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АНОТАЦІЯ 

Смородська М. М. Стиль соул в естрадно-джазовому вокальному 

мистецтві другої половини ХХ століття. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства 

за спеціальністю 17.00.03 – музичне мистецтво. - Харківська державна 

академія культури. – Харків, 2020. – Сумський державний педагогічний 

університет ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2020. 

У дисертації розглянуто становлення і розвиток стилю соул в естрадно-

джазовому вокальному мистецтві другої половини ХХ століття. На основі 

аналізу останніх досліджень і публікацій вітчизняних та зарубіжних 

музикознавців, а також праць із теорії і практики естрадного мистецтва 

виявлено дискретність і опосередкованість висвітлення питань феноменології 

соул. З’ясовано, що більшість публікацій, присвячених стилю соул та його 

виконавцям, розміщені переважно в мережі Internet, репрезентують 

інформацію біографічного характеру в публіцистичному стилі. Специфіку 

соул висвітлено в нечисленних розвідках, її розглянуто у контексті естради, 

джазу і року. Формування та розвиток сучасної української вокально-

педагогічної школи не сприяли позитивним змінам у дослідницькій сфері, 

пов’язаній із проблематикою соул, оскільки специфіка соул-виконавства не 

виділяється із загального контексту естрадного співу. Автори нечисленних 

наукових праць розглядають соул у контексті споріднених явищ масової 

музичної культури, що свідчить про формування тенденції виокремлення зі 

сфери поп-музики лише найяскравіших компонентів зазначеного стилю та їх 

спеціального дослідження. 

Успадкувавши традиції джазової імпровізації та стилістики блюзу, соул 

як стиль естрадно-джазового виконавства характеризується в музичній 

культурі другої половини ХХ століття особливою манерою вокального 

відтворення, що проявилося у виконавському тлумаченні як співу душі. Саме 

таке його розуміння сформувалось під впливом творчості майстрів соул – 
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Арети Франклін (Aretha Louise Franklin), Отіса Реддінга (Otis Ray Redding), 

Рея Чарльза (Ray Charles Robinson), Джеймса Брауна (James Joseph Brown), 

Стіві Уандера (Stevie Wonder). З плином часу стиль соул, зародившись в 

афро-американській джазовій культурі, поступово набуває значення 

найбільш емоційно-чуттєвого, «душевного» напряму популярної музики 

США та Європи. У даному дисертаційному дослідженні за використанням 

наукових підходів (культурологічного, музикознавчого, естетичного) крізь 

призму жанрово-стильової і виконавської специфіки уперше комплексно 

досліджено соул як стиль естрадно-джазового вокального мистецтва другої 

половини ХХ століття. 

Мета дослідження – визначити та теоретично обґрунтувати жанрово-

стильову і виконавську специфіку соул в естрадно-джазовому вокальному 

мистецтві другої половини ХХ ст.  

Основні завдання: на основі історико-генетичного, історико-

хронологічного та виконавського аналізу висвітлити ступінь наукового 

осмислення проблематики соул в мистецтвознавстві; розробити 

методологічні засади дослідження; розкрити зміст поняття соул в естрадно-

джазовому вокальному мистецтві та визначити поняттєвий апарат 

дослідження; виявити жанрово-стильові витоки соул як феномену світової 

музичної культури; розглянути особливості стилю соул в естрадно-

джазовому мистецтві другої половини ХХ століття; проаналізувати 

специфіку виконавської майстерності естрадно-джазового співака у стилі 

соул. 

У першому розділі висвітлено особливості музикознавчого 

обґрунтування і феноменології соул як явища, що активно входить у сучасну 

українську культуру. Запропоновано алгоритм вивчення соул як явища 

культури; обґрунтовано доцільність застосування інтердисциплінарної 

методології, компонентами якої є культурологічний, соціокультурний, 

ціннісний підходи, термінологічний аналіз, а також феноменологічний 

підхід, історико-генетичний, компаративний, музично-виконавський та 
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методично-педагогічний методи, які забезпечують виявлення 

концептуальних, образно-тематичних констант соул, його виконавської 

специфіки, особливостей модифікування в музичній культурі другої 

половини XX століття та місця в культурному полілозі сучасності. 

Уточнено феноменологічну специфіку соул на різних рівнях: образно-

тематичному – тяжіння до соціального бунтарства, виявлення активної 

життєвої позиції, утвердження ціннісних орієнтацій, серйозність, виражена 

пасіонарність. На рівні ритміки – домінування важких імперативних ритмів, 

які сприяють зростанню активізації уваги аудиторії до актуальних проблем 

сьогодення. На рівні виконавської специфіки – використання комплексу 

специфічних прийомів, у яких особливого значення набувають 

«неакадемічні» звуковидобування і звуковедення, свобода дихання, що 

зумовлені імпровізаційністю. Визначено, що на цьому рівні стиль соул 

проявляється яскраво, своєрідно, зважаючи на властиву йому особливу 

«непідготовленість» голосів. На композиційно-структурному рівні –

генетичний зв’язок з госпел. Домінування респонсорних структур відображає 

тенденцію сучасної культури, спрямовану на активізацію індивіда, 

формування його інтеріснування в просторі соціуму. 

На основі теоретичного аналізу стильових тенденцій музики другої 

половини ХХ століття в роботі подано авторське трактування стилю соул, як 

стильовий напрям в естрадно-джазовому вокальному мистецтві другої 

половини ХХ століття, сформований під впливом традицій афро-

американського фольклору, в якому жанрово-стильові елементи джазового 

мистецтва збагачені новаторськими засобами виразності.  

У другому розділі дисертації розкрито історичну динаміку соул в 

естрадно-джазовому вокальному мистецтві другої половини XX століття. 

Виявлено, що в музикознавстві за відсутності єдиної дефініції, соул 

осмислюється як певна емоційна палітра, стиль, жанр, вокальна форма, 

вокальна техніка, спостерігається множинність його джерел, серед яких: 

афро-американський фольклор, жанри духовно-негритянської музики госпел 
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і спірічуел, джаз і традиції джазової імпровізації, блюз, естрадна популярна 

музика, балада. 

Охарактеризовано період становлення соул як вокально-виконавського 

стилю кінця 1950-х – початку 1960-х років. З’ясовано, що виникнення соул є 

«реакцією» мистецтва на культурні зміни у США кінця 1950-х років: 

активізацію процесу національної самоідентифікації, боротьбу за соціальні 

права негритянської громади і формування нового образу її представника, 

який ставав стрижнем художньої рефлексії, відображаючи пошуки ціннісних 

орієнтирів нової епохи. 

У 80–90-х роках ХХ століття класичний соул відійшов на другий план 

у зв’язку з досить відчутним впливом поп- і рок-музики на розвиток усієї 

естрадно-джазової культури, а також поступовою появою плеяди білошкірих 

виконавців. З 1980-х років стиль соул істотно оновлюється і збагачується 

іншими стилями і жанрами естрадної музики, що сприяє виникненню таких 

його різновидів, як хіп-хоп-соул, нео-соул та ін. 

Сучасний етап у розвитку соул – це частково ретроспективний напрям, 

який характеризується поверненням до вінтажного звучання класичного 

стилю 1960-х і 1970-х років ХХ століття. 

У третьому розділі розглянуто виконавську специфіку стилю соул, що 

полягає в майстерності й експериментальному підході естрадно-джазового 

співака, який вкрай емоційну манеру інтонування збагачує новими засобами 

виразності. Розглянуто специфічні прийоми виконання, які 

використовуються в сучасній практиці співаків та характерні для естрадно-

джазового вокалу: імпровізаційність, респонсорна техніка, офф-біт, лабільне 

інтонування, розщеплення, драйв, субтон, обертонів спів, глісандо, фальцет, 

йодль, штробас, белтінг. Серед інших специфічних особливостей виконання 

музики у стилі соул: специфіка застосування електромузичної техніки; роль 

та характерні особливості вимови тексту як одного з найважливіших засобів 

виразності. 
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Виявлено та проаналізовано композиційні принципи, характерні для 

вокальних творів у стилі соул: блюзова форма, пісенна форма, соул-балада. 

Розкрито роль адекватної інтерпретації змісту вокального твору соул-

виконавцем, яка полягає в його здатності віднайти для відтворення 

художнього задуму відповідні виконавські засоби, ідентифікувати пісенну 

композицію з системою різноманітних музичних стилів та жанрів, що є 

умовою досягнення найважливішої мети співака – зацікавлення слухацької 

аудиторії, розкриття змісту музичного твору. 

Проаналізовано особливості виконавської інтерпретації соул-

композицій видатними зарубіжними майстрами естрадно-джазового 

вокального мистецтва другої половини ХХ століття: Рея Чарльза Робінсона 

(Ray Charles Robinson), Джеймса Джозефа Брауна (James Joseph Brown), 

Арети Луїзи Франклін (Aretha Louise Franklin), Стіві Уандера(Stevie Wonder), 

Уітні Х’юстон (Whitney Elizabeth Houston),Майкла Джексона(Michael Joseph 

Jackson) та ін. 

У сучасній естрадній практиці в українській культурі вражає розмаїття 

виконавських варіацій стилю соул – Джамала (Сусанна Джамаладінова), 

Ессамі Гайтана-Лурдес, Аlloise (Алла Московка), Андрій Хливнюк, група 

«НастяЗникає» із солісткою Анастасією Осипенко, а також домінування його 

ознак у виконавській стилістиці представників зарубіжної естради – Стіві 

Уандера (Stevie Wonder), Аделі Едкінс (Adele Laurie Blue Adkins), Маріо 

Біонді (Mario Biondi), Уітні Х’юстон (Whitney Elizabeth Houston), Майкла 

Болтона (Michael Bolton), Егбана Ннека (Egbuna Nneka), Луї Томаса 

Джордана (Louis Thomas Jordan) та ін. Однак як музичний феномен стиль 

соул практично не досліджено, зокрема в українському музикознавстві. Це 

зумовлює істотні перешкоди на шляху як освоєння і творчої адаптації 

властивого соул спектра виконавських прийомів, специфіки 

звуковидобування, сценічної манери, так і формування уявлень про 

феноменологічні й онтологічні особливості світового й українського 

естрадно-джазового вокального мистецтва.  
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Представники стилю соул у сучасній українській естраді на різних 

рівнях виконавства зберігають такі його риси: рясні мелізматика та 

вокалізації (зокрема імпровізаційні – Джамала, Гайтана); лабільність 

інтонування (офф-пітч, глісандо, висхідні та низхідні «під’їжджання» до 

звуків); «неакадемічні» звуковидобування (при мовній позиції співацького 

апарату, переважанні слабкого та середнього імпедансу, відкритому звуці), 

звуковедення, дихання (особливо у творчості А. Осипенко), артикуляції; 

обривання звука в кінці слів; виконавська експресія; белтінг і фальцет; 

значимість респонсорності, повторюваності інтонем; підміна функцій 

співачки та бек-вокалу; єднання зі слухачами на ґрунті звернення до гострих 

соціальних проблем (Джамала), осмислення духовного буття та 

особистісного почуттєвого світу людини (А. Осипенко), виняткової ліричної 

сповідальності та відвертості (Гайтана). 

У висновках дисертації узагальнено результати дослідження, зокрема 

виявлено особливості розвитку соул в естрадно-джазовому вокальному 

мистецтві другої половини ХХ століття, розкрито специфіку виконавської 

майстерності співака в досліджуваному стилі. Здійснено теоретичне 

обґрунтування та запропоновано цілісне вивчення стилю соул, його 

функціональної та жанрово-стильової специфіки в контексті естрадно-

джазового виконавства другої половини ХХ століття. 

Ключові слова: соул, джаз, естрадно-джазова музика, поп-музика, 

афро-американська традиція, європейська традиція, стильовий напрям. 
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SUMMARY 

Smorodska М. М. Soole style in pop and jazz vocal art of the second 

half of the 20th century. – Qualifying scientific work on the rights of 

manuscripts. 

Thesis for the degree of candidate of art studies (Doctor of Philosophy) in 

specialty 17.00.03 - «Musical Art». - Kharkiv State Academy of Culture. – 

Kharkiv, 2020. - Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko. 

– Sumy, 2020. 

The contents of the abstract 

The thesis deals with the formation and development of the style of soul in 

pop and jazz vocal art of the second half of the twentieth century. On the basis of 

the analysis of recent researches and publications of domestic and foreign 

musicologists, as well as works on the theory and practice of pop art, the 

discreteness and indirectness of illuminating the issues of the phenomenology of 

soul were revealed. It was revealed that most of the publications on the style of 

soul and its performers, mainly on the Internet, represent biographical information 
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in a non-fiction style. The specifics of soul are covered in a few explorations, 

considered in the context of pop, jazz and rock. The formation and development of 

the modern Ukrainian vocal and pedagogical school did not contribute to the 

positive changes in the research area related to the problems of soul, since the 

specificity of soul performance does not stand out from the general context of pop 

singing. Authors of small scientific works consider soul in the context of related 

phenomena of mass musical culture, which testifies to the formation of the 

tendency to exclude from the sphere of pop music only the most striking 

components of this style and their special research. 

Inheriting the traditions of jazz improvisation and the style of blues, soul as 

a style of pop and jazz performance is characterized in the musical culture of the 

second half of the twentieth century by a special manner of vocal reproduction, 

which manifested itself in the performer`s interpretation of style as the singing of 

the soul. In this manner its understanding was shaped by the work of soulmakers 

Aretha Louise Franklin, Otis Redding, Ray Charles Robinson, James Joseph 

Brown, Stevie Wonder. Over time, the style of soul, originated in African-

American jazz culture, is gradually gaining the significance of the most 

emotionally-sensual, „soulful” direction of popular music in the USА and Europe. 

For the first time soul as a style direction of pop and jazz vocal art of the 

second half of the twentieth century was comprehensively studied with the use of 

scientific approaches (cultural, musicological, aesthetic) through the prism of 

genre-style and performance specifics. 

The purpose of the research is to determine and theoretically substantiate the 

genre-style and performance specificity of soul in pop and jazz vocal art of the 

second half of the twentieth century.  

The main objectives: to clarify the degree of scientific understanding of the 

problems of soul in art criticism, to develop methodological bases of research on 

the basis of historical-genetic, historical-chronological and performing analysis; to 

reveal the meaning of the concept of soul in pop and jazz vocal art and to define 

the conceptual apparatus of research; to identify genre-style origins of soul as a 
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phenomenon of world music culture; to consider the features of the style of soul in 

the jazz art of the second half of the twentieth century; to analyze the specifics of 

the performing skill of a jazz singer in the style of soul.  

The first section highlights the features of the musicological rationale and 

phenomenology of soul as a phenomenon that is an active part of contemporary 

Ukrainian culture. An algorithm for studying of soul as a cultural phenomenon was 

proposed; the expediency of applying interdisciplinary methodology, components 

of which are cultural, sociocultural, value approaches, terminological analysis, as 

well as phenomenological approach, historical-genetic, comparative, music-

performing and methodological-pedagogical methods that provide the 

identification of concepts, its performance specificity, peculiarities of modification 

in the musical culture of the second half of the twentieth century and place in the 

cultural polylogy of the present. 

The phenomenological specificity of soul at different levels was clarified: at 

the figuratively-thematic level – attraction to social rebellion, identification of 

active life position, affirmation of value orientations, seriousness, expressed 

passionarity. At the rhythm level – the dominance of heavy imperative rhythms 

contributes to an increase in the intensification of the audience`s attention to the 

current problems of today. At the level of performance specificity – the use of a set 

of specific techniques, in which the special importance of “non-academic” sound 

and sound production, breathing, caused by improvisation. It is determined that at 

this level the style of soul is clear, peculiar, it is characterized by a special 

“unpreparedness” of voices. At the compositional and structural level – it is caused 

by genetic association with the gospel. The dominance of the responsory structures 

reflects the aforementioned tendency of the modern culture, aimed at activating the 

individual, forming his intersection in the space of society. 

On the basis of theoretical analysis of the style trends of the music of the 

second half of the twentieth century, the author presents interpretation of the style 

of soul, as a stylistic direction in pop and jazz vocal art of the second half of the 

twentieth century, formed under the influence of the traditions of African-American 
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folklore, the genre-style elements of jazz art are enriched with innovative means of 

expression. 

The second section of the thesis reveals the historical dynamics of soul in the 

pop and jazz vocal art of the second half of the twentieth century. It was revealed 

that in musicology in the absence of a single definition, soul is understood as a 

certain emotional palette, style, genre, vocal form, vocal technique, there is a 

multiplicity of its sources, including: African-American folklore, genres of 

spiritual and Negro music, gospel music and traditions of jazz improvisation, 

blues, popular pop music, ballad. 

The formation of soul as a vocal and performing style of the late 1950s - early 

1960s is characterized. The emergence of soul was found to be a “reaction” of art 

to cultural change in the United States in the late 1950s: intensifying the process of 

national self-identification, the struggle for social rights of the Negro community 

and the formation of a new image of its representative, which became the core of 

artistic reflection and reflected the search for values of a new era. 

In the 80-90s of the twentieth century, classical soul lost its attention in 

connection with the rather tangible influence of popular and rock music on the 

development of the whole jazz culture, as well as the gradual emergence of a 

galaxy of fair-skin performers. Since the 1980s, the style of soul has been 

significantly updated and enriched with other styles and genres of pop music, 

contributing to the emergence of such varieties as hip hop soul, neo soul, etc. 

The current stage in the development of soul is a partially retrospective trend, 

characterized by a return to the vintage sound of the classic style of the 1960s and 

1970s of the twentieth century. 

The third section examines the performance specificity of the style of soul, 

which is the skill and experimental approach of the jazz singer, who enriches the 

emotional tone with a new means of expression. The specific methods of 

performance that are used in the modern practice of singers and characteristic of 

pop and jazz vocal were revealed: improvisation, responsive technique, off-beat, 

labile intonation, splitting, drive, subton, overtones singing, glissando, falsetto, 
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yodel, strohbass, belting. Among other specific features of soul music 

performance, the following were considered: the specificity of the use of 

electromusical technique; the role and characteristics of the pronunciation of the 

text as one of the most important means of expression. 

Compositional principles characteristic of the style of soul vocal works were 

identified and analyzed: bluesy form, song form, soul ballad. 

The role of adequate interpretation of the content of a soul work by a soul 

performer was revealed, which consists in his ability to find appropriate 

performing means for reproduction of an artistic concept, to identify a song 

composition with a system of various musical styles and genres, which is a 

condition for achieving the singer`s most important goal of audience interest, 

disclosure of the content of a musical work. 

The peculiarities of the performative interpretation of soul compositions by 

outstanding foreign masters of pop and jazz vocal art of the second half of the 

twentieth century were analyzed: Ray Charles Robinson, James Joseph Brown, 

Aretha Louise Franklin (Aretha Franklin), Stevie Wonder, Whitney Elizabeth 

Houston, Michael Joseph Jackson and others. 

In contemporary pop practice in Ukrainian culture there is striking variety of 

performing variations of the style of soul Jamala (Susanna Jamaladinova), Essami 

Gaitana-Lourdes, Alloise (Alla Moskovka), Andriy Khlyvniuk, group 

NastyaZnikae with soloist Anastasia Osypenko, overseas representatives Stevie 

Wonder, Adele Laurie Blue Adkins, Mario Biondi, Whitney Elizabeth Houston, 

Michael Bolton, Egbuna Nneka, Louis Thomas Jordan and others. However, as a 

musical phenomenon, the style of soul has not been practically explored, 

particularly in Ukrainian musicology. This causes significant obstacles in the way 

of mastering and creative adaptation of the characteristic soul spectrum of 

performing techniques, specifics of sound production, stage manner, as well as the 

formation of ideas about the phenomenological and ontological features of world 

and Ukrainian pop and jazz vocal art. 
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Representatives of the style of soul in the contemporary Ukrainian pop stage 

at various levels of performance retain the following features: abundant 

melismatics and vocalizations (in particular improvisational - Jamala, Gaitana); 

lability of intonation (off-pitch, glisando, up and down “approach” to the sounds); 

“Non-academic” sound production (in the language position of the singing 

apparatus, the predominance of weak and medium impedance, open sound), sound 

production, breathing (especially in A. Osypenko`s works), articulation; sound 

termination at the end of words; performing expression; belting and falsetto; the 

importance of responsiveness, intonability; replacement of singer and backing 

vocals; unity with listeners on the basis of appeal to acute social problems 

(Jamala), understanding of the spiritual being and personal sensual world of a 

person (A. Osypenko), exceptional lyrical confession and openness (Gaitana). 

The conclusions of the thesis summarize the results of the research, in 

particular the features of the development of soul in pop and jazz vocal art of the 

second half of the twentieth century were revealed. Theoretical substantiation was 

made and the holistic research of the style of soul, its functional and genre-style 

specificity in the context of pop and jazz performance of the second half of the 

twentieth century was offered. 

Keywords: soul, jazz, pop and jazz music, pop music, African-American 

tradition, European tradition, style direction. 
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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження. В естрадно-джазовому 

мистецтві поняття «соул» (від англ. Soul – «душа», звукова аура) – міцно 

закріпилося в сленгу джазменів та набуло онтологічного статусу у 

виконавському музикознавстві. Для сучасних естрадних вокалістів стиль 

соул є невід’ємною складовою виконавської стилістики, вираженням її 

художньо-естетичних принципів. Цим стилем співу, як унікальним художнім 

феноменом і специфічним видом естрадно-вокального виконавства, 

неможливо оволодіти без осмислення історико-культурних і жанрово-

стильових передумов виникнення соул, що зумовили особливості його 

розвитку в естрадно-джазовому мистецтві ХХ століття. Отже, постає 

необхідність теоретичного обґрунтування та вивчення особливостей еволюції 

стилю в естрадно-джазовому мистецтві та виконавської майстерності співака 

в стилі соул. 

У сучасній естрадній практиці в українській культурі вражає розмаїття 

виконавських варіацій стилю соул - Джамала (Сусанна Джамаладінова), 

Ессамі Гайтана-Лурдес, Аlloise (Алла Московка), Андрій Хливнюк, група 

«НастяЗникає» із солісткою Анастасією Осипенко, а також домінування його 

ознак у виконавській стилістиці представників зарубіжної естради - Стіві 

Уандера (Stevie Wonder), Аделі Едкінс (Adele Laurie Blue Adkins), Маріо 

Біонді (Mario Biondi), Уітні Х’юстон (Whitney Elizabeth Houston), Майкла 

Болтона (Michael Bolton), Егбана Ннека (Egbuna Nneka), Луї Томаса 

Джордана (Louis Thomas Jordan) та ін. Однак як музичний феномен стиль 

соул практично не досліджено, зокрема в українському музикознавстві. Це 

зумовлює істотні перешкоди на шляху як освоєння і творчої адаптації 

властивого соул спектру виконавських прийомів, специфіки 

звуковидобування, сценічної манери, так і формування уявлень про 

феноменологічні й онтологічні особливості світового й українського 

естрадно-джазового вокального мистецтва. Є також розбіжності у визначенні 
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самого поняття соул і його жанрово-стильової атрибуції як напряму джазової 

або популярної музики.  

Таким чином, актуальність дослідження зумовлена необхідністю 

наукового осмислення специфіки соул як стилю в естрадно-джазовій музиці 

другої половини ХХ ст., пов’язаної з питаннями ґенези і жанрово-стильових 

витоків цього феномену.  

Успадкувавши традиції джазової імпровізації та стилістики блюзу, соул 

як стиль естрадно-джазового виконавства характеризується в музичній 

культурі другої половини ХХ століття особливою манерою вокального 

відтворення, що проявилося у виконавському тлумаченні стилю як співу 

душі. Саме таке його розуміння сформувалось під впливом творчості 

майстрів соул - Арети Франклін (Aretha Louise Franklin), Отіса Реддінга (Otis 

Ray Redding), Рея Чарльза (Ray Charles Robinson), Джеймса Брауна (James 

Joseph Brown), Стіві Уандера. З плином часу стиль соул, зародившись в афро-

американській джазовій культурі, поступово набуває значення найбільш 

емоційно-чуттєвого, «душевного» напряму популярної музики США та 

Європи. 

У сучасному естрадно-джазовому вокальному виконавстві соул 

представлений як змішаний стиль stilo mixto, оскільки в ньому синтезовано 

жанрово-стильові особливості джазового мистецтва з новітніми 

стилістичними здобутками у сфері популярної музики. Йому властивий 

експериментальний характер, емоційна форма інтонування, пошуки нових 

засобів виразності. 

Зв’язок з науковими та практичними програмами. Дослідження 

проведено відповідно до комплексної науково-дослідницької теми 

Харківської державної академії культури «Вітчизняна та світова культура: 

історико-теоретичні аспекти» (Державний реєстраційний номер № 

0109U000511), а також тематичного плану наукових досліджень 

затвердженого вченою радою Харківської державної академії культури (2015 

– 2019 рр.). Тему дисертації затверджено вченою радою Харківської 
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державної академії культури (протокол № 9 від 25.02.2011 р.); затверджено у 

новій редакції (протокол № 4 від 28.10.2016 р.). 

Мета дослідження – визначити та теоретично обґрунтувати жанрово-

стильову і виконавську специфіку стилю соул в естрадно-джазовому 

вокальному мистецтві другої половини ХХ століття.  

Відповідно до мети сформульовано такі завдання:  

1. На основі історико-генетичного, історико-хронологічного та 

виконавського аналізу висвітлити ступінь наукового осмислення 

проблематики соул, розробити методологічні засади дослідження. 

2. Розкрити зміст поняття соул в естрадно-джазовому вокальному 

мистецтві та визначити поняттєвий апарат дослідження. 

3. Виявити жанрово-стильові витоки соул як феномену світової 

музичної культури. 

4. Розглянути особливості стилю соул в естрадно-джазовому мистецтві 

другої половини ХХ століття.  

5. Розкрити та проаналізувати специфіку виконавської майстерності 

естрадно-джазового співака у стилі соул.  

Об’єкт дослідження – естрадно-джазове вокальне мистецтво другої 

половини ХХ століття.  

Предмет дослідження – соул як стиль в естрадно-джазовому 

вокальному мистецтві другої половини ХХ століття.  

Методологічну базу дослідження становлять базові принципи теорії 

пізнання (об’єктивність, науковість, історизм, цілісність, взаємозв’язок і 

взаємозумовленість явищ і процесів дійсності); основні положення 

системного, аксіологічного, мистецтвознавчого, компетентнісного й 

культурологічного підходів як методологічного способу вивчення стилю 

соул; концептуальні положення теорії виконавської майстерності, психолого-

педагогічної науки в галузі фахової підготовки співаків, зокрема, формування 

сценічної компетентності та творчого розвитку особистості.  
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Теоретична база дослідження сформована на основі широкого кола 

наукових джерел з:  

- теорії вокального мистецтва, в музикознавчій літературі з якої у 

контексті джазового мистецтва ХХ століття подано розрізнені відомості про 

історію виникнення і розвитку стилю соул (О. Баташев, І. Вассербергер та 

І. Горват, Дж. Л. Коллієр, В. Конен, Є. Овчинников, У. Сарджент та ін.); 

– історико-музикознавчих концепцій джазу (Ю. Барбан, О. Баташев, 

Дж.Л. Коллієр, В. Конен, В. Мисовський, Х. Муракамі, В. Озеров, 

У. Сарджент, В. Симоненко, В. Фейєртаг та ін.);  

– специфіки стилю соул (В. Откидач – словник «Музична естрада»; 

С. Коротков – навчальний посібник «Історія сучасної музики» та ін.);  

– джазової стилістики (імпровізація, свінг) в працях С. Давидова, 

В. Олендарьова та ін.;  

– функцій джазу в музичній культурі України (Ю. Дмитрієв, 

Л. Мархасьов, В. Романко та ін.);  

– концепції і теорії молодіжної музичної культури (С. Коротков, 

І. Хижняк та ін.);  

– особливостей естрадного-джазового виконавства (М. Виноградова, 

Н. Дрожжина, С. Давидов, Л. Мінкін, В. Олендарьов, А. Шевченко та ін.); 

– питань американського культурного впливу на розвиток стилю соул 

(Д. Бурстін «Американці: національний досвід»; Ш. Богіна «Етнокультурні 

процеси в США. Кінець XVIII – початок XIX століття»; К. Гаджиєв 

«Американська нація: національна самосвідомість і культура»; В. Конен 

«Шляхи розвитку американської музики»; С. Невінс та Г. Коммаджер 

«Історія США» та ін.).  

Методи дослідження. Для реалізації мети й розв’язання поставлених 

завдань у дисертації використано комплекс взаємоузгоджених методів: 

історичний – для виявлення закономірностей і тенденцій розвитку стилю 

соул; структурно-функціональний – для вивчення жанрово-стилістичних 

особливостей стилю соул; теоретичний – для визначення поняттєвого 
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апарату дослідження; стильовий – для виявлення впливу провідних музичних 

течій другої половини ХХ століття на розвиток стилю соул; жанрово-

типологічний – для систематизації творів означеного стилю; семантичний – 

для осягнення образного змісту та музичної лексики стилю соул; метод 

виконавського аналізу – для узагальнення практичних аспектів 

функціонування стилю соул у музично-культурному просторі сьогодення. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що вперше 

в українському музикознавстві здійснено комплексне дослідження стилю 

соул як стилю естрадно-джазового вокального мистецтва другої половини 

ХХ століття шляхом визначення жанрово-стильової і виконавської 

специфіки. Розкрито ступінь дослідженості проблеми стилю соул на основі 

історико-генетичного, історико-хронологічного та виконавського підходів; 

уточнено поняття соул, що інтерпретується як певна емоційна палітра, жанр, 

вокальна форма, вокальна техніка, констатовано множинність його значень; 

виявлено жанрово-стильові витоки стилю соул, як феномену світової 

музичної культури на рівнях образності, тематики, динаміки, мелодики, 

ритміки, комплексу прийомів виконавства і комунікації з аудиторією; 

обґрунтовано специфіку стилю соул у контексті музичної культури другої 

половини ХХ століття на рівнях організації музичного матеріалу, образно-

тематичної та виконавської специфіки; проаналізовано особливості 

виконавської майстерності естрадно-джазового співака у стилі соул на рівнях 

звукоутворення, звуковидобування, динаміки, артикуляції і драматургії.  

Удосконалено наукові уявлення про стиль соул шляхом виявлення 

драматургії, побудови музичної тканини, образного змісту, соціального 

функціонування та виконавської специфіки. 

Подальшого розвитку набули наукові положення про напрями 

розвитку українського естрадного вокального виконавства другої половини 

ХХ століття; теорії українських музикознавців про тенденції розвитку 

естрадного мистецтва; соціокультурні чинники розвитку стилю соул, а також 

його національну та соціально-естетичну сутність.  
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Практичне значення результатів дослідження полягає у можливості 

використання основних положень, матеріалів і висновків дисертації при 

написанні наукових праць на відповідну тематику (насамперед, присвячених 

естрадному та джазовому мистецтву), у процесі виконавського опанування 

стилем соул, а також у лекційних курсах з історії української музики, історії 

естрадно-виконавського мистецтва, аналізу музичних творів та ін.  

Результати дослідження можуть бути використані у викладанні 

практичних курсів «Естрадний вокал», «Вокальна педагогіка», 

«Аранжування», «Акторська майстерність»; теоретичних курсів – «Історія 

естради», «Історія джазу», «Історія та теорія музичних стилів», «Історія і 

теорія вокального виконавства» тощо. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та висновки 

дослідження обговорювалися на засіданнях кафедри теорії та історії музики 

Харківської державної академії культури (Харків, 2011–2015) і презентовані 

на наукових конференціях різних рівнів, у т.ч. міжнародних: «Культурологія 

та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку» (Харків, 2011 р.); 

«Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології» (Київ, 2012; 

2017; 2018 рр.); всеукраїнських: «Культура та інформаційне суспільство ХХІ 

століття» (Харків, 2012–2017 рр.); «Естрадне та джазове мистецтво в 

контексті сучасної освіти» (Київ, 2013 р.); «Духовна культура України перед 

викликами часу» (Харків, 2019 р.). 

Публікації. Основні результати дисертації висвітлено у 19 одноосібних 

публікаціях, зокрема: 6 статтях у фахових виданнях України, з них 4 внесені 

до міжнародних наукометричних баз, 13 – апробаційного характеру.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із анотацій, 

вступу, трьох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку 

використаних джерел (261 найменувань), додатків. Загальний обсяг 

дисертації становить 237 сторінок, основний текст викладено на 180 

сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ  

СТИЛЮ СОУЛ 

 

1.1. Стиль соул: термінологічні та феноменологічні пошуки  

в музикознавстві 

 

Як свідчать філософські, історичні, соціологічні та мистецтвознавчі 

дослідження, кінець ХІХ – початок XX ст. є тією перехідною епохою, яка 

характеризується насамперед руйнуванням універсальної картини світу, що 

поступово призвело до розпаду традиційної системи цінностей [68]. Як 

наслідок, однією з характерних особливостей цієї епохи стала поява масового 

мистецтва. Неминучість цього процесу була викликана зростанням 

диференціації картини світу. 

Поняття і термін «масове популярне мистецтво» асоціюється передусім 

із виникненням численних нових музичних жанрів, спектр яких охоплює 

найрізноманітніші прояви музичного мистецтва: джаз і його різновиди (соул, 

кул-джаз, хард-боп, бібоп, ейсід-джаз, фанк та інші), ритм-енд-блюз, диско, 

поп, фанк, реп, біт, кантрі, рок зі своїми різновидами (хеві-метал хард-рок, 

рок-опера, арт-рок та інші). 

Так, виникає нова якість сучасного культурного простору – єдність в 

різноманітті, що спонукає порушити питання про глобальне існування 

людства і формування «відносин активної участі замість пасивних, суто 

толерантних відносин. Інтеріснування закликає не просто жити пліч-о-пліч, а 

активно співпрацювати» [224, с. 249]. Для сучасної української культури 

проблема активної співпраці у сфері масової музики, яка багато в чому 

визначає естетичні установки особистості, є надзвичайно гострою. Її 

вирішення вимагає не тільки освоєння, творчої адаптації на національному 

ґрунті художнього досвіду світової естради, а й його осмислення на 

теоретичному рівні. Особливої гостроти ця проблема набуває щодо тих явищ 



27 

масової поп-культури середини XX століття, які виявилися найбільш 

значущими для подальшого розвитку мистецтва музичної естради, зокрема й 

української, і розширення палітри її сучасних засобів виразності. Одне з 

таких явищ – соул. 

Розглядаючи стиль соул в естрадно-джазовій музиці, необхідно 

з’ясувати, у чому полягає його сутність і що характерно для цього поняття. 

Самé поняття соул важко перекласти інакше, ніж «спів із душею» або «спів 

душі». Це поняття міцно закріпилося тільки в кінці 50-х – на початку 60-х 

років ХХ століття в практиці естрадно-джазового вокального виконавства. 

Іноді стиль соул зараховують і до роду інструментального виконавства, 

однак історію походження цього стилю частіше пов’язують саме з розвитком 

вокальних жанрів негритянського фольклору. Такою невизначеністю 

спричинено різні тлумачення соул у працях дослідників музичного 

мистецтва. Коментуючи висловлювання вчених щодо значення поняття соул, 

необхідно конкретизувати, за якими критеріями оцінювали це стильове 

явище: як манеру співу, як особливий стиль сучасної естрадно-джазової 

музики, як стильовий напрям естрадно-джазової музики другої половини 

ХХ століття. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, прямо й опосередковано 

пов’язаних із соул, демонструє безсумнівне визнання цього явища як 

своєрідного компоненту панорами естрадної музики другої половини 

XX століття. У теоретичному осмисленні соул можна простежити певну 

еволюцію. У музикознавстві радянського періоду, з ідеологічних причин і 

певної «академічності» радянської вокальної естради, акцентували значення 

соціально-протестної проблематики і фіксували своєрідність виконавської 

стилістики соул [92, с. 51; 155, с. 80], на висвітлення якої в контексті 

особливостей естрадного вокалу переважно орієнтоване сучасне українське і 

зарубіжне музикознавство [1, с. 9; 27, с. 16]. 

Не вирішені раніше частини загальної проблеми зумовлені відсутністю 

цілісного уявлення про соул, його точних дефініцій, обґрунтованих у 



28 

музикознавстві та культурології, розширених і уточнених уявлень про його 

ґенезу. Не визначеними є коло засобів виразності, специфіка виконавської 

установки і сценічної манери, особливості функціонування в естрадному 

музичному мистецтві другої половини XX –  початку XXI століття, специфіка 

зв’язків соул з іншими явищами сучасної музичної культури, а також 

інтерпретацій у творчості зарубіжних і українських естрадних виконавців 

початку XXI століття. 

Сформувавшись у 1950–1960-х роках в американській масовій 

музичній культурі, як виключно своєрідне явище за естетичними 

параметрами і специфікою музичної мови, соул привернув увагу дослідників 

насамперед своїми зв’язками з мистецтвом джазу. Вважаючи джаз джерелом 

виникнення досліджуваного у дисертації стилю, мистецтвознавці звертають 

увагу на такі його особливості, як загадковість та неоднозначність. 

Підтвердженням цього є слова знаменитого виконавця у джазовому стилі Луї 

Армстронга (Louis Armstrong). З погляду музиканта, сутність джазу можна 

описати так: «Не питайте себе, що таке джаз. Ви ніколи цього не зрозумієте» 

[88, с. 144]. 

Немає серед науковців одностайності й щодо походження самого 

терміна. Так, одні дослідники вважають, що слово «джаз» походить від 

французького jaser – «швидка розмова». Інші висловлюють думку про 

утворення терміна «джаз» від англійського chase («переслідування») чи від 

специфічного звучання (брязкоту) африканських мідних тарілок [193]. 

Відомо, що витоки джазу пов’язують з Північною Америкою за часів 

панування там рабовласницького ладу (XVII–XVІII століття). Можна 

припустити, що перші пісні у джазовому стилі виконували чорношкірі раби 

під час важкої праці на тютюнових та бавовняних плантаціях. Виконувана 

музика бадьорого та ритмічного характеру була єдиною втіхою для людей, 

які позбулись усього, окрім спогадів про щасливе життя в рідній Африці, яке 

було сповнене незабутніми танцями і піснями. 
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Перші згадки про джаз датуються 1915 роком. Тоді таку назву мав 

оркестр з Нового Орлеану: Tοm Brοwn’s Dixieland Jass Band. На той час 

виключно інструментальна джазова музика як один зі способів 

самовираження почала активно поширюватися Америкою, а згодом і всім 

світом. Важливу роль у становленні джазу, як самодостатнього напряму в 

музиці, відіграла Громадянська війна у США. Так, по її закінченні, майже 

задарма почали розпродуватись непотрібні духові інструменти, якими до 

цього користувались військові оркестри. Афро-американські музиканти 

отримали доступ до професійних музичних інструментів, що посприяло 

виникненню та швидкому поширенню джазових оркестрів, основою 

репертуару яких були специфічні ритми африканської музики. Чорношкірі 

виконавці сприймали джаз не просто як музику. Для них це було щось 

більше, пов’язане зі свободою. 

У своїх спогадах, відомий джазовий трубач і композитор Вінтон 

Марсаліс (Wynton Marsalis) зазначав: «Можливість передати всю палітру 

того, що чуєш і відчуваєш, викликає піднесене, незвичне й неймовірне 

відчуття радості. Того, що відчував і чув будь-коли. Проте особисто тебе 

дещо з цього не стосується. Воно з’являється ніби з паралельного світу і 

простору. Неймовірну радість приносить те, що ти можеш ці речі 

спрямувати, а потім розповісти про них за допомогою інструмента» [126]. 

Щодо особливостей джазової музики зазначимо: як одна із форм 

самовираження, джазова імпровізація створюється спонтанно і миттєво. 

Неповторною ритмічною силою та енергією сповнена кожна джазова 

композиція. Завдяки своїй непередбачуваності кожне виконання однієї й тієї 

ж композиції звучить по-різному. У цих імпровізаціях дивовижно 

переплелися емоційність африканського народу з раціоналізмом 

представника західної цивілізації. З цього неймовірного поєднання 

утворилась настільки багатогранна й неповторна музика, як саме життя. 

Підтвердженням цьому є спостереження джазового критика Маршала 
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Стернса (Marshall Winslow Stearns): «Незалежно від того, де ви почули джаз, 

він набагато легше впізнається, ніж описується словами» [там само]. 

Один з перших дослідників джазу Юг Панасьє (Hugue Pannassie) 

акцентує у творчості основоположника соул Рея Чарльза опору на блюзову 

музику, «у якій залишилися “сліди” джазу» [147, с. 119], ритм-енд-блюз, 

якому були притаманні безпосередність, простота, чіткий ритм, а також 

«надто підкреслений і занадто гучний ритм акомпанементу» [147, с. 119], 

специфіку репертуару – «він співає блюзи й інші народні пісні в стилі 

видатних виконавиць спірічуелс Сістер Розетта Тарп (Sister Rosetta Tharpe) і 

є талановитим піаністом» [147, с. 124]. 

Джеймс Лінкольн Коллієр (James Lincoln Collier), відзначаючи 

формування в кінці 1950-х років нового, комерційного по своїй суті напряму 

в джазовій музиці, що характеризувався поступовим відходом від традицій 

cool джазу і зв’язком із негритянським фольклором (госпел сонг), блюзом, 

визначає його як «фанк, або соул» [89, с. 314]. Фанк (funk) надалі дослідники 

вважали наступником соул і фактично ототожнювали його з хард-бопом. 

«Слова “соул” або “фанки” були у більшій половині альбомів, які тоді 

виходили і моментально розкуповувалися», –  вказує дослідник [147]. 

У музикознавстві другої половини XX ст. традиція висвітлення 

специфіки соул та розгляду його в контексті джазу загалом поєднується з 

тенденціями сутнісного розширення і феноменологічної конкретизації. 

Тенденція сутнісного розширення проявляється в максимально широкому, 

образно-метафоричному трактуванні соул як певної емоційної палітри, 

тотожного «кальці» перекладу – душа [111, с. 196; 170, с. 78]. Безумовно, 

відповідне духовному, образному, тематичному наповненню соул часів його 

формування, таке визначення «розмиває» його межі як самостійного явища і 

зумовлює труднощі у виявленні специфіки його подальшого функціонування 

в модифікованих, індивідуально трактованих варіантах, пов’язаних з іншими 

течіями масової музики. 
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Традицією максимально широкого інтерпретування соул зумовлено 

його визначення як усієї негритянської музики, пов’язаної з блюзовою 

традицією [89, с. 373], характерним різновидом світового легкожанрового 

мистецтва і відгалуження поп-музики [92, с. 191], а також як інтегруючого за 

своєю суттю явища, яке «об’єднує безліч музичних стилів, причому 

виконавцями можуть бути не тільки негри, а й білі» [155, с. 28] і спочатку 

функціонує в безлічі індивідуальних виконавських інтерпретацій у 

взаємозв’язку з госпел, джазом та роком. 

Тенденція феноменологічної конкретизації терміна соул наочно 

демонструє звернення дослідників до різних критеріїв його типологізації як 

художнього явища – стильового, жанрового, расово-національного, які часто 

використовуються одночасно. 

На основі стильового і расово-національного критеріїв соул 

трактується як стиль вокальної негритянської музики [89, с. 373; 176, с. 581]; 

афро-американський музичний стиль [1, с. 540], стильова модифікація блюзу 

в джазі [168, с. 221]; стильова форма хард-бопа [168, с. 258]. Спираючись на 

жанровий критерій, дослідники визначають соул як жанрову модифікацію 

блюзу в джазі [168, с. 221], афро-американський жанр, «який оцінюють 

зазвичай як “блюз епохи африканського Відродження”» [92, с. 260], жанр 

поп-музики [27]. Мистецтвознавці сутність соул пов’язують також і з 

вокальною домінантою: Володимир Симоненко характеризує соул як 

вокальну форму [169, с. 78]. 

Різноманітні й погляди дослідників щодо генетичних витоків соул, 

якими вважаються: 

- фольклорні джерела: афро-американський фольклор [89, с. 373]; 

- сфера сакральної музики: релігійні негритянські піснеспіви 

[176, с. 581], госпел [111, с. 194; 89, с. 373]; культова музика американських 

негрів [169, с. 78]; 

- сфера масової популярної музики: блюз [89, с. 373; 92, с. 191; 

111, с. 196; 168, с. 221], традиції світської музики [168, с. 221], хард-боп 
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[168, с. 258;], ритм-енд-блюз [89, с. 373; 111, с. 194; 92, с. 78], ритміка 

регтайму, імпровізація диксиленду, милозвучність бугі-вугі [111, с. 196]. 

Важливим аспектом виявлення сутності та специфіки соул як явища 

культури є визначення його емоційно-образних засад. Як емоційну й 

семантично-смислову основу соул дослідники відзначають виняткову 

загостреність почуттів; утілення страждань афроамериканського народу, 

який має трагічну історичну долю; відображення болісного досвіду власного 

життя; бунтарство; емоційний магнетизм, прагнення до консолідації 

аудиторії [111, с. 195–199]. Таке трактування надає соул статус художнього 

відображення процесу визвольного руху народів Африки середини 

XX століття [92, с. 260]. 

Осмислення соул в соціальних координатах культурних реалій 

середини XX століття стає для дослідника й підставою для акцентуації його 

сутності як відображення зростаючої самосвідомості афроамериканців, 

символу їх зусиль «затвердити своє рівноправне становище в галузі 

культури» [155, с. 28]. Стали видаватися спеціальні газети і журнали, 

виникло безліч так званих «соул-громад», артисти називали один одного 

«соул-сестра» і «соул-брат» [155]. 

Як сплав народного, фольклорного надбання з досягненнями масової 

культури, як єдність виключно особистісного начала і соціальних очікувань, 

традицій і новацій, соул, безумовно, співзвучний українській естраді. 

Активним процесом формування методичних установок української 

естрадної вокальної школи зумовлено опосередковане входження цього 

терміна в мистецтвознавство. У працях про специфіку естрадного вокалу і 

проблеми вокальної педагогіки він отримує чимало трактувань. 

З одного боку, соул мислиться у комплексі вокально-технічних 

прийомів. Звертаючи увагу на актуалізацію тембрового показника звукової 

організації сучасної музики, зокрема естрадної, Юрій Дерський (не вдаючись 

безпосередньо до терміна соул), акцентує насамперед його вокально-

технічний бік у зв’язку з адаптацією прийомів виконавства представниць 
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соул-напряму (Тіна Тернер / Tina Turner, Мерая Кері / Mariah Carey, Уітні 

Х’юстон) у сучасному естрадному вокалі [37, с. 57]. 

З іншого боку, у літературі означеного напряму зберігається тенденція 

«розпливчастого» обґрунтування терміна соул. Так, Світлана Чернікова, 

розглядаючи проблеми виражальних особливостей естрадного ансамблю, 

вказує, що вони багато в чому визначаються стилем, формою, мистецьким 

напрямом твору, зокрема і в жанрі соул [219, с. 228]. Анна Бойко, 

характеризуючи сучасне українське естрадне виконавство, визначає соул як 

жанр [22, с. 113]. Юрій Драбчук, акцентуючи певні моменти «перетину» соул 

й українського фольклору (зокрема ладову специфіку), підкреслює в ньому 

емоційну домінанту [189, с. 5]. 

Причини відсутності точних визначень дефініції соул (за винятком її 

змістовного й емоційно-образного аспектів), на наш погляд, мають 

соціально-культурний характер, і криються в своєрідності шляхів 

формування і розвитку вітчизняного естрадного музичного мистецтва. З 

одного боку, воно було змушене перебувати в ідеологічних рамках 

радянського мистецтва, з іншого, – відгукуватися на необхідність оновлення 

музичної мови і естетичних смаків, а також на процеси лібералізації 

духовного життя у другій половині XX століття. У цьому процесі 

формування нової музичної реальності, першість певною мірою належала 

джазовим оркестрам (завдяки відсутності вербального компонента і 

домінування закріпленої за такими колективами розважальної функції) та 

авторської пісні (в силу її певної опозиційності установкам офіційної 

культури і існуванню на рівні андеграунду). Вокальна ж естрада 

післявоєнного часу, зокрема українська, характеризувалася не тільки 

тяжінням до громадянської лірики і національних витоків. Показовою для неї 

була опора на принципи академічного вокалу в силу тривалої відсутності 

професійної естрадної, зокрема і вокальної освіти. Так, у Київському імені 

Р. М. Глієра та Одеському музичних училищах відділення з підготовки 

естрадних інструменталістів відкриті 1980 року. У Харківській державній 



34 

академії культури кафедра естрадного співу створена 2001 року. 

У Київському національному університеті культури і мистецтв кафедра 

джазу та естрадного співу – 2013 року. До цього часу соул у самостійній 

формі давно припинив своє існування, зберігшись у безлічі впливових 

«знаків» – рис стилістики і прийомів вокальної техніки в музичній мові 

багатьох «відгалужень» масової музичної культури. 

Ці причини зумовили спрямованість української естрадної вокальної 

педагогіки на освоєння всього комплексу нових виразних прийомів 

естрадного та джазового вокалу. Необхідно відзначити, що при цьому певні 

відмінності як естрадної і джазової манер співу, так і настільки показові для 

соул відмінності між його ліричним, комерціалізованим і соціально-

загостреним варіантами часто не отримують всебічного висвітлення.  

Узагальнення накопиченого музикознавством досвіду в осмисленні 

соул створює передумови для уточнення його феноменологічної специфіки 

на різних рівнях. Так, на образно-тематичному рівні соул відзначений 

насамперед тяжінням до публіцистичності, соціальної протесності, висловом 

активної життєвої позиції, утвердженням ціннісних орієнтацій, серйозністю, 

височиною, визначеною пасіонарністю. Подібні якості детермінують 

формування виконавської установки, орієнтованої на декларативність, 

критичне (в творчості Дж. Брауна, А. Франклін, пізніше – частково у 

творчості М. Джексона, Адель, Джамали) ставлення до культурних, 

соціальних реалій. Тому соул передбачає і формування певного образу 

виконавця, орієнтованого на активне залучення уваги аудиторії не стільки до 

особистісних переживань, скільки до проблем буття соціуму [202, c. 77]. 

Масштабність цих проблем і осмислення їх як безпосередньо значущих 

для співака і аудиторії на рівні динаміки знаходить вираз у високому 

динамічному тонусі, «виправдовуючи» пристрасність виконання і 

відбиваючи життя «негритянських гетто, з їх емоційною загостреною 

напруженістю і особливою мовою, сленгом, в якому біблійне змішалося з 

вуличним, вульгарним, навіть блатним» [111, с. 198–199]. У зв’язку з цим, 
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виконавці соул не випадково традиційно характеризувалися як «крикуни», 

що власне і є одним із значних відмінностей його від вокальної естради в 

цілому, в якій безпосередність ліричного виливу, певна інтимність має 

важливе значення. 

Деяка екзальтованість і екстатичність властива соул і в силу його 

генетичного зв’язку з такими рисами афро-американського фольклору, як 

інтонаційна лабільність, наявність особливим чином інтонуючих з 

тенденцією до позиційного зниження III і VII ступенів ладу (блюзові тони), 

глісандування, різкі зміни фальцету, хрипке горлове звуковидобування, 

субтон, вібрато, специфічна ритмічна організація, зміщена по відношенню до 

мелодики, мелізматика [89, с. 31–35], а також з госпел. Дослідниками 

неодноразово зазначена відсутність поділу на сакральну і світську площини в 

музичній культурі афроамериканців середини XX століття. Це створювало 

основи для безпосереднього звернення до Бога. При цьому, виняткова 

емоційність такого звернення була адекватна ступеню гостроти соціальних 

проблем. На рівні ритміки, домінуванням важких імперативних ритмів, 

своєрідним ефектом «вдовбування» в соул створюється особливий магічний 

ефект привернення уваги аудиторії до проблем і водночас ефект її 

об’єднання єдиним поривом. 

При всьому значенні соціального начала, соул, як і мистецтво естради в 

цілому, явище, що насамперед відображає індивідуальну неповторність 

харизми виконавця. На музичному рівні це переломлюється в таких рисах 

соул, як імпровізаційність, особлива значимість вокалізації, що обумовлюють 

унікальність творчого акту, інтерпретації змісту конкретного твору. Як 

зазначає В. Конен, «талант виконавця-імпровізатора великою мірою полягає 

в тому, які саме музичні мікротони він обирає для досягнення певного 

найтоншого відтінку в виразності слова» [92, с. 221]. 

На рівні специфіки виконавства це виражається у використанні 

комплексу специфічних прийомів, в яких особливого значення набувають 

«неакадемічні» звуковидобування і звуковедення – схлипи, зітхання, фальцет, 
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мелізматика, вигуки, скандування, нетемпероване звуковидобування, 

розмовні вставки, а також свобода дихання, що зумовлена імпровізаційністю 

(проте, меншою, ніж у джазі). Важливого значення набуває особиста 

інтерпретація. 

Зупинимось детальніше на специфічних виконавських прийомах, 

характерних для стилю соул. Так, особливу увагу в цьому аспекті слід 

звернути на характерне для досліджуваногο стилю невизначене взяття нот. 

Це найважливіша риса, яка відрізняє соул від інших стилів «білої» 

європейської музики, починаючи з пісень радянського періоду (як класичних, 

так і естрадних), до сучасності, серед яких спостерігаємо різноманітні 

танцювальні жанри, рок, техно тощо. Як відомо, важливою умовою 

виконання творів зазначених стилів є точне й визначене взяття нот, особливо 

важливого значення набуває чистота інтонування. На противагу до цього, 

ноти в соул-музиці виконуються ніби з форшлагом, проте, такий форшлаг 

також дещо відрізняється від класичного варіанта, який характеризується 

яскравою вираженістю та чіткістю. 

Форшлаг у досліджуваному стилі є, як правило, напівтоновим зверху 

чи знизу, ледь вловимим та непοмітним. Цей прийом виконавці стилю соул 

запозичили з блюзу з йогο блю-нотами. Відомо, що для блюзу характерні як 

гітарні підтяжки й фортепіанні напівтонові форшлаги, так і схожі до цього 

особливості голосового звуковідтворення. Проте, такі виконавські прийоми 

вимагають виробленню у співака певних вокальних навичок, і не мають 

нічого спільного з відтворенням звуку «з під’їздом», що, як правило, 

характерно для виконавців, які не чисто інтонують. Так, у співі соул 

чергуються форшлаговані ноти з прямими, з превалюванням перших, 

особливо, коли мова йде про пасажі running. 

Пасажі running (у класичному варіанті можна знайти деяку схожість з 

мелізмами) – це фрази, які можуть бути великими чи не дуже за обсягοм та 

якими, як правило, заповнюються довгі паузи чи ноти. Призначення цих 

пасажів полягає у наданні особливої виразності виконуваному вокальному 
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твору. Як зазначалось, особливо довгі за тривалістю, ці пасажі, починаються 

з форшлагованοї ноти, яка також може бути і в його середині. При зміні руху 

мелодії, чи її повороті, гранична нота також форшлагується. Характерною 

рисою пасажів running є розспівування складів і голосних у словах, а також 

використання вокалізації кшталт uh, оh, yeah, ah, yes тощо. 

Використання прийому running можна часто спостерігати в 

імпровізованих пасажах співка-соліста на тлі хору. Призначення цього 

прийому, який прийшов з пісень госпел, полягає у створенні діалогу з хором, 

а також заповненні пауз, що врешті-решт має сприяти емоційному 

піднесенню публіки. Анастасія Єгорова зауважує: «Головне призначення 

пасажів у музиці соул полягає у підсиленні виразності думки, що 

виражається в пісні, а також особистих почуттів співака. Тому, виправданість 

і переконливість – ось ті головні риси, які повинні бути притаманні пасажам 

окрім технічної доскοналості їх виконання. Їх не можна вставляти заради 

демонстрації своєї віртуозності, тому, що це «круто», і тим паче, «ліпити» 

скрізь і всюди» [59]. Продовжуючи свою думку, автор зазначає: «Адже, як 

відомο, в усьому треба мати почуття міри, а інакше замість твору sοul вийде 

або ж спів мулли, або ж навчальний вокаліз» [59]. 

На рівні тембру це проявляється в яскравій своєрідності, 

характерності, а також особливій «непідготовленості» голосів (як, наприклад, 

у творчості Р. Чарльза – стає фундаментом сценічного образу виконавця), що 

стирає межу між співаком і аудиторією [202, с. 78]. Розглянемо специфічні 

темброві прийоми, які характерні для стилю соул, та виокремлюють його від 

інших. Серед них: компресοваний голос (стосовно середніх та високих 

звуків); напівголос (чи субтон); rattle. 

Так, один з характерних тембрових прийомів, який часто 

використовується у соул – «кοмпресований голос». Специфіка цього 

прийому виражається у тому, щоб шляхом стиснення чи компресії прикрити 

різке звучання голосу на високих чи середніх нотах, з метою надання 

звучанню певної таємничості та ніжності. Проте, важливо зауважити, що 
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використання цього прийому можливо не у всіх випадках. Так, на дуже 

високих нотах його застосування є не лише технічно складним, а й не 

доцільним, у зв’язку з тим, що як правило, саме на високих нотах 

відбувається емоційне напруження та кульмінація всього твору. 

Наводячи приклад застосування тембрового прийому «компресований 

голос», слід звернути увагу на приспів пісні «Calling Yоu» у виконанні Jevetta 

Steele. Так, перша нота виконується повним компресованим голосом, 

переходячи згодом просто в повний. Слово «повний» використано не 

випадково, адже у цьому випадку важливо усвідомлювати, що 

«компресοваний» голос – це не фальцет, а абсолютно повний голос з 

закритим звучанням, яке і створюється за допомогою зазначеного прийому. 

Заслуговує на увагу ще однин тембровий прийом, який характерний 

для стилю соул – напівголос чи субтон. Справедливо зазначити, що цей 

прийοм вдало використовується не лише в досліджуваному нами стилі, а й у 

поп-музиці, включаючи українську. Специфіка субтону полягає в тому, щоб 

виконати окремі фрази пошепки чи ніби впівголоса. Такий прийом 

використовується з певною естетичною метою: надати певного смислового 

навантаження окремим фразам пісні; виразити за допомогою вокалу такі 

емоції, як хвилювання, туга, біль, скорбота тощо. 

Проте, не всі виконавці, зокрема й українські, правильно користуються 

цією технікою. Пропонуємо зупинитися детальніше на цьому аспекті. Справа 

в тому, що досить часто, в західній американській, а останнім часом й в 

європейській вокальній педагогіці можна стикнутись з таким явищем, як 

ототожнення понять фальцет і субтон. Водночас у вітчизняній вокальній 

педагогіці досить часто вважають, що фальцет – це безопорний спів, а докази 

цьому можна знайти у виконанні деяких представників вітчизняної естради. 

Особливо прикро спостерігати, як деякі співаки застосовують прийом 

«субтон», щоб приховувати недосконале володіння вокально-виконавськими 

навичками, голосом загалом, й зокрема грудним регістром. 



39 

Яскравими прикладами використання субтону (чи напівголосу) є пісні 

Save Me Frοm Myself (Christina Aguilera) та After Tonight (Mariah Carey). 

Перший випадок демонструє композицію, яка є тим рідким зразком, коли 

весь твір виконується співачкою напівголосом у його різних проявах – від 

простого напівголосу до шепоту. У другому випадку виконавиця постійно 

комбінує фрази, виконані в повний голос з фразами, виконаними за 

допомогою зазначеного прийому. При цьому, важливо зауважити, що це не 

фальцет. Так, у цьому прикладі вокальний «шепіт» чи напівголос є 

повноцінним повним голосом. 

Найбільш популярним серед виконавців у стилі соул, та 

найупізнаванішим серед слухачів є тембровий прийом rattle. У 

досліджуваний нами стиль rattle прийшов із джазу, де досить часто 

використовується наслідування голосом тембру інструменту, зокрема труби з 

сурдиною. До того ж, цей прийом слугує прикрасою, «аксесуаром», і як у 

випадку з пасажами running, вимагає почуття міри у застосуванні. Проте, по 

відношенню до стилю соул прийом rattle доцільніше назвати raspy vοice (у 

дослівному перекладі – скрипучий, хриплий голос). У вітчизняній музиці цей 

вокальний прийом більш відомий як «ричання», що є перекладом з 

англійської grоwl. 

Найвідомішим та найяскравішим зразком використання прийому grоwl 

є вокал Луї Армсторнга. Проте, у цього співака такий вид звучання називався 

саме rattle (хрип, хрипіння), а не grоwling. У довідковій літературі цей 

прийом часто називають screaming, проте, не зважаючи на певну схожість, 

такий спосіб звуковидобування не має нічого спільного з блюзовою 

(джазовою і соул) технікою. Так, суть прийому screaming полягає у 

відтворенні «хрипкого крику», який можна зустріти в таких стилях, як heavy 

metal. У цьому випадку застосування прийому відбувається як правило на 

високих нотах, коли тонова висота звуку перекривається ефектом хрипоти. 

Прийом rattle чи raspy vоіce являє собою коротку вставку, часто на 

«підтяжці» дο звука, характерним саме для сοул хрипким гοлосом, з 



40 

одночасним голосовим звучанням. Прийом rattle зазвичай може бути 

вставкою перед певною вокальною фразою чи пасажем runs, інколи цей 

прийом застосовується в середині фрази. 

Зразки використання прийому rattle спостерігаємо у творах, 

виконуваних у стилі соул: Hit The Road Jack (Ray Charles), у класичних 

композиціях R&B, а також у сучасних, серед яких саундтрек до фільму 

«Dream Girls» And I Am Telling Yοu I’m Nοt Gοing (Jennifer Hudsοn). Яскравим 

прикладом вдалοго викοристання зазначеного прийому є пісні у виконанні 

Christina Aguilera, де останній мοжна знайти майже скрізь. Таким чином, 

вокальний прийом rattl, що є характерним для стилю соул, відзначається 

мелοдичністю, музикальністю (тобто, в характерному хрипі повинна 

прислуховуватись висота певного звука, а не лише шум). 

Специфіка соул на композиційно-структурному рівні обумовлена 

генетичним зв’язком з госпел, які супроводжували церковні меси, що 

проводились чорношкірими проповідниками. Домінування респонсорних 

структур відображає зазначену раніше тенденцію сучасної культури, 

спрямовану на активізацію індивіда, формування його інтеріснування в 

просторі соціуму. У комплексі означених рис формують і характерну для 

соул комунікативну ситуацію, в якій відношення «співак-аудиторія», 

засноване на їх консолідації і апелюванням виконавця до слухача як 

активного члена соціуму. 

Американський музикознавець і критик Уінтроп Сарджент в своїй 

книзі про джаз дає таке визначення соул: «Соул-музикою в широкому сенсі 

іноді називають всю негритянську музику, пов’язану з блюзовою традицією. 

Під цим поняттям на мається увазі також стиль вокальної негритянської 

музики, яка виникла після другої світової війни на базі ритм-енд-блюзу і 

традицій госпел-сонга» [168]. 

Серед вітчизняних дослідників сучасної музики, на особливу увагу 

заслуговує енциклопедичний словник, автора-укладача 

Володимира Откидача. У цьому словнику подано визначення соул як  
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«музичний напрям, у якому переважають мелодійні традиції спірічуел і 

характерні для цього напряму багатоголосся і стримано-екстатична манера 

виконання» [156, с. 147].  

Також важливі дані про соул знаходимо в офіційних джерелах 

інформації з Internet. Серед них – вільна енциклопедія «Вікіпедія»: «Соул – 

найбільш емоційно-чуттєвий, «душевний» напрям популярної музики 

чорношкірих жителів США (ритм-енд-блюзу), що склався в південних 

штатах країни в кінці 1950-х років під впливом традиції джазової вокальної 

імпровізації і спірічуел». 

Отже, у деяких джерелах підтверджується те, що термін «соул» часто 

ототожнюють з іншим поняттями, такими як «блюз», «ритм-енд-блюз», або з 

жанрами негритянської духовно-релігійної музики, такими як госпел чи 

спірічуел, або з фанком як продовженням соул у новій стильовій якості. Таке 

співвідношення зумовлено генетичним зв’язком соул із сучасною джазовою, 

незважаючи на «перехід» цього стилю у сферу естрадної музики. Тому 

поняття соул як стилю не є прерогативою тільки лише джазової музики. Це 

доводить широкий спектр функціонування зазначеного стилю. 

Отже, жанрово-стильовий синтез соул і таких стильових напрямів, як 

ритм-енд-блюз та фанк, очевидний, і про це пишуть численні дослідники, 

серед яких: У. Сарджент [168], Дж. Л. Коллієр [89], В. Конен [92], 

В. Симоненко [169; 170], О. Баташев [16], І. Горват та І. Вассербергер [34], 

С. Коротков «Історія сучасної музики» [99]. 

У зазначених роботах підкреслено, що саме в 1980-х роках, з відходом 

у минуле швидкоплинної епохи диско, термін «ритм-енд-блюз» знову 

актуалізувався за межами США, цього разу для позначення сучасного фанку 

(«ритм») і соул («блюз»), а також незліченних «гібридів» між ними. 

Пов’язано це з тим, що в сучасних умовах складно провести чітку межу між 

швидкою («фанк») і повільною («соул») складовими ритм-енд-блюзу. 

Практично немає виконавців, які спеціалізуються виключно на соул або на 

фанку. У репертуарі провідних виконавців можна знайти композиції в обох 
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стилях, а також ті, які ілюструють градації і синтез між ними. Порівнюючи 

соул і фанк, відзначимо, що це дуже близькі, але все ж різні стилі музики 

другої половини ХХ століття. Відокремити соул від фанку складно навіть 

фахівцям, які сходяться на думці, що фанк є продовженням музики соул. Але 

однозначно різку грань між ними провести неможливо. Щодо жанрів афро-

американської духовно-релігійної музики, таких як госпел або спірічуел, 

соул є їх стильовим продовженням на ґрунті сучасних тенденцій естрадно-

джазової культури другої половини ХХ ст. 

На сьогодні є чимало визначень соул, прийнятих тими, хто професійно 

або на рівні знавця-любителя цікавиться предметом. Однак універсального 

визначення немає. Це зумовлено передусім неймовірною швидкістю 

розвитку естрадно-джазової музики протягом усього часу існування стилю - 

близько 100 років. Змінюється стилістика цієї музики, діапазон художньо-

смислового наповнення, соціальний статус джазу, культурно-територіальне 

побутування, співвідношення з іншими мистецтвами. Більш того, на різних 

етапах його розвитку визначення могли бути правильними і водночас 

буквально суперечити одне одному. 

У працях, таких як, наприклад, «Становлення джазу» Д. Коллієра [89], 

«Народження джазу» В. Конен [92], «Основи джазової інтерпретації» 

І. Горвата й І. Вассербергера [34], «Джаз. Генезис. Музична мова. Естетика» 

У. Сарджента [168] є розрізнені відомості про початок зародження історії 

соул, яка тісно пов’язана з його національно-культурним і соціально-

географічним корінням. Це спонукало до уявлень про нього, як про 

«стильовий напрям» в естрадно-джазовій музиці, що має афро-американське 

походження, імпровізаційну сутність і, так званий, «свінговий» характер. 

Таке визначення часто доповнювалося характерними стильовими і 

жанровими чинниками, які обмежували соул суворими рамками. Поступово 

соул, як і джаз, позбувся традиційно-расових обмежень, потім набув 

професійної і, водночас, розважальної функцій. Пізніше він став виконувати 

художньо-естетичні завдання, значною мірою втратив широку аудиторію, 
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розпочавши процес інтеграції із суміжними видами музики, нарешті, долучив 

до свого побутування всі світові музичні мови. 

Книга американського музикознавця і критика Уінтропа Сарджента 

«Джаз» являє собою теоретичне дослідження цього мистецького явища, його 

музичної мови, засобів виразності, художньо-естетичних принципів, 

стильових напрямів, зокрема й соул-музики. Так, автор простежує витоки 

джазового мистецтва, розглядає його різновиди, шляхи перетину з 

«популярною» і «серйозною» музикою. У книзі викладено оригінальну 

концепцію джазового музикування, що охоплює це явище в усьому його 

різноманітті, безпрецедентній динамічності його еволюції; виявлено 

специфічні родові риси [168]. Ці риси, властиві, здавалося б, дуже далеким 

один від одного типам джазу і прилеглим до нього видам музики, чим 

відрізняється музика джазової орієнтації від інших сфер музичного 

мистецтва. 

Для розуміння місця і статусу джазу серед інших музичних мистецтв 

проаналізуємо визначення, які стосуються цього виду мистецтва, 

опубліковані в зарубіжних та вітчизняних довідково-енциклопедичних 

джерелах. Так, Арнольд Альшванг (1931) пропонує таке визначення джазу: 

«Джаз (Jazz), або синкопована музика (syncоpated music – як зараз називають 

джаз в Америці), яскраве явище у музичному побуті, яке з’явилось у 10-х 

роках ХХ ст. у США і поширилося в усіх буржуазних країнах. Джазова 

музика характеризується низкою надзвичайно характерних особливостей, 

насамперед чіткою моторною ритмікою, що метричнο виражається у 

дводольнοсті з різними, іноді досить складними синкопами» [3, с. 728]. 

У «Великій радянській енциклопедії» (1952) зазначено: «Джаз (англ. 

Jazz) – «вид музики розважального, переважно танцювального характеру. 

З’явився 1915 року в Північній Америці і набув широкої популярності у 

буржуазних країнах. Джаз характеризує капіталістичну культуру США, що 

деградує. Серед характерних форм джазової музики є ванстеп, танго, румба, 

чарльстон, блюз, фокстрот. Від музики афроамериканців джаз запозичив 



44 

деякі специфічні ритмічні особливості (характерні синкопи-перебої), 

особливості звуковидобування, інструментовки, певні ладові характеристики. 

До того ж, зазначені риси негритянської музики були до невпізнанності 

споганені і спотворені [38, с. 200]. 

На думку Леоніда Переверзєва (1972), джаз – це: «Вид професійної 

музики, що виник на межі ХІХ–ХХ століть шляхом поєднання складових 

частин африканської та європейської музичних культур, і був здійснений 

американськими неграми. Серед елементів африканської музики знаходимо 

поліритмічність, виконання за схемою «заклик - відповідь», багаторазове 

повторення якогось певного мотиву, вокальна виразність, імпровізаційність. 

Ці елементи увійшли в джаз одночасно з розповсюдженими формами 

музичного фольклору негрів, серед яких на особливу увагу заслуговують 

обрядοві танці та робочі пісні, блюзи і спірічуелз» [148, с. 184–185.]. 

У тлумачному словнику російської мови С. Οжегοва (1992) знаходимо 

таке визначення досліджуваного феномену: «Джаз: 1. Самобутня музика, яка 

характеризується імпровізаційністю, нерівним ритмічним малюнком та 

поєднує африканські та європейські музичні традиції. <…> 2. Оркестр, що 

виконує цю музику» [39, с. 166]. На думку В.Симоненка, джаз є видом 

професійного музичного мистецтва, який виник на межі XIX–XX століть 

шляхом поєднання двох музичних культур – африканської та європейської, і 

спочатку набув поширення в середовищі американських негрів [170, с. 36.]. 

Визначення джазу широко представлені й у зарубіжних довідкових 

джерелах: 

- вид регтаймового танцю, тобто рід танцювальної музики; 

- особливість музичної організації, характерної для культурного 

середовища афроамериканців. До характерних особливостей належать 

імпровізаційність, синкоповане фразування, регулярна ритміка і свінг; 

- енергія, що несе в собі збудження і розслаблення; 

- неважлива легка розмова; 

- сексуальний зв’язок [238, с. 204]. 
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«Джаз – це сучасна музика США танцювального характеру, яка 

спочатку мала назву регтайм. Серед яскравих характеристик – простий 

ударний ритм та розширений інструментарій» [261, с. 893]. 

«Специфічний вид негритянської музики танцювального характеру з 

підкресленою синкопованістю. Зародилася в Америці, має найяскравішу 

особливість – це спотворення ритму» [234, с. 56]. 

1. «Музика, яка зародилася у 20-х роках ХХ століття в Новому Орлеані. 

Її поступовий розвиток відбувався завдяки ускладненню різних стильових 

особливостей. Насамперед ця музика характеризується складним ритмічним 

рисунком, ансамблевою грою, поліфонічністю, віртуозністю, сольним 

виконанням, схильністю до імпровізації, свободою мелодії і гармонічними 

ідіомами, які розвивалися від простої діатоніки через хроматику до 

атональності». 2. «Характерний стиль музики танцювального характеру, що 

відзначається певними рисами, властивими джазу». 3. Сленг [235, с. 724]. 

«Вид музики танцювального характеру, що з’явилась в Америці на 

початку ХХ століття, ймовірно, серед представників негритянського 

населення, які працювали у місті Нью-Орлеан у публічних будинках. 

Характерно, що його найбільш упізнаваною ознакою є неймовірно часте 

використання синкопованого ритму» [248, с. 216]. 

«Джазова музика характеризується специфічним способом 

музикування, який з’явився в Америці після знайомства афро-

американського населення з музикою європейців» [242, с. 174]. 

«Джаз є новою музикою, серед особливих рис якої – мелодійний 

характер і чіткий ритмічний малюнок. Джаз обов’язково характеризується 

(або передбачає) імпровізаційність, зазвичай у постановці акцентів і фраз у 

мелодії, що виконується. За великим рахунком – це музика, що створюється 

без особливої підготовки, експромтом» [261, с. 84.]. 

«Один з еклектичних стилів музичного мистецтва, що виник у 

XX столітті. Характеризується виключно інструментальним виконанням, 

розвивався у творчості представників чорного американського населення. 
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Характерними особливостями деяких стилів є імпровізаційність та свінг. Уся 

музика прикладного або художнього характеру, академічна чи популярна, 

“хοт” абο “кул”, що називається джазом, об’єднується головною ознакою – 

специфічними тембрами» [240, с. 440]. 

«Джаз – це музика, яку створили переважно чорні представники 

населення США на початку XX століття. Виникла завдяки злиттю елементів 

євро-американської та африканської музики. Джаз – це унікальний музичний 

тип, який не належить ні до категорії фольклору, ні до класичної, чи поп-

музики, проте має певні спільні риси з трьома зазначеними типами» 

[248, с. 580]. 

Не можна обійти увагою авторитетну «Енциклопедію джазу» Гроува, 

яка є найґрунтовнішим музичним довідковим виданням англійською мовою. 

Так, автор статті «Джаз» визнає за ним три характеристики, що надають йому 

унікальності у світі музики та якими відрізняється він від інших жанрів: 

фенοмен свінгу; «індивідуальний кοд», тобто той унікальний фактор, завдяки 

якому джазовий виконавець стає легко впізнаваним для слухача-знавця. 

Третьою характерною рисою науковець вважає «екстатичну функцію», 

включену в контекст ритуалу джем-сешн [236, с. 580]. 

Отже, аналізуючи наведені приклади, спостерігаємо широке розмаїття 

поглядів на дефініцію джазу. Особлива увага загострюється на тому факті, 

що джаз досліджується, з одного боку, як вид музичного мистецтва, а з 

іншого, – як тип музичної творчості; джаз часто називають то стилем, то 

жанром, то напрямом. 

Дж. Л. Коллієр у популярному історичному нарисі «Становлення 

джазу» характеризує основні етапи розвитку джазової музики як своєрідного 

виду музичного мистецтва, аналізує творчість видатних джазменів, оцінює 

роль джазу в сучасній культурі. У книзі розкрито багатогранний світ 

джазової музики. Тут зібрано та систематизовано багатий фактичний 

матеріал, співвіднесено численні факти й події короткої, але бурхливої історії 

джазу. Ми осягаємо його еволюцію, зміну стилів і напрямів, дізнаємося про 
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пошуки, і стрімкі злети [89]. У книзі підкреслено, що соул як частина 

джазової культури – це феномен історичний, естетичний, соціальний. Джаз – 

це не тільки специфічний вид музики, а й особливе неповторне середовище, і 

люди, що створюють цю музику [89]. Він непорівнянний з жодним 

класичним музичним жанром, розвиток якого відбувався століттями. 

Виникнувши в замкнутому соціальному середовищі спочатку як побутова, 

суто прикладна музика, він породжував все нові і нові форми, перетворював 

музичний побут сучасного світу і нарешті став у наші дні явищем справді 

інтернаціональним, без якого вже неможливо уявити культуру ХХ століття. 

У «Лексиконі джазу» Володимира Симоненка міститься понад 

250 статей про витоки, стилі й напрями джазової музики. У цих статтях 

докладно описано музичні інструменти, що набули поширення в джазі, 

розглянуто виконавські прийоми, найбільш характерні елементи джазу і т. д. 

(інструменти, застосовувані в джазовій практиці і вказівки провідних 

виконавців). У лексикон увійшли терміни, пов’язані з новітніми музичними 

течіями, таким як соул, фанк, рок і поп-течії [169]. 

Книга Олексія Баташева «Радянський джаз» є першим досвідом 

висвітлення історії радянського джазу, його творчих проблем, пошуків, 

досягнень. Автор використовує великий фактичний матеріал, спогади 

джазових музикантів, які брали безпосередню участь у становленні та 

розвитку цього жанру. Праці надано характер документального історичного 

нарису. Автор розкрив цікаві подробиці, охарактеризував чимало мистецьких 

явищ та імен, нині майже забутих, здійснив огляду шляхів розвитку 

радянського джазу, його особливостей, серед яких важливими для дисертації 

є оригінальність і творча самобутність [16]. 

У книзі І. Горвата й І. Вассербергера «Основи джазової інтерпретації» 

розглянуто найбільш характерні для джазу виконавські прийоми, особливості 

фразування. Автори зупиняються на специфіці роботи з групами великого 

джазового оркестру, розглядають джазові імпровізації, аналізують 

особливості гармонії [34]. В останній розділ увійшли класичні зразки 
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імпровізацій всесвітньо відомих музикантів Луї Армстронга, Дізі Гіллеспі 

(Dizzy Gillespie, John Birks Gillespie), Бенні Гудмана (Benjamin David 

Goodman), Чарльза Паркера (Charles Parker, «Bird»). 

Книга «Народження джазу» Валентини Конен – перша фундаментальна 

радянська праця, присвячена формуванню джазу, його музично-виразній 

системі, естетиці. На широкому історико-культурному фоні автор розглядає 

процес виникнення нових музичних видів і жанрів, відмінних від 

традиційних європейських. Показано, що народження джазу в США було 

зумовлено передумовами розвитку музики в цій країні, що різко відрізнялися 

від європейських. Це, своєю чергою, тісно пов’язано із синтезом 

африканської та європейської культур, з особливостями соціальної історії 

Америки. У книзі порушено питання про те, чому музика, яка виникла в 

провінційному замкнутому афоамериканському середовищі, посіла таке 

чільне місце в культурі і житті не тільки США, а й інших країн [92]. 

«Третій пласт» – не менш важлива праця Валентини Конен, є 

своєрідним продовженням книги «Народження джазу». В ній авторка 

висвітлює явища та процеси музичної культури ХХ століття, досліджує 

історичні, національні та соціальні коріння нових масових жанрів в музиці 

ХХ століття: спірічуел, блюз, джаз, рок та інші [94]. 

Автори нарису «Джаз» В. Мисοвський і В. Фейєртаг висловлюють думку, 

що в джазі майже не використовуються якісь особливі музичні інструменти. 

Водночас джаз помітно відрізняється від іншої оркестрової музики манерою і 

способом використання звичних музичних інструментів. Так, у джазі підсилено 

роль ритмічної групи, що включає ударні, контрабас, гітару або банджо, рояль. 

Манера гри та звуковидобування на духових інструментах інші, ніж у 

симфонічному чи духовому оркестрах. Ці прийоми швидко перейняли майстри 

пісенно-танцювальної музики, що при вдалому використанні й надають 

неповторного й специфічного звучання [128, с. 4]. 

Отже, можемо зробити висновок про велику кількість джазових 

дефініцій, проте жодна з них не відображає вповні те жанрове і стилістичне 
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різноманіття, яке являє собою це мистецьке явище. Незважаючи на наявність 

численних досліджень з джазової тематики, у жодному з них не знаходимо 

чітко сформульованого, ясного й вичерпного визначення цього терміна. 

Однак, як показує практика естрадно-джазової сфери, сучасна музика 

зазнає постійних змін на її характері позначається сприйняття й осмислення 

кожним новим поколінням музикантів навколишнього світу, який сам 

безперервно змінюється. Найбільш талановиті музиканти, вдало підбираючи 

й комбінуючи елементи різних музичних жанрів і стилів, створюють нові 

оригінальні музичні форми. У результаті старі визначення соул як належного 

до джазової традиції втратили сенс. 

Спектр інтуїтивних уявлень про соул у різних верствах нашого 

суспільства досить широкий. Для старшого покоління він пов’язаний зі 

спогадами ностальгічного характеру про джазові оркестри їх молодості, які 

виконували музику 1960-х років. Інша частина шанувальників соул 

сформувала уявлення про нього як про музичний феномен, що асоціюється із 

сучасними поп- і рок-виконавцями. В академічних музикантів і прихильною 

до них публіки цей стиль (жанр) є зразком елітарного джазового мистецтва - 

імпровізаційної гри. Особливе ставлення до соул формується засобами 

масової інформації. Нарешті, мабуть, із комерційних міркувань, у джазовій 

радіополітиці домінують розважальні напрями (нео-соул, фанк, поп-соул) – 

як єдині репрезентанти сучасного мистецтва. 

Виходячи з історичних реалій джазового процесу, функціонування соул 

в найширшому вигляді на концертній естраді, фестивалях, у звукозапису, 

навчальному процесі тощо, – визначаючи це стильове явище, слід 

враховувати загальне визначення джазу, що належить О. Баташеву: «Джаз – 

різновид музично-імпровізаційного мистецтва, що об’єднав в органічній 

цілісності традиції музичних мов і культур різних народів Землі» [16, с. 94]. 

До цього визначення необхідно додати ще «творчу домінанту» джазу як виду 

імпровізаційного мистецтва, яким, власне, й визначається специфіка соул як 

стильового явища. Підбиваючи підсумки аналізу визначень соул, доходимо 
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висновку про те, що поняття соул є багаторівневим, оскільки охоплює досить 

широку сферу функціонування: 

- характер творів, зумовлений певним типом змісту і зв’язком із 

жанрово-стильовими традиціями; 

- манера співу, або особливий виконавський стиль сучасної естрадно-

джазової музики; 

- стильовий напрям естрадно-джазової музики другої половини ХХ ст. 

На основі теоретичного аналізу стильових тенденцій музики другої 

половини ХХ століття в роботі подано авторське трактування стилю соул, як 

стильового напряму в естрадно-джазовому вокальному мистецтві другої 

половини ХХ століття, сформований під впливом традицій афро-

американського фольклору, в якому жанрово-стильові елементи джазового 

мистецтва збагачені новаторськими засобами виразності.  

Суттєвою особливістю соул, як виконавського стилю, є наявність 

характерного емоційно-психологічного стану музиканта, який обумовлює 

певний стиль, манеру і характер музичного висловлювання – стримано-

екстатична манера виконання, внутрішня концентрація, інтровертний тип 

ліричного висловлювання, що досягає в кульмінаційних зонах надзвичайно 

екстатичного вираження ліричних почуттів, акцентування уваги як на 

особисту, так і суспільну проблему. 

 

1.2. Методологічні засади дослідження стилю соул 

 

Сутнісні зрушення парадигмальних настанов культури Новітнього 

часу, пов’язані із формуванням і набуттям значущості постмодерністських 

світоглядних орієнтирів, спричинили появу новаційних явищ у музичному 

мистецтві. Віддзеркалюючи кардинальні зміни в його структурі, зумовлені 

зокрема й надактивним формуванням масової музики, в образно-тематичних 

обріях, мові, принципах мислення, засобах виразності, вони стали 

показником змін у співвідношенні ролей композитора та виконавця. Функція 
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виконавця як «реалізатора-інтерпретатора» мистецького задуму в реаліях 

культури другої половини XX століття поступається місцем функції «автора-

втілювача» унікального виконавського акту, носія особистісно-сформованого 

та неповторно вираженого, на рівні виконавства, творчого світобачення.  

Соул, як одне з таких новаційних явищ, будучи своєрідним символом 

американської масової культури 1960-х років, як художня рефлексія став 

концентрованим утіленням означеної тенденції актуалізації виконавського 

начала. Водночас соул, відповідно до культурної полістилістичності 

постмодернізму, на рівні своїх знаків (образно-тематичних орієнтирів та 

унікальних складових виконавської стилістики) став вираженням полілогу 

культур у часі та просторі. Плідність цього полілогу в контексті сучасної 

української музичної культури доводить активне функціонування знаків 

соул-стилістики у творчості сучасних українських естрадних виконавців і 

надає підстави для дослідження соул як явища культури і специфічного 

виразника крос-культурних зв’язків. 

У мистецтвознавчому знанні радянських часів соул зазнав дискретного, 

переважно публіцистичного, висвітлення з причин радикальної відмінності 

ідеологічних настанов. Збереження традиції певного «ігнорування» соул в 

сучасному гуманітарному знанні спричинене не тільки втратою ним 

цілісності, його побутуванням на рівні стильових знаків, які насичують 

індивідуалізовану, мікстову стилістику сучасних українських поп-

виконавців. Розважальна домінанта культури постмодернізму та 

притаманний їй примат особистісного начала стали чинниками поступового 

витіснення соул з його яскраво вираженим соціально-критичним потенціалом 

і зверненням до гострих проблем самовизначення людини на периферію 

сучасної масової музики. Такий відцентровий рух соул, його концептуальна 

деактуалізація після нетривалого розквіту в 1960-х роках, поряд із сучасним 

відродженням його стильових прикмет, зумовлює необхідність формування 

культурологічного ракурсу висвітлення означеного явища масової культури. 
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Інтердисциплінарний дослідницький контекст надає підстави для 

репрезентації соул не тільки й не стільки як стильового специфічного 

музичного спрямування. Висвітлення чинників зміни у середині XX століття 

культурних настанов, естетичних пріоритетів, музичного мислення, зміни 

значущості засобів виразності, – зокрема переміщення тембру з периферії до 

центру палітри засобів виразності – уможливлюють репрезентацію соул як 

маркера нової сфери культури, окреслення його змістовних й образно-

тематичних констант, як художніх шляхів вираження актуальних проблем 

людини зазначеного періоду. У культурологічному вимірі уможливлюється 

як виявлення змістоутворювальних концептуальних домінант творчості 

майстрів соул Сема Кука (Sam Cooke), Рея Чарльза, Джеймса Брауна, Вілсона 

Піккетта (Wilson Pickett), Рене Томаса (René Thomas), Отіса Реддінга, Арети 

Франклін, так і чинників його деактуалізації в поп-культурі  другої половини 

XX століття і «ре-актуалізації» в сучасному художньому просторі України у 

творчості Джамали, Гайтани тощо [175, с. 108]. 

Проекціювання соул в культурологічне дослідницьке поле містить у 

собі потенціал застосування ціннісного та соціокультурного підходів. 

Підкреслимо, що такі ракурси вивчення соул детерміновані первинною 

соціально-критичною концептуальною основою напряму, що наочно 

демонструє творчість як його фундаторів (А. Франклін, Дж. Брауна), так і 

сучасних українських естрадних виконавців, у вокальній стилістиці яких 

вагомими є знаки соул (Джамала) [там само].  

Актуальним і важливим у сучасному музикознавстві є й 

термінологічний ракурс дослідження соул внаслідок невизначеності його 

статусу на термінологічному рівні. Відзначимо, що нагальну потребу 

інтенсифікації термінологічних розвідок, спричинену плюралізмом дефініцій, 

останнім часом акцентують науковці-естрадознавці як одну з найбільш 

гострих. Тетяна Самая зазначає: «Ми постійно наштовхуємося на численні 

приклади неоднозначності одних і тих самих термінів, що призводить до 

невизначеності їх трактування. <…> Настав час звернутися до 
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упорядкування та легалізації багатьох термінів, запозичених із західних 

вокально-методичних джерел, встановити і дотримуватися правил єдності 

смислового тезаурусу естрадної вокальної спеціалізації» [166, с. 195]. 

Стосовно соул термінологічний плюралізм виявляється передусім у 

доволі традиційних у сучасному українському мистецтвознавстві й 

естрадознавстві його визначеннях і як стилю, і як напряму [11, с. 9–10], і як 

жанру. Це спричиняє «розмивання» меж соул, створює значні труднощі в 

окресленні його атрибутивних особливостей та онтологічної специфіки, 

водночас детермінує необхідність уточнення понять «виконавський стиль», 

«виконавська манера», «естрадний спів» тощо, якими оперують дослідники, 

звертаючись до широкого кола питань, пов’язаних із мистецтвом естради 

загалом. 

Полістилістичність та водночас індивідуалізованість сучасної естради 

багаторазово загострює питання термінологічного уточнення поняттєвого 

апарату, який пов’язаний із виконавською специфікою соул. На сьогодні 

дефініційної конкретизації потребують численні термінологічні новації, які 

складають панораму його виконавських засобів – «саунд», «субтон»; 

специфічні засоби вокальної виразності – «cream», «groul», «rattle», 

«distortion», «vocal break», «creak», «офф-пітч», «белтінг», «shout», 

«штробас» тощо, а також поняття, пов’язані з особливостями 

функціонування соул, зокрема «шлягер», «хіт», «евергрін». 

Необхідним компонентом методології дослідження соул як явища 

культури є феноменологічний ракурс, який передбачає всебічне висвітлення 

виконавської вокальної специфіки соул-саунду. Алгоритми такого 

дослідження закладаються в сучасному українському музикознавстві у 

розвідках, присвячених естрадному вокальному виконавству [24, с. 218–

222.]. Водночас значний потенціал щодо проекціювання на площину 

вокальної специфіки соул мають розвідки з питань народнопісенного 

виконавства, у дослідженні якого Юлія Карчова на основі поняття 

«народнопісенна виконавська парадигма» [71, с. 10] виокремила рівні 
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відтворення комплексу засобів виразності у виконавському акті. У контексті 

виконавської специфіки соул, у якій домінантою є темброва унікальність 

виконавця, особливої значущості набуває такий рівень як позатекстовий, що 

передбачає передусім висвітлення специфіки тембру. Цей рівень містить таку 

компоненту, як дослідження звукоутворення, дихання, агогічних нюансів, 

темпоритму, динаміки мелізматики, імпровізаційності та специфічних 

прийомів вокальної техніки [71]. 

Суголосним до виконавської специфіки соул та його естетичних засад і 

специфіки комунікації співак-аудиторія є й означені у праці Ю. Карчової 

позамузичний та комунікаційний рівні дослідження народнопісенного 

виконавства [71]. Так, позамузичний рівень у проблемному полі, пов’язаному 

із соул, забезпечує виявлення особливостей сценічного іміджу та художньої 

позиції виконавця як носія певних соціальних цінностей, актуалізованих 

епохою; комунікаційний – виявлення алгоритмів художнього спілкування, 

що, з огляду на формування майстрами соул художнього простору, 

відзначеного нівелюванням сценічності, позиціонуванням співака як 

невід’ємного від публіки, демонструє суттєві відмінності від традиційного 

для академічного мистецтва принципового розрізнення виконавця й 

аудиторії. 

У такому дослідницькому ракурсі уможливлюється формування, на 

перший погляд, парадоксального, проте виправданого фольклорними 

джерелами соул, вектору висвітлення його специфіки – виявлення 

типологічної близькості до фольклорних основ українського музичного 

мистецтва, народнопісенного виконавства. Маркерами такої спільності на 

позатекстовому рівні – рівні вокальної техніки – є відкрите, горлове, розмовне 

звуковидобування (зокрема наприкінці слів), часте уникання vibrato, мовна 

позиція співацького апарату, слабкий імпеданс, нейтральне положення 

гортані, часта безопорність дихання, насиченість емоційно забарвленими 

(проте змістовно нейтральними) вигуками (зокрема на початку та наприкінці 

фраз, обривання – редукція слів і складів, скандування, глісандування, 
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вокалізація приголосних (що співвідноситься з прийомом додавання 

приголосних у народнопісенному виконавстві), лабільність інтонації, 

артикуляційна своєрідність і, безумовно, виняткова, змісто- та 

образоутворююча значущість агогіки та надвисокого, екстатичного 

динамічного тонусу (відповідного до підвищеної експресії народнопісенного 

виконавства) [175, с. 110]. 

На особливу увагу заслуговує вивчення імпровізаційного аспекту соул 

внаслідок драматургічної значущості мелізматичних вокалізацій-імпровізацій 

«runs» і з причини первинної імпровізаційної унікальності виконавського 

акту, яка суголосна імпровізаційній природі фольклорного виконавства. 

Формування дослідницького вектора спрямованого на виявлення 

загальних «парадигмальних» ознак соул та народнопісенного виконавства, 

складає методологічне підґрунтя онтологічного осягнення соул. Зазначимо 

його відповідність простору естрадного мистецтва другої половини XX –  

початку XXI століть, і водночас культурній парадигмі постмодернізму, яка 

«оперує» знаками епох і культур, «стягує» їх у полістилістичну цілісність та 

передбачає такі етапи історико-генетичного аналізу: уточнення джерел соул 

та їх місця й значущості в соул-стилістиці; шляхи й засоби модернізації 

джерел соул та їх адаптації до культурної парадигми постмодернізму та 

визначальних рис масової музики; шляхи трансформування соул-стилістики 

в різноманітних спрямуваннях масової музики у другій половині 

XX століття; засоби індивідуалізації знаків соул-стилістики в музичному 

мистецтві на початку XXI століття; специфіка етно-інтерпретацій соул-

стилістики в сучасному художньому просторі України. 

Для з’ясування кола означених питань особливої привабливості 

набуває компаративний та музично-виконавський методи, які забезпечують 

виявлення характерних ознак індивідуальної стилістики соул-виконавців і 

створюють підстави для їх порівняння й узагальнення щодо стильової 

специфіки соул загалом та особливостей його виконавської інтерпретації і 

модифікування в культурних реаліях сьогодення зокрема. 
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На основі багатокомпонентного вивчення онтології соул формуються й 

перспективи виявлення особливостей діалогу української та світової 

культури в другій половині XX – на початку XXI століть, а також проявів 

глобалізаційних процесів та особливостей їх співвідношення із тенденцією 

відродження національних джерел і розвитку World-music у сучасному 

художньому просторі України. 

Окремий рівень дослідження соул становить висвітлення специфіки 

застосування технічних засобів. У розвідках сучасних науковців це питання 

порушується зокрема у зв’язку з неоднозначністю художніх результатів 

технічної підтримки вокалу. Т. Самая зазначає, що некоректне використання 

мікрофонів загрожує появою «дратівливих сибілянтів (свистячих, від лат. 

sibilo – свищу) на звуки “с”, “з” та інших передньоязикових щілинних 

фрикативних приголосних “ш”, “ф”, що найбільш яскраво виявляються в 

роботі з мікрофоном через недосконалу фонетичну та артикуляційну бази 

виконавця» [166, с. 197]. З огляду на артикуляційну своєрідність як виконавську 

прикмету багатьох поп-виконавців і водночас на атрибутивний для соул 

підвищений рівень виконавської експресії, питання рівня майстерності 

застосування технічних засобів набуває вагомості не тільки в аспекті 

забезпечення належного рівня динаміки у виконавстві «на велику 

аудиторію», а й в аспекті забезпечення повноти втілення художнього задуму 

співака-автора-інтерпретатора, а також містить у собі значний методично-

педагогічний потенціал. 

Загострення проблеми формування гармонійної особистості сучасного 

митця, відповідального за свою творчість, «вписаного» у світовий художній 

контекст зокрема й завдяки широкому тезаурусу, високому рівню фахової 

підготовки, сьогодні детермінує необхідність для виконавця вільно володіти 

різними вокальними стилістиками. Методично-педагогічний ракурс вивчення 

соул забезпечить опанування майбутніми естрадними виконавцями 

специфіки одного з найбільш емоційних і віртуозних спрямувань поп-музики 

на рівні художньої практики. 
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Висновки до першого розділу 

1. У першому розділі розглянуто особливості музикознавчого 

обґрунтування і феноменології соул, який активно входить у простір сучасної 

української музики. Аналіз вітчизняної та зарубіжної музикознавчої 

літератури надав можливість визначити особливості соул на рівнях 

образності й тематики, динаміки, мелодики, ритміки, комплексу прийомів 

виконавства і комунікації з аудиторією, які актуалізують потребу в 

дослідженні специфіки його виконавських модифікацій в українській естраді. 

Кожен стиль у своєму історичному розвитку породжував нові музичні 

знахідки, стимулював творчість музикантів різноманітних виконавських 

шкіл. 

З метою узагальнення існуючих дефініцій запропоновано авторське 

трактування стилю соул, як стильового напряму в естрадно-джазовому 

вокальному мистецтві другої половини ХХ століття, сформований під 

впливом традицій афро-американського фольклору, в якому жанрово-

стильові елементи джазового мистецтва збагачені новаторськими 

засобами виразності.  

2. З огляду на тенденцію формування нових методологічних настанов 

музикознавства, недостатню дослідженість соул та його активне 

проникнення в сучасне мистецтво естради, запропоновано алгоритм 

вивчення соул як явища культури. Обґрунтовано доцільність застосування 

інтердисциплінарної методології, компонентами якої є культурологічний, 

соціокультурний, ціннісний підходи, термінологічний аналіз, а також 

феноменологічний підхід, історико-генетичний, компаративний, музично-

виконавчий та методично-педагогічний методи, які забезпечують виявлення 

концептуальних, образно-тематичних констант соул, його виконавської 

специфіки, особливостей модифікування в музичній культурі другої 

половини XX століття та місця в культурному полілозі сучасності. 

Недостатній рівень наукового осмислення соул в сучасному 

українському музикознавстві загалом і в естрадознавчій сфері зокрема - з 
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одного боку, та важливість його «знаків» у творчості вітчизняних поп-

виконавців, - з іншого, зумовлюють потребу у формуванні алгоритмів його 

дослідження як явища культури другої половини XX століття. З огляду на 

тенденцію формування нових «не-академічних» методологічних настанов 

музикознавства, відповідних зокрема до специфіки естради та виконавської 

домінанти поп-музики, в інтердисциплінарному дослідженні соул 

окреслюються такі модуси: 

- культурологічний, соціокультурний та ціннісний, які складають 

підстави для репрезентації соул як маркера нової сфери культури та 

вираження на рівні художньої рефлексії актуальних проблем людини 

середини XX століття, а також для виявлення концептуальних домінант 

творчості майстрів означеного спрямування та чинників його актуалізації в 

сучасній культурі України; 

- термінологічний, детермінований актуальністю проблеми 

дефініційної конкретизації поняттєвого апарату, пов’язаного загалом із 

мистецтвом естради та спрямованого на визначення статусу соул й 

уточнення специфіки його виконавської стилістики; 

- феноменологічний, у контексті якого формуються основи виявлення 

як атрибутивного кола засобів виразності соул на всіх рівнях виконавства, 

так і типологічної суголосності з народнопісенним виконавством; 

- історико-генетичний, який забезпечує дослідження онтології соул, 

його джерел, специфіки побутування та сучасного модифікування в музичній 

естраді України, а також осягнення проявів глобалізаційних процесів та 

особливостей їх співвідношення з тенденцією відродження національних 

джерел і розвитку World-music у сучасному художньому просторі України; 

- компаративний та музично-виконавський, який дає можливість 

виявити особливості та здійснити порівняння індивідуальної виконавської 

специфіки соул-виконавців; 
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- методико-педагогічний, який забезпечує висвітлення специфіки 

опанування технічними засобами як складової професійної майстерності 

естрадного співака. 

Соул у динаміці історико-культурного розвитку та в процесі 

формування жанрово-стильових ознак слід розуміти як: 

1) с т и л ь  е с т р а д н о - д ж а з о в о г о  м и с т е ц т в а  (у контексті 

музично-комунікативної моделі: композитор – виконавець-імпровізатор – 

слухач), який сформувався у другій половині ХХ століття; 

2) в о к а л ь н о - в и к о н а в с ь к и й  с т и л ь , який характеризується 

особливою манерою співу, технічними та виконавськими прийомами; 

3) ж а н р о в о - с т и л ь о в и й  с и н т е з , що означується жанром соул-

балади та різними стильовими модифікаціями (соул-джаз, кантрі-соул, латин-

соул, поп-соул, психоделічний соул та ін.). 

Джерелами вокальної основи стилю соул є джаз як вокально-

імпровізаційне мистецтво. 

Основні наукові результати за матеріалами першого розділу 

опубліковані в працях автора [175; 201; 202; 212]. 
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РОЗДІЛ  2                                                                                 

СОУЛ В ІСТОРИЧНІЙ ДИНАМІЦІ                           

ЕСТРАДНО-ДЖАЗОВОГО ВОКАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА 

ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ  СТОЛІТТЯ  

2.1. Жанрово-стильові витоки соул в афро-американському 

фольклорі (ґенеза) 

Розгляд специфіки соул у контексті естрадно-джазової музики вимагає 

більш докладно з’ясувати його основні жанрово-стильові витоки, які у 

процесі свого історико-культурного розвитку і взаємодії з джазовою 

культурою впливали на цей стиль. 

1. Афро-американський (негритянський) фольклор. Найперше, на 

що необхідно звернути увагу, характеризуючи африканську музичну 

традицію, це те, що в ній не було світської музики. Завдяки цьому чотири 

століття потому європейська й американська музика, яку виконували «білі» 

виконавці, фундаментально відрізнялася від музики африканських племен. 

Звичайно, європейським пісням також властива релігійна тематика. Проте 

поруч з такими творами траплялися й пісні воєнної, ліричної, історичної 

тематики тощо. Навіть якщо й згадується Бог у більшості таких музичних 

творів, можемо говорити про музику світську (популярну). 

Щодо африканської музичної традиції підкреслимо, що вся вона мала 

сакральну природу, для неї була не характерна концепція музики світської. 

Головне призначення музики африканських племен полягало в тому, щоб 

слугувати чотирьом основним аспектам буденного життя: полювання і війна, 

релігія, запліднення землі й жінки. Тож, у цьому сенсі, музика 

американського корінного населення мала більше спільного з музикою 

африканською, беручи до уваги той факт, що спів використовували як спосіб 

поєднання і взаємодії зі всесвітом та природою. За своїми музичними 

характеристиками африканська музика є насамперед музикою вокальною. 
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Найбільш загальна її особливість полягає у синкретичній єдності співу, 

танцю та гри на ударно-шумових інструментах. Африканська музика 

зазвичай нерозривно пов’язана з ритмічною поліфонією. Незмінним 

залишається граунд-біт (основний ритмічний пульс), який може задаватися 

барабаном, рухами танцюриста або оплесками. На відстукуваний ногою 

граунд-біт накладається один або кілька ритмічних голосів, що доручаються 

барабанам або іншим інструментам, танцюристам чи співакам. 

У період рабства (1600–1865) в Північній Америці сформувався новий 

музичний стиль, який був притаманний творчості чорношкірих виконавців. 

Схема цього стилю складається з поклику й відповіді: строфу (що є аналогом 

заспіву) виконує соліст (лідер), а інші виконавці її повторюють. Серед інших 

специфічних стилістичних особливостей акцентуємо використання ударних 

інструментів – бубнів і барабанів. Їх призначення полягало у відтворенні 

доволі складного ритмічного супроводу. Прикладом такого стилю з 

використанням схеми пοклик-відпοвідь є пісня Рея Чарльза «What’d I Say». 

Всі ці елементи, притаманні музичній культурі афроамериканців, 

знайшли своє відображення в соул: ритмічна основа імпровізації соліста, але 

водночас свобода від основної ритмічної лінії, яку тримає ритм-група; 

використання «дьоті-тонів» і тонів із невизначеною висотою; мелодико-

інтонаційний зв’язок і поліритмія. Але, незважаючи на наявність 

африканських рис, соул – це не тільки африканська музика. Його 

інструментування, основні принципи гармонії та форми мають швидше 

європейське, ніж африканське коріння. Соул – це унікальний сплав принципів 

й елементів європейської та африканської музики. 

2. Жанри духовної негритянської музики – спірічуел і госпел-сонг. 

Крім африканської фольклорної музики, величезне значення у 

становленні соул відіграли жанри культової негритянської музики: 

спірічуели, які були невід’ємною частиною негритянських релігійних 

церемоній; стріт-край - пісні вуличних торговців;+ уорк-сонг - пісні, що їх 

виконували афроамериканці без супроводу під час якоїсь монотонної роботи; 
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вони мали імпровізаційну природу, є «автентичним прикладом афро-

американського фольклору» [153, с. 17]. Пізніше великий вплив на 

становлення соул справили також блюз і регтайм – стилі, що з’явилися на 

початку 20-х років ХХ століття. 

С п і р і ч у е л  (англ. spirituals, spiritual music) – духовні пісні 

афроамериканців [153, с. 21]. А. Єгорова дає таке визначення спірічуелу: це 

релігійні піснеспіви, які виникли серед чорношкірого населення. Не записані 

й не опубліковані, такі пісні передавались із покоління до покоління, у 

зв’язку з різними обставинами – варіюючись і доповнюючись. Саме тому 

російська транскрипція може передбачати літеру «з» у кінці слова, а може 

записуватись без неї. Так, спірічуел–  це οдна пісня, а спірічуелз – кілька [56]. 

Враховуючи час виникнення спірічуел, зазначимо, що ці піснеспіви є 

попередниками класичного госпела, який, своєю чергою, сприяв виникненню 

госпела сучасного. Окрім релігійності, специфічними рисами спірічуелз 

також є усний і фольклорний характер, тобто відмінний від музики гοспел. У 

наш час немає точних свідчень про те, як виконували спірічуел у 

XVII столітті, тобто тоді, коли 1619 року перших чорношкірих рабів 

доставили до Північної Америки. Достовірними є лише ті факти, що багато з 

них танцювали, співали, швидко опановували мистецтво влаштування свят, 

навіть навчалися грати на скрипці. У подальшому було опубліковано багато 

томів із мелодіями, текстами та відповідними анотаціями-поясненнями. 

Виданий 1867 року збірник характеризувався найбільшою точністю і 

повнотою, він включав матеріали з різних колекцій. Як жанр спірічуел 

сформувався в останній третині XIX століття у США, це були модифіковані 

невільничі пісні чорношкірих американського півдня (у ті роки вживали 

термін «джубілі») і «європейської музики (західних релігійних гімнів)» [153, 

с. 21]. 

Джерелом негритянських спірічуел є духовні гімни, завезені в Америку 

білими переселенцями. Тематику спірічуел становили біблійні старозавітні 

сюжети, які пристосовувалися до конкретних умов повсякденного життя й 
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побуту афроамериканців і піддавалися фольклорній обробці. Вони 

поєднують у собі характерні елементи африканських виконавських традицій 

(колективна імпровізація, характерна ритміка з яскраво вираженою 

поліритмією, гліссандове звучання, нетемперовані акорди, особлива 

емоційність) зі стилістичними рисами американських пуританських гімнів, 

що виникли на англо-кельтській основі. Спірічуелз мають запитально-

відповідну (респонсорну) структуру, що виражається в діалозі проповідника 

з прихожанами. Спірічуелз значно вплинули на зародження, формування та 

розвиток джазу. Багато з них використовують джазові музиканти як теми для 

імпровізацій. 

Г о с п е л - с о н г ,  г о с п е л з  (англ. Gospel music – євангельська музика) 

– жанр духовної християнської музики, який розвинувся в першій третині 

XX століття в США; «євангельська духовна пісня афроамериканців» [153, 

с. 27]. Розрізняють негритянський і білий госпел. Спільним є те, що і той, і 

інший народилися в середовищі методиських церков американського півдня. 

Професор музики Єльського університету Віллі Руфф, афро-англієць за 

походженням, підкреслює, що госпел-музика побудована за тим самим 

принципом, що й псалми у шотландській пресвітеріанській церкві. Ця форма 

чи структура має назву lining οut через те, що у церкві на всіх 

використовувалася лише одна копія Біблії. Так, групі прихожан священник 

співав рядок псалма. Вони, своєю чергою, давали йому відповідь шляхом 

переспівування цього рядка. Переспівуваний текст наповнювався новим 

емоційним змістом, збагачувався новими тембрами. Професор стверджує, що 

афро-американські раби почули цю форму піснеспівів у церквах своїх 

рабовласників, і вона розвинулася у новий стиль. 

Намагаючись тримати рабів у покорі, американські рабовласники 

суворо забороняли їм користуватися своїми традиційними музичними 

інструментами. Під такою ж забороною було й виконання негритянської 

народної музики. Отже, переважна більшість автентичних мелодій і текстів 

втрачена, не відома широкому загалу Північної Америки. Ця заборона, що 
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стосувалася родового коріння, спричинила зародження принципового нового 

виду афро-американської музики. Так, у нових написаних піснях почали 

використовувати музичні інструменти, додалась традиційна європейська 

гармонія, яка поєднувалася з усе ще традиційною ритмікою, формою поклику 

й відповіді, характерною для африканської традиції. 

Протягом двох із половиною століть, у процесі історичного розвитку, 

ситуація у США зазнала докорінних змін. Ці зміни полягали у швидких 

темпах розвитку прогресу, розширення прав і свобод громадян. Так, 

1789 року у США першими здобули незалежність від Англії тринадцять 

північних штатів, представники яких поширювали на американському 

континенті французькі республіканські ідеї. Не всі плантатори-феодали не 

вважали рабів за людей, саме у їх середовищі поступово змінювались 

настрої, чому великою мірою посприяло взаємопроникнення культур у той 

час. Чимало рабовласників поступово почали дозволяти рабам проводити 

богослужіння, допускаючи, таким чином, релігію в їхню діаспору.  

Проте відомо, що в описуваний історичний період богослужіння у 

США могли бути лише християнськими. Так, створені чорношкірими рабами 

гімни госпел мали яскраво виражену африканську ритміку й вокальність, 

хоча в них використовувалися християнські теми. Отже, церква стала тим 

святилищем, у якому афроамериканці мали можливість виражати свої 

почуття, а також тим єдиним місцем, де вони могли збиратися без остраху, не 

озираючись на білих рабовласників. 

Можна припустити, що у тих рабовласників, які ставилися до рабів 

«по-людськи», був менш жорстокий «режим», й інформація про це 

поширювалася серед чорношкірих, тим самим сприяючи зростанню їх потягу 

до християнства. Проте не всі рабовласники проявляли гуманність, 

позитивно ставлячись до молитов і релігійного навчання своїх рабів, тому 

збори досить часто проходили в атмосфері таємничості. 

Однак, не можна точно сказати, коли саме зародився госпел, бо не 

вдалося віднайти першоджерел, у яких було б надано таку інформацію. 
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Можна лише стверджувати, що записувати госпел почали в останні тридцять 

років ХІХ століття, тобто з того часу, коли у «чорних» церквах стали 

використовувати збірники гімнів. У цих збірниках було вміщено різні 

релігійні пісні, включаючи мелодію і текст. 

Перший такий збірник датується 1882 роком, який опублікував 

Marshall W. Taylοr. Основи для подальшого розвитку госпел-музики були 

закладені між 1881 та першими роками ХХ століття. Значною мірою цьому 

сприяли афро-американські композитори, Charles Albert Tindley (1859–1933) – 

найвідоміший з них. Він є автором знаменитих гімнів, які звучали у той час у 

церквах: «What are they Doing in Heaven?», «Stand by Me», «I’ll Overcοme 

Someday», «The Stοrm is Passing Over», «We’ll Understand It Better By and By». 

Найважливішою характеристикою госпел-музики є те, що вона є 

своєрідним проханням до Бога, діалогом з ним, так званим «криком душі». 

Відповідно до цього, молитва також відзначається емоційністю. Прикладом 

сили такої молитви може бути кіномюзикл «Брати блюз» (1980), і саме та 

сцена, у якій герой Дж. Белуші (щойно звільнився з в’язниці) приходить до 

церкви, де Джеймс Браун – найяскравіша зірка сοул в реальному житті – 

виголошує молитву. Після прослуховування цієї молитви героя осяяло, він 

зміцнився в думці створити групу, й сказав: «Я бачив, бачив світло». 

Проводячи паралелі з музикою православної традиції, можна 

стверджувати, що для госпела характерна природна свобода у вираженні 

почуттів під час співу. Тобто, у православному храмі спів характеризується 

нереальністю, сакральністю, єднанням з Бοгοм. Роль хору полягає в імітації 

небесного, ангельського співу [106]. Натомість у церквах, де прихожанами є 

представники чорношкірого населення, усе відбувається в реальній 

атмосфері, люди розкуто, емоційно-відкрито, по-світськи, скаржаться Богу на 

свою долю, просять у нього милості тощо. 

Отже, «чорна музика» госпел вийшла на межі ХІХ–ХХ століть із 

народних церков; по суті, це продукт індивідуальної та колективної 

спонтанної творчості. Її можна розглядати як синтез західноафриканської і 
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афро-американської музики, танцю, поезії, усної творчості й драми. Сучасне 

міське афроамериканське релігійне й музичне твердження про сільське 

походження госпела – це відгомін християнських мотивів порятунку і надії, 

й, водночас, проголошення негритянської індивідуальності, яка виражає себе 

за допомогою музики. Хоча госпел має великий вплив на форми і стилі 

сучасної популярної музики, за багато років свого існування він залишається 

андеграундним і контркультурним музичним явищем. І як результат – одним 

із найменш зрозумілих трансляторів афроамериканської культури. 

У традиційній африканській культурі музика служить потужним 

інструментом психологічної інтеракції, засобом спілкування з надприродним, 

а також засобом вираження своїх тлумачень зовнішнього світу, світогляду. 

Музика розуміється як ритуал чи магічна дія, як комплекс 

психофізіологічних практик, що занурює у стан трансу, і як спосіб 

досягнення особливого емоційного клімату (для заспокоєння або стимуляції). 

Зрозуміло, вона заснована на елементах, які дуже вирізняються від тих, на 

яких базується музика «естетична», яка займається своїм «зовнішнім 

виглядом». Абсолютно неможливо судити одну з цих музичних концепцій, 

використовуючи критерії оцінки інших. 

Госпел, як і його попередник спірічуел, – свідчення охорони важливих 

елементів афро-американського світогляду й увічнення найсильнішого 

почуття спільності. У процесі створення цих видів музики важливу роль 

відіграє взаємодія індивідуальної та колективної творчості. До того ж, їх 

форма і мета сприяють індивідуальній і колективній творчості. Структура 

антифону, двостороння взаємодія часто використовуються в африканській і 

афро-американській музиці, наприклад, особистість поміщається в ситуацію 

постійного діалогу з її спільнотою. При цьому зберігаються як голос 

особистості як окремої істоти, так і спільність із членами групи, і 

забезпечується потенційний вихід особистісних почуттів та емоцій, поки 

виконавець насолоджується теплотою і душевністю комунікації. 
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Хоча в порівнянні госпела зі спірічуел є певна частка некоректності, 

усе ж не зайве позначити деякі важливі відмінності. Спірічуел - це продукт 

рабства в США, передається він переважно вербальними каналами. Госпел, 

яким ми знаємо його сьогодні, навпаки, датується серединою 20-х років 

ХХ століття – «більш пізня дата виникнення» – і є написаною музикою: 

«авторське походження»; «сольне виконання, іноді з бек-вокалом»; 

«варіативний спосіб розвитку» [78, c. 63]. На відміну від спірічуел, заспівувач 

використовує інструментальний акомпанемент як суттєвий елемент виступу. 

Інструменти госпела різноманітні: від фортепіано й органа до перкусійних 

установок: барабанів і тамбуринів. Є колективи, які використовують повний 

набір мідних духових інструментів. 

З цього приводу слушною є думка А. Єгорової [56], яка зазначає, що 

плутати між собою, або називати οдним і тим самим ім’ям такі різноманітні 

види музичної творчості, як госпел і спірічуел, є досить поширеною 

помилкою. Автор пов’язує цей факт із дещо обмеженими знаннями про ці 

музичні види, а також із тим, що репертуар груп, які виступають у церквах і 

театрах, складається з пісень різноманітних традицій. Проте дослідниця 

зазначає про справедливість того факту, що між цими пісенними видами 

спостерігається багато елементів наступності, тобто, класичні спірічуелз 

доволі часто перероблялись і пропонувались як блюз, гοспел та ін. Тож 

гοспел і спірічуел (незважаючи на спільні витоки, вони виступають у досить 

різних соціальних і культурних контекстах та зазнають різних впливів) 

досить суттєво відрізняються один від одного [56]. 

Багато в чому так само, як класика і міський блюз замінили сільський 

блюз, коли афроамериканці переселилися із сільської місцевості в міста, був 

створений і госпел – щоб правдивіше відображати нове середовище, 

психологію й релігійну свідомість. Після Першої світової війни, коли 

афроамериканці обживали міста, стало зрозуміло, що музика, придатна для 

села, не змогла повністю задовільнити їх нові міські потреби. Тож релігійну 

музику (гімни і спірічуелз) витіснив госпел – виразніший, веселий тип 
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музики, з характерною йому імпровізацією і наявністю інструментального 

акомпанементу. 

Пісенний стиль госпел – це мистецтво виступу, метод проголошення 

тексту, що вимагає серйозних вокальних навичок і техніки. Він, подібно до 

виступу джазового музиканта, украй спонтанний та інтуїтивний. Найбільші 

госпел-артисти зазвичай народжуються поблизу джерела традиції. Хоча 

високоякісні стандарти госпел-виконання помітні насамперед у виступах 

таких гуру як пізня Махалія Джексон (Mahalia Jackson), Клара Ворд (Clara 

Mae Ward), Ревернд Джеймс Клівленд (Reverend James Cleveland) й Алекс 

Бредфорд (Alex Bradford), їх можна спостерігати і в безлічі нічим не 

прославлених, невідомих американських госпел-церков. 

У 1930-х роках госпел-рух зосередився в Чикаго, де організацію груп і 

хорів заохочували багато церков. До 1940 року госпел став значним явищем 

у масштабі країни. Співачки Розета Трап (Sister Rosetta Tharpe) і Махалія 

Джексон у 1940-і роки випустили безліч записів. Це, поряд із численними 

мандрівними госпел-колективами на кшталт «Kings of Harmony» і «Thrasher 

Wonders», вельми сприяло стрімкому поширенню госпела. 

Так, одна з найвідоміших з госпел-виконавців – Махалія Джексон, 

«перенесла чорний госпел із церков Чікого на концертну естраду» [153, 

с. 32]. Слава і популярність прийшла після її виступу в Європі і США 

1953 року. Негритянська аудиторія знала й любила її і до того, як у 

п’ятдесятому році на спеціальних зборах ньюпортського джаз-фестивалю 

Маршалл Стернс (Marshall Winslow Stearns) представив її критикам. Махалія 

Джексон прагнула стати головною зіркою госпел-записів і концертів 

міжнародного рівня. Її перший госпел – сингл «Mo ve Up a Little Higher» 

(1953) розійшовся накладом понад вісім мільйонів примірників. На афішах 

співачку стали називати «найбільшою госпел-виконавицею світу». Махалія 

Джексон так характеризує госпел: «Приємно слухати блюз, так як він є 

піснею відчаю. Госпел – це пісня надії, і належить вона Богу. Згадайте 

біблійного Давида, який казав: “Співайте Богу голосно і радісно”. Я 
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користуюся його слушною порадою. Блюз і госпел мають спільне 

походження, проте блюз торкається лише серця людини, а госпел сповнює 

його божественними почуттями спокою та радості» [56]. 

Госпел-музика продовжувала розвиватись та набувати популярності у 

США й тоді, коди вийшла за межі церкви. Саме з цього моменту 

сформувалося її теперішнє звучання, яке дещо відрізняється від «старого» 

госпела. Як зазначалося, у традиційному госпелі куплети співав соліст із 

підтримкою хору, який виконував такі функції: повторення фраз, 

проспіваних солістом; виконання приспіву; створення фону; підспівування. 

Хор у сучасному госпелі є цілком самостійним, він співає куплет або приспів, 

а соліст в цей же час виконує імпровізацію на канві основної мелодії. 

Зауважимо, що такі імпровізації були перейняті музикою соул і широко в ній 

використовуються. Окрім того, значно збагатився й акомпанемент. Так, у 

наш час хори госпел досить часто співають під супровід цілого бенду, до 

складу якого входять орган, фортепіано, гітари, ударні тощо. 

У 1969 році музичну історію вершив хор із Каліфорнії «Edwin Hawkins 

Singers» зі своїм інтернаціональним хітом – інтерпретацією госпел-пісні 

«O Happy Day». Яскравий успіх пояснювався тим, що стиль був популярний 

не тільки серед звичайної госпел-аудиторії, а й у джазових, фолк- і рок-

фанатів. 

Незважаючи на релігійне походження, госпел справив величезний 

вплив на багато стилів поп-музики: від соул – до кантрі й вестерна. 

Приблизно у 1954 році Р. Чарльз поєднав госпел із блюзом – і вийшло одне із 

найбільш особливих соул-звучань. А один з найкращих його хітів народився, 

коли госпел-гімн «My Jesus is All the World to Me» він переписав під назвою 

«I Got a Woman». 

Пісенний стиль госпел, зі своїми особливими тембрами і резонансами 

вокалу, сприяв глобальному розвитку соул-музики. Багато провідних соул-

артистів починали музичну кар’єру як співаки госпела, піаністи або органісти 

в баптистських, методистських церквах і церквах Трійці. Серед таких 



70 

артистів: Джеймс Джозеф Браун (James Joseph Brown), Арета Луїза Франклін 

(Aretha Louise Franklin), Рей Чарлз Робінсон (Ray Charles Robinson), Лу Ролз 

(Lou Rawls), Сем Кук (Sam Cooke) та Отіс Рей Реддінг (Otis Ray Redding). 

Естетичні ідеали госпел-співу сформувалися на основі двох джерел. 

Одне з них – колективна імпровізація у вільному стилі, яку виконують 

прихожанами негритянської церви, інше – риторична декламація 

негритянського госпел-проповідника. Від початку своєї історії, молитовних 

халуп на плантаціях, чорношкірі проповідники використовують народну 

поезію і яскравий мовний стиль, щоб пробуджувати емоції. 

Колись було сказано, що госпел перетворив естетичну сутність 

різнорідних негритянських мистецтв у якесь єдине образне ціле. З цим можна 

погодитися: люди можуть упізнати госпел у його істинній формі, навіть якщо 

їм не вдасться вникнути в поезію негритянської проповіді. Вони зроблять це, 

побачивши трагедію в душевному виступі негритянського госпел-хору, який 

спілкується з паствою, або почувши, як у вигуках прихожан співають 

негритянські душі. 

3. Джаз і джазова стилістика. Взаємодія негритянської та європейської 

традицій, у результаті якої виник джаз, була настільки складною і 

різноманітною, що є сенс повторити сказане. До 1890 року в США було три 

самостійних і несхожих один на одного сплави африканської та європейської 

музики: регтайм, афро-американський фольклор (представлений у вигляді 

блюзів) і популяризований варіант музичного фольклору, створений 

головним чином білими американцями (менестрельні пісні, різні водевільні 

пісенні форми тощо). У 1890–1910 роках три зазначені напрями злилися 

воєдино. У результаті виник джаз – новий вид музики, яка стала 

поширюватися по всій країні спочатку серед афроамериканців, а потім і 

серед білих американців. У 1920-х роках джаз міцно увійшов у свідомість 

американської публіки і дав назву цілому десятиліттю в житті нації. У 

розвитку джазу велику роль відіграли: ансамбль «Original Dixieland Jazz 

Band», який перший випустив джазову грамплатівку, що мала велику 
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популярність; Сідней Беше (Sidney Joseph Bechet), Джозеф «Кінг» Олівер 

(Joseph Nathan «King» Oliver), Джеллі Ролл Мортон (Jelly Roll Morton), Бікс 

Бейдербек (Leon Bismark Bix Beiderbecke), Френк Тешемахер (Frank 

Teschemacher), Пі Ві Рассел (Pee Wee Russell), Бенні Гудман (Benny 

Goodman), і, звичайно ж, Луї Армстронг(Louis Armstrong). Як зазначає Тимур 

Полянський, «Сьогодні джаз — це невід’ємна частина світової музичної 

культури, з якої вийшов увесь масив популярної музики і важко знайти 

паралель його унікальній історії, яка не просто цікава, а вражаюча, 

надзвичайна і пізнавальна» [153, с. 245]. 

«Імпортуючи» і перетворюючи європейську побутову музику, джаз 

майже від початку був сформований у ричищі професійного музикування. 

Економічна ситуація в США наприкінці ХІХ століття зумовила промислове 

піднесення, яке сприяло масовому переселенню чорношкірого населення 

країни у великі міста та пристосуванню до життя в них. Доступність у містах 

різноманітних музичних інструментів зумовила перехід від вокального 

музикування до інструментального. Найдоступнішими були інструменти 

європейські, переважно духові, а їх освоєння неграми було самостійним 

(самодіяльним) та ґрунтувалося на імітації вокального способу інтонування. 

Так почали поширюватися духові ансамблі, особливо на півдні країни. 

Зазвичай у своєму складі вони мали тромбон, кларнет, кілька корнетів, трубу 

та ударні. Такі ансамблі використовувались у вуличних парадах та гуляннях, 

карнавальних ходах, що сформувало їх музичний репертуар: танці, марші, 

різноманітні пісенні мелодії, авторами яких були європейські композитори, а 

також американські, які писали за зразком європейських. «Отже, джазовий 

стиль Нового Орлеану, який характеризується як протоджаз чи ранній джаз, 

можна вважати відродженням чи “пожвавленням” європейських маршів, 

вальсів і польок», а «перші новоорлеанські ритми були близькими до 

ритмічного європейського маршу» [18]. Проте, їх звучання вже було іншим: 

більш захоплюючим, новим «у більш виразному життєвому ключі <…> джаз 

не був би джазом, якби його творців-співаків не характеризувала саме ця 
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максимальна інтенсифікація експресії і життєвості, експресії, що є, власне 

кажучи, кордоном музики і життя» [18]. 

Отже, першоджерелом джазу можна вважати ту ж саму «білу музику», 

яка мала європейське походження, але її виконання було дещо іншим, 

«чорним». Сюди можна прилічити звуковидобування й «розгойдування» 

маршових ритмів, синкопування, імпровізаційні елементи, гетерофонію. 

Імпровізаційне начало джазу з часом все більше розвивалося, зростала 

віртуозність виконавців, їх технічна й виконавська майстерність. Повністю 

сформувався новий джазовий (інструментальний) стиль. 

Щодо джазοвої специфіки зазначимо, що більшість дослідників у її 

визначенні часто використовують прикметники «незвичайний», 

«специфічний», «особливий». Проте це мало сприяє розумінню музичної 

сутності джазу. Справедливим є твердження Валерія Озерοва, який вважає, 

що «джазова мова не має аналогів та характеризується дещо іншими 

специфічними особливостями, порівняно з традиційною музичною 

практикою. Сучасний джаз часто важко відрізнити та відокремити від інших 

споріднених йому явищ або таких, які зазнали на собі вплив джазу й мають 

синтетичний, змішаний характер» [144, с. 13]. Відомий дослідник джазу 

Уінтроп Сарджент специфічними його рисами вважає такі: 

- особливого типу імпровізацію, «яка проявляється навіть у так званому 

“композиційному джазі”»; 

- характерний спосіб оперування особливими ритмічними 

синкопованими моделями та специфічними типами ритмів; 

- мелодико-синтаксичні моделі; 

- композиційно-структурні; 

-гармонічні; 

- темброві; 

- індивідуально-конкретне «звуковтілення»; 

- фактурні; 

- артикуляційні; 
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- ладові; 

- блюзовий звукоряд; 

- певний тип інструментування, комбінацій інструментів; 

- музично-виражальні комплекси. 

Головна ж мета джазу - це створення емоції, почуття, дух. Техніка і 

темп є лише засобом для створення цієї музики [168]. 

На думку Марка Грідлі (Mark C. Gridley), автора книги «Стилі джазу», 

цей музичний стиль визначається такими сімнадцятьма властивостями: 

1) імпровізація; 

2) синкопація; 

3) гармонія; 

4) колективний підхід; 

5) структура «питання-відповідь» (антифонний респонсорій); 

6) інструментарій; 

7) відносна стабільність динаміки; 

8) контрапункт; 

9) важлива роль перкусії; 

10) строге збереження темпу; 

11) характерні тембри; 

12) екстенсивне виконання коротких повторень; 

13) поліритмічна структура; 

14) декорування звуків; 

15) блюзові тони; 

16) тенденція джазових п'єс, написаних у мажорі звучати мінорно; 

17) відсутність церемоній [249, с. 43]. 

Виявлені й особливості джазу, якими він відрізняється від інших 

музичних жанрів. Так, автор статті «Джаз» з авторитетної «Енциклопедії 

джазу» Гроува серед них виділяє: «індивідуальний код», що є тим самим 

«невловимим фактором», який допомагає слухачеві одразу розпізнати 
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джазового виконавця, феномен свінгу та «екстатичну функцію», яка 

включена в контекст ритуалу джем-сешн [245, c. 580]. 

В. Мисοвський і В. Фейєртаг доходять висновку, що у джазі майже не 

використовуються якісь нові, специфічні музичні інструменти. Проте «у 

джазі зовсім по-іншому, ніж в інших видах оркестрової музики, 

застосовуються ці музичні інструменти. Зокрема, це стосується способу і 

манери їх використання. <…> У джазі відчутно посилилось значення 

ритмічної групи, яка включала ударні, контрабас, гітару абο банджο, рояль; 

гра на духових інструментах відрізнялась іншою манерою звуковидобування, 

на відміну від духового або симфонічного оркестру. При вмілому 

використанні ці зовнішні прийоми надають специфічного звучання, й набули 

швидкого і активного поширення серед майстрів пісенно-танцювальної 

музики» [128, с. 4]. 

Отже, стилістика джазової музики – свінг та імпровізаційне начало. 

Термін «свінг» має два значення. По-перше, це виразний засіб у джазі. 

Характерний тип пульсації, що ґрунтується на постійних відхиленнях ритму 

від метричних опор. Завдяки цьому створюється враження великої 

внутрішньої енергії, яка перебуває в стані нестійкої рівноваги. По-друге, – 

стиль оркестрового джазу, що склався на межі 1920–1930-х років у результаті 

синтезу негритянських і європейських стильових форм джазової музики. 

Олена Строкова [183], вважає, що стиль свінг завершив проникнення у 

сферу музики танцювального характеру. Уособленням джазу в період ери 

свінгу (до Другої світової війни) були танцювальні біг-бенди. У їх репертуарі 

часто звучали танцювальні новинки завдяки швидкому пристосуванню 

традиційного джазового репертуару до нових ритмів. Саме тому свінг часто 

викликав асоціації з танцем. Свінгові ритми були приємними на слух, могли 

задовольняти найрізноманітніші настрої. Така музика сприймалася як фон у 

великих танцювальних залах, де одночасно могли зібратися багато тисяч 

людей, які танцювали, вільно розмовляли один з одним. 
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Приголомшливого успіху і розквіту великі свінгові оркестри здобули 

певним чином завдяки скасуванню 1933 року чотирнадцятирічної заборони 

на продаж спиртних напоїв. Важко переоцінити ефект від відміни «сухого 

закону», який справив величезний вплив на подальше життя американського 

населення. Повернути табу на алкогольні напої вже було не легко. У 1920-х 

роках торгівля спиртним була нелегальною, саме тому бари, які 

практикували таку діяльність, були невеликими, як і музичні групи, які там 

виступали. Після скасування закону власники танцювальних залів та готелів 

швидко зрозуміли, що залучаючи біг-бенди до своїх шоу, можна легко 

зібрати дуже велику аудиторію. 

Життя американців у 20-х роках ХХ століття можна охарактеризувати 

як неспокійне та бурхливе, яке отримало назву «rοlling twenties». 

«Бальзамом» для розвіяння тривожних думок були популярні тоді 

сентиментальні й милозвучні мелодії. Природно, що після такого періоду 

Америка бажала знову ожити, позбутися депресії. Саме тому й виник так 

званий танцювальний бум, у якому й знайшло відображення це бажання 

американського населення. Люди прагнули почути стимулюючу, збудливу й 

швидку музику. Такою музикою виявився свінг, який, своєю чергою, 

відображав загальне благополуччя, стандартизацію та впевненість. Основою 

успіху оркестрів, репертуар яких базувався на свінговій музиці, був танець. 

Оскільки соул формувався під впливом традиції джазової вокальної 

імпровізації, він більшою мірою є частиною джазового мистецтва і належить 

до імпровізаційних видів музики, у яких акцент робиться на процес 

музикування. Цей процес відбувається в реальному, «живому» часі. 

Поєднання цих видів, наприклад, імпровізаційного і композиційного підходу 

можна назвати спонтанним написанням музики. Воно реалізується теж у 

живому часі, але за принципами композиційного мислення. 

Специфіка соул як виду імпровізаційної музики визначається його 

походженням, тобто якісним синтезом європейської та позаєвропейської 

музичних культур, а також подальшим унікальним процесом його розвитку. 
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Результатом цього стало переважання творчого начала і поступовий вихід 

соул за межі культурних і територіальних кордонів. Соул захопив і поєднав 

усю безліч світових музичних мов і музичних естетичних концепцій. 

Найважливішими видами імпровізаційної музики є фольклор і різні 

види неєвропейського професійного музичного мистецтва. У них 

імпровізаційному процесу також відведена значна роль. На відміну від джазу, 

фольклор є замкнутим, таким, що самоізолювався, а головне, має домінантою 

не творчу функцію, а збереження сформованої традиції. Зрозуміло, творчий 

процес здійснюється і в цьому вигляді музичного мистецтва, так само як 

ремісничо-традиційний аспект наявний і в джазі. Але різні домінантні ознаки 

в цих видах музики відіграють визначальну роль у їх функціонуванні. 

Стилі та жанри, що з’явилися на ранній стадії розвитку джазу, привели 

до появи цілого виду музичного мистецтва, що став найбільш творчо 

спрямованим у музиці ХХ ст. Джаз став, своєю чергою, джерелом ідей і 

методів, які активно впливали практично на всі інші види музики – від 

популярної і комерційної до академічної музики нашого століття. 

4. Блюзова традиція. Блюз (англ. Blues від blue devils) – музична 

форма і музичний жанр, що зародився в кінці ХIХ століття в афро-

американському співтоваристві Південного Сходу США, у середовищі 

вихідців із плантацій «Бавовняного поясу». Є (поряд з регтаймом, раннім 

джазом, репом та ін.) одним із найбільш значних внесків у світову музичну 

культуру – афро-американську. 

Характеризуючи блюз, можна констатувати, що це дзеркало душі 

американського народу, його музично-поетичного втілення. Блюз 

ознаменував індивідуальне відчуття світу, що зображується в музичному 

фольклорі Америки, та надалі – у професійному, комерційному мистецтві. 

Блюзова музика сповнена відчуженими, ізольованими почуттями. Її 

можна порівняти з піснями самотніх і забутих мандрівників-пілігримів, які 

постійно перебувають у пошуках втраченого власного щастя, проходячи 

сотні миль, так і не знаходячи його. Це нагадує мандрівників-романтиків 



77 

Г. Малера, Ф. Шуберта, Г. Берліοза, які приблизно у той самий час блукали 

по світу. 

Водночас є небагато аналогів блюзу в музично-поетичній традиції 

Європи, адже її від Америки, у прямому і переносному значенні, відділяє 

цілий океан. Так, мандрівник із Європи – це ідеал романтики, благородний 

поет, якого переповнюють високі чисті почуття. Цього не можна сказати про 

світ американських цінностей. За словами Волтера Аллена (Walter Ernest 

Allen), він зовсім позбавлений поетичності. Для нього не характерні 

вираження думки у витончений спосіб, піднесений пафос [2]. Цілком 

закономірно, що це не викликало захоплення у представників європейських 

країн. Дати пояснення такій «непоетичності» намагався Едгар По. Він 

вважав, що у американців досить розвинуті практичні нахили, тому «наші 

потреби зрозуміли як нашу схильність. Ми були змушені будувати залізниці 

та дороги, тому інші вважали незрозумілим і немислимим, як ми можемо 

складати вірші» [66]. 

Справді, американська історія склалася так, що перші найважливіші 

потреби американського населення полягали в життєвому облаштуванні. 

Головною відмінною рисою американців була знаменита потреба у 

практицизмі, здатність до тверезої ділової поведінки. Це можна пояснити з 

погляду на виховання покоління у протестантському дусі.  

Відмінна риса справжнього протестанта – посилена самодисципліна, 

схильність накладати на себе різноманітні табу та обмеження. Камалудін 

Гаджиєв зазначає: «Це „аскет у світі”, який застебнутий на всі ґудзики і не 

дозволяє собі відпочити. Він відзначається великою працьовитістю, не гребує 

будь-якою роботою» [33].  

Тобто, американці одразу пішли своїм власним, особливим шляхом, 

маючи, при тому європейське коріння. Це шлях народу, який своїми силами 

створив власну державу і суспільство, створив «самого себе» завдяки 

наполегливій та цілеспрямованій праці. Саме з цих причин особистість 

американця формується через прагнення до матеріального благополуччя, що 
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є важливою основою. У своїх нотатках Чарльз Діккенс ділився власними 

враженнями, які виникли у нього під час перебування в американському місті 

Філадельфія: «Побродивши по місту дві години, я відчув, що під впливом 

квакерського духу, який тут панує, комір мого сюртука, здавалося, став 

жорсткішим, а поля капелюха – ширші. Прилизаним і коротеньким стало моє 

волосся, руки самі по собі благочестиво склалися на грудях, і всупереч моїй 

волі в голову полізли думки про те, щоб оселитися на Парк-Лайн поблизу 

Ринкової площі і заробляти гроші на спекуляції зерном» [41, с. 307]. 

Досить влучне визначення, чим відрізняється американець від 

європейця, належить Сен-Жаку Кревкеру, який красномовно висловився з 

цього приводу: «Щойно вдихнувши наше повітря, він (європеєць) починає 

здійснювати діяльність і будувати нові плани, які були зовсім не характерні 

для нього, під час перебування у своїй країні <…> Йому здається, що життя 

до цього не було, він просто існував. Він відчуває, що воскрес, і нарешті 

відчуває себе справжньою людиною <…> колишня залежність і 

підпорядкованість починає забуватись; надлишок почуттів переповнює його, 

він окрилений новими думками, відчуває гордість за себе» [132, с. 221]. 

Отже, найхарактерніші якості, властиві американцям можна 

узагальнити так: прагнення незалежності та багатства, неспокійний та 

допитливий розум. Відома «американська мрія» є символом бажання 

самореалізації та самоствердження, характеризується оптимізмом, незламним 

прагненням реалізувати всі можливі блага людства. 

Проте є й зворотний бік американського благополуччя. Це так звана 

«американська трагедія», коли США розкриваються як країна, у якій 

розбиваються надії і серця. Це «світ, який заселений підлими 

удавальниками», світ абсурду й хаосу (В. Аллен). Цим можна пояснити 

меланхолічність та іронічність, ностальгію та насмішку. 

Американська література в особі її найяскравіших представників 

приділяє увагу не стільки життю людини в суспільстві, скільки людині 

самотній, людині наодинці з самим собою, у боротьбі з самим собою. 
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Творчість Е. По лежить чи не біля витоків трагічної традиції, що відбила 

розбіжність між американською мрією та її здійсненням. Едгар По, ніби 

передбачаючи свою трагічну долю, створив у творах «Вільям Вільсон», 

«Падіння дому Ашерів» картини психологічної пригніченості, моральної 

нестійкості. Людина з перших урбаністичних новел «Людина натовпу» 

показує відчуженість особистості серед аморфного людського оточення. 

Письменника по праву можна назвати майстром психологічного портрета в 

готичному обрамленні. Готика, таємнича й загадкова, повна потойбічних 

смислів, розкриває внутрішню динаміку душі героя на сторінках його новел.  

Серед послідовників Е. По можна назвати містичних справ майстра 

Амброза Бірса (Аmbrose Gwinnett Bierce) і страхітливого до холоду в серці 

Говарда Філіпа Лавкрафта (Howard Phillips Lovecraft) – засновників 

американського трилера і фантастики. Тема самотності, відчуженості багато 

в чому автобіографічна і проходить в їхній творчості червоною ниткою. 

Блюз органічно втілив у художній формі той зворотний бік 

американської душі, яка страждає і тужить. Ця душа рветься до дії –  вона 

медитує. Блюзове відтворення цієї тенденції загострює і надає їй повноту 

вираження завдяки особливій, що не має аналогів «навичці» переживання, 

яку афроамериканці винесли з молитовного будинку. Своє страждання і тугу, 

свій досвід спілкування з Богом вони вдихнули у блюзовий спосіб 

самовираження.  

Зважаючи на духовність, цілком зрозуміло, чому численні блюзові 

співаки за сумісництвом працювали у вихідні проповідниками в церкві, 

наприклад, знаменитий блюзовий виконавець Біг Білл Брунзі (Big Bill 

Broonzy). А Рабін Лейсі (Rubin Lacey) – блюзмен із дельти Міссісіпі, і зовсім 

змінив статус блюзмена на кар’єру проповідника. Він стверджував: «Іноді, 

коли я читаю проповіді в церкві, я розповідаю людям, що в минулому мав 

славу знаменитого виконавця блюзових пісень, і що мої колишні блюзи 

містили набагато більше правди, ніж містять проповіді недільного приходу 

або церковні гімни». Роберт Лерой Джонсон (Robert Leroy Johnson) співав: 
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«Я завжди готував мою душу для Ісуса, я міг грати церковні гімни так само 

добре, як я міг виконувати блюзи. Бог послав мене на Землю для того, щоб 

бути проповідником». 

При такому розумінні природи блюзу він знаходить якийсь модус 

духовності, який, очевидно, є архетиповим. Тут стають цілком зрозумілими 

деякі висловлювання виконавців блюзу, що мають зовсім не метафоричний 

сенс: «Багато хто думає, – каже Ті Бон Волкер (T-Bone Walker), – що коли-

небудь, коли я не зможу більше співати блюзи, я стану проповідником, 

маючи на увазі мій спосіб виконання блюзів. Кажуть, що вони звучать як 

проповіді». Йоахім-Ернст Берендт (Joachim-Ernst Berendt) щодо цього 

зауважує, що «блюз є ні чим іншим, як світською формою спірічуел і госпел, 

або навпаки, спірічуел і госпел є релігійні формою блюзу» [18]. «Якщо 

духовна музика зверталася до Бога, то блюз звертався до людини, – сказав 

один новоорлеанський музикант. Одна музика молила: „Відпусти мене, 

Господи!”, А інша молила: „Дайте мені спокій, містер”» (док. фільм Кена 

Бернса / Kenneth Lauren Burns «Джаз»). 

В. Озеров визначає блюз як «традиційний жанр афро-американської 

музики, що є найбільшим досягненням негритянської музичної культури». 

Т. Полянский зазначає, що «блюз має самобутній, оригінальний художній 

вигляд, який безпосередньо вплинув на джаз» [153, с. 43]. Аналіз наукової 

літератури спонукає до висновку, що жанр блюзу розглядають численні 

дослідників. Серед них: Дж. Коллієр [89], В. Конен [90; 92; 94], Д. Бурстин 

[25], А. Бабин [10], Ш. Богина [21] та ін. 

У праці В. Конен «Блюз і ХХ століття», яка є єдиним науковим 

дослідженням цього стилю у російськомовній літературі, виявлені «музично-

виразні та естетичні системи блюзу, його риси, які є співзвучними і 

характерними для тенденцій сучасності» [90]. Обраний у цьому дослідженні 

ракурс зумовлений основною проблемою, яку автор праці формулює так: 

«Чому блюзи, які відображають духовне життя “глибокого підпілля” 

Америки, протягом періоду у більш ніж п’ятдесят років продовжують так 
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сильно впливати на духовне життя людей у всьому світі та посіли настільки 

чільне місце в суспільстві сучасності?» [90]. Як можна пояснити 

всюдипроникливий вплив блюзової традиції не лише на європейсько-

американську, а й навіть на світову музичну культуру (не лише масову, а й, 

певним чином, академічну)?  

Відповідаючи на ці запитання, В. Конен зосереджує увагу на трьох 

основоположних аспектах: по-перше, як синтез європейського та 

африканського музичних інтонаційних ладів, блюз спроможний 

задовольнити такі основоположні потреби сучасної людини, як прагнення 

вийти з суворих культурних кордонів класичної західної традиції, потяг до 

«відкритості», потреба в якомусь «екзотичному» компоненті. По-друге, з 

погляду дослідниці, блюз віддзеркалюється «у певних тенденціях музичної 

психології, які є характерними для усього ХХ століття» [90]. У цьому аспекті 

варто говорити не лише про «відкритість» сучасних людей до 

неєвропейського, а й про прихильність представників Західного світу до 

екзистенції: «образ «маленької людини», якій важко віднайти своє місце в 

непростому сучасному світі; втрачені зв’язки з минулими моральними 

нормами та ідеалами; вихід зі світу високих абстрактних почуттів і думок в 

інстинктивно-підсвідому сферу, що пов’язана <…> з розкутістю та 

еротичністю» [90]. Саме в цьому дослідниця вбачає паралель «ідейної суті 

блюзів». По-третє, жанрові характеристики блюзів (танцювальність і 

пісенність) дивовижно «співзвучні» з молодіжною масовою культурою, її 

естетикою. 

Блюз склався з таких його проявів, як «робоча пісня», холер (ритмічні 

зойки, що супроводжували роботу на плантаціях), вигуки в ритуалах 

африканських релігійних культів (англ. Ring shout), спірічуел (християнські 

співи в особливій манері), шант і балади (короткі віршовані історії). Багато в 

чому він вплинув на сучасну популярну музику, особливо такі її жанри, як 

«поп», «джаз», «рок-н-рол». Т. Полянский зазначає: «Блюз у процесі свого 
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розвитку … справив значний вплив на сучасні течії популярної музики: рок-

н-рол, ритм-енд-блюз, соул, фанк та ін.» [153, с. 473]. 

Характерна форма блюзу – період з метром 4/4, де перші чотири такти 

часто виконуються на тонічній гармонії, по два – на субдомінанті і тоніці і по 

два – на домінанті і тоніці. Це чергування також відоме як «блюзова 

прогресія». Нерідко використовується ритм восьмих тріолей із паузою – так 

званий шаффл. 

Характерною особливістю блюзу є використання блюзового ладу, що 

включає в себе знижені V і VII ступені (так звані «блюзові ноти»). Часто 

музика будується за структурою «питання – відповідь», виражена як у 

ліричному наповненні композиції, так і у власне музичному, часто 

побудованому на діалозі інструментів між собою. Блюз є імпровізаційною 

формою музичного жанру: у композиціях часто використовують тільки 

основний опорний «каркас», який обіграють солюючі інструменти. 

Споконвічна блюзова тематика ґрунтується на чуттєвій соціальній складовій 

життя афро-американського населення, його труднощах і перешкодах, що 

виникають на шляху кожної чорношкірої людини. Елізабет Сміт (Elizabet 

Smith, «Bessie») – найяскравіша виконавиця блюзів. Їй присвоїли титул 

«Імператриця блюзу». 

На підтвердження духовної значимості блюзу як креативного начала 

щодо найважливіших зразків музичної творчості XX століття необхідно 

звернутися до такого явища, як рок-музика, під знаком якої проходить вся 

друга половина століття. Так, органічно увійшовши в культурний контекст 

1970-х років, у рок-музиці поглибився процес культурно-стильових 

взаємодій. Досить влучною та значущою є думка Л. Переверзєва про рок-

музику цього періоду: «Рок - це не лише певна музична форма, а й загальний 

підхід або принцип музикування та організації художнього матеріалу, 

прагнення до подолання жанрових і видових меж» [149, с. 20]. Справедливою 

є думка В. Сирова, який зазначає, що 1970-ті роки ознаменувалися відходом 
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року від «легкої» музики. Поряд із тим, у зазначений період рок-музика 

активно «вбирає» нові пласти культури [185, с. 12]. 

До початку 70-х років ХХ століття, жанр рок-музики, як і всі відомі 

види рок-культури, не можна було вважати молодіжним, адже від періоду 

появи рок-н-ролу пройшло понад двадцять років. Таким чином, рок-культура 

ознаменувалася появою двох вікових рівнів: дорослий рок Adlut oriented Rock 

(«Едалт оріентед рок») та тінейджерський рок Teenager rock. Також, існує 

великий пласт рок-музики, яка призначена для представників зовсім 

молодого покоління - так званий Bubble gam rock («Баббл-гам-рок»). 

Складним періодом для рок-музики виявилась середина 70-х років 

ХХ століття. Насамперед це пов’язано з тим, що молодь нового покоління від 

1966 року втратила інтерес до всього, що було створено у сфері музичної 

культури в попередній період. У засобах масової інформації, які вважались 

показником громадських уподобань, зовсім мало уваги приділялося творчості 

серйозних рок-груп. Так, протести, що виражав фолк-рок, глибина і 

масштабність, характерні для арт-року, новації, запропоновані техно-роком, 

бурхливий натиск хард-року, соціально загострені проблеми, які піднімались 

на той час у музиці соул і фанк – усе це згодом стало відходити на задній 

план. 

Виявлена тенденція дає можливість висловити припущення, що 

населення, у своїй переважній більшості, стомилося від порушуваної у 

музичній творчості серйозної проблематики, і потребувало чогось більш 

простого, чи навпаки – скандального. Говорячи про музичні уподобання 

публіки в середині 1970-х років, не можна обійти увагою цілу низку 

соціальних факторів, які вплинули на їх формування. 

Першим з них було те, що у той час суспільство здобуло відносне 

зовнішнє благополуччя, до якого привело закінчення війни у В’єтнамі, 

поліпшення становища негрів у США, зменшення чисельності політичних 

репресій тощо. Вотерґейтський скандал (Watergate scandal), який закінчився 

відставкою президента Сполучених Штатів Р. Ніксона (Richard Milhous 
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Nixon), зміцнив віру американців у силу демократії. Минула енергетична 

криза 1973–1974 років, й загальнонаціональною проблемою почав вважатися 

розвиток міжнародного тероризму. У зв’язку з цими обставинами, у 

населення США стало значно менше приводів для протестів. Нова формація 

підлітків включала тинейджерів, які належали до так званого «втраченого» 

післявоєнного покоління (lost generation) і beat generation («розбитого 

покоління»), які спοвідували рοк-н-рοльну культуру. Рοк-н-рοл став 

«музикοю батьків». 

У зв’язку з подорослішанням покоління хіпі, цей рух зійшов нанівець. 

Змінилась самосвідомість й прихильників прогресив-року та мерсі-біта. Це 

призвело до поступового зникнення з хіт-парадів найцікавіших та 

найпрогресивніших рок-груп. На противагу до цього, в зазначений період 

гігантських масштабів набуває концертна діяльність комерційних стадіонних 

«зірок». 

Новим явищем у музичній культурі стає так званий Stadium rock 

(«стадіонний рок»). Його пов’язують з використанням масштабних 

спортивних споруд та колосальними грошовими прибутками, які отримують 

виконавці та продюсери. Такі умови сприяють процвітанню естетики 

театралізованих різновидів хард-рοку з відтінком естради, так званих глем- і 

гліттер-рοку, для яких характерні ефектні аранжування і гранична 

екзальтація виконання, спрощена мелодична композиція, чітко виділений 

рефрен, акцент на клавішні і гітару. Виконавці створювали неабиякий епатаж 

за допомогою специфічного макіяжу, немислимих сценічних костюмів з 

використанням біжутерії тощо. Серед особливо яскравих виконавців цього 

стилю є «Ті Рекс» («T. Rex»), «Слейд» («Slade»), «Кісс» («Kiss»). Виконавці, 

творчість яких була представлена зазначеними напрямами, повністю 

втратили зв’язок з тим середовищем, з якого вони вийшли. Надприбутки, які 

отримували артисти та їхня надзвичайна популярність посприяли ізоляції 

виконавців від широких верств населення та знедоленої молоді. 
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Приїжджаючи на концерти під поліцейською охороною в розкішних 

лімузинах, музиканти стали недоступними кумирами. 

Слід звернути увагу на арт-рок, який також зайняв своє місце в 

культурі другої половини ХХ століття. За думкою В. Сирова, він займає 

прοміжне місце між «формами раннього року, які ще не мали сформованого 

стилю, пов'язаний з архетипом пісеннοго жанру, і стильοвим мисленням 

єврοпейської традиції» [186, с. 108]. На думку науковця, стильові методи арт-

року можна узагальнити наступним чином: «фантазія або вільне відтворення 

стилю, варіація стилю, стилізація, імітація» [186, с. 110]. 

На особливу увагу заслуговують такі явища другої половини 

ХХ століття, як музика панків і диско. Ці музичні жанри не лише 

кардинально різняться за своїм соціальним змістом, а є антагоністичними 

щодо один до одного. Зважаючи на їх несумісність, слід звернути увагу на 

одну важливу спільну рису: ці жанри з’явились як антиподи до рок-музики. 

Саме тому, їх можна об’єднати спільним терміном – анти-рок. Тож уживаний 

термін «Рunk-Rock» є суперечливим, і, деякою мірою, безглуздим. Різними 

були й прихильники цих жанрів. Так, панк-музика об’єднала найбільш 

невлаштовану, нонконформістську та агресивну частину молоді, коли ж 

прихильників диско можна охарактеризувати як більш-менш влаштований у 

житті, енергетично млявий й соціально байдужий її прошарок. 

Простежуючи шляхи виникнення панк-культури, звертаємо увагу на 

дві основні причини. Перша пов’язана з приходом до влади у Великобританії 

Маргарет Тетчер (Margaret Hilda Thatcher) з її радикальною соціально-

економічною політикою, а також з прийняттям деяких законів, що мали 

сприяти покращенню економічного становища країни. Це призвело до 

непередбачуваних негативних наслідків: помітно зростає відсоток 

безробітних молодих людей через обмеження їх у правах на роботу. Згодом 

безробіття стає масовим явищем, що торкається як представників бідних 

верств населення, так і більш-менш влаштованих. Головною проблемою 
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молоді є не стільки відсутність прибутку, скільки вимушене безробіття після 

закінчення навчального закладу: школи, коледжу, університету. 

Другою причиною зародження панк-культури можна вважати стрімкий 

розвиток індустрії дешевих музичних інструментів, любительських 

синтезаторів із вбудованими секвенсорами тощо. Вільний та легкий доступ 

до сучасних музичних інструментів, у поєднанні з великою кількістю 

вільного часу, привело до стихійного утворення чисельних аматорських 

ансамблів. Такі музичні утворення особливо не претендували на визнання, 

проте, мали велике бажання висловити власне невдоволення подіями, що 

відбувалися у суспільстві. Тож, для панків музика була одним із важливих 

засобів самовираження та самоізоляції від навколишнього світу, разом із 

манерою поведінки, зачіскою, жаргоном, одягом тощо. 

Згодом, у культурному середовищі виникло таке явище, як пост-панк, 

якому більше було притаманне використання зовнішніх специфічних 

параметрів, аніж вираження внутрішньої нігілістичної, дилетантської та 

антикомерційної сутності. Естетика виконавців панк-музики полягала у 

перебільшеній навмисній агресивності, прагненні до епатажності за будь-яку 

ціну, й головним чином, демонструвала ідеологію розлючених на весь 

процвітаючий світ, безталанних, обділених долею аутсайдерів. Проте, 

важливо зазначити, що ця культура формувалася переважно аж ніяк не 

невдахами, а людьми успішними, талановитими, які тонко відчували 

ситуацію. 

Підтвердженням тому можуть бути імена продюсерів, диск-жокеїв та 

журналістів, які переорієнтувалися на нові активні форми, характерні для 

молодіжного середовища. Незважаючи на перші прояви панк-музики, які 

знаходимо в Англії, ще в 70-х роках ХХ століття, її ідеологічні витоки можна 

виявити набагато раніше, а саме у андеграунд-культурі США кінця 1960-х – 

початку 1970-х років. Серед представників цього культурного прошарку 

можна виокремити Iggy Pop (Іггі Поп), «Patti» Smith (Патті Сміт), Лу Рід (Lou 

Reed) і Джон Кейл (John DaviesCale) з групи «Velvet Undergrоund», а також 
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групи «Ramones» і «New York Dolls». Проте, «богемність» андеграунду мала 

занепадницький характер й реалізувалася, перш за все, в середовищі 

студентів творчих інститутів, поетів, музикантів та художників, які не змогли 

реалізувати свій творчий потенціал, та була пронизана удаваним 

маркузіанством, дадаїзмом і містицизмом. 

Не прийняла культуру панків й Америка, яка вважалася самою 

демократичною країною в світі, навіть, коли ця культура стала модною й 

здобула певну популярність. Витоками панк-музики можна вважати гараж-

бенди 1960-х років у США, та ансамблі, які стосуються так званого «паб-

року» (рub-rοck). Такі ансамблі, які виникали в забігайлівках, на вулицях та у 

дворах також можна вважати прикладом певної реакції молоді на поширення 

стадіонного року. Особливо розвиненим був так званий англійський 

«пивнушковий» паб-рок, в період 1972–1974-х років, витоки якого 

спостерігаються від ритм-енд-блюзу та рокабіллі до простої напівакустичної 

музики. Його представляли групи «Brinsley Schwarz», «Bees make Hοney», 

«Ducks Deluxe», «Ace», «Kilburn», «Kοkomο» абο «Dr. Feelgoοd». 

Панки почали використовувати музику юності своїх батьків як об’єкт 

пародії, насичуючи її неактивістською естетикою. Першим, хто почав 

сприяти формуванню панк-музики в Англії, був власник магазину модного 

молодіжного одягу в Лондоні Малколм Макларен (Malcolm Robert Andrew 

McLaren). Так, 1974 року, у нього з’явилось бажання спробувати власні сили 

в якості менеджера групи «New York Dolls», для чого він переїхав на деякий 

час до США. Перебування в атмосфері богемних клубів Нью-Йорку, дало 

йому можливість ознайомитись з деякими новими тенденціями, які він втілив 

після свого повернення до Лондону.  

Так, свій магазин М. Макларен перетворив на центр панк-моди, 

перейменувавши його з «Let it Rock» в «Sex». Магазин почав торгувати 

одягом, спроектованим згідно з останніми фасонами нью-йоркського 

андеграунду. Серед асортименту, представленого в магазині (куртки, жилети, 

ремені, різні шкіряні вироби тощо), з’явилися сорочки або майки з гаслами 
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панків, одним з яких було «Blank Generatiοn» (пусте покоління). Цим гаслом 

досить влучно було відбито тодішню модель світосприйняття у молоді, яка 

не мала ідеалів, володіла невиразною шкалою цінностей і звичкою 

заперечення всього. М. Макларен прийняв рішення згуртувати навколо себе 

певне коло представників молодого покоління, й утворити музичну групу, 

яка б віддзеркалювала справжній дух нігілізму і антиестетики, притаманний 

представникам панк-культури. Так, 1975 року утворилася група, яка 

отримала назву «Sex Рistols». 

Листопад 1975 року ознаменувався виступами «Sex Рistols» у коледжах 

Лондона, що одразу призвело до конфліктів між організаторами, які 

намагалися припинити концерт та збудженою публікою. Серед причин були 

незрозуміла імпровізаційність концерту, відсутність кордонів між глядачами 

та виконавцями, лихослів’я, різноманітні непристойності та інші форми 

надмірного епатажу. Світоглядну позицію групи можна було чітко зрозуміти 

з напису на майці Джонні Роттена (Jonny Rotten) «I hate Рink Floyd» («Я 

ненавиджу “Пінк Флойд”»). Символізм напису полягав у тому, що група, яка 

стала об’єктом нападок, на той час була найшановнішою серед лондонського 

андеграунду. 

У газеті «New Musical Exрress» М. Макларен заявив: «Ми хаос, а не 

музика». Пояснюючи навмисний непрофесіоналізм музичного супроводу, 

засновник групи підкреслював, що таким чином вони намагаються стерти 

кордони між глядачами і артистами. Творчий метод групи, який потім 

перейшов у панк-культуру, полягав у створенні пародій на популярні рок-

групи та відомі хіти, створення карикатур на окремих зірок, глузування над 

хіпі та їх застарілими ідеалами, і навіть знущання над англійською 

королевою в пісні «God save the Quееn» («Боже, бережи Королеву»). Така 

естетична позиція «Sex Рistols» була привабливою для нігілістично 

налаштованої молоді, яка потребувала активного спілкування з метою 

вираження накопичених і неусвідомлених проблем, агресії, почуття безнадії. 
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Тож, можна дійти висновку, що 1970-ті роки характеризувались 

злетами і падіннями рок-музики. Проте від середини 1970-х років почали 

виникати нові різновиди року, які викликали зацікавленість у публіки. 

Комерційний успіх мали такі жанри, як хард-рок, арт-рок і глем-рок. 

Наприкінці 1960-х років музиканти на основі блюз-року намагалися створити 

«важку» гітарну музику, заклавши, таким чином, основи хард-рока. Слід 

зазначити, що на відміну від пострадянських країн, у світовій практиці 

поняття «метал» також включає гітарну музику, характерну для 1960-х років 

(наприклад, ритм-енд-блюз), що не завжди співпадає з загальноприйнятими 

поняттями. 

Першим виходом у світ музики в стилі хард-рок прийнято вважати 

1969 рік, з появою дебютного альбому групи «Led Zeppelin». У своїй 

творчості група остаточно вийшла за межі важкого блюзу й вивела таку 

музику на новий рівень. Важливо, що характерною рисою цієї групи (на 

відміну від представників панк-рока) була висока виконавська майстерність. 

Гітара і бас відрізнялись високою віртуозністю, вокал – драматичністю. 

Іншим найяскравішим представником цього жанру стала група «Black 

Sabbath». Надалі вона вплинула на формування дум-метала (doom metal) та 

альтернативного року (аlternative rock) 1980-х років, а також хеві-метала 

(heavy metal) та стовнер-року (stoner rock). 

Поява у 1980-х роках пост-панка та панк-року, й далі – 

альтернативного року провела чітку межу між поп-музикою та роком. У 

зв’язку з цим, подальший розвиток естрадного музичного мистецтва 

відбувався більше за рахунок поп-музики (найяскравіші представники – 

Мадонна / Madonna Louise Ciccone, Майкл Джексон /Michael Joseph Jackson), 

ніж поп-року. 

Середина 1980-х років ознаменувалась майже повним зникненням 

хард-року, і його трансформацією у хард-енд-хеві. Так, відомі групи, які 

творили у стилі хард-рок (Judas Pries, AC/DS) модернізували свій музичний 

репертуар у відповідності з сучасними віяннями хеві-метала 1980-х років, 



90 

продовжуючи існувати й надалі. Одними із самих відомих груп у стилі хеві-

метал стали Gwar, Judas Priest, Slipknot, Guns’N’Roses, System of a Down, Iron 

Maiden та ін. Наприкінці 1980-х років почали з’являтися записи, що являли 

собою синтез рок- та етно-музики (world music), з яскравими представниками 

цього напряму – Пітером Гебріелом (Peter Brian Gabriel) та Полом Саймоном 

(Paul Frederic Simon). 

Характерною особливістю розвитку рок-музики у 1980-х роках є поява 

в США альтернативного року, який поєднував у собі музичні основи пост-

панка, енергетичну складову панк-рока, гітарні прийоми та гармонії фолк-

рока. Однією з перших груп цього жанру є «R.E.M.», у творчості якої й 

поєднались вищезазначені музичні характеристики. Перші записи групи 

датовані 1982–1983 роками. Важливо зазначити, що творчість групи «R.E.M.» 

стала основою для виникнення та подальшого розвитку такого стилю, як 

дженгл-поп. Ще одним важливим напрямом, який отримав широку 

популярність у 1980-х роках став треш-метал, в основі якого знаходимо 

елементи панк-року та хеві-метала. Серед найяскравіших представників 

цього стилю є «Megadeth», «Metallica» та «Slayer». 

Початок 1990-х років характеризується згасанням популярності жанрів 

метала. За деяким виключенням метал продовжував свій розвиток у 

змішаних та авангардних стилях. Проте, незважаючи на загальний занепад 

треш-метала, хеві-метала та інших, відзначимо деяких вагомих виконавців у 

стилі традиційного метала, які з’явились у 1990-х роках. Насамперед, це 

група «Pantera», яка відіграла величезну роль у формуванні таких жанрів, як 

пост-треш та грув-метал. У зазначений період надзвичайної популярності та 

комерційного успіху досягла група «Red Hot Chili Peppers». Її стиль являє 

собою поєднання рока і фанка, з сильним впливом панка. Зазначимо, що 

група користується надзвичайною популярністю і в наші дні. Значну 

популярність мала група «Nirvana», творчість якої являла собою поєднання 

стилів хеві-метал, поп-рок та панк. 
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Коли йдеться про рок-музику 2000-х років, необхідно зауважити, що в 

перше десятиліття ХХІ століття у рок-музиці не виникло жодного нового 

явища. Проте цей період характеризується розвитком уже наявних рок-

напрямів, серед яких альтернативний рок, бріт-поп, пост-панк. Нового 

розвитку зазнав прогресив-рок. Так, на початку ХХІ століття цей жанр набув 

популярності періоду 1970-х років. Найбільший внесок у розвиток 

прогресив-року 2000-х років зробила мексикано-американська група «Nhe 

Mars Volta», яка, будучи надзвичайно успішною в комерційному плані, 

продала понад 10 мільйонів альбомів. Група характеризується широким 

охопленням жанрів і стилів, серед яких майже всі напрями рок-музики: від 

джаз-фьюжн та пост-рока до альтернативного метала. 

Слід зауважити, що цей період характеризується активною роботою 

рок-музикантів, пік популярності яких приходився на період 70–90-х років 

ХХ століття. Так, до рок-виконавців, які записали нові альбоми, належать 

Пол Маккартні (James Paul McCartney), Ерік Клептона (Eric Patric Clapton), 

Род Стюарт (Roderick David Stewart), Оззі Озборн (Ozzy Osbourne) а також 

групи «AC/DS», «Metallica» та ін., які залишили свій слід у музиці 2000 років. 

5. Стиль ритм-енд-блюз. Ритм-енд-блюз (англ. Rhythm and Blues – 

ритм і блюз) – це форма міського блюзу, що з’явилась у 1930–1940-х роках на 

території США. Так, «сільський» блюз зазнав деяких змін і набув нових 

якостей під впливом середовища міста. Не зазнавши суттєвих 

трансформацій, ці якості допомогли новому жанру адаптуватися до 

«міських» умов, та надали йому дещо іншого звучання. 

Виникнувши під впливом міського життя, ритм-енд-блюз повністю 

відбиває його стиль і характер: прискорення темпів, електрифікацію 

інструментів, серед яких бас-гітара, електрогітара, електроорган, 

використання звукопідсилювальної апаратури (мікрофон). На особливу увагу 

заслуговують й специфічні прийоми інструментального та вокального 

виконання, які були новаторськими на той час. Серед них: хукінг (hooking, 
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від англійського to hook – чіпляти, у саксофона –  фальцет); бендінг (від 

англійського bending – вигин, використання так званих «підтяжок» у гітари); 

шаутінг (англ. shouting – вигукування; специфічна манера співу, при якій 

використовуються різноманітні прийоми мовного інтонування, аж до шепоту, 

стогону, крику тощо). Також існує низка музичних інструментальних 

ефектів, які виникли завдяки наслідуванню виконавцями-інструменталістами 

вокальним прийомам чорношкірих співаків. 

У 1940-х роках ХХ століття ритм-енд-блюз почав набувати все більшої 

популярності серед міського населення США. Розглянемо процеси, які 

посприяли цьому явищу. Так, Друга світова війна змусила лідерів тогочасних 

біг-бендів, що спеціалізувалися на виконанні свінгової музики, скоротити 

кількість учасників власних колективів, у зв’язку зі складнощами їх 

утримання. Адже, як зазначає Алан Мур, функціонування і утримання 

великих оркестрів під час війни, було досить обтяжливою справою для їх 

керівників, яким було неможливо забезпечити гастрольний графік, який при 

тому мав забезпечити стабільний прибуток. Отже, великий склад оркестру 

був переформований на комбо (англ. сombo - combination – комбінація, 

поєднання; характерний тип камерного джазового ансамблю). Відповідно 

новий, так званий, комбо-склад оркестру вимагав й внесення певних змін до 

репертуару. Багато з таких оркестрів включали у свій репертуар програми, 

які виконувались блюзменами, й мали певний успіх у публіки [249, с. 36]. 

Джазові виконавці, які творили в епоху свінга, а також зверталися й до 

блюзового виконання, сприяли привнесенню в музику різноманітних 

нововведень, до числа яких можна віднести різноманітні досягнення в 

області європейського академічного музикування – інструментовка, 

аранжування тощо. Досліджуючи стильові риси ритм-енд-блюзу, особливу 

увагу треба звернути на метроритмічну свінгову основу. У цьому випадку 

свінг виступає в ролі специфічного засобу виразності, а саме – особливого 

способу метроритмічної пульсації, яка характеризується систематичними 

мікровідхиленнями від ритму, що прискорюються чи уповільнюються від 
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опорних метричних долей (так званого граунд-біта). Такий ефект створює у 

слухачів враження зосередження сильної внутрішньої енергії, що 

знаходиться у стані нестійкої рівноваги, публіка відчуває ефект 

«розгойдування» потоку звука, розхитування метра. Такий прийом спонукає 

музичний рух до набуття нових якостей: спрямованість, динамічна 

конфліктність, пружність, імпульсивність тощо. При тому, найбільш схильні 

до набуття свінгових рис основні метричні долі музичного такту, які для 

більшого підсилення відчуття ритмічних коливань підкреслюються 

акцентами. Саме в цьому знаходимо відмінність свінга від офф-біта, в якому 

спостерігається зміщення не лише тактових долей, а й будь-якого іншого 

музичного звуку чи мелодичної фрази, гармонічного звороту чи ритмічного 

малюнка. 

У випадку виконання у стилі джамп (англійське Jump – стрибок), свінг 

може проявляти себе в більш агресивній манері. Виконавський стиль джамп 

відрізняється високим динамізмом руху ритму, акцентами на всіх сильних 

долях такту, які робляться спеціально, різким та регулярним 

протиставленням основного пульсу й відхилень від нього в мелодичному та 

гармонічному супроводі. 

На особливу увагу заслуговують виконавські риси і прийоми, 

характерні для оркестрової музики свінгової епохи: застосування 

специфічних прийомів інструментування та гармонічних оборотів, прийом 

«стоп-тайм»; використання прийомів виконавського стилю бугі-вугі; опора 

на метроритмічну основу свінгу. 

Специфічні стильові риси ритм-енд-блюзу, що став новою 

модифікацією блюзу, сягають своїм корінням у «сільський блюз». Так, 

наприклад, у сільському блюзі, як і в ритм-енд-блюзі застосовується так 

званий блюзовий лад, який являє собою натуральну мажорну гептатоніку 

(семиступеневу гаму) з «перехідними», або «нейтральними» III, V, VII 

ступенями (так звані блюзові тони. Англійське «blue nοtes»). Гармонічний 

аналіз ритм-енд-блюз засвідчує, що стиль базується на блюзовому квадраті, 
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який являє собою функціонально-гармонічну модель з характерною для 

блюза каденцією, що немає прямих аналогів у музиці європейського 

походження.  

Ще одна надзвичайно важлива характерна риса виконавського стилю 

ритм-енд-блюз, витоки якої знаходимо у сільському блюзі - шаут-манера 

співу. Остання відрізняється вкрай напруженою вокалізацією, на межі 

«зриву». Окрім цього, часто використовуються напів-спів  – напів-речитатив, 

що переходить у розмову; мова на фоні музики, що також є характерною 

виконавською манерою для співаків сільського блюзу. 

Підсумовуючи викладене, можна стверджувати, що ритм-енд-блюз, за 

своєю суттю, є комерційним блюзом, що виник за часів урбанізації та увібрав 

у себе мотиви життя міста. Особливо важливо те, що трансформувався не 

тільки характер, а й склад ансамблів. Електрифікація і застосування нової 

техніки в середині 1940-х років привело до активного впровадження в якості 

музичних інструментів електрогітар, електроорганів, а трохи пізніше і бас-

гітар. Ударні інструменти і голос співака стали посилюватися за допомогою 

мікрофона. Тим самим, оркестр з чотирьох виконавців знайшов можливість 

грати голосніше і могутніше, ніж традиційний біг-бенд з вісімнадцяти 

виконавців. Електрифіковані ансамблі нового напряму, що отримали назву 

ритм-енд-блюз, почали витісняти з дансингів, клубів та інших місць розваг 

великі джазові та танцювальні оркестри, які виявилися економічно 

невигідними і втрачали шанувальників. Крім того, ритм-енд-блюз прекрасно 

прижився в маленьких забігайлівках, кафе і барах. Терміном «ритм-енд-

блюз» музичні фахівці замінюють раніше застосований до розважальної 

музики «чорних» термін «Race Music» (расова музика). 

До середини 1940-х років такі виконавці як Чак Беррі (Charles Edward 

Anderson Chuck Berry), Мадді Уотерс (Muddy Waters), Бі Бі Кінг (Riley B. 

King) і Бо Дідлі (Bo Diddley), що мали сильний вплив на творців сучасного 

року, відводять блюзи ще далі від старого стилю. Вони використовували 

джазові ритми, часто подвоєні за розміром з елементами стилю бугі-вугі. Тож 
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стара традиція практично була витіснена з масової сцени. Лише купка 

молодих людей намагалася імітувати музику в традиціях кантрі-блюзу, яку в 

той час продовжував записувати на платівки хіба що тільки Джон Лі Хукер 

(John Lee Hooker). «Але культурне середовище, –  пише Дж. Коллієр, - що 

породило блюз, зникло. Плантації, трудові табори і бараки каторжан йшли в 

минуле. Американський негр вже не відчував себе абсолютно відірваним від 

основної течії американської культури. Посудина, в якій протягом багатьох 

поколінь зберігалися африканські традиції, була розбита вщент» [89]. 

Активна виконавська практика 1940–1950-х років сприяє становленню 

й специфічних стилістичних особливостей ритм-энд-блюза, серед яких на 

особливу увагу заслуговують: використання метроритмічної свінгової 

основи; залучення характерних рис і виконавських прийомів, що 

застосовувались під час виконання оркестрової музики свінгової епохи. 

Серед них: використання прийомів інструментування та усталених 

гармонічних оборотів, прийом «стоп-тайм»; зв’язок з виконавським стилем 

бугі-вугі, який проявляється в активному використанні прийомів цього 

виконавського стилю; використання можливостей нових музичних 

інструментів: контрабаса / бас гітари, електрогітари, фортепіано, перкусії, 

ударної установки; бек-вокалу. Важлива відмінна риса - зв’язок з традиціями 

сільського блюзу: використання блюзового ладу, різноманітних варіантів 

блюзової строфи, гармонічної блюзової послідовності та ін. [104]. 

6. Естрадна популярна музика. Виникнення соул як самостійного 

стильового напряму звичайно генетично пов’язане з традиціями джазової 

музики, але також цей процес зародження неможливо розглядати без 

урахування впливу естрадної популярної музики, яка синтезувала елементи 

джазового та естрадного мистецтва. 

Естрадна музика – вид сучасної масової культури. У широкому 

значенні, це будь-яка масова музика (включаючи рок, електроніку, джаз, 

блюз). У вузькому значенні – окремий жанр популярної музики, 

безпосередньо поп-музика з певними характеристиками. Її основні риси як 
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жанру - простота, мелодійність, опора на вокал і ритм з меншою увагою до 

інструментальної частини. Основна і практично єдина форма композиції – 

пісня. Тексти зазвичай присвячені особистим почуттям. Поп-музика включає 

в себе такі піджанри, як євро-поп, латина, диско, електро-поп, поп-рок та ін. 

Пісні будуються за консервативною схемою куплет + приспів. Від поп- 

пісні потрібні прості, легкі для сприйняття мелодії. Основний інструмент у 

поп-музиці - людський голос. Акомпанементу приділяється другорядна роль: 

поп-музиканти, що акомпанують, не грають соло і частіше за все не є ні 

авторами пісень, ні лідерами груп. Важливу роль у поп-музиці відіграє 

ритмічна структура: багато поп-пісень написано для танців і мають чіткий, 

незмінний біт. Тексти поп-пісень, як правило, присвячені особистим 

переживанням, емоціям: любові, смутку, радості. Велике значення має також 

візуальне уявлення пісень: концертне шоу і відеокліпи. Тому багато поп-

виконавців мають екстравагантний імідж. У трупу поп-виконавця часто 

входять танцюристи, статисти та інші люди, які не задіяні у виконанні 

музики, але які відіграють важливу роль на концертах. 

Незважаючи на довгу і бурхливу історію, поп є консервативним за 

характером. Він має тенденцію відображати поточну музичну кон’юнктуру, а 

не прогресивні напрями. Це пов’язано з тим, що видавці здебільшого не 

налаштовані на комерційний ризик і надають перевагу виконавцям, що 

творять у перевірених жанрах. У зв’язку з цим, поп орієнтований на 

абстрактну середню аудиторію, а не субкультуру фанатів. 

7. Жанр балади. Балада (французьке вallade, від пізньолатинського 

вallo - танцюю), пісенний жанр, що зустрічається у багатьох народів, 

походить від стародавніх хороводних пісень-танців. Балади народів 

Америки, поряд з іншими жанрами, стали витоками соул. На думку істориків, 

Америка в певному сенсі є «заповідником» фольклорних традицій Європи. 

Так, англійський фольклорист Сесил Шарп (Cecil Sharp) щодо культури 

Апачів зазначає: «Я би мріяв оточити ці гори високою стіною, щоб їхніх 

мешканців залишили в спокої. Адже лише тут у незміненому вигляді 
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залишається справжня американська традиція. Апачі проживають у 

примітивних умовах, їх влаштовує проста їжа … проте, у них повно часу, 

щоб виспівувати балади» [168, с. 88]. 

Відзначаючи той факт, що на батьківщині пуритан фольклор упевнено 

йшов до свого згасання, на противагу до цього, Новий Світ створив усі умови 

для його подальшого розвитку. На початку ХХ століття дослідниками було 

здійснено відкриття, яке викликало велике здивування. Так, виявилось, що 

сільська балада, характерна Англії за часів Шекспіра, збереглася в Америці у 

більш автентичному вигляді, ніж будь-де в Європі [91]. Був вражений і 

німецький музикант та педагог Пауль Хіндеміт, який почув від нащадків 

німецьких колоністів старі пісні, що вже зникли на їх прабатьківщині. 

Серед типових баладних ознак слід відзначити поєднання епічної 

розповідності і ліризму, повільний або помірний темп. У народній музиці 

американських негрів склався самобутній тип балади, який має деяку 

спільність з блюзом і зберіг зв’язок з африканськими традиціями. В джазі 

набув поширення ліричний баладний стиль інструментальної гри і співу.  

Таким чином, простеживши жанрово-стильові витоки соул, що 

вплинули на формування його специфіки, можна дати наступне визначення 

соул як стильового явища естрадно-джазової музики другої половини 

ХХ століття.  

 

2.2. Формування вокально-виконавського стилю соул 

у 60 –70-х роках ХХ століття 

 

Розглянувши жанрово-стильові витоки та специфіку соул як стильового 

явища, необхідно також з’ясувати, як відбувалося становлення і розвиток 

його як стильового напряму в контексті естрадно-джазового вокального 

мистецтва другої половини ХХ ст. Проте, всебічне вивчення і висвітлення 

усіх аспектів досліджуваного мистецтва не можливо без розуміння 

історичних витоків, які посприяли виникненню досліджуваного феномену. 
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Так, згідно американської історії, до Громадянської війни 1861–

1865 років у південних штатах країни існувало рабство. Чорношкіре 

населення мало культуру, що значно відрізнялась від культури населення 

«білошкірого», яке було нащадками переселенців є Європи. Так, відомо, що 

розуміння християнської релігії та ставлення до Бοга у представників афро-

американських нащадків значно відрізняється від європейських християн. 

Зокрема, це виявляється в релігійних співах гοспел, які виконуються під час 

церковних мес, що проводяться афро-американськими проповідниками. 

Такі піснеспіви кардинально відрізняються від релігійних співів 

європейських богослужінь, що проявляється у їхньому перетворенні в деяке 

«шаманське» дійствο, під час якого виконавець може входити в транс, 

відчуваючи стан афекту під час прославляння Христа. Хор, при цьому, 

відповідає йому з аналогічним натхненням. На межі XVIII–XIX століть, 

богослужіння в афро-американських церквах відбувалися акапельно, у 

зв’язку з тим, що традиційні для госпел музичні інструменти були відсутні 

під час церковної служби. 

Важливо зазначити, що саме тут знаходились витоки найвідомішого 

вокального прийому, характерного для стилю соул – «белтінг», адже, не 

маючи професійних навичок класичного вокалу, виконавці не відчували 

необхідності у змішуванні регістрів, так само, як і в різних «позиціях» звуку, 

його прикритті, «масці», правильній артикуляції тощо. Проте, перебуваючи у 

стані екзальтації, голоси чорношкірих співаків, які мали природню силу, 

могли відтворювати нехарактерно високі ноти, при цьому, не зриваючи 

голос. Деякою мірою це можна пояснити тим піднесеним станом, який 

відчували співаки під час прославлення Бога, співаючи про любов до нього в 

середовищі тих слухачів, які «заводилися» і повністю відповідали їхньому 

посилу. Це вміння з часом стало традицією, що склалася самостійно, не 

торкаючись інших сфер музичного мистецтва. 

З початку наступного, ХХ століття, виникла і стала набирати 

популярності джазова музика, засновниками якοї, як зазначалοся, теж були 
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афро-американські музиканти. Прοте, як відοмο, джаз протягом досить 

тривалого часового відрізку був саме інструментальнοю музикοю. Вокал у 

цьому жанрі з’явився дещо згодом. Подібно до госпел вокалістів, виконавці 

джазу не відчували необхідності у нотному записі своєї творчості, при цьому, 

виконували твори особливо натхненно. Саме тому, імпровізаційність стала 

невід’ємною характерною рисою, що відрізняла від інших ці музичні жанри. 

Невміння здійснювати нотний запис виконуваної музики, у поєднанні 

зі сприйняттям звукової гармонії на інтуїтивному рівні, помножене на 

мелодійне «коріння», характерне для африканської творчості, привелο, в 

кінцевому підсумку, дο виникнення принципово нових мелодій, які 

характеризувались незвичайною побудовою, були переповнені пасажами і 

мелізмами, які представникам єврοпейської музичної традиції й досі важко 

покласти на нотний запис. 

На відміну від нашого часу, коли виконавець немає труднощів із 

записом своєї музичної творчості, у першій пοлοвині ХХ стοліття грамзапис 

був єдиним способом, який надавав можливість її розповсюдження і 

поширення. Справедливо відзначити, що це було надзвичайно дорогим 

задоволенням. Тобто, мати можливість запису і розповсюдження саме твоєї 

музики за допомогою платівки було зовсім нереально для бідних «чοрних» 

виконавців, які, до того ж не мали ніяких прав. 

Не заглиблюючись у політичне і соціальне підґрунтя, зазначаємо, що 

дο другої половини ХХ століття існував термін «расова музика», до якої 

представники нащадків європейського населення відносили афро-

американську музику. При тοму, слід зазначити, що чорношкірі нащадки 

американських рабів виконували свої твори не лише в церквах. Основним 

способом виявлення їх почуттів через спів був блюз, який і є 

основоположником раннього джазу. 

З розвитком техніки зростали та здешевлювались можливості 

технології грамзапису. Відтак, чорношкірі музиканти отримали можливість 

записувати власну музичну творчість на носіях – грамплатівках. При тому, 
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беручи до уваги велику кризу, що історично виникла у США в 30-х роках 

ХХ століття, стає зрозумілим, що музикантами (як і промоутерами, агентами 

та продюсерами тих років), керували не лише альтруїстичні емоції, а й 

можливість, таким чином, отримати певний прибуток. 

Слід зазначити, що в середині ХХ століття ці музиканти мали 

можливість демонструвати свою творчість лише в клубах, на танцювальних 

майданчиках та в ресторанах. Так давала про себе знати дискримінація афро-

американського населення, яка була досить розповсюдженим явищем у ті 

часи. Єдиним виключенням з правил вважається американська джазова зірка 

Луї Армстронг. Проте, важливо зауважити, що сам факт появи на сцені афро-

американських виконавців свідчить по їхнє внесення нового віяння в 

усталений порядок, достатньо урізноманітнюючи його новою і 

нетрадиційною музичною ідеєю. 

Не можна обійти увагою й технічний прогрес, що відбувався у ті часи, 

та швидко набирав обертів. Так, вже наприкінці 30-х років ХХ століття 

з’явились електричні музичні інструменти: електрогітари, які були створені у 

Германії за часів Гітлера, орган Лоуренса Хаммοнда (Laurens Hammond) 

(1935), який у наш час неодмінно асоціюється з госпел. Завдяки так званому 

німецькому рекордеру теж був здійснений великий прорив у технічному 

фіксуванні музики. Його заслуга полягала у значному спрощенні 

звукозаписуючого процесу, що в майбутньому дозволило чорношкірим 

музикантам засновувати власні студії звукозапису, серед яких Atlantic, Chess, 

Specialty, Mοdern. 

Таким чином, поява електрогітари та інших електричних інструментів, 

сприяла загальному розвитку музики. Так, завдяки цьому, музичні колективи 

почали набувати нового звучання. Зокрема, найяскравішим представником 

нового ритм-энд-блюзу став Lоuis Jоrdan (Луі Джордан), який з власним 

музичним колективом робив експерименти з блюзом, що ґрунтувався на 

невибагливих текстах з іронічним відтінком та ритмічним акοмпанементом 

від Boogie Woogie. 
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У довоєнні часи традиційними оркестрами для виконання популярної 

танцювальної музики були біг-бенди. Завдяки новим можливостям, що 

надавали інструменти на електричній тязі, останні перетворилися на так звані 

бенди, тобто групи, що складалися з чοтирьох-п’яти виконавців. Таким 

чином, сили їхнього звучання вистачало на задоволення потреб цілого 

танцювального залу. 

З 1930-х рοків минулого століття набував поширення та популярності 

джазовий вокал. Про досліджуваний нами стиль (соул) поки не йшлося, тому 

вважаємо за необхідне прослідкувати різноманітні витоки джазовοгο і сοул 

вοкалу. Як відомо, голос у джазі є рівноправним інструментом, таким, як 

гітара, контрабас, саксофон, труба, фортепіано та ін. При цьому, голос у 

джазі – це не основа музичної композиції, а лише один з виражальних 

засобів. Саме тому, звертаємо особливу увагу на джазовий вокальний прийом 

скет (англ. scat, а також англ. scat singing) – вид джазового вοкалізу, що 

будується на імпровізаційній основі, в якому голос слугує для імітації 

певного музичного інструмента [97]. Зауважимо, що основою прийому 

«скет» є ті ж самі закони гармонії, характерні для джазу загалом, але вокал має 

і свої правила. 

Подальші зміни популярної музики в США були тісно пов’язані зі 

змінами політичними та економічними, які відбувались у країні в ті часи. 

Так, американський світ, зокрема й музичний, зазнавав поступових змін, 

поштовхом до яких стала виграна війна, яка сприяла припливу в країну 

значного грошового капіталу. Відбулося стрімке покращення рівня життя 

простого населення (зокрема й афро-американського). 

Технологічний прорив посприяв змінам у кращий бік соціального та 

психологічного настрою простих людей. У популярній музиці такі зміни 

відобразились у бітовому (від англ. beat – удар) ритмічному звучанні. Ритм, 

що задавався ударними інструментами, почала підтримувати й ритм-група, 

куди входили бас та гітара. В подальшому це стало витоком сучасного 

«драйву». 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Проте, попередні музичні традиції почали зазнавати суттєвих змін 

лише наприкінці 1940-х років, і отримали назву «ритм-енд-блюз» («R&B»). 

Американський музичний журналіст Джері Векслер (Jerry Wexler) вперше 

дав точне тлумачення цьому терміну: «R&B», витоки якого явно знаходяться 

у blues – відомий музичний стиль, який виник завдяки поєднанню регтайму 

та gοspel (нарοдних піснеспівів) [57]. У подальшому, від «ритм-енд-блюз» 

утворилось багато інших, абсолютно нових жанрів музики. Наприклад, 

середина 50-х років ХХ століття охарактеризувалась виникненням рοк-н-

рοллу, що вважали «білим» аналогом R&B, своєю чергою, найближчим часом 

із рοк-н-рοллу виник рок. 

Повертаючись до досліджуваного нами феномену (соул), зазначаємо, 

що його засновником вважається Рей Чарльз (повне ім’я – Рей Чарльз 

Робінсон, англ. Ray Charles Robinson) [163] – американський співак і 

композитор афро-американського походження. У 1955 році з’являються 

спроби внесення певної новизни в існуючі у ті часи музичні традиції. Саме 

тоді, будучи більше світською людиною, композитор Рей Чарльз спробував 

внести зміни у виконання відомої молитви «My Jesus is All the World to Me» 

(«Мій Ісус – це весь світ для мене»). Композитор і виконавець змінив її слова, 

і виконав у ритмі ритм-енд-блюза. Так у світ вийшла нова пісня «I’ve Gοt a 

Woman» («У мене є жінка»). Суспільство відреагувало на це вкрай негативно. 

Пісня так і не вийшла в тираж. Проте, власне ідея залишилася, продовживши 

своє існування у подальшому. Її відновлення відбулося 1959 року, і 

ознаменувалося появою синглу «What Wοuld I Say» («Що я можу сказати»), 

який розійшовся тиражем у мільйон екземплярів, вивівши, тим самим, соул у 

світ музики. 

Аналізуючи витоки власне назви «соул», зазначимо, що майже у всіх 

джерелах про досліджуваний музичний стиль згадується період рабства, коли 

«чорношкірі» раби вважалися неповноцінними людьми, позбавленими душі. 

Надовго запам’ятавши цю несправедливість, чорношкірі жителі США почали 

називати один одного соулами (душами). Слід зазначити, що у слові «соул» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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присутня деяка жаргонна складова, проте, вона не несе принизливого 

відтінку, а слугує швидше відрізняючою характеристикою. 

Отже, початок розвитку соул як вокально-виконавського стилю 

пов’язується з періодом кінця 1950-х – початку 1960-х років. Соул став 

«відповіддю» мистецтва на зміни в культурі США кінця 1950-х років – 

активізацію процесу національної самоідентифікації, боротьбу за соціальні 

права негритянської громади і формування нового образу її представника, 

який ставав серцевиною художньої рефлексії і відбивав пошуки ціннісних 

орієнтирів, що відповідали новим ідеалам епохи [189]. На їх декларативне 

вираження була спрямована діяльність Р. Чарльза, Дж. Брауна, С. Кука, 

В. Піккет, Р. Томаса, О. Реддінга, А. Франклін та ін. 

Однак соул, ще за часів свого становлення, маючи потенційно 

прогресивну демократичну сутність [215, с. 72], виявив здатність до 

змістовної подвійності і парадоксальної переорієнтації в умовах 

комерціалізації мистецтва, жорстокої виконавської конкуренції і посилення 

значущості розважальної функції. Виразником цих тенденцій став 

Детройтський соул – орієнтований в тому числі і на «білу аудиторію», 

позначений ослабленням соціально-протестових настроїв, розважальністю, 

семантично і образно близький до поп-культури, характерний для творчості 

наступного покоління виконавців, таких як Дайана Росс (Diana Ross), 

М. Грей, М. Джексон, С. Уандер, Дж. Майкл, Е. Уайнхаус (Amy Jade 

Winehouse), Адель, А. Кіз, Джо Кокер (Joe Cocker). 

Проте, при певних змістовних розбіжностях і різноманітності 

виконавських версій, соул був музичної ідеологією, «синтетичним 

комунікативним феноменом, в якому під значним впливом джазу 

«естрадність» поєднувалася з корінною (фольклорною) автентикою. Зразком 

відродження цінностей афро-американського демократичного 

імпровізаційного мистецтва, в рамках джазу (вже в bebope) схилялося до 

елітарності» [232, с. 6–7], основою якої служив комплекс характерних ознак. 
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Вокальна домінанта соул, що генетично сягає госпел, і відсутність 

диференціації в негритянської культурі світських і релігійних основ, 

зумовили синтез високої духовності і масової культури, що цікавило 

аудиторію на рівні культурної пам’яті, надавало соціально протестовим 

закликам особливої піднесеності і містило значний потенціал 

комунікативного єднання виконавця і аудиторії. 

Період формування соул як самостійного напряму в естрадно-джазовій 

музиці у 1950-х роках відносимо до класичного соулу, коли основними 

напрямами популярної музики в США і Європі стали рок-н-рол, ритм-енд-

блюз та їх різноманітні відгалуження. На зміну емоційному напруженню, 

властивому ранньому рок-н-ролу, прийшла гладка сентиментальність білих 

виконавців на кшталт Пета Буна (Pat Boon) і братів Еверлі (The Everly 

Brothers). На противагу існуючій класичній джазовій традиції, новатор ритм-

енд-блюзу Сем Кук створив особливий виконавський стиль, який фіксував 

спонтанність, безпосередність ліричного почуття. Атмосферу імпровізації, 

притаманну живим виступам, передавала і музика Рея Чарльза, збагачена 

елементами госпел і джазу. 

Однак, по-праву, дотепер «батьком соул» вважають Р. Чарльза, чия 

індивідуалізована, більш емоційна манера виконання ритм-енд-блюзу 

отримала назву «соул». Цей термін отримав таке широке поширення, що 

більш широке поняття «ритм-енд-блюз», на кілька десятиліть вийшло з 

ужитку за межами США. Найбільшими майстрами класичного соул (або як 

ще його прийнято називати – південного) були Арета Франклін і Отіс 

Реддінг, творчість яких тісно пов’язана з боротьбою чорношкірих 

американців за свої цивільні права. 

Таким чином, соул, як найбільш емоційно-чуттєвий, «душевний» 

напрям популярної музики жителів США склався саме в південних штатах 

країни в кінці 1950-х – початку 1960-х років під впливом традиції джазової 

вокальної імпровізації і жанрів негритянської духовної музики (спірічуел і 

госпел). Як зазначалось, музичні критики вважають найбільш раннім зразком 
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соул пісню «I’ve Got a Woman» – записану 18 листопада 1954 року в Атланті 

Реєм Чарльзом. До інших найважливіших записів раннього соул відносимо 

композиції «Please, Please, Please» Джеймса Брауна (1957) і «Georgia on My 

Mind» Рея Чарльза (1960).  

На початку 1960-х років соул стає найбільш популярним напрямом 

негритянської музики. Це було пов’язано з боротьбою афроамериканців за 

свої права: такі ключові записи, як «A Change Is Gonna Come» мали як 

символічно-біблійне, так і актуально-політичне звучання. Найяскравіші 

представники південного соул шістдесятих – Сем Кук, Арета Франклін, Отіс 

Реддінг і Джеймс Браун – були залучені до громадського руху, на чолі якого 

стояв Мартін Лютер Кінг. 

У більш комерційно орієнтованому соулі шістдесятих років 

розрізняють кілька напрямів, найважливіші з яких – так званий «Мемфіс» 

(Booker T. & the MG’s, Ел Грін) і «Детройтський» соул (Стіві Уандер, Марвін 

Гей). Основними ідеологами детройтського соул, розрахованого не тільки на 

чорношкіру, а й на білу аудиторію північних штатів США, були Беррі Горді 

(Berry Gordy) і Смокі Робінсон (Willam Robinson)– президент і віце-президент 

могутнього лейблу Motown Records. 

Експериментальний підхід до соул-музики середини 1960-х 

представляє продюсер Філ Спектор (Phil Spektor), який залучав до участі в 

своїх амбітних проектах «соул-симфоній» не тільки чорношкірих (Тіна 

Тернер), а й білих музикантів (дует The Righteous Brothers). Незважаючи на 

те, що вона вимагала нечуваних раніше витрат часу і коштів, запропонована 

Ф. Спектром техніка вийшла далеко за межі ритм-енд-блюзу, зокрема, була 

застосована ним під час запису останніх альбомів The Beatles і перших 

сольних дисків колишніх учасників цього колективу. 

До кінця шістдесятих років в рамках ритм-енд-блюзу виділяється 

напрямок танцювальної музики – «фанк». Перші записи в цьому стилі 

належать Джеймсу Брауну («I Feel Good»), однак подальший розвиток цієї 

музики нерозривно пов’язаний з іменами Слая Стоуна (Sly Stone) і Джорджа 



106 

Клінтона (George Edward Clinton). Електризований клубний фанк, одним з 

характерних представників якого був Айзек Хейс (Isaac Lee Hayes), надав 

виниклій у середині 1970-х музиці назву «диско». 

Значна відмінність спостерігається між напористим і грубим південним 

соул та з мемфіс-соул, який був його самим видатним різновидом. Так, цей 

напрямок відрізняється більшою витонченістю, проте на відміну від інших 

жанрів аптаун-соул, як наприклад чиказький соул, мемфіс-соул рідше робить 

ставку на поп. При всій своїй безумовній гладкості звучання він все-таки не 

настільки легкий, як той же «солодкий соул». У ньому є стиль і почуття 

фанку, витонченість, і в той же час соул. Найбільш характерний виконавець 

мемфіс-соул – Ел Грін (Albert Leornes Greene). Лейбл Hi Records, на якому 

він записувався в 1970-х, був основним для мемфіс-соул. Маестро звуку Hi 

Records Віллі Мітчелл (William Lawrence Mitchell) почав розвивати саунд ще 

в 1960-х роках, але остаточно відшліфував його на початку 1970-х, під час 

спільної роботи з Е. Гріном. Важливо зазначити, що їх записи стали 

фундаментом для мемфиського соулу, і залишаються тим мірилом, за яким 

судять про жанр в цілому. 

У 1970-ті роки Booker T. & the MG’s, Вілсон Пикетт (Wilson Pickett) 

дають життя новому «південному» соул або «дип-соул». Це напориста, 

фанкова соул-музика, що рівною мірою увібрала в себе палкість південного 

госпела і шалену енергетику R & B. Стилі виділяються пристрасним 

виконанням госпела, пробивними духовими, уривчастими гітарами і 

щільною ритм-секцією. У дип-соулі виконавець прагне досягти більшого 

впливу госпела, ніж в південному соул, але в цілому музика звучить 

приблизно однаково. 

«Детройтський» соул – стильовий різновид соул, спрямований на 

створення поп-орієнтованого саунду, утвореного в рівній мірі з госпела, «R & 

B» і рок-н-ролу. 

У 1960-х роках, детройтський лейбл «Motown» Беррі Горді-молодшого 

став найбільшою незалежною фірмою в музичній індустрії завдяки своїй 
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майстерній суміші «R & B» і пам’ятних поп-мелодій. На «Мотаун» роль поп-

складової вийшла на новий рівень – вона і зробила записи доступними для 

ширшої аудиторії. Оксамитова елегантність звучання цих платівок допомогла 

популярній чорній музиці міцно закріпитися в мейнстрімі американської 

культури. Часто на «Мотаун» для запису платівок запрошували одних і тих 

самих сесійних музикантів, що допомогло сформувати ритмічний фундамент 

мотаун-саунду (живий, енергійний бас і барабани, що відгукуються луною). 

Однак, найчастіше обробки виявлялися більш пишними і складними: в хід 

йшли мідні та дерев’яні духові, струнні, фортепіано, додаткова перкусія – 

все, що могло сприяти поліпшенню звучання.  

Такі відполіровані до блиску поп-аранжування (в поєднанні з м’яким 

соул-вокалом виконавців «Мотаун») стали по-справжньому популярними на 

початку 1960-х років завдяки таким сонграйтер, як Смоукі Робінсон і 

команда «Едді Холланд-Лемонт Дозье-Брайан Холланд». Пісенні шедеври 

виходили з-під їхнього пера із завидною регулярністю. Коли Дозье і Холланд 

покинули лейбл через суперечки про гонорари, головною фігурою «Мотаун» 

став продюсер Норман Уітфілд (Norman Whitfield). Він направив лейбл в 

сторону більш жорсткого фанкового звучання, до якого тоді йшла велика 

частина соул-артистів. У 1970 роки «The Jackson 5» стали справжніми 

зірками завдяки своєму фанковому баблгам-соул, що вирвався зі звичних 

мотауновських рамок. Протягом усього десятиліття такі виконавці лейбла, як 

Марвін Гей і Стіві Уандер посилювали контроль над власною музикою, 

роблячи її більш індивідуальною і руйнуючи тим самим шаблони, які 

використовуються в проектах «Мотаун». Саме ці шаблони принесли 

популярність таким колективам, як «The Temptations», «The Four Tops» і «The 

Supremes», саме їх найчастіше мають на увазі, кажучи про музику «Мотаун». 

Тим часом, протягом 1970-х років ХХ століття продовжувався розвиток 

соул, який подібно фанку поступово перестає бути музикою чорношкірих. 

Найбільш популярним у цей період був м’який «філадельфійський» соул, 

якого від класичного соул відрізняють ускладнені, соковиті аранжування і 
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введення елементів фанку. У ці роки до музики соул зверталися і багато 

білих музикантів європейського походження, передусім британських (Ван 

Моррісон (Van Morrison), Дасті Спрінгфілд (Mary Isobel Catherine Bernadette 

O’Brien), Джо Кокер). Спостерігається гранично розмита грань між ритм-енд-

блюзом і рок-музикою в ранній творчості Елтона Джона (Elton Hercules John) 

і в деяких записах Девіда Боуї. У США виконуваний білими ритм-енд-блюз 

(зокрема, британський) іронічно називають «блакитнооким соул». 

Більш класичний напрям в ритм-енд-блюз представляли талановиті 

вокалісти Ел Грін, Лу Роулз (Louis Allen « Lou» Rawls), Дайон Уорвік (Dion 

Warwick), Роберта Флек (Roberta Flack) і Наталі Коул (Natali Maria Cole), 

тоді як дві головні зірки лейбла «Motown» – Стіві Уандер і Марвін Гей – 

домоглися значної творчої самостійності і випустили в середині 1970-х років 

ряд експериментальних альбомів, які проігнорували всі існуючі художні і 

цензурні заборони і умовності, відкриваючи сучасний період в історії ритм-

енд-блюзу. 

З трьох головних колисок соул-музики 1960-х років за «Мотаун» були 

хіти, за Мемфісом – напористість. На жаль, плідне творче співтовариство 

Чикаго часто залишалось без роботи, і якщо чиказький соул і впізнають серед 

інших, то тільки стараннями Кертіса Мейфілда (Curtis Mayfield), спочатку в 

складі групи «The Impressions», і лише потім – як сольного виконавця. 

Безумовно, чиказька соул-сцена породила цілий ряд стилів, але найвідоміші 

хіти — «The Monkey Time» Мейджора Ленса (Major Lance), «Get on Up» 

групи «The Esquires», «People Get Ready» у виконанні The Impressions і «(Your 

Love Keeps Lifting Me) Higher and Higher» Джекі Вілсона (Jackie Wilson). 

Вони представляли новий звук, заснований на невимушеному, але при цьому 

енергійному соулі зі «солодким» вокалом і струнно-духовою секцією. 

Мейфілд, без сумнівів, був центральною фігурою в ранній період чиказького 

соул, особливо з огляду на його роботу як композитора, продюсера, 

бендлідера і вокаліста. Слід відзначити й плідну діяльність продюсера-

аранжувальника Джонні Пейт (Johny Pate) і продюсера – фахівця з 
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репертуарної політики Карла Девіса (Carl Davis), за внесок в розвиток 

звучання лейблу. Робота Пейт для ABC-Paramount і Девіса спочатку для 

OKeh, пізніше для Brunswick і власного лейбла Dakar (найчастіше в тандемі з 

Мейфілд) дала низку незаперечних хітів для кращих виконавців чиказького 

соул, таких, як The Impressions, The Chi-Lites, Мейджор Ленс (Major Lance), 

Джекі Уілсон (Jackie Wilson), Джин Чендлер (Gene Chandler), Барбара Еклін 

(Barbara Acklin) і Тайрон Девіс (Tyrone Davis). Хоча чиказький саунд і 

продовжив своє існування в 1970-х роках, криза багатьох незалежних лейблів 

призвела до сумного згасання кар’єри багатьох талановитих соул-виконавців. 

Особливо відзначимо таке самостійне явище, як соул-джаз, який став 

найпопулярнішим стилем джазу в 1960-ті роки і відрізнявся від бібопа і хард-

бопа (від якого він спочатку і виник) своїм акцентуванням на груві. Серед 

основних представників назвемо Джиммі Сміта (Jimmi Smith), Гранта Гріна 

(Grant Green) та ін. Хоча солісти і грали на основі акордних послідовностей, 

як в бібоп, басові лінії (часто виконувалися клавішником, а не басистом) 

чітко слідували метричній пульсації у розмірі 4/4. Музиканти будували свій 

акомпанемент на основі бас лінії; і хоча в соул-джаз часто зустрічалися 

сильні мелодійні фрази, вони губилися в груві і в тій жаркій атмосфері, яка 

створювалася солістами і яка визначала «крутизну» виконання. 

Соул-джаз сягає своїм корінням до піаніста Хораса Сільвера (Horace 

Silver), чий фанковий стиль виконання наповнив бібоп елементами з 

церковної музики госпел, а також з блюзу. Серед інших піаністів, які 

використовували схожу манеру гри, були Боббі Тіммонз (Bobby Timmons), 

Джуніор Менсі, Ліс Маккенн, Джин Харріс (Gene Harris) (зі своїм Three 

Sounds) і Ремсі Льюїс (Ramsey Emmanuel Lewis Jr.). З появою у 1956 році 

органіста Джиммі Сміта (який відтоді став повноправним володарем 

електрооргана) соул-джазові комбо (зазвичай включали також тенор-

саксофоніста, гітариста, барабанщика, та іноді басиста) увійшли в моду, а 

виконавці стали справжніми зірками. Серед них – органісти Юджин 

Макдаффі (Eugene McDuffy) (у професійному середовищі відомий як «Брат» 
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Джек Макдафф (Brother Jack McDuff), Ширлі Скотт (Shirley Scott), Джиммі 

МакГріфф (Jimmy McGriff), Чарльз Ірленд і Річард «Грув» Холмс (Richard 

Arnold «Groove» Holmes), гітаристи Грант Грін (Grant Green), Джордж 

Бенсон (George Benson) і Кенні Бьорелл, тенорист Стенлі Таррентайн (Stanley 

Turrentine), Вілліс «Гейтору» Джексон (Willis «Gator» Jackson), Едді 

«Локджо» Девіс (Eddi «Lockjaw» Davis), Девід «Фетхед» Ньюман (David 

Newman), Джин «Джаг» Еммонс (Gene Ammons), Х’юстон Персон (Houston 

Person), Джиммі Форрест (Jimmy Forrest), Кінг Кертіс (Curtis King), Ред 

Холлоуей (Red Holloway) і Едді Гарріс (Ed Harris), а також альтист Хенк 

Кроуфорд (Hank Crawford). Незважаючи на те, що ф’южн і мода на 

синтезатори в 1970-х роках затьмарили соул-джаз, він продовжив своє 

існування, час від часу повертаючись на музичну арену. 

Північний соул (NS) найбільшу популярність отримав на півночі Англії 

в середині 1960-х років. Говорячи про NS, часто мають на увазі танець і стиль 

в одязі, що з’явився в клубі «Twisted Wheel» в Манчестері і в подальшому 

перекочував у «Golden Torch» і «Blackpool Mecca». Танець вимагав хорошої 

фізичної підготовки, чимось нагадуючи диско і брейкданс, які стали 

популярними дещо пізніше. Елементами в ньому були обертання, стрибки, 

падіння на спину. На формування стилю танцю багато в чому вплинули 

виступи гастролюючих американських соул-артистів «Little Anthony & The 

Imperials» і Джекі Уїлсона (Jackie Wilson). 

Сам термін NS в ужиток запустив журналіст Дейв Годен (Dave Godin) 

після появи в щотижневій колонці журналу «Blues and Soul» в червні 1970 

року. Д. Годен у своєму інтерв’ю журналісту журналу «Mojo» Крісу Ханту 

(Chris Hunt) пояснював, що в 1968 році, для того щоб допомогти працівникам 

свого вінілового відділу «Soul City» в «Covent Garden», придумав це слово, 

що допомагає відрізнити сучасне легке звучання від соул-звучання, що 

знаходиться під впливом «Motown». 

Д. Годен є ключовою фігурою в розвитку танцювальної «чорної» 

музики у Великобританії. Ще на початку 1960-х років він серйозно 
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зацікавився американською соул-музикою, а після свого візиту до 

центрального офісу компанії «Motown» і спілкування з її головою Беррі Горді 

(Berry Gordi Jr) він став офіційним консультантом цього лейбла в 

Сполученому королівстві. Протягом понад сорока років, аж до своєї смерті 

2004 року, Дейв Годен просував «північний соул», зробивши для цієї справи 

більше, ніж будь-хто інший у Великобританії. Підтвердженням цьому є його 

CD-збірки «Deep Soul Treasures», які вважаються справжнім еталоном стилю. 

Основна маса людей, що становили аудиторію NS, прийшла з мод-руху. 

У кінці 1960-х деякі захопилися стилями «фрік-біт» і «психоделік-рок», але 

багато молоді, особливо в Північній Англії, все-таки трималися так 

улюбленого ними соул і блю-біта (blue-beat). Любителі останнього і 

сформували дві течії. Деякі з них пізніше приєдналися до скінхед-руху, в той 

час як інші і склали Northern Soul-сцену. Рання мода NS представляла собою 

поєднання типових елементів мод-стилю: сорочки від «Ben Sherman» з 

комірами на ґудзиках, блейзери з відкритим центром і незвичайною 

кількістю гудзиків, грубі черевики, вузькі джинси «Levi’s». Користувалися 

популярністю й деякі речі, нетипові для мод-культури, наприклад, капелюхи-

казанки. Пізніше NS-танцюристи почали носити легкий і широкий одяг, 

виходячи з міркувань практичності. Це були мішкуваті штани з високою 

талією і спортивного крою жилети, на яких зазвичай красувалися значки, що 

представляють той чи інший соул-клуб. 

Так, до середини 1970-х років, ця музика досягла піку своєї 

популярності. У 1978 році клуб «Wigan Casino» за результатами голосування, 

проведеного американським журналом «Billboard», був визнаний 

танцювальним клубом № 1 у світі. І все це відбувалося під час царювання 

«Studio 54» в Нью-Йорку і рівно за рік до того, як «Paradise Garage» 

удостоївся такої ж нагороди. 

Таким чином, музика соул стала результатом урбанізації та 

комерціалізації ритм-н-блюзу в 1960-ті роки. Поняттям «соул» стали 

описувати ряд музичних стилів, заснованих на R & B. В рамках соул існувала 
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величезна різноманітність напрямів: від енергійних помітних колективів 

«Мотаун» до міцно збитого соул «Stax Volt» з провідною роллю духових. 

У першій половині 1960-х років, музика соул залишалася близька до 

коріння R & B. Як би там не було, зусиллями музикантів жанр продовжив 

розвиток у кількох напрямах. Зазвичай у різних регіонах Америки 

побутували різні варіанти соул: у мегаполісах, таких як Нью-Йорк, 

Філадельфія і Чикаго, музика була сконцентрована на вокальних 

аранжуваннях і акуратному продакшн. У Детройті лейбл «Motown» пустив 

всі сили на створення поп-орієнтованого саунду, утвореного в рівній мірі з 

госпел, R & B і рок-н-ролу. На півдні музика стала жорсткіше і щільніше, з 

опорою на синкоповані ритми, глибокий вокал і пронизливі духові. Усі ці 

стилі разом і утворили соул, який переважав у чартах «музики чорношкірих» 

в 60-ті роки ХХ століття, часто потрапляючи в поп-чарти. В кінці 60-х років 

соул почав «розколюватися» на частини, і такі виконавці, як Джеймс Браун і 

Слай Стоун (Sly Stone) розвинули напрям фанка; інші розвивали більш легкі 

форми соул. Хоча ця музика і еволюціонувала, вона ніколи не зникала. Соул 

не тільки увійшов в R & B 1970-х, 1980-х і 1990-х років: повсюдно 

знаходилися музиканти, які продовжували виконувати традиційний соул. 

 

2.3. Інтеграція стилю соул з вокальним мистецтвом естради 

80-х – початку 90-х років ХХ століття. Стильові різновиди 

 

У кінці 1970-х – 1980-х роках, соул частково поступається популярним 

танцювальним напрямам, пов’язаним із традицією ритм-енд-блюз – фанк і 

диско, які досягли свого розквіту до середини 1980-х років. У цей період 

класичний соул ніби відходить на другий план, оскільки, досить відчутним 

на розвиток усієї естрадно-джазової культури стає вплив поп і рок-музики, а 

також поступово з’являється нова плеяда білошкірих виконавців. Так, з 

1980-х років стиль соул істотно оновлюється і взаємозбагачується іншими 
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стилями і жанрами естрадної музики. Назвемо цей період у розвитку соул, як 

самостійного напряму, оновлений або посткласичний соул. 

Поп-соул – напрям соул-музики, якій було надано певний лиск за 

допомогою комерційно привабливого продакшну. Вокал залишається 

глибоким, але сам матеріал і звук у записах вже легко потрапляли в формат 

поп-радіостанцій. «Motown» став першим лейблом поп-соул, який протягом 

1960-х років залишався одним з найпопулярніших поп-напрямів. У 1970-ті 

роки поп-соул став більш витонченим і пізніше трансформувався в диско. 

У 1980-ті роки, з відходом в минуле швидкоплинної епохи диско, 

термін «ритм-енд-блюз» знову став затребуваним за межами США, на цей 

раз для позначення сучасного фанку («ритм») і соул («блюз»), а також 

численних гібридів між ними. Пов’язано це з тим, що в сучасних умовах 

складно провести чітку межу між швидкою («фанк») і повільною («соул») 

складовими ритм-енд-блюзу. Практично не існує виконавців, які 

спеціалізуються виключно на соул або на фанку. У репертуарі провідних 

виконавців можна знайти композиції в обох стилях, а також ті, які 

ілюструють градації і синтез між ними. 

Серед найбільш комерційно успішних виконавців у стилі соул 

середини 1980-х років відзначимо Лайонела Річі та Уітні Х’юстон, які 

здобули славу завдяки романтичним соул-баладам, записаним настільки 

продумано і бездоганно, що це справляє враження якогось емоційного 

збіднення. Незважаючи на сильний і задушевний вокал, у їх записах 

відбувається відмова від сирих, безпосередніх переживань, на яких була 

заснована класична школа соул, на користь витонченої рафінованості. Майкл 

Джексон і Джордж Майкл вдаються не стільки до осучасненого соул, скільки 

до досить агресивного, комерційно орієнтованого різновиду фанку. Для 

позначення всіх цих комерційних напрямів ритм-енд-блюзу, в США був 

придуманий дуже розпливчастий термін «urban contemporary», або просто 

«urban». 
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Найбільшим майстром оновленого соул і ритм-енд-блюзу 1980-х років, 

який із кожним новим альбомом відкривав (і продовжує відкривати) нові 

шляхи його розвитку, став Прінс. У його творчості принципово 

експериментальний підхід гармонійно поєднується із граничною емоційністю 

і пошуком нових засобів виразності. Таким чином, з початку 1980-х, у 

творчості Прінса соул переживає новий підйом, ставши поряд із фанком 

одним з основних комерційних стандартів оновленого ритм-енд-блюзу. 

«Гладкий» (smooth) соул звучить саме так, як можна припустити з 

назви – плавно, стильно і романтично. Він був схожий на поп-соул, який 

прагнув бути і танцювальним, і баладним, але однозначно «гладкий» соул 

насичений мелодійними ходами, що ідеально відповідають поп-жанру. Цей 

соул можна охарактеризувати як романтичний: пісні, їх виконання і 

продакшн – все разом створювало потрібний чуттєвий настрій. Серед 

найпопулярніших виконавців «гладкого» соул були «The Spinners», Баррі 

Уайт (Barry White), Ел Грін (Al Green), Мінні Ріпертон (Minnie Julia Riperton). 

Починаючи з першої половини 1980-х і закінчуючи серединою 1990-х 

років, основним напрямом (мейнстрімом) американської попмузики був так 

званий «quiet storm» – орієнтований на найширший спектр радіоформатів, 

комерційний різновид легкого, ненав’язливого ритм-енд-блюзу. 

Походження зазначеного стилю пов’язане з іменем студента 

Університету Говарда Мелвіна Ліндсі (Melvin Lindsey), який зі своїм 

однокласником Джеком Шулером (Jack Shuler) почав працювати в якості 

диск-жокея для WHUR у червні 1976 року, виконуючи функції резервного 

працівника. Ефірний голос М. Ліндсі був упізнаваний завдяки своїй приємній 

шовковистості, відповідно до цього, були й підібрані перші музичні 

композиції – старі, повільні романтичні пісні чорношкірих виконавців-

музикантів 1950-х, 1960-х і 1970-х років. Ефірний час був розрахований на 

прослуховування «легкої музики», яку М. Ліндсі назвав «красивою чорною 

музикою» для афроамериканців. Завдяки позитивним відгукам від слухачів, 
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М. Ліндсі і Дж. Шулер отримали від керівника станції WHUR Кеті Хьюз 

можливість створення власного шоу. 

Свою назву шоу отримало від пісні Smokey Robinson «Quiet Storm», з 

його однойменного альбому 1975 року, який був одним із стовпів лейбла 

Motown. Його платівка «A Quiet Storm» ввібрала в себе одне з найважливіших 

досягнень попередніх років – розслаблений, неспішний темп і м’які, плавні 

вокальні пасажі Ела Гріна, загальний романтично-еротичний настрій «Let’s 

Get It On» Марвіна Гея і характерну для школи філадельфійського соул 

техніку інструментування. «Quiet storm» також отримав натхнення з альбому 

Марвіна Гея «Let's Get It On», оркестровок Філлі-соул (Philly Soul) і ультра-

ніжних записів Ела Гріна. Шоу «Quiet Storm» передбачало чотири години 

мелодійної душевної музики, яка надавала інтимного, невимушеного 

настрою в період пізнього прослуховування, і це стало запорукою його 

приголомшливої популярності серед дорослої аудиторії. 

Після підписання п’ятирічного контракту на мільйон доларів із 

Вашингтонською станцією WKYS, М. Ліндсі залишив WHUR у серпні 

1985 року, продовжуючи формат «quiet storm» на WKYS протягом наступного 

п’ятирічного періоду в шоу «Мелодії Мелвіна». Оригінальність стилю 

М. Ліндсі полягала у змішуванні музики різних десятиліть, наприклад, балада 

Сари Вон (Sarah Vaughan) могла звучати між більш сучасними номерами. 

М. Ліндсі помер від СНІДу 1992 року у віці 36 років, проте формат 

«quiet storm», який виник завдяки радіоведучому, залишається основним в 

американських радіопрограмах. На радіо WHUR й донині існує шоу «quiet 

storm», й багато міських радіостанцій, розрахованих на чорношкірих 

слухачів, присвячують свої нічні програми музиці цього формату. Згодом 

була заснована радіомовна компанія Radio One, яка підтримувала 

формат«quiet storm», й була орієнтована на афроамериканців. У 1980-ті роки, 

«quiet storm», розширився за межі радіо, і перетворився на популярний 

музичний жанр. 
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У якомусь сенсі «quiet storm» був R & B-відповіддю софт-року і поп-

музиці для дорослої аудиторії: будучи спрямованим головним чином на 

темношкіру аудиторію, «quiet storm» мав ту ж динаміку, той же розслаблений 

темп і ритм, ті ж романтичні настрої, що і біла поп-музика. Проте, наявні в 

цьому стилі вишуканість урбан-саунду і стримана соул-подача, безпомилково 

вказували на витоки, які йшли з R & B. Деякі музиканти практично повністю 

сконцентрувалися на цьому матеріалі, але більшість з них, на додаток до 

радіоформатних балад, записували і треки в швидкому темпі. «Quiet storm» 

залишався популярним з кінця 1970-х аж до початку 1990-х років, коли 

R & B-мейнстрім зробив свій вплив на жорсткий хіп-хоп. У результаті, 

відсутність нових виконавців поклала край існуванню стилю. Серед 

основних представників цього стилю – Смоукі Робінсон (William «Smokey» 

Robinson Jr), Лютер Вендросс (Lutter Ronzoni Vandorss), Грувер Уошингтон 

молодший (Grover Washington Jr). 

Після названих Лайонела Річі («Can not Slow Down», 1984) і Уітні 

Х’юстон («Whitney Houston», 1986), традиції глянсуватого «quiet storm» в 

1990-ті роки продовжували Мерайя Кері (Mariah Carey), Тоні Брекстон (Toni 

Michelle Braxton), Лютер Вандросс, а також менш відомі вокалісти, які 

вважали за краще працювати з ультрамодним у ті роки продюсером 

Бейбіфейсом. Надзвичайну популярність набувають вокальні ритм-енд-

блюзові колективи (наприклад, «Boyz II Men»), частково успадкували 

традиції ду-ВУП-команд 1960-х. З 1996 року «quiet storm» входить у смугу 

кризи і стрімко поступається популярністю більш динамічним течіям в ритм-

енд-блюз, що увібрали в себе елементи модного на той час хіп-хопу. До 

таких належать насамперед хіп-хоп-соул і нео-соул. 
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2.4. Період експериментів (індивідуалізація виконавства) 

Сучасний етап у розвитку стилю соул – це період, який почався з кінця 

1990-х років і триває досі. Особливою рисою цього часового періоду в 

естрадно-джазовій музиці є експериментаторство, пошук нових форм 

вираження і взаємозбагачення новими жанрово-стильовими елементами. 

Соул синтезувався з різними музичними течіями і жанрами. Особливо 

виділилося його поєднання з хіп-хопом і брейк-данс. Поясненням цьому є 

той факт, що, з одного боку, хіп-хоп як субкультура характеризувалася 

певною закритістю для інших верств населення, з іншого – хіп-хоп виявився 

відкритим для впливу багатьох інших культурних форм і процесів, оскільки 

поширився по всьому світу. 

Глобалізаційні явища, які торкнулися й сучасної культури, сприяли 

посиленню інтенсивності культурних обмінів, що призвело до поширення 

хіп-хопу в світових масштабах. Своєю чергою, цей процес дає змогу 

докладно розглянути економічні механізми функціонування сучасної 

культури. Так, глобалізація сприяє підвищенню темпів виробництва, 

споживання та розповсюдження культурних цінностей. Під цим впливом 

відбувається комерціалізація хіп-хопу, набуття ним характеристик 

економічного продукту та перетворення на глобальний товар. Завдяки 

інформаційним технологіям, хіп-хоп стає доступним у всьому світі та 

захоплює світову молодіжну спільноту. Нині, найпопулярнішим стильовим 

явищем, яке уособлює сучасний молодіжний рух, стає «хіп-хоп-соул». 

Спочатку культура хіп-хоп являла собою міську Америку нижчого 

класу, поєднуючи риси різних культур, серед яких міська американська, 

афро-американська, латинська. Зародження хіп-хоп пов’язане з великими 

змінами, що відбувалися у 1970-х роках на «чорному» радіо США. 

Радіостанції, орієнтовані на чорношкірих представників американського 

населення, були своєрідними заповідниками музичної і культурної традиції 

латиноамериканців та афроамериканців, які перебували у скрутному 
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становищі в американському соціумі, відіграючи, таким чином, важливу роль 

в общинах. Для представників цих верств населення хіп-хоп став своєрідною 

формою самовираження. Так люди виражали своє бажання бути почутими і 

побаченими, тому найбільшу популярність і розповсюдження жанр хіп-хоп 

мав у так званих гетто – районах великих міст, де у відносно прийнятних 

умовах проживають етнічні меншини [257]. 

Серед ді-джеїв, графіті художників, танцюристів та емсі (від. англ. 

Master of Ceremonies, артист-ведучий, читає реп, представляє ді-джеїв 

[165, с. 238]), проводились змагання, або батли (від англ. «battle» – битва, 

поєдинок у значенні змагання). Отже, вуличні бійки та конфлікти почали 

швидко трансформуватися у танцювальні бої: багато хто з учасників вважали 

за краще направляти накопичену агресію та гнів у танець, який, у свою чергу, 

був засобом своєрідної розрядки, допомагав випустити назовні внутрішнє 

нервове напруження. Танцюристи-підлітки утворювали цілі команди, які, 

стаючи в коло на вечірках, викликали одне одного на танцювальні поєдинки 

(батли), де кожен мав можливість продемонструвати свою танцювальну 

майстерність. Виконання танцю насамперед мало продемонструвати 

найкращі якості виконавця у формі танцювального протистояння, інколи 

навіть у дещо агресивній манері. Отже, хіп-хоп позиціонував себе, як 

мистецтво для наполегливих, цілеспрямованих та впевнених людей, які за 

допомогою особливих танцювальних жестів демонстрували свою перевагу 

над супротивниками, і навіть тоді, коли щось ішло не за планом, танцюрист-

виконавець повинен вдавати, що цілком володіє ситуацією. 

Отже, культивуючи змагальний дух та надаючи людині можливість хоч 

у чомусь бути кращою, хіп-хоп став її творчою підтримкою у важкому житті. 

Американський ді-джей з Південного Бронкса Африка Бамбата (Afrika 

Bambaataa), якого вважають першим репером в історії музики, висловив таку 

думку з приводу хіп-хопа: «Хіп-хоп допомагав нам вийти з повсякденної 

реальності. Ми не зважали навіть на думку наших батьків, які інколи вважали 

нас божевільними, спостерігаючи, як ми видаємо ротом дивні звуки, 
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складаємо злісні рими і крутимось на голові. Вони були задоволені, що ми не 

перебуваємо у гангстерських бандах» [164, с. 237]. 

На початку свого виникнення, вийшовши з житлових гетто-районів, 

представників культури хіп-хопу можна було зустріти переважно в парках, 

потім він (хіп-хоп) укорінився у більшості клубах Бронкса і лише згодом 

мігрував до Лос-Анджелеса. Багато нових прихильників по всій країні хіп-

хоп здобув після виходу популярних голлівудських фільмів і телепередач на 

MTV, серед яких BET’s Rap City і Yo! 

Сьогодні хіп-хоп являє собою поєднання кількох танцювальних стилів. 

Основним із них є брейк-данс, або брейкінг – англ. «Ламаний танець». Як 

вуличний танець, що розвинувся у Південному Бронксі (Нью-Йорк) на 

початку 1970-х років, брейкінг є найвідомішим і найстарішим з усіх видів 

танців стилю хіп-хоп, та вважається однією з підвалин усієї хіп-хоп культури. 

Своїм корінням брейк-данс сягає культури африканських племен, 

запозичуючи багато елементів із військового мистецтва капоейра. 

Як відомо, капоейра – це афро-бразильське бойове танцювальне 

мистецтво, що поєднує у собі як різноманітні захвати, кидки, удари, підсічки, 

так і досить складні акробатичні та танцювальні елементи. Пересування, 

стрибки, удари, низькі стійки та перевороти поєднуються зі спробами 

змусити впасти або дістати свого супротивника. Характерною особливістю 

цього танцювального мистецтва є відсутність статичних стійок. Його основа 

– це безперервний рух – так звана жинга (ginga). Вона передбачає 

безперервне пересування гравця, який постійно ухиляється від удару чи 

намагається сам провести удар. Важливим моментом є те, що характер 

поєдинку – швидкий або повільний, доброзичливий чи агресивний – 

визначається ритмом музики, під яку завжди проходить змагання. Отже, цей 

бойовий танець передбачає потужну ритмізовану форму.  

На місці проведення танцю завжди лунає потужний гучний стукіт 

ударних інструментів, який підсилюється спостерігачами поєдинку за 

допомогою ударів і словесних вигуків-гасел. За допомогою цього, глядачі 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/1970-%D1%82%D1%96
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також включаються в процес і «зливаються» в єдиному дійстві з усіма 

учасниками танцювальної вистави. Таке дійство, що поєднує багатьох людей, 

сприяє вивільненню великої кількості людської енергії, заряджає кожного 

присутнього. Хіп-хоп поєдинки з великою точністю повторюють змагання 

капоейрістів. Поєднує їх і мета – отримати потужного заряду енергії, яка так 

необхідна молодим людям для виживання у сучасному великому місті. 

Музика хіп-хопу складається з двох основних елементів: ритму і репу 

(англ. rap, rapping), що являє собою ритмічний речитатив, який зазвичай 

читається під музику з важким бітом. Людина, що виконує реп, називається 

репером або згідно з більш загальним терміном – MC. Як і джаз та реггі 

традиційно вважається «музикою чорних». Щодо власне виникнення репу є 

дві версії. Перша пов’язується з усною ямайською традицією, яка 

виражається в розспівному промовлянні урочистих тостів. Згідно з другою, 

реп походить від африканського повір’я Nommo – віра в магічну силу слів. 

Згідно з останнім, слова містять в собі життя та дають людині владу над ним. 

Люди настільки вірили в Nommo, що будь-яку роботу супроводжували 

голосом. Розуміння цього дає пояснення, чому для виконавців репу є дуже 

важливе ліричне наповнення текстів, що промовляються. 

Таким чином, це сприяло відродженню африканської традиції на радіо, 

що орієнтувалось на чорношкірих слухачів, коли такі ді-джеї, як Джек Репер 

(Jack The Rapper), Глен Болтон (Glenn Bolton) більш відомий за сценічним 

ім’ям «Daddy-O» та Джоко Хендерсон (Jocko Henderson) почали виконувати 

пісні римами, і продовжила своє існування вже в репі. Звук ритмічнοї 

музики, яким ми чуємο йогο зараз, винайшοв ді-джей «Hollywoοd». У 1975, 

1976, 1977 рοках «Hollywοod» був першим ді-джеєм в Нью-Йοрку, і він міг 

зібрати дві тисячі відвідувачів на вечірці за одну ніч [246]. 

Перші офіційні записи реп-виконавців, зроблені в кінці 1970-х – на 

початку 1980-х років, накладені на музику соул, фанк і диско, тобто на стилі, 

які є продовженням ритм-енд-блюзу. Отже, хіп-хоп спочатку пов’язаний із 

ритм-енд-блюзом, але не належить безпосередньо до культури цього жанру. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%82%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D1%82_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80
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Другий етап взаємодії ритм-енд-блюзу з хіп-хопом – період 1993–

1998 років – позначився тіснішим зближенням двох музичних напрямів. 

Ритм-енд-блюз запозичує у хіп-хопу його непередбачуваний ритмічний 

малюнок, композиції стають менш однорідними та енергійнішими. Відмінна 

риса записів цього періоду – загальна атмосфера тілесної чуттєвості і навіть 

цинізму. Відверті, на межі фолу, тексти багатьох виконавців свідчили про 

дорослішання аудиторії цього напряму: порівняно з нью-джек-свінгом, це 

були не тільки підлітки старшого шкільного віку, а й старші вікові прошарки 

молоді. Основні виконавці цього періоду – «королева хіп-хоп-соул» Мері 

Джей Блайдж, його «король» Ар Келлі та жіноче тріо «TLC». 

Отже, сучасний соул у своєму поєднанні з хіп-хопом можна визначити 

як соціокультурний феномен, у якому відображаються соціальні мотиви та 

особливо значущі психологічні проблеми сучасного суспільства. Будучи 

явищем західної культури, у продукті поєднання соул і хіп-хопу акцентовано 

на актуальних цінностях західної цивілізації, основна з яких – досягнення 

успіху, самоефективність. Так, мільйони людей спрямовуються на віру у 

свою успішність, досягнення певної мети тощо. Основний ідеал людини 

західного зразка – це індивідуальність, самоцінна особистість, яка здатна 

знайти опору в самій собі і завдяки цьому протистояти несприятливим 

зовнішнім обставинам. 

Серед представників хіп-хопу та його мікстових форм, як от соул, 

спостерігається шанобливе ставлення до попередніх афро-американських 

традицій, незалежно від особистих переконань, умов виховання, хоча кожне 

нове покоління прагне створити щось нове, що відображало б їхнє життя та 

відповідало новим потребам. Завдяки змішуванню форм самовираження 

міських афроамериканців з формами своєї культури, відбувається культурна 

інтеграція, під час якої художня свідомість кожної особистості здійснює 

переробку й перетворення отриманого згідно з власними цінностями. 

У період 1980-х – на початку 1990-х років, з виникненням 

ретроспективного напряму «нео-соул», відбулося своєрідне «відродження» 
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класичного соул. У той час, коли відразу кілька найяскравіших представників 

нового жанру отримали комерційний успіх і визнання музичних критиків - 

Лорін Хілл (Lauryn Noelle Hill), Еріка Баду (Erykah Badu), Аліша Кіз (Alicia 

Keys), Джон Ледженд (John Roger Stephens), – нео-соул став одним з 

мейнстрімових жанрів в 1990-х років ХХ століття. 

П. Шапіро так визначає цей музичний напрям: нео-соул (англ. Neo 

soul) – термін, що завдяки музичному менеджеру Кедару Массенбургу (Kedar 

Massenburg) уведено в обіг у 1990-х роках, щоб окреслити новий музичний 

стиль, який виник шляхом розвитку традиційного соул та сучасного ритм-

енд-блюзу [256]. Зазначений музичний стиль базується здебільшого на соул, 

проте з характерним запозиченням елементів африканської музики, хіп-хопу 

(Лорін Хілл), фанка, джазу, ф’южн, попмузики і навіть класичної музики 

(Аліша Кіс), що призводить до менш традиційного звучання, порівняно із 

сучасним ритм-енд-блюзом [256]. 

На думку професора культурології Марка Ентоні Нейла (Mark Anthony 

Neal), «нео-соул зі своїми різновидами сприяв зміні обрисів негритянської 

попмузики та допоміг у розширенні її меж» [252, с. 117–118]. 

Часи розквіту нео-соул передбачали його просування як альтернативу 

широко розповсюдженому ритм-н-блюзу, що базувався на електрозвучанні, 

та успіх якого залежав від майстерності продюсерів [251]. У період, коли 

нео-соул почав мати вплив на звучання сучасного ритм-енд-блюзу, та за часів 

його популяризації, новий соул став досить активно використовуватися у 

творчості світових, й зокрема афро-американських співаків [256]. 

Нео-соул залишається порівняно мало популярною течією в рамках 

сучасного ритм-н-блюзу. Більш комерційно орієнтований напрям, який 

представляють такі виконавці, як Ашер (Usher), Джастін Тімберлейк (Justin 

Randall Timberlake) і Бейонсе (Beyonce Giselle Knowles-Carter), продовжує 

розвиватися в руслі хіп-хоп-соул 1990-х років. 

Починаючи з останніх років ХХ століття, соул як різновид ритм-енд-

блюзу і фанка, виявляється досить затребуваним далеко за межами США. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BF-%D1%85%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%8C%D1%8E%D0%B6%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
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Пов’язано це з тим, що в сучасних умовах складно провести чітку межу між 

швидкою («фанк») і повільною («соул») складовими. Практично не існує 

виконавців, які спеціалізуються виключно на соул або на фанку. У репертуарі 

провідних солістів можна знайти композиції у обох стилях, а також ті, які 

ілюструють градації і синтез між ними. 

Основні риси поп-соул як жанру – простота, мелодійність, опора на 

вокал і ритм із меншою увагою до інструментальної складової. Основна і 

практично єдина форма композиції в поп-музиці – пісня, яка будується за 

консервативною схемою «куплет – приспів». Від поп-пісні потрібні прості, 

легкі для сприйняття мелодії. Основне навантаження в поп-музиці 

призначається солюючому голосу, а акомпанемент утримує гармонію і 

метроритм. Тому важливу роль у поп-музиці відіграє ритмічна структура: 

багато поп-пісень пишуться для танців і мають чіткий, незмінний біт. Тексти 

зазвичай присвячені особистим почуттям, переживанням та емоціям: любові, 

смутку, радості. 

Сучасний етап у розвитку соул – це частково ретроспективний напрям, 

який характеризується поверненням до вінтажного звучання класичного 

стилю 1960-х і 1970-х років, що особливо очевидно в творчості D'Angelo, 

Лорен Хілл і Еріки Баду. Першопрохідцем цієї течії можна вважати тріо The 

Fugees, у творчості якого намітилася реакція проти ритм-енд-блюзу середини 

1990-х років (характерний приклад – пісня «Killing Me Softly With His Song» 

1996 року). 

У схемі 2.1 наочно представлені витоки та історичний розвиток стилю 

соул в естрадно-джазовому вокальному мистецтві другої половини 

ХХ століття. 
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Афро-американський фольклор    ДЖАЗ      

 

 

Жанри духовної негритянської музики           

(ГОСПЕЛ, СПІРІЧУЕЛ) 

         БЛЮЗ     ПОП- І РОК-МУЗИКА 

 

          

 РИМТ-ЕНД- БЛЮЗ 

 

    СОУЛ    

        СОУЛ-ДЖАЗ 

 

 ФАНК ДИСКО 

 

 

КЛАСИЧНИЙ СОУЛ (1960-1970-ті роки) 

 

1) «мемфіський» (південний) соул  

2) «детройтський» соул 

3) «чиказький соул»      

4) «філадельфійський» соул    

 («блакитноокий» соул) ОНОВЛЕНИЙ СОУЛ (1980-1990-ті роки) 

5) кантрі-соул   

6) латин-соул    9) поп-соул     СУЧАСНИЙ СОУЛ (кінець 1990-х – 2000-ні роки)  

7) психоделічний соул   10) соул-балади 
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8) північний соул  (NS)   11) Quit storm     12) хіп-хоп-соул 

13) нео-соул (ретроспективний соул) 

 

Схема 2.1. Витоки та історичний розвиток стилю соул  
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Висновки до другого розділу  

1. Зародившись у південних штатах Америки в 1960-х роках, соул, як 

самостійний стильовий напрям, сьогодні є актуальним і затребуваним як у 

сучасній поп-культурі, так і в джазовій музиці. Йдучи в ногу з часом і 

народжуючи все нові і нові жанрово-стильові модифікації, соул є змішаним 

стилем, відкритим для нових пошуків та експериментів. Тому соул слід 

розуміти ширше ніж стиль або жанр, це скоріше особливий склад світогляду, 

світорозуміння, який розпізнається на різних рівнях – розважальному і 

релігійно-духовному. До того ж, «спів душі» у кожного музиканта 

виражається по-своєму, і тому соул є уособленням межі індивідуалізованого 

втілення внутрішніх переживань та емоцій кожної людини. В цьому і полягає 

феномен стилю соул, який підкоряв і продовжує завойовувати серця молодих 

поколінь виконавців і слухачів. 

Соул – специфічне явище музичної культури, яке синтезувало в собі 

різноманітність джерел, що зв’язують його з багатовіковим досвідом 

музичної культури, переломивши їх крізь призму поп-музики і в 

різноманітності як цілісної, так і дискретної (у вигляді окремих характерних 

рис) репрезентацій увійшло в сучасне мистецтво естради. 

У музикознавчій рефлексії за відсутності єдиної дефініції соул, який 

осмислюється як певна емоційна палітра, стиль, жанр, вокальна форма, 

вокальна техніка, затверджується множинність його джерел. Так, соул 

притаманні елементи афро-американського фольклору, серед яких: ритмічна 

основа імпровізації соліста, але в той же час свобода від основної ритмічної 

лінії, яку тримає ритм-група; використання «дьоті-тонів» і тонів з 

невизначеною висотою; мелодико-інтонаційний зв’язок і поліритмія. Жанри 

духовно-негритянської музики госпел і спірічуел, зі своїми особливими 

тембрами і резонансами вокалу, послужили глобальному розвитку соул-

музики. Великою мірою стиль соул формувався під впливом джазу і 

традиції джазової імпровізації. Тому, як стильовий напрям, він є частиною 



127 

джазового мистецтва і належить до імпровізаційних видів музики, в яких 

акцент робиться на сам процес музикування.  

У процесі розвитку, величезний вплив на фомування сучасних течій 

популярної музики в цілому й на стиль соул зокрема мав блюз. Будучи одним 

з найбільш впливових вкладів у світову музичну культуру, блюз є дзеркалом 

душі американського народу, його музично-поетичного втілення. Блюз 

ознаменував індивідуальне відчуття світу, що зображується в музичному 

фольклорі Америки, та надалі – у професійному комерційному мистецтві. 

Виникнення соул як самостійного стильового напряму звичайно генетично 

пов’язане з традиціями джазової музики, але також цей процес зародження 

неможливо розглядати без урахування впливу естрадної популярної музики, 

яка синтезувала елементи джазового та естрадного мистецтва. Ще одним 

джерелом, яке посприяло виникненню соул є жанр балади, який у народній 

музиці афроамериканців отримав деякі спільні риси з блюзом і зберіг зв’язок 

з африканськими традиціями. 

2. Охарактеризовано початок розвитку соул як вокально-виконавського 

стилю, який пов’язується з періодом кінця 1950-х – початку 1960-х років. 

З’ясовано, що виникнення соул є «відповіддю» мистецтва на культурні зміни 

в США кінця 1950-х років, а саме, на активізацію процесу національної 

самоідентифікації, боротьбу за соціальні права чорношкірої громади і 

формування нового образу її представника, який ставав стрижнем художньої 

рефлексії, відбиваючи пошуки ціннісних орієнтирів, що відповідали новим 

ідеалам епохи. Маючи потенційно прогресивну демократичну сутність, соул 

виявив здатність до змістовної подвійності і парадоксальної переорієнтації в 

умовах комерціалізації мистецтва, жорстокої виконавської конкуренції і 

посилення значущості розважальної функції. 

3. Дослідження розвитку соул у період 80-х – 90-х років ХХ століття 

надає можливість констатувати відходження класичного соул на другий план 

у зв’язку з досить відчутним впливом поп- і рок-музики на розвиток всієї 

естрадно-джазової культури, а також появою плеяди білошкірих виконавців. 
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З 1980-х років стиль соул істотно оновлюється і взаємозбагачується іншими 

стилями і жанрами естрадної музики, що приводить до виникнення таких 

його різновидів, як хіп-хоп-соул, нео-соул та ін. 

Виявлені особливості соул (на різних рівнях організації музичної 

тканини, образно-тематичної та виконавської специфіки) значно 

актуалізують його в реаліях культури початку XXI ст., що характеризується 

підвищенням значимості особистісного, творчого початку, активним 

осмисленням місця людини в соціумі. Це зумовлює потребу як комплексного 

вивчення соул, так і особливостей його виконавських модифікацій в 

українській естраді. 

4. Синтезувавши різноманітність інтонаційних і ритмічних джерел, 

знаків культурної пам’яті, соул в численних інтерпретаціях увійшов у 

культурний простір другої половини XX століття, обумовивши формування 

різних напрямів поп-культури і зберігаючи показові ознаки на всіх рівнях 

виконавства як в цілісності, так і в приватних проявах. Висвітлення 

специфіки проявів ознак соул у виконавській практиці другої половини XX 

століття і формування уявлення про особливості його онтології і взаємодії з 

іншими напрямами сучасної музики, становить перспективи подальших 

досліджень. 

Основні наукові результати за матеріалами другого розділу 

опубліковані в працях автора [198; 199; 200; 204; 205; 208; 211]. 
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РОЗДІЛ 3 

ВОКАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКА СПЕЦИФІКА СТИЛЮ СОУЛ 

3.1. Вокально-виконавська поетика стилю соул: аналіз музичних 

підходів 

Увага до феномену виконавства, який у реаліях сучасності постає як 

неповторне відображення унікального творчого світу, актуалізує 

індивідуальне начало в культурі початку XXI століття. Відображаючи таку 

актуалізацію, соул відображає і властиву сучасній культурі тенденцію 

поєднання світового і національного художнього досвіду і водночас різних 

сфер музичного мистецтва – афро-американського фольклору, блюзу і джазу, 

сприяючи в подальшому на формування численних напрямів музичної 

естради другої половини XX - початку XXI ст. 

Актуальність дослідження виконавської специфіки соул зумовлена тим, 

що незважаючи на його «стилеутворювальний» потенціал у сучасній масовій 

музиці, духовно-ціннісну близькість до української культури й прагнення 

української музичної естради набути світового досвіду, соул не став 

компонентом проблемного поля вітчизняного музикознавства. Його 

спрямованість на вивчення основ музично-творчої діяльності, «яка 

характеризується єдністю мети, змісту, принципів, засобів, методів і 

організаційних форм творчої самоактуалізації і самовираження музиканта як 

суб’єкта художньої культури і соціального середовища» [65, с. 5] актуалізує 

дослідження соул, який ґрунтується на соціально-критичній світоглядній 

позиції виконавця. Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про 

дискретність і опосередкованість висвітлення питань феноменології соул – 

особливостей голосоутворення, звуковедення, дихання, агогіки, динаміки, 

артикуляції, пластики, комунікації з аудиторією і сценічного іміджу. Так, 

публікації, присвячені соул-виконавцям, розміщені переважно в мережі 

Internet і подають інформацію біографічного змісту в публіцистичному стилі, 
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нечисленні розвідки, в яких позначена специфіка соул, висвітлюють його в 

контексті естради [111, с. 51], джазу і року [215, с. 87]. Формування 

професійної вокальної естрадної освіти і вивчення естрадного вокалу 

сучасною українською вокально-педагогічною школою [46, с. 24] фактично 

не змінили дослідницької ситуації, пов’язаної з проблематикою соул, 

оскільки специфіка соул-виконавства не виділяється із загального контексту 

естрадного співу. Однак вихід у світ робіт, зокрема й дисертаційних 

[232, с. 16], у яких дослідники звертаються до соул у зв’язку з рідними їм 

явищами масової музики, свідчить про формування тенденції виділення зі 

сфери поп-музики найяскравіших компонентів та їх спеціального 

дослідження. 

Успадкувавши традиції джазової імпровізації та стилістики блюзу, 

стиль соул, вирізнявся в музичній культурі другої половини ХХ століття 

особливою манерою вокального виконавства, що виявляється через 

визначення: «соул – це спів душі». Однак специфіка соул, як виконавського 

стилю, полягає в майстерності та експериментальному підході естрадно-

джазового вокаліста, який гармонійно поєднує гранично емоційну форму 

інтонування з пошуком нових засобів виразності. 

Так, спів у стилі соул відзначається особливою виконавською манерою. 

Це скоріше наспівування, яке допускає мовні інтонації (інтонування окремих 

слів, вигуків, зойків, а також спів-шепіт), та більш вільне ритмічне 

прочитання, при якому ритм, зафіксований в нотному тексті, лише береться 

за основу. Тут також позначається прагнення до природності і достовірності. 

Стиль соул для вокаліста передбачає і природність, життєвість поведінки 

виконавців і манери, що грають реальних героїв у простій життєвій ситуації. 

Тому соул користується не умовними, а конкретними виразними засобами. 

Він шукає їх у побутовій музиці, в простій розмовній мові, в звичайному, 

позбавленому штучної піднесеності сценічному образі, в природному 
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спілкуванні дійових осіб. Прагнення до побутової конкретності дає себе 

знати не тільки у виборі, а й у використанні виразних засобів. 

Бажаючи якомога тісніше наблизитися до реальності, соул один 

правдоподібний момент підкріплює іншим. Особлива увага при виконанні 

соул приділяється тембру. На нього покладається самостійне завдання надати 

дієвій особі більшої виразності та індивідуальності. Відповідність тембру 

голосу і образу, що передається в пісні: з надривом, хрипкий, втомлений, 

згаслий, екстатичний тощо, дає можливість передавати різноманітні 

психологічні стани душі людини, адже тембр голосу «безпосередньо» 

висловлює ці стани. 

В імпровізаційному характері інтонування в стилі соул співак виступає 

як співавтор, але він не переосмислює ідейно-образний зміст автора, а робить 

його «своїм», наближеним до власної картини світу. Звідси формується 

виконавський текст. Семантика соул закріпилася в новому жанрі – соул-

балади (друга половина ХХ століття), яка об’єднує дві жанрові сфери – соул-

джаз і баладу. 

Соул – крайня ступінь суб’єктивного самовираження і ставлення до 

авторського задуму через: імпровізаційність, віртуозність і свободу 

володіння співочою технікою і високою технічною майстерністю вокаліста, 

спосіб артикуляції (вимови). 

Відомо, що жанр і стиль знаходяться в діалектичній взаємодії. Отже, 

якщо жанр – це форма типізованого змісту, то стиль – це спосіб його 

екзистенції через систему музично-виразних засобів. 

В історичному становленні в стилі соул сформувався певний тип 

змісту – розповідний характер розгортання думки з елементами інтонаційно-

мовного комплексу – від спокійної розповіді до екстатичного (істеричного) 

надриву. На це накладається імпровізаційна специфіка виконання. 

Тембр голосу виконавця має не тільки життєву достовірність і 

підсилює його психологічний вплив на слухача, а й розважає своєю 
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характерністю. Увага соул до тембру виконавця зумовлена прагненням як до 

психологічної конкретності, так і до звукової мальовничості. Темброва 

характеристика важлива не тільки в сольних партіях, а й в ансамблях, де вона 

сприяє диференціації, чіткості сприйняття його учасників, створює темброву 

поліфонію, барвисто відтіняє різні характери. У результаті вокальна 

поліфонія стає цікавішою і рельєфнішою. 

Говорячи про специфіку естрадно-джазового вокалу, необхідно 

відзначити, що існують свої особливості співу, які поступово змінювалися 

паралельно із загальною еволюцією джазу. На особливу увагу заслуговує 

голос джазового співака. Так, спочатку участь людського голосу в джазі була 

дещо аномальним явищем, тому що замість вільної імпровізації (як у 

інструменталіста) виконавець мав лише зразок тексту. Проте, голос і музика 

можуть бути еквівалентними – наприклад, джаз і спів Луї Армстронга, від 

чого у 1920-х роках фактично й почався джазовий вокал. 

Джазовий вокал визначається індивідуальними якостями співака (як і 

музиканта), сюди відносяться джазова манера виконання, характерні 

вокальні тембри, унікальні тональні якості і понад усе – джазове фразування, 

джазова «атака» звуку. Згодом, у процесі розвитку джазової музики, 

вокалісти все частіше намагалися наслідувати у своїх імпровізаціях 

інструменталістам, що найбільш яскраво проявилося в манері так званого 

«скет-співу» (тобто фонетичної імпровізації, коли виконавець використовує 

не слова або фрази, а просто окремі склади). 

Спів «фонемами» також є найважливішою відмінною рисою джазового 

вокалу. Початок «скет» поклав, як свідчить історія, ще в 1926 році все той же 

Луї Армстронг, будучи як співаком, так і інструменталістом, оскільки на 

своїй трубі він виконував практично ті ж ноти і фрази, що і співав, і навпаки. 

Протягом 1940-х років, у зв’язку з появою стилю «боп», джазовий спів 

значно ускладнився, отримавши назву – «боп-скет», чому чимало сприяла 

творчість Елли Фітцджеральд (Ella Jane Fitzgerald). 
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Історично специфіка джазового вокалу визначається його зв’язком з 

фольклором північноамериканських негрів, і перш за все з блюзом і соул. 

«Джаз кардинально перевернув трактовку традиційно-європейських засобів 

виразності, практично змінивши музично-психологічні та музично-естетичні 

переконання людей, вихованих насамперед на європейських ідеалах» 

[153, с. 246]. Тому для нього характерно розширення засобів виразності в 

порівнянні з традиційною європейською технікою, що виявляється у 

впровадженні імпровізації, використанні гліссандо, фальцету, вібрації, 

носових гортанних звуків, шепоту або різкого форсування нот, а також й 

інших зовнішніх звукових ефектів. 

Як зазначалось у підрозділі 2.1, соул мав як духовні, так і світські 

коріння в історії афро-американського вокалу, проте перші соул-співаки з 

народу відрізняються від сучасних джазових вокалістів, як халупа бідняка від 

вілли в Голлівуді. Але і весь сучасний джазовий вокал, як і раніше, 

нерозривно пов’язаний з блюзом, що червоною ниткою проходить через всю 

історію джазу і є його наріжним каменем. 

Отже, естрадно-джазовий вокал спирається на джазову основу. При 

подачі музичного матеріалу, співаки покладаються виключно на свій талант і 

на силу голосу. Майстри вокального джазу воліли інтерпретувати стандарти 

приблизно в тій же манері, що і великі джазові інструменталісти. Це 

передбачало використання таких умінь, як імпровізація, відчуття музики, 

гармонії і навіть здатність вкладати особисті переживання і новий сенс у 

тексти пісень. 

Особливе значення для виконавця в стилі соул має дотримання всіх 

можливостей джазової імпровізації з використанням свінгу. Це 

найважливіший виразний засіб у джазі з характерним типом пульсації, яка 

заснована на постійних відхиленнях ритму від опорних частин. Завдяки 

цьому створюється враження великої внутрішньої енергії, що знаходиться в 

стані нестійкої рівноваги. У наші дні виконавство вимагає чималих фізичних, 
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часових і фінансових витрат, при чому, йдеться не лише про витрати на 

постановку, а й про технічну озброєність виконавців, рівень їхнього 

професіоналізму. Такі, як треба виконавці, нарешті, майстерно володіють 

голосом, тілом, співом і танцем, здатні скрупульозно точно виконати заданий 

танцювальний рух і водночас розкуто, невимушено співати й діяти в 

найбільш непередбачуваних умовах і обставинах. Звичайно, це потребує 

необхідного виховання або їх треба звідкись залучити й утримувати – і те, й 

інше вимагає не лише енергії, а й чималих фінансових витрат. 

Слід розрізняти два значення терміна «свінг» – позначення стилю джазу 

епохи біг-бендів і назви принципового явища, що виникає в процесі 

джазового музикування. Джазовий «свінг» виникає, як єдиний для 

музикантів ансамблю і слухачів психофізичний стан особливого відчуття 

музичного часу, конфлікту окремих музичних складових, що постійно 

нагнітається і розв’язується. Природа цього ефекту полягає в процесі 

формоутворення в інтонаційних елементах музики. Особливо яскраво 

проявляється він в імпровізаційних видах музичного мистецтва. У джазі 

«свінг» досягається різними прийомами: ритмічними, фразувальними, 

артикуляційними, тембровими тощо, а також за допомогою характеру, що 

залежать від джазового стилю.  

Джазмени зазвичай прагнуть виробити свій індивідуальний арсенал 

«освінговування» музики. Це може відноситися як до ансамблевого, так і до 

оркестрового музикування. При цьому, враховуються тембральні якості 

співака, діапазон, зовнішність, техніка володіння голосом, акторська 

майстерність артиста (щоб була максимальна відповідність способу, який 

доведеться втілити на сцені). Останнім часом, вимоги до артистів тільки 

зростають: зараз мало просто професійно співати, потрібно бути ще й 

професійним актором, вміти органічно рухатися, красиво танцювати, щоб 

при русі не збивалося дихання і не страждала якість звуку. Для цього 

необхідно настільки добре володіти своїм голосом і тілом, щоб навіть якщо 
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протягом виступу співак знаходиться весь час в русі, публіка не помічала б 

складнощів творчого процесу, щоб у всьому відчувалася гармонія, гнучкість і 

високий професіоналізм. Без тривалої підготовки такого результату досягти 

не можливо, навіть якщо виконавець дуже талановитий і співає досить 

«непогано», але не викладається на репетиціях і не перебуває в постійних 

тренінгах, то в його русі буде відчутна непостійна робота, дефекти. 

У значенні соул «вічні, філософські» теми нерідко органічно 

переплітаються зі злободенними проблемами. Специфіка соул як різновиду 

естрадно-джазового вокалу проявляється в особливій виконавській манері, 

яка обумовить стилістику репертуару. Виконавець у стилі соул незмінно 

сучасний. Якщо він герой минулих років, виконавство його модернізує: 

наділяє його відповідним виглядом та музичними ритмами свого часу. Отже, 

нагальним завданням кожного естрадно-джазового виконавця є пошук свого 

власного звуку, своєї оригінальної, характерної, легко впізнаваної манери 

співу і сценічного образу. 

Естрадний вокал, постановка голосу, не менш академічного і 

народного, вимагає виразної дикції, оскільки слова є однією зі значних 

емоційних складових гарної пісні. Треба також зважати на те, що в естрадних 

піснях набагато частіше зустрічаються важкі для «виспівування» фрази, які 

вимагають швидкої зміни дихання, в той час як в академічних і народних 

піснях, часто, текст більшою мірою адаптується під музику. 

Сучасний естрадний вокал використовує в основному напівприкриту 

манеру вокалу. При напівприкритому співі положення губ близько до 

розмовної, але з піднесеним м’яким небом. При такому співі в процесі 

навчання вокалу збільшується обсяг ротогортанної порожнини і досягається 

діапазон голосу в півтори октави, вже не в чистому грудному, а в змішаному 

звучанні. При тому помітно збільшується амплітуда вібрато голосу співака, 

який перестає бути «прямим», тембр стає «більш насиченим», яскравішим та 

емоційнішим. Але у верхньому регістрі при насиченому звучанні з’являється 
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«деренчливий» тембр, що сигналізує про напруженість голосових зв’язок. 

Прикриття перехідних звуків і головного регістру при академічній 

постановці голосу призводить до створення захисних механізмів голосового 

апарату. Ігнорування закритого звуку позбавляє верхні ноти їх красивої 

тембрової заокругленості, а також може призвести до передчасного псування 

голосу [179]. 

У цілому специфіка естрадно-джазового вокалу залежить від 

спеціальних прийомів виконання, які використовуються в сучасній практиці 

вокалістів. Найзначнішими серед них є: 

1. Імпровізаційність – має основоположне значення в джазовій музиці, 

оскільки передбачає такий метод творчості, при якому музичний твір 

практично заново створюється в процесі вільного фантазування, експромту. 

Типи і засоби джазової імпровізації дуже різноманітні і обумовлені самим 

джазовим стилем, індивідуальним виконавським стилем і манерою 

виконання. Дуже істотним питанням для виконавця є співвідношення 

композиції та імпровізації в джазовій музиці, а саме: в якій мірі вплине 

привнесення особистісно-індивідуального в процесі імпровізації на 

композиторський текст, наскільки виконавцю вдасться донести зміст твору. 

2. Респонсорна техніка – питально-відповідний принцип музичного 

формоутворення. Найпростішими формами реалізації цього принципу є 

антифон (поперемінне звучання соліста і супроводу або двох груп 

ансамблю), поліфонічне накладення, розподіл функцій усередині гармонії і 

мелодики і т.д. При такому принципі часто використовується 

інструментальний тип вокального інтонування – при перекличках з 

оркестровими інструментами. 

3. Офф-біт – джазовий біт, що відхиляється від суворої метричної 

пульсації, одне з найважливіших засобів створення метроритмічних 

конфліктів в джазовій імпровізації. 
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4. Лабільне інтонування («блюзові тони», шаут-ефекти, офф-пітч, 

дьоті-тони, граул-манера): 

- «блюзові тони» – зони нестійкого, лабільного інтонування окремих 

щаблів ладу, що не збігаються з прийнятим в європейській практиці поділом 

октави на тони і півтони; 

- гроулінг – хрипке звучання; 

- дьоті-тон – «нечистий» тон, специфічний тип інтонації, що 

відрізняється крайньою звуковисотною нестійкістю і широкою вібрацією; 

- шаут-ефекти – специфічний «криковий» стиль співу, характерний як 

для культової африканської музики, так і для сучасної естрадно-джазової 

вокальної музики; 

- офф-пітч – відхилення від абсолютної висоти тону. 

5. Розщеплення — прийом співу, при якому до чистого звуку 

домішується певна частка іншого звуку, нерідко представляє з себе 

немузичний звук, тобто шум. Один дихальний потік як би розщеплюється на 

два. До розщеплення можна віднести деякі прийоми народного співу 

(наприклад, «горловий спів» народів Азії), а також широко відомі субтон і 

драйв. 

6. Драйв (хриплий голос, дез-вокал тощо) – один з найважливіших в 

арсеналі джазового вокаліста. Ще якихось десять років тому вважалося, що 

після використання цього прийому «зв’язки можна просто виплюнути – вони 

вже більше не знадобляться». Класичні вокалісти вважають його мало не 

восьмим смертним гріхом, а педагоги старої школи впевнені, що навчити так 

співати не можна – це або є від природи, або ні. 

7. Субтон – спів з придихом. Приклади цього прийому можна почути в 

джазі і поп-музиці, наприклад, у Tony Braxton, Cher або Tanita Tikaram. 

8. Обертоновий спів – також відомий як «горловий спів». 

Використання розщеплення для виконання обертонів до основного тону 
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дозволяє виспівувати двозвуччя. Характерно для далекосхідної музики 

(Тибет, Тува, Монголія та ін.). 

9. Гліссандо – також відомий як «слайд». Плавний перехід від звука до 

звука. 

10. Фальцет – спів «без опори». Дозволяє розширити діапазон в бік 

високих нот. Нерідко зустрічається в джазі і поп-музиці. 

11. Йодль – також відомий як «тірольський спів». Полягає в різкому 

переході від співу «на опорі» на фальцет. У сучасній музиці широко 

використовується такими виконавцями, як Dolores O’Riordan (Cranberries), 

Alanis Morissette, Billie Myers і багатьма іншими. З деякого часу набув 

поширення так званий «зворотний йодль», що полягає, як неважко 

здогадатися, в різкому переході з фальцету на спів на «опорі». Приклади 

виконання цього прийому можна знайти, наприклад, в піснях Linda Perry (4 

Non Blondes). 

12. Штробас – виконання дуже низьких нот, які неможливо заспівати 

нормальним голосом. Звук дуже специфічний, тому в музиці 

використовується рідко. Наприклад, у Britney Spears – в «Oops, I did it again». 

13. Белтінг – найбільш відомий прийом вокального виконання, 

характерний для стилю соул. Пропонуємо зупинитись на ньому детальніше. 

Так, А. Єгорова дає наступне тлумачення терміну «белтінг»: це жаргон 

англійської літературної мови: to belt, що являється синонімом до to shout чи 

to yell, обидва ці слова означають «кричати». To belt out можна перекласти як 

«гнати, шпарити на всю». Він застосовується як по відношенню до музичних 

гуртів, які грають «на повну котушку», так і до співаків-виконавців. Сьогодні 

зазначений термін остаточно увійшов до сучасної вокальної термінології й 

означає співати голосно, на повну потужність» [58].  

За допомогою техніки белтінг співак-виконавець має можливість 

співати на всю потужність ті ноти, на яких за звичайних умов відбувається 

перехід на фальцет. Зазначена техніка створює умови, щоб темброві 
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характеристики, що є властивими для голосу співака на низьких нотах, 

залишалися незмінними на нотах високих. Таким чином, за допомогою 

белтінгу, голос стає більш насиченим, сильним, пронизливим [58]. 

Дещо іншу думку з цього приводу знаходимо у Н. Пономарьової, яка 

вважає, що етимологія терміну «белтінг» чи «белт» (англійське belting чи 

belt), що є аналогічними назвами вокальної техніки, навіть для 

американських фахівців донині залишається невизначеною. Власне слово belt 

у перекладі з англійської мови означає пояс, інколи, відносно до певного 

контексту можна зустріти переклад «бандаж» чи «корсет» [154]. 

Щодо виникнення назви техніки белтінг існує думка, що остання 

виникла з тієї причини, що у процесі її використання виконавці-співаки 

значно інтенсивніше, ніж при застосуванні інших вокальних технік 

використовують м’язи черева. При цьому, основною характерною рисою 

вокальної техніки белтінг є те, що в переважній більшості вона 

використовується співачками-жінками [257]. Слід зауважити, що під час 

вокального виконання дану техніку можуть використовувати й чоловіки, 

проте їхні голоси мають достатню силу, щоб досягнути бажаного 

виконавського результату без її застосування [257]. 

Щодо виникнення вокальної техніки белтінг також немає однозначної 

відповіді. Проте, існує декілька теорій щодо її виникнення. Згідно першої – 

виникнення белтінгу пов’язане зі специфікою вокального виконання на 

перших мюзиклах. Так, тогочасні сценічні майданчики не мали необхідного 

технічного оснащення задля підсилення природнього звуку й не володіли 

необхідними акустичними якостями, як наприклад, концертні зали чи оперні 

театри. Попри це виконавець повинен був зуміти організувати вокальний 

звук таким чином, щоб охопити всю глядацьку аудиторію, що й зумовило 

виникнення даної вокальної техніки.  

При цьому, мюзикли раннього періоду ще не містять звичного  

белтінгового звучання, яке більш схоже на академічний стиль, що 
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використовувався у театрах. Відмість полягала лише в яскравішому та 

відкритішому звучанні. Початковий етап розвитку вокальної техніки белтінг 

характеризується розвитком гучності та подічі звуку.  

Звернемо увагу, що й з появою сучасних засобів підсилення звуку 

даний технічний прийом не лише не втратив своєї актуальності, а навпаки, 

користується надзвичайною популярністю як у співаків, так і у 

шанувальників музики. Техніка белтінг стала символом найвідоміших 

естрадних співаків сучасності: W. Houston, C. Aguilera, C. Dion та ін. 

Інша теорія виникнення згадуваної вокальної техніки не має зв’язку з 

бродвейськими музичними театрами. Так, згідно з нею, зародження цього 

вокального прийому відбулося у піснях рабів, на американських південних 

плантаціях, які здійснювали своєрідні переклички, завдяки яким відбувалось 

спілкування на великих відстанях [243, с. 3]. 

Проте, беззаперечним є той факт, що популяризація та поширення 

даної манери співу відбулося завдяки американській співачці та актрисі 

Етель Мерман (Ethel Merman, 1908–1984), яка володіла як хистом до 

акторської діяльності, так і природньою здатністю до виконання у даній 

манері. Надзвичайна популярність цієї виконавиці («першої й беззаперечною 

леді музичної комедії») сприяла поширенню белтінгу на лише на 

бродвейських сценічних майданчиках, а й на вокальній естраді. При цьому, 

на той час вже було вирішено більшість проблем з аустикою, що більше не 

вимагало від акторів відвертого форсування звуку. Відтак, незважаючи на те, 

що техніку белтінг найчастіше пов’язують саме з музичним театром чи 

мюзиклом, навіть часто називаючи «Belting of Broadway», на сучасному етапі 

розвитку естрадного вокального мистецтва техніка белтінг широко 

використовується в різних вокальних стилях, серед яких соул, госпел, фолк, 

рок, джаз, поп та ін.  

Аналізуючи визначення, пов’язані із сутністю техніки белтінг, які 

зустрічаються в науковій літературі американського походження ми дійшли 
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висновку, що вони розділяються на два типи. Так, до першого типу 

відносяться визначення, що базуються на акустичних характеристиках 

зазначеного прийому вокального виконання. У них белтінг визначається як 

спів у мовній позиції, що володіє виведеним вперед, яскравим, дзвінким 

звуком. 

Певну цікавість для нас представляло виявлення технічних витоків 

досліджуваної вокальної техніки. Задля цого було здійснено огляд та аналіз 

змісту американських публікацій спеціалізованих видань, присвячених 

виконавству та вокальній педагогіці, а також електронних джерел. Завдяки 

даному аналізу було з’ясовано, що не існує спільної думки щодо характерних 

особливостей тхнічного виконання белтінгу, навіть серед фахівців, які 

щоденно з працюють з даною співацькою манерою.  

Так, різні погляди, які пов’язані з визначенням белтінгу стосуються 

цілої низки питань, проте, одне з найважливіших полягає у тому, чи 

насправді белтінг ґрунтується на грудному голосі (chest voice). Звернемо 

увагу на позицію Нормана Співі [257], згідно з якою американські педагоги-

вокалісти відносяться до двох груп, які характеризуються кардинально 

протилежними поглядами. Так, представники першої групи дотримуються 

думки, що белтінг є фізіологічно та естетично неприйнятною манерою 

вокального виконання. Вони пояснюють, що дана манера суперечить 

нормальному та природньому функціонуванню голосового апарату 

виконавця-співака, що в результаті призводить до повного порушення його 

функцій. Всупереч їм, представники другої групи впевнені, що белтінг є 

похідною від розмовної мови, яка має сильний енергетичний заряд, що 

робить цю вокальну техніку повністю природною манерою співу. 

Проте зауважимо, що переважна більшість американських вокальних 

шкіл схиляється до думки представників першої групи, й вважає, що техніка 

белтінг є шкідливою для голосового апарату вокаліста. Більшу лояльність у 
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цьому аспекті проявляють власне виконавці, які працюють переважно на 

естраді, у жанрі мюзиклу чи в джазі. 

Повертаючись до поглядів Н. Співі звернемо увагу на те, що дослідник 

повязує дані протиріччя з різним розумінням того, як використовується 

грудний регістр при застосуванні техніки белтінг. Так, багато фахівців 

вокальної справи пов’язують белтінг з неприроднім використанням грудного 

регістру у високій для нього теситурі, що передбачає «взяття» ноти «до» у 

другій октаві, і навіть вище. Думки з цього приводу знаходимо у Арабелли 

Хонг Юнг (Arabella Hong Young) [257, с. 21] та Кліфтона Вейра (Clifton Ware) 

[260, с. 115]. 

До вокалістів-педагогів, які висловлюють негативне ставлення до 

використання зазначеного прийому належить Барбара Дошер (Barbara 

Doscher). Так, з її погляду, ця техніка вокального виконання вимагає 

великого напруження та неконтрольованої інтенсивності звуку, що 

призводить до порушення балансу між резонансами, внаслідок чого звук 

характеризується прямолінійністю, виникає занадто високий повітряний 

тиск, що призводить до перевантаження. На думку Б. Дошер – це є 

серйозними вокальними зловживаннями [244, с. 186]. 

Існуть прихильники й іншої точки зору, які зазначають, що белтінг є 

співом у мовній позиції й ґрунтується на техніці змішування регістрів. При 

цьому, зосереджуємо увагу на особливо важливому чиннику: традиційно, 

змішування регістрів отοтοжнюється з так званим мікстом. Проте, ми 

погоджуємось з думкою дослідників Мелані Сандерса (Melanie Saunders) та 

Роберта Эдвина (Robert Edwin), які вважають, що белтінг та змішування 

регістрів – це дві різні манери вокального виконання. Так, М. Сандерс 

зауважує, що дана вокальна манера досягається завдяки використанню 

розмовного голосу в змішаному регістрі, і являє собою динамічний 

театральний звук [254]. Белтінг є найвищим рівнем розмовного крещендо й 
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поєднує такі риси розмовного голосу, як забарвлення та рухливість, й 

зазначає, що не існує белтінга в головному регістрі [там само]. 

Солідарність з цією думкою проявляє й Р. Едвін, який стверджує, що 

хоча в белтінгу й переважає грудний голос, він не є грудним співом. Так, 

якщо класичний співак відчуває практичні складнощі під час співу в техніці 

белтінг, то він використовує грудний голос замість змішаного грудного й 

головного, що є помилкою [245, с. 61]. 

Таким чином, по відношенню до досліджуваної нами техніки співу, 

белтінг та змішування регістрів – це дві різні манери вокального виконання, 

які відрізняються, перш за все, манерою співу та відмінним звучанням. Так, 

на відміну від белтінгу, мікстовий спів не має напористості та міцності; 

змішування регістрів не передбачає опори на грудний регістр й не створює 

ілюзію грудного співу. На противагу до цього, якщо говорити про белтінг, то 

він володіє всіма притаманними цій манері перцептивними (такими, що 

складають враження на слухача) та акустичними характеристиками. 

Дослідники даної виконавської манери також зазначають, що белтінг 

пов’язують з грудним голосом ті професійні виконавці, які не мають повного 

уявлення про технічні особливості виконання цього феномену, хоча белтінг є 

головним способом, що імітує грудний голос. Думка доповнюється тим, що 

такий прийом вокального виконання, як белтінг – це не «розтягування» вгору 

грудного голосу, а розширення голосу розмовного [241, с. 402]. 

Отже, з наведених висловлювань можна зробити висновок, що технічна 

сутність белтінгу є об’єктом діаметрально протилежних поглядів 

представників обох груп дослідників цього явища. Проте, справедливо 

зазначити, що всі вищенаведені висловлювання мають суто теоретичний 

характер, тобто аналізу піддаються погляди щодо того, яким повинен бути 

белтінг, а не те, чим цей прийом вокального виконання є насправді. 

Існує й точка зору, згідно з якою, володіючи лише перцептивними та 

акустичними характеристиками, белтінг є своєрідною ілюзією. Не існує 
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жодної техніки співу в цій манері. Причиною того є те, що співаки, будучи 

послідовниками чи вихованцями різних течій, домагаються характерного для 

белтінгу звучання за допомогою використання різних прийомів. Наприклад, 

одні з них «розтягують» чи, за вираженням американських педагогів-

вокалістів, «штовхають» власний грудний голос до звуків другої октави. Інші 

співаки віддають перевагу змішуванню звуків, при цьому, віддаючи перевагу 

грудному регістру. Тож, у цьому випадку спільним знаменником витупає 

лише звучання [154]. 

Варто звернути увагу й на естетичний аспект використання прийому 

белтінг. З нашого погляду, останній знаходиться у безпосередньому зв’язку з 

природністю техніки виконання, яку обрав співак. Так, відомо, що грудний 

голос виконавця-вокаліста у неприродній та незручній для нього теситурі 

характеризується важкою керованістю, негнучкістю з динамічного погляду, 

більш напруженим звучанням, ніж наполегливим й потужним. Від цього 

певних втрат зазнає обертональна сторона голосу вокаліста, яка суттєво 

збіднюється у зв’язку з напругою голосових зв’язок, до чого призводить 

застосування співаками згадуваної техніки у високому регістрі. Є 

зрозумілим, що напруженість виконання, поруч з вищеперерахованими 

характеристиками сприймаються слухачами, які можуть отримати відчуття 

дискомфорту, замість очікуваного естетичного задоволення. 

Використання ж співаками змішаної техніки під час використання 

прийому белтінг, спияє природному режиму функціонування співацького 

апарату. Отже, володіння співаком гарним, зафарбованим обертонами 

голосом, у поєднанні з необхідною вокальною підготовкою, що означає 

вміння співати ненапружено та без затисків, сприятиме збереженню 

зазначених характеристик й під час застосування белтінгу, не зважаючи на 

високу теситуру, яка в даному випадку не матиме вирішального значення. 

Як бачимо, сьогодні існує чимало науковців, а також вокальних шкіл, 

яких цікавлять проблеми співу з використанням вокальної техніки белтінг. 
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Звертаємо увагу на одну з таких шкіл – Estill Voice Craft (EVC), яка 

займається вивченням фізіології белтінга, а саме – дослідженням 

різноманітних режимів, у яких працюють голосові зв’язки. Серед них: 

belting, speech (мова), falsetto (фальцет), opera, cry (плач), sob (ридання) та ін. 

Таким чином, школа розглядає белтінг як один з компонентів вокальних 

якостей голосу (чи «фігур», згідно з термінологією EVC). 

Розглянемо відмінності між деякими «вокальними фігурами», виявлену 

за допомогою методики EVC (Voicecraft). Так, белтінг визначається як 

комбінація, що передбачає активну роботу великої м’язової групи, яка 

спонукає голос вокаліста до сильного, й деякою мірою агресивного звучання, 

спрямовуючи звук чітко вперед. Звук, що характеризує белтінг – повний та 

яскравий, який досягається за допомогою зміни положення перстневидного 

хряща. Так як надлишοк пοвітря мοже спрοвοкувати стиснення гοртані, для 

техніки белтінг характерне взяття невеликої його кількості з метою 

створення звуку. Щодо гортані – її положення повинно бути високим, а 

голосові зв’язки щільно зімкнуті. Завершальний етап гοлοсоутвοрення на 

всьοму діапазοні дοвший, ніж при будь-якοму іншοму вοкальнοму спοсобі 

(абο вοкальній фігурі). Усе це може функціонувати завдяки активній роботі 

м’язів, при чому, м’язова робота тим інтенсивніша, чим більша висота 

виконуваного звуку.  

В академічній манері виконання звук добре чутний широкому колу 

слухачів без спеціальних засобів його підсилення. Будучи «продуктом» 

спеціального технічного навчання, академічний спів вважається не 

природнім, на відміну від інших вокальних фігур (sob, belting, falsetto, twang, 

speech, cry тощо). З цього приводу існує справедлива думка, що оперними 

співаками не народжуються – ними стають. Щодо технічного боку, спів в 

академічній манері передбачає розтягнуту в двох направленнях гортань–  

вгору, в режим twang (дзвін), звужуючи сфінктер черпалοнадгοртаннοї 

складки, й вниз – утворюючи вокальну фігуру sοb (ридання). 
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Вказуючи на відмінність академічного вокалу від сучасних вокальних 

стилів (соул, рок, поп, госпел тощо), необхідно звернути увагу на тісний 

зв’язок останніх з електронними технологіями, без яких неможливо уявити 

естрадно-джазову музику сьогодення. Так, згідно з оперною традицією, 

вокаліст має володіти настільки потужним голосом, щоб не лише солювати 

на тлі симфонічного оркестру, який йому акомпанує, а й заповнити 

вокальним звучанням усю театральну залу. Окрім того, оперний співак не 

має можливості транспонувати свою вокальну партію, оскільки діапазон його 

голосу підпорядкований багатовіковим традиціям, та обмежений певними 

стандартами (сопрано, мецо-сопрано, тенор тощо). 

Говорячи про умови функціонування академічного вокалу, обов’язково 

слід враховувати, що навіть самий сильний голос академічного співака 

розрахований на акустичний ефект: споконвіку конструкція оперних театрів 

була такою, щоб за допомогою цього ефекту підсилити польотність та 

округлість голосу оперного виконавця. Поряд з тим, інструменти оркестру 

також є акустичними, тобто такими, що не потребують навмисного штучного 

підсилення.  

Порівняно з цим, для виконавця у стилі соул, одним з найяскравіших 

засобів виразності є саме вимова тексту, за допомогою якого слухачеві 

передаються певні емоції, закладені в творі. Від того ж фактору залежать й 

фізіологічні відмінності, що покладені в основу двох типів вокального 

виконання. Наприклад, виконуючи твори в сучасних жанрах, співак, щоб 

посприяти відтворенню приголосних звуків, надає язику нейтрального 

положення, що допомагає вільному супроводженню голосних, а зміна 

положення відбувається в залежності від висоти звуку.  

Специфіка виконання музики в сучасних стилях має свої правила й 

особливості. Так, одна з них полягає в тісній взаємодії виконавця-вокаліста з 

електромузичною технікою. Така залежність настільки очевидна, що 

сучасний співак вимушений розраховувати власні вокальні дані по 
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відношенню до так званого «допоміжного» інструмента – мікрофону. Так, 

цей допоміжний засіб має як переваги, так і певні недоліки. До переваг 

віднесемо можливість вирішення за допомогою мікрофона акустичної 

проблеми сили звучання голосу виконавця. До недоліків належить певне 

ускладнення виконавського процесу, що пов’язане з посиленням всіх 

голосових дефектів та недоліків співацького голосу [134]. 

Інша не менш важлива проблема, яка виникає в процесі взаємодії 

голосу з технічними засобами – сприйняття виконавцем особистого голосу 

через навушники монітора чи сам монітор. Так, голосові відповіді можуть 

бути різними в залежності від того, як виконавець чує власний голос. 

Говорячи про особливості виконання сучасної музики, необхідно 

враховувати й дію законів фізики, оскільки частоти саме електронних, а не 

акустичних інструментів повинні співпадати з певними частотами «живого» 

голосу виконавця. 

У сучасних вокально-інструментальних груп відбувається ускладнення 

виконавського процесу й через не дуже хорошу акустику клубів, залів пабів, 

стадіонів, дискотек тощо, тобто тих місць, де відбувається їхній процес 

взаємодії з публікою. Адже подібні майданчики мають значні акустичні 

відмінності від оперних театрів. Таким чином, для виконавців у сучасних 

жанрах сила звуку не має такого вирішального значення, як для вокалістів-

виконавців академічної манери.  

Окрім того, як доводить практика, такі якості академічного вокалу, як 

«оксамитовість» та округлість звуку, не досить вдало співвідносяться зі 

звучанням електронних музичних інструментів. Так, порівняно з 

акустичними музичними інструментами, звучання електронних музичних 

інструментів вимагає й дещо інших характеристик голосу сучасних 

естрадних виконавців. Серед них: яскравість, певний металічний відтінок, 

пронизливість у поєднанні з глибиною. Все це допомагатиме відтворити 

звук, який би не розсіювався в залі, був інтенсивним, направленим, таким, що 
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проектується вперед. Саме такими якостями й характеризується один з 

найпоширеніших прийомів вокального виконання, притаманний стилю соул 

– белтінг, з його різноманітними комбінаціями в співвідношенні з cry, twang, 

sob та ін. 

Отже, у виконанні естрадних зірок ми чуємо белтінг у поєднанні з 

іншими прийомами, свого роду елементами, що самі по собі не мають 

естетичної цінності й не використовуються у вокалі в «чистому» вигляді. 

Поряд з тим, у своєму сполученні вони дозволяють домогтися м’якого, 

направленого, дзвінкого у поєднанні з вібрато голосу. Саме співвідношення 

белтінгу з іншими прийомами й дозволяє відчути відмінність між 

тембровими звучаннями голосу різних виконавців. 

Особливе значення для індивідуального виконавського стилю в 

естрадно-джазовій музиці мають мелізми (ornaments) – назва мелодійних 

прикрас, а також їх умовних позначень. До них відносяться: групето, 

мордент, трель і форшлаг. У джазі вживаються мелізми, запозичені з 

класичної музики, проте виробилися і свої різновиди, характерні для цього 

роду музики. До них належать: 

- тванг (небний и носовий); 

- вібрато, пасажі, мелізми; 

- мікродінаміка. 

Розглядаючи особливості вокально-технічної майстерності естрадного 

вокаліста, необхідно також виокремити композиційні принципи, тобто 

особливості формоутворення в соул-композиціях. 

Б л ю з о в а  ф о р м а  – 8, 10, 16, 20, 24, 32 такти, типові композиційні 

принципи формоутворення в джазовій музиці, для якої характерна класична 

дванадцятитактова запитально-відповідальна структура з повторенням 

«питання» та одноразовою «відповіддю». Ця структура відповідає 

визначенню - функціонально-гармонічна модель (джазовий квадрат). 

Квадратна структура є основою, на якій йде подальша мелодійна імпровізація 
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– строфічне варіювання, наскрізне імпровізаційне розгортання мелодики, 

респонсорна техніка, репризність. 

П і с е н н а  ф о р м а , яка отримала значне поширення в естрадній 

популярній музиці. На естраді така форма нерідко вирішується як сценічна 

«ігрова» мініатюра, за допомогою пластики, костюма, світла, мізансцен 

(«театр пісні»); великого значення набуває вираження особистості, 

особливості таланту і майстерності виконавця, який в деяких випадках стає 

«співавтором» композитора. Жанри і форми пісні різноманітні: романс, 

балада, народна пісня, куплет и та ін. Різноманітні й способи виконання: 

сольне, ансамблеве (дуети, хори, вокально-інструментальні ансамблі). 

С о у л - б а л а д а  – жанр, характерний для естрадно-джазової музики. Її 

типові риси – це поєднання епічності з розповіддю. Форма композиції балад в 

стилі соул змішана, оскільки в основі має наскрізну драматургію, але 

спирається як на блюзові, так і на пісенні форми. Як правило, соул-балади 

мають більш розгорнуту композицію з динамізованою кодою, де є ліричний 

вступ, імпровізаційні вставки (брейки), які можуть виконувати роль 

каденційної «відповіді», що завершує певний розділ пісні. 

Особливу роль в джазовій музиці має б е к г р а у н д  – вид 

акомпанементу в біг-бенді або комбо, який виконується інструментами 

мелодичної або ритмічної групи і створює мелодичний, гармонічний або 

ритмічний фон для інструментального або вокального соло. 

Бекграунд є важливим джазовим засобом виразності і служить для 

контрастного виділення або підкреслення різних сольних епізодів, створює 

динаміку виконуваного твору. Він обов’язково повинен бути витриманим в 

стилі імпровізації соліста і може бути як вокальним, так і інструментальним. 

Інструментальний бекграунд має кілька видів: імпровізаційний, рифовий, 

акордовий, ритмічний, мелодичний і комбінований. Мелодичний і рифовий 

бекграунд широко використовуються в негритянському джазі, оскільки 

прийшли в нього з афро-американської музики, зазнавши подальших змін. 
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Під естрадно-джазовим вокалом насамперед мається на увазі спів з 

естради, але поняття естрадного вокалу, як правило, пов’язують з легкою і 

доступною для розуміння музикою. В естрадному вокалі можна почути і 

народні мотиви, і елементи джазу, це так само і авторська пісня, і елементи 

рок -музики. Отже, естрадно-джазовий вокал – це специфічний вид 

виконавської діяльності, що поєднує різні виконавські манери сучасного і 

традиційного вокального мистецтва – фольклорну (народнопісенну), 

академічну і джазову. 

Важливу роль у виконавській діяльності соул-вокаліста має адекватне 

переживання та осмислення ним виконуваного твору, високий рівень його 

творчого сприйняття (розуміння) музики. Це ті вкрай необхідні складники 

творчої діяльності співака, які направлені на процес інтерпретації змісту 

вокального твору, що базується на його здатності ідентифікувати твір 

музичного мистецтва з художніми образами та з системою різних музичних 

стилів і жанрів. Адекватна інтерпретація виконуваної музики не лише 

допоможе співаку зацікавити слухацьку аудиторію, а й ширше – залучити її 

до світової музичної культури. 

Так, «інтерпретація» (від лат. interpretatio) означає трактування, 

тлумачення, розкриття змісту. Термін використовується з метою 

усвідомлення, осмислення та оцінки різноманітних явищ, фактів та процесів 

дійсності [67]. Це поняття, яке детально розглядається у філософській, 

мистецтвознавчій, естетичній літературі пов’язується не лише із з’ясуванням 

об’єктивного значення предметів, що підлягають тлумаченню, а й з 

виявленням їх особистісного, тобто суб’єктивного сенсу. 

Розглядаючи поняття «інтерпретація» у філософському розумінні, 

зазначимо, що воно знаходиться в рамках наступних гносеологічних 

категорій: розуміння, пояснення, відображення, сприйняття тощо. Проте, в 

аспекті мистецтва й художньої творчості інтерпретація посідає окреме місце. 

Особливо цікавим для нас є розгляд зазначеного феномену з естетичної 
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позиції. Так, Н. Жукова з цього погляду характеризує інтерпретацію як 

ступінь усвідомлення та розуміння твору мистецтва, характерні особливості 

його вивчення, сприймання, оцінки з естетичної точки зору кожним окремим 

митцем-інтерпретатором. Тобто, інтерпретація – це конкретний варіант 

виконання музичного (вокального) твору, створений музикантом-виконавцем 

під час акту публічного виступу [63]. 

Н. Жукова підкреслює, що виконавство зазвичай розділялося на 

суб’єктивний (власна творчість виконавця) та об’єктивний (поєднання з 

творчістю композитора) аспекти. Проте, вважаємо справедливою думку 

автора з приводу того, що виконавець-інтерпретатор є суб’єктом своєї епохи, 

яка за допомогою середовища сприяє формуванню його специфічної 

свідомості, естетичних смаків та поглядів. Отже, інтерпретація має не тільки 

суб’єктивний зміст, а й об’єктивний. Це спонукало дослідницю до уточнення 

розуміння поняття «інтерпретація», яка, з її погляду, являє собою «особливу 

грань, що пов’язана зі співучастю інтерпретатора, є безпосереднім 

результатом його продуктивної діяльності, а не лише суб’єктивною стороною 

виконавського процесу» [63, с. 9]. 

Тож, художня інтерпретація являється вторинним процесом творчості, 

а отже, її не можна тлумачити без врахування творчості автора та 

інтерпретатора, який є посередником у цьому процесі, володіє виконавською 

майстерністю, комплексом художніх здібностей, має особистий світогляд та 

керується в межах власної творчої діяльності відповідними художньо-

виконавськими засобами. 

Отже, під інтерпретацією твору музичного (вокального) мистецтва 

розуміється процес його тлумачення у виконавському аспекті, розкриття 

ідейно-образного змісту виконуваної музики за допомогою специфічних 

технічних та виразних засобів. Інтерпретація знаходиться в нерозривній 

єдності з індивідуальним підходом інтерпретатора до виконуваного 

вокального твору, передбачає активне ставлення до нього у поєднанні з 
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власними творчими ідеями. Тож, музична інтерпретація – це активний 

процес пізнання музичного твору. Процес інтерпретування безпосередньо 

пов’язаний з процесом виконавського осмислення, тобто аналізу твору, а 

потім доведення його за допомогою виконавських засобів виразності до 

еталонного зразка. 

Як зазначалось, для виконавця-інтерпретатора вельми важливо 

вживання в музичний текст, прагнення зробити його своїм, співавторським. 

На це звертало увагу чимало дослідників з проблем музичної інтерпретації, 

та зокрема В. Москаленко [120, с. 51; 122]. 

Музична інтерпретація розглядається і як системний метод пізнання 

рівнів музичного твору. Ця система показує аналітично обґрунтований підхід 

до проблеми інтерпретації, яка допомагає виявити індивідуальність 

виконавської інтерпретації музичного твору. Так, перший рівень – це функції 

і художня доцільність обраних засобів музичної виразності (мелодика, 

метроритм, гармонія, поліфонія, фактура, динаміка, тембр тощо). При цьому, 

вибір і застосування відповідних засобів виразності залежить від жанрового 

змісту, стилю і художнього образу твору: 

- характер інтонування; 

- фразування; 

- співвідношення мелодії і гармонії; 

- темпові відхилення, агогіка; 

- зв’язок темпу і динаміки; 

- артикуляція, акцентування музичної думки; 

- динамічні відтінки; 

- темброві забарвлення; 

- мелізми. 

Другий рівень – внутрішня логіка музичної композиції та драматургії, 

виявлення і зіставлення «смислових точок драматургії», яка передбачає 
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просторове мислення і відчуття характеру внутрішнього руху, «внутрішньої 

енергетики» твору. 

Третій рівень – стильова специфіка твору (епоха, стиль, національна 

композиторська школа); жанр музичного твору, який зумовлює певний 

семантичний зміст і стилістику. 

На четвертому рівні головними чинниками постають творче 

обдарування, здібності, талант і психологічні особливості композитора, 

музиканта-інтерпретатора та слухача – їх темперамент, характер, особистісні 

якості. 

Але, як ми вже з'ясували, музична інтерпретація не існує поза процесом 

художньої комунікації – ми оцінюємо талановитість виконавця виходячи з 

його виконавської волі, вміння залучити публіку до свого внутрішнього 

світу, тому музична інтерпретація розкривається через художньо-

комунікативні зв'язки: композитор – виконавець – слухач. Так, психологія 

композитора – прояв авторського «Я» в музичному творі; психологія 

виконавця – харизматичність і презентабельність, вживання в музичний 

образ. Психологія слухача – його включеність у виконавський процес за 

принципом «тут і зараз». 

П'ятий рівень – когнітивний. Це рівень, що виходить за межі тільки 

музичного тексту, тобто це етап цілісного охоплення інтерпретаційної версії, 

що включає в себе всі чотири рівні. 

Таким чином, процес створення виконавської інтерпретації вокального 

твору передбачає розуміння його як особливого цілісного феному музичної 

культури, як специфічний спосіб духовного освоєння й емоційно-образного 

відображення художньої картини світу, який породжує своєрідний принцип 

художнього мислення соул-виконавця. 
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3.2. Творчі портрети естрадно-джазових співаків у стилі соул 

Для підтвердження вищезазначеного пропонуємо аналіз виконавської 

інтерпретації соул-композицій видатними майстрами естрадно-джазового 

вокального мистецтва другої половини ХХ ст.  

Одним з основоположників стилю соул був американський джазовий 

співак і піаніст Рей Чарльз Робінсон, який у кінці 1940-х і в 1950-х роках 

записав кілька платівок, дві з яких – ритм-енд-блюзова «Їм повинен був бути 

я» («It Should`ve Been Me») і рок-госпел «Я знайшов жінку» («I Got a 

Woman»). Рей отримав славу новатора, трансформувавши меланхолійний 

жанр госпел (релігійний гімн) в енергійний ритм-енд-блюз. Багато в чому 

завдяки Р.Чарльзу склався «чорний» рок-н-рол, що виріс із традиційного 

блюзу і госпел. 

Половину репертуару Р. Чарльза складали госпел зі світськими 

текстами, половину - соул-балади. Своєю творчістю він сприяв поширенню 

популярності R&B і госпел, залучаючи нових слухачів – не тільки 

чорношкірих, а й білих. Робінсон був одним з перших музикантів, який зумів 

популяризувати традиційно «чорну» музику і зробити цю музику по-

справжньому улюбленою серед широких мас. Рей Чарльз Робінсон зі своїм 

оркестром і жіночою групою «Рейлетс» поклав початок новому жанру соул 

[215, с. 67] з переробки госпела «My Jesus is all the world to me» в лірично-

інтимну пісню «I’ve got a Women», створивши, таким чином, його перший 

зразок. 

Пісня «I’ve got a Women» – яскравий зразок значущості мікронюансів 

виконання, які надають йому виняткової неповторності і позачасової 

привабливості. Невибагливість мелодики і ритміки, обмежений діапазон, в 

основному середнього регістру голосу виконавця, – чинники важливості 

змістовно-семантичного значення комплексу засобів виразності на всіх 
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рівнях виконання – звуковидобування, ведення звуку, артикуляції, агогіки, 

динаміки і драматургічного рельєфу [196, с. 174]. 

Вокальна манера Р. Чарльза ґрунтувалась на мовній постановці 

співочого апарату, слабкому імпедансі, що створюється за допомогою 

нейтрального положення гортані [46, с. 7], та широкій палітрі засобів 

музичної виразності. Серед останніх на особливу увагу заслуговують: 

розмовне звуковидобування («oh yeah», «night», «right»), зокрема в кінці слів; 

носовий призвук; фальцет (на інтонаційних вершинах імпровізаційного 

характеру, «money», «she's my baby»); напівкрик (shout), поєднаний з 

фальцетом; горловий, «відкритий» звук; відсутність vibrato. Звуковедення у 

виконанні характеризується: переважанням гліссандо, які сходять угору і 

вниз, створюючи мікропід’їзди до звуку, що утворюють нерозривну 

інтонаційну лінію; перериванням звучання в кінці слів із гліссандуванням. 

«Неакадемічність» цих прийомів являється ефективним засобом усунення 

кордонів між виконавцем і аудиторією і формуванням емпатійної 

комунікаційної атмосфери [196, с. 175]. 

Стислі фрази в мелодиці водночас із розмовним голосоутворенням 

спонукають виконавця до короткого дихання, фактично позбавленого опори. 

Тривала імпровізація саксофона також є підставою для безопорного дихання, 

надаючи виконавцю можливість відновити дихання [там само]. 

На відміну від орієнтованого по фонемі «о» академічного співу, 

естрадний вокал характеризується формуванням голосних по фонемі «е», 

артикуляційною свободою та індивідуалізованістю [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.47, с. 54]. У виконанні пісні «I’ve got a Women» у Р. Чарльза 

проявляється індивідуалізованість артикуляції у прискореному співі-

проголошенні («early in the morning», «way over town»), редукції голосних і 

приголосних у кінці слів, підкресленому продовженні приголосних в кінці 

слів («lover man»). Динамічні коливання створюють хвилеподібну лінію – 

посилення динаміки до кульмінації та її ослаблення з фактичним 

розчиненням звучання стають важливими чинниками драматургії. 
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Істотними драматичними елементами в пісні є: 

- початкова протягнута «Well» з висхідним мікрогліссандо знизу звуку 

і подальшими філіруванням динаміки, низхідним мікрогліссандо і паузою, 

що активізує увагу аудиторії. Цей «знак» початку виконання і багаторазові, 

семантично нейтральні, проте емоційно навантажені крики «oh yeah» 

використовувалися ще в госпел, в яких священик такими закликами 

активізував процес спільної молитви; 

- дві кульмінації («She saves her lovin’, just for me. Yeah, she loves me» і 

«Oh, she’s my baby, oh do not you understand. Yeah, and I’m her lover man»); 

- імпровізація саксофона, яка створює респонсорну структуру, 

атрибутивну для госпела. Це пробуджує культурну пам’ять аудиторії і 

максимально наближає співака до неї; 

- багаторазове повторення коротких інтонацій в кінці пісні з 

філіруванням звучання, що «розмиває» межі твору і сценічні кордони між 

виконавцем і аудиторією [196, с. 176]. 

У створенні сценічного образу естрадного співака найвагомішим 

чинником є тембр. Як «поставлений, такий, що вражає своєю немузичністю і 

саме тому абсолютно надзвичайний» характеризує тембр Р. Чарльза 

І. Хижняк [215, с. 67]. 

Основні особливості творчості Р. Чарльза чутні на платівці «Ray 

Charles in Person». Цей альбом був записаний радіостанцією WOAK у 

1956 році, не як звичайно у студії, а в живому виконанні перед 

негритянськими слухачами. Через деякий час, співак поступово почав 

виходити за межі суміші блюзу і госпел, почавши записувати пісні в стилі 

класичного соул за участі великих оркестрів, джазовими музикантами. 

«Єдиний геній в нашій професії», – сказав про нього Френк Сінатра.  

Особливою популярністю користується створений у 1930 році хіт 

«Georgia on my mind», що став гімном однойменного штату. Цю композицію 

більше прийнято відносити до блюзу, але тут якраз намічаються головні 

особливості майбутнього стилю соул – імпровізаційна свобода, 
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експресивність, індивідуалізоване прочитання тексту. Кавер-версії цієї пісні 

записували такі музиканти, як Луї Армстронг, Віллі Нільсон, Майкл Болтон, 

групи «Coldplay» і «Davis Spenser Group». 

«Georgia on my mind» представляє доволі розгорнуту композицію у 

вигляді тричастинної форми з кодою. Середній розділ побудований на 

елементах основної теми, яка зазнає значних ритмоінтонаційних змін. У цій 

пісні Рей Чарльз намагався експериментувати з електронним звучанням 

синтезатора того часу, поєднуючи його з різними загальноприйнятими 

інструментами – гітарою, духовими. 

З плином часу жанровий діапазон співака суттєво розширювався, в 

міру того як в його репертуар включалися нові речі найрізноманітніших 

жанрів – від класики кантрі до старомодних романтичних балад, від рок-н-

ролу до сучасних поп-шлягерів. Кожна композиція Р. Чарльза вражає 

глибиною його артистичного перевтілення – ніби він учень самого 

Станіславського. Справжнім реквіємом по Джону Кеннеді стала його 

відчайдушна і гірка «Busted» («Розжалуваний»), випущена на наступний день 

після смерті президента. Ця пісня натякає на те, що антирасистській політиці, 

яку проводив Кеннеді, з його загибеллю прийшов кінець. Знаменитий історик 

сучасної американської культури Ларрі Лі зазначив, що Р. Чарльз повернув 

ситу американську поп-музику і американську культуру в цілому до 

«здатності відчувати душевні переживання». 

Виконавській манері Р. Чарльза властиві: 

- особливий емоційний надрив, підвищена експресивність вираження, 

характерні для стилю соул; 

- наближення джазового вокалу до мовного інтонування – як відверта 

бесіда або лірична сповідь від першої особи; 

- характерний хрипкий тембр голосу в поєднанні з внутрішньою 

енергетикою джазової стилістики, що відтворюють особливий характер 

внутрішнього руху, «драйву»; 
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- велика різноманітність і складність засобів виконавської виразності, 

характерних для естрадно-джазового стилю; 

- щирість, простота висловлювання, яка контрастує з тяжінням до 

ускладнення виконавських засобів виразності і специфічних джазових 

прийомів; 

- виконавський синкретизм як співака та піаніста в одній особі, що 

створюють неповторну індивідуальну манеру висловлювання  –перенесення 

інструментального типу інтонування до вокальної мови. 

Створений Р. Чарльзом соул, як особливий виконавський стиль, не 

просто фіксував спонтанність, безпосередність ліричного почуття, а й втілив 

сферу психологічних станів людини, заглибленої в роздуми та іноді 

кричущої всім оточуючим про життєво важливі проблеми. При цьому стиль 

соул, що увібрав у себе джазові елементи госпел, блюзу і сучасних ритм-енд-

блюзу та фанку, створював атмосферу імпровізації, притаманну «живим» 

виступам за принципом – «тут і зараз». Така індивідуалізована, підкреслено 

експресивна манера висловлювання, як у Рея Чарльза, вплинула на всю 

популярну музику наступних років.  

Н. Дрожжина зазначає, що «вокальне мистецтво естради пронизане 

пафосом особистісного самовираження» [46, с. 9]. Для Джеймса Брауна, 

американського співака, якого називали «хрещеним батьком соула», сенс 

такого самовираження був невід'ємним від долі і прав його нації. 

Л. Мархасьов зазначає, що виконавець «рве душу піснею, як бідою, у будь-

якому “госпел”, у будь-якому блюзі. Усім він надавав характер ритуального 

заклинання, перед яким мають упасти всі перепони» [111]. «Як колоритна 

фігура серед виконавців соул не тільки в музичному, а й у суспільно-

політичному сенсі, він в потенціалі міг стати наступником Мартіна Лютера 

Кінга і очолити боротьбу негрів за свої права. Однак, поступово нав'язана 

масовою культурою установка на погоню за прибутком блокувала його 

соціальну активність» [215, с. 65]. 
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Вербальний компонент соул характеризується перевагою простої 

лексики, повторенням коротких фраз, словесних кліше і емоційних, 

змістовно нейтральних вигуків. З огляду на це, особливу важливість 

набувають нюанси звуковидобування, ведення звуку, агогіки, динаміки, 

акценти драматургії, що урізноманітнюють творчу інтерпретацію. 

Так, виконання Дж. Брауном пісні «Please, please, please» має такі 

особливості: загальна близькість виконання до белтінгу; речитативність у 

випадку багаторазового повторення слів; розщеплення звуку і драйв; 

фальцетна звучність; висхідні гліссандо від звуку чітко визначеної висоти до 

звуку без чітко визначеної висотності («baby», «so»); відкрите горлове 

звучання; розмовне звуковидобування («I just wonna hear ya say») і субтон. 

Як до специфічних фарб виконавець звертається до складного прийому 

вокальної техніки штробас (в кінці пісні «Please, do not go»). Генетичні 

зв'язки з госпел проявляються у вигуку на початку композиції і численних 

наступних криках «oh yea», що мають значення емоційних спонукань [196, 

с. 177]. 

Дискретність мелодики, що складається з дрібних інтонаційних 

структур – фактор гліссандованості, слайдового ведення звуку. Ефект 

інтонаційного ковзання забезпечує виняткову злитість інтонацій, компенсує 

нетривалість інтонаційних і ритмічних структур, викликає певну інтонаційну 

лабільність. Нетривалість інтонацій одночасно з високим емоційним і 

динамічним тонусом, криками і імпровізаційними вокалізаціями 

обумовлюють застосування короткого, позбавленого академічної опорності, 

проте максимально повного дихання. Артикуляційна специфіка виконання 

Дж. Брауна характеризується певною «недбалістю» мови, прискореним 

проголошенням слів, редуціюванням складів, приголосних і голосних у кінці 

слів. 

Підвищений емоційний і динамічний тонус, створення загальної 

екстатичної атмосфери соул виконавець «успадкував» від госпела. У пісні 

«Please …» високий рівень динаміки та експресії обумовлює специфіку 
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драматургії емоційно-динамічного спаду. Повторюваність закликів «Please», 

дубльованих бек-вокалом і мікроспади динаміки в кінці кожного слова 

утворюють магічно-ритуальний ефект рівномірного коливання. Його 

потенційну нескінченність підкреслює і зниження теситури – до штробасса 

на piano [196, с. 178]. Респонсорність, як характерна риса госпела та соул 

загалом, виявляється в партії бек-вокалістів і утворює своєрідне відлуння 

«молитви» про кохання, ділиться з аудиторією і стає основою комунікації-

з'єднання [там само]. На думку І. Хижняка, виконавську манеру Дж. Брауна 

відрізняла «нарочито груба манера виконання» [215, с. 63], основою якої був 

хриплуватий тембр з «надривом».  

Інша, соціально активна, пасіонарна грань творчої установки виконавця 

виявляється в пісні «Say it loud: I am black and I am proud», яка стала 

своєрідним гімном національного самоствердження негритянської громади і 

одночасно знаком радикальних змін в культурі США. Декларативна позиція 

виконавця як національного трибуна в звуковидобуванні виявлена в 

речитативній інтонації; закликах-криках невизначеної звуковисотності з 

драйвом у техніці белтинг; висхідних гліссандо від звуку певної висоти до 

звуків без певної висотності; розмовному звуковидобуванні, зокрема в кінці 

слів. Специфічні ознаки ведення звуку в пісні «Say it loud: I am black and I am 

proud» обумовлені: гліссандуванням, обриванням звучання та інтонаційним 

зниженням в кінці слів і переходом до розмовності. 

Мелодика і ритміка пісні засновані на багаторазовому повторенні 

коротких, перерваних паузами, призовних інтонацій. Це посилює значення 

численних нюансів виконання на різних рівнях: артикуляційному – 

прискореною вимовою і вільним обриванням слів, оскільки зміст словесних 

кліше розкривається завдяки їх повторюваності, темпоритму – прийомів 

агогіки на рівні творчої позиції та іміджу виконавця – граничної енергетики, 

екстравертності та емоційності. 

В умовах дискретності мелодики і ритміки послаблюється значення 

техніки дихання, яке не вимагає опори та витривалості, та посилюється роль 
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бек-вокалу. Дублювання фраз виконавця, з одного боку, відображає показове 

для соул значення респонсорного співу. З іншого, - розмовне 

звуковидобування, граничне посилення динаміки і виняткова темброва 

різноманітність бек-вокалу надають йому статусу хору – голосу народу. В 

цілому це формує показову для соул комунікаційну ситуацію – злиття 

виконавця та аудиторії заради єдиних соціальних ідеалів. 

Арета Франклін, яку прийнято називати «Королевою соул», 

виступила з власним визначенням цього жанру: «Якщо пісня розповідає про 

будь-що, що я пережила або могла б пережити, значить це гарна пісня. Але 

якщо вона мені чужа, то тут я нічого не можу вдіяти. Ось що таке для мене 

соул». Таке особистісне і індивідуалізоване ставлення до цього стилю є 

творчим кредо виконавиці – її спів є відображенням її особистих емоцій, 

тобто вираженням самої себе. Цю думку підтверджують кращі хіти Арети в 

стилі соул — «I Never Loved A Man (The Way I Love You)», «Respect», «Baby I 

Love You», «Natural Woman» та «Since You ` ve Been Gone», виконані з таким 

натхненням, що не було сумніву – народилася велика співачка. 

Виконавську манеру Леді Соул відрізняли виключно гнучкий і сильний 

вокал. Продюсеру Джері Векслеру вдалося перетворити окремі ноти 

задушевного, «спекотного» соул А. Франклін у саму основу виконавської 

манери. Співачка, поєднавши в своїх записах соул із госпел, стає особою 

чорної Америки, що усвідомила свою силу в роки боротьби за цивільні права. 

Її різкий, впевнений вокал у супроводі з новаторськими аранжуваннями був 

прийнятий за еталон класичного соул. 

Композицію «Respect», написану найбільшим майстром класичного 

південного соул Отісом Реддінгом, творчість якого тісно пов'язана з 

боротьбою чорношкірих за свої цивільні права, Арета Франклін перетворила 

на свого роду гімн фемінізму. Ця композиція написана у двочастинній формі 

з динамічною кодою. В основі лежить, як це прийнято в джазових 

імпровізаціях, один єдиний гармонійний зворот T-S, з підкресленням другої 

та четвертої долі. Характер тематизму і принцип його розгортання 
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утворюють жанрово-стильовий сплав госпел і соул – висловлювання від 

першої особи, питальна мовна інтонація з динамічними, нестійкими 

оборотами в кінці фраз, наявність соло і ансамблевого бек-вокалу, що 

виконує функцію контрапункту і врівноважує все гармонічне і мелодичне 

звучання. 

Функція хору в цій композиції двоїста: з одного боку, він виконує роль 

бек-вокалу, але з іншого, – це вираз колективної думки за принципом 

«питання — відповідь». За характером інтонування, хор поліфонічно 

контрастує солістові, поступово варіативно ускладнюючись. Цікавим 

моментом є варіативне ускладнення вимови заголовного слова пісні 

«Respect» по одній літері. Це традиційний спосіб звернути увагу слухачів на 

ключове поняття і створити свого роду кульмінаційну точку. 

У більш пізній період Арета Франклін стала створювати авторські соул 

композиції. У 1972 році вийшов у світ хіт «Day dreaming», в якому втілилися 

весь її талант, як співачки і як композитора. Композиція також має 

двочастинну форму зі вступом і розгорнутою кульмінацією з 

інструментальним програшем. Її відрізняє те, що напевно співачці 

невистачило потенціалу творів, створених для неї раніше іншими авторами, і 

вона намагалася наблизити вокальну партію до розмовної мови, 

використовуючи всі прийоми і засоби виразності госпел та соул. Як і в 

попередній композиції, у цій пісні все побудовано на одному гармонійному 

звороті, який постійно варіюється. Сольному співу контрастує хор. 

Мелодико-декламаційний тематизм зумовлює специфіку виконавської 

манери Арети Франклін, прагнення надати вокальному твору ознак 

розмовної мови. 

Рей Чарльз, Арета Франклін разом з іншими майстрами соул – Семом 

Куком, Отісом Реддінгом, ознаменували епоху розквіту класичного стилю, 

який отримав іншу назву – південний або мемфіський соул. На півночі США, 

в Детройті, виник новий напрям соул – Детройтський соул або так званий 

«Мотаун», названий на ім’я лейбла «Motown», який випускав легкі і ритмічні 
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композиції у виконанні Смоукі Робінсона, Дайани Росс, Стіві Уандера і 

Марвіна Гея. 

Одну з найяскравіших сторінок в історію детройтського соул вписав 

Стіві Уандер. Це легендарний американський соул-співак, композитор, 

піаніст, ударник, гармоніст, музичний продюсер і громадський діяч, який 

зробив величезний вплив на розвиток музики XX століття. 25-кратний 

лауреат премії Греммі, один з основоположників класичного соул і R&B, 

Стіві Уандер – один з найвідоміших вокалістів в світі, його постійно 

включають до «списків кращих вокалістів усіх часів». За життя (у віці 

12 років) визнаний генієм. Осліп незабаром після народження, у віці 

одинадцяти років підписав свій перший контракт із звукозаписною 

компанією «Motown Records», продовжує виступати і записуватися на ній 

донині. Стіві Уандер є музикантом-мультиінструменталістом: володіє 

вокальним діапазоном в чотири октави і неймовірно складною вокальною 

технікою, віртуозно володіє роялем і всіма видами синтезаторів, ударною 

установкою, кларнетом, губною гармонікою. Стіві Уандер домігся видатних 

успіхів на музичному терені, будучи сліпим. 

У творчості композитора-співака поєднуються елементи самих 

різноманітних музичних стилів, серед яких госпел, соул, джаз, рок-н-рол, а 

також латиноамериканські та африканські ритмічні побудови. Деякі 

найвідоміші пісні в стилі соул Стіві Уандера: «My Cherie Amour», «For Once 

in My Life», «Signed, Sealed, Delivered I’m Yours», «Superstition», «Living For 

The City», «Higher Ground»,«All In Love Is Fair»,«Sir Duke», «I Wish», 

«Lately», «I Just Called To Say I Love You». 

«My Cherie Amour» (1969) – класичний зразок стилю соул. Стіві Уандер 

є композитором і автором текстів своїх синглів. Завдяки цьому у 

виконавській інтерпретації яскраво проявляється його талант створювати 

прості для запам’ятовування і простодушні композиції. 

Тематизм пісні увібрав у себе кращі традиції соул, ритм-енд-блюзу і 

поп-музики. На ритм-енд-блюзову ритмічну основу накладається проста 
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невибаглива мелодія, що легко запам’ятовується. Композиція складається з 

трьох куплетів зі вступом і кодою. Зміст пісні – ліричне звернення або 

визнання, викладене в спокійному темпі без екстатичних кульмінацій. Тут 

проявляються риси детройтського, або північного соул, який відрізняється 

від південного більшою комерційною спрямованістю. В цілому музика не 

перенасичена барвистими колоратурами, а навпаки, відповідає популярному 

хіту. 

Ліричний, комерціалізований варіант соул Стіві Уандера, при 

домінуванні естрадної манери, характеризується чіткістю інтонації (на 

відміну від інтонаційної нестійкості «раннього» соул) і артикуляції, 

звукоутворення при диханні на опорі, плавністю голосоведення і рівністю 

звучання голосу в різних регістрах. Зберігаючи зв’язок з раннім соул, 

виконавець звертається до «підтяжок» у звучанні, в основному в 

імпровізаціях, мелізматичних вокалізаціях-імпровізаціях (runs) на одному 

складі і досить тривалому диханні, що містять ознаки культурної пам’яті як 

осучаснена версія госпел. На відміну від раннього соул, співак приділяє 

менше значення респонсорності – бек-вокал виконує функцію не «відповіді», 

а підтримки виконавця. Виконання співака також характеризується 

витонченою технікою філірування звуку і загальною проникливою, лірично-

інтимною творчою установкою, у якій соціальні теми та бунтівні настрої не 

відіграють провідної ролі. 

Проте, переживши 1973 року страшну автомобільну аварію, яка ледь не 

позбавила його життя, С. Уандер дещо переосмислив та змінив свої погляди 

на багато речей. Так, відтоді в його біографії особливе місце належить 

благодійності та допомозі знедоленим верствам населення. Свою місію він 

вбачав й у тому, щоб зробити день народження активіста та суспільного діяча 

Мартина Лютера Кінга (зустріч з яким повністю змінили його погляди на 

місце афроамериканців у суспільстві) національним святом, й чинячи тиск на 

федеральний уряд, виконавець досягає поставленої мети. У 1982 році, з 

метою пропаганди ядерного роззброєння, вже знаменитий співак і 



165 

композитор виступив з Концертом миру. Та найголовнішим вкладом у 

музичне та суспільне життя С. Уандера були його пісні, присвячені захисту 

прав чорношкірих верств населення та досягненню расової гармонії. Одна з 

таких композицій «Ebony and Ivory» була записана разом з Полом Маккартні.  

Попри безсумнівну геніальність С. Уандера, його видатна кар’єра 

знаменита ще й тим, що протягом свого життя співак і композитор постійно 

долає досить серйозні перешкоди і перепони, серед яких фізичний недолік — 

сліпота. Експресивний надтріснутий голос, віртуозна гра на клавішних, 

непідробна чарівність сліпого виконавця здобули йому любов і успіх, як 

серед чорних, так і білих слухачів ще в пору існування жорстких расових 

бар’єрів в американському шоу-бізнесі. 

Починаючи від 1970-х та у 1980-х роках, стиль соул синтезується з 

такими напрямами, як фанк, ритм-енд-блюз, поп, рок, диско. Пріоритету 

набули поп-мелодії і джазова стилістика. 

Лайонел Річі і Уітні Х’юстон – одні з самих комерційно успішних 

виконавиць кінця 1980–1990-х років. Ці співачки прославилися завдяки 

романтичним соул-баладам. За наявними записами цих композицій можна 

судити про деяку емоційну перенасиченість, незважаючи на продуманість і 

бездоганність виконання. Незважаючи на сильний і задушевний вокал, 

відбувається відмова від безпосередніх переживань, на яких була заснована 

класична школа соул, на користь витонченої рафінованості.  

Проаналізуємо відому романтичну соул-баладу «I will always love you» 

Доллі Партон у виконанні Уітні Х’юстон. Композиція написана в 

традиційній пісенній формі з використанням інструментальних соло та 

хорового бек-вокалу. Пісня починається з сольного вступу, що відрізняється 

повною свободою в темпових і динамічних відхиленнях. Вся композиція – це 

свого роду лірична сповідь або прощальне звернення до коханого. 

Тематизм балади ритмічно та інтонаційно підкоряється словам пісні. У 

зв’язку з цим створюється враження, що вокальне інтонування наслідує 

просту тиху мову, яка до кінця синглу на кульмінації перед кодою 
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перетвориться в екстатичні і експресивні вигуки. Свого роду тематичним 

рефреном слугують слова пісні «I wi ll always love you», де звучать єдині у 

всій композиції довгі ноти. Це становить певну виконавську складність, 

оскільки на одному складі вокалістка виспівує різні мелізми і колоратурні 

прикраси. Ці слова з’являються в пісні тричі і кожен раз Уітні Х’юстон 

вдається їх вимовляти з новою силою за принципом наростаючої напруги. 

Кульмінаційною точкою синглу є інструментальне соло, яке яскраво 

врізається в цілісне звукове напруження, створене солістом і бек-

вокалістами. У коді знову звучать тричі заголовні слова і остаточне їх 

проголошення ставить крапку на фінальних акордах. 

Сингл «I Will Always Love You» став для У. Х’юстон найуспішнішим і 

найзначнішим в її кар’єрі. Виконавську манеру Уітні Х’юстон відрізняє 

надзвичайна емоційна глибина і феноменальний голос з широким співочим 

діапазоном, сила і краса естрадно-джазового вокалу. 

Сучасні виконавці роблять ставку не стільки на оновлений соул, 

скільки на досить агресивну, комерційно орієнтовану практику. 

Найбільшими майстрами оновленого соул 1980-х, які відкривали горизонти 

його розвитку, були Прінс, Майкл Джексон і Джордж Майкл. В їх 

творчості принципово експериментальний дух гармонії поєднується з 

граничною внутрішньою емоційністю, з одного боку, а з іншого, – поп-

культура за рахунок своїх жанрових різновидів (хіп-хоп, диско, рейв тощо) 

справляла безпосередній вплив на подальші шляхи оновлення стилю соул. 

Розглянемо сучасні зразки соул синглів на прикладі виконавської 

творчості Майкла Джексона. Однією з ранніх композицій «I`ll be there», 

виконаних М. Джексоном на початку його співочої кар’єри, ще в складі 

групи «The Jakson 5». Ця пісня стала популярною завдяки незвичайно 

гармонійному вокальному виконанню, яке інші колективи намагалися 

перевершити протягом наступних десятиліть. Юному Майклу вдалося 

напрочуд тонко відчути і передати настрій пісні. Горді і Смокі Робінсон, 

автори композиції, продовжували захоплюватися тим, як виконавська 
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майстерність Майкла зробила створену в кращих традиціях класичного соул 

пісню неймовірно популярною, і стала підтвердженням виконавської зрілості 

юного обдарування. 

«You are not alone» (1995) – презентує сучасний стиль соул, що увібрав 

у себе риси поп і ритм-енд-блюзу. Цей сингл наближається до ліричної соул-

балади. За своїм тематизмом, композиція відповідає тодішнім вимогам, що 

пред’являються до поп-виконавців – доступність і легкість сприйняття. Але 

все ж таки, ця пісня почасти не є поп-продуктом, оскільки пов’язана з 

особистими автобіографічними подіями в житті співака. Визначимо, які саме 

риси дають змогу вважати цю композицію належною до стилю соул: 

- імпровізаційне начало і виконавська свобода, що створюють для 

співака широкі можливості щодо індивідуалізованого донесення змісту 

тексту; 

- спокійний розмірений темп і наявність фіксованого ритмічного 

супроводу в акомпанементі, на основі якого відбувається наскрізне 

динамічне наростання до кінця композиції; 

- бек-вокалісти і хор, що створюють свого роду поліфонічний 

контрапункт з сольною партією; 

- ліричні відступи і інструментальні програші, що ускладнюють 

виконавську фактуру; 

- сольні репліки, що створюють поліфонічне протиставлення хору 

(хор продовжує вести основну мелодію. Це відмінна риса соул, що прийшла з 

традицій госпел сонгів). 

Ще один хіт М. Джексона «Earth song» (1996) – соул-балада, яка 

містить елементи блюзу і госпел. У цьому власному творі М. Джексон 

звертається до проблем навколишнього середовища і благополуччя тварин. 

Саме ця тематика є традиційною для соул композицій, оскільки відроджує 

той драматизм і загострення пристрастей, характерний для 1960-х років. 

Тематика, що підіймається в пісні, дуже серйозна і позбавлена розважального 

настрою. Цей сингл споріднений з ранніми композиціями Сема Кука, Отіса 
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Реддінга, Арети Франклін, в яких підіймалися злободенні проблеми 

суспільства. 

Композиція починається практично акапельно – мелодія підтримується 

декількома акордами. Далі тематизм поступово розростається, утворюючи в 

кінці динамізовану коду. Ця соул-балада відрізняється особливою складністю 

виконання й передбачає володіння співаком широким співочим діапазонами 

та майстерністю джазової імпровізації. Протягом усієї композиції особливу 

функцію виконує хор – образ людства, до якого звертається співак. Ця лінія 

підтримується до самого кінця: соліст звертається з питаннями, відповіді на 

які він остаточно не отримує.  

Таким чином, в цьому синглі дуже яскраво проявилися традиції госпел, 

ритм-енд-блюзу і поп-музики, що ознаменували збагачення стилю соул 

різними жанрово-стильовими елементами сучасної музики. 

3.3. Стиль соул у сучасному українському вокальному естрадно-

джазовому мистецтві 

У культурно-мистецькому просторі України в ХХІ столітті чітко 

простежується феномен різноманіття стильових напрямів, який проявився в 

тенденції до поєднання різноманітних стилів та жанрів, їх міксту. Серед 

відомих українських виконавців естрадного спрямування, творчість яких 

побудована на використанні елементів стилю соул - Сусанна Джамалединова 

(Джамала), Гайтана-Лурдес Ессамі (Гайтана), Анастасія Осипенко. 

Так, зразком стильового міксту є виконавство Сусанни 

Джамалединової – Джамали. яка в альбомі «Подих» (2015) поєднала риси 

соул, фанка, електроніки, драм-н-бейс, ритм-н-блюзу, даунтемпо. 

Риси соул виявляються передусім у творчій позиції співачки, її 

прагненні винятково щирого і сердечного «співу душею», що відзначав 

творчість видатних соул-виконавців. 
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Художню цілісність альбому «Подих» зумовлює єдність драматургії та 

унікальна значимість у кульмінаціях гранично емоційних розспівів-

вокалізацій і вигуків, притаманних соул. У пісні «Подих», позначеній 

посиленням рис соул в кульмінаціях (як і в усіх піснях альбому), це відбиває 

зростання експресії, поступова заміна субтону, звуковидобування, 

заснованого на розмовній позиції співацького апарату, слабкому імпедансі 

(зворотному акустичному опорі, який відчувають складки з боку 

ротоглоточного каналу) та неопертому диханні, збільшенням опори дихання, 

середнім імпедансом і відкритим звучанням [207, с. 114]. 

У «Подиху» респонсорні, експресивні перегуки солістки та бек-вокалу, 

що сягають соул 1960-х років минулого століття, зумовлюють підміну 

функцій бек-вокалу, який домінує в кульмінації, та солістки, партія якої стає 

мереживом змістовно нейтральних мелізмів, і формують притаманну соул 

непублічність виконання, первинну єдність виконавиці та слухачів 

[207, с. 114]. 

Значимість соціальної та лірико-побутової тематичних ліній 

[111, с. 199; 232, с. 65] – характерна риса соул. Соціальну лінію в альбомі 

репрезентує пісня «Шлях додому», в якій повтори ключової семантеми 

(дорога додому) актуалізують значення архетипу «битого шляху» – 

драматичного буття українства, активізують духовну пам’ять нації, процес її 

консолідації в опорі на вічні духовні настанови. В «Неандертальцях» 

експресивні мелізматика, вокалізації та вигуки (інколи з офф-пітчем) 

відбивають обурення духовним зубожінням позбавлених духовної пам’яті 

людей, в яких «душа ще з дерева не злізла». 

У пісні «Чому саме тебе» близькість до соул виявляється в напрузі 

емоцій, лабільній інтонації (офф-пітч, мікрогліссандо з невизначеною 

інтонаційною вершиною), вигуках, тривалих імпровізаційних вокалізаціях-

мелізмах, підкресленні артикуляцією гострих ритмів (з усіченням останніх 

звуків слів), відкритому звучанні, белтінгу тощо. Динамічно насичені 

повтори змістовно-семантичного стрижня пісні («чому саме тебе») формують 
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комунікацію, що резонує з характерними для соул «атмосферою соборності», 

ефектом гіпнотичного нагнітання [111, с. 198–199], екстатичної єдності 

співачки та аудиторії. 

Пісня «Hate love» – соул-кульмінація альбому. Про це свідчить 

загальний високий емоційний тонус, напружене й пронизливе звучання з 

наближенням до шауту і белтінгу, «необроблений», гучний вдих (що є 

суттєвим засобом виразності), численні вокалізації, багаторазові повтори 

ключових інтонем і семантем, висхідні та низхідні мікроглісандо офф-пітч та 

розмовне звуковибування при усіченні останніх звуків у словах тощо [207, с. 

115]. Ліричну лінію альбому складають пісні «Ночь», в якій імпровізаційні 

вокалізації-ковзання створюють магічну образність; Обещание», в якій 

переривання вокалізацій «коротким» диханням без міцної опори відбиває 

виняткову зануреність співачки в акт виконавства, а підкреслення ритму 

оплесками бек-вокалу співвідноситься зі стилістикою соул;«Sister's lullaby», в 

якій респонсорні перегуки з бек-вокалом відіграють значиму композиційну 

роль і забезпечують єдність виконавиці й слухачів [207, с. 115]. 

Виявлені особливості втілення характерних рис соул у виконавстві 

Джамали є показовими і в пісні «Заплуталась». Драматургія енергетичного 

нагнітання формує особливе інтерпретування ознак соул – поступовість їх 

виявлення, домінування в кульмінації та згасання у фіналі твору. Серед таких 

ознак – респонсорні репліки бек-вокалу, мелізматика (з гліссандо офф-пітч), 

вербально нейтральні, емоційно насичені розспіваними складами і вигуками. 

Досліджуючи fank, І. Яркіна підкреслює, що, «як й інші доджазові 

форми, soul у процесі асиміляції його з естрадною поп-культурою став 

синтетичним комунікативним феноменом, у якому під значним впливом 

джазу «естрадність» сполучалася з корінною аутентикою» [232], значущість 

народного коріння соул як джерела його популярності відзначає І. Хижняк 

[215, с. 71–72]. 

Відзначені Ю. Карчовою такі риси українського народнопісенного 

виконавства, як індивідуалізм виконання, «емоційність і інтровертизм 
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(високий емоційний тонус, насиченість засобами посилення виконавської 

експресії – „мережаність” і хроматизація інтонаційного рельєфу, 

складорозспіви <…> імпровізаційність, емпатичність, “переймання” актом 

виконання як життя у пісні, насиченість вигуками); кордоцентризм 

(виняткові природність і щирість <…> активна соціальна позиція виконавців 

народної пісні)» [71, с. 10–11], близькі інтерпретації соул у творчості 

Джамали. Це виявляється на рівнях: 

- артикуляції – у довільному, проте емоційно, образно й драматургічно 

обґрунтованому скороченні останніх звуків слів; 

- опорі на слабкий імпеданс (із заміною його середнім у кульмінаціях); 

- інтонації – у певній лабільності внаслідок офф-пітчу, мікрогліссандо, 

зокрема висхідних і низхідних «нівелювань» інтонаційної визначеності 

останніх звуків у словах і – особливо – у значущості імпровізаційних 

вокалізацій та мелізматики, що стають основними засобами виразності в 

кульмінаціях; 

- динамічному та емоційно-образному рівні – у граничному 

емоційному тонусі, експресивності кульмінацій пісень; 

- композиції – у суттєвому значенні респонсорних реплік бек-вокалу, 

котрий інколи набуває статусу колективної особи, що функціонально 

підмінює співачку; 

- комунікації - у формуванні атмосфери комунікативної єдності 

(інколи екстатично забарвленої), консолідації та активізації спільноти заради 

осмислення духовних і соціальних проблем [207, с. 115]. 

У 1980-х роках дослідники, осягаючи специфіку соул, з певним 

сумнівом запитували: «Чи не зміліє «соул», чи не стане він також гострою 

комерційною приправою у вакханалії споживання?» [111, с. 201]. 

Виконавство Джамали – художньо переконливий доказ органічності 

«входження» соул (завдяки його близькості рисам народнопісенного 

виконавства) в сучасну українську естраду. 
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Україномовний варіант соул та прецедент його інтровертної 

інтерпретації – альбом Анастасії Осипенко «Дієслова наказового способу». 

Драматургія сталості, дотримання у кожній пісні константних емоційності, 

образності та психологічного стану, зокрема внаслідок максимально 

вирівняної динаміки, зумовлює особливе значення нюансів інтонування, 

звуковидобування, звуковедення, дихання, артикуляції тощо. Лабільна 

інтонаційна «аура» альбому утворена рясною мелізматикою, тривалими, 

змістовно нейтральними, проте емоційними вокалізаціями, висхідними та 

низхідними гліссандо, інтонаційно «розмитими» під’їжджаннями до звуку та 

від звуку зі схлипуваннями. Офф-пітч, як значимий засіб виразності, створює 

в альбомі мелодичне «мереживо» з коливаннями інтонацій (зокрема 

нетемперованих) і ритму. 

Внутрішньо спрямована енергетика на рівні звуковидобування 

виявляється в своєрідному тембровому «дряпанні» та інтонуванні-

схлипуванні, особливо в кінці слів. Драматургічно, емоційно й образно 

значимими засобами виразності в альбомі є підкреслені, «неакадемічні» 

гучне дихання та специфічна нечітка артикуляція й переростання останньої 

голосної слова в першу голосну наступного слова, зумовлені слабким 

імпедансом, дотриманням мовної позиції співацького апарату та частим 

переходом до мовного звуковидобування, зокрема в кінці слів. Як і щирість, 

безпосередність емоційного вираження та створення єдиного з аудиторією 

емоційного простору, охоплення слухачів ліричною експресією, ці 

виконавські ознаки співвідносяться зі стилістикою соул [207, с. 116]. 

Ще одна відома українська співачка, у творчості якої пοєднуються 

манера сοул-виконання з танцювальнοю стилістикοю – Гайтана-Лурдес 

Ессамі, відома, як Гайтана. Її пісні, автοром більшοсті з яких є сама 

виконавиця, пοєднують елементи сοул, джазу, блюзу, фοльк-музики та фанк. 

Унікальність варіювання соул Гайтаною зумовлена тембром її голосу, 

котрий визначають як «чорний», і синтезом рис соул, поп-музики та 

народнопісенного виконавства. Це доводять відкритий, «білий» звук («Сонце 
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нам сяє»), епізодичне дотримання горизонтальної позиції артикуляційного 

апарату - народний спів «на посмішці» («Відшукаю»), підкреслення та 

часткове проспівування приголосних («Я дышу тобой», «Тайные желания»), 

висхідні мікрогліссандо (посилання звуку в «далечінь») з обриванням 

звучання, ладова нейтральність («Діти світла»), повтори коротких інтонем 

(«Танці») тощо. 

На відміну від інтровертних модифікацій соул у творчості Джамали та 

А. Осипенко, відверто емоційне виконавство Гайтани – його екстравертна 

версія. На рівнях емоційності, динаміки та драматургії це демонструє 

експресивна динамічна домінанта – дотримання fortissimo і forte (рідше mezzo 

forte, як виняток – piano) і своєрідна кульмінаційність, мінімалізація 

емоційних нюансів, зокрема притаманна соул, специфічність фіналів-

обривань («Відшукаю»). При дикційній чіткості Гайтана звертається до 

«широкої» артикуляції, наближеної до співу «на посмішці», підкреслення 

приголосних і частковим їх проспівуванням. 

У виконавстві Гайтани домінує середній імпеданс із переходом до 

сильного переважно в моменти особливого емоційного напруження, зокрема 

в масштабних і образно, емоційно детермінованих вокалізаціях («Два вікна»). 

Із соул виконавство Гайтани також єднають: 

- рясні мелізматика та мікрогліссандо, зокрема й висхідні в останніх 

звуках слів («Діти світла», «Танці», «Відшукаю», «Я дышу тобой», «Лондон-

дожди»); 

- обривання звучання з мікрогліссандо, висхідними так званими соул- 

«підтяжками» («Кто я для тебя?») з інтонаційною «розмитістю» («Хто ти», 

«Слушаю и повинюсь», «Скучаю»); 

- імпровізаційні експресивні вокалізації («Два вікна» – белтінг, 

«Відшукаю», «Але», «Там, де голос твій»), вигуки. 

Спорідненість із соул на рівні звуковидобування виявляється: 

- у відкритому, пронизливому звуці (інколи максимально близьким 

народнопісенному виконавству); 
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- белтінгу («Самый лучший», «Сонце нам сяє» та ін.); 

- фальцеті («Відшукаю» – при комп’ютерній обробці голосу, «Самый 

лучший», «Я дышу тобой» та ін.). 

- На композиційно-структурному рівні: 

- у значимості респонсорності («Я дышу тобой»); 

- бек-вокалу, що інколи постає як колективна особа та функціонально 

підмінює співачку («Відшукаю», «Але»); 

- магічних повторів інтонем і семантем [207, с. 116]. 

Зазначимо, що творчість Гайтани позбавлена характерної для соул 

соціальної проблематики, проте на рівні комунікації певні асоціації та 

відвертості. 

Отже, естрадне спрямування українського вокального мистецтва 

сьогодення характеризується зверненням до широкого спектру жанрів та 

стилів, пояснення чому можна знайти в особливостях сучасної культурної 

ситуації, її темпах розвитку та змінах. Так, творчість таких виконавців, як 

Джамала, Гайтана, Анастасія Осипенко характеризується не лише мікстом 

різноманітних музичних напрямів, серед яких і досліджуваний нами стиль, а 

й новим напрямом сучасної української естрадної музики. 

Безпосередній зв’язок українського естрадного музичного мистецтва у 

ХХІ столітті з такими стилями та напрямами, як рок, соул, джаз, поп, мелос 

тощо, не лише значно сприяє збагаченню національної музичної культури 

естрадного спрямування, а й робить останню справжнім 

загальноєвропейським явищем. 

Висновки до третього розділу 

1. Завдання, поставлені в третьому розділі, потребували висвітлення 

соціокультурних чинників формування соул, відзначення його національної 

та соціально-бунтарської суті. Продемонстровано наявність показової для 

соул світоглядної позиції митця і комунікативної атмосфери, основою якої є 

єднання виконавця з аудиторією на ґрунті спільної культурної пам’яті і 

соціальних ідеалів. 
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Виконавська специфіка стилю соул полягає в майстерності і 

експериментальному підході естрадно-джазового вокаліста, який гармонійно 

поєднує гранично емоційну форму інтонування з пошуком нових способів 

виразності. Специфіка естрадно-джазового вокалу залежить від спеціальних 

прийомів виконання, які використовуються в сучасній практиці вокалістів: 

імпровізаційність, респонсорна техніка, офф-біт, лабільне інтонування, 

розщеплення, драйв, субтон, обертонів спів, гліссандо, фальцет, йодль, 

штробас, белтінг. Серед інших специфічних особливостей виконання музики 

у стилі соул досліджено: специфіку взаємодії виконавця-вокаліста з 

електромузичною технікою; роль та характерні особливості вимови тексту, 

як одного з найважливіших засобів виразності. До композиційних принципів 

(особливостей формоутворення) у вокальних творах стилю соул належать: 

блюзова форма, пісення форма, соул-балада. 

2. Адекватна інтерпретація змісту вокального твору соул-виконавцем 

полягає в його здатності ідентифікувати пісенну композицію з художніми 

образами, з системою різноманітних музичних стилів та жанрів, що є умовою 

досягнення найважливішої мети співака – зацікавлення слухацької аудиторії, 

донесення до останньої змісту музичного твору. Аналіз особливостей 

виконавської інтерпретації соул композицій видатними майстрами естрадно-

джазового вокального мистецтва другої половини ХХ століття Р. Чарльза, 

Дж. Брауна, А. Франклін, С. Уандера, У. Х’юстон, М. Джексона та ін. 

продемонстрував використання у соул-композиціях традицій госпел, ритм-

енд-блюзу, поп-музики, які ознаменували збагачення стилю соул різними 

жанрово-стильовими елементами сучасної музики. 

3. У сучасній українській естраді соул репрезентовано інтровертною 

(Джамала, А. Осипенко) та екстравертною (Гайтана) модифікаціями, які на 

різних рівнях виконавства зберігають такі його риси: рясні мелізматика та 

вокалізації (зокрема імпровізаційні – Джамала, Гайтана); лабільність 

інтонування (офф-пітч, гліссандо, висхідні та низхідні під’їжджання до 

звуків); «неакадемічні» звуковидобування (при мовній позиції співацького 
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апарату, перевазі слабкого та середнього імпедансу, відкритому звуці), 

звуковедення, дихання (особливо у творчості А. Осипенко), артикуляції; 

обриви звуку в кінці слів; виконавська експресія; белтінг і фальцет; 

значимість респонсорності, повторюваності інтонем; підміна функцій 

співачки та бек-вокалу; єднання зі слухачами на ґрунті звернення до гострих 

соціальних проблем (Джамала), осмислення духовного буття та 

особистісного почуттєвого світу людини (А. Осипенко), виняткової ліричної 

сповідальності та відвертості (Гайтана). 

Основні наукові результати за матеріалами третього розділу 

опубліковані в працях автора [174; 196; 197; 206; 207; 209; 210; 247]. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі здійснено теоретичне обґрунтування та 

запропоновано цілісне вивчення стилю соул, його функціональної та 

жанрово-стильової специфіки в контексті естрадно-джазового виконавства 

другої половини ХХ століття. Проведене дослідження й виконання 

поставлених завдань надали підстави зробити такі висновки. 

1. Розкрито ступінь дослідженості проблеми стилю соул на основі 

історико-генетичного, історико-хронологічного та виконавського підходів 

З’ясовано, що генетичним джерелом виникнення стилю соул є поп-культура 

південних штатів Америки (1960-ті роки), що стійко увійшла до сфери 

сучасної джазової музики. Доведено, що в умовах відсутності єдиного 

визначення дефініції соул існує множинність інтерпретацій досліджуваного 

феномену, що осмислюється як певна емоційна палітра, стиль, жанр, 

вокальна форма, вокальна техніка. У сучасному музикознавстві не має й 

чітко визначеної наукової думки щодо його витоків (афро-американський 

фольклор, сакральна - госпел, масова популярна музика).  

Доведено, що соул є змішаним стилем, відкритим до нових пошуків та 

експериментів і представлений різними жанрово-стильовими модифікаціями. 

Будучи відображенням особистісного та внутрішньо-чуттєвого світу людини, 

феномен соул у роботі інтерпретовано ширше його онтологічного визначення 

(жанр або стиль) як особливий склад світосприйняття, світогляду, 

світорозуміння, що функціонує на двох рівнях – розважальному і релігійно-

духовному.  

2. Визначено поняттєвий апарат дослідження. З’ясовано, що поняття 

«соул» має низку дефініцій, які розкривають характерні особливості цього 

феномену, а саме: це музичний вираз особливого світорозуміння, пов’язаний 

з ідеєю визволення через співчуття, прояв самосвідомості, волелюбності і 

протесту проти соціальної несправедливості; характерний емоційно-

психологічний стан музиканта або слухача, що виникає під час виконання 

або сприйняття соул-композицій: внутрішня концентрація, інтровертний тип 
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ліричного висловлювання, що досягає в кульмінаційних зонах надзвичайно 

екстатичного вираження ліричних почуттів, акцентування уваги як на 

особисті, так і на громадські проблеми; стиль, манера, спосіб музичного 

висловлювання – стримано-екстатична манера виконання, властива 

музиканту-виконавцю або композитору, музичному твору, типові для соул 

прийоми інтонування, артикуляції, фразування та інші засоби виразності, що 

сприяють створенню особливого колориту; жанрово-стильове явище з 

властивою йому своєрідністю жанрового змісту і засобів вираження, 

виконавської манери і стилістики, інструментарію, що сформувався під 

впливом традицій афро-американського фольклору, а також різних стилів та 

жанрів джазової класики (спірічуел, госпел, блюз) і тенденцій естрадної 

популярної музики; комплекс музично-виражальних засобів і виконавських 

прийомів, властивих окремому виконавцю як прояв індивідуальних якостей 

співака, зокрема джазова манера виконання, характерні вокальні тембри, 

фразування, «атака» звуку. Таке трактування поняття зумовлено 

індивідуально-особистісними якостями кожного виконавця (темброве 

забарвлення голосу, наявність мелізматики, імпровізація, свінгованість, 

наявність скет-вокалу, граул-манери, дьоті-тонів, гліссандо, белтінгу, 

«інструментального» типу співу тощо). 

З метою узагальнення існуючих дефініцій у роботі запропоновано 

авторське тлумачення змісту ключового поняття дослідження: це стильовий 

напрям в естрадно-джазовому вокальному мистецтві другої половини ХХ 

століття, сформований під впливом традицій афро-американського 

фольклору. В ньому жанрово-стильові елементи джазового мистецтва 

збагачені новаторськими засобами виразності.  

3. Виявлено жанрово-стильові ознаки стилю соул, як феномену світової 

музичної культури, які систематизовано: за формою творів згідно 

композиторського тексту (ліричні пісні, соул-балади або вільні соул-

композиції з імпровізаційними відхиленнями від тексту); за змістом 

(драматичні і ліричні соул-композиції); за манерою виконання – шаут-соул 
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(на основі декламаційної, «крикової» манери), мелодійний соул (переважання 

співучості та кантиленності); за засобами виконання (вокальний, вокально-

інструментальний, інструментальний); за регіональною і національною 

специфікою («мемфісський», «детройтський», «чиказький», 

«філадельфійський» / блакитноокий, північний і південний); за стильовими 

модифікаціями (кантрі-соул, латин-соул, поп-соул, психоделічний соул, соул-

джаз, соул-блюз); за історичними типами (класичний соул, оновлений соул, 

сучасний / новітній соул). 

4. Обґрунтовано специфіку стилю соул у естрадному-джазовому 

вокальному мистецтві другої половини ХХ століття. На сучасному етапі 

соул-традиція спостерігається практично в усіх найважливіших стильових 

розгалуженнях естрадно-джазової культури. Стильові елементи соул є 

невід’ємними атрибутами багатьох стильових форм сучасної джаз-, поп і рок-

музики. Сучасний стиль соул вирізняється вкрай емоційною, стримано-

екстатичною манерою інтонування, сповненої новітніми музично-

виражальними засобами, новітніми виконавськими прийомами та 

вокальними техніками. 

Ці особливості соул характеризують його як найбільш гнучке стильове 

явище, здатне до синтезування різних жанрово-стильових компонентів. Це 

дозволяє вважати соул синтезованим стилем, основу якого становлять 

жанрово-стильові елементи як джазової, так і поп, рок-музики. 

5. Проаналізовано особливості виконавської майстерності та визначено 

необхідні професійні якості естрадно-джазового співака в стилі соул. 

Доведено, що естрадно-джазовий вокал у стилі соул – це специфічний вид 

виконавської діяльності, що поєднує різні виконавські манери сучасного і 

традиційного вокального мистецтва, серед них: фольклорна 

(народнопісенна), академічна і джазова. З’ясовано, що особливості 

виконавської майстерності естрадно-джазового співака в стилі соул 

полягають в індивідуальних тембральних якостях голосу і прийомах 

виконання, які використовуються в сучасній практиці співаків: опора на 
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імпровізаційність, респонсорна техніка (питально-відповідальний принцип 

музичного формоутворення), офф-біт (створення метроритмічних конфліктів 

у джазовій імпровізації), лабільне інтонування («блюзові тони»), шаут-

ефекти, офф-пітч, дьоті-тони, граул-манера), белтінг, гліссандо, мелізми і 

прикраси.  

Зазначено, що сучасне українське естрадне мистецтво визначається 

зверненням до широкого спектру жанрів і стилів, що виникають як наслідок 

культурних змін та суспільних уподобань. Серед відомих українських 

естрадних співаків виконавцями у стилі соул є Сусанна Джамаледінова 

(Джамала), Гайтана-Лурдес Ессамі (Гайтана), Анастасія Осипенко. Творчість 

цих співачок характеризується не лише мікстом різноманітних музичних 

напрямів, а й утворенням нових напрямів сучасної української естрадної 

музики. Синтез української естрадної музики зі стилями соул, рок, джаз, поп, 

мелос сприяє збагаченню національної музичної культури естрадного 

спрямування. 

Дисертація не вичерпує усіх можливих аспектів вивчення стилю соул у 

контексті розвитку естрадно-джазового вокального мистецтва другої 

половини ХХ століття. Подальше дослідження стилю соул може бути 

продовжене за напрямком інструментального виконавства з визначенням 

засобів музичної виразності, репертуару, особливостей творчості виконавців 

та композиторів. 
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