, тому вибір пісень на цьому етапі особливо важливий.
Встановлено, що у професійних співаків під час співу рівень гортані є
постійним. Тобто, вокальні техніки відрізняються позицією гортані при співі.
Академічному співаку притаманно пониження гортані відповідно до
нейтрального, естрадному і народному – мовне або нейтральне. Для
вокальної педагогіки це означає, що сутність постановки голосу з будь-якою
технікою – знайти оптимальну позицію положення гортані.
Оскільки повышение чи пониження гортані змінює довжину надставної
трубки й веде до зміни резонансу звуків, що, в свою чергу, призводить до
«строкатого» звучання голоса, то найважливою умовою правильного
співацького звучання є фіксований рівень гортані, відповідний конкретній
техниці співу. Саме на цей факт слід звертати увагу викладачеві, який
працює зі співаками різних вокальних жанрів і напрямів (академічний,
народний, естрадний).
Зауважимо, що поведінка гортані при співі віддзеркалюється в
характеристиках тембру голоса певца и может слугувати орієнтиром
правильного звукоутворення.
Вважається, що італійське бельканто є найбільш адекватним науковим
методом співу, тому студенти-вокалісти незалежно від стильового напрямку
(в даний час існує два загальних напрямки) повинні протягом року вивчати
бельканто. На цьому етапі не варто «сліпо» підбирати твори: це повинні бути
ліричні мелодії, з не дуже великими інтервалами, помірним діапазоном,
наприклад: італійські класичні пісні «Mia bella», «Ніна», «Я не відчуваю
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більше полум'я в своєму серці», «В моєму серці», «Нехай ви безсердечні», «В
тіні дерев», «Сонце Гангу», «Фіалка», «Яке щастя звеличувати тебе», «Якщо
ти мене полюбиш».
Вибір творів для третього і четвертого курсів
В даний час більшість навчальних закладів практикує поділ студентів
за спеціалізаціями на третьому і четвертому курсах. Характерно, що для
студентів-вокалістів форма навчання суто індивідуальна. Цей етап –
важливий період часу для вивчення в першу чергу характеру студента,
розвитку його вокальних здібностей. Вибір творів відбувається відповідно до
індивідуальних задатків. Такий підхід передбачає різні методики навчання
студентів відповідно до рівня сприйняття і здатності до навчання,
розвиваючи сильні сторони студентів, зацікавлюючи їх і формуючи
впевненість в своїх силах, тим самим педагог сприяє успішному, всебічному
розвитку академічного співака.
На третьому і четвертому курсі вибір творів повинен ґрунтуватися на
здібностях кожного студента, з урахуванням чотирьох критеріїв (умов):
1) відповідність голосу студента. (Вокальні партії діляться на чоловічі
і жіночі низькі, середні і високі, необхідно вибирати твори відповідні голосу
кожного студента, особливо це стосується оперних партій, не можна
змінювати тональність. Існує безліч зарубіжних і китайських творів, які
підходять для виконання студентами з різними вокальними голосами);
2) відповідати голосовим критеріям студента (вокальне мистецтво –
це мистецтво розвитку людського голосу. Студенти різні за своїми
фізіологічними

характеристиками,

тому

голосові

зв'язки,

гортань

і

резонаторні порожнини теж різні. Такого роду голосові параметри можуть
належати ліричному тенору з частковими тембровими характеристиками
баритона. Відзначимо типовий вибір творів: «Балада

Жовтої ріки», «Я

люблю тебе, Китай», «Я люблю цю землю», «Вогонь палає», «Аньнін,
Аньнін» – твори з великим ліризмом, що потребують більшої гучності і
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більш глибокого тембру. У деяких студентів голосові зв'язки слабкі і короткі,
тому сила звуку у них буде менше, проте тембр чистіше. Такі вокальні
параметри відповідають колоратурному сопрано, або частково для партій
ліричного сопрано, або ж китайським виконавцям народного вокалу.
Наприклад: «Липневий степ», «Дика троянда», «Щастя», «Флейта пастуха»,
«Залетів в казарму жайворонок», «Ти побачиш», що вимагають приємного
тембру для їх виконання. Тому незалежно від того, яке художнє завдання
обирається – італійське бельканто або ж китайський народний вокал – перш
за все, необхідно дізнатися вокальні характеристики студента і потім
вибирати відповідний твір, розкривши властивості голосу студента,
розчистивши перешкоди на його вокальному шляху);
3) відповідати рівню вокалу студента. (Вокальний рівень студентів
різний, студенти з невисоким рівнем не повинні вибирати великі твори, не
слід намагатися заспівати твір, що перевищує здатності студента, в іншому
випадку голос може охрипнути, а середні і високі ноти регістру не будуть
перебувати в єднанні, відбудеться спотворення звуку, а іноді й пошкодження
зв'язок. Студенти з достатнім рівнем вокалу мають відносний вибір творів
певної складності, таких як: китайські і зарубіжні оперні арії, концертні арії,
ораторії, романси, що здатні повністю розкрити вокальний потенціал
студента, гранично розвинути його вокальний рівень);
4) відповідати темпераменту студента. (Темперамент розуміє під
собою внутрішню витримку або зовнішні прояви виховання. У психології
виділяють чотири основні типи темпераменту: меланхолік, сангвінік,
флегматик і холерик. Різні типи темпераментів мають різні характеристики
темпераменту, і вони повинні відігравати важливу роль у вираженні емоцій,
слів.
(а) Студенти холеричного типу – екстраверти, енергійні і здатні
показати себе, проте емоційно нестабільні й досить квапливі, що може порізному вплинути на спів.
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(б) Флегматики більш замкнуті, врівноважені і спокійні. Однак вони не
дуже сильні в умовах сценічного виступу і легко бентежаться.
(в) Студенти з меланхолійним типом темпераменту досить замкнуті і
сором'язливі, вони досить глибоко занурюються в тему, але їм не вистачає
впевненості в собі.
(г) Сангвініки – живі, сприйнятливі, з хорошою здатністю до
наслідування. Однак такий тип досить імпульсивний і не володіє
витривалістю.
Для того щоб студенти змогли виконувати вокальні твори на сцені і
поступово підвищувати свій вокальний рівень, викладачі вокалу при виборі
музичних творів керуються типом темпераменту студента, дотримуючись
відповідної стратегії навчання і, таким чином, досягають кращого результату.
Вивчення творів для вокальної музики
В останні роки, з оприлюдненням та запровадженням нової навчальної
програми, нова хвиля реформ базової освіти висунула більш високі вимоги
до навчання у вищому навчальному закладі. Щоб адаптуватися до вимог
реформи музичної освіти в Китаї і сприяти інтеграції, націоналізації та
інтернаціоналізації, вокальні музичні твори повинні відповідати духу епохи
глобалізації та включати в концертні програми різноманітні твори: як
академічні оперні арії, так і велику кількість пісень та їх аранжувань.
В даний час вибір вокальної музики в консерваторії, як і раніше, не є
урізноманітненим: особливо це виявляється у необхідності поширення уваги
викладачів і студентів-вокалістів до китайських оригінальних творів,
недоліках перекладення зарубіжних видань, вивчення класичного доробку
європейської музики Нового і Новітнього часу.
В українських програмах було почерпнуто багато чудових зразків
вокальних творів (у різних жанрах і простиї та розвинених формах), які не
вивчаються в китайських консерваторіях. Ставимо на меті поширювати ці
твори у майбутньому на теренах навчальних закладів, конкурсах та
фестивалях класичної вокальної музики у Китаї. Так, серед класичного
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спадку назвемо твори: речитатив і арія Альмірени «Lascia ch`io pianga» з
опери «Рінальдо» Г. Генделя; дві арії Бастьєна з опери «Бастьєн і Бастьєнна»
В.-А. Моцарта; «Молитва Тюіона» К.-М. Вебера з опери «Оберон»; «Романс»
Рікардо з опери «Бал-маскарад» Дж. Верді; «Серенада Лео» з опери «Так
сказав король» Л. Деліба; Канцонетта «Danza, danza» Д. Дуранте; арія
Мізаньєлло з опери «Фенелла» («Німа з Портічі») Ф. Обера.
Із російської опери ХІХ ст. рекомендовано такі зразки тенорового
репертуару, як: аріозо Ликова з опери М. Римський-Корсакова «Царева
наречена»; пісня Садко з опери «Садко» того ж автора; фрагменти партії
Гвідона «Ветер по морю гуляет», «В синем небе звезды блещут» з опери
«Казка про царя Салтана». З оперного спадку П. І. Чайковського тенори
найчастіше виконують «Куплети» Тріке та арію Володимира Ленського з
опери «Євгеній Онєгін».
Новітні вокальні опуси композиторів зарубіжних країн ХХ-ХХІ століть
В даний час вибір репертуару зарубіжних творів для вокалу і вокальної
музики

щодо

обмежений. Його

головними

джерелами

є:

збірники

(хрестоматії), наприклад, «Збірник італійських пісень» (складений Шан
Цзясюанем) і «Збірник зарубіжних оперних арій» (Shanghai Music Press), де
матеріал поданий в основному на італійській мові. Додамо збірники
українських народних пісень (романсів) та арій к опер українських
композиторів.

Наприклад,

українські

арії

та

романси

для

тенору

пропонуються у вже згадуваній «Програмі з сольного співу» для бакалаврату:
пісня Левка. З опери М. Лисенка «Утоплена» та пісня Петра з опери
«Наталка-Полтавка» та інші: «Стежина»В.Верховинця, М.Глінка «Гуде вітер
вельми в полі», М.Глінка «Не щебечи, соловейко»; М.Лисенко «Дівчино
моя»; Г.Майборода «Гаї шумлять»; Я.Степовий «Гаї шумлять».
Серед обробок народної пісні українські викладачі пропонують
наступні зразки для тенору: «Вийшли в поле косарі» в обр. А.Єдлички;
«Ганзя» в обр. В.Кажинського; «Гей на високій полонині» в обр. Д.Заремби;
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«Ніч яка місячна» в обр. Т.Безшляха; «Ой джигуне, джигуне» в обр.
М.Лисенка; «Ой кум до куми залицявся» в обр. С.Людкевича; «Ой лопнул
обруч» в обр. Ю.Мейтуса; «Повій вітре на Вкраїну» в обр. Голованова;
«Стоїть явір над водою» в обр. О.Чишка; «Чорнії брови, карії очі» в обр.
П.Нікітіна; «Чорнії брови» в обр. Ф Надененка; «Якби мені не тиночки» в
обр. Б.Лятошинського.
Таким чином, можемо константувати, що музичні твори світової
вокальної практики дозволяють студентам більш активно долучатися до
національних традицій різних країн та регіонів, – Україна, Італія, Англія,
Росія, США, Франція, Великобританія, Чехія, Південна Корея та інші. До
того ж не варто обмежуватися класичними творами. Зразки естрадної пісні з
прекрасною мелодією також можуть бути включені в програму навчання.
Наприклад, є викладачі, які включають російські пісні («Катюша», «Три
танкіста», «Ох, весняна пора», «Ой цвіте калина», «Птиця щастя», «Мрії»,
«Чи світять зірки»); англійські «All Of Me», «Say Something», «Red Night»,
«Dark Horse»; французькі «Я забуду про тебе», «Рожевий солдат», «Тому що
осінь» та ін.
Резюме. Тільки за умови опанування більш широким спектром
навчальних творів вокальної музики, студенти зможуть використовувати їх
цілеспрямовано, вони також дізнаються більше про різні вокальні стилі,
одночасно покращуючи свої вокальні навички. Практика довела, що
викладання вокальної музики має універсальні і специфічні характеристики.
Вибір напрямку навчання вокальної музики грає вирішальну роль в
ефективності і якості викладання, тому вибір вокальної музики повинен бути
науковим і гнучким, варіюватися від людини до людини. Правильний вибір
творів, які відповідають характеристикам і потребам учнів, грає важливу
роль в навчанні, це корисно для поліпшення якості навчання студентів,
реалізації цілей навчання і розширення художнього шляху студентів. З
іншого боку, якщо обрані твори не підходять, це створить перешкоди для
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навчання студентів, навчання буде пасивним. Тому ми повинні вибирати
науковий шлях у викладанні вокальної музики і в музичній освіті.
Мистецтво дозволяє людині поєднати глибинну приналежність до
свого народу та, водночас, вийти в творчості в площину зустрічі з
представниками іншої культури, іншого менталітету, усвідомити їх культурні
пріоритети та ціннісні орієнтації, виявити унікальність й універсальний,
загальнолюдський смисл створених ними культурних цінностей. Проте
першим кроком на цьому шляху мистецтва на зустріч з Іншим (М. Бахтін)
має бути усвідомлення артистом, що представляє ту чи іншу культуру, своєї
причетності до неї на самому глибинному рівні. Саме про цю включеність в
культуру стосовно ситуації китайського артиста, що працює в просторі
європейської вокальної традиції, йтиметься в наступних підпунктах цього
розділу.
***
У якості приклада введення в концертний обіг маловідомих, однак
високоефектних в художньому плану творів зарубіжних композиторів ХХ
століття, вкажемо на «Пісні з Китаю», що є чудовим зразком європейської
рефлексії на поезію стародавнього Китаю. Створений Б. Бріттеном стиль
декламаційного мелосу відтворює китайський світ природи, людських
переживань (радості буття, любові, депресії). Композитор знайшов багато у
стародавній поезії багато спорідненого із власним світовідчуттям: це,
насамперед, образ Поета, його духовний шлях від страждань до мудрості,
любов до життя як основного джерела радості.
Досвід «зустрічі» китайської и європейської традиції відбувається на
території моделювання музично-поетичних символів й архетипів (життя –
смерть; любов – страждання; Я – Інший): лаконізм і синтаксична асимметрия
віршування; ясність і конкретність звукообразів з відкритою асоціативністю;
багатство метро-ритмічних структур, розмаїття темпових градацій музичного
часу, опора на танцювальну метрику, что додає жанровість символічним
образам («Колесо Фортуни», «Danse Song»).
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Інтонаційна

виразність

мелосу

китайського

циклу

настільки

експресивна, що підтвердила надану Б. Бріттену назву майстра англійського
bel canto. Специфіку виконавського стилю «Пісень з Китаю» складає спів у
супроводі гітари, чия партія має ускладнений ладотональний стрій. Зато її
«сріблястий» тембр створює інтимно-ліричний, незвично м’який колорит, а
фактурні прийоми, резонуя вокальному звучанню, дають стереофонічні
ефекти.
Аналіз художньої концепції «Китайских песен» виявив оригінальність
мислення композитора, його талант інтерпретації поетичного слова.
Майстерність композитора полягає у органічному поєднанні простоти та
ясності музичної мови, обумовленої втіленням поетичної системи давнього
Китаю, у якій водночас присутні велич духу та жанрово-загострений колорит
у витонченій манері. Інтерпретаційну складність для вокалиста складає
характер інструментального супроводу: гітара не акомпанує, а живе своїм
незалежним життям; проте співацька інтонація-образ не може бути
сприйнято без гітари, інакше цілісний образ втратить свій сенс. Співак, що
збирається включити цей твір у свій концертний репертуар, має володіти
найвищим рівнем музичного інтелекта, ансамблевої культури, розвиненим
слухом (ритмічним і ладо-тональним). Слід пам’ятати, що твір був
написаним

для

музикантів

вищого

рангу,

які

стали

ідеальними

інтерпретаторами «Пісень з Китаю» Б. Бріттена, творцями «еталонного
стиля» камерного музикування.
Окремою проблемою постає відчуття музичного часу і пов’язана з ним
виконавська агогіка, закладена композитором в дуеті голосу й гітари: поза
цих умов аура співу як виписаної імпровізації може загинути. Останнє
зауваження є дуже важливим щодо втілення метро-ритмічної свободи, що
приманна твору Б. Бріттена: абсолютна розкріпаченість часу, який ніяк не
привязаний до тактової риски, лише до власного серця, як реакція на словообраз, що інтонується.
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Однак стилізація китайського колориту таки вітчутна у інтонаційнообразній сфері через звернення до усталених уявлень про китайську
культурну традицію: це філософія природи і відповідна символіка природних
стихій (вода, вітер, гори, місяць), звуконаслідування тембрів китайських
народних інструментів (піпи, флейти, ударних).
Складність інтерпретації «Пісень з Китаю» продиктована не лише
вокально-технічними вимогами, а скоріше, творчим синтезом культурного
діалогу, якого досяг Б. Бріттен у творенні «культурного коду» китайського
образу світу, інтенціонального передбачення її духовної спорідненості з
європейською самосвідомістю ХХ ст. Щоб оволодіти вокальним стилем
«Пісень з Китаю» Б. Бріттена слід віднайти герменевтичний «ключ» до
розуміння

авторського

інтерпретацію,

з

стилю

і

відпрацювати

урахуванням

ментального

власну
досвіду

виконавську
вокаліста

(психологічного, духовного).
Про вивчення музичних творів у консерваторіях
Проаналізувавши

деякі

з

наступних

програм

творів

різних

консерваторій у Китаї, був зроблений висновок про те, що російська
вокальна музика присутня в меншій мірі, а у найбільшій – італійська.
Наведемо приклади найбільш типових прикладів використання творів
вокального мистецтва на німецькій, французькій та англійській мовах.
4. Завдання, які китайські викладачі вокалу дають студентам на
заняттях з вокалу
1. Регістр голосу повинен бути твердим, для того щоб можна було
розширити діапазон.
2. Структура органів кожної людини індивідуальна, тому не варто
піддаватися сліпому наслідуванню інших суб’єктів співу і брати з них
приклад.
3. Правильна вокальна концепція виходить з розуміння голосу як
інструменту.
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4. Коли ви вдихаєте, навчіться відкривати грудну клітку, ребра, гортань
і вдихайте в активному стані.
5. Спів від сильної до слабкої динаміки і, нарешті, повернення до
вдиху.
6. Виконавець спочатку дивиться на основні музичні навички, потім на
базові навички, а потім, на основі оригінальних робіт розвиває свої власні
навички.
7. Проблема вдосконалення в музиці. ① проблема вдосконалення в
музиці. ②підтримка природного вигляду. ③факти минулого говорять нам, що
ми не повинні бути зарозумілими, сухими або ж зверхніми, а бути
звичайними людьми. ④використовуйте очі. ⑤обов’язково спочатку читайте
текст.
8. Поважайте національні меншини, вивчайте їх манеру співу та мову.
9. Спочатку потрібно увійти у певний психологічний стан, а потім з
початком інструментального вступу, починати співати.
10. Навчіться спочатку читати ноти, а не слухати музику.
11. Якщо дихання не вистачає, розкрийте міжреберні м'язи.
12. Голос повинен бути міцно опертим, пупок та ноги повинні
утворювати трикутник, для більшої ефективності.
13. Чотири кроки до співу. Вдих — відкриття міжреберних м'язів —
спів висхідного звуку — затихання звуку — вдих ....
14. Потрібно навчитися розслаблятися, розтягувати зв'язки.
15. Спів не обов'язково є перебільшенням рухів ротом, але ніс і рот
повинні бути відкриті.
16. Читати тексти потрібно так, як говорити.
17. У

перервах

між диханням потрібно

знаходити паузу для

розслаблення.
18. При виконанні твору завжди потрібно дотримуватися однієї
стилістики.
19. Щелепа мусить бути розслабленою та опущеною.
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20. Перед виконанням нот високої теситури обов’язково підготуйтеся.
21. Не вказуйте безпосередньо на недоліки учня в процесі навчання.
Дізнайтеся причини і скоординуйте їх зі сторони, аби студенти могли
переключити свою увагу та досягти поставлених цілей. Наприклад:
«жорстке» підборіддя підкреслює укус верхньої щелепи, «вирізає зуби
словом».
22. Студенти з легким диханням є більш схильними до виконання
вправ зі стрибками на великі інтервали.
23. Звук схожий на лінію струму. Не змінюйте положення звуків на
окремі слова і т. д. Відкрийте для себе власний укус.
24. Коли ви співаєте високі ноти, вам потрібно знайти фокус звуку.
Ваш голос схожий на лінію. Ретельно пройдіть через «отвір». Розширення
звуку подібно подовженню лінії через отвір.
25. У процесі навчання увага студентів має бути спрямована на
усунення проблем.
27. Якість голосу завжди є важливим фактором при виконанні
28. Відомий співак сказав: «Я відчуваю свій голос в порожній кімнаті,
він немов ширяє переді мною».
29. Кожен виступ має бути скерований на публікую
30. Кожен, хто співає, не просто виконує пісню, він творить лірику
свого серця.
31. Пісні для відбору на конкурс повинні мати високу духовну силу,
давати людям відчуття радості спілкування і взаєморозуміння світу як краси.
Походження вокального методу bel canto і китайський національний
спів
З італійської мови bel canto перекладається як «прекрасний спів». Bel
Canto був впливовим методом співу в Італії, починаючи з XVII століття.
У XVII і XVIII століттях bel canto потужно розвивався. В Європі було два
періоди: 1) спів кастратів був прямим результатом християнського впливу на
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релігійну музику. Щоб зберегти «ангелоподібний голос» у хлопчиків,
правителі церкви кастрували їх таким чином, зупиняючи розвиток голосових
зв'язок, створюючи тим самим специфіку виконання, схожу на жіночу
вокальну лінію і навички співу. Співак-кастрат був здатен виконувати різні
складні партії та віртуозні твори, мав дуже широкий діапазон і дуже гарний
тон. У XVIII столітті bel canto був теж дуже поширений, але через жорстокі
методи що наведені вище, з розвитком суспільства, особливо після
французької буржуазної революції, люди, які виступали за реалізм
мистецтва, домоглися поступового усунення кастратів, які врешті-решт були
витіснені з історичної сцени.
XІХ століття досягло вокальної досконалості в операх Россіні,
Доніцетті, Белліні, Верді. Їх вимоги до співу були науковими. Вони вимагали
повний набір навичок вокальної музичної системи. Виконавці власною
практикою розвивали вокальну науку про спів, єдність звуку, сильне
проникнення у тембр, широкий спектр звуку, комфортне регулювання
гучності, науковий резонанс і м'яке послідовне інтонування. Французький
дует-співак Дюпрі підкорив усю Європу на сцені Паризької опери своїм
величезним діапазоном, сильним резонансом і чудовими навичками співу, та
вивів bel canto на новий світовий рівень.
Китай – багатонаціональна країна з довгою історією, великою
територією і великим населенням. Протягом тривалого історичного процесу
змінилися різні династії, соціальні, політичні та економічні системи. І багато
факторів, такі як мова і культура, соціальна політика, соціальна економіка,
продуктивна праця, стиль життя, релігійні переконання, звичаї і традиції,
культура і мистецтво, справляють глибокий вплив на мистецтво народного
співу в нашій країні.
Китайський народний спів – це сума різних вокальних художніх
методів, художніх форм співу, жанрових вокальних стилістик та художніх
вокальних систем серед усіх регіонів і етнічних груп, у розрізі різних
періодів соціального і культурного історичного розвитку Китаю, в тому числі
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етнічних груп. Народні пісні, драми і навіть поп- і реп-арт. Найбільш ранні
письмові записи народних пісень можна віднести до рабовласницького
суспільства. Перша збірка поезій «Книга пісень» приділяла основну увагу
складним соціальним відносинам, класовим конфліктам та умовам життя
трудящих в той час, і були продемонстровані важливі історичні факти,
відносно ролі яку справляли народні пісні в боротьбі робітничого класу
нашої країни, виробничої боротьби, соціальної практики і релігійної
діяльності.
У IV столітті до нашої ери, після «Книги пісень», з'явилося великий
літературний твір «Пісня півдня». У династіях Хань і Вей народні пісні
Юефу і Сян Хе були розвинені на основі «Книги Пісень» і «Пісні Півдня».
Династія Тан була «золотим» періодом в історії китайської музичної
культури. У пісенній традиції династії Юань вокальна музика також мала
дуже важливе значення. Якщо юаньські пісні поступово створювалися під
впливом династії Тан, то династія Тан була тісно пов'язана з мистецтвом
співу, особливо з піснею, танцями й мистецтвом драми Заджуанської династії
Сун.
Співоче мистецтво розвивалося в драматичному напрямку. У південній
династії Сун Південна драма поступово перетворювалася в південну оперу
Пісні династії Юань. Північний гібридний театр поступово перетворився в
Юань Заю. Оспівування Янна Жифу в династії Юань, династії Цюй династії
Мін Вей Лянфу, Гу Деху династії Цин, Гу Гулу Сюй Шенвей і Юефу
Шеншена Сюй Дажа зробили все можливе для прогресу і розвитку
традиційного вокального музичного мистецтва нашої країни. Китайський
національний спів заснований на вимові китайської мови і вокалізації.
Вокальні техніки, що використовуються в співі народних пісень і пісенних
творів з сильними етнічними характеристиками, колективно називаються
народним співом. У той же час він також створив відмінні методи співу.
Найбільш ранні народні пісні в Китаї в основному виконувалися народним
співом. Такий спів був щирим та природним, змушуючи людей відчувати
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себе піднесено. Цей оригінальний метод співу тісно інтегрований з мовою,
має сильний місцевий стиль, та володіє яскравий звуком.
Порівняння стилю співу і художньої обробки. Існує багато різних
типів співу bel canto, кожен з яких має свій власний стиль виконавства,
включаючи арію, речитатив, баладу, кантату. Bel Canto вважається
найбільшим потенціалом для розвитку людського голосу. Спів є безмежним
за своєю специфікою, це просто стан розуму. Поєднання однієї й тієї ж
етнічної мови є гармонійним і ідеальним виразом національної історичної
культури і національних психологічних емоцій.
Спів і форми мистецтва. Звук – важлива частина у структурі пісенної
побудови. Краса мови, краса мелодії, краса стилю вираження, здатність
співачки висловлювати самопрезентацію музики тощо. Ці чинники є
незамінними факторами красивої пісні. Як всесвітньо відомий метод співу,
це був перш за все італійський національний метод вокалізації. Він був
прийнятий людьми світу через його науковий розвитку, досконалість і
перспективність. Пізніше, німецька, французька і російська вокальні школи,
які були послідовно створені, стали ідеальними прикладами наслідування і
вивчення науки про італійське bel canto. Вони гармонійно заповнюють свою
рідну мову і чудово висловлюють свою національну культуру. Також можна
визначити дану вокальну школу як метод співу, відомий також як «західний
спів». Техніка вокалізації бельканто інтегрована з китайською мовою і
абсолютно гармонійна. Велике різнобарв’я ефектів вокальної музики
відображає історію, культуру і національні настрої китайської нації. Саме
тому «бельканто» – прекрасна пісня або вокальний спів.
Наукова техніка співу завжди демонструється деякими національними
виконавцями через певні мови, певні вокальні твори та стилі вираження.
Тому через вплив багатьох факторів, таких як національна політика,
економіка, історія та культура, традиційні звичаї, мовні особливості,
естетичні перспективи, розвиток оточення та професійну основу співаків,
культурні досягнення і життєві перспективи, використання співу і стилістики
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вираження завжди відрізняються між собою. Фактично, саме через поєднання
мовної стилістики, стилю мелодії і здатності самовираження співака
передати зміст вокального твору і інших чинників, що дають вокальній
музиці сильну життєздатність, розкривається її виразність, привабливість і
потенціал. Для того, аби досягти прекрасної техніки співу, вокальний процес
навчання ні в якому разі не повинен бути заснованим лише на одному
звучанні. Він також включає в себе вивчення, дослідження і застосування
вокальних технік, культивування рушійної здатності пісенних музичних
творів і розвиток оригінальної виразної здатності музики. Дані складники
вокального процесу є незамінними. Ми повинні розуміти і вчитися техніці
співу враховуючи безліч аспектів, таких як вокалізація, виконання, стиль,
мова, національність і історія розвитку вокальної музики. Ми не повинні
ставитися до неї з позиції обмежених та жорстких догм.
За допомогою методу бельканто голос людини подуляється за певною
класифікацією: чоловічій – тенор (драматичний, ліричний); баритон і бас.
Жіночі голоси – драматичне сопрано, ліричне сопрано, колоратурне
сопрано, мецо-сопрано, альт.
Така класифікація дає студентам задоволення від навчання та дозволяє
обирати ту теситуру, яка підходить до їх власних звукових характеристик і
фізіологічних параметрів, аби навчання проходило без особливих перешкод
та недоречностей. Для розкриття вокального механізму співака ми повинні
розуміти його всебічно і глибоко. Це система співу заснована на наукових
принципах. Для розвитку національної вокальної музики дуже важливо
правильно вчитися і використовувати принципи вокальної методики.
Метод китайського народного співу охоплює широке коло жанрів,
таких як автентичні пісні, оперні арії, композиції реп-музики тощо. Новий
Національний спів в концертній традиції успадкував видатний національний
базис, що заснований на поєднанні оригінальної вокальної традиції та
принципах бельканто, увазі до використання змішаних голосів, які
виконують звукове поєднання «істинного» і «помилкового», яскравій
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колористиці звуку, реалізації в повній мірі кожного голосу із дотриманням
потрібного резонансу, прагненні до високої резонансної позиції та
правильного дихання, підтримці чіткої артикуляції, соковитого рівного звуку
розташованого «попереду», чіткій вимові, дотриманні характеру твору,
розширенні діапазону національного вокального стилю, пластичності звуку.
Протягом багатьох років національна вокальна музика зробила великий
крок вперед у методиці навчанні та просуванні. Перш за все, з точки зору
вокальної музики, ніжний і тендітний звук непідготовленого природного
голосу сильно відрізняється від оформленого і потужного звучання, якого він
досяг через тренування. З точки зору методики співу, спів на мові, яка
природно використовується у певних місцевостях і з місцевим колоритом, не
те ж саме, що використання співу у навчанні. За дотримання правильної
методи виховання навіть учні із недостатніми даними поступово освоїли
вокальне мистецтво на достатньому кваліфікаційному рівні.
Методику бельканто потрібно розкривати у правильній площині
покладаючись на основу правильного звуковидобування, уникаючи відчуття
напруженості горла, що психологічно підвищує рівень хибного засвоєння
пісенної техніки. Також не можна допускати іншої крайності: використання в
роботі блідого, млявого звучання без задіяння належної дихальної підтримки
і високого позиційного резонансу. Народний спів навколо нас, ми дуже добре
із ним знайомі, адже не існує ніяких мовних бар'єрів, але, щоб досягти
справжньої майстерності, він повинен мати під собою науковий базис,
розуміння його значущості, не залишатися в примітивному стані, та завжди
перебувати в еволюційному розвитку.
Характеристики бельканто і китайського національного співу
Спів – це мистецтво і наука. Для правильного вокалу, окрім таланту та
природних даних, треба мати цілу низку засвоєних навичок – пройти базову
підготовку у відповідній області науки, правильно розуміти основи дихання,
фонацію, резонанс, артикуляцію та комплекс інших методів. Автори
комплексного

дихання

пишуть

наступне:

«…Для

співу

необхідно
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діафрагмальне дихання, це не тільки комплексний засіб, а й ефективний
метод без особливих зусиль з легкістю досягти координації співочих органів:
поза має бути розслаблена, плечі злегка нахилені назад, груди не напружені,
природні, розташовані дещо випукло. … Лабатті також, наприклад, вважає,
що мязи череного пресу під час дихання не мають переміщатися. Весь рух
розширення і скорочення знаходиться на талії. Bel canto підкреслює
важливість дихання в співі; його специфіка у процесі навчання відрізняється
від природного дихання, й також вважається рушійною силою вокалізації,
його атмосферою «узгодженості» [135].
Використання

суглобового

і

абдомінального

суглобів

вимагає

глибокого вдиху в поєднанні з діафрагмальною маніпуляцією і необхідністю
співати, так щоб дихання впливало на плавність звучання. Діафрагматичний
метод дихання, його науковий характер заснований на отриманні повного
резонансу з невеликою кількістю вдиху, аби домогтися найкращого ефекту
від співу. Китайські педагоги розглядають дихання в бельканто як найбільш
важливе питання співу, роблячи акцент на використання дихання і його ролі
для співочого голосу. Насправді навчені учні часто чують фразу: «дихання
опускається до точки, що знаходиться на три дюйми нижче пупка.
Викладачі спираються на думку Ламперті, що основна вимога до голосу
співака – його якість (тембр), яка залежить від правильної вибудови тона і
особливо від його чистоти. Найваливіші принципи: грудо- діафрагмальне
дихання, legato, appoggio della voce (грудна опора звуку), voce sul fiato.
Ламперті визнає три регістри: грудной (di petto), головний (di testa), середній
(медиум) [135].
Опора звука на диханні має підтримуватися навіть тіді, коли співак вже
узяв звук: досягти цього можна, якщо спирати грудобрюшну перешкоду на
м’язи черева і розширювати її. Дихання ніколи не має бути використано
вповні, завершуючи фразу, необхідно мати ще запас хоча б на чотири ноти.
Співак, який засвоїв грудну опору звуку, без крику, заставляє себе слухати в
любому театральному приміщенні, яким би великом воно не було.
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Правильне

положення

рота

також

має неабияке

значення

для

голосоутворення. Італійці (так само як і китайці) полюбляють натуральну
«напівусмішку». Нижня челюсть має бути рухливою, щоб горло не відчувало
ніякого зажиму. Від пружності підбороддя залежить гнучкість шиї та горла.
При співу рот і підбороддя мають бути нерухомими, оскільки від їх рухів
народяться різні хиби: под’їзди звуку, нечиста інтонація, зміні природнього
окрасу тембра.
В даний час ми дотримуємося комбінованого методу дихання з
абдомінальним диханням.
3.2. Правильний метод вокалізації. Найбільш важлива особливість
вокалізації bel сanto та китайського народного співу полягає в наступному:
акустичний спів являє собою змішане звучання.
Вокальні звуки як акустичне явище об’єктивної реальності (доки співак
не отримає широкий діапазон звучання свого голосу), мають дві форми
вираження – достеменну і хибну. Bel сanto є середнім і високим з точки зору
звучання: це – поєднання високих і середніх звуків. Звуки послідовні і
суголосні. Немає відчутних «поштовхів» при зміні регістрів.
У національному китайському співі є велика доля натурального
звучання голосу, що наносить шкоду зв’язкам. Тому цей тип акустичного
співу має яскраву, чітку характеристику, які відіграє важливу роль в
національному співі, не зважаючи на виконавський стиль (оперний, чи то
народні китайські мелодії, чи сучасні естрадні зразки поп-культури).
3.3 Акцент на використанні резонансу. При співі слід спиратися на
резонансні камери. Кожний метод співу містить : резонанс в полості голови,
усний резонанс, грудний резонанс. З точки зору резонансу – це мобілізація
резонансних камер, котрі можливо використовувати для співу. Вирішальним
чинником в темпі співу і прослуховування є використання резонансу. Ті, хто
дійсно підготовлені, можуть випробувати його дію на собі. Коли вдихаєш,
резонансні камери теж відкриваються, наче довгий пустий прохід, коли
дихання випрацьовує рухливу силу: з’являється голос, голова теж відчуває
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вібрації. Це і є правильне використання реального резонансу, від чого усі
робочі органи відчувають втому.
Відмінності різних мов. Людська мова складається з двох типів звуків:
голосних і приголосних. Мова займає дуже важливе місце у вокальному
мистецтві. Її значимість і спорідненість в основному однакові.
Для вокалістів-іноземців значну проблему складає італійська фонетика:
елементи мови іноді бувають «незручними» для співу, однако їх вокалізація
виказує при виконанні відсутність правильної вимови. Тут мають помогти
установки вокальних шкіл італійських викладачів (авторів-укладачів), де
викладені вправи для адаптації голосних, приголосних італійської мови при
співі.
Незалежно від того, чи це народний спів, чи італійський метод bel
canto, мова є основою співу. Виразність пісень є невід’ємною від мелодії,
краси звучання і ліричного змісту. Тобто мова вираження почуттів і мова
співу насправді є художніми з точки зору історичного часопростору,
резонансу і вокального діапазону на мовлення і декламації.
Два метода співу вважаються пріоритетними з точки зору втілення
національно-ментальних засад китайської картини світу: насамперед,
мовленнєві особливості, що впливають на зв’язок між «словом» и
«порожниною». У відповідності до характеристик мови та культури кожен
народ має свій власний акцент. І другтй метод: співоче мистецтво надає
велике значення виконання музичного твору мовою (мовами) оригіналу. Це
означає вимогу, щоб кожний голосний був ясним і м’ягким. У кожної мови є
свої правила вимовляння, існують суворі вимоги до її звукового інтонування,
що було підтверджено основними методами системи озвучування Бову.
Навчання bel canto, за звичаєм, розпочинається з простої практики
голосних. Основні голосні a, e, i, o, u використовуються у якості підґрунтя
для вокальних вправ. Існує методика голосного співу. Bel canto має різний
технічний акцент на голосних у різних зонах. Середня і низька зони
підкреслюють чисті голосні. Коли середня зона переходить у високі зони,
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метод передачи голосних поступово приймається для забеспечення резонансу
й тоновості звука.
Отже, метод китайського bel canto є прийнятним більшістю викладачів
вокальної музики. Його особливість полягає в тому, що він не обмежений
звуковим полем, і також може відтворювати характеристики національного
стилю, не втрачаючи краси співу. На заняттях з вокалу за методом bel canto
викладач може довести думку, що національний метод співу теж відповідає
основним науковим і практичним порадам, методам і правилам вокалізації.
Висновок: щоб застосовувати об’єктивні закони правильної вокалізації,
зберігаючи при цьому характеристики національної мови та стилів співу,
студентам-вокалістам слід вивчати власний апарат, долати недоліки
звуковибудування, вимагати від себе самореалізації до рівня «еталонного
стилю» bel canto.
2.2 Китайська народна пісня як національний образ світу
Перед тим, як робити семантичний аналіз жанрових та стилістичних
особливостей китайської пісні, зробимо декілька зауважень.
По-перше, китайські оригінальні пісні – це такі пісні, які містять риси
національної специфіки мислення. Останнім часом з’явилося велика
кількість авторів, які пишуть у пісенному жанрі. Наприклад: "У Китаї є
провінція Пінцзян"、"Батьківщина там, де тече річка Мілуо", "Сільська
пісня», "Я хочу поїхати до Хуанхе", "Тераси на полях Юаньян", "Балада про
Лугоу", "Пісня про любви до Хуанхе", "Песня про любов до землі" та інші. Ці
пісні наповнені багатим змістом, надихають людей на нове життя. Якщо
залучати ці твори в концертні програми в процесі навчання в спеціальних
класах співу китайських вищих музичних закладів, то тоді студенти мають
змогу зробити свій маленький мистецький внесок у справу розквіту країни,
формування засад національної єдності. В цьому полягає фундаментальний
етично-моральний принцип виховання сучасного співака як носія високого
мистецтва і духовності.
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Цікаво навести порівняння з роздумами російського музикознавцябогослова В. Медушевського. У своїй статті «Чуття небесного як підгрунтя
світоносної теорії виконавства», присвяченій фортепіанній музиці, він
наводить думки стосовно духовного буття звуку як такого саме з практики
співу, і тим самим він поєднує надмету мистецтва – місію слугувати своїм
талантом Божій славі – з молитовною практикою ченців і просто вірян.
В.Медушевський пише: «…перед появою реального звуку у свідомості
музиканта мусить існувати ідеал небесного звучання як абсолютний
камертон для тембра. Той, хто тяжіє до висот мистецтва скеровувати
пізнання на його духовний корінь, котрий вже є присутній в ньому. Якщо
виконавець не забракований системою підготовки музикантів<…>то,
відповідно, в ньому вже живе це відчуття небесного, тільки не впізнається
поки що розумом<…> Одухотворена теорія має допомагати в усвідомленні
серцевини високого мистецтва» [81, с. 11]. І далі: «…Євангіліє від Іоанна
китайською звучить так: “Спочатку був Дао“. Дао – буквально шлях. Так
називав Себе Господь: “Я є шлях, і істина, і життя” (Ін.14:6)» [81, с. 19].
Отже, місія співацького мистецтва – повертати людину на небесну
Батьківщину, своїм співом дарувати радість і любов до краси Божого світу.
***
Аналіз навчальних програм і конкретних концертних програм
вокалістів, які навчаються в Уханьській консерваторії останні 20 років,
виявив наступні спостереження. Серед китайських пісень найчастіше
зустрічаються у програмах студентських виступів наступні: "Мелодія матусісливи", "Пісня Рибалки», "Китайське зонтичне дерево", "Любовна пісня
Кандина", "Край Місяця", "Стежка, що веде до дому", "Місячна ніч на річці
Ілі», "Искусственные бархатные цветы", "Я і моя батьківщина", "Любов до
республіки", "Летять журавлі", "Хвилі острова Гуланьюй", "Ластівка".
Перелічені вище пісні складають основу базової техніки співу при виконанні
творів для бакалаврів першого та другого курсів; вони розвиватимуть чуття
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прекрасної мелодії, сформують правильну технологію і художню концепцію
співу.
Чітка артикуляція. Китайська мова набагато складніша західних мов,
у яких вокалізація та мова тісно пов’язані. Основними голосними під час
співу китайських ієрогліфів є такими ж, як і в італійській мові: e, i, o, u.
Важливо то, як правильно співати голосні: голова більш «укушеною» і більш
збільшеною, ніж bel canto; чуття «хреста» має бути збільшеним. Правильний
метод артикуляції полягає у ясності. Артикуляція є важливою складовою
вокалізації. Співзвучна техніка співу не дуже відрізняється від народної
манери співу. Вони зосереджені на силі «укусу» й швидкості вимовляння
приголосних звуків.
Два метода співу відрізняються інтенсивністю вимови. Оскільки спів
являє собою вимову голосних, вимовляння приголосних має бути змінено,
задля того, щоб досягнути швидкого переходу до голосних, «зсуваючи»
передній приголосний на задню голосну. Тому «укуси» приголосних
відносно вільні, а час укуса є більш коротким. Крім того, необхідно зробити
відповідну регуліровку рота, щоб підкреслити відкриття зубов і продольну
порожнину рота. Техніка «укуса» не лише турбується про приголосні, але й
щодо точності та ясності вимови. також може брати до уваги технологію
звучання приголосних.
Акордовий спів приділяє велику увагу техніці вокального співу. «Якщо
голосна не є правильною, красивою, то це негативно буде відбиватися на
якості співу».
Голосні являють собою суміш вібрацій – кроків від голосових зв’язок і
гармонік до резонансних органів. Риторика китайського національного співу
завжди була поставлена на перше місце; в ньому велике значення має техніка
артикуляції. Слова і символи китайських ієрогліфів мусять бути зібрані та
повернуті в риму – точну, чітку, ясну для підкреслення зв’язку слова зі
звуком. Згідно процесу і характеристикам слова, китайський символ можна
розкласти на різні сегменти, такі як префікс, корінь і суфікс.
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Відзначимо основні антропологічні ознаки, що стосуються китайської
мови та писемності. По-перше, принциповою особливістю усної китайської
мови, є її обмежений фонетичний склад, і як наслідок – вживання тонування
слогів (вимовляння слога тим чи іншим з 4-9 тонів). Така фонетична система
породжує багато омонімів у мові, оскільки багато слів мають однакову
вимову, однаковий тон, проте часто зовсім різні поняття однаково звучать і
записуються одним і тим самим ієрогліфом. Для носія китайської мови
можливим виходом з подібної мовної ситуації стає вихована з дитинства
звичка до інтонаційного розподілу смислів у мовленні, яке активизує роботу
правої півкулі головного мозку, обробляючого музичну складову (тобто
інтонацію слів), і тільки після цього відбувається осмислення інформації у
лівій півукулі.
По-друге, важливо, щоб розвиток роботи правої півкулі мозку
підкреплюється

ієрогліфічним

способом

письма,

що

принципово

відрізняється від алфавітного. Ця відмінність полягає у самому принципі
писемного вираження думки. Кожний ієерогліф китайської мови – це
семантичне означення смислу певного перцептивного образу за допомогою
однієї картинки. «При читанні ієрогліфів розуміння смислів, котрі вони
репрезентирують, відбувається миттєво і цілістно. Слова же алфавітних мов
розкривають свій смисл тільки після прочитіння усіх букв, з яких вони
складаються, за порядком їх написання.
Іншими словами, при читанні (й написанні) китайського тексту активно
задіюється просторово-образне мислення правої півкулі з її холістичною
стратегією обробки інформації: ієрогліф репрезентирує смисл лише як ціла
картинка, його смислове значення не завжди можна отримати із аналітично
диференційованої сукупності рис або графем, з котрих він складений» [76,
с. 35-36].
Навпаки, при читенні європейського тексту працює лівопівкульне
логіко-вербальне мислення, яке обробляє інформацію «по крокам», по черзі її
отримання. Не тільки лінгвістичне виховання, але й політичні та соціальні
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чинники з давніх давен і до нині стимулюють збереження стародавньої
ієрогліфної писемності з її імпліцітно присутнім культурним багажем.
Справа в тому, що саме «…ієрогліфна писемність, відірвана від усної мови,
була чи не головним фактором збереження політичної і культурної єдності
«китайського світу» при наявності великої чисельності місцевих діалектів», –
пише відомий дослідник Китаю В. Малявін [76, с. 380]18. Таку ж саму
функцію вона виконує і сьогодні.
***
На завершенні порівняльного аналізу професійної підготовки вокалістів
в Україні та Китаї пропонуємо низку головних вимог вищої школи стосовно
спеціалізації «академічний спів» в Україні, які традиційно формулюються як
«вимоги до знань, уміння та навички». Запозичені з українських наставних
документів, вони за змістом повністю співпадають з тими, що свідомо
стверджують і розробляють у своїх відповідних нормах організації вокальної
педагогіки китайські фахівці. Зокрема, у результаті проходження курсу
бакалаврату з академічного сольного співу студент повинен:
 розуміти значущість своєї майбутньої професії;
 бути спроможним проаналізувати свою роботу;
 здійснювати постійне тяжіння до професійного удосконалення.
Системне вивчення теорії вокального мистецтва зобов’язує вокаліста знати:
 анатомію голосового апарату людини;
 теоретичні засади професійного володіння голосу;
 класифікації співацьких голосів та їх теситуру
 правила гігієни та охорони голосу;
 стильові та жанрові особливості виконуваних творів
 сольний репертуар, що містить твори різних епох;
 теоретичні основи та історію виконавства.
18

Малявин В. В. Китайская цивилизация. М. : АСТ, 2001. 632 с.
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Китайський вокаліст повинен уміти:
 користуватися системою прийомів й засобів звукоутворенні з урахуванням
співочого дихання (кантиленний й речитативний стиль виконання, стаккато,
філірування тощо);


володіти

професійним

механізмом

співочого

дихання

(змішане

нижньореберно-черевне (діафрагмальне));
 точно інтонувати будь-який тематичний матеріал (різних стилів і жанрів);
 володіти технікою змішування регістрів (мікстовий спосіб утворення
співочого звуку й високу позицію звучання);
 використовувати різни види атаки звуку;
 застосовувати співочу артикуляцію й чітку дикцію (рівне, округлене
звучання голосних й активне вимова приголосних звуків), співочу орфоепію
при виконанні музичних творів;
 розмірювати динамічну звучність свого голосу відповідально до
особливостей акустики;
 професійно ретельно розспівуватись;
 швидко орієнтуватися у запропонованому музичному матеріалі;
 розкривати авторську концепцію твору, втілюючи його зміст засобами
особистісного осмислення та інтерпретації, наділяючи творчий образ
сценічною виразністю;
 працювати з різними інструментальними супроводами (оркестром);
 співати в ансамблі;
виявити недоліки голосоутворення (горловий затиск, напружена або скована
нижня щелепа, напружений язик, носовий призвук, перенапруження м’язів
обличчя, коротке дихання, погана дикція та ін.);
 володіти органічним естрадним відчуттям, професійним спілкуванням зі
слухачем.
Китайський вокаліст повинен мати навички:
 аналізу фізіологічного та психоемоційного стану голосового апарату;
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 опанування різноманітних вокально-технічних і жанрово-комунікативних
принципів виконавської майстерності при виконанні вокально-музичних
творів;
 самостійної творчої роботи з музично-вербальним текстом;
 акторсько-сценічного мислення, необхідного для формування художнього
образу та стилю музичного твору;
 застосування професійних якостей вокаліста і базових теоретикометодологічних засад музичного мистецтва у викладацькій діяльності.
***
Перейдемо до жанрово-стилістичного аналізу пісенного жанру,
зокрема, автентичної пісні Китаю та авторських пісень, що мають
професійних авторів тексту та музики і які традиційно у китайському
музикознавстві

називають

«художньою

піснею»

[див.:

У

Хунюань.

«Китайська художня пісня : історія та теорія жанру»; 108]. Однак в даному
дослідженні зразки авторської пісні визначено як романси у розмаїтті їх
образно-тематичного наповнення (від мініатюри до балади та сцени).
Завдання цього підрозділу – надати оцінку ролі народної пісні в
процесі

формування

професіоналізму

співака

та

через

творення

національного образу світу пісенних зразків Китаю, схарактеризувавши
ментальні засади музичного мислення, що обумовлюють розуміння мови
інонаціональних культур у виборі співаком жанрово-стильових пріоритетів.
Однією з трьох засадничих жанрових підвалин музичного виховання
співака є пісня, поруч з більш пізніми жанрами арії та пісні-романсу
(класичного або міського). Дуже влучно увиразнив думку щодо значення
жанру народної пісні у вихованні співаків академічного мистецтва Олексій
Іванов, відомий співак і педагог. У розділі «Вокальний репертуар малих
форм» свого підручника під назвою «Мистецтво співу» («Искусство пения»)
він пише: «Першою серед усіх первнів вокального мистецтва є пісня. Важко
навіть уявити, коли вона з’явилась у якості першого вокального твору… До
слова “пісня” дуже часто додається визначення “народна”. За формою
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народна пісня завжди має яскраво втілений національний колорит, тому що
співають народи усіх націй, усіх континентів і кожен має свої характерні
ознаки» [51, с. 104].
Далі автор визначає найбільш популярні жанри малої форми саме за
національним критерієм: романс народився в Іспанії, у Франції – шансон
(chanson); у Німеччині – лід (das Lied) …» (51, с. 106). Цікаво, що в Україні
склався свій різновид пісні-романсу – солоспів, який одержав значний
історико-стильовий розвиток і досі слугує «візитівкою» національного
співочого стилю (див. про це: Л. Кияновська [53,54], Ван Цзо [21-24])19.
Ці загальновідомі для українських співаків речі ретельно вивчаються
китайськими співаками, які обрали Україну як державу з відповідними
культурно-мистецькими та науковими надбаннями. Їх ставлення до наявності
у концертному репертуарі українських народних пісень є дуже схвальним,
оскільки мелодика українських народних пісень увиразнює красу почуття
людської душі у найдосконалішій формі. І якщо українська пісня поступово
отримує статус при входженні у європейський науково-мистецький простір
(див.працю Я.Сорокера [98]), то китайська ще очікує на це.
Китайська народна пісня, уособлюючи феномен національної культури,
має сформований національний образ світу, музично-ментальні відмінності
та розгалужену і витончену поетичну систему. Чи є підґрунтя вважати, що
народна

пісня

як

продукт

культурного

обміну

слугує

завданням

міжнаціональної інтеграції та протистоїть глобалізації? Практичний досвід
співака з великим стажем дозволяє стверджувати, що так.
Інформація, закладена в пісні багато віків зберігає духовний канал
зв’язку з новими поколіннями, і передається ця інформація як актуальний
виклик до свідомості нації та її культури. Відомо, що мелос завжди втілює
зв'язок з національними особливостями мови/мовлення. Як справедливо
відзначає Т. Мадишева, «…знання фонетичних законів різних мов допоможе

19

Так, Л. Кияновська вказує на перші зразки солоспіву в творчості В. Матюка, що були написані ще в 80-і
роки ХІХ ст.[53].
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уникнути багатьох помилок у співі, що диктує фонетична норма рідної мови.
Щоб раціонально підійти до співу іноземними мовами, спочатку треба
усвідомити закони української та російської мов (для китайського співака –
це досить складний, тривалий процес. курсив мій. – Ц.М.), які вже майже на
інтуїтивному рівні впливають на наше мовлення у вигляді акценту»
[74, с.24]. Засадничим законом вокальної мови є «…співоче відтворення
голосних і приголосних: максимальна тривалість голосних при найкоротшій
вимові приголосних», – пише досвідчений фахівець в сфері вокальної
педагогіки [там само]. Співвідношення голосних та приголосних впливає на
загальну якість звучання голосу як «образу світу» і часто визначається
терміном «музикальність» мови. Серед найбільш музикальних постає і
українська інтонаційна культура співу.
Як підказує багаторічна практика автора, при вивченні іншомовної
музичної спадщини «містком» слугує саме мелодія та її іманентно-ментальні
засади: ладо-гармонічні (звуковисотні), метро-ритмічні (часопросторові) та
темброво-регістрові (колористичність). Отже, актуалізація жанру народної
пісні в сучасному концертно-творчому процесі обумовлена постановкою
завдання,

важливого

для

виконавства

доби

глобалізації:

розкрити

методологічну значущість жанру народної пісні шляхом осягнення її краси та
та духовної сили, функції збереження архетиповості у «пам’яті культури».
Л. Кияновська у статті «Національний образ світу» наполягає на
необхідності вивчення ментально-музичних засад української професійної
культури [54]. Ван Цзо захистив дисертацію, присвячену українському
солоспіву [24]. Настає черга китайської народної пісні, яку слід вивчати як
зразок національного образу світу, мислення та світовідчуття і долучати до
українського слухача.
Перейдемо

до

розгляду

специфіки

ладо-гармонічного

змісту

автентичної мелодики китайської народної пісні та її метро-ритмічних
особливостей. Нас цікавить: на яких рівнях відбувається типізація пісенного
жанру як національно означеного образу світу? По-перше, це рівень
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інтервалів та їх зв’язків у нисхідному й висхідному русі. По-друге,
відмінності синтаксису (варіантний повтор, проростання нових інтонацій в
процесі варіаційного оновлення висхідних інтонем-поспівок, тип наскрізного
розвитку). Нарешті, вищий рівень формотворення – композиція та її розділи:
наявність класичних європейських будов (період, тричастинність, куплет,
строфа тощо). На цих трьох рівнях складається тематичний процес як фактор
музичного мислення.
№1 «Рибалка» – за масштабом пісня досить мініатюрна (23 такти), проте
дуже концентрована, щільна за інтонаційним змістом. У цілому слухом
відчутна мінорна пентатоніка з центральним тоном d. В мелодиці є ладова
змінність: с 5 такту з’являється новий устой а; а у 6 такту відбувається
перегармонізація мотива в мажорній пентатоніці F.
Пісня побудована як проста двочастинна репризна форм: аа1 в + С ав.
Експозиція – виклад мелодії неквадратної будови (2+2+3) з переважанням
терцієво-квартових мелоформул) з доповненням (2+4). Тематичний розвиток
йде за принципом: «ядро з розгортанням». Оба речення ладово завершені (на
тоніці d). Зона кульмінації інтонаційно виокремлена терцієво-квартовою
поспівкою в динаміці f, підтриманою в партії фортепіано. Після кульмінації
слід звернути увагу на виконавський прийом тенуто. В процесі тематичного
розвитку важливу роль відіграє ритмічне дроблення як ознака варіювання.
Друге речення починається із перегармонізації основного мотиву в інших
звуковисотних умовах g (в партії супроводу це підкреслено тремоло). Таким
чином, межі амбітус розширюються. Ладова перемінність є відмінною рисою
мелодичного розвитку; при цьому вона впливає і на вибір акордики та
фактурного рішення супроводу.
Пісня «Ніч на мосту» є невечкою вокальною мініатюрою (26 тактів).
Цікаво, яким чином автор обробки цієї мелодії обирає музичні засоби
відповідно до поетичного тексту. Наприклад, це застиглий квинтовый
органий пункт (на тониці cis), що утримується протягом всього твору. Його
звуконаслідування викликає асоціацію з класичними зразками європейської
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традиції (Ф.Шопен. Прелюдія №15; «Старовинний замок» М. Мусоргського
із фортепыанного циклу «Картинки с виставки», середній розділ).
Мелодія починається з великої секунди (б.2) як ямбічний мотив, що
стане у подальшому лейтінтонацією. Вперше її викладено в партії фортепіано
у

вигляді

інструментальної

прелюдії

(п’ятитакт) до

психологічного

усвідомлення звукопису Іншими словами, вступ надає аудіовізуальну
настройку на появу вокального тембру як відповідь на об’єктивно задану
красу буття (ніч на мосту) та відповідний «національний образ світу», який
надає ладовий колорит (мінорна пентатоніка).
У вокальній партії спостерігаємо ладове збагачення за рахунок
дорійського (VI# щабель), пізніше і фригійського ладів (т. 16, II низький
щабель). Фортепіанний супровід звучить експресивно, на пентатонній основі.
Двотактове

інструментальне

сполучення

має

функцію

розмежування

попереднього викладу та підготовки наступного розділу пісні. Як наслідок,
виникає двочастинна репризна форма (A-A1). Початок другої частини являє
точну транспозицію інтонаційного ядра мелодії в дорійському d, що призведе
до появи ладової зміни мінора на мажор (Cis).
Образ води супроводжує весь інтонаційно-драматургічний розвиток
пісні. Його семантика закладена у фонізмі квінтового органного пункту
(ознака просторовості), у ритмо-фактурному малюнку, що надає відчуття
глибини водної поверхні, у принципі симетрії як віддзеркалення (повтор
прелюдії у постлюдії).
Композиція пісні «Гуань Шань. Місяць» є більш наближеною до
простої тричастинної (однотемної) форми: А-А1-А2. Якщо інструментальний
вступ містить ладові опори у вигляді тризвуків a-moll і d-moll, то вокальні
мелоформули належать мажорній пентатоніці F (теж з двома устоями: f-c).
Висхідне ядро мелодії теми вокалу являє собою типовий хореїчний мотив:
секундово-квартова поспівка звучить у висхідному русі з пунктирним
ритмом на сильній долі.
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Вокальна партія підтримана кварт-квінтакордами в партії фортепіано,
які

разом

із

«імпресіоністичними»

співзвуччями

великих

секунд

вимальовують нічний пейзаж. Фонізм гармонічних засобів (інтервалів,
співзвуч, акордів) – це, мабуть, данина автора обробки творчим здобуткам
французького імпресіонізму (наприклад, К. Дебюссі «Місячне сяйво»).
Звернемо увагу слухача також на прийом «відлуння»: звукообраз фортепіано
після акорда арпеджато з двох великих секунд (в. 2), коли остання
повторююється на октаву вище.
Цікавою ладо-гармонічною знахідкою є звучання паралельних квартквінтакордів у низхідному русі (тт. 12-16). При цьому верхній голос
акордового викладу вимальовує власну латентну лінію: «a2-f2-d2-c2-f1».
Наступне за ним мелодико-ритмическое варіювання основного мотива на тлі
тремоло фортепіано містить звукозображальну семантику місячної стежки,
що стелиться на воді. В мелодії стверджується устой «с». Зона кульмінації
позначена динамікою f, перемінним размером: 3/4 и 2/4. Партія фортепіано
мелодизована, за рахунок октавних дублів конфігурації вокального викладу.
Скорочена реприза у партії вокала звучить на устої f на тлі висхідних квартквінтакордів.
Отже, пісня «Гуань Шань. Місяць» зацікавлює своєю ясно вираженою
імпресіонистичною стилістикою, що дозволяє стверджувати, що китайська
пісня ментально тяжіє до пейзажної лірики, пантеїстичного світосприйняття.
Гармонізація

мелодії

за

рахунок

фонізму

кварт-квінтакордів

і

великосекундових ліній-грон у фортепіанній фактурі для створення
поетичних звукообразів.
Пісня «Річка Сунгарі» – ще один зразок глибинного зв’язку
китайської образності із філософією єдності буття людини з навколишнім
світом, природою. Звукозображальність задіяна в інструментальних засобах
виразності: короткий вступ на тремоло тонічного тризвуку Es-dur створює
«картину» водної стихії за рахунок арпеджування акордів та маршеподібного
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малюнку з пунктирним ритмом на 4/4 у супроводі. Вокальна мелодія в
експозиції має виклад несиметричного періоду повторної будови (7+7).
У середньому розділі є контрасті жанрові елементи – танцювальність
(3/4), октавні ходи в партії фортепіано дублюють вокальну мелодію. Відразу
помітною є ладова переменність у нисхідних гамоподібних мотивах (Es-dur –
c-moll).

В

партії

супроводу

на

фанфарно

sf

звучить

акорд

у

«ломбардійському» ритмі. Повертається триольна пульсація, на тлі якої
використано канонічне проведення мелодії в партії вокалу та фортепіано (на
відстані в один такт). Це досить рідкісний, більш сучасний прийом автор
обробки мелодії пісні залучає для підкреслення потенціалу трактування
народного мелосу в поліфонічних умовах. Реприза надає жанрове
переображення образу, який звучить велично на ff.
Пісня «На схід від річки» нагадує за змістом драматичну жанрову
сцену, оскільки поетичний текст містить сюжет: театральність підкріплено
зміною

контрастних

образів:

Lento

–

короткий

вступ

оповідника;

схвильований монолог – мова головного героя (сon espressione), яку
перемежають паузи-зітхання; образ сподівання (dolce) звучить у середньому
розділі та завершує репризу семантика похоронного маршу.
Вступ (e-moll) дає підготовку для сприйняття мелодії, що містить
широкі квартово-квинтові ходи та звучить на тлі хорального супроводу. Різко
звучить момент переключення – мелодія «стигне» на II-му низкому щаблі Bdur’ного тризвуку (тритонанта, за Ю. Холоповим). Наступний образ –
висловлювання від імені головного героя – будується на повторенні звуків і
пауз між ними (риторична фігура «сліз»). Мелодика є тонально нестійкою з
переходом від B-moll до g-moll та різноманітною динамікою: від pp через sf
до f, позначені ben marcato, з зупинками на ферматі.
Далі йде монолог фортепіано (furioso, piu mosso), де відтворено образ
несамовитого кінського галопу (октавні ходи в унісон на ff, штрих маркато).
Повертається монолог головного героя (малосекундові мелоформули),
інтонаційно загострюючись за рахунок IV# й VII# щаблів (ля#, ре#).
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Мелодичний рух досягає вершини (фа#2) і зупиняється на гармонії D з
ферматою, утворюючи розімкнену будови (досить незвичний прийом в
автентичних зразках народнопісенного співу).
Поява тризвуку H-dur (D5/3) готує тональність середнього розділу (Edur; Andante con moto), у якому царює звукообразність романтичного світу. В
партії фортепіано тріольний супровід арпеджійованих акордів вказує на знак
баркароли. Вокальну кантилену продубльовує лінія фортепіанної фактури.
Композиція середнього розділу являє собою період повторної будови,
де перше речення збільшено (13 тактів) за рахунок енгармонічного
переключення (ре# на миь): звучання далекого As-dur і перегармонізації
основного мотива в тональності cis-moll. Друге речення вокальної мелодії (7
тактів) втрачає основне тематичне ядро. Відсутній у вокальній партії хід по
висхідному тризвуку як відлуння звучить в інструментальномусупроводі.
Наспів наче тає, поступово щезає з пам’яти. Іділію порушує різке вторгнення
одноіменного e-moll’ного тризвуку: вокал містить мінорний тризвук у
висхідному русі. Ладове переключення сприймається трагічно.
Реприза – драматизований монолог. У партії супроводу семантика
march funebre підтримана фактурно на тлі тонічного органного пункту.
Вокальная партія – скупа: речитативний мелос відповідає жанровому
прообразу плача, відтворює чуття невимовної втрати. Квінтовий нисхідний
мотив відповідає спустошеності душі героя. Завершується драматична
оповідь різким вторгненням унісонної репліки на ff (после ppp), що
сприймається у якості епілогу.
Отже, усі рівні жанрово-стилістичного аналізу (мело-формули, ладогармонічний вплив на синтаксис, тричастинна композиція) вказують на
приналежність цієї пісні до жанру вокальної балади. Безперечно виникає
паралель із піснею-баладою Ф. Шуберта «Лісний цар», що підкреслює
процес інтеграції китайської пісні у європейський простір вокальномистецьких традицій.
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Резюме. Виходячи з відсутності куплетної форми (як атрибута жанру)
проаналізовані зразки слід розглядати не як пісню, а як жанр обробки
народної мелодії. І такі пісенні жанри переважають у репертуарі співаків
автентичного співу (народнопісенної традиції).
1. Інтонаційно мелос китайської народної пісні ґрунтується на секундових,
секундово-квартових, терцієво-секундових поспівках. Особливості мелодики
обумовлює специфіка ладового мислення давньокитайської музики, яку
складають різновиди пентатоніки (мажорна та мінорна) з залученням
сегментів фригійського, дорійського, еолійського ладів.
2. Метро-ритмічна

витонченість

і

багатство

малюнків

обумовлені

варіюванням на ґрунті тематического розвитку, з ритмічним дробленням
висхідної теми-моделі, розгортанням висхідного ядра вгору та вниз.
3. Порівнюючи китайську пісенність з європейськими класичними зразками
та зважаючи на специфіку національного мелосу, можна віднайти
спорідненість їх синтаксичних будов. Період слугує «маркером» розподілу
формотворення на просту двочастинну (№3), просту тричастинну форму
(№8). Неквадратність мікро-будови музичного тематизму пояснюється
синтаксичною залежністю від національної мови/мовлення. Часто-густо
зустрічаємо

період

неквадратної

будови:

7+7

(з

розширенням

або

скороченням одного зі складників): 2+2+3; 2+3+5.
4. Стилістика пісенних зразків увиразнюється у колористичних гармоніях
(кварт- і квінтакорди) та фонізмі співзвуч (ч.5, в.2) у піснях «Ніч на мосту»,
«Гуань Шань. Місяць». В цих композиціях переважає пейзажний звукопис,
принцип мініатюризму, крізь призму якого розкривається і чуттєвий світ
людського серця, а через це і ментальні засади китайського національного
звукообразного мислення.
Серед інших обробок народних мелодій цікаво виокремити пісню «На
схід від річки». Обробка пісні створює підстави для трактування її як
вокальної балади з притаманним їй наскрізним розвитком однієї звукоідеї
(мело і ладо-формули). На підставі майстерного переосмислення мелодії та її
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образного та інтонаційного розвитку вимальовується драматургія моносцени,
що належить вже не до малих, а до великих вокальних форм, потребуючи від
співака володіння акторською майстерністю при творенні художнього
образу.
В цілому обрані для жанрово-стилістичного аналізу пісні (як певні
«ланцюжки історичного процесу») відбивають здатність китайської народнопесенної традиції до репрезентації національного образу, відповідаючи
статусу світової культури, і свідчать про життєдайну силу її носіїв зберігати
ментально-музичні і світоглядно-психологічні моделі мислення (архетипи).
Висновки до Розділу 2
1) У зміст і структуру університетської професійної освіти вокалістів в
системі вищої школи входить комплекс загальнонаукової, спеціальної і
теоретичної підготовки молодих музикантів-виконавців, орієнтований на
індивідуально-творче формування особистості співака як інтерпретатора.
Музична підготовка іноземних студентів припускає розв`язання (хоча б в
першому наближенні) низки завдань, серед яких:
 причетність студентів до національного і світового культурного
контексту, в якому відбувається процес професійного навчання;
 розвиток духовної культури особистості інтерпретанта, його творча
самоактуалізація;
 формування виконавського мислення та інтерпретуючої свідомості
співака, тобто професійно-значимих якостей і здібностей;
 виховання ціннісного відношення до власної діяльності (яке неможливе
без

інтелектуально-духовних

зусиль)

і

випрацювання

наукової

рефлексії як постійної, сталої операційної діяльності свідомості співака
на основі порівняльного аналізу та синтезу.
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Сутність моделі вищої (університетської) музичної освіти, що
сформувалася в Україні, визначає система принципів професійної підготовки
виконавців

різних

музичних

фундаментальністю,

спеціальностей,

універсальністю,

яка

характеризується

гуманітарною

і

науково-

дослідницькою спрямованістю. У свою чергу, система принципів підготовки
орієнтована на індивідуально-творчу самореалізацію особистості музиканта,
що виявляється, передусім, в подоланні вузьковідомчого дисциплінарного
підходу до побудови номенклатури спеціальностей, у впровадженні
диференційованої підготовки вокалістів, відповідно до основних видів їхньої
майбутньої діяльності, в посиленні функціональної спеціалізації.
Формування спеціальності "сольний спів" здійснюється на основі принципу
унікальності і фундаментальності підготовки. Це означає, що "профіль" співу
залежить

від

професійних

функцій,

що

виконуються

співаком,

та

інтенсивності відтворення обсягу знань, необхідних для успішної творчої
діяльності. Отже, спів є виконавським мистецтвом єднання музики і мови,
красивого голосу та ясного слова, задля вираження почуттів людини. Вчення
з вокалу – будь-то китайський національний спів або італійське бель канто –
вимагають від співака насамперед оволодіти теорією звуковибудування
(методами співу) через наукове моделювання синергійних механізмів
людської організації «тіло – душа – дух».
На різних етапах розвитку теоретичних вчень про голос акцент
ставився спочатку на технології процесу звучання, потім його краси,
багатства

тембру

і

віртуозної

майстерності.

Зараз

настає

черга

інтерпретологічної теорії «стилю співацької творчості», яка в центр уваги
становить постать виконавця (і яку сповідує автор дослідження).
На основі вивчення концепцій вокальної фонації та теорій вокального
мистецтва італійської школи стало можливим семіотичне порівняння
окремого вокального образу (вокальної мініатюри, аріїї тощо) як смислової
одиниці національного образу світу (відповідно Китаю, України, Італії).
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Вокальний стиль в процесі інтерпретації іншомовним співаком є згорнутим
знаком: це – результат означування інтонаційного змісту, який відбувається у
свідомості в момент опрацювання твору. При цьому домінують не лише
аналітичні, а більш інтуїтивно-семантичні зв’язки, уявлення з досвіду
людини. Поєднання елементів вокального тексту в «стиль творчості
інтерпретування» конкретної особистості співака відбувається поетапно, за
принципом смислової

ієрархії

заданого

композитором стилю. Тому

порівняльний аналіз вокального образу (твору) невідмінно стає не тільки
розшифровкою «авторської кореспонденції» (як вважають деякі дослідники),
але новим актом творчості як інтерпретації.
2) Порівняльний аналіз репертуарних вимог і конкретних концертносценічних виступів студентів на кафедрах сольного співу провідних вузів
України і Китаю виявив приорітет таких установок, як:
– спадкоємність від провідних методів виховання голосового апарату –
школи італійського bel canto; наступність цього в методу на грунті інших
національних вокальних традицій отримала назву «китайське бельканто»,
«українське бельканто», «англійське бельканто» тощо;
– засадничий опір на класичний спадок західноєвропейської вокальної
культури ХVІІ–ХХ століть, який містить розмаїття композиторських стилів і
жанрове багатство увиразнення «національних образів світу», в тому числі і
«китайський образ світу», який завдяки китайським співакам «набирає
обертів» серед українських меломанів;
– постійна увагу пісенним зразкам національної традиції для збереження
пам’яті своїх предків, зв’язку минулого з майбутнім.
Серед недоліків репертуарної політики в класах співу вищих музичних
навчальних закладів Китаю, тьак само як в Україні, слід відзначити
недостатню увагу до музичної класики зарубіжної музики ХХ століття, яка
вимагає інтелектуалізації, підвищеної теоретичної підготовки.
Нарешті, є окремі (досить рідкісні) випадки залучення «історичного
виконавства» (зокрема, відродження мистецтва фальцетного співу). У
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Харкові – це Станіслав Крючков20 (контртенор), який успішно гастролює
містами України і країнами Європи з відповідним репертуаром, пропагуючи
бароковий спосіб інтерпретування музики в дусі церковно-піднесенного
співу.
3) На ґрунті дослідження жанрово-стилістичного пісенних зразків з
репертуару китайських співаків, ретельного вивчення музично-ментальних
засад жанру народної пісні (мелос, ладо-гармонічні структури, синтаксис,
метро-ритмічні та фактурні особливості) виявлено, що пісенний жанр є
архетипом національної китайської культури, через який передається
інформація щодо духовних та психологічних станів людини, яка співає (homo
credens).
Надано оцінку ролі народної пісні в процесі формування професіоналізму
співака, вибору ним жанрово-стильових і духовно-етичних пріоритетів.
Проаналізовані обробки народних мелодій отримали жанрово-стилістичні і
композиційні характеристики.
Розглянуто три рівні тематичного процесу вокальних мініатюр (мелоформули, синтаксис, композиція), які розкривають як специфічні, так
загальноєвропейські риси музичного мислення носіїв давньокитайської
пісенної традиції. В умовах глобалізації пісня зберігає «пам'ять культури»
цілого народу, слугуючи засобом боротьби з процесами нівелювання
«інтонаційного словника» окремого етносу в поп-музичній культурі.
4) Основні принципи, методи і функції китайського національного
співу і італійського є однаковими. Дотримання натуральних законів є також
послідовним. Навіть якщо два методи співу відрізняються один від одного,
вони обумовлені відмінностями у форматі, мовних функціях, образнозвукових і стильових ознаках, емотивному вираженні вокального твору.
Якщо bel сanto являє собою змішування резонансу, достеменних і
хибних звуків, а резонанс деяких частин розподіляється у відповідності до
рівня звука (при цьому колір звука стає дуже красивим, цей метод співу
20

Клас заслуженої артистки України, доцента Натальї Олегівни Говорухіної.
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підкреслює резонанс полості голови, високих позицій і звертає увагу на
єдність трьох голосових зон під час співу. Три резонатори – головний,
грудний, черевний – слугують основою для підтримки преображення трьох
голосових зон, які слід виробляти природно гнучкими, уніфікованими. На
відміну від цього національний співочий стиль в Китаї є більш «широким»:
звук більш концентрований, яскравий, оскільки він ґрунтується на
традиційній звуковій естетиці, на усних резонансних методах співу.
Отже, існують риси практичних спільностей та відмінностей між
китайським народним співом і академічним (класичним) співом з точки зору
усталених теорій та методів оволодіння вокальним мистецтвом Європи і
Китаю. Саме ці спільності і відмінності складають характеристики двох типів
співу та їх чіткі відмінності. Сучасна китайська виконавська традиція
викладання співу вважає емоцію похідною від духовного осягнення
музичного змісту твору, що співається. Дійсно, пісні за жанром містять різну
емоційно-семантичну програму, а зміст різних емоцій має розмаїття засобів
вираження. Національний спів мусить зайняти почесне місце у кожній родині
та компенсувати свої недоліки, щоб вони могли краще і науково розвивати
національну вокальну музику. Є надія, що bel canto, так само, як народний
спів і надалі займатимуть найвищу позицію в системі китайського
вокального мистецтва.
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РОЗДІЛ 3
НАЦІОНАЛЬНИЙ СТИЛЬ ЯК ВІДКРИТА СИСТЕМА
3.1 Вокальне мистецтво Англії ХV–ХХ століть
«Кожна епоха породжує характерні для себе
течії у виконавстві, які завжди пов’язані з
конкретно-історичною обстановкою, що
виробляє відповідні їй естетичні норми»
Ю. Сетдикова [95, c.13].
Завданням цього підрозділу є зосередження уваги на категорії
«національний стиль», що є засадничою для опанування співаками як
історичної еволюції вокального мистецтва в цілому, так і індивідуальновиконавської творчості окремих його представників на теренах національноозначеної культури.
Серед джерелознавчої бази української музичної науки (зокрема, теорії
вокально-виконавських

стилів

(праці

В. Антонюк,

Н. Гребенюк,

Т. Мадишевої, О. Стахевич) національно-вокальні традиції Англії є найменш
вивченими. Якщо звернутися до історіографії питання, то, завдячуючи
вивченню особливостей розвитку музичної культури цієї європейської
держави, китайські вокалісти мають змогу залучитися (в науковому і
практичному сенсі) до творчості геніального композитора ХХ століття
Б. Брітенна, який створив цікавий зразок «музичної інтеграції» Заходу і
Сходу – ор. 58 «Пісні з Китаю». У сучасному широкому колі глобалізаційних
процесів цей твір постає одним з перших зразків поєднання національних
традицій (Європи і Китаю), жанрово-стильових моделей композиторської
творчості (вокальний цикл під супровід гітарного інструменталу) і
персональних репрезентацій співацької творчості (П.Пірс і Дж.Брім як
неперевершені першовиконавці).
Поняття «стиль» є багатовимірним і відбиває не лише музично-мовні
структури, що звучать і впізнаються слухачами як текст (принципи мислення
композиторів), а насамперед, як спосіб буття і світосприйняття людини (або,
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як каже В. Медушевський «спосіб інтонаційного світоспоглядання»). Тому
так важливо розумітися на теорії композиторських стилів саме його
інтерпретаторам – виконавцям (співакам і інструменталістам).
Перейдемо до огляду стильових тенденцій в контексті мистецтва
Англії. Є думка, що будь-яку національну вокальну школу визначає
властивий тільки їй стиль виконання. Він виявляється, перш за все, в
конкретній манері співу, що відбиває історично сформовані традиції, які
включають у себе особливості фонетичного ладу мови, національного
характеру тощо.
Простежити

історичну

перспективу

формування

вокально-

виконавського мистецтва Англії видається досить складним. Матеріали цього
підрозділу запозичені з фундаментальних провідних радянських вчених
Т.Ливанової, В.Конен, Л.Ковнацької та ін. Творчими зусиллями цих учених
досі користуютья як українські, так і китайські молоді вчені, тому вони не
втрачають своєї актуальності. Новітніх досліджень стосовно національної
вокальної традиції Англії поки що не вистачає.
Через

певні

причини

це

мистецтво

спочатку

мало

риси

інтернаціональності, коріння якої закладене в своєрідності історичного
шляху розвитку англійської музичної культури.
Із XV століття аж до кінця XVII, в пору становлення та розквіту
англійської класичної музичної традиції, її розвиток був безперервним.
Процес цей протікав інтенсивно завдяки опертю на фольклор, яке
визначилася раніше, ніж в інших композиторських школах, а також завдяки
формуванню та збереженню своєрідних, національно самобутніх жанрів
(антем, маска, semi-опера) [72]. Саме старовинна англійська музика дала
європейському мистецтву важливі імпульси, серед яких – поліфонія,
варіаційно-фігураційні принципи розвитку, оркестрова сюїта.
У різноманітті музичних жанрів і форм домашнього та публічного
музикування в Англії XVI – XVII століть великої ваги набув музичний театр
– театральна музика в сучасному розумінні цього явища; драматичні вистави
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були насичені вокальною та інструментальною музикою. Саме англійській
традиції найбільш властивим був супровід драматичного спектаклю
музикою; часто такі спектаклі називалися «оперою». Зокрема, велике місце
займала музика в п’єсах Шекспіра [там само]. У цей період Англії вдалось
оригінально застосувати стимули, що йшли ззовні, на користь розвитку
національного музичного надбання. Англійська музика по праву займала
почесне місце в ряду європейських музичних шкіл, особливо в такій галузі,
як клавесин або верджинальна (так вона називалася в Англії). За сміливістю,
оригінальністю та новизною англійські композитори XVI – початку XVII
століть стояли значно вище своїх іноземних колег.
На межі XVII – XVIII століть ситуація кардинально змінилася – на
світовий музично-вокальний олімп зійшли три провідні європейські держави
– Італія, Франція і Німеччина. Решта країн (у тому числі й Англія) через
певні чинники свого національного розвитку опинились у фарватері
музичних досягнень саме цих трьох держав.
Музичне життя Англії все більше підпорядковувалося соціальному
клімату, що змінився; він виник у зв’язку з розквітом капіталістичного
підприємництва. Бурхливе економічне зростання посприяло організації
численних театрів, концертних залів і фестивалів. Це стало стимулом для
залучення на англійську землю багатьох представників італійської, німецької
та французької шкіл. У Лондоні працювали італійські композитори Дж.
Бонончіні, Л. Аріосто, сюди кинулись і німці, серед яких видатне місце посів
Ґ. Ф. Гендель [87, с. 10].
Автором найзнаменитішої англійської баладної опери став композитор
німецького походження І. К. Пепуш. Виявлявся і французький вплив: так, в
Англії кілька років працював великий композитор Р.Камбер (згодом –
засновник паризької Королівської академії музики). Серед іноземних
композиторів другої половини XVIII століття значний внесок у англійську
музичну культуру зробив Й. К. Бах («лондонський Бах», син Й. С. Баха, який
працював із 1762 по 1782 рік у Англії).
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Із 1767 року в Лондоні жив італійський піаніст і композитор
М. Клементі, що вважається главою англійської клавірної школи. Важливою
подією в англійському музичному житті були приїзди Й. Гайдна (1791 – 1792
р. і 1794 – 1795 р.), який написав у Англії 12 симфоній («Лондонські
симфонії») і зробив 187 обробок шотландських пісень [там само].
Відповідно й англійські співочі традиції мали в цілому міжнаціональний
характер. Серед ряду імен, які зберегла історія англійського оперного
виконавства, слід відзначити видатну англійську співачку італійського
походження А. С. Стораче (1765-1817), велику співочу династію Янг, із
численних представників якої найбільшу популярність здобула С. Янг (бл.
1711-1789), дружина засновника англійської опери-серіа Арна, С. Дейвіс (бл.
1750-1836), прозвана в Італії, де вона з успіхом гастролювала, «Ла Інглезіна»;
Е. Біллінгтон (бл. 1765-1818), першу виконавицю в Англії партії Вітелло в
моцартівському «Милосерді Тита».
Учасником світової прем’єри опери В. Моцарта «Весілля Фіґаро» (партія
Дона Базиліо), а також першої англійської постановки опери Дж. Россіні
«Севільський

цирульник»

Паїзіелло

(Граф

Альмавіва)

був

відомий

англійський тенор М. Келлі (1762 – 1826), який зробив кар’єру у Відні при
дворі Йосифа II, в лондонському Королівському театрі, а потім заснував
власну оперну трупу в Дубліні. Під кінець XVIII століття почалася кар’єра
найбільшого англійського тенора тієї епохи Брейема, високо цінованого К.
Вебером21
Традиційно високий рівень виконавства, широке поширення та глибока
вкоріненість

у

побуті

різних

форм

інструментального,

вокально-

ансамблевого та хорового музикування створили сприятливий ґрунт для
яскравого, великого розмаху концертного життя Лондона, що і приваблювало
до столиці імперії видатних континентальних музикантів. У цей час у Європі
йшов процес формування нових оперних жанрів і форм, різних виконавських
21

Відомості почерпнуто з сайту Цодоков Евгений Статья «Вокал оперный в 17-18 веках» [Электронный
ресурс]. — Режим доступа: http://www.operanews.ru/dic-vocal.html) — Загл. с экрана [114].
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стилів, зростала увага до віртуозної майстерності. Разом з тим підвищувалася
роль професійного навчання мистецтва співу в тому числі й у Англії.
У період XVII – XVIII століть виконавські традиції італійської,
французької та німецької вокальних шкіл були домінуючими для англійських
співаків, у той час як національні пріоритети втрачали силу. Тому виникає
необхідність більш докладно зупинитися на особливостях виконавських шкіл
трьох провідних музичних країн Італії, Німеччини та Франції. Позитивною
стороною музичних зв’язків із Італією виявилася відкрита в цей час
можливість для англійських музикантів добре ознайомитися з кращими
зразками передового італійського мистецтва, в тому числі з творами
видатних композиторів-скрипалів Дж. Б. Бассаніо, Дж. Б. Віталі і з першими
опусами А. Кореллі. В галузі вокальної музики італійські традиції були поза
конкуренцією. «...Вокальність італійської мови та зручність для голосу
італійських мелодій дозволяли максимально використовувати

співочі

можливості голосового апарату» [47, с. 13].
Якщо розглядати історію італійського оперного співу (bel canto) в
ракурсі співвідношення трьох основних типів виконавства (як пропонує
Л. Дмитрієв), то можна констатувати, що при її зародженні наприкінці XVI –
початку XVII століть засадничого значення набув декламаційний стиль, а в
XVIII столітті посилюється роль співочо-кантиленного співу з поступово
явним пануванням віртуозного колоратурного співу [48]. Завдяки своїм
незаперечним достоїнствам італійська опера очікувано підкорила англійську
аудиторію, відтіснивши інтерес еліти до національної опери та до творчості
власних композиторів. На жаль, жертвою цього процесу стала навіть
творчість Генрі Перселла, після якого протягом трьох століть практично не
виявилося гідних продовжувачів, а ім’я його було надовго забуте [73, с. 427449].
Вражаючою

особливістю

творчого

обличчя

Г. Перселла

було

об’єднання глибокої національної ґрунтовності його мистецтва, сміливого
опертя на народно-жанрові зразки (пісень, танців) – із абсолютно вільним
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виявом авторської індивідуальності, з поетичною тонкістю, вишуканістю та
гнучкістю в передачі емоцій, часом навіть із елегантністю мелодії, гармонії,
колориту, що завжди мали гостро індивідуальний відбиток. Його безсмертна
опера «Дідона і Еней» призначалася для виконання в специфічній обстановці
закритого навчального закладу: її замовив Перселлу для учнівської святкової
вистави вчитель танців Дж. Пріст, який мав жіночий пансіон. Жіночі ролі
думали доручити вихованкам пансіону, для чоловічих були потрібні співаки,
запрошені зі сторони. У публічному театрі оперу Перселла за його життя так
і не була виконано. Можливо, ці особливі, майже камерні умови виконання
деякою

мірою

визначили

відносну

скромність

масштабів

опери,

концентрованість її музичних форм. Але і крім будь-яких зовнішніх умов все
це було якраз близьке Перселлу, відповідало його творчим намірам. Що
стосується змісту опери, її образного ладу, її концепції в цілому, то в цьому
сенсі ніяких знижок на рівень і вік виконавців (і можливих слухачів)
композитор, очевидно, не мислив. Шляхетний, серйозний тон драми і
життєво-яскравий характер жанрових сцен були далекі від фривольості тону
та розважального «винахідництва» фабули, характерних для театру XVII
століття, – пише Т. Ливанова [73].
Нерідко висловлюються судження про те, що, крім активного
італійського впливу, певну історичну роль відіграли крайнощі пуританського
руху, які підірвали основи професійного музичного розвитку в Англії. Ці
явища, природно, не сприяли розквіту серйозного національного мистецтва.
Т. Ливанова розвиває міркування про те, що відсутність в Англії таких форм
придворної культури, що існували тоді в італійських і навіть німецькоавстрійських центрах, завадила на перших етапах розвитку оперного
мистецтва, для якого не знайшлося, так би мовити, матеріальної основи:
тому, і Перселл як оперний композитор не зміг створити творчої традиції
[73].
Якщо Т. Ливанова розвиває думку про відсутність в Англії форм
придворної культури, що завадило розвитку національного оперного
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мистецтва, для якого не знайшлось матеріальної основи, то В. Конен
запропонувала іншу точку зору. «Десант» іноземних музикантів у Англию
почався задовго до ХVIII ст., пише дослідниця. Діяльність континентальних
композиторів була типовим явищем не тільки в час «після Перселла». «…На
такому ж самому тлі відбувалося і творче життя самого Перселла, що не
завадило становленню його генія» [59, с. 125]. Однак важливе інше, вважає
дослідниця: «…у Г. Перселла дуже добра “память на стиль”: він варіює в
своїй “Дідоні” елементи художніх видів творчості Ренессансу і доби опери,
поєднуючи їх у своєму власному стилі [там само]. В стилістиці цієї опери
можна віднайти ознаки ліричного мадрігалу, опери-«маски», жанру
англійскої інструментальної музики», – пише В. Конен. Саме ця дослідниця
зробила великий крок назустріч сучасним поглядам на «англійський
національний стиль». На с.18 свого дослідження вона відзначає, що в
контексті музики ХХ сторіччя музична мова Персела усвідомлюється саме як
“english idiom”. Спостереження В.Конен, такі як: впливи фольклорних
витоків, позначені поєднанням модальності і тональності в мелодиці та
гармонії, жорсткі звучання, що походять від поліфонії, мають продовження в
музиці великого митця англійської культури ХХ століття, Б. Бріттена. Життя
національної традиції поновилося наприкінці ХІХ століття (роль творчості
А.Салливена і У.Гілберта). За словами дослідниці, «…англійська баладна
опера піднялась до рівня класичного музичного театру легкого жанру –
умовно кажучи, до венської та оффенбахівської оперети» [ с.246]. Щодо ролі
вокальної інтонації при створенні оперного стилю Г. Перселла сказано
наступним чином: «Самобутні риси, що відрізняли вокально-мелодичний
стиль Пёрселла від італійського прототипу, укорінені в національній, суто
англійській традиції. Остання, однак, пов’язана не з фольклором<…> а з
культурою поетичного слова, покладеного на музику» (виділено мною. –
Ц.М.) [цит. за: 29, с. 125].
Ці спостереження отримають підтвердження при розгляді вокального
стилю Б. Бріттена, хоча і не оперної традиції, а камерно-вокальної, оскільки
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вона має безпосереднє відношення до процесу глобалізації за участі
китайських впливів (див. підрозділ 3.2).
***
Німецько-австрійська вокальна школа у своєму розвитку також
відображає

помітний

вплив

оперного

мистецтва

Італії.

Й. С. Бах

і

Г. Ф. Гендель у сольних і хорових вокальних творах широко застосовували
віртуозність, що брала початок із італійських зразків. Твори В. А. Моцарта
синтезували досягнення всіх основних сучасних йому шкіл вокального
письма, при цьому, будучи безпосередньо пов’язаними з національною
народною пісенністю. Пізніше в творчості Ф. Шуберта, Ф. Мендельсона, Р.
Шумана, Й. Брамса, X. Вольфа великого розвитку набула камерна вокальна
музика, що породила нове в ту пору амплуа камерного співака. На стиль
виконання німецьких співаків наступних поколінь вплинула оперна творчість
Р. Штрауса, А. Шенберґа, А. Берґа, П. Хіндеміта, К. Орфа та ін. [114].
Традиція австро-німецького романтизму з давніх часів знайшла в
Англії благодатний ґрунт. Цей історично зумовлений вплив, підкріплений
системою

музичної

освіти

та

практикою

вдосконалення

молодих

композиторів і співаків у містах Німеччини, позначався у музичній
стилістиці (перш за все, у Х. Перрі, Ч. Стендфорда, Е. Елгара) [73]. У
Німеччині

(сюди

ж

можна

приєднати

і

німецькомовну

Австрію),

сформувалися свої вокальні традиції експресивно-медитативного типу, що
йдуть

із

глибин

середньовіччя,.

Але,

на

відміну

від

Італії,

тут

концентрувалися вони переважно в галузі вокально-інструментальних
(ораторії, кантати) і камерних (пісенних) жанрів.
Перші зразки опер німецьких композиторів, що з’явилися досить рано,
в першій половині XVII століття,

мали конкретно наслідувальний

«італійський» характер. Цьому сприяло і панування при дворах німецьких
князівств італійських оперних труп, що тривало аж до XIX століття [114]. За
справедливою думкою все того ж Лаурі-Вольпі, «…німецька школа прагнула
стримати нестримний і неприродний «віртуозізм» італійського бельканто та
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надмірний «експресіонізм» французької школи: бароко і рококо мали злитися
разом, аби емоція і думка зайняли належне їм місце» [70, с. 59]. Все це
щонайкраще підтверджується творчістю великого В. А. Моцарта, який
підсумував розвиток німецької опери цього періоду і чудово поєднав у своїй
творчості легку італійську манеру та німецький дух (у тому числі й
досягнення зинґшпіля).
Англійські

виконавці

розуміли,

що

утвердження

національної

самобутності передбачає звільнення від такого владного впливу. Одначе, на
відміну від декларацій, у творчості процес цей проходив повільно і складно,
оскільки найбільш провідні жанри – в тому числі такі концептуальні, як
симфонія або симфонічна поема, – припускали опертя на плідний досвід
австро-німецької школи. Відповідно, міра німецького впливу та ступінь його
подолання служили критерієм національної своєрідності й значущості
творчості композитора.
Французька

школа

співу

характеризується

важливою

роллю

декламаційних елементів, які походять від протяжної декламації поетів і
акторів французької класичної трагедії XVIII ст.., знаходить відображення в
ній і національний характер пісенності. Цей стиль формувався під впливом
творчості Ж. Б. Люллі, К. В. Ґлюка, а потім Дж. Мейєрбера, Ш. Ґуно, К. СенСанса, Ж. Бізе. Найзначнішими представниками школи були співаки
А. Нуррі, Ж. Дюпре, Д. Aрто, M. Maлібран, П. Віардо [114]. Трохи пізніше,
на зламі XIX – XX століть інтерес до Сходу, що виник у середовищі
англійських музикантів, спонукав їх поставитися з увагою до досягнень
французького імпресіонізму. Це особливо позначилося на творчості С.
Скотта (1879 – 1970), Ґ. Бантока (1868 – 1946) і Ґ. Холста (1874 – 1934).
Щоправда, у С. Скотта і Ґ. Бантока світ східних образів і настроїв не зачіпає
основ композиторського мислення. Їх образ Сходу – умовний, і в його
втіленні неважко виявити багато традиційних рис.
Іншого рівня досягло втілення цієї тематики в творчості Ґ. Холста, що
тяжів до індійської культури. Він прагнув знайти більш глибинний, духовний
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контакт західної та східної культур, що в цілому є характерним для
мистецтва XX століття. І здійснював він це прагнення по-своєму, не
узгоджуючи з тим, що робив його старший сучасник К. Дебюссі. Разом з тим
відкриття імпресіонізму, пов’язані з новим уявленням про музичний простір,
тембр, динаміку, з новим ставленням до звука, увійшли до палітри засобів
виразності, якими користувалися композитори Англії – батьківщини
«пейзажу і марини» (Ш. Нодьє) [87].
Закінчуючи

короткий

огляд,

присвячений

характеристикам

європейських вокально-виконавських шкіл, підведемо попередній підсумок.
Англійській вокальній школі вдалось увібрати і творчо синтезувати все
найкраще з представлених національних культур і тим самим зайняти гідне
місце у світі музики.
До XX сторіччя сталась інтернаціоналізація та уніфікація стилів
вокального виконавства Англії. Ширився та розростався хоровий –
аматорський і професійний рух. Хорова традиція усвідомлювалась як справді
національна. Їй присягали англійські майстри: Х. Перрі (1848 – 1918),
Е. Елґар (1857 – 1934), Ф. Діліус (1862 – 1934.), Ґ. Холст (1874 – 1934),
Р. Вільямс (1872 – 1958). Паралельно розвивався фольклорний рух,
провідною фігурою якого був С. Дж. Шарп (1859 – 1924). Він включав
науковий напрям (польовий збір, теоретичне осмислення) і практичний
(впровадження в школу та побут). Це супроводжували критична переоцінка
розважально-салонного засвоєння фольклорних жанрів і проникнення
народного матеріалу в композиторську творчість. З огляду на загострення
внутрішніх національних суперечностей у самій Великобританії фольклорні
рухи, з одного боку, взаємодіяли, доповнюючи один одного, а з іншого –
часом конфліктно протиставляючи один одному. Дослдіники вказують, що
саме тут слід шукати причину того, що до середини XIX століття англійські
пісні значно рідше потрапляли до збірників, аніж пісні Шотландії, Вельсу та,
особливо, Ірландії [87].
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Рух за відродження старовинної музики – творів Г. Перселла,
Й. С. Баха,

англійських

пробудженню

глибокого

мадригалістів
інтересу

і

вірджиналістів

виконавців,

–

виробників

сприяло
музичних

інструментів і вчених (такий А. Долметч із сім’єю), а також композиторів до
«золотого віку» англійської професійної школи. Спадщина XV – XVII
століть, пожвавлена виконавською практикою, піднесена критичною думкою,
поставала надихаючою силою національної самобутньої майстерності.
Перераховані тенденції, спочатку малопомітні, поступово набирали
міць і, кинувшись назустріч одна одній, наприкінці XIX століття буквально
підірвали ґрунт. Їх об’єднання позначило початок нового музичного
відродження Англії. Після тривалої перерви ця країна не окремими творчими
особистостями, а цілою національною школою увійшла до європейської
музичної культури. В цей час на континенті заговорили про англійських
композиторів [87].
Протягом останніх десятиліть XIX століття англійські історики музики
вважають початком «англійського музичного відродження». Становлення
нової англійської композиторської та виконавської шкіл розгортається в
період тривалого правління (1837 – 1901) королеви Вікторії. У цю епоху
повнокровно розвивалися різні галузі англійської культури. Особливо
багатою та плідною була велика національна літературна традиція.
Історичний парадокс полягає в тому, що «епоха музичного мовчання»
Англії стала живильним середовищем для майбутнього відродження: і те й
інше припало на так звану вікторіанську еру – час розквіту всіх галузей
культури Англії: її прози та поезії, драми та театру, живопису та архітектури,
зрештою, естетики – і час помітного занепаду в сфері композиторської
творчості. Саме з середини XIX століття, коли криза національної
композиторської школи була вже очевидною, стали накопичуватись імпульси
піднесення й ситуація почала змінюватися.
Вважається, що в цей період національна англійська музика опинилася
«в тіні» цих великих досягнень. Не випадково поряд із великими поетами,
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драматургами і художниками, за рідкісним винятком, важко поставити
настільки ж видатне композиторське ім’я. Як пояснює Т. Ливанова, що «в
духовній культурі Англії, що рано і сміливо вступила в епоху Просвітництва,
піднялися творчі сили, для яких найважливішим стало усвідомити,
проголосити, сформулювати, відстояти, протиставити – або наочно показати,
проакцентувати, викрити, висвітлити... Художня література, публіцистика,
естетика, живопис повніше і легше задовольняли такі найсильніші потреби
часу, ніж музика з її образною специфікою: їй довелося відступити» [87,
с. 449].
У XIX столітті Лондон стає одним із центрів європейського музичного
життя. Тут виступали: Ф. Шопен, Ф. Ліст, Ф. Мендельсон, Н. Паганіні,
Г. Берліоз, Р. Ваґнер, Дж. Верді, Ш. Ґуно, Дж. Мейербер, А. Дворжак, пізніше
– П. І. Чайковський, А. К. Глазунов. У театрі «Covent Garden» грала
італійська трупа, що славилася майстрами бельканто. Великого розвитку
набуло концертне життя. Із 1857 року в Лондоні почали регулярно
проводитися Генделівські фестивалі (з 1859 р. – в Кришталевому палаці), в
яких число учасників доходило до 4000. Організовуються конкурси духових
оркестрів (перший – у Манчестері, 1853 року) [87].
Серед

багатьох

художніх

індивідуальностей

англійської

композиторської школи XX століття, різко вирізняється фігура Бенджаміна
Бріттена. Саме цьому композитору судилося знайти в своїй творчості
гармонійну

взаємодію

різноспрямованих

тенденцій

–

втілення

ідей

сучасності та втілення самобутності національного мистецтва.
Як і Перселл, що його він називав своїм духовним батьком, Б. Бріттен
зумів

підвести

підсумок

тривалого

періоду

формування

оновленої

англійської композиторської школи, збагативши музичну культуру своєї
країни досягненнями інших європейських шкіл.
У творах майстра специфічно національне втілюється в руслі сучасних
композиторських пошуків, а ті, в свою чергу, виявляються органічно
вкоріненими в національному ґрунті. Його оперні, ораторіальні, симфонічні
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та камерно-вокальні твори є в репертуарі кращих театрів, оркестрів і солістів
світу [55].
Як пише А. Василенко, природу творчості Б. Бріттена визначають дві
головні константи: поезія і музика, тому що його мистецтво нерозривно
пов’язане зі словом. Саме «слово» так чи інакше організовує простір багатьох
жанрових галузей спадщини англійського автора. І хоча в історії музики
Б. Бріттен більш відомий як оперний композитор, зовсім не випадковим є той
факт, що однією з найважливіших складових його творчості, поряд із
оперою, є камерно-вокальна музіки [25].
Камерно-вокальний жанр був для Бріттена одним із найпотаємніших, і
звернення до нього композитора протягом усього життя відображає процес
кристалізації художнього та музичного мислення. А. Василенко вважає, що
камерність, яку має вокальна музика в порівнянні з оперою, була
надзвичайно привабливою для Б. Бріттена, надаючи можливість говорити зі
слухачем на особливо важливі, часто сповідальні теми. Понад двадцять
вокальних циклів, хронологічно охоплюють період від 30-х до середини 70-х
років XX століття, безумовно, є тому підтвердженням [25].
В основі вокальних творів Б. Бріттена – найрізноманітніші поетичні
джерела. Питання взаємодії тексту й музики, паралелей із подіями
сучасності, виявляються досить істотними по відношенню до цих творів. Світ
Бріттенівської поезії – особливий, у ньому музикант знаходить не тільки
джерело натхнення, а й поетичний еквівалент своїм естетичним ідеалам.
Діапазон текстів, до яких звертається композитор, величезний: він
простягається від середньовічних анонімних пісень і фольклорних пісеньокзагадок до сучасної йому драматургії, географічно охоплюючи Англію,
Францію, Німеччину, Росію. Відповідно, значні стильова та образна сфери
текстів. Основна для композитора проблематика – морального порядку:
духовна складова особистості, трагедія буття, світовідчуття героя, спроби
знайти втрачену рівновагу або осмислити процеси, що відбуваються в світі.
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Вирішення різні – або гранично особистісні, суб’єктивні, або, навпаки,
об’єктивні, але завжди створюють певну модель світу [25].
До моменту появи «на світ» творчості Б. Бріттена залишалося
приблизно півстоліття. У музично-театральному житті Англії першої
половини XX століття, як і раніше, провідна роль належить оперному театру
«Covent Garden» (був закритий під час Першої світової війни 1914 – 1918 р і
лише 1925 року він відновив діяльність, знову перервану Другою світовою
війною).
XX століття поставило перед англійськими композиторами нові
завдання. При всіх індивідуальних стилістичних відмінностях, англійських
авторів у цей період зв’язало прагнення зміцнити народно-національні
основи їхньої музики. Відкриття селянського фольклору і творчості майстрів
староанглійської школи як двох взаємопов’язаних джерел належить Ґ.
Холсту і Р. Воан-Вільямсу [55].
Звернення до спадщини «золотого століття» англійського мистецтва
було єдино можливим шляхом відродження національної традиції. Фольклор
і старі майстри, встановлення зв’язків із сучасною європейською музичною
культурою – взаємодія цих тенденцій у мистецтві Ґ. Холста і Р. ВоанВільямса

принесло

англійській

музиці

XX

століття

довгоочікуване

оновлення.
Важливим опертям в утвердженні національних ідеалів слугували теми,
сюжети і образи англійської прози, поезії, драматургії. Для музикантів
сучасного звучання набувають сільські балади Р. Бернса та богоборчі поеми
Д. Мільтона, пасторальні елегії Р. Херріка і насичені пристрасною
напруженістю вірші Д. Донна; було заново відкрито В. Блейка [10]. Все
більш глибоке розуміння національної культури стало найважливішим
чинником становлення та розквіту англійської композиторської школи XX
століття, формування естетичного ідеалу композиторів, а також національної
вокально-виконавської спадщини. Утвердження нових позицій англійської
музики припало на час перелому в духовному житті Великобританії. То були
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роки великих випробувань і змін. Перша світова війна змусила багатьох
художників цієї країни, яка вважала себе оплотом непорушності в Європі,
чутливо реагувати на небувалі за масштабами суперечності навколишньої
дійсності.
У повоєнній англійській музиці панує тенденція відцентрової потреби
поглянути на світ широкоохопним поглядом. Молоде покоління англійських
музикантів рішуче увійшло в зіткнення з новаторськими пошуками
європейських майстрів – І. Стравінського, А. Шенберґа, К. Орфа, А. Берґа та
ін. [87]. У цю плеяду, безперечно, вписується і геніальний англійський
композитор більш пізнього періоду Бенджамін Бріттен.
***
Повертаючись до вокально-виконавського

минулого Англії, варто

висловити деякі попередні спостереження. У XVII – XIX століттях у Європі
сформувався особливий життєвий уклад і побут оперних співаків (гастролі та
часті переїзди, шанувальники). Це призвело спочатку до об’єднання
приватних шкіл у національні (італійську, німецьку, французьку), під
безпосередній вплив яких потрапила й англійська зі своєю «пластикою
мімічних установок» (на відміну від німецької школи, для якої панівним є так
званий «вокальний інструменталізм»).
Витоки формування особливостей англійського національного мелосу
простежуються в багатій і розгалуженій культурі епохи Ренесансу завдяки
сформованості кількох її шарів, кожен із яких знайшов своєрідне заломлення
у творчості двох найбільш видатних англійських композиторів Г. Перселла і
Б. Бріттена. Перш за все, це національний фольклор, староданні традиції, що
беруть початок із мистецтва менестрелів (minstrelsy). Виключно висока
культура побутового музикування в Англії породила стійкі типи народних
багатоголосних жанрів – так звані кетчі (catches), раунди (rounds), кероли
(carols), балади (ballads), граунди (grounds).
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Рукопис світської пісні, що дійшов до нас, який відноситься до першої
чверті XIII ст., діставши назву «Літнього канону», свідчить про рано
сформований побутовий поліфонічний склад англійської народної музики
[71]. В епоху Шекспіра, що характеризується в усій Європі тяжінням до
мелодійного співу та ослабленням стародавньої поліфонії, в англійському
фольклорі починається майже безроздільне панування балади. На той час
вона втратила багатоголосні риси й перетворилася на просту одноголосну
пісню, нерозривно пов’язану з поетичним текстом.
Важко переоцінити значення та місце народної балади в англійській
культурі шекспірівської доби. Для масового населення, що не володіло
писемністю та не мало своєї друкованої літератури, балада відповідала тим
художнім потребам, які згодом були покликані задовольняти популярні
романи, а ще пізніше, тобто в наші дні, – кінокартини і телепередачі.
Балада була цікава не стільки як пісня, скільки як поетичний текст,
який був виспівуваний на доступну мелодію і хвилював своїм драматичним
сюжетом, часто з фатальною розв’язкою.
В англійському демократичному середовищі навіть склався своєрідний
різновид комедійного музичного театру (так звані drolls), в якому всі тексти
не вимовляли, а виспівували на мотиви популярних балад [71]. Одначе, при
всій своїй залежності від сюжету, балада являє величезний інтерес саме з
музичного боку. Вона відрізняється на рідкість завершеним мелодійним
стилем, великою безпосередньою красою.
Професійна культура музики XVII століття минула вплив балади.
Властивий цьому демократичному виду образ наївної простоти, його
елементарна структура занадто різко розходилися з естетичними вимогами
складного поліфонічного мистецтва Ренесансу. Але для того національного
виду опери, який виник в Англії в епоху Реставрації, стиль популярної
«єлизаветинської балади» мав першорядне значення. Після смерті Г.
Перселла

багато

видатних

композиторів

континентальної

Європи

використовували мелодії англійських балад у своїх творах. Світову
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популярність ці мелодії здобули в обробках англійських, шотландських й
ірландських пісень, виконаних Бетховеном.
Другий шар ренесансної музичної культури Англії представлений
професійним мистецтвом, глибоко спорідненим із хоровими жанрами Італії
XVI століття. З одного боку, тут мається на увазі церковна хорова музика a
cappella, з іншого – світські хорові мадригали, що виникли під безпосереднім
впливом італійського зразка і, подібно до нього, відзначаються підкреслено
ліричним характером, оспівують драматизм людських пристрастей.
Як і в Італії, це мистецтво було пов’язане з аристократичними колами
гуманістів та позначене одночасно і складністю й камерною витонченістю.
Особливий

художній

інтерес

являла

гармонійна

мова

мадригалу,

пронизаного густими барвистими звучаннями та хроматизмами. (Що ж
стосується сольних мадригалів із супроводом, то в цій галузі мадригалісти
випередили на п’ять років збірник «Нова музика» Каччіні, який прийнято
розглядати як прапор нового стилю в загальноєвропейському масштабі) [71].
Протестантський рух, що залишив настільки глибокий слід в усій культурі
Англії, став причиною того, що церковна музика католицької традиції почала
поступово занепадати й незабаром зійшла зі сцени. Але на світській хоровій
культурі гальмівний вплив пуританства поки ще не позначився фатальним
чином.
На зламі XVI – XVII століть (в епоху Шекспіра, і в його ж середовищі)
в Англії розквітла чудова мадригальна школа. Творчість Вільяма Берда,
Джона Доуеланда, Джона Булла знаменує одну з вершин світської хорової
культури Ренесансу в світовому масштабі. (З діяльністю цих же композиторів
пов’язане

і

виникнення

першої

самостійної

загальноєвропейської

інструментальної школи, відомої під назвою «верджиналістів». Вплив
ліричного ренесансного мадригалу Англії на стиль майбутньої національної
опери важко переоцінити.
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Врешті, третій шар англійської музичної культури епохи Відродження
ототожнюється з музичним театром. Його традиції безпосередньо підводять
до оперного стилю, розробленого Г. Перселлом.
Істотну роль у формуванні майбутньої національної опери відіграли
традиції музики в шекспірівському театрі. Її функцію було в ньому
одночасно і суворо обмежено й точно визначено, а саме: музика вступала
тільки там, де реалістична сила слова виявлялася недостатньою і де виразний
вплив музики міг доповнити сценічний образ. Вона або посилювала
«романтичний»

колорит

фантастичних

і

потойбічних

сцен,

або

підкреслювала жанрово-комічний елемент [71]. Вона фігурувала, зрештою,
там, де її місце було передбачено самим ходом п’єси (наприклад, балада
Офелії або передсмертна пісня Дездемони). Таке ставлення до музики в драмі
як до елементу суто підлеглого, що не має права на реалістичне розкриття
образу нарівні зі словом, визначило специфічну структуру майбутнього
музичного театру епохи Реставрації.
На

зразок

придворного

французького

балету

в

придворно-

аристократичному середовищі Англії ще в XVI столітті сформувався свій
різновид музично-сценічного мистецтва, відомий під назвою маски. Тут же
буде висвітлено тільки ті сторони того літературного жанру, які пов’язані з
особливостями музичного мистецтва. Оперна естетика Г. Перселла була
підготовлена також маскою. Важливо підкреслити, що маска була не просто
синтетичним, а високохудожнім і довершеним видом мистецтва, в якому
поезія, живопис, декорація, танець, акторська майстерність і музика
перебували в тонкій рівновазі. Якщо тексти масок писали Бен Джонсон і
Мільтон, а до художнього оформлення залучався такий видатний архітектор,
як Ініґо Джонс, то неважко уявити собі загальний високий рівень цього
придворного товариства.
Маска не змагалася ні з драматичним театром, ні, пізніше, з
новонародженою оперою, а існувала паралельно їм, являючи собою
видовищний дивертисмент, у якому ідея експозиції беззастережно панувала
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над

драматургічним

началом.

Її

розважальний

феєричний

характер

зумовлював можливості музичного оформлення. Інструментальна музика, що
супроводжувала блискучі сценічні балети-ходи, декоративні хори змінювали
один одного протягом усієї урочистої вистави. Ми майже не знаємо цієї
музики. І тому можемо лише здогадуватися про характер музичного
супроводу до «антимаски», – пише Леонтьєва [71]. Цей гротескний елемент,
який безсумнівно йде від «сміхової культури» Середньовіччя, з’являвся в
кульмінаційний момент власне маски, виводячи з рівноваги її піднесений
умовнопридворний стиль. Можна вважати, що в музиці «антимаски» звучали
народні наспіви. В усякому разі, в опері Г. Перселла «Королева фей», що
являє собою пізній театральний різновид маски, комедійні моменти, що
викликають у пам’яті «антимаску», уособлені музикою, близькою до
народно-побутового стилю.
Коли в Італії на самому початку XVII ст. народилася «Dramma per
musica», то англійська музика, що досі ніколи не відставала від нових
художніх віянь, виявилася дуже сприйнятливою до найбільшого музичного
відкриття епохи. Одначе в Англії ця сприйнятливість заломилась у своєрідній
національній формі. Англійці не могли прийняти жанр «Dramma per musica»
в цілому. Геніальні висоти, яких досяг драматичний театр у Англії в епоху
Шекспіра, не припускали серйозного ставлення до опери, мова якої ще
далеко не визначилася. Але зате найважливіший, найбільш характерний
елемент опери – речитатив, який можна охарактеризувати як омузичену
мову, – знайшов у Англії своєрідне застосування.
По-перше, в аристократичних колах встановилася практика читання
віршів у манері італійського речитативу. По-друге, цей прийом почав
послідовно проникати в музику маски. Кампіон, Ланіер, Лоз вводили до
музичних діалогів і прийоми мелодекламації, що спираються на принципи
італійського оперного речитативу. Він присутній, зокрема, у відомій масці
Джона Мільтона «Комус» на музику Лоза, яка побачила світ за шість років до
початку революції – рубежу, який опинився епохальним не тільки в
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суспільно-політичній історії країни, але і в долі національної музики Англії
[59].
Протягом цілого покоління, доки англійці жили під владою пуритан,
музика перебувала «у підпіллі», переживаючи катастрофічний занепад. Ноти
було спалено, оргáни зруйновано, колективи професійних музикантів
зметено з лиця землі. Досить красномовним є один тільки факт, що при
настанні Реставрації в країні не можна було знайти жодного музиканта,
здатного співати з першого читання. Про проникнення тепер уже розвиненої
«Dramma per musica» в Англію не могло бути й мови, якщо згадати, що театр
у будь-якому своєму різновиді сприймався пуританами як «храм диявола».
Таким чином, у роки, позначені в Італії і Франції виключно розвитком нового
музичного, головним чином оперного мистецтва, англійська музика
перебувала в стані глибокого летаргічного сну. Одначе в певному сенсі цей
стан речей виявився сприятливим для музичної культури Англії в епоху
Реставрації, і перш за все для Перселла, вся зріла творчість якого припадає на
вісімдесяті та першу половину 90-х років. Його художній кругозір
відрізнявся такою широтою, якої не знав жоден сучасний йому композитор
на континенті. Недарма В. Конен визнають його «стильову пам’ять»
унікальним для свого часу феноменом «забігання вперед» – у ХХ ст. (епоху
стильового плюралізму). Якщо для Італії і Франції народження та розвиток
оперного мистецтва спричинили зникнення передоперної ренесансної
культури, то для Англії всі «новітні» досягнення шекспірівської доби в
музиці були ще цілком актуальні.
Поліфонічне мистецтво мадригалістів, витіснене в Італії музичною
драмою, народні балади, мелодійний стиль яких іще не встиг підпасти під
вплив італійської оперної кантилени, інструментально-хорові традиції маски
– все це було для Англії часів Реставрації не таким, що відійшло в минуле, а
цілком живим, сучасним мистецтвом. І поряд із цими стародавніми
національними традиціями, які належать до культури Ренесансу, англійська
музика сприйняла і всі справді новітні досягнення, які встигли утвердитися в
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загальноєвропейській музиці між 40-ми і 80-ми роками XVII століття. Тут,
перш за все, сформована італійська опера – з її класично досконалим
мелодійним і вокальним стилем, довершеними музичними формами. Тут і
французька національна опера – з її синтетичним виглядом, багатством
композиції, відшліфованим придворно-класицистичним стилем. Тут новітня
камерно-інструментальна музика італійців, що представлена тріо-сонатою і
відзначається особливою серйозністю, глибиною думки та настрою [71]. Усі
ці жанри Г. Перселл досконало опанував, усі вони послужили основою
створеного ним національного оперного стилю.
Величезна і небувала тяга до театру та музики, якою вшановано
реставраційний період в Англії, відкривала перед Г. Перселлом можливість
безвідмовно виступати перед широкою публікою зі своїми новими творами.
Протягом приблизно п’ятнадцяти років він написав музику до майже
п’ятдесяти театральних вистав, які мали великий успіх у міської
демократичної аудиторії. Здавалося б, така обстановка мусила стати для
художника джерелом невичерпної творчої наснаги; в певному сенсі так воно і
було. І разом з тим саме через те, що Г. Перселл писав переважно не для
придворного середовища, а для міських театрів, які функціонували на
комерційних засадах, його прагнення до створення серйозної національної
опери не знайшло підтримки.
У

тогочасній

Англії

публіка

цілком

задовольнялася

звичним

шаблонним підходом до музики в театрі; і жоден приватний підприємець не
міг (або не хотів) підтримати Г. Перселла в його творчих пошуках. За
винятком одного твору, все створене митцем для музичного театру лежить
цілком у руслі традицій маски або шекспірівського театру. Навіть його так
звані «опери» – «Буря» (або «Діоклетіан»), «Король Артур», «Королева фей»,
«Індійська королева» – насправді являють собою звичайні театральні п’єси,
побудовані на розмовній мові, де музика зовсім не бере участі в створенні
наскрізного драматургічного образу, а суворо обмежена вставними,
інтермедійними

епізодами

декоративного

або

жанрового

характеру
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(принцип, відомий під назвою «incidental music»). Прямим нащадком цього
типу національної музично-театральної вистави є сучасний американський
мюзикл.
Єдина дійсно справжня опера Г. Перселла – «Дідона і Еней» – явище
унікальне і для англійської культури, і для XVII століття в цілому: настільки
досконала її музична драматургія, що далеко випередила свій час, настільки
самобутня, різноманітна, художньо розроблена її музична мова. Можливість
появи такого шедевра пов’язана з винятковою обставиною. Цю оперу не було
створено для міського театру; вона призначалася для закритої жіночої школи.
Як пише О.Леонтьєва, «…композитор, не скутий вимогами міської публіки,
що розважалась, і антрепренерів, дав волю своїй уяві й під виглядом
учнівського спектаклю створив музичну драму, овіяну духом високої поезії»
[71].
Камерна опера Г. Перселла не мала ні нащадків, ні наслідувань. Не
відомо навіть, чи виконувалася вона де-небудь, крім пансіону для шляхетних
дівчат. Намічені Г. Перселлом принципи створення національної опери, які
гармоніювали б із духом театральних і музичних традицій Англії, повисли в
повітрі. Сам композитор не йшов більше цим шляхом. Значущим є, одначе,
такий збіг, про який пишуть дослідники. У тридцятих роках нашого століття,
тобто через двісті п’ятдесят років після «Дідони і Енея», Ґершвін, автор
першої національної американської опери, «Поргі і Бесс», створив
самобутню музичну драматургію, що багато в чому перегукується з
перселлівською. Він також використав у рамках цілісного музичного
розвитку і принцип наскрізної театральної п’єси та її «інтермедійний»
музичний план. Як і Г. Перселл, він переконливо поєднав новітні досягнення
професійної європейської опери з яскраво самобутньою музичною мовою
національного (в цьому разі афроамериканського) фольклору. Тим самим він
довів глибоку життєвість перселлівських принципів для народу, спадково
пов’язаного зі стародавніми традиціями англійської культури.
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Другий театральний шедевр Г. Перселла – «Королева фей», пов’язаний
безпосередньо зі смаками і звичками, які панували в Англії в епоху
Реставрації. Суспільна атмосфера породжувала такі вимоги до мистецтва, які,
за влучним висловом Бєлінського (що відноситься, ясна річ, до іншої епохи),
могли бути з однаковим успіхом задоволені як геніальністю, так і
посередністю. Будь-який низькопробний драматург, який «компонував»
розважальні фривольні комедії, відповідав смакам глядача не менше, а може,
й більше, ніж Шекспір, Марло або Мільтон. П’єси В. Шекспіра давалися в ті
роки тільки в зміненому, або, як писалося в афішах, у «поліпшеному»
(«improved»), вигляді. До тексту вводилися чужі вставки. Прекрасний стиль
спрощувався та вульгаризувався. Нагромадження видовищно-сценічних
ефектів спотворювало

шекспірівські

драми

до

невпізнання. Всі

ці

дивертисменти, вставки йшли обов’язково з музичним супроводом, – пише
В. Конен [59].
Саме такого роду «цикл дивертисментів» до театральної п’єсі й являє
собою «Королева фей». У низькопробному тексті, покладеному Г. Перселлом
на музику, немає жодної фрази, що належить В. Шекспір («Сон літньої
ночі»). На долю Г. Перселла припало оформлення фантастичних балетних
сцен, пантомім, декоративних процесій, гротескно-комедійних масок й
«антимасок», що з’являються в кожній дії. У цих обмежених рамках
композитор створив музику приголомшливої сили, що перевершує «Дідону і
Енея»

своїми

масштабами

та

різноманітністю.

Тут

і

блискуча

інструментальна музика, що передбачає сюїти і концерти Кореллі, Вівальді,
Баха. Тут і скерцозна феєрія в дусі романтиків XIX ст., і виразні ліричні
епізоди – водночас і витончено-тендітні й пронизані глибоким сумом.
Особливо свіже враження справляють англійські сільські танці та пісні, що
з’являються нарівні з загальноєвропейськими «аллемандами», «курантами»,
аріями...
Г. Перселл серйозно замислювався над становищем музики в Англії.
Принаймні у двох літературних документах він ділився своїми роздумами з
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городянами Лондона, умовляючи їх відмовитися від обивательського
ставлення до музичного мистецтва та присвятити громадські сили розвитку
національної опери й серйозної інструментальної музики. Але, як відомо,
його звернення не знайшло відгуку. Після нього розвиток національної опери
припинився.
У створеній його послідовниками «баладній» опері творчі шукання в
галузі музики було повністю виключено; вона будувалася на популярних
мотивах, що панували в міському побуті. Класичним взірцем цього типу є
знаменита «Опера жебраків», у якій на долю композитора припало тільки
аранжування знайомих наспівів, що з’являються по ходу розвитку п’єси.
У аристократичному середовищі культивувалася чужоземна італійська
опера, що не мала ні найменшої підтримки широких демократичних кіл.
Протягом двох століть англійський театр підкорився чужим традиціям («На
цілі два століття Англія стала в музиці «споживачем», але не «виробником»
[60, с. 434]).
Вже в наш час, коли почали з’являтися перші англійські музичні драми,
перед трупою найбільшого лондонського театру «Covent Garden» виникла
гостра необхідність почати пошуки власного національного виконавського
стилю. І першим кроком в цьому напрямку була постановка опери
Г. Перселла «Королева фей». Вона приєднала вкорінені чужоземні традиції
до художніх принципів провідного англійського композитора Бенджаміна
Бріттена, що пропагував у своїй музиці мелодійний речитатив, побудований
на національно-мовних особливостях мовлення, способи донесення сенсу
співаного

слова,

економне

і

диференційоване

використання

інструментальних засобів [71].
Таким чином, саме в творчості Б. Бріттена остаточно утвердився
англійський вокально-виконавський стиль. Цікаво, що у російському
музикознавстві лобре вивчено його оперну спадщину. Однак вокальний цикл,
пов'язаний з поетичними текстами китайської поезії доби Тан ще не ставав
предметом розгляду стильових засад Майстра. Втім це чекає нас попереду.
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3.2 Камерно-вокальний стиль Б. Бріттена: «Пісні з Китаю», ор. 58:
діалог культурних традицій
Діалог культур як прикмета глобалізації сучасного вокального мистецтва
постійно затребуваний не тільки з науково-дослідницької, а й практичної
точки зору – як матеріал для вироблення програмних стратегій співочих
конкурсів і навчання сольного співу на кафедрах вищих музичних
навчальних закладів не тільки в Україні, але і в Китаї.
Починаючи зі зламу ХІХ – ХХ століть екзистенція духовного життя
композитора в камерно-вокальному жанрі стає дуже залежною від
комунікації зі своїм слухачем. З багатьох причин вона виявляється елітарною
(трансформація засад музичної мови, відмінності вокалізації в різних
співочих школах, фонетичні складнощі мови оригіналу). Однак усі труднощі
долаються в реальній діяльності вокалістів, оскільки для справжніх цінителів
ліричного жанру сила співу – в онтологічній прив’язці людини-творця до
духовного коріння буття, етичних цінностей суспільства (природи, любові,
Бога) і його мистецького життя. Як справедливо зазначила В. ВасінаГроссман при вивченні аналогічних процесів у європейській вокальній
музиці, «... вловити й усвідомити закони поєднання двох складових
вокального твору – слова та музики, кожна з яких є складною і
багатозначною, – справа не легка» [9, с. 280].
Завдання цього підрозділу – розкрити специфіку вокального стилю
Б. Бріттена на основі інтонаційного аналізу циклу ор. 58 «Пісні з Китаю» як
вираження інтернаціонального дискурсу британської традиції. На цій основі
можливим є залучення уваги вокальної еліти до оригінальної інтерпретації
діалогу культурних традицій Європи і Китаю.
Вокальний цикл «Пісні з Китаю» написаний Б. Бріттеном 1957 року для
Пітера Пірса (тенор) і Джуліана Бріма (гітара). Цей твір являє собою
винятковий випадок «зустрічі» двох культурних традицій – англійської (в
особі Б. Бріттена, який перебуває вже в розквіті свого композиторського
таланту) і китайської поетичної системи мислення, відображеної в
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стародавніх текстах епохи Тан, із якими композитор познайомився під час
подорожі країнами Сходу.
Йтиметься про звернення автора опер «Пітер Ґраймс», «Поворот
гвинта», «Проста симфонія» до жанру камерно-вокального циклу. Поетичний
світ «Книги пісень», Бо-Цзюй-І, Ву Ті, Лю Ю (епоха Тан, VI століття) став
для композиторів ХХ століття класичною основою осягнення східної
ментальності.

«Родзинку»

вокального

циклу

вміщено

в

унікальний

«любовний дует» гітари і тенора, як втілення ідеальної гармонії. Пошук
консенсусу для автора не в сучасному йому світі, а в глибині століть:
мудрість старокитайської поезії допомагає герою музики знайти твердий
ґрунт під ногами, прийняти оптимістичну концепцію буття.
Звукоóбразний світ «китайських пісень» оригінальний і відображає
ментальні якості вокального стилю як їх автора, так і національної специфіки
китайської культури, її поетики та звукоóбразного мислення. Жанровостилістичні особливості твору продиктовані не тільки своєрідністю
вербальної основи – поетики китайської образної системи, а й органікою
особистості композитора, його світовідчуттям, чутливістю до втілення
поетичного тексту, тонким і натхненним слухом інтерпретатора поезії
далекої епохи. Мислення композитора відзначається ладо-гармонійною
своєрідністю та об’єктивним «фокусом» світосприйняття. Останнє впливає
на закономірності інтонаційної драматургії, вільної від психологічних
надмірностей європейського романтизму, у надрах якого сталася жанрова
форма вокального циклу.
Ще В. Васіна-Гроссман точно поставила діагноз основної проблеми
інтерпретації камерно-вокальної музики ХХ століття. «... Вокальні жанри в
цілому «консервативніші», стійкіші й кожне більш-менш рішуче ламання
традицій мусить подолати певний спротив співаків і слухачів [9, с. 273]. Як
приклад наводиться геніальна музика М. Мусоргського, чиї вокальні цикли
через 100 років не стали репертуарними. Що ж говорити про інші, більш
«молоді» явища, які підпадають під цю проблему.
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Характер співвідношення музики та слова є «наріжним каменем»
наукового осмислення еволюції вокального стилю в композиторській
практиці ХХ століття. До суперечностей і втрат камерно-вокального жанру
Новітньої доби дослідники відносять втрату мелодії та кантилени як
важливих комунікативних якостей «товариськості» музики. «Золотий вік»
закінчився в камерно-вокальній творчості Й. Брамса, – вважає В. ВасінаГроссман [9, с. 274]. Ще одне зауваження вченого свідчить про значну роль
адресата (публіки) як умови спілкування вокального жанру: демократизм
музичної мови або її «зашифрованість» значно впливають на його
виконуваність [там же].
Як відомо, більшість своїх творів вокального жанру Б. Бріттен писав
для тенора Пітера Пірса, тонкого музиканта, відомого своїм виконанням
пісень Ф. Шуберта. Звідси аналогія: герой цієї музики – людина незвичайна,
поет – за аналогією з романтичною культурою Західної Європи. Такий герой
не зрозумілий і не прийнятий суспільством, зате він щедро обдарований
талантами, тонкою душевною організацією.
Гітара здатна слугувати основою для імітації китайського струнного
інструмента пипи (лютні). Незвичайна експресія вокальної музики Б. Бріттена
в цьому випадку полягає в фактурної прозорості та філігранності загального
звучання, що додає вишуканість східного колориту. Разом темброве
вирішення (тенор і quasi-пипа) співзвучні уявленням композитора про
архаїку життя далекого Китаю і первозданність як умову щастя –
прекрасного і недосяжного ідеалу, мрії про кращий світ. Зокрема, серед
інших прикладів звернення композиторів ХХ століття до лірики епохи Тан
можна

назвати

твори

Антона

Веберна,

Георгія

Свиридова,

Едисона Денисова, Миколи Пейка, Андрія Рудянського, також маловідомих
широкому загалу стилю Б. Бріттена. Нам належить оцінити його образний
лад у дзеркалі інтонаційної драматургії циклу, ширше – поетичної традиції
Китаю як об’єкта композиторської інтерпретації. На цій основі можуть бути
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систематизовані загальні уявлення про національний вокально-британський
стиль як відмітну характеристику її національної традиції.
Звернімося до аналізу обраного твору для характеристики вокального
стилю в аспекті національно-мовної і інтонаційної специфіки.
Художня єдність шести мініатюр із програмними назвами, не
пов’язаними загальним сюжетом, являє собою скоріше альбом із зовнішніх
вражень і картин життя мандрівника. Хоча є винятки: «Депресія» (№ 5)
«випадає» із загальної драматургічної «канви», відносячись явно не до
зовнішнього плану, а скоріше, оголюючи автобіографічний мотив модної для
«декадансу» першої третини ХХ ст. авторефлексії. Можна пунктиром
намітити психологічну лінію, яка містить натяк на внутрішні переживання
автора (№№ 2; 4; 5).
Відкриває цикл «Колесо фортуни» – алегорія середньовічних уявлень
про долю людини. Образ колеса створений за допомогою секвенціювання
короткої теми активного характеру. Вихідну тему а (першу фразу) в партії
canto побудовано на поспівках у низхідному русі (від тонічної квінти до
терції основної тональності F) із подальшим стрибком угору на чисту кварту
(до VI-го ступеня). Починаючись із характерної синкопи в нюансі f, вона
звучить яскраво і «задерикувато», задаючи тон оптимістичному прийняттю
життя, згідно з віруваннями давніх культур.
У гітарному тематизмі слух ясно розрізняє два фактурні плани: верхній
– паралельні квінти, які виділяються артикуляційно; нижній – ритмічна
фігура шістнадцятих тривалостей, що то піднімаються вгору, то опускаються
вниз – звукова «емблема» колеса.
Починаючись у F-dur міксолідійському, canto підхоплює фігуру
«колеса» в тональності D-dur (в лідійському «забарвленні»!). Фермата
розділяє першу фразу теми від другої – в2.
«Зсув» на нову звуковисотність відзначено нюансом piano (м’якодушевна покірна відповідь людини на заклик долі), але з інтонацією тритону
(зб. 4), що підсилює внутрішнє напруження – відгонить дисонансом «метал»
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голосу Фортуни. Метрично теми знаходить стійкість (бо з другої фрази
звучить не з-за затакту, але вже c сильної частки, хоча і подовженої за
рахунок синкопи на «восьмушці»). При цьому гітарні фігурки темброве і
ритмічно варіюються: висока, дещо «сухувата» теситура, і дзеркальні
перестановки (звернення і ракоходи) значно оновлюють шлях «колеса».
Так, експозиція першої вокальної мініатюри циклу утворюється як
розімкнутий період із двох пропозицій неповторної будови (a + b),
неквадратної структури (7 + 6). У партії гітари зупинка на домінанті
«омінорює» терцію (as – замість a), немов відлуння вокальної інтонації
засмутилося. В цілому для віршування старокитайської традиції характерною
є асиметрія, що відбивається на музичному синтаксисі, а також формуванні
уявлень про час, його закони (відсутність у партії вокалу регулярної
акцентності й постійне уникнення між партіями метро-ритмічної єдності,
панування комплементарності).
Другий розділ (т. 14) на тому ж музичному матеріалі (a1 + b1)
позначений секвенцією та поверненням тихої звучності (за аналогією з
другою фразою рр): терасоподібна мелодика, підіймаючись по акордиці gmoll і міксолідійського Es-dur’а, кадансує в A-dur (т. 19). У партії гітариста
виникає дисонуючий підголосок: за рахунок міксолідійської поспівки des-cdes-es-f на фоні терції сis тональності A-dur!
Продовження теми в (тт. 21-26) включає приголомшливий ефект
«секундового тертя» (від поєднання двох тональних вимірів: A-dur у партії
вокалу і Fis-dur – у гітари (т. 22).
Можна трактувати проведення двох тем – а + в) як самостійні періоди
(АВ), тобто двочастинну безрепризну форму). Однак ми схильні вважати, що
для китайського письма характерними є дрібні побудови, пов’язані за
контрастом семантичними зв’язками. Точно так і побудовано експозицію: а –
образ колеса, в – суб'єктивна реакція людини.
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Химерна ладо-тональна гра містить енгармонічну заміну (в т. 22 Fis –
Ges, і розв'язок у G-dur), створюючи ґрунт для «зримих» асоціацій із
невідворотністю Фортуни (тт. 25)!
Іще один підйом теми в (з A-dur’ної сфери на висоту E-dur) у
кульмінаційній динаміці ff вказує на динамічну репризу (з т. 27). Ключові
слова «The big chariot» виділено найвищою теситурою (g2 -fis2) і наступним
низхідним рухом, що нагадує сміх. Стилістично репризу позначено новою
якістю:
• трансформацією основної теми (a2 + a3) і відмовою від матеріалу другої
фрази (в);
• ладовою перемінністю (гра «мерехтливої» терції a-as);
• ритмічним дробленням теми а з «гальмуванням» на висхідній кварті та
тривалою зупинкою на дорійському ступені.
Несподівано міксолідійський тон es2 «відводить» мелос униз по
фригійському звукоряду (натяк на семантичну фігуру смерті) до тоніки f. І
рух зупиняється... Лише гітарні «баранці»-обспівування з шістнадцятих –
семантичний знак руху колеса – намагаються вирватися зі знайденої
фригійської суворості на простір сонячного F-dur’a (т.42). Тритоновий «слід»
хмаркою розчиняється в натуральному звукоряді третьої октави. Залишається
лише здивування («...що це було?»).
Друга мініатюра «Стара лютня» (поезія Бо Цзюй-І) являє своєрідну
«побічну партію» в драматургії циклу – це контраст жіночно-м’якої мрії про
щастя на противагу маскулінно-енергійному «Колесу Фортуни». Повільно
«пливе» спогад під звуки старої лютні в матовому гармонійно-дисонантному
серпанку про те, чим і як жило закохане серце. Цікаво, що ця мініатюра
відкриваються не паритетним звучанням голосу і гітари (як в 1-му номері
циклу), а інструментальним вступом гітари – в наслідування грі на лютні.
Відмітними рисами гітарного стилю «Старої лютні» є безліч сегментів
музичного тематизму, «спаяного» в поетичне звучання статичного образумоноліт:

дисонантні

опори

гармонічної

вертикалі

(нони,

септими);
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комплементарний ритм і поліритмія з вільно варійованим метро-ритмічним
малюнком усередині великих тривалостей, де дихає «биття» дрібних
шістнадцятих і тріолей; органний пункт на двох тонах e-fis (basso оstinato).
Верхній пласт тематизму гітари розвивається також варіанто, за
принципом soprano-ostinato, що надає музиці ауру казкової колискової,
ірреального життя в напівсні. Мелодію соліста позначено авторською
ремаркою «always and parlando». При виписаних при ключі знаках
тональності H-dur партія canto обіймає амбітус тональності Е-dur: рухається
вгору по звуках тонічного тризвуку, зачіпаючи висхідну кварту аis-dis і
плавно спускаючись по низхідній гамі. Не відразу слух розуміє, що це не
еолійський, лідійський мажор, настільки незвично (з точки зору європейської
тональної системи) сприймається мелосна сфера цієї поетичної мініатюри,
зачаровуючи звуковим пленером і східною магією ритмо-тембрових діалогів.
За структурою в темі соліста відчутна ясно виражена квадратність, що
є типовим для інструментальної музики, орієнтованої на танцювальні рухи.
Однак повільний темп і химерна ритміка вуалюють її функцію дискретності.
Щодо формоутворення можна говорити про форму першого плану – варіації
на басо остинато («форма як процес», за Б. Асаф’євим). Тоді як ясно помітна
схема простої двочастинної репризної виявляється спиненою «формоюкристалом» («форма другого плану», за теорією Вл. Протопопова):
Схема 3.1
а + а1 – в + а2 (з кодою на новому матеріалі)
У репризі образ переосмислено в аспекті внутрішньої трансформації: тема
canto несподівано позбавлена звичної гітарної підтримки (перерване оstinato).
Самотньо звучить замикання низхідної гами в заключному кадансі теми
гітари; йому вторить у вільному польоті тенор (ремарка ad libitum) і завмирає
на G-dur’й інтонації, в порушення закону тональної репризи.
Маленька кода у швидкому русі тріолей (вказівка темпу Quick), де
кожна восьма – хоровод тридцятьдругих тривалостей (чверть = 104),
стверджує функції тоніки G і домінанти D навколо розлому – нової точки
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ладової опори. Зруйнована ілюзія полону далекої старовини (лідійський лад –
знак архаїки22), повернувши свідомість до містичного стану, від інших світів
– до реальної дійсності.
Вербальний текст може пояснити звуконаслідувальність коди, однак і
без нього ефект виходу зі статики блискуче проілюстровано тембровосонористичним комплексом. Кода робить композицію в цілому відкритою
(терцове зіставлення тональностей: замість E – G). Тріольний рух
асоціюється з сонячними відблисками, що розбудили своїм мерехтінням
нічну мрію і воскресили героя «тут і зараз» до усвідомлення Істини: є й інше
життя...
«Пекельний вітер» – третій романс із циклу Б. Бріттена, лаконічний
завдяки найдрібнішій часовимірювальній одиниці і дуже швидкому темпу (за
розміру дві чверті пульс вимірюється тактом). Його функція – показ
конфлікту «природа – людина», який проходить на фоні стихії, що
розбушувалась і тому її можна порівняти з сонатною розробкою. Тему вітру
вирішено в токатно-моторній стилістиці, що не є типовою для вокальної
музики, зате зручною і звичною для гітарного інструменталізму.
Основна тема canto (тт. 1-12) – монолітний період із двох мелодійних
фраз (5 + 5) на фоні остинатної фігури руху в партії гітари – цементує
уявлення про загальні засади цієї вокальної п’єси E-dur завдяки знакам,
виставленим у ключі та органному пункту, що нагадує прийом із другої
частини циклу «Стара лютня»). У міру розвитку ладову сферу ускладнено: в
експозиції – лідійською квартою, далі висхідним мажорним пентахордом на
низькому ІІ ступені (т. 9-10), що збігається з початковою темою «Колеса
Фортуни» на тій же висоті в тональності F-dur (як нагадування про тему
«колеса»).

22

Виникає асоціація з «Курськом піснями» Г. Свиридова, де розпізнавальним знаком російської
фольклорно-обрядової архаїки композитором було обрано підслухану в старовинних мелодіях лідійську
кварту.
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Розвиваючий розділ В на новому тематичному матеріалі позначено
нестійкими вступами соліста (з синкопованим ритмом), що створюють
«рвані» пориви вітру, двічі повторені (тт.13-18). І завершується вторгненням
Ре мажорного «дмуху» повітря в партії гітари, закріпленого при повторі в
партії тенора пісенною фразою (на домінанту нової тональності).
Новий етап розвитку (з т. 25) до початку домінантового органного
пункту (т. 38-43) на квінті основної тональності (чергуванні 1-го і 5-го
ступенів). Ще одна Ре мажорна вставка – кульмінація розвиваючого розділу
вокальної мініатюри.
«Тиху» репризу (в динаміці рр) у вокальній мелодиці позначено
переважанням лідійських оборотів, які завершуються на тоніці через «спуск»
на фригійський ступінь, що ще більш затьмарює сприйняття вихрового
потоку. Звертають увагу дзвінкі секунди в гітарному тембрі ais-h – знак
лідійської ладовості (синонім стихії, а можливо, відчуженості).
«The Herd-Boy» – новий етап в образному розвитку драматургії циклу:
образ хлопчика-погонича вносить заспокоєння. Композитор уперше вдається
до елегійної тональності g-moll, яка недовго панує у вступі (2 такту). У
вільному русі починає свою пісню соліст. Основний танцювальний образ
позначено авторською ремаркою Rhythmik і танцювальним ритмом гітарного
супроводу в дусі фанданго (розмір 6/8). Тема – моноліт співу і танцю –
вельми експресивно завойовує все нові вершини: в експозиції – це тон e2,
позначений найдовшою тривалістю і чітким кадансом.
Завершення першої строфи припадає вже на звук fis2. Після деякого
блукання в бемольних переходах (c-moll – f-moll) впізнається висхідний
лідійський хід (майже цитати з теми «колеса») і, нарешті, ствердно
впирається в квартовий стрибок, вершина якого стає центральною
кульмінацією драматургічного розвитку цієї вокальної мініатюри на тоні g 2.
Завершується мініатюра обрамленням темою вступом у більш багатому
варіанті, демонструючи нову якість попереднього розвитку. Так, «The Herd-
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Boy» можна розглядати як інтермецо, перепочинок між двома суміжними
станами людського серця – боротьбою і зневірою.
Для трагічного центру своєї «китайської саги» Б. Бріттен обрав текст
Бо Цзюй-І про тяготи самотності з характерною назвою «Depression» (№ 5).
За емоційністю основна тема canto різко відрізняється від попередніх
звукообразів, однак за музичною стилістикою похідна з основного лейткомплексу «Колеса Фортуни». Секундові та квартові ходи в протирусі та в
дуже повільному темпі з характерним пунктирним ритмом на сильній долі 4
відображають тяжку для душі героя рефлексію самотності та страху. У
гітарному інструменталізмі виникають багатозвучності та паралельні ходи із
захопленням різких перечень (семантика страху); порожні квінти, паралельні
кварти і секундові грона лякають психічну ауру п’єси.
Вільна мелодекламація насилу піддається фіксації формотворчого
процесу, він видається вільною імпровізацією, що спонтанно розгортається
на наших очах від сповіді бідного героя. Виконавець мусить відчути і
вловити подих «внутрішньої мови» героя, задушливого відчуття втрати
радості життя. Синкопована «фігура мови» підсилює ефект спотикання,
втоми душі (Аналогія з темою К. Дебюссі «Кроки на снігу» з циклу 24
прелюдії для фортепіано). Інтервально домінують інтонеми великої секунди
та чистої кварти, на відміну від закличної кварти в експозиції циклу, тут вона
має спадний рух, звідси її спорідненість із жанрами плачу (заплачки, за
українською версією).
У міру розвитку чітка тональність не змальована: скоріше, композитор
свідомо спирався на серіальну структуру. Скорбота досягає нижньої межі:
довгий звук на тоні f асоціюється з відчайдушним криком. У партії гітари
багатозвучності досягають межі – шестизвучні грона імітують стогони
(верхній голос акцентує лінію секундових ламентацій (lamento – знак
людського страждання, оплакування своєї земної юдолі).
Вихід із душевної кризи знаходиться в фіналі циклу – «Танцювальна
пісня». Лейт-інтонацією заключного вокального образу знову є висхідна
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кварта, яка звучить весело і заклично. Її ускладнена метро-ритмічна сітка на
7/8 весь час варіює акценти, створюючи ефект архаїчного свята.
Стрибкоподібний акомпанемент гітари вторить солістові, утворюючи
самостійний

одностайний

метро-ритмічний

і

фактурний

малюнок.

Тональність E-dur всередині свого «ладового поля» мерехтить іноладовими
вкрапленнями (міксолідійський ступінь, двічі повторені ходи на збільшену
октаву з хроматичними «мереживами» в партії гітари). Виникає асоціація з
поверненням

колеса

Фортуни,

настільки

багато

спільного

виявляє

інтонаційна драматургія «початку і кінця».
Друге проведення теми виконує функцію екстатичного розвитку до
найвищої точки здіймання танцюючого духу з подальшим станенням,
точніше гальмуванням руху (реприза). Найбільш складно організована
формула 2 + 2 + 3 чергується з іншою схемою акцентів: 3 + 2 + 3, потім 2 + 3
+ 2. Звуковисотною вершиною стає тон g2. Складними для інтонування є
спадні фрази на дециму fis2, хроматичні фігури в швидкому темпі.
Фінальна пісня – найскладніша у виконавському плані: вимагає від
співака вищого напруження фізичних і психічних сил, технічного володіння
голосовим апаратом, особливо на довгих (витриманих) тонах у високому
регістрі. Складний гармонічний стиль інструментального супроводу в умовах
дуже швидкого темпу являє певну складність при ансамблевому виконанні.
Смислове завантаження заключного номера повертає семантику образного
розвитку загальної драматургії циклу до його витоку (№ 1), що дозволяє
говорити про символіку кола в його організації (данина середньовічній
містиці, де число відіграє роль істинного знання).
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Висновки до Розділу 3
1. Виявивши основні етапи становлення та формування вокальної
культури в Англії протягом XVI – XX століть, резюмуємо: основні
стилістичні риси, властиві баладі як основному національному жанру лягли в
основу

англійського

вокально-виконавського

стилю,

зумовивши

його

подальший розвиток. Найбільш яскраво це виявилось у превалюванні
мелодекламаційних прийомів, які й донині залишаються «візитівкою», як
англійського, так і американського вокально-естрадного стилів.
Домінування речитації над вокалізацією ріднить англійську вокальну
традицію з німецько-австрійською. Сутність цієї спорідненості укладена в
схожих фонетичних характеристиках англійської та німецької мов: вони
обидві належать до західнонімецької мовної гілки. Їх спільною особливістю є
панування приголосних над голосними (їх усього п’ять).
Одначе при всій лексичній близькості англійська та німецька мови
зовсім різні фонічно. У німецькій мові приголосні вимовляються більш
твердо та коротко і дотримуються чітко фіксованої висоти мовної інтонації
(«високої» або «низької»). Англійській мові властива м’яка атака при
вимовлянні приголосних і більш гнучка мовна інтонація, в чому не останню
роль відіграє велика кількість дифтонгів [68].
Згадана раніше вокальна мелодекламація23 вимагає ясної та виразної
актикуляціі, яка в повному обсязі досягається фонопедичним прийомом, так
званою «позицією відкритої гугнявості» (головним резонатором або зоною
твердого піднебіння), що дозволяє без зайвих зусиль створити максимально
сильний, яскравий і близький звук.
Ясна вимова – головна «догма» англійської фонетики, яка реалізується
через вокальне мовлення. Можна нагадати, що у вокалізації (на відміну
мелодекламації) поєднуються все та ж «позиція відкритої гугнявості»
водночас із «вокальним позіханням» (піднятим м’яким піднебінням), що

23

Це яскраво проявиться при сприйнятті виконавського стилю Пітера Пірса, зокрема, його першовиконання
«Пісень з Китаю» ор. 58 Б. Бріттена.

162

забезпечує протяжний, польотний і купольний звук, яким так славиться
італійська вокальна школа.
2. «Китайські пісні» ор. 53 Б. Бріттена є безцінним внеском у духовну
рефлексію європейської самосвідомості ХХ століття, підказану поетичним
мисленням стародавнього Китаю. Створені Б. Бріттеном китайські образи
світу (природи, мистецтва) не поступаються за красою першоджерелу.
Причому, ця система має різні градації пізнання краси образів музичного
Сходу: композитор – поет; твір – виконавець; педагог – учень. Єднає усіх
музика як суб'єкт спілкування і як об'єкт оцінки Іншим (публікою).
У складній картині культурних взаємодій і перетинів різних вокальних
традицій Європи Схід стає провідною зіркою для входження в ментальний
світ китайської поезії в дзеркалі європейського світовідчуття Поета.
Ладогармонія поряд із химерним темпо-ритмом і метричною сіткою, вільною
від дискретності й регулярної акцентності, незвичайним темброво-фактурним
дуетом викладу музичної думки, створює умовний образ Сходу, дух
первозданності, свободи від ознак європейської цивілізації.
Стилізація китайського колориту є присутньою і в інтонаційнообразному ладі вокальних мініатюр завдяки моделюванню музичних
символів і архетипів китайської культурної традиції, що склалися в нашій
уяві. Серед них вирізнимо тембри інструментів (піпи, флейти, ударних),
природні стихії (вода, вітер, гори, місяць). Свідоме об’єднання різних
елементів музичної мови в творчий синтез дозволяє Б. Бріттену «прокласти»
власний шлях до прочитання «культурного коду» китайської культури й
інтенціонального передбачення її духовної спорідненості з європейською
самосвідомістю ХХ століття. В цьому і полягає герменевтичний «ключ» до
розуміння вокального стилю «Китайських пісень Б. Бріттена» для сучасного
співака-інтерпретатора.
Відзначимо досвід втілення англійським композитором китайського
образу світу на грунті вокально-виконавської традиції через моделювання
знаків і символів «пам’яти культури», помножених на загальнолюдські
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архетипи людського буття (життя – смерть; любов – страждання; Я-Інший).
Зокрема, вокальному стилю Б. Бріттена притаманні такі принципи, як:
 мініатюрізм – лаконізм музично-ліричного висловлювання в «миттєвому
часопросторі»;
 синтаксична асиметрія композиційних розділів віршів малої форми;
 сочетание ясності, наочної конкретності з відкритою асоціативністю і
багатозначністю звукових образів;
 багатство ритміки, реалізованої у розмаїтті метро-ритмічних і темпових
градацій музичного часу, який має власний вимір, пульсацію, характерність;
 опора на танцювальну метрику, що вносить жанровість у символікv деяких
образів (наприклад, «колесо Фортуни», заключна «Danse Song»);
 перевага модальним ладам (лідійський, міксолідійський, фригійський) в
умовах політональності;
 супідрядність двох (або більше) ладових сфер, окремо «вбудованих» у
тональності інструментальної та вокальної партій.
Відштовхуючись від тези, що вокальний стиль різко змінюється в
залежності

від

адресата,

зробимо

висновок

щодо

комунікативних

особливостей драматургії вокального циклу «Пісні з Китаю». Він написаний
для співака-інтелектуала, однак нескладний для розуміння меломанів – тієї
публіки, яка хоче мати посередника між земним і небесним, шукаючи
зустрічі має довіру співакові, «іде за ним» в «тонкі» сфери духовного світу.
***
Після «Пісень із Китаю» композитор напише ще один твір для цього
складу – вокальний цикл «Folk songs» (1961). Аналіз художньої концепції
«китайських пісень» лише трохи відкрив величезне багатство мелодійного
мислення англійського композитора, його неабиякий дар інтерпретації
поетичного слова.
На наше глибоке переконання, лінію вивчення вокальної лірики ХХ
століття в стильовому вимірі англійської музичної традиції слід продовжити,
включивши в досліджуване коло проблем вокального стилю ще й зразки
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оперної творчості Б. Бріттена, посильні з технічної точки зору вихованцям
вищої музичної школи Китаю.
Тож, починаючи з XIX століття, виконавці починають опрацьовувати
різні національно-вокальні традиції, пробувати свої сили у різних стилях і
жанрах. Завдяки цьому вже в першій половині XX століття відбувається
становлення єдиного загальноєвропейського вокального середовища, –
вокальна культура стає феноменом загальноєвропейського значення. І ця
тенденція, на нашу думку, крокує і понині.
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ВИСНОВКИ
Сформулюємо загальні результати і спостереження відповідно до
поставленої мети і завдань.
1) Теоретичні підходи до вивчення вокальних творів складають основу
академічної освіти співака. Однак їх недостатньо при засвоєнні сучасних
зразків вокальної музики (через ускладнення музичної мови, формотворення,
зміни стильових тенденцій новітньої культури). Тому слід підключати в
методологію вивчення вокальної інтерпретації різні механізми і когнітивні
моделі з царини філософії, музичної психології та семіотики, духовних
практик.
Вказано на значимість інтерпретологічного підходу, йдеться про типи
інтерпретування в музичній творчості: виконавсько-педагогічний (практика
викладання співу в системі сучасних вищих музичних навчальних закладів
України і Китаю (м.Ухань)); науково-дослідницький (порівняльний аналіз
жанрово-стильових

пріоритетів

вокального

виконавства

на

матеріалі

навчальних програм сольного співу); композиторський: введено у науковий
обіг «Пісні з Китаю» Б. Бріттена інноваційний зразок діалогу культурних
традицій «Схід – Захід», а також зразки китайської народної пісні та
сучасних романсів.
З

особистісного

досвіду

виконання

сучасної

музики

автором

пропонованого дослідження формується інтерпретологічний дискурс. Його
предмет – зона переходів аналітичних механізмів свідомості співака в
інтонаційно-діяльнісну співтворчість виконавця як уособлення образа Поета.
Актуальність вивчення досвіду інонаціонального вокального мистецтва на
етапі глобалізації зростає, оскільки роль інтеграційних процесів у середині
вокальної культури Китаю і України відбиває докорінні зміни в психології
творчої діяльності, в художньому обміні інформацією, у формах синтезу
науки і музично-виконавської практики.
2) У пропонованій дисертації вперше визначено жанрові критерії
репертуарної політики в класах академічного співу на прикладі провідних
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кафедр сольного співу України (Харківського національного університету
мистецтв імені І.П.Котляревського) та Китайської Народної Республіки
(Уханьської консерваторії). Досліджено «Програми», укладені у якості
кваліфікаційних вимог вищої школи України, за жанрово-стильовим змістом
співпадають з тими, що діють на сучасному етапі професійної підготовки
академічного співака у Китаї. Визначено жанрові та стильові координати
програмування,

що

слугують

гарантом

забезпечення

спадкоємності

європейського мистецтва в системі культурного діалогу «Схід – Захід»
(«своє – чуже»). Сучасні програми професійної підготовки вокалістів
відповідають

усім

засадам

–

психолого-фізіологічним,

теоретико-

педагогічним, жанрово-комунікативним і концертно-творчим (розподіл на
оперний та концертно-камерний спів) – професійної діяльності співака.
3) Розмаїття

композиторських

стилів

у

історичній

еволюції

європейської музичної традиції базується на усталеному жанровому «древі»,
що ніби утримує на собі генетичні «скреби» культури вокального
інтонування. Розширення образно-стильових меж академічного виконавства
у Китаї йде шляхом як екстенсивного, так і інтенсивного засвоєння
національних зразків трьох основних складових вокального жанру: «народна
пісня – класична пісня/романс – арія». Як наслідок, китайські вокалісти
добре інтегровані в інонаціональні музично-виконавські школи і продукують
власну творчість за високими критеріями, відповідними художнім цінностям
європейського і світового мистецтва.
Порівняльний аналіз «Програм сольного співу», діючих на кафедрі
сольного співу ХНУМ імені І.П.Котляревського та Уханьській консерваторії,
багато в чому співпадають. Йдеться не про технологію вокального
виконавства, а саме про творче акме, відповідність сучасним викликам
культури глобалізації. Підґрунтям спорідненості української і китайської
системи навчання вищим щаблям співацької майстерності є установка на
системність

на

жанрово-стильові

пріоритети.

Розширення

жанрово-
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стильових меж сольного академічного виконавства відбувається шляхом
інтенсивного засвоєння «національних образів світу» на ґрунті «трьох китів»:
народна пісня – класична пісня – арія.
4) Вивчення виконавської семантики вокального циклу Б. Бріттена
допомогло вокалісту зрозуміти «художню єдність» (за С. Скребковим)
композитора і виконавця. У виконавському стилі П. Пірса вражає не тільки
наявність внутрішньої цілісності (кожний виконавець має бути рівним не
собі, але й автору музики, щоб заслужити право на інтерпретацію його
твору). У П. Пірса присутня рідкісна інтонація відкритості назустріч
Іншому

–

спів

як

сповідь,

гранична

щирість,

характерні

деталі

самовираження Поета, що разом уможливлюють у стилістиці «китайського
Сходу» Б. Бріттена ідеальний синтез мови і співу, слова і музики. Ця таїна
відкривається лише зусиллями виконавців (співака та інструменталіста).
При «входженні» співака у іншомовну національну традицію засадничу
роль для її розуміння відіграють ментальні психо-фонетичні засади мови і
культури в цілому. Вони знаходять своє відображення в специфіці музичного
тону

(інтонуванні

та

вокалізації),

жанровій

стилістиці,

сприйнятті

часопростору. Музична символіка, обумовлена поетичними образами, слугує
стильовим індикатором, механізмом актуалізації композиторської творчості,
медіатором минулого у сучасність.
5) Специфіка

синергійної

інтерпретації

полягає

у

досвіді

підсумовування трьох діяльнісних рівнів свідомості співака – технології,
психології та духовного досвіду особистості. Синтез вокально-психологічних,
індивідуально-стильових

і

жанрово-комунікативних

принципів

інтерпретування як творчого мислення сучасного співака складає надмету
синергійної концепції музичної науки.
В межах синергійної концепції вокального виконавства суб’єкт і об’єкт
ототожнюються; межі класичної об’єктно-суб’єктної установки подолані.
Діалог суб’єкт і об’єкта перевтілюється у самоспілкування (за формулою
авторефлексії «Я = Я»). У вокальній творчості інтерпретатор має справу не з
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об’єктами, а суб’єктами – носіями самосвідомості художника (поета чи
композитора). Розмаїття композиторських стилів базується на історично
усталеному «жанровому древі», що структурує вокальне виконавство як
самодостатню

сферу

творчості

співаків,

унаочнюючи

спадкоємність

європейської музичної класики, серед інших цінностей національного
мистецтва сучасного Китаю.
6. Вокальний стиль «Пісень з Китаю» ор. 58 Б. Бріттена не має аналогів
у західноєвропейській традиції XVIII–XIX століть: він не схожий ні на одну з
усталених жанрово-стильових моделей вокального мистецтва. Романтичного
в музичній стилістиці твору немає. Наслідування пісенно-фольклорним
прообразам, на які Б. Бріттен був здатним як прекрасний стиліст24, також
відсутні. Дух об’єктивного показу «замальовок з натури» (в дусі альбому
мандрівника з елементами сучасного фотошопу викликає умовну асоціацію з
англійським баладним стилем. Однак вокальному стилю аналізованого циклу
не притаманні такі властивості романтичної вокальної балади, як нарративна
риторика, розгорнутість форми, наскрізний розвиток ізнутрі контрастних,
швидкоплинних епізодів. Втім «бере у полон» мелодекламація, щирість
вислову, чуйність до

поетичного слова, воз’єднання

вокального

й

інструментального первнів музики, завдяки чому народжується геніальний
звукообразний синтез вокальної інтонації та поезії.
Складність творення виконавської інтерпретації твору представляє
дуетний стиль музикування – спів у інструментальному супроводі гітари,
який часто-густо ускладнений в ладо-тональному викладі та розвитку. Втім
«сріблясто-повітряне» темброве забарвлення гітарного звучання утворює
незвично м’ягкий, інтимно затьмарений колорит.
Загальний стиль мелосу в партії canto – декламаційно-баладний (в
мініатюрному часопросторі). Причину оригінальності національно-мовного
дискурсу твору Б. Бріттена можна угледіти в поетиці класичного мистецтва

24

Див. обробки англійських («The Miller of Dee»), ірландських («The Salli Gardens»), шотладських («O can ye
sew cushions») і французьких («Spinner», «Eho! Eho») народних мелодій [16].
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давнього Китаю, у якому композитор знайшов багато спорідненого із
власним світовідчуттям. У першу чергу, це образ Поета та його мандри –
духовний шлях очищення стражданнями: це мудрість споглядання, любов до
природи, картини буття як основного джерела радості, подолання страждань.
Від виконавця цього вокального твору вимагається не лише обізнаність
в англійській мові/мовленні, але й глибинна інтуїция, а також музичний
інтелект. Відтворення стилістики мелодичного речитативу, заснованого на
іншомовній лексіці і фонетиці, можливо лише завдяки чутливому осягненню
мелоса, що виникає у резонансі з поетичним словом. Мелодекламація стає
«візитівкою» англійського вокального стилю.
Найвища

майстерність

англійського

композитора

полягає

у

органічному сполученні простоти та ясності музичної мови, націленої на
втілення поетичного строю стародавньої поезії, в якій міститься вишуканий
та водночас величний дух китайської культури, її жанрово-загострений і
витончено-м’ягкий колорит. Ласкаючий слух інтонаційно-звукова краса та її
споглядання складають зміст цих невибагливо-характеристичних (іноді
філософічних)

вокальних

мініатюр.

Врешті-решт,

публіка,

наче

повернувшись з далекої країни, є задоволеною тим, що вона чує, наче тим,
що бачила у своїх мрійливих подорожах далеким Сходом! Можна казати про
просторовість образності, яку слух бачить, наче очима: навіть без знання
мови перводжерела (основи лінгвістичного повідомлення) музична ідея та
експресія

музичного

відповідальність

смислу

виконавців,

є

зрозумілими

перед

якими

і

постає

очевидними.
завдання

Звідси
яскравої

театральної репрезентації слова-образа, що інтонується.
Інша

виконавська

складність

обумовлена

характером

інструментального супроводу: гитара не виконує функцію акомпаніменту, а
живе своїм незалежним життям, без якого співацьке слово може бути не
сприйнято, а образ в цілому втратити свій сенс. Відповідно, співак мусить
володіти найвисокою ансамблевою культурою і розвинутим слухом
(особливо ритмічним і ладотональним), щоб утворити дует-парітет. Слід
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пам’ятати, що ця музика була написана для музикантів вищого рангу, які досі
є

ідеальними

першовиконавцями,

створивши

еталоний

стиль

інтерпретування «Пісень з Китаю» – цього суто англійського шедевра
вокального мистецтва глобалізованого ХХ століття!
Окрему проблему складають відчуття музичного часу і пов’язана з ним
виконавська агогіка, що закладена в композиторському тексті: поза цих умов
можна втратити ауру співу як невимушеної імпровізації. Останнє зауваження
є дуже важливим для відтворення метро-ритмічної свободи, абсолютної
розкріпаченості, які притаманні вокальному стилю Б. Бріттена. Коли час,
словно птица, аж ніяк не прив’язаний до тактової риски – лише до власного
серця і биття пульсу як реакції на слово, що інтонаційно звучить.
****
Отже, кваліфікаційний рівень магістра академічного співу підкріплено
стандартами його змістовного наповнення та моделювання творчого процесу
в єдності теорії і практики, що сприятиме подальшій глобалізації вокальної
педагогіки в системі вищої музичної освіти України.
Успіхи китайських вокалістів у світовому мистецькому просторі
свідчать, що музична творчість немає національних меж і слугує об’єднанню
людства на засадах духовної краси Божого світу, яку співак утримує, наче
Атлант.
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ДОДАТОК
Приклад 1

1.«Ты мой покой»
музыка Шуберт
《 你是安宁》
《Du bist die Ruh》
2.«Вокализ» Op.34. № 14
Рахманинов
《练声曲》op.34。 No.14
3.«Открой свое сердце»
музыка Ж. Бизе
《敞开你的心房》
ouvre ton Coeur Georges 》Bizet

(немецкий)
[德] 舒伯特 曲
F.Schubert
(русский) музыка
[俄]拉赫玛尼诺夫 曲
(французский)
[法] G.比才 曲
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4.«Блуждающая луна»
музыка
Беллини
《游移的月亮》
贝利尼 曲
《Vaga luna Vincenzo》Bellini
5.«Побег на луну», слова Чэнь Даобин, музыка Лю Цун
《奔月 》陈道斌词 刘聪
6.«Здесь его сладкий голос» из ореры «Пуритане» Беллини (итальянский)
《耳边想起他的声音》- 选自《清教徒》[意]贝利尼 曲
《Qui la voce》（ “Puritani”） Vincenzo
Bellini
7.«Серенада» (немецкий)музыка Р. Штрауса
《小夜曲》
[德] R施特劳斯曲《Standchen》 Richard Strauss
8.« Не ты ли мне в тиши ночной в сладких мечтах явился» из оперы
«Травиата» (итальянский) музыка Верди
《他也许是我渴望见到的人 》 选自《茶花女》
[意]威尔第 曲
《Ah，fors'e lui》（“La Traviata” ）
Verdi
9.«Во сне я коснулся тебя кончиками пальцев» дуэт, музыка Хао Вейя Китай
《在梦里我碰着你的手指尖》
二重唱 , 郝维亚 曲
10.«Жестокое сердце».
(итальянский) музыка Кардилло
《负心人》[意]卡尔蒂洛 曲
《Core“Ngrato 》
Cardillo
11.«Тонкий аромат» слова Чэнь Тао, музыка Сан Бао , Китай
《暗香》陈涛词 三宝曲
12.«Моя стремительная любовь», ария， музыка Хань Тянь《我追寻的爱》
-原创歌曲, 韩甜作曲
13. «Поцелуй» (итальянский) музыка Ардити
《吻》[意] 阿尔迪蒂 曲
《Bacio 》Luigi Arditi
Приклад 2
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1. «Великая душа, великий ум»- Концертная Ария В. А. Моцарта (Австрия)
《 伟大灵魂， 高贵心灵》- 音乐会咏叹调 莫扎特奥地利
2. «О прекрасной мечте Доретты»- из оперы «Ласточка»
Пуччини,
Италия
《 Chi il bel sogno di doretta》 , La Rondine.G.Pucci
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《 多蕾塔做了什么美梦》 -选自歌剧《燕子》
3. «Весенний рассвет»
Китай
《 春晓》 黎英海 作曲， 中国

普契尼， ,意大利
музыка Ли Инхай,

4. «Любовь к родине»
слова Ду Цзисюэ, музыка Лю Цун,
Китай
《 故园恋》
杜志学词, 刘聪曲
5. «Я люблю эту землю»
стихи Ай Цин, музыка Лю Цзайи,
Китай
《 我爱这土地 》
艾青诗 路在易曲， 中国
6. «Майра вариация», казахская народная песня, адаптирована Ху Тинцзянь
《 玛依拉变奏曲》
哈萨克民歌 胡廷江 改编
7. «Как прекрасен, благороден» - опера «Лукреция Борджия»
музыка
Доницетти
《 多么美丽的天之骄子》-歌剧《露克蕾齐雅·宝尔玑雅》
唐尼采蒂曲
《 Tranquillo ei posa 》 - Lucrezia Borgia
G.Donizetti
8. «Ария с индийскими серебряными колокольчиками» из оперы «Лакме»
музыка Делиб
《 印度银铃之歌》
- 选自歌剧《拉克美》德利勃曲Vu va la jeune IndoueLakmé
L.Dsubes
9. «Сердце радости полно»- из оперы «Риголетто» Верди (Италия)
《 亲切的名字》
一选自歌剧《弄臣》威尔第曲,意大利
《 Caro nome》
Rigoletto . G.Verdi
10. «Все праздники в храме»- из оперы «Риголетто» музыка Верди Италия
《 每逢那节日到来》
- 选自歌剧《弄臣》威尔第曲
《 Tutte le feste al tempio》 Rigoletto” G.Verdi
11. «О богиня, взор твой ясный»из оперы «Норма» музыка Беллини
《 贞洁女神》
- 选自歌剧《诺尔玛》贝利尼曲
《 Casta Diva》
- （ “Norma”） V. Bellini
12. «Ах, как поблек ты скоро» из оперы «Сомнамбула» Беллини, Италия
《 啊， 满园鲜花凋零》
- 选自歌剧《梦游女》贝利尼曲
《 Ah！Non credea mirarti 》 ...
Ah， non giunge-“La Sonnambula”V. Bellini
Приклад 3
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1.«Азалия»
Генчен, Китай
《 映山红》
2. «Я люблю эту землю»
Цзайи Китай

музыка Фу
傅庚辰作曲 中国
стихи Ай Цин, музыка Лю
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《 我爱这土地》 艾青诗陆在易作曲
3. «Горизонт», слова Джи Эргелен, музыка Улан Туога Китай
《 天边》吉尔格楞词乌兰托嘎 作曲
4.«Возвращение звезды», слова Ши Цзин, музыка Чжу Лянчжен, Китай
《 归来的星光》 石靖词朱良镇曲
5. «Наблюдение», слова Хао Фэй, композицию Лю Цун
《 眺望》
昊飞词 刘聪曲
6. «Я хочу жить в этом сне» вальс Джульетты музыка Гуно, Франция
《 我要生活在美梦中》
朱丽叶圆舞曲
古诺作曲 法国
《 Je veux vivre Dans ce reve》
（ “Romeo et Juliette） C.Gounod
7. Дуэт «Да здравствует Родина» слова Фан Сяобин, музыка Ци Цзиенбо,
Китай
二重唱《 祖国万岁》
樊孝斌作词 戚建波 作曲 中国
8. «Родина, ласковая мать», слова Чжан Хунси, музыка Лю Цзайи, Китай
《 祖国， 慈祥的母亲》
张鸿喜作词 陆在易作曲 中国
9. «Мир и покой в душе моей», ария Альфреда из оперы «Травиата» Верди,
(Италия);
《 我热情沸腾像烈火》-阿尔弗莱德的咏叹调
选自《茶花女》威尔第作曲 意大利
《 De miei bollent spriti》
. La Traviata
10. «Напрасная серенада»
музыка Брамс,
Германия
《 徒然的小夜曲》
勃拉姆斯 德国
11. «Песня Доретты» ария Магды,
музыка Пуччини,
Италия
《 Vergebiches Standchen》 . Brahms
《 多雷塔之歌》
马格达咏叹调， 普契尼， 意大利
《 Chi if bel sogno di Doretta》
（ La Rondine） G.Puccini
12. «Молодость, где ты» ария Ленского, опера «Евгений Онегин» стихи
Пушкин, музыка Чайковский, Россия
《 青春你在哪里》 连斯基的咏叹调 选自《叶普根尼奥涅金》
普希金诗词 柴可夫斯基 作曲 俄罗斯
«Kуда куда», ария Ленского из оперы "Eugene Onegin" Чайковский (Россия)
13. «Черные глаза»
музыка Авдо,
Россия
《 黑眼睛》
阿夫多 作曲 俄罗斯
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《 черные глаза》
Авдо
14 Дуэт «Положите все партии»
слова Ли Фэнг, музыка Ин
Цинг, Китай
二重唱《 把一切献给党》
李峰作词 印青作曲 中国
Приклад 4

1. «Какое счастье похвалить вас»
Италия
《 多么幸福能赞美你》
诺恩奇尼 作曲
《 Per la Gloria dadorari 》
2. «Здравствуйте, свежесрезанные цветы»
Германия

музыка Бонончини,
意大利
Bononcini
музыка Шуман,
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《 你好像朵鲜花 》
《 Du bist wie eine Blurne 》
3. «Две песни»
Лянчжэнь, Китай
《 两地曲 》

舒曼 德国
schuman
музыка Чжу
朱良镇 作曲 中国

4. «Пожалуйста, передайте ей»
музыка Фальво,
Италия
《 请你告诉她 》
法尔伏作曲 意大利
《 Dicitencello vuie 》 Falvo
5. «Прекрасная роза» казахская народная песня, аранжировка Сюй Чжичэн,
Китай
《 可爱的一朵玫瑰花》
哈萨克民歌 徐志诚 编曲 中国
6. «Пусть повеселится, чтобы выговориться,» - из оперы «Ломбарцы в
первом крестовом походе», музыка Верди, Италия
《 愿把欢乐倾诉》 选自歌剧《十字军中的伦巴第人》威尔第作曲 意大利
La mialetisia infondere》 -from the opera «Lambardi nalla prima cro ciata» Verdi
7. «Посвящение» музыка Р. Штраус, Германия
《 奉献》
施特劳斯作曲 德国
《 zueigung 》
Strauss
8. «Мост»
слова Ю Чжи, музыка Лу Цзайи, Китай
《 桥》
于之词 路在易 作曲 中国
9. «Не плачь, Лиу», ария из оперы «Турандот» Пуччини (Италия
《 别哭吧， 柳儿》
选自歌剧《图兰多特》普契尼作曲 意大利
Non plangere》 Liu from the opera Turandot Puccini
10. «Пожалуйста, не забывай меня» музыка Куртис, Италия
《 请别忘了我》
库尔蒂斯作曲 意大利
《 Non ti scordar di me 》 kurtis
11. «Тоска»
слова Чжан Вей Хан, музыка
Хуан Цзы
《 思乡》
韦瀚章 作词 黄自 作曲
12. «Ты моя радость,» - из оперы «Страна улыбок» Легара (Венгрия)
《 你是我的欢乐》 赖哈尔作曲
选自歌剧《微笑王国》匈牙利
《 Dein ist mein ganzes Herz》 -from the opera Das Land des Lichelas . Llehar
Приклад 5
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1. «Прости, прости» из оперы «Паяцы» музыка Леонкавалло, Италия
《 原谅， 原谅？》 选自歌剧《小丑》列昂卡瓦罗
作曲 意大利
Si puo？...Si puo?（ “Fagliacci”）
Leoncavallo
2.«Как вы можете узнать человеческое тщеславие» из оперы «Дон Карлос»
Верди, Италия
《 你怎能知道人间的虚荣》
选自歌剧《卡洛》威尔第 意大利Tu che le vanita
“Dan Carlo”） G.Verdi
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3. «Мы одинаковые» -из оперы «Риголетто» музыка Верди, Италия
《 咱俩一样》选自歌剧《弄臣》威尔第 意大利
Pari siamo（ “Rigoletto”） G.Verdi
4.«Мой судный день близок» из оперы «Дон Карлос» Верди, Италия
《 我的末日就在眼前》 选自歌剧《唐卡洛》
威尔第 意大利
Per me glunto（ “Don Carlo''） G.Verdi
5.«Во имя искусства, во имя любви» из оперы «Тоска»
Пуччини, Италия
《 为艺术， 为爱情》 选自歌劇《托斯卡》
普契尼意大利
Vissi d'arte， vissi d'amore（ ”Tasca“）
6. «Мир, мир» из оперы «Сила судьбы» музыка Верди, Италия
《 安宁， 安宁》 选自歌剧《命运之力》
威尔第 意大利
Pace， pace， Diomi
（ ''La Forza del destino“） G.Verdi
7. «Ты враг родины» - из оперы «Андре Шенье» Джордано, Италия
《 你是祖国的敌人》选自歌剧《安德烈。谢尼尔》
乔丹罗意大利（ ”Andrea aller''）
8. «Ясный день» из оперы «Мадам Баттерфляй» Пуччини, Италия
《 晴朗的一天》
选自《蝴蝶夫人》普契尼 意大利
Un bel di ,vedremo
（ “Madama Butter ly”） G.Puccni
9. «Родина, ласковая мать», слова Чжан Хунси, музыка Лю Цзайи, Китай
《 祖国， 慈祥的母亲》
张宏喜作词 路在易作曲 中国
10. «Две песни»
музыка Чжу
Лянчжэнь, Китай
《 两地曲》
朱良镇作曲 中国
11. «Азалия» эпизод из фильма «Сверкающая красная звезда» музыка Фу
Генчен, Китай
《 映山红》
选自电影《闪闪的红星》插曲傅庚辰作曲中国
12. «Моя Родина» фильм «Шанганлин»
музыка Лю Ши,
Китай
《 我的祖国》
电影《上甘岭》刘炽作曲 中国
13.Дуэт «Вы леди Валери?» - из оперы «Травиата» Верди, Италия
《 你就是瓦列利小姐吗？》 二重唱选自歌剧《茶花女》威尔第 意大利 Madamigella Valery
“La Traviata”
Приклад 6
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1. «К музыке»
Франц Шуберт, Австрия
《 致音乐》弗朗兹·舒伯特 曲 奥地利
《 An die Musik》 Franz-Schubert
2. «Далекая Санта Лючия»
Э.А. Марио, Италия
《 遥远的桑塔， 露齐亚》E.A.马里奥词
《 Santa Lucia Luntana》 E. A. Mario
3. «Море любви»
музыка Чен Юн, Китай
《 海恋》 陈晓涛作词 陈勇 作曲 中国
4. «Ты мой покой»
Франц Шуберт, Австрия

музыка

музыка

слова Чэнь Сяотао,

музыка
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《 你是安宁》 弗朗兹， 舒伯特作曲 奥地利
《 Du bist die Ruh》 Franz-Schubert
5. «Великая стена навсегда в моем сердце»
музыка Ван Сяоцзюнь, Китай
《 长城永在我心上》王晓君 曲 中国
6. «Запретная мелодия»
Гастальдони, Италия
《 被禁止的音乐》C.戈斯托尔多尼 曲意大利
《 Musica proibita》 Gastoldoni
7. «Идеал»
музыка Ф.П.Тости, Италия
《 理想佳人》 F.P. 托斯蒂 意大利
《 Ideale》 F.P.Tosti
8. «Красавица с верхнего этажа»
Цзы, Китай
《 点绛唇赋登楼》黄自 作曲 中国
9. «Испанская красавица»
музыка В. Джил, Италия
《 西班牙女郎》 v.奇阿拉 作曲 意大利
《 Di spagna sono la bella》
10. «Это моя родина»
музыка Лю Ченшу, Китай
《 这就是我的祖国》卢咏椿词， 陈述刘 作曲 中国
11. «Я полна энтузиазма»
Глюк, Италия
《 我怀着满腔热情》C.格鲁克 曲 意大利
《 Odel mio dolce ardor》 C. Gluck
12. «Уходя, она разбила мне сердце»
Верди, Италия
《 离开了她我心里感到痛苦》 威尔第 曲 意大利
《 Lungedalei》 G.Verdi

музыка К.

музыка Хуан

слова Лю Юнчунь,

музыка К.

музыка
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