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офіційного опонента на дисертацію 
«Стиль соул в естрадно-джазовому вокальному мистецтві 

другої половини XX століття» М. М. СМОРОДСЬКОЇ, 
поданої на здобуття наукового ступеня 

кандидата мистецтвознавства 
за спеціальністю 17.00.03 -  музичне мистецтво

Представлена на розгляд дисертація М. М. Смородської охоплює три 

значимі галузі сучасного музичного виконавства: естрадно-джазове мистецтво, 

вокальні жанри в естрадно-джазовому виконавстві та соул другої половини XX 

ст., що займає певне місце в еволюційному процесі виконавської системи джазу 

після регтайму, діксиленду, блюзу, свінгу, року та інших видів джазової 

виконавської культури. Кожна з цих галузей має на сьогодні суттєве 

обґрунтування в англомовних, російських та українських наукових працях, як 

то: Джеймс Коллієр -  СІЛА, Валентина Джозефівна Конен -  Росія (в 1921-1931 

роках проживала в СІЛА), та -  Володимир Миколайович Откидач, що за цією 

проблематикою захистив першу докторську дисертацію в Україні.

Напрями досліджень можна розрізнити на 1. історико-мистецький Дж. 

Коллієра та інших англомовних і російськомовних авторів в цьому ракурсі 

вивчення джазової проблематики, 2. виокремлення третього пласту музичного 

мистецтва з новими масовими жанрами в музиці XX ст. -  персонально -  

В. Дж. Конен, 3. культурологічний в Україні, започаткований дослідженнями 

В.М. Откидача.

Такий підхід з цих висхідних позицій щодо представленої дисертації 

надає змогу виявити актуальність, новизну та індивідуальний внесок 

дисертантки: перший та третій напрями в дисертації переважають над другим, 

оскільки ідеї та погляди В.Дж. Конен потребують фундаментально- 

комплексного осягнення музичної історії Європи з розмежуванням на: 

а) професійно-композиторський (оперно-симфонічний) пласт, б) фольклорний 

та в) самостійний художній пласт масових жанрів у музиці кожної епохи від
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трубадурів і мінезингерів Середньовіччя до різновекторної еволюції джазу 

XX ст.

Можна стверджувати, що в дисертації висвітлюється тема еволюційного 

процесу від історично ранніх жанрів і форм джазу до, конкретно, соул 60-х 

років XX ст., що характеризується автором як стильовий напрям в джазових 

межах третього пласту сучасного музичного мистецтва. Подібна проблематика 

виходить за межі академічних праць з професійно-композиторської і народної 

(фольклор) творчості з міською музикою демократичного напряму. Постає 

питання, за Конен, позаєвропейського впливу, вторгнення в музичне мислення 

західної формації. Формування так званої «легкої» музики та проникнення на 

естраду джазових форм визначили традиційний розвиток цього мистецтва на 

рівні третього самостійного пласта музичної культури сучасної епохи.

Стилістичне різнобарв’я масових жанрів, що наводиться в дисертації, так 

чи інакше пов’язані з джазовою музикою та створюють «музичну атмосферу 

епохи» (В. Дж. Конен). В дисертації наводиться лінія: джазова культура -  

культура соул як нова течія в другій половині XX ст. з новою художньою якістю 

виконавства подібно переходу класичного джазу в період свінгу. Отож, 

постановка проблеми за темою дисертації є актуальною, з великою мірою 

новизни, у своїй концепції опирається на дослідження як зарубіжних, так і 

українських дослідників. Практичного значення набувають перегляд і 

уточнення дефініції малодослідженого стилю соул як «сплав принципів та 

елементів європейської та африканської музики» [Дис. -  С. 62], -  феномену, 

який виходить за межі поняття тільки вокальних жанрів.

Дефініція феномену, за автором дисертації, визначається на рівні опису 

«інтуїтивних уявлень про соул» [Дис. -  С. 49], свідчить про відсутність єдиних 

музично-естетичних ознак, що унеможливлює визначення соул як стильового 

напряму. З одного боку, констатує дисертантка, «старі визначення соул ... 

втратили сенс, а з іншого, -  створили «творчу домінанту ... стильового явища» 

[Дис. -  С. 49]. За мету дослідження авторкою обрано -  визначення та 

теоретичне обґрунтування жанрово-стильової та виконавської специфіки соул в
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естрадно-джазовому вокальному мистецтві [Автореф. -  С. 2]. Добре виписані 

також методологія і теоретична база наукової праці, огляд використаної 

літератури в першому розділі.

Дисертантка прагне обґрунтувати соул на рівні узагальнюючого, стосовно 

інших стилів вокального виконавства естради та джазу, поєднавши ці два 

напрями в музичній культурі сьогодення. Звідси -  «запропоновано авторське 

трактування стилю соул, як стильового напряму в естрадно-джазовому 

вокальному мистецтві другої половини X X  століття, сформованого під 

впливом традицій афро-американського фольклору, в якому жанрово-стильові 

елементи джазового мистецтва збагачені новаторськими засобами 

виразності» [Дис. -  С. 50].

Суттєвою особливістю соул, як виконавського стилю, наголошується в 

дисертації, 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» [Дис. -  С. 50]. 

Разом з тим, вокально-виконавський стиль соул підкоряється певним завданням 

і професійним вимогам відповідно стилістиці естрадно-джазових вокальних 

жанрів і визначаються конкретними творчими особистостями -  третій розділ 

дисертації.

Використання природи співацького голосу в жанрах соул не підпадає під 

класифікацію голосів та академічне визначення вокального мистецтва в 

оперному і вокально-камерному виконавстві, а також не відповідає вокальній 

манері співу фольклорних жанрів. Засоби виразності соул мають особливе 

звукоутворення з використанням фальцету як у чоловіків, так і у жінок, що 

співають грудним регістром в естрадній манері з високою теситурою співу. 

Соул-спів не є однорідним ні за виразно-виконавськими засобами, ні за 

естетичними уподобаннями, але має широкий діапазон змістовності, образів та
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емоційно-психологічних станів. Саме таке функціонування соул в естрадно- 

джазовому виконавстві вирізняє його в певний еволюційний напрям третього 

пласта музичної культури XX ст., що виходить за межі жанру та не вкладається 

в поділ «композиторська творчість -  фольклор», межуючи з ними як 

самостійний пласт музичної культури в історико-теоретичному ракурсі.

Концепція соул в дисертації свідчить про нову масову культуру в XX ст., 

яка поки-що є поза увагою авторів академічних праць з оперно-симфонічної та 

фольклорної проблематики. Ось тому стилістичне різнобарв’я соул в сукупності 

створює, за Конен, «музичну атмосферу епохи» та формує масову психологію в 

музиці XX ст.

Особливе місце в дисертаційній концепції займає естрадне виконавство в 

Україні: «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» [Дис. -  С. 174].

Авторка концептуально доводить, що «соул є змішаним стилем, 

відкритим до нових пошуків та експериментів і представлений різними 

жанрово-стильовими модифікаціями» [Дис. -  С. 177]. Остаточне авторське 

тлумачення змісту ключового поняття дослідження [Дис. -  С. 178] можна 

вважати обґрунтованим.

Дисертація заслуговує позитивного відгуку, але виникають уточнюючі 

питання щодо стану вокального мистецтва в соул:

1. Чи впливає академічний сучасний вокал на спів соул? Яким чином?

2. Чому не дана характеристика праці «Третій пласт» В. Дж. Конен, яка 

подана в бібліографії дисертації? Видання помилково вказане -  1995 рік, а не 

1994 як у виданні.
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3. Потребує уточнення -  як технічно поєднуються різні виконавські 

манери сучасного і традиційного вокального мистецтва у художньому соул- 

співі?

Зрозуміло, що представлена дисертація не вичерпує усіх можливих 

аспектів вивчення стилю соул у контексті розвитку естрадно-джазового 

вокального мистецтва другої половини XX ст. В дисертації представлено новий 

погляд на соул-спів в контексті естрадно-джазового вокального виконавства, 

оновлена наукова думка щодо еволюційного процесу джазової культури XX ст., 

непересічна роль якої встановлюється на сучасному етапі українського 

музикознавства. Дослідження М. М. Смородської можна вважати значним 

внеском у вітчизняну науку, що поглиблює науковий контекст художньої 

спадщини вокального естрадно-джазового виконавства.

Дисертація виконана на високому науковому рівні, автореферат та 

публікації відповідають змісту праці. Дисертантка М. М. Смородська має всі 

підстави для присвоєння наукового ступеню кандидата мистецтвознавства за 

спеціальністю 17.00.03 -  музичне мистецтво.

Офіційний опонент -  
доктор мистецтвознавства, професор, 
професор кафедри хорового 
диригування, вокалу та методики 
музичного навчання НШКіМ 
СумДПУ ім. А. С. Макаренка О. Г. Стахевич


