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АНОТАЦІЯ 

Чжан Лін. Шляхи професіоналізації українського вокального 

мистецтва (на прикладі жанру обробки народної пісні). – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі 

знань 02 – Культура і мистецтво за спеціальністю 025 – Музичне мистецтво. 

Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського, 

Міністерство культури та інформаційної політики України, Харків, 2021. – 

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, 2021, 

Міністерство освіти і науки України, Суми, 2021. 

В сучасних культурних умовах полістилістики і поліжанровості, де 

професійне музичне мистецтво відчуває серйозну «конкуренцію» з боку 

популярної естрадної музики в усьому її розмаїтті, джазу, нових стильових 

явищ, які народжуються на стику різних музичних течій, гостро стоять 

питання актуалізації академічної музики – від композиторської і 

виконавської творчості до слухацького сприйняття. Серед музичних жанрів, 

що незмінно користуються популярністю серед широких кіл публіки, окреме 

місце займає обробка народної пісні, що несе в собі комплекс 

закономірностей, чиї витоки містяться як в традиційній національній 

культурі, так і в традиціях академічного музичного мистецтва. 

Оскільки у музичній науці досі цей жанр не має свого цілісного 

системного опису, при цьому отримуючи конкретні характеристики в умовах 

індивідуального композиторської або виконавської творчості, перспектива 

його комплексного вивчення виглядає виразно багатою. З огляду на те, що 

сучасне музикознавство залучає в свою сферу виконавство як жанрово-

стильову, образно-художню, національно-культурну призми, дослідження 

жанру обробки народної пісні представляється перспективним та 

результативним як за поставленими питаннями, так і за шляхами їх 

вирішення. 
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Актуальність теми даного дослідження обумовлена як запитами 

сучасної музичної науки; так і потребами виконавської практики, в якій жанр 

обробки народної пісні міцно зайняв своє місце, об'єднавши в собі якості 

традиційної, академічної та певною мірою популярної музики. 

У дисертації запропонований системний погляд на обробку народної 

пісні, яка в своїй жанровій основі містить якості традиційної та академічної 

музичної культури, що визначає художній потенціал даного жанру як в 

аспекті композиторської, так і в аспекті виконавської творчості. Такий підхід 

відкриває нові перспективи для вивчення жанру обробки народної пісні і в 

сфері теоретичного, і в сфері виконавського музикознавства з відповідними 

виходами на виконавську практику. 

Народній музиці присвячено досить багато досліджень – як в 

історичному, так і теоретичному руслі. Це монографічні праці, дисертації, 

статті, навчальні посібники з історії музики тощо. Серед наукових джерел, 

пов'язаних з обробкою народної пісні, нам не вдалося виявити комплексного 

дослідження, де цей жанр отримав би свою цілісну характеристику. Разом х 

тим, наукових праць у цьому напрямку досить багато, але, як правило, в них 

об'єктом стає обробка народної пісні у проекції творчості конкретного 

композитора чи у сфері музикування, в Україні це часто бандурне 

виконавство, діяльність певних вокальних, вокально-інструментальних, 

хорових колективів. Подібна ситуація складається і в музикознавстві інших 

європейських країн. Серед багатьох досліджень з історії та теорії китайської 

музики теж окремого комплексного дослідження саме про жанр обробки 

народної пісні в китайській академічній музиці поки немає, хоча музичних 

творів такого характеру досить багато. Таким чином, існує серйозна 

перспектива вивчення обробки народної пісні в жанровому аспекті як такому, 

а також в аспекті виконавства. 

Мета дослідження – виявити жанрову специфіку обробки української 

народної пісні та її місце у процесах професіоналізації українського 

вокального мистецтва. 
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Об'єкт дослідження – українська академічна вокальна музика як 

композиторсько-виконавська практика. Предмет дослідження – специфіка 

та шляхи професіоналізації українського вокального мистецтва на прикладі 

жанру обробки народної пісні. Матеріалом дослідження стали твори у 

жанрі обробки народної пісні у різних виконавських версіях. 

Для характеристики жанру обробки народної пісні в аспекті його 

природи у представленому дослідженні обраний комплексний підхід, що 

поєднує жанрову, стильову, інтерпретологічну призми. 

Вперше представлено комплексну жанрову характеристику обробки 

народної пісні і визначено такі жанрові константи, що виокремлюють 

обробку народної пісні з жанрової системи вокальної музики: 

1) виконавсько-інтерпретаційна природу (як синтез цих якостей з обох 

джерел – народного і професійного); 

2) національно-характерне інтонування як у композиторському 

тексті,так і у виконавському прочитанні обробки народної пісні). 

Взаємодія в народній пісні, як і в будь-якому жанрі вокальної музики, 

музики і слова, музичного та позамузичного факторів, дозволяє говорити про 

інтерпретаційність як жанровий параметр обробки народної пісні. Підсумок 

роботи з запозиченим музичним матеріалом також є «продуктом» 

інтерпретації і музикознавцями-інтерпретології класифікується по-різному 

(В. Москаленко називає результат подібної роботи другим видом 

композиторської інтерпретації, А. Хуторська – художнім перекладом). 

З огляду на те, що народна пісня несе в собі важливі жанрові 

особливості народної музичної традиції, зокрема, усну природу побутування 

і притаманну в зв'язку з цим виконавську множинність, ми можемо говорити 

про декілька рівнів інтерпретації в структурі жанру обробки народної пісні. 

Так, тут в єдності виступають інтерпретаційність, що йде від народної 

традиції, колективного авторства (спрямована, як правило, на створення 

регіонального варіанту пісні), і інтерпретаційність, властива академічній 

музиці – як композиторська, так і виконавська, де одним із важливих завдань 
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є створення авторської композиторської та виконавської версії, фіксованого, 

індивідувального авторства. 

Що стосується національно-характерного інтонування, яке несе в собі 

сам музичний текст народної пісні, то він відповідає музичним традиціям 

конкретної національної культури і служить їх знаком, впізнаваним і 

визначальним, у тому рахунку залучаючи широкий культурно-мистецький 

контекст. Композиторська обробка на деяких історичних етапах з метою 

введення народних пісень в ужиток професійного музичного мистецтва за 

допомогою гармонізації, корекції мелодійних інтонацій і метро ритмічної 

основи могла спотворювати первісний вигляд народної пісні, але 

національний інтонаційний стрижень практично завжди залишався 

пізнаваним. У ХХ столітті, коли підхід до фольклорних музичних 

першоджерел був переосмислений в сторону більш дбайливого ставлення до 

автентичного варіанту, інтонаційна характерність обробки народної пісні як 

знака національної культури неймовірно посилилася і була функціонально 

переосмислена, змінюючи відношення до даного жанру у виконавському 

аспекті і аспекті сприйняття. Таким чином, перед композитором – автором 

обробки народної пісні і вокалістом – виконавцем обробки народної пісні 

постали нові завдання відображення тієї самої інтонаційної характерності – 

показника певної національної культури, відображений в мовних фонетичних 

особливостях словесного тексту, в характері народного інтонування, 

голосовий техніці тощо. 

Ці два основних жанрових показника обробки народної пісні можуть 

служити тією аналітичної матрицею, за допомоги якої можливо 

характеризувати відповідні музичні твори в жанровому аспекті – як в області 

історії і теорії музики, так і в області виконавського музикознавства. 

У представленому дослідженні вперше: 

- визначено специфіку жанру обробки народної пісні як такого, що 

поєднує в собі закономірності традиційної музичної культури та 

професійного музичного мистецтва; 
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- виявлено виконавську специфіку жанру обробки народної пісні в 

умовах українського вокального мистецтва; 

- викладена комплексна характеристика жанрової природи обробки 

народної пісні, що враховує інтерпретологічний аспект; 

- запропоновано та введено у науковий обіг музикознавства авторську 

концепцію професіоналізації вокального мистецтва, що збагачує уявлення 

про основні тенденції та проблематику сучасної виконавської практики; 

- на прикладі звернення у виконавській практиці співаків до жанру 

обробки народної пісні визначено та систематизовано шляхи 

професіоналізації українського вокального мистецтва у теоретичному та 

практичному вимірах; 

- висвітлені інтерпретаційні закономірності музично-виконавського 

процесу крізь призму особливостей жанру обробки народної пісні; 

- запропонована аналітична модель виконавського аналізу 

інтерпретаційної діяльності вокаліста, створена на основі аналізу 

виконавських версій творів жанру обробки народної пісні; 

- розглянута інтерпретаційна складова у виконавських трактуваннях 

окремих творів жанру обробки народної пісні; 

- визначено пріоритетні напрямки подальшого дослідження жанрової 

ідентифікації творів, що синтезують у собі якості традиційної музичної 

культури та професійного музичного мистецтва (як у теоретичному, так і у 

практичному сенсі). 

Набула подальшого розвитку теорія виконавського стилю. 

Узагальнюючи результати кандидатського дослідження, констатуємо 

наступне. Обробка народної пісні – один з традиційних жанрів академічної 

вокальної музики, який народився у взаємодії народної музичної традиції і 

професійного музичного мистецтва. Незважаючи на високу композиторську, 

виконавську та слухацьку популярність цього жанру, його музикознавчі 

дослідження спрямовані більше на статистичні, індивідуально-стильові, 

методичні аспекти. Жанрова призма, за допомогою якої виявляються 
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системоутворюючі закономірності обробки народної пісні, демонструє 

широкі наукові перспективи щодо даного жанру а історичному, 

теоретичному, виконавському вимірі. 

Серед жанрових показників обробки народної пісні яскраво 

проявляються виконавсько-інтерпретаційна природа і національно-

характерне інтонування. Аналіз даних якостей, у тому числі в індивідуально 

вирішеній композитором і виконавцем взаємодії, сприяє розкриттю 

виражальних можливостей і даного жанру, і музичного мистецтва в цілому, 

що на сьогоднішній день набуває особливої актуальності. 

Теоретичне та практичне значення результатів дослідження полягає у 

можливості використання його матеріалів для подальших наукових 

досліджень, присвячених як проблемам жанрової ідентифікації загалом, так і 

жанру обробки народної пісні в різних історичних, культурно-національних, 

соціологічних умовах; для різножанрових наукових робіт, пов'язаних з 

вивченням закономірностей та перспектив професійного музичного 

мистецтва, зокрема, вокального, питань можливостей виконавської 

інтерпретації тощо. 

Основними шляхами професіоналізації українського вокального 

мистецтва, що виокремлені та систематизовані на прикладі жанру обробки 

народної пісні, визначені виконавський, педагогічний та науковий. 

Результати дослідження можуть бути використаними у педагогічному 

процесі мистецьких навчальних закладів середньої та вищої професійної 

освіти, а також для використання у просвітницькій та публіцистично-

критичній діяльності культурних і громадських діячів, психологів, 

соціологів, просвітників. 

Ключові слова: жанр, обробка народної пісні, фольклор, традиційна 

музична культура, академічне музичне мистецтво, виконавська 

інтерпретація, композиторська інтерпретація, професіоналізація. 
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In modern cultural conditions of poly-stylistics and poly-genre, where 

professional music art receives serious "competition" from popular stage music in 

all its diversity, jazz, new stylistic phenomena, which are born at the junction of 

different musical trends, there are acute issues of actualization of academic music – 

from the composing and performing art to the listener's perception. Among the 

musical genres that are invariably popular among the general circles of public, a 

special place is occupied by the setting of folk songs, which carries a set of 

patterns, whose origins are contained in both traditional national culture and in the 

traditions of academic music art. 

As in musical science this genre still does not have the integral system 

description, while receiving concrete characteristics in the conditions of individual 

composing or performing creativity, the prospect of its complex studying looks 

distinctly rich. Given that modern musicology involves into its field performance 

as genre-style, figurative-artistic, national-cultural prisms, the study of the genre of 

folk song setting is seen as promising and effective both in terms of the set 

questions and the ways to solve them. 

The relevance of the topic of this research is stipulated by both the demands 

of modern music science and the needs of performing practice, in which the genre 

of folk song setting has firmly taken its place, combining the qualities of 

traditional, academic and to some extent popular music. 

The dissertation offers a systematic overview of the setting of folk song, 

which in its genre basis contains the qualities of traditional and academic music 

culture, which determines the artistic potential of this genre in terms of the 

composing and performing creativity. This approach opens new perspectives for 

the study of the genre of folk song setting in the field of theoretical and in the field 

of performing musicology with the appropriate approaches to the performing 

practice. 

A lot of research has been devoted to folk music, both in historical and 

theoretical terms. These are monographs, dissertations, articles, textbooks on the 

history of music, etc. Among the scientific sources related to the setting of folk 
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songs, there is no comprehensive research where this genre would receive its 

holistic characteristics. At the same time, there are many scientific works in this 

direction, but, as a rule, the object of them is the setting of folk songs in the 

projection of a particular composer's creative activity or in the field of music 

making; in Ukraine it is often the bandura performance, the activity of certain 

vocal, vocal-instrumental groups or choirs. A similar situation exists in the 

musicology of other European countries. Among the many studies on the history 

and theory of Chinese music, there is also no separate comprehensive research on 

the genre of folk song setting in Chinese academic music, although there are many 

musical compositions of this nature. Thus, there is a serious prospect of studying 

the setting of folk songs in the genre aspect as such, as well as in the aspect of 

performance. 

The purpose of the research is to identify the genre specifics of the setting 

of Ukrainian folk songs and its place in the processes of professionalization of 

Ukrainian vocal art. 

The object of research is Ukrainian academic vocal music as a composing 

and performing practice. The subject of research is the specifics and ways of 

professionalization of Ukrainian vocal art on the example of the genre of folk song 

setting. The works in the genre of folk song setting in different performing 

versions became the material of the research. 

To characterize the genre of folk song setting in the aspect of its nature in 

the presented research the complex approach, which combines genre, stylistic, 

interpretology prisms, has been chosen. 

For the first time the complex genre characteristic of setting of folk song is 

presented and the following genre constants distinguishing setting of folk song 

from the genre system of vocal music are defined: 

1) the performing-interpretative nature (as a synthesis of these qualities from 

both sources – folk and professional); 

2) the national-characteristic intoning both in the composer's text and in the 

performing reading of the folk song setting). 
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The interaction in folk song, as in any genre of vocal music, music and 

words, musical and non-musical factors, allows speaking of interpretability as a 

genre parameter of folk song setting. The result of work with borrowed musical 

material is also a "product" of interpretation, and it is classified by musicologists-

interpreters differently (V. Moskalenko calls the result of such work the second 

type of the composing interpretation, A. Khutorska calls it a literary translation). 

Given that folk song has important genre features of folk music tradition, in 

particular, the oral nature of life and the inherent performing plurality, we can talk 

about several levels of interpretation in the structure of the genre of folk song 

setting. For example, here we see the unity of the interpretation that comes from 

folk tradition, collective authorship (usually aimed at creating a regional version of 

the song), and the interpretation inherent in academic music – both the composing 

and the performing, where one of the important tasks is to create the author's 

composing and performing version of the fixed individual authorship. 

As for the national-characteristic intoning, which carries the musical text of 

the folk song, it corresponds to the musical traditions of a particular national 

culture and serves as their sign, recognizable and defining, thus attracting a broad 

cultural and artistic context. At some historical stages the composer's setting in 

order to introduce folk songs into the use of professional musical art through 

harmonization, correction of melodic intonations and metro-rhythmic basis could 

distort the original appearance of folk songs, but the national intonation core 

almost always remained recognizable. In the 20th century, when the approach to 

folk music original sources was reconsidered in the direction of a more careful 

attitude to the authentic version, the intonational character of the folk song setting 

as a sign of national culture was incredibly strengthened and functionally 

rethought, thus changing the attitude to this genre in terms of performance and 

perception. Thus, the composer-author of folk song setting and the vocalist-

performer of folk song setting faced new tasks of reflecting the same intonation 

characteristic – an indicator of a certain national culture, reflected in the linguistic 
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phonetic features of the verbal text, in the nature of folk intoning, vocal technique, 

etc. 

These two main genre indicators of folk song setting can serve as an 

analytical matrix by which it is possible to characterize the relevant musical 

compositions in the genre aspect – both in the field of history and theory of music, 

and in the field of performing musicology. 

In the presented research for the first time we: 

- determined the specifics of the genre of folk song setting as the one that 

combines the laws of traditional musical culture and professional musical art; 

- set out a comprehensive description of the genre nature of the setting of 

folk songs, taking into account the interpretative aspect; 

- determined the performing specifics of the genre of folk song setting in the 

conditions of Ukrainian vocal art; 

- proposed and introduced the author's concept of professionalization of 

vocal art into the scientific circulation of musicology, which enriches the idea of 

the main tendencies and problems of modern performing practice; 

- on the example of appeals in the performing practice of singers to the genre 

of folk song setting, identified and systematized the ways of professionalization of 

Ukrainian vocal art in the theoretical and practical dimensions; 

- highlighted the interpretative patterns of the musical-performing process 

through the prism of the peculiarities of the genre of folk song setting; 

- offered analytical model of the performing analysis of interpretative 

activity of the vocalist, created on the basis of the analysis of performance versions 

of compositions of the genre of folk song setting; 

- considered the interpretative component in the performing interpretations 

of individual compositions of the genre of folk song setting; 

- defined the priority directions of further research of genre identification of 

the compositions which synthesize in themselves the qualities of traditional 

musical culture and professional musical art (both in theoretical, and in practical 

sense). 
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The theory of the performing style has been further developed. 

Summarizing the results of the candidate's research, we should state the 

following. Folk song setting is one of the traditional genres of academic vocal 

music, which was born in the interaction of folk music tradition and professional 

music art. Despite the high composing, performing and listening popularity of this 

genre, its musicological research is focused more on statistical, individual-stylistic, 

and methodological aspects. The genre prism, by means of which the system-

forming regularities of folk song setting are revealed, demonstrates broad scientific 

perspectives on this genre in the historical, theoretical, and performing dimensions. 

Among the genre indicators of folk song setting, the performing-

interpretative nature and national-characteristic intoning are clearly manifested. 

The analysis of these qualities, including that in the interaction individually 

decided by the composer and the performer, contributes to the disclosure of the 

expressive possibilities of this genre and musical art in general, which today 

becomes especially relevant. 

The theoretical and practical significance of the research results lies in the 

possibility of using its materials for further research on both the problems of genre 

identification in general and the genre of folk song setting in different historical, 

cultural, national, sociological conditions; for various genres of scientific works 

related to the study of patterns and prospects of professional musical art, in 

particular, the vocal one, issues of performance interpretation, etc. 

The main ways of professionalization of Ukrainian vocal art, which are 

singled out and systematized on the example of the genre of folk song setting, are 

the compositional, performing, pedagogical and scientific ones. 

The results of the research can be used in the pedagogical process of art 

institutions of secondary and higher professional education, as well as for the use 

in educational and publicist-critical activities of cultural and public figures, 

psychologists, sociologists, and educators. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування теми дослідження. Досвід отримання нової 

інформації шляхом засвоєння знань суміжних наук давно відомий своєю 

плідністю і перспективністю. Прикладом подібних знахідок в музикознавстві 

кінця ХХ – початку ХХІ століття став попит на тематику зі сфери соціології, 

психології (зокрема, гендерної), філософії, зокрема, в руслі впливу новітніх 

наукових підходів на самосвідомість потенційних носіїв сучасної когнаціі в 

художніх практиках. Своєрідний «перегляд» засад традиційного 

музикознавства, що спричинений необхідністю вирішення певного кола 

«одвічних» питань музичного мистецтва, дав плідні результати саме завдяки 

взаємодії різних сфер гуманітарних знань, залученням їхніх теорій та 

когнітивних моделей у поле дії музичної науки, а також завдяки концентрації 

уваги музикологів на питаннях музичного виконавства. Поява такого 

напряму у музичній науці, як «виконавське музикознавство», що враховує в 

своїх аналітичних розвідках виконавську специфіку музики як на етапі її 

створення композитором, так і на етапі виконання та сприйняття, є 

симптоматичною та сталою закономірністю. 

Одним з одвічних питань для музичної науки є синтез мистецв, 

взаємодія «чистої» музики з іншими мистецькими сферами, зокрема, словом 

та сценічною дією (остання, як правило, теж пов’язана зі словом). 

Актуальність цих питань підтверджується музичною практикою як минулого, 

так і сучасності, в якій питання виконання та інтерпретації музики зі словом 

завжди мають особливі додаткові завдання, цим словом обумовлені: 

фонетичні, інтонаційні, емоційні, смилові. Поглиблене вивчення цього 

питання спонукає звернутися до царини мовознавства, щоб засвоїти ті знання 

та когнітивні підходи, які мають стосунок до вербальних закономірностей.  

В сучасних культурних умовах полістилістики і поліжанровості, де 

професійне музичне мистецтво відчуває серйозну «конкуренцію» з боку 

популярної естрадної музики в усьому її розмаїтті, джазу, нових стильових 
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явищ, які народжуються на стику різних музичних течій, гостро стоять 

питання актуалізації академічної музики – від композиторської і 

виконавської творчості до слухацького сприйняття. Серед музичних жанрів, 

що незмінно користуються популярністю серед широких кіл публіки, окреме 

місце займає обробка народної пісні, що несе в собі комплекс 

закономірностей, чиї витоки містяться як в традиційній національній 

культурі, так і в традиціях академічного музичного мистецтва. 

Оскільки у музичній науці досі цей жанр не має свого цілісного 

системного опису, при цьому отримуючи конкретні характеристики в умовах 

індивідуального композиторської або виконавської творчості, перспектива 

його комплексного вивчення виглядає виразно багатою. З огляду на те, що 

сучасне музикознавство залучає в свою сферу виконавство як жанрово-

стильову, образно-художню, національно-культурну призми, дослідження 

жанру обробки народної пісні представляється перспективним та 

результативним як за поставленими питаннями, так і за шляхами їх 

вирішення. 

Актуальність теми даного дослідження обумовлена як запитами 

сучасної музичної науки; так і потребами виконавської практики, в якій жанр 

обробки народної пісні міцно зайняв своє місце, об'єднавши в собі якості 

традиційної, академічної та певною мірою популярної музики. 

У дисертації запропонований системний погляд на обробку народної 

пісні, яка в своїй жанровій основі містить якості традиційної та академічної 

музичної культури, що визначає художній потенціал даного жанру як в 

аспекті композиторської, так і в аспекті виконавської творчості. Такий підхід 

відкриває нові перспективи для вивчення жанру обробки народної пісні і в 

сфері теоретичного, і в сфері виконавського музикознавства з відповідними 

виходами на виконавську практику. 

Народній музиці присвячено досить багато досліджень – як в 

історичному, так і теоретичному руслі. Це монографічні праці, дисертації, 

статті, навчальні посібники з історії музики тощо. Серед наукових джерел, 
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пов'язаних з обробкою народної пісні, нам не вдалося виявити комплексного 

дослідження, де цей жанр отримав би свою цілісну характеристику. Разом х 

тим, наукових праць у цьому напрямку досить багато, але, як правило, в них 

об'єктом стає обробка народної пісні у проекції творчості конкретного 

композитора чи у сфері музикування, в Україні це часто бандурне 

виконавство, діяльність певних вокальних, вокально-інструментальних, 

хорових колективів. 

Подібна ситуація складається і в музикознавстві інших європейських 

країн. Серед багатьох досліджень з історії та теорії китайської музики теж 

окремого комплексного дослідження саме про жанр обробки народної пісні в 

китайській академічній музиці поки немає, хоча музичних творів такого 

характеру досить багато. Таким чином, існує серйозна перспектива вивчення 

обробки народної пісні в жанровому аспекті як такому, а також в аспекті 

виконавства. 

Зв'язок дисертації з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана на кафедрі інтерпретології та аналізу музики згідно 

з планом науково-дослідницької роботи Харківського національного 

університету мистецтв імені І. П. Котляревського. Її зміст відповідає 

комплексній темі «Інтерпретологія як інтегративна наука» перспективного 

тематичного плану кафедри інтерпретології та аналізу музики ХНУМ імені 

І. П. Котляревського на 2017-2022 роки (протокол №4 від 30.11.2017 р). Тему 

дисертації у формулюванні «Національні традиції у жанрі обробки народної 

пісні» затверджено на засіданні Вченої ради Харківського національного 

університету мистецтв імені І. П. Котляревського (протокол № 4 від 

24.11.2016 р.) та уточнено на засіданні Вченої ради Харківського 

національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (протокол 

№ 10 від 25.06.2020 р.). 

Мета дослідження – виявити жанрову специфіку обробки української 

народної пісні та її місце у процесах професіоналізації українського 

вокального мистецтва. 
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Реалізація цієї мети викликала обумовила рішення наступних завдань: 

- визначити специфіку жанру обробки народної пісні як такого, що 

поєднує в собі закономірності традиційної музичної культури та 

професійного музичного мистецтва; 

- запропоновати та ввести до наукового обігу музикознавства авторську 

концепцію професіоналізації вокального мистецтва, що збагачує уявлення 

про основні тенденції та проблематику сучасної виконавської практики; 

- виявити виконавську специфіку жанру обробки народної пісні в 

умовах українського вокального мистецтва; 

- надати комплексну характеристику жанрової природи обробки 

народної пісні, що враховує інтерпретологічний аспект; 

- на прикладі звернення у виконавській практиці співаків до жанру 

обробки народної пісні визначити та систематизувати шляхи 

професіоналізації українського вокального мистецтва у теоретичному та 

практичному вимірах; 

- висвітлити інтерпретаційні закономірності музично-виконавського 

процесу крізь призму особливостей жанру обробки народної пісні; 

- запропоновати аналітичну модель виконавського аналізу 

інтерпретаційної діяльності вокаліста, створену на основі аналізу 

виконавських версій творів жанру обробки народної пісні; 

- розглянути інтерпретаційну складову у виконавських трактуваннях 

окремих творів жанру обробки народної пісні; 

- визначити пріоритетні напрямки подальшого дослідження жанрової 

ідентифікації творів, що синтезують у собі якості традиційної музичної 

культури та професійного музичного мистецтва (як у теоретичному, так і у 

практичному сенсі). 

Об'єктом дослідження є українська академічна вокальна музика як 

композиторсько-виконавська практика. Предмет дослідження – специфіка 

та шляхи професіоналізації українського вокального мистецтва на прикладі 

жанру обробки народної пісні. 
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Матеріалом дослідження стали твори у жанрі обробки народної пісні 

у різних виконавських версіях. 

Методи дослідження. У дисертації задіяний комплексний підхід, який 

заснований на взаємодії загальних і спеціальних наукових методів: 

- міждисциплінарний похід, що синтезує знання різних 

гуманітарних сфер (теоретичне і виконавське музикознавство, 

психологія, фідлслфія, мовознавство), створює основу для 

дослідницького взаємодії з отриманням нових наукових 

результатів; 

- порівняльно-інтерпретологічний підхід виявляє специфіку 

виконавської інтерпретації жанрів вокальної музики; 

-  термінологічний аналіз використовується для спеціфізаціі 

категорій жанрової теорії в сучасному музикознавстві; 

- жанрово-стильовий сприяє характеристиці інтерпретаційних 

трактувань в руслі відповідності композиторському та 

жанровому ріщенню; 

- інтерпретологічний служить основою для виявлення специфіки 

інтерпретації (як жанрового та виконавського фактору) щодо 

конкретного музичного твору. 

Теоретична база роботи. У процесі розгортання логіки дослідження 

були задіяні наукові джерела з таких напрямків музичної науки і 

гуманітаристики: 

• теорії і практики вокального мистецтва в історичному і 

методологічному аспектах, персоналії видатних виконавців (Л. Алексєєва [5], 

Б. Асаф 'єв [9, 10, 11, 12], Л. Астрова [13], Н. Говорухіна [23], Н. Гребенюк 

[26, 27, 28], Л. Дмитрієв [40], Д. Євтушенко [44], Т. Мадишева [79, 80, 81], 

Ю. Малишев [88, 89], В. Морозов [98], І. Назаренко [111], І. Силантьєва 

[137], А. Стахевіч [147, 148, 149, 150, 151], А. Хутірська [162], Л. Цуркан 

[166], Р. Юссон [183], В. Юшманов [184], С. Яковенко [185]; 
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• теорії музичної інтерпретації в аспектах музичного мислення, жанру, 

стилю і форми в музиці, виконавської процесу, зокрема, в ретрансляції на 

вокально-виконавську творчість (М. Арановський [8], Б. Асаф 'єв [9–12], 

В. Григор'єв [29], Е. Гуренко [36, 37], О. Катрич [57], І. Кірчік [59], Г. Коган 

[63], Н. Корихалова [67], А. Костюк [69], Е. Котляревская [70], Ю. Кочнев 

[71], Ю. Кремлев [73], Т. Кюрегян [74], І. Лаврентьєва [75], М. Лобанова [78], 

Л. Мазель [82, 83, 84, 85], В. Москаленко [99, 100, 101, 102, 103, 104], 

І. Пясковський [124], Л. Раабе [125], С. Раппопорт [127, 128, 129, 130], 

С. Скребков [138], Т. Чернова [168], Ю. Холопов [160], В. Холопова [161], Л. 

Шаповалова [175, 176, 177, 178, 179, 180, 181], С. Шип [182], С. Яковенко 

[185]); 

• історико-культурологічних та музикознавчих теорій, пов'язаних з 

композиторською творчістю в області вокальної музики (Б. Асаф 'єв [9, 10, 

11, 12], М. Бонфельд [17], В. Васіна-Гроссман [19, 20], Л. Кіяновська [60, 61], 

Е. Маркова [90], В. Медушевський [92, 93, 94, 95, 96], О. Ручьевская [131], 

В. Цуккерман [165], О. Чорний [261]);  

• проблематики, пов’язаної з традиційним музичним мистецтвом 

України та його взаємодією з академічним музичним мистецтвом 

(С. Азбєлєв [2], Д. Антонович [7[, С. Гриця [30, 31, 32, 33], М. Грінчнко [34], 

О. Гугнін [35], О. Дей [39], В. Довженко [41], М. Дремлюга [42], В. Єрофєєв 

[46], В. Жимолостнова [47], В. Жирмунський [48], О. Іваницький [51], 

О. Ольховський [113], В. Панкратова [114], М. Потеміна [121], Б. Путілов 

[123], І. Сікорська [136], Ю. Смірнов [139], Р. Сов'як [140], Я. Сорокер [142], 

Л. Уланд [156],  

Наукова новизна отриманих результатів. У представленому 

дослідженні вперше: 

- визначено специфіку жанру обробки народної пісні як такого, що 

поєднує в собі закономірності традиційної музичної культури та 

професійного музичного мистецтва; 
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- запропоновано та введено у науковий обіг музикознавства авторську 

концепцію професіоналізації вокального мистецтва, що збагачує уявлення 

про основні тенденції та проблематику сучасної виконавської практики; 

- виявлено виконавську специфіку жанру обробки народної пісні в 

умовах українського вокального мистецтва; 

- викладена комплексна характеристика жанрової природи обробки 

народної пісні, що враховує інтерпретологічний аспект; 

- на прикладі звернення у виконавській практиці співаків до жанру 

обробки народної пісні визначено та систематизовано шляхи 

професіоналізації українського вокального мистецтва у теоретичному та 

практичному вимірах; 

- висвітлені інтерпретаційні закономірності музично-виконавського 

процесу крізь призму особливостей жанру обробки народної пісні; 

- запропонована аналітична модель виконавського аналізу 

інтерпретаційної діяльності вокаліста, створена на основі аналізу 

виконавських версій творів жанру обробки народної пісні; 

- розглянута інтерпретаційна складова у виконавських трактуваннях 

окремих творів жанру обробки народної пісні; 

- визначено пріоритетні напрямки подальшого дослідження жанрової 

ідентифікації творів, що синтезують у собі якості традиційної музичної 

культури та професійного музичного мистецтва (як у теоретичному, так і у 

практичному сенсі). 

Набула подальшого розвитку теорія виконавського стилю. 

Практичне значення отриманих результатів. Теоретичне та 

практичне значення результатів дослідження полягає у можливості 

використання його матеріалів для подальших наукових досліджень, 

присвячених як проблемам жанрової ідентифікації загалом, так і жанру 

обробки народної пісні в різних історичних, культурно-національних, 

соціологічних умовах; для різножанрових наукових робіт, пов'язаних з 

вивченням закономірностей та перспектив професійного музичного 
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мистецтва, зокрема, вокального, питань можливостей виконавської 

інтерпретації тощо. 

Результати дисертації можуть бути залучені в якості основного і 

додаткового теоретичного і методичного матеріалу до навчальних курсів 

дисциплін «Музична інтерпретація», «Історія вокального виконавства», 

«Основи вокальної методики» для студентів вищих навчальних музичних 

закладів, а також для використання у педагогічній, просвітницькій, 

публіцистично-критичної діяльності культурних і громадських діячів, 

педагогів, психологів, соціологів тощо. 

      Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 

обговорювалися на засіданнях кафедри інтерпретології і аналізу музики 

Харківського національного університету мистецтв імені 

І. П. Котляревського. Основні ідеї та положення роботи відображені в 

доповідях на міжнародних і всеукраїнських наукових і науково-практичних 

конференціях: Науково-мистецький проект «Практична музикологія»: 

«Інтонаційний образ світу: національні спектри» (9-11 грудня 2016, Харків, 

очна участь); Науково-мистецький проект «Практична музикологія»: 

«Мистецькі школи в історико-культурному процесі» (07-10 грудня 2017, 

Харків, очна участь); XVIІI науково-практична конференція українського 

товариства аналізу музики (31 березня-1 квітня 2018 року, Київ, очна участь); 

Day of science «Hypertext of modern musicology» (19 травня 2018 р., Харків, 

очна участь; 17.05.2019 року, Харків, очна участь); Відкрита звітна науко-

практична конференція «Музика і театр у сучасному науковому дискурсі» (22 

лютого 2019 р., Харків, очна участь); XIX Всеукраїнська молодіжна науково-

творча конференція «Дні науки» (17-19 квітня 2019 р., Одеса, очна участь). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано п’ять публікацій, з них: 

три статті у фахових виданнях, рекомендованих та затверджених МОН 

України, дві - у наукових зарубіжних періодичних виданнях «北方音乐» 

(«Музика Півночі») (КНР) та European Journal of Arts : Scientific journal 

(Австрія). 
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Структура роботи. Дисертація складається зі Вступу, двох Розділів з 

підрозділами і висновками до Розділів, загальних Висновків, Списку 

використаних джерел, Додатку, в якому містяться дані про опубліковані 

праці автора дослідження та апробації на наукових та науково-практичних 

конференціях. Загальний обсяг роботи 190 сторінок, з них 171 – основного 

тексту. Список використаних джерел – 18 сторінок (185 позицій). 
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РОЗДІЛ 1 

ОБРОБКА НАРОДНОЇ ПІСНІ У СВІТЛІ ЖАНРОВОЇ ТЕОРІЇ 

 

1.1 Народна українська пісня – жанрова специфіка 

Серед музичних жанрів, що незмінно користуються популярністю 

серед широких кіл публіки, окреме місце займає обробка народної пісні, 

що несе в собі комплекс закономірностей, чиї витоки містяться як в 

традиційній національній культурі, так і в традиціях академічного 

музичного мистецтва. 

Актуальність теми даного дослідження обумовлена як потребами 

виконавської практики, в якій жанр обробки народної пісні міцно 

зайняв своє місце, і запитами сучасної музичної науки, де цей жанр досі 

не отримав свого цілісного дослідження, як правило, він стає об'єктом 

уваги у проекції творчості конкретного композитора чи у сфері 

музикування.  

У дисертації запропонований системний погляд на обробку 

народної пісні, яка в своїй жанровій основі містить якості традиційної 

та академічної музичної культури, що визначає художній потенціал 

жанру в аспектах композиторської і виконавської творчості. 

Для характеристики жанру обробки народної пісні в аспекті його 

природи у представленому дослідженні обраний комплексний підхід, 

що поєднує жанрову, стильову, інтерпретологічну призми. 

Вперше представлено комплексну жанрову характеристику 

обробки народної пісні і визначено такі жанрові константи, що 

виокремлюють обробку народної пісні з жанрової системи вокальної 

музики: 

1) виконавсько-інтерпретаційна природу (як синтез цих якостей з 

обох джерел – народного і професійного); 
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2) національно-характерне інтонування як у композиторському 

тексті, так і у виконавському прочитанні. 

Взаємодія в народній пісні, як і в будь-якому жанрі вокальної 

музики, музики і слова, музичного та позамузичного факторів, дозволяє 

говорити про інтерпретаційність як жанровий параметр обробки 

народної пісні. З огляду на те, що народна пісня несе в собі важливі 

жанрові особливості народної музичної традиції, зокрема, усну природу 

побутування і притаманну в зв'язку з цим виконавську множинність, 

можна говорити про декілька рівнів інтерпретації в структурі жанру 

обробки народної пісні. Тут в єдності виступають інтерпретаційність, 

що йде від народної усної традиції, колективного авторства, і 

інтерпретаційність, властива академічній музиці – як композиторська, 

так і виконавська, де одним із важливих завдань є створення авторської 

композиторської та виконавської версії, фіксованого, індивідувального 

авторства. 

Національно-характерне інтонування, яке несе в собі сам 

музичний текст народної пісні, відповідає музичним традиціям 

конкретної національної культури і служить їх знаком, залучаючи 

широкий культурно-мистецький контекст. Композиторська обробка на 

деяких історичних етапах могла спотворювати первісний вигляд 

народної пісні. Сьогодні перед композитором – автором обробки 

народної пісні і вокалістом – виконавцем обробки народної пісні 

постали нові завдання відображення інтонаційної характерності – 

показника певної національної культури, що вілбиваєьтся в мовних 

фонетичних особливостях словесного тексту, в характері народного 

інтонування, голосовий техніці тощо. 
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Ці два основних жанрових показника обробки народної пісні 

можуть служити тією аналітичної матрицею, за допомоги якої можливо 

характеризувати відповідні музичні твори в жанровому аспекті. 

Проведений аналіз прикладів обробок народних пісень допоміг 

визначити такі основні шляхи професіоналізації українського 

вокального мистецтва, як педагогічний, теоретичний, виконавський. 

Кожен з них має свою специфіку, пов’язану із жанровим профілем 

обробки народної пісні. 

Узагальнюючи отримані результати дослідження, констатуємо 

наступне. Обробка народної пісні – один з традиційних жанрів 

академічної вокальної музики, який народився у взаємодії народної 

музичної традиції і професійного музичного мистецтва. Незважаючи на 

високу композиторську, виконавську та слухацьку популярність цього 

жанру, його музикознавчі дослідження спрямовані більше на 

статистичні, індивідуально-стильові, методичні аспекти. Жанрова 

призма, за допомогою якої виявляються системоутворюючі 

закономірності обробки народної пісні, демонструє широкі наукові 

перспективи щодо даного жанру а історичному, теоретичному, 

виконавському вимірі. 

Серед жанрових показників обробки народної пісні яскраво 

проявляються виконавсько-інтерпретаційна природа і національно-

характерне інтонування. Аналіз даних якостей, у тому числі в 

індивідуально вирішеній композитором і виконавцем взаємодії, сприяє 

розкриттю виражальних можливостей і даного жанру, і музичного 

мистецтва в цілому, що на сьогоднішній день набуває особливої 

актуальності. 

Актуальність обраної теми пов'язана з незгасаючої популярністю 

народної музики серед виконавців і слухачів як в автентичному, 
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первозданному вигляді, так і у вигляді інтонаційно-образної основи для 

професійної композиторської творчості. Народна пісня у всіх національних 

культурах по праву вважається музично-інтонаційним джерелом, джерелом, 

звідки черпає сили все національне музичне творчість, яке живиться 

інтонаційної, образної, жанрової, емоційної палітрою народної музики. 

Українська музика представляє собою один з найяскравіших світових 

зразків музичної культури, в основі якої жваво відчуваються її народні 

витоки в усьому їх багатстві. 

Народна музика, або музичний фольклор (англ. Folk music; ньому. 

Volksmusik. Volkskunsi; франц. Folklore musical), – вокальне (переважно 

пісенне), інструментальне, вокально-інструментальне та музично-

танцювальна творчість народу (від первісних мисливців, рибалок, скотарів -

кочевніков, пастухів і хліборобів до сільського і міського населення 

трудящого, робочих, військової та студентського середовища, промислового 

пролетаріату). Народна музика – невід'ємна частина народної художньої 

творчості (фольклору), існуючого, як правило, в усній (бесписьменной) 

формі та передається лише виконавськими традиціями. 

Традиційність – визначальна ознака народної музики як музики усній 

традиції. Художні традиції ранніх суспільних формацій виключно стійкі, 

вони на багато століть визначають специфіку фольклору. З різних форм і 

типів первісного синкретизму (обрядові дійства, ігри та ін.) Сформувалися і 

розвинулися самостійні жанри музичного мистецтва – пісенні, 

інструментальні, танцювальні – з їх подальшою інтеграцією в синтетичні 

види творчості. При поділі праці виникли професії виконавців народної 

музики (найчастіше і творців її – кобзар, гусляр. Скоморохи, ашуг, акин, 

кюйші, бахши, оленші, гусак, мествіре, азд, жонглер, менестрель, шпільман) 

[2, 23, 52]. 

Основні труднощі у вивченні народної музики пов'язані з тривалістю 

періоду дописемного розвитку музичної культури, протягом котоpoгo 

сформувалися найбільш важливі її риси. При дослідженні цього періоду 
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користуються збереженими письмовими джерелами і археологічними 

знахідками, безпосередніми даними усній музичної традиції, здатної 

зберігати в собі форми і формотворчеськие принципи тисячолітньої давності, 

а також аналогіями в суміжних областях. 

Конкретизація поняття народної музики можлива на основі її жанрової 

і регіональної диференціації. Типологія жанрів у фольклорі знаходиться в 

постійному співвідношенні з їх неповторністю в кожному конкретному 

прояві, зі специфікою їх функціонування в суспільстві, в системі певних 

фольклорних комплексів (в складі трудових, обрядових, хореографічних 

дійств). У типології музичних культур розрізняються явища, загальні майже 

для всіх музичних культур, загальні того чи іншого регіону, групі культур 

(реальні особливості) і локальні (діалектні особливості). У сучасній 

фольклористиці немає єдиної точки зору на регіональну класифікацію 

народної музики. Найбільш переконлива класифікація, що йде від широких 

міжетнічних регіонів до внутрішньоетнічних діалектам. Межі музично-

фольклорних діалектів у різних народів різні: територіально дрібні діалекти – 

продукт осілого землеробської культури, у кочівників ж комунікація 

здійснюється на великому просторі, що призводить до більшої монолітності 

мови. Кожна історична стадія існування народної музики збагачує 

фольклорну традицію специфічними закономірностями [6, 23]. 

Можна виділити 3 основні етапи в еволюції музичного фольклору: 

1) найдавніша епоха, верхня історична межа якої зв'язується з часом 

прийняття тієї чи іншої державної релігії, яка змінила язичницькі релігії 

родоплемінних спільнот; 

2) середньовіччя, епоха феодалізму – час складання народностей і 

розквіту так званого класичного фольклору (для європейських народів – 

традиційно селянського), а також усного професіоналізму; 

3) сучасна (нова та новітня) епоха, для багатьох народів пов'язана з 

переходом до капіталізму, зі зростанням міської культури, – час ломки 

старих традицій, виникнення нових форм народної музичної творчості. Ця 
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періодизація не універсальна (наприклад, арабську музику невідомо 

настільки певна відмінність селянської і міської традицій, як європейської). У 

європейській народній музиці трьом історичним періодам відповідає і 

жанрово-стилістична її періодизація (наприклад, найдавніші види епічного і 

обрядового фольклору – в 1-му періоді, їх розвиток і розквіт ліричних жанрів 

– у 2-му, підвищена зв'язок з писемною культурою, з популярними танцями і 

т. п. – в 3-м) [23, 67]. 

Для жанрової класифікації народної музики необхідний комплексний 

підхід: наприклад, народна пісня визначається через єдність тексту (тематики 

і поетики), мелодії, композиційної структури, соціальної функції, часу, місця 

і характеру виконання. Жанри народної музики складалися століттями в 

залежності від різноманітності соціально-побутових функцій народної 

музики, пов'язаних з економіко-географічними та соціально-психологічними 

особливостями формування етнічної спільності. Відповідно до функцій 

народної музики склалися пісенні цикли, що відображають основні етапи 

життєвого циклу людини (народження, дитинство, ініціація, весілля, 

похорон) і трудового циклу колективу (пісні робочі, обрядові, святкові). 

Основні види народної музики – пісня, пісенна імпровізація (тип саамской 

йойк), пісня без слів (напр., єврейська), епічне сказання, танцевальнеие 

мелодії, танцювальні приспівки (наприклад, частівка), інструментальні п'єси і 

наспіви (сигнали, танці) [60]. 

Обрядовий фольклор містить найдавніші жанри народних пісень. 

Функціональне значення цих пісень зумовило стійкість їх музичної 

структури (так звані формульні наспіви – короткі, часто вузькі за обсягом і 

ангемітонние мелодії, кожна з яких поєднувалася з великим числом різних 

поетичних текстів аналогічної функції і календарної приуроченості). Майже 

не піддається узагальненню музика весільних обрядів, часом досить різних у 

різних народів. Весільні мелодії, як і календарні, формульний; найбільш 

архаїчні традиції мають мінімум формульних наспівів, що звучать протягом 

всієї «весільної гри» [23]. 
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Специфічний жанр народної музики – голосіння (плачі). Існують 3 їх 

різновиди – 2 обрядові (весільні та похоронні) і необрядовой (так звані 

побутові, солдатські, при хворобі, розлуці і ін.). Їх виконання властиві 

ненотіруемое гліссандо, рубато, вигуки, говорок. Це – вільна імпровізація на 

основі традиційних музично-стильових стереотипів. 

Музичний епос – велика і внутрішньо неоднорідна область оповідного 

фольклору; так, в російській фольклорі виділяються жанри билини, 

духовного вірша, скоморошіни, старших історичних пісень і балади. В 

українському – історичні пісні та думи. Епічні види фольклору не завжди 

володіють музично-інтонаційної жанровою специфікою; в них зустрічається 

«переробка» пісенних інтонацій в руслі епічного типу інтонування 

(стереотипний каданс, відповідний клаузуле вірша) [16, 23]. 

Танцювальні та ігрові пісні спочатку входили до складу трудових, 

обрядових і святкових пісенних циклів. Танці супроводжуються як співом, 

так і грою на музичних інструментах. 

Ліричні пісні не обмежені тематикою, не пов'язані місцем і часом 

виконання, відомі в самих різних музичних формах. Це – найбільш 

динамічний жанр в системі традиційного фольклору. 

В окремих культурах жанрах диференціюються не тільки за змістом, 

функції та поетиці, але і по віково-статевої приналежності (пісні дитячі, 

юнацькі та дівочі, жіночі і чоловічі). У різних жанрах народної музики 

склалися різноманітні типи мелосу (від речитативного, наприклад, в 

южнославянском епосі, до багато орнаментованого, наприклад, в ліричній 

пісні ближньому і середньосхідна музичних культур), багатоголосся 

(гетерофонія, бурдон, німецька хоральна аккордіка, грузинська кварто-

секундовая і російська подголосочная поліфонія, литовське канонічне 

сутартіне), ладозвукорядних систем (від примітивних малоступенних і 

узкооб'ёмних ладів до розвиненої диатоники «вільного мелодійного ладу»), 

ритміки (наприклад, рітмоформули, що узагальнили ритміку трудових і 

танцювальних рухів), форми [2, 6]. 
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Дещо специфічною є роль тембру і манери звуковидобування у 

народній музиці. Тембр і артикуляція характеризують національну специфіку 

музичного інтонування, а всередині цієї етнічної культури вони служать 

жанрово-дифференцирующим ознакою і частково ознакою діалектного 

членування. Всі народні музичні культури можуть бути розділені на 

культури в основі методичні та багатоголосні (іноді багатоголосся відомо не 

всьому народові, а лише його частини). Кожна музична культура має 

традиційний звуковий ідеал і ладові норми, які визначаються не тільки по 

звукоряду, але і по супідрядності ступенів, різному для кожного лада, а 

також за відповідними кожному ладу мелодійним формулами. Якщо в музиці 

різних народів звукоряди можуть збігатися (особливо малоступенние і 

ангемітонние), то ладові мелодійні формули відображають специфіку 

народної музики того чи іншого етносу. 

Ритмічні форми народної музики осмислюють лише в зв'язку з жанрово 

і стилістично конкретними явищами: наприклад, в російській селянській 

традиції розрізняються по ритміці пісні календарні і весільні (перші 

засновані на одноелементні, другі – на сложносоставіих ритмоформулу), а 

також протяжні ліричні з асиметричним ритмом мотиву, долають структуру 

тексту, і епічні (билини) з ритмікою, тісно пов'язаної зі структурою 

поетичного тексту. Кожному типу культури відповідають свої музичні форми 

(однорядкові, строфические, з рефреном, варіаційної структурою та ін.). 

Народна музика стала основою практично всіх національних професійних 

шкіл (від обробок народних мелодій до індивідуальної творчості, перетворює 

фольклорне музичне мислення) [23]. 

Обробка народної пісні – один з найпоширеніших жанрів камерно-

вокальної музики, що заслуговує на особливу увагу, так як в силу своєї 

складної природи вимагає для свого аналізу, а також і для виконання 

особливого підходу. 

Обробка в музиці, як будь-яке видозміна оригінального нотного тексту 

музичного твору, ставить перед собою певні цілі, наприклад, пристосування 
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його для виконання любителями музики, що не володіють високою технікою, 

використання в навчально-педагогічній практиці, виконання іншим складом 

інструментів і так далі. 

У минулому в Західній Європі була поширена поліфонічна обробка 

наспівів григоріанського хоралу, що служила до XVI століття основою всієї 

багатоголосої музики. ХІХ – ХХ ст. велике значення набула обробка 

народних мелодій, яка частіше називається їх гармонізацією. Обробку 

українських народних мелодій здійснювали багато великих композиторів: 

І. Гайдн, Л. Бетховен, І. Брамс, М. Балакірєв, М. Римський-Корсаков, 

П. Чайковський, О. Лядов, М. Лисенка, М. Леонтович, Б. Лятошинський, 

Л. Ревуцький, К. Стеценко та ін. [16]. 

Українська народна пісня відома і шанована в усьому світі. Один з 

перших збирачів народної пісні М. Максимович зазначав, що в українських 

піснях звучить душа українського народу і нерідко – його справжня історія. 

Високу оцінку української пісні дали сотні діячів культури різних народів. 

Все життя людини супроводжують пісні, від колиски до могили, бо немає 

такої значної події, немає такого людського почуття, яке б не озвалося в 

українській пісні. Народні пісні є вагомим внеском України в 

спільнослов'янське і світове художня творчість. Кількість їх величезна, вона 

багаті і різноманітні. Вважається, що тільки народних українських пісень 

записано понад дві тисячі. 

Пісні породжувалися подіями і явищами суспільного життя, 

громадського і сімейного побуту, праці, боротьбою проти іноземних 

загарбників, національного та соціального гноблення і палкою любов'ю до 

батьківщини. У народній пісні майже немає оповідної основи, вся увага 

зосереджена на відтворенні внутрішнього світу людини (психічного стану, 

думок, бажань, надій, страждань і т. д.). 

Всі ліричні пісні за змістом поділяються на дві великі групи: 

- сімейно-побутові; 

- суспільно-побутові. 
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Сімейно-побутові пісні відображають особисте життя людини (любов, 

життя в родині, сімейні відносини, драми, конфлікти та ін.). У суспільно-

побутових відображена суспільне життя, вони відтворюють життя не окремої 

особистості, а певної соціальної групи населення (козаків, рекрутів, бродяг, 

чумаків і ін.). 

У групі сімейно-побутових пісень особливе місце займають пісні про 

кохання. У ліричній поезії вони займають центральне місце. Ці пісні часто 

драматичні, психологічні. Вся увага в них сконцентровано на почутті, за 

допомогою якого височіє людська душа, здатна на глибокі переживання, 

емоції. 

Часто в ліричних піснях інтимна задушевна атмосфера створюється за 

допомогою пейзажів. Все відбувається на тлі майже казкової природи – 

квітучого вишневого саду: «Ой у вишневому садку там соловейко щебетав»; 

зоряної місячної ночі: «Місяць на небі, зірочки сяють, тихо по морю Човник 

пливе»; вечірньої гаї: «Ой у гаю при Дунаю соловей щебече». 

Для пісень про кохання характерні: 

- романтичний характер зображення дійсності, якому властиві ідеалізація 

почуттів ліричного героя (наприклад, закохана дівчина ні про що більше не 

думає, крім свого коханого – не їсть, не спить, чекаючи побачення з ним): 

 

А я візьму кріслечко, 

Сяду край віконця. 

Я ще й очі НЕ зімкнула, 

А Вже сходити сонце. 

 

- гіперболізація душевних драм (втрата коханої сприймається як кінець 

життя): 

 

Ой не хочу, дівчінонько, 

На твій посаг дивитись. 
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Краще піду в синє море 

У Річку бістро топить; 

 

- сентиментальність – надзвичайна чутливість героїв (смороду плачуть, 

зітхають під час побачень козак ридає, коли втрачає дівчину): 

 

Гіля, гиля, сіві гуси, 

Гіля, гиля, до води. 

Засватали дівчіноньку - 

Плаче козак молодий. 

 

або: 

 

А у гаю, край Дунаю з тою Самот 

Плачу, тужу, ще й Ріда 

Мила, за тобою ... 

 

Пісням про кохання притаманний традиційний символізм. Найпоширеніші 

символи: 

 

- пара голубків – закохані: 

Коло млину, коло броду, 

Два голуби пили воду. 

 

- зірочка – дівчина, місяць – хлопець: 

Котилася зоря з неба 

Тай впала Додолу: 

"Тай хто мене, молоду дівчину 

Проведе додому? "; 
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- зозуля – дівчина, сокіл – хлопець: 

Кувала зозуля в стодолі на розі, 

Заплакала дівчінонька в батька на порозі: 

Козаче-Соколов, Візьми мене з собою 

На Вкраїну далеку; 

 

- хміль – символ невірного хлопця: 

Ой хмелю мій, хмелю, 

хмелю зелененький 

Де ж ти, хмелю, зиму зімував, 

Що й Не розвівався? 

 

Цікавим жанром української танцювальної пісні можна назвати 

коломийку. Це пісня, текст якої складається з двох рядків, виповнюється під 

час танцю. Часто її назву пов'язують з назвою міста Коломиї, де ця пісня 

виконувалася. 

З танцювальних пісень коломийки, збагачуючись новим змістом, 

розвинулись в самостійний ліричний пісенний жанр, який за тематикою 

охоплює практично всі грані життя народу, риси національного побуту і 

колориту, елементи інших видів культури. Як правило, коломийки не 

виходять за рамки сімейно-побутової сфери, але зафіксовані і коломийки 

суспільно-побутового змісту. Чітко виділяється група коломийок в їх 

первинному значенні приспіву до танцю, де основна тема – пісні, гуляння, 

свято: 

 

Коломийку заспіваті, коломийку играть, 

Ай бо тоту коломийку легко танцювати. 

 

З тих пір, як коломийка перестала бути просто приспівом до танцю, на 

її основі виникли пісеньки про любов і загравання: 

 



  37

 

Ой Місяцю-перекрою, що не світи нікому, 

Тільки мому миленькому, як іде додому. 

 

Часто в них співається і про сімейне життя: 

Ой прошу я здоров'ячка и Довгого віку 

Любій мамці та нянові, й мому чоловіку. 

 

Коломийці властивий гумор, майже всі вони життєрадісні, оптимістичні, 

містять багато жартів: 

 

Ой скажіте, добрі люди, 

Чим Андрій хворіє: 

На работе замерзає, 

Коло миски пріє. 

 

Спи, миленька, до полудня, буду без обіду, 

Щоби добре виглядаю, як з тобою піду. 

 

Коломийки містять і багато повчального: 

Чи не там щастя, не там доля, де багаті люди - 

Хто побрався по любові, тому добре буде. 

 

Нема цвіту білішого, як цвіт на каліні. 

Нема в мире ріднішого, чем мати дитині. 

 

Суспільно-побутові пісні представлені в першу чергу козацькими 

піснями, які виникли в XV-XVI століттях з появою козацтва і увібрали в себе 

інформацію про історичні реалії епохи: боротьбу з ворогами, перемоги і 

поразки козацького війська, полон, рабство, життя на чужині і т . Д. 
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Козацькі пісні створюють ліричний образ козака - типового 

представника Запорізької Січі, і передають романтику козацької вольниці. 

Найпоширеніші теми козацьких пісень, це прощання козака з рідними 

та його від'їзд з дому, мотив ностальгії за рідною домівкою (життя в походах 

без відпочинку, коли нема де голову прихилити, і домом стає зелена діброва 

чи темний яр), мотиву небезпеки, яка постійно загрожує йому, тема смерті: 

 

Ой, на горі огонь горить, 

А в долині козак лежить. 

Накрив очі китайкою – 

Заслугою козацькою. 

 

Що в головах ворон кряче, 

А що в ногах коник плаче. 

 

Суспільно-побутові пісні представлені в першу чергу козацькими 

піснями, які виникли в XV-XVI століттях з появою козацтва і увібрали в себе 

інформацію про історичні реалії епохи: боротьбу з ворогами, перемоги і 

поразки козацького війська, полон, рабство, життя на чужині і т.д. 

Козацькі пісні створюють ліричний образ козака – типового 

представника Запорізької Січі, і передають романтику козацької вольниці. 

Найпоширеніші теми козацьких пісень, це прощання козака з рідними 

та його від'їзд з дому, мотив ностальгії за рідною домівкою (життя в походах 

без відпочинку, коли нема де голову прихилити, і домом стає зелена діброва 

чи темний яр), мотиву небезпеки, яка постійно загрожує йому, тема смерті: 

 

Ой, на горі вогонь горить, 

А в долині козак лежить. 

Накрити очі китайкою - 

Заслугою Козацька. 
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Що в головах ворон кряче, 

А що в ногах коник плаче. 

 

У ціх піснях прославляється воля, військова доблесть, патріотичний 

дух, безстрашність, відданість делу національного визволення, козацька 

слова, символом которого становится червона «китайка»: 

 

Та щоб наша червона китайка НЕ зліняла, 

Та щоб наша козацька слава не пропала. 

 

Символом козацької звитяги и непоборну духу становится и висока 

могила-пам'ятник військової слави. ЦІ пісні пронизані романтичним духом. 

Чумацькі пісні з тематики и поетики близькі козацьким. Чумацтво як 

суспільне явіще виникло приблизно в ті ж часи, як і козацтво. Вже з XV 

століття в Україні відомій торговельний промисел чумаків, які волами, 

запряженими у вози, їздили до берегів Чорного и Азовського морів. 

Найпошіренішімі предметами торгівлі чумаків були сіль, риба, віск, дьоготь, 

прянощі и т.д. 

Чумацькі пісні в дорозі співали самі чумаки. Їх справа була важка и 

небезпечнв, але разом з тим оповита романтикою далекої дороги, 

безкрайнього степу, моря. 

Теми цього жанру споріднені темам козацьких пісень. Велику групу 

становлять твори про від'їзд в дорогу, приготування до трівалої подорожі, 

прощання з родиною: 

 

Задумали чумаки в дорогу, 

Купуючі Собі Нові вози, 

Поробили ярма Кленові, 

Поробили занози дубові, 
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Купуючі Волі половії, 

Купуючі та й попаровалі, 

Попаровалі та й повіїжджалі ... 

 

Найбільша група пісень про чумацького долю присвячена пригодам 

чумаків: важкої зимівлі «пізніх» чумаків, поверненню додому, вдалому 

торгу. У жартівливих чумацьких піснях оспівуються гуляння після 

повернення, міститься застереження дівчатам закохуватися в чумака, 

висміюється дружина чумака, яка гуляє, поки чоловіка немає вдома і т.д. 

Солдатські та рекрутські пісні виникли в період після зруйнування 

Запорізької Січі та всіх залишків автономії Гетьманщини, коли Росія ввела на 

українських землях загальну військову повинність для чоловіків різних 

верств населення, яка незабаром перетворилася в рекрутську повинність 

(уведена наказом Петра I в 1699 р). На Західній Україні було подібне явище – 

вербування українців в австро-угорську армію. За Петра I служба була 

довічною, в 1793 році термін скоротили до 25 років, в 1834 – до 20 років, 

пізніше – 12, 15, 10 років. З 1874 року, коли була введена загальна військова 

повинність, служба тривала 7 років. Тому не дивно, що крім солдатських та 

рекрутських пісень, в усній народній творчості з'явилися і рекрутські 

голосіння, якими супроводжувався відхід хлопця в армію. Вони майже не 

відрізнялися від поховальних голосінь, так як довічна або довготривала 

служба у армії фактично означала кінець його життя в родині, рідному краї і 

знаменувала перехід з «свого» світу в «чужий», де діють бездушні закони, 

панує чужа мова, невідоме майбутнє . 

Специфіка рекрутських пісень полягає в зображенні подій, породжених 

явищем рекрутізаціі. Багаті люди могли «відкупити» своїх синів від служби, 

тому жереб найчастіше випадав людям небагатим, і в військо повинен був 

йти вдови син або сирота. 

 

Кують смороду и гартують, 
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Кайдани готують, 

Чи на злодія, чи на злодія, 

Чи на розбійніка. 

Чи не на злодія, що не на злодія, 

Чи не на розбійніка, 

Те ж на того сиротину, 

Вдовіну дитину. 

 

Фортечні пісні пов'язані з введенням Росією кріпацтва на українських 

землях. Кріпосне право узаконивало залежність селянина від землевласника. 

Остаточно кріпацтво в Україні було оформлено 1 873 указом Катерини II в. 

Серед різних видів кріпацької повинності, крім численних податків, була ще 

й панщина чи відробіткова рента – примусова праця кріпаків в господарстві 

поміщиків. 

Всі ці суспільні явища і пов'язані з ними життєві ситуації відбилися в 

кріпаків піснях, в яких з великою силою виражено ставлення селян до тяжкої 

долі, умов підневільного життя. У кріпаків піснях немає романтичних рис 

(гіперболізації, ідеалізації ліричних героїв, обширних пейзажів, 

персоніфікації сил природи, фантастичних картин та ін.). Народна уява і 

фантазія поступається місцем зображенню нелегкої праці, умов селянського 

побуту, епізодів знущання поміщиків над кріпаками, приниження людської 

гідності. 

 

Наступає чорна хмара, 

А за нею синя, 

Чи не заступити син за батька, 

А батько за сина. 

 

Женуть батька в степ косити, 

Сина молотіті. 
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Третю дочку-Паняночка 

Тютюн садить. 

 

А свекруху з невісткою 

У лан жита жати. 

 

Гумор – особлива частина людського сприйняття і висловлювання. 

Зазвичай гумор визначається як інтелектуальна здатність помічати в 

оточуючих нас явищах їх смішні, комічні сторони. Почуття гумору також 

пов'язують з умінням людини бачити, відчувати певні протиріччя в 

навколишньому світі, що і створює певний «дисонанс», які викликає в нас 

відчуття смішного, безглуздого, комічного [1]. 

Ширше під гумором розуміють все, що може викликати у людини сміх, 

посмішку, гарний настрій. 

Термін «гумор» має давньогрецькі корені. Існують різні форми гумору, 

наприклад: іронія, сатира, пародія, жарт, анекдот, каламбур і так далі. Крім 

того, гумор може бути виражений не тільки в словесній формі, але також і у 

вигляді малюнка (карикатура або шарж). Найбільш поширеною формою 

гумору, найлегшою і короткою, є жарт. 

Жарт – це фраза або маленький текст гумористичного змісту. Вона 

може бути представлена в різних формах (питання-відповідь, коротка історія 

і так далі). Для досягнення статусу гумору жарт може використовувати і інші 

види гумору, гру слів, іронію і так далі. Зазвичай в жарті самим смішним 

місцем є кінцівка. 

Найчастіше жарт використовується для розваги друзів або іншої 

аудиторії, для досягнення ефекту у вигляді сміху або хоча б усмішки. 

Вчені (психологи, соціологи і так далі) продовжують вивчати природу і 

призначення жарти, сміх, гумору в цілому. Дуже багато вчених стверджують, 

що одна з важливих функцій сміху – спосіб зняти стрес, напруга, додати 

хорошого настрою. 
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Жарти можуть мати різну тематичну спрямованість. Є гумор 

«професійний», є «політичний», «побутової», «етнічний», «релігійний», 

«гендерний» і так далі. При цьому багато жартів можна віднести відразу до 

декількох тематичних групах. 

Форми викладу жарти також можуть бути різними – в формі питання і 

відповіді, в формі діалогу і так далі. 

Як у житті, гумору є місце і в музиці. Всі види мору, які існують в 

словесній та інших формах, присутні і в музиці. Гумористичний ефект 

досягається різними музичними засобами, але, що стосується музики 

вокальної, тобто такий, де є і словесний текст, часто гумористичний ефект 

закладений ще й в словах. Також можливе досягнення гумористичного 

ефекту за рахунок навмисного розбіжності словесного тексту і характеру 

музики; як правило, саме музичний супровід висловлює гумористичний 

підтекст ситуації (таке можна зустріти в багатьох комічних операх). 

Засоби, якими в музиці можна досягти гумористичного ефекту, дуже 

різноманітні. Наприклад, посилення звуку в несподіваному місці, або раптова 

зупинка посередині фрази, або «фальшива», недоречна з точки зору 

очікування нота. Так чи інакше, мова йде про якийсь невідповідність, 

раптовому «порушення» в ході подій (словесному або музичному). 

Один з найпростіших способів викликати гумористично ефект в музиці 

– це наслідувати звуки, які видають тварини або люди, тобто пародіювати, 

передражнювати їх. Музика, дійсно, може наслідувати знайомим нам усім 

звуків. Так, в сюїті угорського композитора Золтана Кодаї «Харі Янош» ми 

можемо «почути» гучне чхання. У п'єсах французького композитора Ж.Рамо 

можна почути звуки, які видають зозуля, курка або півень. Дуже багато таких 

гумористичних ефектів ми можемо почути в музиці австрійського 

композитора Й. Гайдна. Це і раптові паузи, і несподівані перемикання 

динаміки, і забавні, надто швидкі пасажі. Ці короткі прийоми добре 

відображають суть жарти, яка повинна бути короткою. 
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Є й інші форми гумору, з серйозним і часто «негативним» підтекстом. 

Це, зокрема, сатира, карикатура, частково пародія. Сенс таких форм гумору – 

насмішка шляхом перебільшення якихось властивостей або проявів об'єкта. 

Ми знаємо твір з подібною текстової основою – «Сатири» Д.Шостаковича. 

Але все ж найчастіше в музиці можна зустріти саме жарт. Згадаймо «Жарт» 

І.С Баха для флейти, де просто створюється легке приємне настрій, або 

«Музичну жарт» Моцарта, де в кінці п'єси всі інструменти грають фальшиві 

ноти. До речі, прийом використання «фальшивих» нот один з 

найпопулярніших у композиторів і у публіки. 

Основний принцип для створення гумористичного ефекту в музиці 

такий же, як і в інших сферах: виставити банальні речі в незвичайному і 

несподіваному ракурсі. 

Гумор в інструментальній музиці не завжди пов'язаний із завданням 

викликати сміх. Він може бути пов'язаний з веселощами, грайливим настрій 

(як, наприклад, в скерцо – сам термін цей означає «жарт», і спочатку 

характер скерцо був саме таким, легким і грайливим, танцювальним). Та й 

більшість музичних «жартів» і «гуморесок» часто не пов'язані з гумором в 

загальному розумінні. Такі п'єси як «Жарт» (Badinerie, з оркестрової сюїти 

№2, сі мінор) Йоганна Баха, «Гумореска» (Humoresque, op. 101, №7) 

Антоніна Дворжака або «Гумореска» (op. 10, №5) Сергія Рахманінова 

визиватьют захват, а не сміх, своєю витонченістю і легкістю. 

Іноді гумористична ідея, закладена композитором в музичному творі, 

проявляється не стільки в музиці, скільки в назві. Так, в Рондо cоль мажор 

(Rondo à capriccio, op. 129) Бетховена є авторський підзаголовок «Лють з 

приводу загубленого гроша», який відразу викликає невідповідність з 

потужним і стрімким характером музики – і посмішку слухача. Французький 

композитор Ерік Саті відомий своїми смішними назвами, наприклад: «Мляві 

прелюдії для собаки» (Préludes flasques, pour un chien), «Бюрократична 

сонатина» (Sonatine bureaucratique), «Вишукані вальси пересиченого 
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жеманніка» (Valses distinguées du précieux dégoûté). Хоча в музичній мові цих 

творів немає смішного. 

Отже, в музиці застосовується ряд прийомів для створення 

гумористичного ефекту: 

• нарочито введені в музичну тканину фальшиві ноти; 

• невиправдане паузування; 

• недоречне посилення або загасання звучності; 

• включення в музичну тканину різко контрастує несумісного з основним 

матеріалу; 

• наслідування легко впізнаваних звуків; 

• шумові ефекти і так далі. 

Крім того, музичні твори, які мають веселий і життєрадісний, пустотливий 

або грайливий характер, також часто зараховують до числа гумористичних, 

так як «гумор» в широкому сенсі – це все, що відноситься до сфери веселого. 

Для комедійних героїв в опері також існують характерні прийоми 

музичної виразності: 

• речитатив secco ( «сухий»); 

• комічна скоромовка; 

• навмисна простота мелодійного малюнка; 

• багаторазові повторення мелодійних і гармонійних оборотів. 

Жартівливі пісні – це фольклорні та літературні пісенні твори 

гумористичного або сатиричного змісту. Зустрічаються у всіх видах 

української фольклорної лірики – від календарно-обрядової до історичної і 

танцювальної, але найбільше в сімейно-побутових і пісенних мініатюрах. 

Жартівливі пісні за своїм змістом охоплюють всі сфери життя – сімейну і 

суспільну. Вони характеризуються яскравим і різноманітною поетикою, 

комічний ефект у них акцентується шляхом форми викладу (діалог-монолог), 

шляхом використання опеределенние прийомів: зображення від противного, 

іронічна самопохвала, гіпербола та ін. Жартівлива пісня є проявом виключно 

багатою, вирощеної тисячоліттями сміхової культури України, яка живила 
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репертуар скоморохів, бродячих студентів, творчість багатьох письменників. 

Політичні режими в Україні часто заганяли гумористично-сатиричні пісні на 

громадські теми в підпіллі. За радянської влади, особливо спочатку, тематика 

жартівливих пісень була обмежена майже виключно сімейно-побутовою 

сферою, в такому діапазоні і видавалися їх збірники. Тому збір, видання і 

дослідження жартівливих пісень особливо на громадські теми є актуальною 

проблемою сучасної фольклористики. 

Жартівливі пісні – особливий жанр українського музичного фольклору, 

що характеризується жартівливим або сатиричним змістом. Жартівливі пісні 

беруть початок у творчості співаків-скоморохів, згодом вони виконувалися 

також кобзарями, лірниками, бурсаками, мандрівними подяками, козаками та 

ін. Виконувалися на вулицях, на вечірках, вечірках, забавах, танцях, 

розважальних народних зборах і т.д. 

Найбільш часто жартівливі пісні присвячені різним етапам взаємин 

хлопця і дівчини: заклик на вулицю ( «Добрий вечір, дівчино, куди йдеш?»), 

Залицяння ( «Ой я, молода, на базар ходила»), побачення, визнання, сватання. 

Інша численна група присвячена тонкощам сімейного життя: порівняння 

його до і після весілля ( «Казав мені батько»), суперечки і сварки ( «Била 

жінка Чоловіка»), нерівний шлюб ( «Задумавши дідочок»), зрада, недоліки 

характеру – безгосподарність, скупість , неохайність тощо. 

За типом композиції можна згрупувати такі види жартівливих пісень: 

• Пісні-діалоги, побудовані на контрасті, протиставленні і зіставленні, що 

найбільш природно досягається за участю декількох виконавців або груп; 

• Пісні-розповіді (монологи), де співак характеризує себе в смішному 

вигляді, розкриваючи невідповідність дійсності і побажань, наказів і вчинків 

( «Здавалося мені мати»), слів і дії; 

• Описові пісні, де текст подається від третьої особи, неначе сторонній 

спостерігач розповідає про кумедні події, ситуаціях, сценах, рисах характеру 

тощо. Пісенна зміст буває досить докладним: перераховуються процеси праці 

(сіяв, вибирав, молотив), події по днях тижня, дійовим особам т. Д .; 
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• Пісні змішаної форми. Один з найпоширеніших прийомів – накопичення, 

нанизування деталей, сукупність яких яких створює комічне враження ( «Ой 

кум до куми ходив»). 

З точки зору музичних особливостей жартівливі пісні зазвичай 

характеризуються швидким темпом, що не широким діапазоном мелодії, 

переважає середній регістр, однорядковий наспів, який варіюється. 

Варіювання мелодії, як правило, поєднується з поступовим прискоренням 

темпоритму. У структурі домінують квадратность, парний розмір (2/4) 

квантитативная ритміка (кількість звуків відповідає кількості складів). За 

змістом і музичного вигляду дуже близькі жартівливим пісням танцювальні, 

а також коломийки. 

Серед героїв української жартівливої пісні чи не найчастіше 

зустрічається молодь – дівчата і хлопці. Акцентуючи смішні і негативні риси 

окремих представників молодого покоління, народний гумор відіграє роль 

своєрідного вихователя. Разом з тим весела пісня – це одна з форм залицяння 

і взаємного пізнання між хлопцями і дівчатами. Жартівливі пісні про молодь 

сміються над недоліками хлопців і дівчат, перш за все над лінню і 

безгосподарністю, над байдужістю, над дурістю і невмілість, над 

нескромністю і легковажністю, над різними недоречними ситуаціями під час 

залицяння: комічними поясненнями і непорозуміннями між хлопцем і 

дівчиною, безглуздими суперечками і занадто відвертими любовними 

ласками. Причому у всіх цих випадках народна етика дозволяє зачіпати і 

недоліки зовнішності хлопців і дівчат. Особливо дістається в піснях 

недбайливим ніжинкам з багатих сімей. 

Поняття краси в народній естетиці органічно поєднується з поняттями 

працьовитості та справедливості. Якщо героям пісні бракує цих якостей, 

якщо йдеться про ці їх рисах, то їх портретні характеристики даються в 

повній гармонії – теж негативними. 

У багатьох піснях-діалогах важливим гумористичним прийомом є 

мимовільне самовикриття героя. Пісні такого характеру пронизані м'яким 
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інтимним гумором, що прикрашає життя і вібрує бадьорим настроєм 

непереможної молоді. 

Жартівливі пісні щедро відобразили і сферу сімейного побуту. Тільки 

зрідка оспівується в них ідилія сімейного життя, захоплення чоловіка жінкою 

або навпаки. У переважній же більшості тематика їх присвячена різним 

смішним сторонам сімейних відносин. 

Своєрідну групу жартівливих пісень становлять твори, що зображують 

життя людей похилого віку .. Різні колізії відносин і непорозумінь родинного 

життя відтворені через постаті діда і баби, в результаті набуваючи ще більш 

яскраву гумористичність і рельєфність. 

Особливим розмаїттям тематики відзначаються жартівливі пісні про 

недоліки такого явища як кумівство. Як правило, в куми запрошували 

найбажаніших друзів, нерідко колишніх коханих, з якими з різних причин не 

довелося одружитися. Тому не дивно, що між кумом і кумою часто 

встановлювалися особливо близькі відносини, які з точки зору народної 

моралі все ж викликали заперечення, а, отже, і гумористичне висвітлення. 

У багатьох піснях-діалогах важливим гумористичним прийомом є 

мимовільне самовикриття героя. Скажімо, з відповіді хлопця дівчині, що 

кличе його на побачення, вимальовується гумористична постать неабиякого 

боягуза і подібне. Пісні такого характеру пронизані м'яким гумором, який 

прикрашає побут і підвищує настрій. 

Роль жартівливої пісні в художньому житті народу – 

найрізноманітніша. Ця пісня знайшла своє відображення і притулок в 

обрядах, в звичаях, танцях, вона прикрашає і повсякденне трудове життя 

народу. Фактично жартівлива пісня просочилася в усі куточки музичного 

життя народу. Вона існує як окреме сольний або хоровий твір, пов'язана з 

деякими хороводами, що виконуються в русі, і такими побутовими танцями, 

як гопаки, козачки тощо. 
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Окремі строфи жартівливих пісень використовуються в сюжетних 

танцях. Весілля, вечірки, вулиці, посиденьки і інші види українського 

народного дозвілля, як правило, супроводжуються жартівливими піснями. 

Стихія смішного в українській народній творчості більше проявляє 

себе саме в гумористичних, жартівливих творах 

 

1.2 Жанр обробки народної пісні як об’єкт музикознавчого 

дослідження 

Сучасна музична наука розвивається інтенсивно і екстенсивно, 

залучаючи в свій побут дані інших сфер гуманітарного знання. На полях 

взаємодії музикознавства та інших наук (психологія, лінгвістика, соціологія) 

народжуються нові наукові підходи та аналітичні моделі, що дозволяють 

працювати з багатьма питаннями, на які традиційна музична наука раніше не 

могла відповісти. 

Одна з таких проблемних сфер – взаємодія слова і музики в музичному 

мистецтві, від реального синтезу вербального і музичного тексту до 

генетично зумовленого літературним походженням характеру музичного 

твору. В першу чергу ми говоримо про вокальній музиці як про сферу, де 

згадане взаємодія слова і музики найбільш показово і очевидно, хоча, як 

відомо, багато літературні жанри отримали в музичному мистецтві своє 

інструментальне жанрове втілення (пісні без слів, поема, інструментальні 

балада, серенада і так далі). 

В сучасних культурних умовах полістилістики і поліжанровості, де 

професійне музичне мистецтво відчуває серйозну «конкуренцію» з боку 

популярної естрадної музики в усьому її розмаїтті, джазу, нових стильових 

явищ, які народжуються на стику різних музичних течій, які гостро стоять 

питання актуалізації академічної музики – від композиторської і 

виконавської творчості до слухацького сприйняття. Серед музичних жанрів, 

незмінно користуються популярністю серед широких кіл публіки, окреме 

місце займає обробка народної пісні, що несе в собі комплекс 
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закономірностей, чиї витоки містяться як в традиційній національній 

культурі, так і в традиціях академічного музичного мистецтва. 

Оскільки у музичній науці досі цей жанр не має свого цілісного 

системного опису, при цьому отримуючи конкретні характеристики в умовах 

індивідуального композиторського або виконавської творчості, перспектива 

його комплексного вивчення виглядає виразно багатою. З огляду на те, що 

сучасне музикознавство залучає в свою сферу виконавство як жанрово-

стильову, образно-художню, національно-культурну призми, дослідження 

жанру обробки народної пісні представляється багатогранною і 

результативним як по постановці проблематики, так і за очікуваними даними. 

Серед музичних жанрів, що незмінно користуються популярністю 

серед широких кіл публіки, окреме місце займає обробка народної пісні, 

що несе в собі комплекс закономірностей, чиї витоки містяться як в 

традиційній національній культурі, так і в традиціях академічного 

музичного мистецтва. 

Актуальність теми даного дослідження обумовлена як потребами 

виконавської практики, в якій жанр обробки народної пісні міцно 

зайняв своє місце, і запитами сучасної музичної науки, де цей жанр досі 

не отримав свого цілісного дослідження, як правило, він стає об'єктом 

уваги у проекції творчості конкретного композитора чи у сфері 

музикування.  

У дисертації запропонований системний погляд на обробку 

народної пісні, яка в своїй жанровій основі містить якості традиційної 

та академічної музичної культури, що визначає художній потенціал 

жанру в аспектах композиторської і виконавської творчості. 

Для характеристики жанру обробки народної пісні в аспекті його 

природи у представленому дослідженні обраний комплексний підхід, 

що поєднує жанрову, стильову, інтерпретологічну призми. 
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Вперше представлено комплексну жанрову характеристику 

обробки народної пісні і визначено такі жанрові константи, що 

виокремлюють обробку народної пісні з жанрової системи вокальної 

музики: 

1) виконавсько-інтерпретаційна природу (як синтез цих якостей з 

обох джерел – народного і професійного); 

2) національно-характерне інтонування як у композиторському 

тексті, так і у виконавському прочитанні. 

Взаємодія в народній пісні, як і в будь-якому жанрі вокальної 

музики, музики і слова, музичного та позамузичного факторів, дозволяє 

говорити про інтерпретаційність як жанровий параметр обробки 

народної пісні. З огляду на те, що народна пісня несе в собі важливі 

жанрові особливості народної музичної традиції, зокрема, усну природу 

побутування і притаманну в зв'язку з цим виконавську множинність, 

можна говорити про декілька рівнів інтерпретації в структурі жанру 

обробки народної пісні. Тут в єдності виступають інтерпретаційність, 

що йде від народної усної традиції, колективного авторства, і 

інтерпретаційність, властива академічній музиці – як композиторська, 

так і виконавська, де одним із важливих завдань є створення авторської 

композиторської та виконавської версії, фіксованого, індивідувального 

авторства. 

Національно-характерне інтонування, яке несе в собі сам 

музичний текст народної пісні, відповідає музичним традиціям 

конкретної національної культури і служить їх знаком, залучаючи 

широкий культурно-мистецький контекст. Композиторська обробка на 

деяких історичних етапах могла спотворювати первісний вигляд 

народної пісні. Сьогодні перед композитором – автором обробки 

народної пісні і вокалістом – виконавцем обробки народної пісні 
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постали нові завдання відображення інтонаційної характерності – 

показника певної національної культури, що вілбиваєьтся в мовних 

фонетичних особливостях словесного тексту, в характері народного 

інтонування, голосовий техніці тощо. 

Ці два основних жанрових показника обробки народної пісні 

можуть служити тією аналітичної матрицею, за допомоги якої можливо 

характеризувати відповідні музичні твори в жанровому аспекті. 

Проведений аналіз прикладів обробок народних пісень допоміг 

визначити такі основні шляхи професіоналізації українського 

вокального мистецтва, як педагогічний, теоретичний, виконавський. 

Кожен з них має свою специфіку, пов’язану із жанровим профілем 

обробки народної пісні. 

Узагальнюючи отримані результати дослідження, констатуємо 

наступне. Обробка народної пісні – один з традиційних жанрів 

академічної вокальної музики, який народився у взаємодії народної 

музичної традиції і професійного музичного мистецтва. Незважаючи на 

високу композиторську, виконавську та слухацьку популярність цього 

жанру, його музикознавчі дослідження спрямовані більше на 

статистичні, індивідуально-стильові, методичні аспекти. Жанрова 

призма, за допомогою якої виявляються системоутворюючі 

закономірності обробки народної пісні, демонструє широкі наукові 

перспективи щодо даного жанру а історичному, теоретичному, 

виконавському вимірі. 

Серед жанрових показників обробки народної пісні яскраво 

проявляються виконавсько-інтерпретаційна природа і національно-

характерне інтонування. Аналіз даних якостей, у тому числі в 

індивідуально вирішеній композитором і виконавцем взаємодії, сприяє 

розкриттю виражальних можливостей і даного жанру, і музичного 
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мистецтва в цілому, що на сьогоднішній день набуває особливої 

актуальності. 

Актуальність теми даного дослідження обумовлена як запитами 

сучасної музичної науки; так і потребами виконавської практики, в якій жанр 

обробки народної пісні міцно зайняв своє місце, об'єднавши в собі якості 

традиційної, академічної та в якійсь мірі популярної музики. 

Наша мета – запропонувати системний погляд на обробку народної 

пісні, яка в своїй жанрової основі містить якості традиційної та академічної 

музичної культури, що визначає художній потенціал даного жанру як в 

аспекті композиторського, так і в аспекті виконавської творчості. Такий 

підхід відкриває нові перспективи для вивчення жанру обробки народної 

пісні і в сфері теоретичного, і в сфері виконавського музикознавства з 

відповідними виходами на виконавську практику. 

Народну музику і народної пісні як одного з головних її репрезентантів, 

присвячене досить багато досліджень - як в історичному, так і теоретичному 

руслі. Нагадаємо про класичних наукових працях І. Земцовського і 

Г.Головінського, про навчальних посібниках з історії музики і так далі. 

Серед наукових джерел, пов'язаних з обробкою народної пісні, нам не 

вдалося виявити комплексного дослідження, де даний жанр отримав би свою 

цілісну характеристику. При цьому наукових досліджень в цьому напрямку 

досить багато, але, як правило, в них об'єктом стає обробка народної пісні у 

творчості конкретного композитора чи в сфері музикування - бандурна 

виконавство, діяльність певних колективів. Так, показовими є наукові праці 

українських вчених Л. Ластовецький про жанр обробки народної пісні в 

хоровій творчості Миколи Ластовецького, Л. Дуди про специфіку жанру 

обробки народної пісні в сучасному бандурному репертуарі, Е. Дубінченко і 

Л. Гнатюк про хорових обробках народних пісень у творчості Ганни 

Гаврилець, М. Березуцький про обробках українських народних пісень в 

репертуарі ансамблю бандуристів, А. Яковчука про хорових обробках 

українських народних пісень, І. Зінков про жанр обробки народної пісні в 
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творчості Миколи Колесси, В. Сивохіп про народну пісню в хоровій 

творчості Зіновія Лиська – цей список можна продовжувати. Подібна 

ситуація складається і в музикознавстві інших європейських країн. Автор 

даної статті цікавився цим питанням і щодо китайського музичного 

мистецтва, але досліджень про жанр обробки народної пісні в китайській 

академічній музиці поки немає, мабуть, в силу її відносної молодості (як 

відомо, китайська академічна музика стала розвиватися приблизно з 

середини ХХ століття), хоча зразків для такого дослідження - китайських 

народних пісень в композиторської обробці - досить. Таким чином, існує 

серйозна перспектива вивчення обробки народної пісні в жанровому аспекті 

як такому. 

Для того, щоб охарактеризувати жанр обробки народної пісні в аспекті 

його природи, нами обрані жанровий і інтерпретаційний методи 

дослідження. Перший пов'язаний з виявленням жанрових характеристик 

обробки народної пісні, другий допомагає систематизувати ті якості даного 

жанру, які пов'язані з його інтерпретаційної специфікою. 

Дослідження останніх років свідчать про зміну фокусу уваги в області 

народної музики, де історична призма змінюється на соціокультурну, 

психологічну, исполнительско-інтерпретаційні. Можна зустріти наукові 

роботи, присвячені підготовці виконавця традиційної народної музики [1], 

формам побутування фольклору в сучасному культурному середовищі [5], 

національної характерності як семантичної особливості виконавської 

інтерпретації [7], проблемам адаптації виконавця до інонаціональним 

виконавською традицій [8]. В першу чергу це стосується народної пісні, що 

несе в собі повнокровне національну традицію - музично-інтонаційну, 

вербальну, образну, художню. Таким чином, в сучасній музичній науці 

намічені нові шляхи вивчення музики народної традиції, її побутування в 

нинішніх умовах і особливості взаємодії з академічним музичним 

мистецтвом як в аспекті композиторського, так і в аспекті виконавської 

творчості. 
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Народна пісня по праву є головним репрезентантом національної 

музичної традиції практично у всіх музичних культурах світу. З одного боку, 

в її словесних текстах відображені характерні для культури традиційні 

цінності, уявлення про світ, етика і мораль, естетичні погляди, відображені в 

художніх образах. З іншого боку, в її музиці зафіксовані інтонації (в тому 

числі і мовні), які є своєрідним інтонаційним словником даної культури і її 

мови, емоційно забарвленим і несе історично «відкалібровані» смисли. 

Навіть невелика за своїми масштабами народна пісня являє собою ту малу 

частину національної картини світу, яка несе в собі «художню ДНК» даної 

культури, зашифровану в звуках. 

Народна пісня, представляючи собою образно-інтонаційну 

квінтесенцію національної музичної культури, завжди користувалася 

величезною увагою композиторів, які збирали і записували зразки народних 

пісень, видаючи відповідні збірники, і ці народні пісні часто ставали 

об'єктами запозичення в композиторському творчості. Форми таких 

запозичень різні, але обробка народної пісні - найбільш цілісний музично-

художній об'єкт. 

Узагальнюючи ті характеристики обробки народної пісні, які є 

об'єктивними, зазначимо таке. Обробка народної пісні в силу свого 

походження містить в собі дві музичних «генома» - народний і академічний, і 

ці «геноми» особливим чином взаємодіють між собою, визначаючи 

характеристику жанру обробки народної пісні незалежно від контексту її 

створення - стильового (авторського, історичного) , культурно-

національного, соціологічного. 

Серед жанрових показників обробки народної пісні виділимо наступні: 

1) виконавчо-інтерпретаційні природу (як синтез даних якостей з обох 

джерел - народного і професійного); 

2) національно-характерне інтонування в композиторському тексті і в 

виконавському прочитання обробки. 

Зупинимося коротко на кожному з цих жанрових показників. 
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Взаємодія в народній пісні, як і в будь-якому жанрі вокальної музики, 

музики і слова, музичного та внемузикальних факторів, дозволяє говорити 

про інтерпретаційні як жанрової складової. Підсумок роботи з запозиченим 

музичним матеріалом також є «продуктом» інтерпретації і музикознавцями-

інтерпретології класифікується визначається по-різному. Так, провідний в цій 

області київський вчений В. Москаленко називає результат подібної роботи 

другим видом композиторської інтерпретації [4], а представниця молодшого 

покоління харківської інтерпретологіческой школи А. Хутірська - художнім 

перекладом [6]. 

З огляду на те, що народна пісня несе в собі важливі жанрові 

особливості народної музичної традиції, зокрема, усну природу побутування 

і притаманну в зв'язку з цим виконавську множинність, ми можемо говорити 

про декількох рівнях інтерпретаційних в структурі жанру обробки народної 

пісні. Так, тут в єдності виступають інтерпретаційні, що йде від народної 

традиції (спрямована, як правило, на створення регіонального варіанту пісні), 

і інтерпретаційних, властива академічній музиці - як композиторська, так і 

виконавська, де одним із важливих завдань є створення авторської 

композиторської та виконавської версії (термін В. Москаленко). 

Що стосується національно-характерного інтонування, яке несе в собі 

сам музичний текст народної пісні, то він відповідає музичним традиціям 

конкретної національної культури і служить їх знаком, впізнаваним і 

визначальним ширший культурно-мистецький контекст. Композиторська 

обробка на деяких історичних етапах з метою введення народних пісень в 

ужиток професійного музичного мистецтва за допомогою гармонізації, 

корекції мелодійних інтонацій і метроритмической основи могла 

спотворювати первісний вигляд народної пісні, але національний 

інтонаційний стрижень практично завжди залишався пізнаваний слухом. У 

ХХ столітті, коли підхід до фольклорних музичних першоджерел був 

переосмислений в сторону більш дбайливого ставлення до автентичного 

варіанту, інтонаційна характерність обробки народної пісні як знака 
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національної культури неймовірно посилилася і була функціонально 

переосмислена, змінюючи відношення до даного жанру в виконавському 

аспекті і аспекті сприйняття. Таким чином, перед композитором - автором 

обробки народної пісні і вокалістом - виконавцем обробки народної пісні 

постали нові завдання відображення тієї самої інтонаційної характерності - 

показника певної національної культури, відображений в мовних фонетичних 

особливостях словесного тексту, в характері народного інтонування і 

голосовий техніки і так далі. 

Ці два основних жанрових показника обробки народної пісні можуть 

служити тій аналітичної матрицею, за допомогою якої можливо 

характеризувати відповідні музичні твори в жанровому аспекті як в області 

історії і теорії музики, так і в області виконавського музикознавства. 

Обробка народної пісні – один з традиційних жанрів академічної 

вокальної музики, який народився у взаємодії народної музичної традиції і 

професійного музичного мистецтва. Незважаючи на високу композиторську, 

виконавську та слухацьку популярність цього жанру, його музикознавчі 

дослідження спрямоване більше на статистичні, індивідуально-стильові, 

методичні аспекти. Жанрова призма, за допомогою якої виявляються 

системоутворюючі закономірності обробки народної пісні, демонструє 

широкі наукові перспективи щодо даного жанру а історичному, 

теоретичному, виконавському вимірі. 

Серед жанрових показників обробки народної пісні яскраво 

проявляються исполнительско-інтерпретаційні природа і національно-

характерне інтонування. Аналіз даних якостей, у тому числі в індивідуально 

вирішену композитором і виконавцем взаємодії, сприяє розкриттю 

виражальних можливостей і даного жанру, і музичного мистецтва в цілому, 

що на сьогоднішній день набуває особливої актуальності. 

Дослідження останніх років свідчать про зміну фокусу уваги в області 

народної музики, де історична призма змінюється на соціокультурну, 

психологічну, виконавсько-інтерпретаційну. Можна зустріти наукові роботи, 

 



  58

присвячені підготовці виконавця традиційної народної музики, формам 

побутування фольклору в сучасному культурному середовищі, національної 

характерності як семантичної особливості виконавської інтерпретації, 

проблемам адаптації виконавця до інонаціональним виконавською традицій. 

В першу чергу це стосується народної пісні, що несе в собі ген національної 

традиції – музично-інтонаційної, вербальної, образної, художньої. Таким 

чином, в сучасній музичній науці намічені нові шляхи вивчення музики 

народної традиції, її побутування в нинішніх умовах і особливості взаємодії з 

академічним музичним мистецтвом як в аспекті композиторської, так і в 

аспекті виконавської творчості. 

Народна пісня по праву є головним репрезентантом національної 

музичної традиції практично у всіх музичних культурах світу. З одного боку, 

в її словесних текстах відображені характерні для культури традиційні 

цінності, уявлення про світ, етика і мораль, естетичні погляди, відображені в 

художніх образах. З іншого боку, в її музиці зафіксовані інтонації (в тому 

числі і мовні), які є своєрідним інтонаційним словником даної культури і її 

мови, емоційно забарвленим і несе історично «відкалібровані» смисли. 

Навіть невелика за своїми масштабами народна пісня являє собою ту малу 

частину національної картини світу, яка несе в собі «художню ДНК» даної 

культури, зашифровану в звуках. 

Народна пісня, представляючи собою образно-інтонаційну 

квінтесенцію національної музичної культури, завжди користувалася 

величезною увагою композиторів, які збирали і записували зразки народних 

пісень, видаючи відповідні збірники, і ці народні пісні часто ставали 

об'єктами запозичення в композиторському творчості. Форми таких 

запозичень різні, але обробка народної пісні - найбільш цілісний музично-

художній об'єкт. 

Обробка народної пісні займала раніше і займає сьогодні помітне місце 

в музичній практиці – як композиторській, так і виконавській. Вона поєднує в 

собі кращі, перевірені часом риси фольклорної музичної традиції і 
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професійного музичного мистецтва. Як синтетичний за своєю природою 

жанр, обробка народної пісні несе в собі складний комплекс характеристик 

різних видів музичної творчості, який, активуючи різні жанрові показники в 

різних історичних і культурних умовах, дозволяє даному жанру займати 

особливе місце в музичній культурі. 

Спрямованість на широку аудиторію, що реалізується на різних рівнях 

жанру, обумовлює його зовнішню образно-інтонаційну, а також виконавську 

простоту і доступність (принаймні, такою вона здається). При цьому в 

області музичної теорії жанру обробки народної пісні не приділено 

достатньої фахової уваги ані в аспекті особливостей даного жанру як такого, 

ані з точки зору особливостей його розвитку в певних часових 

соціокультурних умовах. На думку автора даної статті, саме поєднання цих 

ракурсів дослідження є плідним підходом для виявлення специфіки жанру 

обробки народної пісні, зокрема, в історико-культурному аспекті. 

Можна подивитися на жанр обробки народної пісні в аспекті 

історичного розвитку на прикладі музичної культури України та Китаю. 

Жанр обробки народної пісні як результат взаємодії традиційного та 

професійного музичного мистецтва має свою інтонаційно-музичну, образно-

змістовну і виконавську специфіку. Вона проявляється в стабільних 

жанрових показниках, що забезпечують жанру обробки народної пісні 

життєздатність і впізнаваність в різних історико-часових і культурних 

умовах. Порівняльна характеристика історії розвитку жанру обробки 

народної пісні в Україні та Китаї, що пропонується у цьому дослідженні, має 

на меті підтвердити, що відмінності в шляхах розвитку цього жанру не 

впливають на його природу, яка має теоретичний і практичний (а саме 

виконавський) виміри. 

Народній пісні як одному з головних репрезентантів національної 

культури (як музичної, так і у широкому розумінні), присвячене досить 

багато досліджень як в історичному, так і теоретичному руслі. Як приклад в 

українському музикознавстві назвемо системні наукові розвідки 
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І. Земцовського (1978) і Г. Головинського (1981), також згадаємо про 

навчальні посібники з історії української музики тощо. У останній час також 

з’явилися наукові праці з більщ широкого кола проблематики, дотичної до 

народної пісні – наприклад, з питань виконавства (Гапон, 2010), нових 

принципів взаємодії традиційної та професійної музичної культури 

(Дерев’янченко, 2005), форм побутування фольклору в сучасному 

культурному середовищі (Осадяв, 2000), проявів національного у 

виконавській інтерпретації (Чайка, 2007) і багато інших. У китайській 

музикознавчій науці треба відзначити такі підходи до дослідження тематики, 

пов’язаної з народною піснею, як увага до розвитку професійного сольного 

співу у Китаї (Яе Бо, 2016), виявлення витоків жанрового різноманіття 

камерно-вокальної музики у Китаї (Цао Шулі, 2011), систематизація образно-

культурних джерел музичного мистецтва Давнього Китаю (Лю Янь), а також 

характеристика взаємодії традиційної та професійної китайської музичної 

культури, зокрема, щодо виникнення нових жанрових явищ – наприклад, 

«художніх пісень» у камерно-вокальній музиці Китая, створених 

китайськими композиторами на вірші старовинних поетів (Ван Хонтао, 

2016). 

Тим не менше, одному з найпопулярніших результатів взаємодії 

традиційного та професійного музичного мистецтва, а саме жанру обробки 

народної пісні, досі не присвячено окремих, системних теоретичних 

досліджень. У музичній науці увага до цього явища спрямовується, як 

правило, на творчість конкретного композитора чи сферу музичної практики, 

частіше за все це діяльність  певних колективів (наприклад, наукові праці 

українських вчених Л. Ластовецького про жанр обробки народної пісні в 

хоровій творчості Миколи Ластовецького, Л. Дуди про специфіку жанру 

обробки народної пісні в сучасному бандурному репертуарі, Є. Дубінченко і 

Л. Гнатюк про хорові обробки народних пісень у творчості Ганни Гаврилець, 

М. Березуцького про обробки українських народних пісень в репертуарі 

ансамблю бандуристів, О. Яковчука про хорові обробки українських 

 



  61

народних пісень і так далі. ситуація складається і в музикознавстві інших 

європейських країн. 

Цілісного дослідження про жанр обробки народної пісні в китайській 

академічній музиці нам не вдалося зустріти, можливо, з тієї причини, що 

китайська академічна музика стала розвиватися тільки у ХХ столітті (хоча 

зразків для такого дослідження – китайських народних пісень в 

композиторської обробці – доволі багато. Таким чином, вимальовується 

серйозна потреба та багата перспектива вивчення обробки народної пісні як 

жанру. 

Нашою метою є виявлення специфіки історичного розвитку жанру 

обробки народної пісні на основі порівняння умов взаємодії традиційної та 

професійної музичної культури України та Китаю. В зв’язку з цим постають 

наступні наукові завдання: огляд наукових джерел, присвячених українській 

та китайський народній пісні в аспекті дослідження жанру обробки; 

виявлення співвідношення традиційного та професійного підходу у жанрі 

обробки народної пісні; порівняльна характеристика основних напрямів 

розвитку жанру обробки народної пісні в Україні та Китаю від ранніх 

зафіксованих даних до сучасної музичної практики. 

Основними методами такого ракурсу дослідження є жанровий та 

історичний. Жанровий метод необхідний для виявлення основних жанрових 

констант обробки народної пісні, які зберігають специфіку даного жанру у 

різних історично-часових та національно-культурних умовах. Історичний 

метод пов'язаний з упорядкуванням інформації про еволюцію жанру обробки 

народної пісні у часовій перспективі від початку взаємодії традиційної та 

професійної музики до сучасного побутування жанру. 

Народна пісня як у автентичному вигляді, так і у жанрі обробки є 

одним з найпопулярніших об’єктів як слухацької, так і композиторської 

уваги. Це обумовлено багатьма чинниками, основним з яких, на наш погляд, 

є історико-культурний. Народна пісня є центральним жанром традиційної 

музичної культури, її першоджерелом та витоком образного-інтонаційного та 
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жанрового натхнення для композиторів усіх національних культур світу. В 

сучасних умовах глобалізації виникає і потреба у збереженні культурної, 

ментальної ідентичності, яка відбилася у народній пісні і зберігається у ній 

протягом століть до сьогодення. 

Оскільки народна пісня у своєму автентичному вигляді на концертній 

сцені звучить рідко (цей факт обумовлений тією обставиною, що своїм 

походженням та характеристиками вона жорстко пов'язана з особливими 

умовами і манерою виконання), то слухач сьогодні знайомий з народною 

піснею, як правило, у жанрі обробки. 

Досить об'ємний багаж фактів, пов'язаних з обробками народних 

пісень, в існуючих музикознавчих джерелах часто залишається сумою фактів. 

Народній музиці і народній пісні як одному з головних її репрезентантів, 

присвячене досить багато досліджень – як у історичному, так і у 

теоретичному руслі. Це наукові праці різних масштабів – від статей до 

дисертацій. Але як власне особливий жанр, обробка народної пісні не 

отримала комплексного висвітлення в окремих наукових працях, хоча 

вивчення конкретних зразків обробок народних пісень в умовах 

композиторського або виконавської творчості представлено досить широко. 

Як правило, в дослідженнях, присвячених жанру обробки народних пісень, 

об'єктом стає обробка народної пісні у творчості конкретного композитора чи 

в сфері виконавства – наприклад, стосовно української музичної культури 

мова може йти про бандурному виконавстві, про діяльність певних музичних 

колективів різного ступеня та напрямки професіоналізму – від аматорських 

до академічних. Що стосується китайської музичної культури, 

представником якої є автор даної статті, то китайські музикознавці більше 

уваги приділяють історії народної пісні Китаю, її збору, фіксації та впливу на 

професійне творчість китайських композиторів – від камерно-вокальної до 

інструментальної творчості. 

Таким чином, недолік системного вивчення обробки народної пісні як 

жанру робить таке вивчення дуже перспективним. З огляду на те, що сучасне 
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музикознавство залучає до поля наукових пошуків виконавство, а також 

жанровий, стильовий, образний, національно-культурний параметри, 

дослідження жанру обробки народної пісні представляється досить багатим і 

щодо проблематики, і з точки зору прогнозованих результатів. 

Культурно-історичний аспект дослідження, пов'язаний з розумінням 

закономірностей розвитку будь-якого музичного жанру на різних етапах 

історії в різних культурно-цивілізаційних умовах, є одним з базових у науці. 

У даній статті він заснований на порівняльній характеристиці розвитку 

жанру обробки народної пісні в українській і китайській музичній культурі. 

Знайомство з історією вивчення народної пісні, а також її залучення до 

професійного музичного мистецтва дає змогу виявити подібності та 

розбіжності у деяких історико-культурних процесах, на основі яких можна 

охарактеризувати особливості жанру обробки народної пісні. Порівняння у 

цьому сенсі української та китайської музичної практики є, на наш погляд, 

показовим – ці музичні культури є досить різними за багатьма проявами, але 

народна пісня займає в них центральне місце. 

З часів відокремлення світського професійного музичного мистецтва 

від духовного (як і у всій Європі з XVІІІ ст.) в Україні не можна знайти 

українського композитора, у творчому доробку якого немає обробок 

народних пісень. Важливим також є той факт, що багато хто з композиторів 

особисто збирав зразки народнопісенної творчості та комплектував 

відповідні збірки, що дозволило нащадкам зберегти цей культурно-

мистецький скарб, який у силу усного побутування та в умовах різних 

історичних катаклізмів міг бути втрачений безповоротно. Як відомо, на 

сьогодні існують записи півмільйона українських народних пісень, з яких 

опубліковано десь десята частина (50-томне видання «Українська народна 

творчість», 10-томне видання «Українські народні мелодії»). У фонді 

ЮНЕСКО знаходиться 15,5 тисяч українських пісень.  

Перші нотні записи українських народних пісень знаходимо у збірнику 

кінця ХVІІ – поч. ХVІІІ ст., що приписується Захарію Дзюбаревичу. У 1790 
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році виходить «Богогласник» з піснями релігійного змісту. У XVIII ст. 

українські пісні широко представлені у численних збірниках, як рукописних, 

так і друкованих. Народну пісню досліджували фольклористи — 

М. Драгоманов, С. Людкевич, О. Сластіон, П. Куліш, І. Срезневський, 

М. Сумцов, О. Потебня та інші. 

 Починаючи з ХІХ століття, практично всі українські композитори 

створюють обробки народних пісень (провідником у цьому процесі був 

засновник української композиторської школи М. Лисенко). Ці обробки, як 

правило, дещо змінювали автентичний музично-інтонаційний профіль пісні, 

наближаючи її до канонів професійного музичного мистецтва того часу – 

мелодична лінія впорядковувалася у рамках тонально-гармонічної системи та 

звичних метро-ритмічних умовах, що, звісно, позбавляло ці музичні 

першоджерела певної специфіки – особливо виконавської та регіональної. 

Проте жанровий та образно-художній стрижень зберігався, а в умовах 

принципової багатоваріантності народної пісні її композиторський 

«різновид» долучається до загального доробку української пісні, при цьому 

також набуваючи статусу твору професійної музичної творчості. Тому 

обробки народних пісень і у музичній практиці займають свою особливу 

«нішу», у всі часи маючи своє місце у концертному репертуарі виконавців та 

у слухацькому попиті.  

У ХХ столітті ставлення до народної музики дещо змінюється, 

активується цікавість саме до музичної та виконавської специфіки 

фольклорного першоджерела, і поступово залучення народної пісні до 

професійної музичної творчості у жанрі обробки стає не таким масовим та 

більш вибірковим у академічній музиці, а ось увага до обробки народної 

пісні у неакадемічних музичних напрямках посилюється. Свої обробки 

народних пісень створюють автори, що представляють більш масові музичні 

явища – музичної естради, джазу, рок-музики тощо. 

Історико-культурні процеси, пов’язані зі збереженням народної пісні та 

її залученням в якості обробки до професійної музичної культури у Китаї 
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дещо відрізнялися від ситуації в Україні. Народна пісня в Китаї, як і в 

Україні, є надважливим джерелом для академічного мистецтва, вона – носій 

національно-традиційних рис, образної та ментальної специфіки. Китайська 

музика протягом багатьох століть існувала в доволі замкненому культурно-

цивілізаційному середовищі, і професійна композиторська творчість під 

впливом європейської традиції почала формуватися з середини ХХ століття. І 

саме китайський фольклор став базою широкого освоєння нових засад 

творчості. Питання взаємозв'язку композиторської творчості з національними 

витоками відображені у наукових працях Ван Юйхе, Бо Хе, Ван Янься, Ло 

Тянь Цюн, Лі Хуанчжі та інших. Багатству народних пісень присвячені 

багатьох китайських музикознавців, таких як Тянь Бянь, Ван Гуанзін, Вей 

Дзюнь, Цао Шулі.  

Китайський музикознавець Цао Шулі каже про те, що народна пісня як 

розвинене явище була представлена ще в епоху ранньої Цінь, а найбільше 

значення для подальшого розвитку китайської вокальної музики мають 

високохудожні китайські давні пісні. Автор згадує також інші різновиди 

жанру: пісня, гімн, ода, елегія та інші. (Цво Шулі, 2011, 46) 

Найдавнішою збіркою народних пісень є знаменита «Книга пісень» 

(Ши Цзін), складена близько двох тисяч років тому. Зібрані Конфуцієм 305 

зразків представляють все різноманіття та багатство китайських пісень у 

жанровому та образному аспектах. Тут ще не було зафіксованого музичного 

тексту пісень, але у трактаті Мо-Цзи вказується на те, що зібрані у згаданій 

«Книзі пісень» зразки по більшості є саме піснями, які передбачають 

відповідне виконання. Деякі мелодії, пов’язані з цими зразками, відомі в 

Китаї і були складені композиторами епохи пізньої Чжоу і Хань (VI-I ст. до 

н.е.).  

Подальші епохи історії Китаю представлені тією закономірністю, що 

народні пісні ставали основою для традиційної творчості китайських 

композиторів, що не можна плутати із сучасним композиторським 

мистецтвом Китаю. Ця відмінність від української музичної практики 
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обумовлює той факт, що жанр обробки народної пісні в Китаї розвивався 

своїм шляхом, він мав вихід на композиторську творчість на протязі десятків 

століть, але при цьому найчастіше перетворювався на авторські твори 

композиторів «в дусі» народної пісні, а музичні засоби, якими опрацьовували 

композитори тих часів народні пісні, були традиційними та не виходили за 

рамки загальної системи музичних засобів (на відміну від ситуації в 

українській музичній практиці). Таким чином, сучасний стан жанру обробки 

народної пісні у Китаї має два прояви – це обробки народних пісень у 

історично традиційній композиторській практиці, де фольклорне 

першоджерело та його обробка виконані в одній системі музичних засобів, та 

обробки народних пісень, створені за допомоги композиторів – 

представників академічного музичного мистецтва другої половини ХХ 

століття. Відповідно до них різниться і концертна практика виконання цього 

жанру. 

Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновок про те, що 

жанр обробки народної пісні завдяки своїй синтетичної природі має особливі 

жанрові якості, які в різних історичних і культурних умовах дозволяли 

зберігати йому свою специфіку протягом декількох століть до 

сьогоднішнього дня. Порівняльна характеристика історії розвитку жанру 

обробки народної пісні в Україні та Китаї дозволяє зробити висновок, що 

відмінності у шляхах розвитку цього жанру (історія розвитку професійного 

музичного мистецтва, відмінності в шляхах взаємодії традиційної та 

професійної музичної культури і, відповідно, особливості композиторської 

обробки фольклорного першоджерел) не змінюють його специфіку, яка має 

як теоретичний, так і практичний (зокрема, виконавський) виміри. 

Перспективи подальших досліджень у даному напрямку пов'язані: з 

характеристикою синтетичної жанрової природи обробки народної пісні; з 

особливостями історичного розвитку жанру обробки народної пісні в різних 

часових і національно-культурних умовах; з виявленням ролі жанру обробки 

народної пісні в музичній практиці (як композиторської, так і виконавської) 
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на різних історичних етапах розвитку музичного мистецтва в різних країнах 

світу. 

У період останньої третини ХХ – початку ХХІ століть в музичній науці 

активізувався інтерес до такої важливої складової музичного мистецтва, як 

музична інтерпретація. Увагою вчених заволоділа не тільки виконавська, але 

й інші типи музичної інтерпретації – композиторська, редакторська, 

музикознавча, слухацька. У деяких музичних вищих навчальних закладах 

з’явилися кафедри та навчальні курси, пов’язані з вивченням питань 

музичної інтерпретації. В Україні такими науковими центрами є кафедра 

інтерпретології та аналізу музики Харківського національного університету 

мистецтв імені І. П. Котляревського, а також кафедра теорії та історії 

музичного виконавства в Національній музичній академії України імені 

П. І. Чайковського в Києві. 

На сьогоднішній день питанням музичної інтерпретації присвячуються 

наукові доповіді, статті, дипломні роботи, дисертації, а також музикознавчі 

заходи, зокрема, науково-теоретичні конференції, круглі столи тощо, чия 

тематика цілком присвячується питанням музичного виконавства та музичної 

інтерпретації (зокрема, такі заходи регулярно проводяться силами зазначених 

кафедр ХНУМ імені І. П. Котляревського та НМАУ імені 

П. І. Чайковського). Показовим є той факт, що переважна більшість авторів 

досліджень з питань музичної інтерпретації є музикантами-виконавцями, 

практиками, бо саме вони і є в першу чергу інтерпретаторами музики у 

широкому розумінні. Оскільки виконавська специфіка стала не тільки 

тематичним руслом у сучасній музичній науці, але й згуртувала навколо себе 

музикантів різних спеціальностей, насамперед, виконавців, то не дивно, що 

сьогодні багато вчених-музикознавці визначають відповідні напрямки в 

музичній науці як «виконавське музикознавство» та «музичну 

інтерпретологію». Це підтверджується тематикою і досліджень різних 

наукових жанрів, і доповідей на міжнародних науково-практичних 
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конференціях, де відсоток наукових розвідок, пов'язаних з виконавством, 

постійно зростає. 

Виконавська тематика має в музикознавстві і практичні, і теоретичні 

проекції. Так, жанрова призма дозволяє виявити жанрові аспекти музичної 

інтерпретації та виконавства, що обумовлено як урахуванням виконавської 

складової в процесі зародження, формування, становлення, кристалізації і 

еволюції музичних жанрів, так і питаннями авторського прочитання жанрів в 

музиці ХХ-ХХІ століття (композиторської та виконавської) . Стильової 

ракурс необхідний для оцінки відповідності стильових установок всіх рівнів 

музичного твору (епохальних, національних, індивідуальних) 

композиторським та виконавським рішенням. Семантичний аналіз допомагає 

не тільки описати музичний і поза-музичний зміст музичного твору, а й 

спрогнозувати можливості виконавської інтерпретації, пов'язані і з засобами 

музичної виразності, і з особливостями виконавця, і з умовами виконання. 

Інтонаційний підхід може служити точкою фокусу, яка дає можливість 

осмислити процеси взаємодії жанрових, стильових, семантичних складових 

музичного твору в площині інтонаційної виразності – як закладеної 

композитором, так і реалізованої виконавцем. Також у виконавському 

музикознавстві дуже важливим є тембровий аспект, який розуміється досить 

широко – від характеристики і виразних можливостей окремого інструменту 

або голосу до їх ансамблевих і оркестрових поєднань; крім того, і тут 

необхідно враховувати жанрову природу музики, адже, наприклад, великі 

синтетичні жанри, зокрема, музично-театральні (опера, балет і так далі) 

вимагають особливого погляду дослідника, що враховує специфіку 

виконавської інтерпретації як кожного учасника такого твору, так і 

диригента, і режисера, чия інтерпретація всього твору в цілому є особливим 

видом музичної інтерпретації. 

Як свідчить нинішній стан музикознавства, для вокального та 

інструментального музичного виконавства існує як ряд загальних питань і 

проблем, так і багато специфічних, вирішення яких пов'язане з особливими 
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характеристиками джерела музичного звуку і природою звуковидобування, 

історичними національними традиціями, виразними можливостями і так далі. 

Одним з найцікавіших жанрів вокальної музики для виконавського 

музикознавства уявляється жанр обробки народної пісні, бо в ньому 

схрещуються різні рівні інтерпретації, що вмикаються на різних етапах 

виникнення та побутування твору, і це має стати темою окремого 

дослідження для отримання як теоретичного, так і практичного результату. 

Питання збереження інтонаційного і образного змісту першоджерела в 

жанрі обробки народної пісні піднімався вченими неодноразово, особливо 

принципово він став звучати в середовищі професійних музикантів і 

композиторів приблизно з другої половини ХІХ століття. У ХХ столітті 

тенденція до виявлення початкової природи народної пісні і народної музики 

взагалі відбилася в появі таких течій, як «неофольклоризм» в першій 

половині ХХ століття і «Нова фольклорна хвиля» у другій половині ХХ 

століття. Музикознавство відповідно відреагувало появою аналітичних 

розвідок у цьому напрямку, зокрема, концептуальними працями «Фольклор и 

композитор. Теоретические этюды о русской советской музыке» 

(Земцовський, 1978) та «Композитор и фольклор. Из опыта мастеров ХІХ–

ХХ веков» (Головинський, 1981), де були окреслені основні теоретичні та 

деякі практичні питання побутування традиційної музики у ХХ столітті. На 

початку ХХІ століття з’являються праці, у яких досліджуються різноманітні 

теоретично-практичні питання існування фольклору у сьогоденні: сучасні 

форми побутування фольклору (Осадча, 2000); національна семантика у 

музичному виконавстві, зокрема, як знак традиційної музичної культури 

(Чайка, 2007); особливості виконавської роботи співаків – виконавців 

традиційної музики (Гапон, 2010). Проте поле досліджень у окресленому 

напрямку має ще досить багато лакун, і одна з них – це жанр обробки 

народної пісні, де відбувається взаємодія автентичної та академічної 

(композиторської та виконавської) музичної творчості. 
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Аналітична та композиторська робота з жанром обробки народної пісні 

пов'язана також із зверненням до автентичного першоджерела, на практиці 

стикається з декількома серйозними питаннями, відповіді на які необхідно 

позначити для подальшого дослідження даного жанру як в теоретичному, так 

і в практичному ключі. 

Одним із завдань нашого дослідження є виявлення специфіки жанрової 

природи обробки народної пісні в аспекті теорії музичної інтерпретації, 

зокрема, синтезу композиторського та виконавського видів. В зв’язку з цим 

постають завдання виявлення рівнів інтерпретації у обраному жанрі, 

характеристики їхнього співвідношення та взаємодії між собою та 

актуалізації у певних умовах. 

Основні методи, що дозволяють нам вирішити поставлене завдання, це 

жанровий і інтерпретологічний. Жанровий метод необхідний для 

характеристики основних показників жанру обробки народної пісні. 

Інтерпретологічний метод дозволяє виявити ті особливості жанру обробки 

народної пісні, які пов'язані з його інтерпретаційної природою, і дати 

уявлення про багаторівневість цього жанрового показника. 

Серйозним питанням в руслі музичної інтерпретації для музиканта-

вокаліста є специфіка вокальних жанрів. Одним з найдавніших, поширених, 

улюблених публікою, простих для сприйняття вокальних жанрів є жанр 

народної пісні, яка у всіх світових музичних культурах є джерелом розвитку 

національної музичної культури – інтонаційним, жанровим, образним. У 

свою чергу, народна пісня зараз існує і звучить як у автентичному вигляді, у 

вигляді першоджерела, так і у вигляді композиторської обробки. 

На концертній сцені обробки народних пісень звучать досить часто, 

вони улюблені і затребувані публікою. Причин тому багато, ми перерахуємо 

найбільш суттєві. 

Народна музика представляє собою концентроване втілення народних 

образів та інтонацій, особливостей світовідчуття, кажучи концептуально – 

національної картини світу. 
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Зовнішня форма і зміст народних пісень, як правило, досить прості і 

доступні широкій публіці, причому як представникам своєї національної 

культури, так і представникам інших національних культур, часто досить 

далеких за своїми традиціями – як образно-змістовними, так і музичними. 

Народні пісні за рівнем суто вокальної складності розраховані на 

середньостатистичного виконавця, тобто практично на будь-яку людину, що 

дозволяє продовжити життя таких пісень в народному побуті, закріплюючи 

їх в пам'яті народу і продовжуючи їх популярність. Це обумовлено саме їхнім 

«народним» статусом. 

Важливою якістю народних пісень є їхня яскрава і явна жанрова 

приналежність – як в системі жанрів народної музики, так і у більш 

широкому сенсі (нагадаємо, що усі види професійної музичної творчості 

виникли з народно-музичного джерелп). Це також сприяє легкому 

сприйняттю народних пісень. 

Однак, як відомо, народна пісня у своєму автентичному вигляді на 

концертній сцені звучить вкрай рідко, бо за законами традиційної 

національної культури, вона жорстко пов'язана з особливими умовами і 

манерою виконання. Сучасний слухач, як правило, знайомий з народною 

піснею в жанрі обробки. 

Обробка народної пісні, як і будь-яка обробка будь-якого іншого 

музичного (або поза-музичного) джерела, є, по суті, різновидом 

інтерпретації. Відповідно до класифікації одного із засновників музичної 

інтерпретології В. Москаленко, обробка народної пісні відноситься до явища 

композиторської інтерпретації, коли творча переробка художнього матеріалу 

з іншого твору народжує новий музичний твір. (Москаленко, 2013) Однак 

учений визначає, що композиторська інтерпретація буває представлена або 

жанрами музичної обробки, транскрипції, парафрази, сюїти або фантазії на 

музичні теми з інших творів, або програмними творами, в яких синтезуються 

слово і музика, а також використовуються зафіксовані в слові, картині, 

малюнку та інших формах художні образи, сюжети. 
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На основі сказаного ми можемо зробити висновок, що жанр обробки 

народної пісні об'єднує в собі обидва підвиди композиторської інтерпретації 

(за класифікацією В. Москаленко), що представляє цікавий і перспективний 

матеріал для аналітика як в області теоретичного, так і в області 

виконавського музикознавства. 

Синтез в народній пісні, як і в будь-якому жанрі вокальної музики, 

музичного та поза-музичного факторів, музики і слова, являє собою також 

один з видів інтерпретації (В. Москаленко називає це другим різновидом 

композиторської інтерпретації (Москаленко, 2013), А. Хуторська – художнім 

перекладом (Хуторська, 2009). Це – ще один рівень інтерпретації в жанрі 

обробки народної пісні, який стосується першоджерела. 

Усна традиція існування народної пісні породжує величезну кількість її 

варіантів – свого роду інтерпретацій. Вони можуть бути пов'язані з певним 

історичним періодом і якимись подіями, які мали місце в той період; з 

окремим регіоном країни, національну культуру якої представляє народна 

пісня; з певними ситуаціями, в якій виконується пісня, а також з виконавцем 

або виконавцями. 

Нагадаємо, що жанру народної пісні характерні якості, які надають їй 

інтерпретаційні свободу. В першу чергу згадаємо таку якість, як колективне 

авторство як музики, так і словесного тексту (безліч авторів – безліч 

виконавців – безліч інтерпретаторів). Особливим якістю музичного 

фольклору є усна традиція побутування народної пісні (при якій немає точної 

нотного фіксації нот і де при виконанні можливі інтерпретаційні 

«відхилення» від прийнятого в певній місцевості і серед певного кола 

виконавців «зразка»). Сама традиція варіативного виконання народної пісні в 

залежності від багатьох факторів, починаючи від місцевості і закінчуючи 

настроєм виконавця в даний конкретний момент, особливостями ситуації і 

так далі – є по суті традицією интерпретації. 

Коли ж мова йде про жанр обробки народної пісні композитором (з 

відповідною нотної фіксацією), то, відповідно, можна і потрібно говорити 
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про те, що обробка народної пісні є свого роду авторською інтерпретацією 

народної інтерпретації. 

Виконання музичного твору на концертній сцені, без сумніву, завжди є 

унікальним актом творчості (особливо унікальним тому, що музика існує в 

часі і завжди неповторна, як неповторний і будь-який момент часу). Таким 

чином, виконання музики також є актом музичної інтерпретації. Незважаючи 

на те, що деякі вчені висловлюють сумнів в тому, що будь-яке виконання є 

інтерпретацією (пред'являючи до інтерпретації більш високі вимоги з точки 

зору індивідуального, якісного і переконливого творчого процесу і 

результату), все ж в музичній науці та в музичному виконавстві переважає 

точка зору, що виконання завжди є інтерпретацією – як мінімум, в силу своєї 

унікальності та неповторності. Але у випадку з виконанням обробки народної 

пісні виконавець стикається з додатковими завданнями по інтерпретації, бо 

перед ним (і в результаті перед слухачами) – музичний об'єкт з особливою 

інтерпретаційної природою, де інтерпретаційність є одним з початкових 

жанрових чинників. 

Підсумовуючи сказане, зазначимо, що жанр обробки народної пісні 

пов'язаний з декількома рівнями (або планами) інтерпретаційності, що йдуть 

як від природи першоджерела – народної пісні з притаманними їй 

виконавськими свободами, так і від умов побутування композиторської 

обробки народної пісні в середовищі академічного (а також естрадного, 

джазового і так далі) вокального виконавства, говорячи ширше – в сучасних 

культурних умовах, в музичній практиці сьогоднішнього дня. Це створює 

нові цілі і можливості як для дослідника, так і для композитора, і виконавця. 

Відзначимо, що особлива жанрова природа обробки народної пісні, яка 

усталилася в процесі історичного розвитку і увібрала в себе в якості 

жанрового показника інтерпретаційність  композиторської та виконавської 

природи, дозволяє нам говорити про необхідність наукового виявлення і 

вивчення її жанрової природи з проекцією на потреби композиторської та 

виконавської творчості в сучасних культурних умовах. 
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Перспективи подальших досліджень у даному напрямку вбачаються 

пов’язаними з характеристикою особливої жанрової природи обробки 

народної пісні, яка в силу багаторівневості інтерпретаційності як жанрового 

покажчика ставить перед композитором, виконавцем і слухачем ряд 

спеціальних завдань, які вирішуються в конкретних умовах з урахуванням 

особливостей композиторської та виконавської інтерпретації фольклорного 

першоджерела. 

 

1.3 Обробка народної пісні як жанр вокальної мініатюри 

У світлі запропонованого жанрово-виконавського підходу доцільним 

буде звернення до російських та українських досліджень мініатюри в музиці 

з метою уточнення жанрових і стильових параметрів вокальної мініатюри. 

Однією з найважливіших наукових розвідок з даної проблематики є стаття 

Є. Назайкінського «Поетика музичної мініатюри» [107]. В цій науковій праці 

мініатюра розглядається як специфічна мала форма, в якій «всі її елементи 

(мотиви, фрази, періоди) підпорядковані в першу чергу законам музичного 

синтаксису, тобто інтонаційним, а не сюжетним і композиційним 

принципам» [107]. Серед низки критеріїв, що дозволяють науковцю та 

виконавцю орієнтуватися в понятті жанру мініатюри, автор називає 

«лежачий на поверхні критерій масштабу» [107], який відбивається власне у 

поділі форм творів на великі і малі. Мініатюра у цьому сенсі представляє 

собою особливий різновид малої форми, при цьому «не будь-який твір малої 

форми може бути названо мініатюрою і мініатюра не завжди досить мала, 

якщо брати тільки протяжність в часі, хоча така невідповідність є скоріше 

винятком» [107, с.92]. 

На думку Є. Назайкінського, мініатюра може виконувати різні функції. 

Наприклад, однією з таких є функуція декоративна, подібна до функції 

геометричної прикраси, віддалено пов'язаної з формами природи, життя. 

Згадаймо, що у своїх декоративних формах книжкова мініатюра запозичила 

техніку орнаменту. Такий зв'язок мініатюри з орнаментом, на думку вченого, 
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точно не є випадковим. Він свідчить не тільки про приналежність мініатюри і 

орнаменту до одного виду мистецтва – образотворчого, а й про їх специфічну 

функціональну подібність, зокрема, про особливо тісне переплетіння, 

системність,  узгодження, а іноді про протиборство власне художньої функції 

з функцією утилітарною. 

Ще одним проявом специфіки мініатюр, на думку автора статті, є 

особливий реєстрово-фактурний мінімалізм, при якому діє високий регістр, 

здатний асоціюватися з мініатюрністю предметів, що можуть видавати такий 

звук. 

Також одним з прийомів смислового насичення і стиснення «великого 

в малому» Є. Назайкинський називає інтенсивне втілення в музиці принципу 

поєднання функцій, що призводить до набуття функціональної вагомості та 

багатоплановості всіх деталей. Звідси в музичній мініатюрі проявляється 

тяжіння до багатоголосся контрастного типу, яке реалізується в гомофонной 

фактурі з елементами поліфонії. 

На думку вченого, «мініатюра – це не тільки мале. Це мала художня 

модель великого, мікрокосм. Генеральний принцип тягне за собою ряд 

наслідків, які в більшості випадків пов'язані з внутрішньою поляризацією, а 

також з різними метаморфозами дзеркального протистояння мистецтва і 

дійсності. Мініатюра буквально начинена антитезами» [107, с.48]. Основною 

понятійною антитезою тут виступає «велике – мале», що відповідає 

головному принципу мистецтва в цілому, а саме принципу відображення 

одного через інше, а, отже, і принципу художньої умовності. 

Є. Назайкинський так пояснює жанрову багатоскладовість мініатюри, 

що дозволяє звертатися до різних сторін життя і ставити в центр побутові, 

соціальні, філософські питання: «Мініатюра власне музична народжується 

там і тоді, де і коли музика знаходить свої автономні специфічні способи 

побудови моделі світу, свої ліричні, драматичні або епічні засоби і прийоми, 

свої романні, новеллистические, афористичні принципи, власні форми 
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поєднання безлічі притаманних мініатюрі протистоянь - семантичних, 

структурних і функціональних» [107]. 

Спільність інтонації слова і музики здавна служили основою для 

музичного інтонування, зокрема, і у музичній мініатюрі. Це дозволяє нам 

зробити висновок про те, що вокальна мініатюра, яка об'єднує вербальну і 

музичну інтонацію, стала чи не першим досвідом даного жанру в музичному 

мистецтві. Російський вчений зазначає, що мініатюра у вокальній музиці, 

«яка розвинулася в професійній музиці сучасних композиторів – це вже не 

тільки коротка за часом музична п'єса. Це вже справжня мініатюра, але поки 

лише завдяки поетичному словесному тексту. Музичне ж розгортання її 

може і не підкорятися принципом велике в малому» [107]. 

В. Динник в своїй статті «Мініатюра» характеризуючи цей жанр в 

літературі, виділяє загальні риси цього жанру для всіх видів мистецтв. Так, 

характерною рисою мініатюри служить її невеликий розмір, в ній завжди 

присутня динаміка. Але динаміка ця не сюжетна, а смислова або емоційна; 

динаміка (дія) в мініатюрі має бути присутня для того, щоб побачити процес 

формування якогось явища, яке і є, по суті, і проблема і висновок одночасно  

зазначає дослідниця В.Динник. 

Відмітною якістю мініатюри є символізм: «вміння побачити в малому - 

щось значуще, в випадковому – закономірність, в крихітній деталі – весь 

світ» [19, с.50.], а також конкретний яскравий знаковий сенс, при цьому 

авторський задум може бути будь-яким – від рішення всесвітніх питань до 

зображення приватної ситуації, але яка несе в собі знакове явище. 

Характерний і гранично простий приклад наводить В. Динник, кажучи, що 

«треба постаратися показати« сонце в малій краплині води» [19, с.43]. 

Невеликі розміри мініатюри тягнуть за собою й інші її характерні риси в 

художньому відношенні, і «на перший план виходить – ретельність обробки, 

витонченість, – пише в своїй статті про мініатюрі В. Динник. – Тут повна 

аналогія з мініатюрою мальовничій, яка вимагає гострого очі і впевненою 

руки майстра» [19, с.36]. 
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Важливою віхою в науковому вивченні жанру мініатюри стала 

кандидатська дисертація Н. Рябухи «Мініатюра як феномен музичної 

культури (на матеріалі фортепіанних творів українських композиторів ХІХ-

ХХ століть)» [133]. У цьому дослідженні феномен мініатюри розглядається 

не тільки як специфічний жанр, а й як спосіб духовного освоєння і емоційно-

образного відтворення художньої картини світу. Автор розкриває ментальні 

основи жанру мініатюри, що дає підставу «до розуміння мінімалізму як 

специфічного принципу художнього мислення. Аналіз жанру фортепіанної 

мініатюри в даному проблемному аспекті розкриває усталену взаємозв'язок 

між засобами музичної виразності і типами музичної експресії» [133, с.5]. 

Незважаючи на свій малий масштаб, мініатюра «здатна відбивати 

цілісність душевного світу людини з його багатим психологічним життям. Це 

впливає на логіку композиційної побудови твору, вимагає від автора 

особливих засобів створення художнього образу, а саме: увага до кожної 

деталі, лаконізм і афористичність інтонацій, технічна майстерність, 

витонченість і філігранність музичного тематизму. Художній зміст мініатюри 

направлено на відображення внутрішніх почуттів, вражень, емоцій, що дає 

можливість автору розкрити емоційну сферу психіки людини у всьому 

різноманітті її прояви» [133, с. 6]. 

Семантичний зв'язок жанру мініатюри виражається через відображення 

внутрішнього світу автора крізь призму ліричного героя. Драматургічна лінія 

розвитку розкриває у мініатюрі психологічний час, що цілком відображає 

психологію суб'єкта жанру, відповідає антропоморфічні природі психології 

переживання – розгортання художнього образу в цілісній формі або 

згортання «драматургічного часу» в композиційному просторі (найчастіше за 

принципом «хвилі»). Відсутність багатоскладового сюжетного розвитку в 

мініатюрі призводить до внутрішньо згорнутому у психологічний час. 

Екзистенція мініатюри як художньої моделі світу виражається в 

камерному просторі як способі одномоментного світосприйняття в межах 

форми. 
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Таким чином, «мініатюра є специфічним, системним явищем в 

мистецтві, своєрідним принципом моделювання художнього світу людини. З 

точки зору художника, мініатюра є унікальним видом творчої діяльності і 

особливою формою відображення внутрішнього світу людини» [133, с.15]. 

На думку автора, історико-культурний зміст мініатюри розкривається 

крізь призму суб'єкта жанру – ліричного героя, який відображає авторську 

свідомість і картину світу через інтонаційне моделювання музичної експресії 

як модусів психологічних станів. Характерною рисою мініатюр Н. Рябуха 

називає психологічне навантаження на одну одиницю часу, а також зазначає, 

що мініатюра володіє не тільки специфічними жанровими властивостями, але 

і є особливою ментально-психологічної структурою художнього твору. 

Внутрішня структура музичної мініатюри, на думку Н. Рябухи, 

розкривається через семантичні функції жанру, особливості організації часу і 

простору. У роботі наведено аналіз поглядів літературознавця і філософа 

М. Бахтіна, який в своїх дослідженнях підкреслював важливість «хронотопу» 

творів (просторово-часових зв'язків), оскільки саме «хронотоп» 

специфицирует жанр і його різновиди в різних видах мистецтва, зокрема в 

музиці. Музична драматургія в жанрі мініатюри «розкриває специфіку часу, 

яке є внутрішнім, а не сюжетною, як, наприклад, в сонатах і симфоніях» [133, 

с. 10]. 

Мініатюра є камерним жанром, призначеним для виконання в 

основному в невеликих приміщеннях. Ці умови зумовлюють особливості 

внутрішньої художньої організації мініатюри. Основу художнього світу 

мініатюри становить монообразность: цілісний музичний образ, єдиний 

психологічний стан, який проявляється в одномоментному вираженні 

емоційного стану особистості в умовах камерного часу і простору. Специфіка 

образної організації мініатюри передбачає монодраматургію. Існування 

суб'єкта в мініатюрі створює ліричний сюжет, який складається в 

одномоментної передачі психології ліричного героя, «віддзеркалює» 

авторську свідомість. Сюжет складається з психологічно навантажених 
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«моментів часу» (семантичних елементів драматургії і композиції). 

Психологічний світ мініатюри розкривається в конкретних творах через типи 

музичної експресії. 

На певному історичному етапі склалося уявлення про нормативну 

ступінь смислової щільності музичного розвитку, і це дозволяє 

встановлювати «ступінь жанрового спорідненості» з мініатюрою будь-якого 

твору твору. І якщо ця ступінь перевищує міру звичайної концентрації 

(навіть в формі не мініатюрних), то сприйняття оцінює це як якість 

мініатюри. Саме тому багато творів, які не є по протяжності «мініатюрними» 

в буквальному сенсі слова, можна віднести до них за смисловою ємністю. 

Такі умови прояву жанру мініатюри, як психологічна і змістовна щільність в 

камерних просторово-часових рамках, обумовлюють використання 

композитором максимально лаконічних способів музичної виразності, а 

також інтенсивність мікротематіческого розвитку, що іноді призводить до 

складності ладотонального плану та активізації синтаксичного розвитку. 

Аналіз культурологічної, семантичної, хронотопічної та психологічної 

специфіки жанру мініатюри допомагає вивченню характерних рис мініатюри 

як форми самовираження, пов'язаної з особливим художнім принципом 

мислення – мінімалізмом. Такий принцип мислення дозволяє організувати в 

одному художньому зразку величезну кількість інформації, а також є 

показником якісно нового мислення і поєднання у єдності начебто мало 

сумісних даностей. Н. Рябуха приходить до важливого висновку про 

своєрідність принципів мінімалізму як відображення ментальних рис 

національного характеру [133, с. 3]. Мініатюра, на думку дослідниці, має 

єдину для багатьох видів мистецтва художню природу і функції. У такому 

«визначенні мініатюра – це "мала модель світу", яка уособлює собою 

жанрову систему малих форм в мистецтві» [133, с. 5]. 

Одним з актуальних питань вивчення камерно-вокальної мініатюри, а 

саме обробки народної пісні, є засвоєння виконавської специфіки даних 

творів. Незважаючи на те, що сучасні дослідники як в галузі теоретичного, 
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так і у сфері виконавського музикознавства, в галузі інтерпретології, у 

педагогіці та методці приділяють значну увагу питанням вокального 

виконавського мистецтва: проблемам звукоутворення, артикуляції, 

фізіологічних аспектів співу й мови, в області камерного вокального 

мистецтва багато аспектів вимагають спеціального розгляду. Що стосується 

жанрової специфіки обробки народної пісні, то є кілька важливих чинників, 

які потребують уваги до їхнього виконавського виміру, і найпершим з них є 

чинник національної стилістики, поза як ми маємо справу з музикою, чиє 

генетичне походження від традиційної музики є стрижневим жанровим 

фактором.  

Загалом треба відзначити, що особливості вокального інтонування є 

невід'ємною складовою тієї чи іншої національної виконавської стилістики в 

мистецтві співу. Фольклорні витоки тут завжди були визначальними. 

Говорячи про національні витоки вокальної стилістики у жанрі обробки 

народної пісні, слід мати на увазі і їхнє виконавське втілення, пов'язане з 

корінними властивостями звучання мови (вербальна складова твору), 

народною манерою співу, жанрово-діалектною своєрідністю тошо. 

Вокальний стиль жанру обробки народної пісні у всіх його проявах являє 

собою синтез фольклорних та академічних впливів, де центральне значення 

мають фольклорні, пов'язані з особливостями фонетики і лексики 

національної мови. 

Вокальна музика, пов'язана зі словом, завжди означає моделювання 

мовної інтонації. «Звучання мови є домінантою в створенні "звукового" 

образу виконавцем: фоніка мови впливає і на поетичну творчість, і на 

творчість композитора, виконавця, перекладача. – стверджує Т. Мадишева. – 

Визнання універсального характеру інтонаційно-фонетичного підходу до 

вокального виконавства дозволяє розглядати вокальне виконавство як 

результат виявлення логіки розвитку цілого комплексу засобів мовної 

виразності. Мовна інтонаційність не тільки розширює межі виразних засобів, 
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вона також розкриває численні фонетико-семантичні межі музично-

поетичного образу і можливості трактування» [80, с. 7]. 

Слідом за багатьма сучасними вченими ми вбачаємо специфіку 

сучасної вокальної школи не тільки у взаємодії класичної академічної 

традиції та народного співу, а також естрадного, джазового виконання, що 

пов’язане з великою кількістю стильових напрямів і течій у сучасній 

музичній культурі та нових жанрових явищ, що виникають на полі їхньої 

взаємодії. 

ХХ століття позначене новими ракурсами інтересу до музичного 

фольклору, що ставить і перед виконавцями нові виконавсько-

інтерпретаційні завдання – як щодо творів у жанрі обробки народної пісні, 

створених у попередні часи, так і сучасні композиторські версії. Так, 

наприклад, це проблематика виконання згаданих творів співаками – 

представниками інших мов та культур, а також питання адекватного та 

повноцінно смислового сприйняття музики інонаціональним слухачем. 

Автор цього дослідження, як представник китайської культури, також 

стикається на практиці з цими питаннями, що стало додатковим фактором, 

який обумовив вибір теми дослідження. Вихід китайських вокалістів до 

сфери європейської співочої культури відбувається шляхом освоєння і 

«присвоєння» західної вокальної традиції в контексті їх інтенсивної взаємодії 

в нових соціально-економічних умовах, про що пише у своєму дослідженні 

Сунь Бо [152, с. 13]. Процес синтезу європейських і китайських вокальних 

традицій вчений називає становленням нової традиції – своєрідного 

«китайського бельканто» [там же]. Різниця фонетичних особливостей 

китайського та італійського (українського, німецького, французького тощо) 

голосів спонукає породжує сучасних китайських вокалістів шукати точки 

дотику і компроміси в нових виконавських прийомах. Це стосується, перш за 

все постановки голосних звуків в процесі співу, оскільки виконання 

«китайських голосних в італійській манері робить дикцію неясною, а 

китайська постановка веде до втрат гучності звуку» [152, с. 16]. Автор 
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пропонує власну методику роботи над легато «за допомогою 

диференціювання способів звуковидобування кожного елемента складу 

китайського слова» [там же]. Одним з перспективних напрямків дослідник 

вважає розробку «вправ на національному матеріалі для освоєння всіх 

резонаторів, регістрів голосу і типів голосів» [там же]. Виконання ж творів у 

жанрі обробки народної пісні, що передбачають особливе інтонування, 

орієнтоване на національний інтонаційний комплекс, вимагає ще йвиконання  

додаткових технічних та художніх завдань. 

Величезне значення, крім фонетичного, мають й інші компоненти співу 

– слово, звук, жест, дикція, руху, динаміка звуку. Велика увага приділяється 

також взаємній обумовленості техніки і відповідного емоційного посилу 

співу, бо точна передача емоцій є мало не головною умовою точності 

чуттєвого сприйняття і відображення найтонших нюансів, вибору тембру, 

характеру звучання голосу. 

Щодо специфіки виконання музики, тісно пов’язаної з традиційної 

музичною культурою, то актуальною проблемою сьогодення професійного 

навчання вокаліста в консерваторіях і педагогічних університетах є вивчення 

народної музики, у тому рахунку у спеціальному класі вокаліста. Не у всіх 

країнах такий принцип діє на рівні особливих курсів, проте у моїй країні він 

є. Як доказ приведемо слова Чжан Цзюнь, що у своїй дисертації «Китайська 

народна музика у професійній підготовці студентів музичних факультетів» 

[152] зачіпає питання гострої необхідності відродження багатьох 

національних традицій на практиці. Пов’язаною з цим стає нагальна потреба 

в підготовці викладачів вокалу для музичних шкіл, дитячих народних 

колективів та ін. Очевидною стала необхідність створення спеціальних 

програм освоєння китайського пісенного фольклору, оволодіння навичками 

народного співу на професійному рівні. Гадаю, що в Україні ця проблема є 

не менш актуальною, і з часом вона знайде своє офіційне вирішення. 

Про нові тенденції у вокальному виконавстві пише також Лі Ер Юн в 

дисертації «Виконавські традиції в сучасному вокальному мистецтві Китаю» 
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[152]. Вчений пише про значне оновлення вокального компонента в кожній 

жанрової сфері завдяки виникненню змішаних технік і впливу бельканто. У 

зв'язку з цим дослідник виділяє такі жанри, як китайську автентичну народну 

пісню, академічну народну пісню (в їх регіональних і жанрових різновидах), 

спів в традиційному театрі і сучасної китайської опері (вони присутні в 

уявленнях музично-драматичного мистецтва Цюй і, що має близько 500 

регіональних видів), в художній пісні [152., с. 3]. Кожен з даних різновидів 

відрізняє специфічний тип інтонування. 

Те саме стосується і обробки народної пісні в українському музичному 

мистецтві. Як у китайській, так і в українській  камерно-вокальній музиціки 

широко застосовуються змішані форми вокальних виконавських традицій 

(з'єднання бельканто з національними манерами). Однак, власне, жанр 

вокальної мініатюри та обробки народної пісні, зокрема, дослідник не 

розглядає, обмежуючись лише загальними магістральними вказівками: 

«Жанрово-стилістичний комплекс, притаманний вокальній музиці, є основою 

для створення виконавських версій і отримує різні форми реалізації, завдяки 

використанню можливостей голосового апарату і виразності звучання, 

притаманного обраної виконавської традиції. Різноманітність вокальних 

технік визначає багатство і варіантність виконавських інтерпретацій одного і 

того ж музичного матеріалу» [152, с. 15]. 

Серед музичних жанрів, що незмінно користуються популярністю 

серед широких кіл публіки, окреме місце займає обробка народної пісні, 

що несе в собі комплекс закономірностей, чиї витоки містяться як в 

традиційній національній культурі, так і в традиціях академічного 

музичного мистецтва. 

Актуальність теми даного дослідження обумовлена як потребами 

виконавської практики, в якій жанр обробки народної пісні міцно 

зайняв своє місце, і запитами сучасної музичної науки, де цей жанр досі 

не отримав свого цілісного дослідження, як правило, він стає об'єктом 
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уваги у проекції творчості конкретного композитора чи у сфері 

музикування.  

У дисертації запропонований системний погляд на обробку 

народної пісні, яка в своїй жанровій основі містить якості традиційної 

та академічної музичної культури, що визначає художній потенціал 

жанру в аспектах композиторської і виконавської творчості. 

Для характеристики жанру обробки народної пісні в аспекті його 

природи у представленому дослідженні обраний комплексний підхід, 

що поєднує жанрову, стильову, інтерпретологічну призми. 

Вперше представлено комплексну жанрову характеристику 

обробки народної пісні і визначено такі жанрові константи, що 

виокремлюють обробку народної пісні з жанрової системи вокальної 

музики: 

1) виконавсько-інтерпретаційна природу (як синтез цих якостей з 

обох джерел – народного і професійного); 

2) національно-характерне інтонування як у композиторському 

тексті, так і у виконавському прочитанні. 

Взаємодія в народній пісні, як і в будь-якому жанрі вокальної 

музики, музики і слова, музичного та позамузичного факторів, дозволяє 

говорити про інтерпретаційність як жанровий параметр обробки 

народної пісні. З огляду на те, що народна пісня несе в собі важливі 

жанрові особливості народної музичної традиції, зокрема, усну природу 

побутування і притаманну в зв'язку з цим виконавську множинність, 

можна говорити про декілька рівнів інтерпретації в структурі жанру 

обробки народної пісні. Тут в єдності виступають інтерпретаційність, 

що йде від народної усної традиції, колективного авторства, і 

інтерпретаційність, властива академічній музиці – як композиторська, 

так і виконавська, де одним із важливих завдань є створення авторської 
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композиторської та виконавської версії, фіксованого, індивідувального 

авторства. 

Національно-характерне інтонування, яке несе в собі сам 

музичний текст народної пісні, відповідає музичним традиціям 

конкретної національної культури і служить їх знаком, залучаючи 

широкий культурно-мистецький контекст. Композиторська обробка на 

деяких історичних етапах могла спотворювати первісний вигляд 

народної пісні. Сьогодні перед композитором – автором обробки 

народної пісні і вокалістом – виконавцем обробки народної пісні 

постали нові завдання відображення інтонаційної характерності – 

показника певної національної культури, що вілбиваєьтся в мовних 

фонетичних особливостях словесного тексту, в характері народного 

інтонування, голосовий техніці тощо. 

Ці два основних жанрових показника обробки народної пісні 

можуть служити тією аналітичної матрицею, за допомоги якої можливо 

характеризувати відповідні музичні твори в жанровому аспекті. 

Проведений аналіз прикладів обробок народних пісень допоміг 

визначити такі основні шляхи професіоналізації українського 

вокального мистецтва, як педагогічний, теоретичний, виконавський. 

Кожен з них має свою специфіку, пов’язану із жанровим профілем 

обробки народної пісні. 

Узагальнюючи отримані результати дослідження, констатуємо 

наступне. Обробка народної пісні – один з традиційних жанрів 

академічної вокальної музики, який народився у взаємодії народної 

музичної традиції і професійного музичного мистецтва. Незважаючи на 

високу композиторську, виконавську та слухацьку популярність цього 

жанру, його музикознавчі дослідження спрямовані більше на 

статистичні, індивідуально-стильові, методичні аспекти. Жанрова 
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призма, за допомогою якої виявляються системоутворюючі 

закономірності обробки народної пісні, демонструє широкі наукові 

перспективи щодо даного жанру а історичному, теоретичному, 

виконавському вимірі. 

Серед жанрових показників обробки народної пісні яскраво 

проявляються виконавсько-інтерпретаційна природа і національно-

характерне інтонування. Аналіз даних якостей, у тому числі в 

індивідуально вирішеній композитором і виконавцем взаємодії, сприяє 

розкриттю виражальних можливостей і даного жанру, і музичного 

мистецтва в цілому, що на сьогоднішній день набуває особливої 

актуальності. 

 

Висновки до Розділу 1 

Актуальність теми даного дослідження пов'язана з тим, що взаємодія в 

музиці суто музичних і позамузичних явищ продовжує залишатися у фокусі 

підвищеної уваги дослідників, які представляють як музикознавство, так і 

інші області гуманітарних знань. Ця взаємодія несе синергетичний ефект, 

який полягає в тому, що комбінація одночасного впливу слова і музики, 

інтегрованих в єдине ціле, призводить до істотно більшого впливу даних 

факторів разом, ніж коли вони сприймаються окремо. Така емерджентність 

яскраво проявляється під час усіх видів діяльності музиканта – 

композиторської, виконавської, слухацької, але поки цей ефект ще не 

виглядає достатньо системним у музичній науці. А все більш відчутна 

необхідність зв'язку музичної науки і практики звертає нашу увагу на такі 

види синергетичної взаємодії в музиці, і один з основних тут – це взаємодія 

власне музики (суто музичних, звукових, звуко-процесуальних 

закономірностей) і вербального тексту (сфери позамузичних проявів – 

конкретних образів, персонажів, подій і так далі). 

Отже, затребуваність теми дисертації обумовлена: 
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1) теоретичною і практичною необхідністю специфізаціі наративної 

теорії на грунті вокально-виконавської інтерпретації; 

2) наявністю у композиторській та виконавській практиці різних з 

точки зору прояву наративу музичних жанрів, а також пов’язаних з ними 

актуальних питань виконавського втілення та інтерпретації в умовах 

сьогоднішньої культурної ситуації, яка позначена надзвичайним 

різноманіттям музичних стилів та жанрів, проблемами актуалізації 

академічного музичного мистецтва для сучасної публіки, питаннями 

розвитку музичної науки, зокрема, у взаємодії з іншими сферами 

гуманітарних знань; 

3) відсутністю в науковому дискурсі з питань вокального мистецтва 

системної розробки аспектів заявленої теми. 

Створення наукових робіт і досліджень, присвячених музичному 

виконавству та музичній інтерпретації (наукових і критичних статей, 

проблемної публіцистики культурологічної, філософської та соціологічної 

спрямованості), сама поява в музикознавстві напрямку, пов'язаного з 

питаннями виконавської інтерпретації, так і створення в музичних вузах 

кафедр, що займаються питаннями історії та теорії виконавства та 

інтерпретації – всі ці явища одного порядку. Вони демонструють особливу 

актуальність на сучасному етапі розуміння значення в музичному мистецтві 

тієї ланки, яка є також унікальним явищем, властивим тільки музиці, і не 

тільки виокремлює цим музику з родини мистецтв, а й характеризують ту 

специфіку, що визначає її складність і силу впливу. Мова йде про виконавця 

як про необхідний «носій» музичного твору, що «оживляє» творчий задум 

композитора, який знайомить слухача з ним і в тій чи іншій мірі бере участь в 

процесі спів-авторства під час виконання. Роль виконавця в музиці настільки 

важлива і специфічна, що мав настати той час, коли без розуміння, без 

звернення належної уваги і характеристики цієї ролі далі не може 

розвиватися ані музична наукова думка, ані музична практика. 
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Дослідження останніх років свідчать про зміну фокусу уваги в області 

народної музики, де історична призма змінюється на соціокультурну, 

психологічну, виконавсько-інтерпретаційну. Можна зустріти наукові роботи, 

присвячені підготовці виконавця традиційної народної музики, формам 

побутування фольклору в сучасному культурному середовищі, національної 

характерності як семантичної особливості виконавської інтерпретації, 

проблемам адаптації виконавця до інонаціональним виконавською традицій. 

В першу чергу це стосується народної пісні, що несе в собі ген національної 

традиції – музично-інтонаційної, вербальної, образної, художньої. Таким 

чином, в сучасній музичній науці намічені нові шляхи вивчення музики 

народної традиції, її побутування в нинішніх умовах і особливості взаємодії з 

академічним музичним мистецтвом як в аспекті композиторської, так і в 

аспекті виконавської творчості. 

Тематика даного Розділу відображена у наукових статтях автора [170–

173]. 

Народна пісня по праву є головним репрезентантом національної 

музичної традиції практично у всіх музичних культурах світу. З одного боку, 

в її словесних текстах відображені характерні для культури традиційні 

цінності, уявлення про світ, етика і мораль, естетичні погляди, відображені в 

художніх образах. З іншого боку, в її музиці зафіксовані інтонації (в тому 

числі і мовні), які є своєрідним інтонаційним словником даної культури і її 

мови, емоційно забарвленим і несе історично «відкалібровані» смисли. 

Навіть невелика за своїми масштабами народна пісня являє собою ту малу 

частину національної картини світу, яка несе в собі «художню ДНК» даної 

культури, зашифровану в звуках. 

Узагальнюючи ті характеристики обробки народної пісні, які є 

об'єктивними, зазначимо таке. Обробка народної пісні в силу свого 

походження містить в собі дві музичних «генома» – народний і академічний, 

і ці «геноми» особливим чином взаємодіють між собою, визначаючи 

характеристику жанру обробки народної пісні незалежно від контексту її 
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створення – стильового (авторського, історичного) , культурно-

національного, соціологічного. 

Народна пісня, представляючи собою образно-інтонаційну 

квінтесенцію національної музичної культури, завжди користувалася 

величезною увагою композиторів, які збирали і записували зразки народних 

пісень, видаючи відповідні збірники, і ці народні пісні часто ставали 

об'єктами запозичення в композиторському творчості. Форми таких 

запозичень різні, але обробка народної пісні - найбільш цілісний музично-

художній об'єкт. 
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РОЗДІЛ 2 

ЖАНР ОБРОБКИ НАРОДНОЇ ПІСНІ В УКРАЇНСЬКОМУ 

ВОКАЛЬНОМУ ВИКОНАВСТВІ: ШЛЯХИ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ 

 

2.1 Камерно-вокальне виконавство: основні завдання та шляхи їх 

вирішення 

Вокальне виконавство є одним з найбільш популярних і улюблених 

видів художньої творчості. Та й в сучасній культурі вокальна музика займає 

особливе місце. Така пильна увага до цієї важливої сфери духовного буття 

людини обумовлено необхідністю розвитку і вдосконалення природного 

прагнення людини до цілісності і гармонії, до пробудження внутрішніх 

творчих здібностей, до зіткненню і усвідомлення своєї причетності музичної 

красі. Для цього необхідна певна ясність в розумінні проблем, що стосуються 

музичної естетики і особливо її сценічних форм. Вивчення вокально-

виконавської творчості в зв'язку з цим стає нагальною проблемою сучасного 

наукового знання. 

Вокальна мова поєднує в собі і музичний текст ( «чиста» музика) і 

літературний текст (викладений на природному, вербальному мовою – 

поняття мови в звичайному вживанні цього слова), при цьому перший 

(музичний) домінує над другим (літературним). 

Саме по собі слово не може замінити емоційного впливу музики. Воно лише 

допомагає уточнити і збагатити її подання, а також поглибити сприйняття і 

розуміння причин музичного впливу. 

Взаємодії слова і музики присвячено досить багато робіт, і дана 

проблематика розглядається в самих різних аспектах; більш того, кількість 

подібних досліджень зростає, що свідчить про актуальність і важливість 

даного виду синтезу мистецтв [3, 5, 11, 15, 40, 61, 69, 75, 78]. 

Вокально-виконавська творчість тісно стикається з процесом 

естетичного виховання та освіти і стає однією з актуальних тем сучасної 

культури, яка змушує дослідників міркувати про природу виконавської 
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діяльності, її закономірності та специфічні риси. У сучасній ситуації можна 

констатувати, що вокальне виконавське мистецтво відчуває на собі великий 

вплив з боку сучасної масової культури і його положення в сучасному світі 

ще недостатньо вивчено. Так, наприклад, недостатньо виявлено вплив 

сучасних соціокультурних на вокальне мистецтво і на сприйняття його 

сучасним слухачем. 

Як сказано вище, поняття «позамузичного фактора» приводить нас до 

вокальної музики, в якій, на відміну від інструментальної, текстова основа 

нерозривно пов'язана з музичною, втілюючи сюжетну лінію через конкретні 

образи, образи-персонажі і їх емоційну спрямованість. 

Камерно-вокальна виконавське мистецтво не відразу сформувалося як 

естетичне явище. Воно пройшло певну історію свого розвитку. У міру 

виділення музики в самостійний вид мистецтва вокальне виконавство 

поступово формувалося як особлива сфера самостійної художньої діяльності 

і в своєму становленні пройшло кілька періодів, кожен з яких 

характеризується своїми особливостями, соціально-історичної і художньо-

естетичної ситуацією і т.д. 

Про камерно-вокальну музику існує досить багато літератури, як 

історичного [4, 14, 52, 60, 66], так і методико-педагогічного характеру [1, 20, 

78]. 

Узагальнюючи викладене вищезгаданими дослідниками, можна 

сказати, що камерно-вокальну виконавство має наступну специфіку: 

1. Як один з видів художньої творчості і мистецтва в цілому, камерно-

вокальну виконавство характеризується подвійністю: підкоряючись 

загальним законам функціонування різних видів мистецтв, має відносну 

самостійність, представляючи собою особливу специфічну різновид 

художньо-творчої діяльності. 

2. Сутність камерно-вокального виконавства полягає в художній 

інтерпретації композиторського тексту, який поєднуючи в собі музичний і 
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літературний тексти, органічно поєднує якості музики і чуттєво-образну 

конкретність слова. 

3. У камерно-вокальному виконавстві музика в основному домінує над 

словом. 

4. Як самостійний вид діяльності, камерно-вокальну виконавство 

сформувалося в результаті поділу вокального мистецтва на композиторське і 

виконавську творчість, що в більшій мірі пов'язане з появою нотного запису. 

В результаті у композиторів з'явилася можливість довірити виконання свого 

вокального твори іншій особі, здатному прочитати і відтворити в звучаннях 

нотні знаки, а звідси і відтворити більш-менш точно – авторський задум. 

В результаті поділу вокального мистецтва на композиторське і 

виконавську творчість, вокальне виконавство набуває статусу самостійного 

виду художньо-творчої діяльності, при цьому виконавець стає повноправним 

творцем. 

5. Сучасні тенденції в камерно-вокальному виконавстві багато в чому 

визначаються наступним: 

- тенденцією до нового розуміння феномену вокально-виконавської 

творчості взагалі та нової його інтерпретації як результату поширення 

засобів масової комунікації та синтезу художніх засобів вираження, що дає 

підстави прогнозувати подальший розвиток різних форм синтетичних 

мистецтв, що сприяють посиленню єдності сприйняття і відображення світу 

людиною; 

- своєрідним розшаруванням колись єдиної в своїй основі класичної 

вокальної традиції. Його головною причиною прийнято вважати не є 

суспільно-естетичні зміни, а став можливим на практиці технічний прогрес 

по засобу посилення і «удосконалення» якостей співочого голосу. 

6. Камерно-вокальна виконавство не випадково носить глибоко 

громадський характер, тому як процес передачі повідомлення виконавцем і 

«розшифровки» його в свідомості слухачами можна визначити як складові 

цілісного єдиного процесу колективного мислення. 
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Виконавець шукає істину і висловлює її саме «вголос», тобто за 

допомогою мови, в даному випадку, вокального, набуваючи концептуальні 

форми лише тоді, коли художня мова має можливість особливого впливу 

(навіювання), в результаті чого вокальний твір знаходить реальну, а не 

потенційну художньо-естетичну цінність. 

Будь-яка виконавська робота над музичним художнім образом 

починається з кропіткої роботи над партитурою і закінчується її художнім 

втіленням у виконавській версії. Такий глибинний пошук на всіх етапах 

роботи над вокальним твором і характеризується взаємопроникненням поезії 

і музики шляхом аналітичного осмислення, поєднаного з «живим» звучанням 

музики: співом зі словами вокаліста і грою на інструменті акомпаніатора. 

Здатність виконавця-вокаліста до осягнення змістовної основи 

музичної мови формується на базі музичного досвіду і розвиненого 

музичного уяви. 

У музиці, пов'язаної зі словом, уяву виконавця має не менше значення, 

ніж в інструментальних жанрах. Поетичний текст дає лише напрямок роботи 

уяви; асоціації, пов'язані з музичним звучанням, збагачують первинні образні 

уявлення, конкретизують їх, роблять більш тонкими. 

Тому вокальні твори, на відміну від інструментальних, вимагають 

додаткового інтерпретаційного майстерності з урахуванням тієї виконавської 

специфіки, при якій характеристика та систематизація основних 

закономірностей проявляється у вигляді тембрових, психологічних, 

психофізичних інтерпретаційних особливостей виконавця. 

Сценічні завдання співака споріднені сценічним завданням 

драматичного актора, але все ж складніше, ніж у нього, так як повинні 

враховувати і музичні, і вокальні завдання. 

Тому під час виконання на сцені співак змушений створювати 

художній образ особливим способом. Перевтілення співака – особливий стан 

свідомості, коли на сцені, за влучним висловом великого співака, знаходяться 

«два Шаляпіна». Один виконує вокальний твір з усією силою почуттів, 

 



94 
 
необхідних для створення та реалізації художнього образу на цільовому рівні 

співочої установки. Інший спостерігає за ним, зберігаючи відносний спокій, 

готовий в будь-яку хвилину внести корекції в вокальні, музичні або сценічні 

елементи створюваного образу від смислового рівня співочої установки [73]. 

Першочерговим завданням виконавця в процесі створення виконавської 

драматургії конкретного музичного твору є створення цілісного художнього 

образу, пов'язаного з конкретними образами-персонажами. 

Вокальне мистецтво, в вищому розумінні, – це мистецтво акторської 

втілення і перевтілення, яке своїх кращих проявах спирається на весь 

величезний досвід розвитку цього виду творчості. І тим самим являє собою 

гармонійне поєднання традицій і новаторства. 

В сучасних культурних умовах полістилістики і поліжанровості, де 

професійне музичне мистецтво відчуває серйозну «конкуренцію» з боку 

популярної естрадної музики в усьому її розмаїтті, джазу, нових стильових 

явищ, які народжуються на стику різних музичних течій, гостро стоять 

питання актуалізації академічної музики – від композиторської і 

виконавської творчості до слухацького сприйняття. Серед музичних жанрів, 

що незмінно користуються популярністю серед широких кіл публіки, окреме 

місце займає обробка народної пісні, що несе в собі комплекс 

закономірностей, чиї витоки містяться як в традиційній національній 

культурі, так і в традиціях академічного музичного мистецтва. 

Оскільки у музичній науці досі цей жанр не має свого цілісного 

системного опису, при цьому отримуючи конкретні характеристики в умовах 

індивідуального композиторської або виконавської творчості, перспектива 

його комплексного вивчення виглядає виразно багатою. З огляду на те, що 

сучасне музикознавство залучає в свою сферу виконавство як жанрово-

стильову, образно-художню, національно-культурну призми, дослідження 

жанру обробки народної пісні представляється перспективним та 

результативним як за поставленими питаннями, так і за шляхами їх 

вирішення. 
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Актуальність теми даного дослідження обумовлена як запитами 

сучасної музичної науки; так і потребами виконавської практики, в якій жанр 

обробки народної пісні міцно зайняв своє місце, об'єднавши в собі якості 

традиційної, академічної та певною мірою популярної музики. 

У дисертації запропонований системний погляд на обробку народної 

пісні, яка в своїй жанровій основі містить якості традиційної та академічної 

музичної культури, що визначає художній потенціал даного жанру як в 

аспекті композиторської, так і в аспекті виконавської творчості. Такий підхід 

відкриває нові перспективи для вивчення жанру обробки народної пісні і в 

сфері теоретичного, і в сфері виконавського музикознавства з відповідними 

виходами на виконавську практику. 

Народній музиці присвячено досить багато досліджень – як в 

історичному, так і теоретичному руслі. Це монографічні праці, дисертації, 

статті, навчальні посібники з історії музики тощо. Серед наукових джерел, 

пов'язаних з обробкою народної пісні, нам не вдалося виявити комплексного 

дослідження, де цей жанр отримав би свою цілісну характеристику. Разом х 

тим, наукових праць у цьому напрямку досить багато, але, як правило, в них 

об'єктом стає обробка народної пісні у проекції творчості конкретного 

композитора чи у сфері музикування, в Україні це часто бандурне 

виконавство, діяльність певних вокальних, вокально-інструментальних, 

хорових колективів. Подібна ситуація складається і в музикознавстві інших 

європейських країн. Серед багатьох досліджень з історії та теорії китайської 

музики теж окремого комплексного дослідження саме про жанр обробки 

народної пісні в китайській академічній музиці поки немає, хоча музичних 

творів такого характеру досить багато. Таким чином, існує серйозна 

перспектива вивчення обробки народної пісні в жанровому аспекті як такому, 

а також в аспекті виконавства. 

Для характеристики жанру обробки народної пісні в аспекті його 

природи у представленому дослідженні обраний комплексний підхід, що 

поєднує жанрову, стильову, інтерпретологічну призми. 
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Вперше представлено комплексну жанрову характеристику обробки 

народної пісні і визначено такі жанрові константи, що виокремлюють 

обробку народної пісні з жанрової системи вокальної музики: 

1) виконавсько-інтерпретаційна природу (як синтез цих якостей з обох 

джерел – народного і професійного); 

2) національно-характерне інтонування як у композиторському 

тексті,так і у виконавському прочитанні обробки народної пісні). 

Взаємодія в народній пісні, як і в будь-якому жанрі вокальної музики, 

музики і слова, музичного та позамузичного факторів, дозволяє говорити про 

інтерпретаційність як жанровий параметр обробки народної пісні. Підсумок 

роботи з запозиченим музичним матеріалом також є «продуктом» 

інтерпретації і музикознавцями-інтерпретології класифікується по-різному 

(В. Москаленко називає результат подібної роботи другим видом 

композиторської інтерпретації, А. Хуторська – художнім перекладом). 

З огляду на те, що народна пісня несе в собі важливі жанрові 

особливості народної музичної традиції, зокрема, усну природу побутування 

і притаманну в зв'язку з цим виконавську множинність, ми можемо говорити 

про декілька рівнів інтерпретації в структурі жанру обробки народної пісні. 

Так, тут в єдності виступають інтерпретаційність, що йде від народної 

традиції, колективного авторства (спрямована, як правило, на створення 

регіонального варіанту пісні), і інтерпретаційність, властива академічній 

музиці – як композиторська, так і виконавська, де одним із важливих завдань 

є створення авторської композиторської та виконавської версії, фіксованого, 

індивідувального авторства. 

Що стосується національно-характерного інтонування, яке несе в собі 

сам музичний текст народної пісні, то він відповідає музичним традиціям 

конкретної національної культури і служить їх знаком, впізнаваним і 

визначальним, у тому рахунку залучаючи широкий культурно-мистецький 

контекст. Композиторська обробка на деяких історичних етапах з метою 

введення народних пісень в ужиток професійного музичного мистецтва за 
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допомогою гармонізації, корекції мелодійних інтонацій і метро ритмічної 

основи могла спотворювати первісний вигляд народної пісні, але 

національний інтонаційний стрижень практично завжди залишався 

пізнаваним. У ХХ столітті, коли підхід до фольклорних музичних 

першоджерел був переосмислений в сторону більш дбайливого ставлення до 

автентичного варіанту, інтонаційна характерність обробки народної пісні як 

знака національної культури неймовірно посилилася і була функціонально 

переосмислена, змінюючи відношення до даного жанру у виконавському 

аспекті і аспекті сприйняття. Таким чином, перед композитором – автором 

обробки народної пісні і вокалістом – виконавцем обробки народної пісні 

постали нові завдання відображення тієї самої інтонаційної характерності – 

показника певної національної культури, відображений в мовних фонетичних 

особливостях словесного тексту, в характері народного інтонування, 

голосовий техніці тощо. 

Ці два основних жанрових показника обробки народної пісні можуть 

служити тією аналітичної матрицею, за допомоги якої можливо 

характеризувати відповідні музичні твори в жанровому аспекті – як в області 

історії і теорії музики, так і в області виконавського музикознавства. 

У представленому дослідженні вперше: 

- визначено специфіку жанру обробки народної пісні як такого, що 

поєднує в собі закономірності традиційної музичної культури та 

професійного музичного мистецтва; 

- виявлено виконавську специфіку жанру обробки народної пісні в 

умовах українського вокального мистецтва; 

- викладена комплексна характеристика жанрової природи обробки 

народної пісні, що враховує інтерпретологічний аспект; 

- запропоновано та введено у науковий обіг музикознавства авторську 

концепцію професіоналізації вокального мистецтва, що збагачує уявлення 

про основні тенденції та проблематику сучасної виконавської практики; 

 



98 
 

- на прикладі звернення у виконавській практиці співаків до жанру 

обробки народної пісні визначено та систематизовано шляхи 

професіоналізації українського вокального мистецтва у теоретичному та 

практичному вимірах; 

- висвітлені інтерпретаційні закономірності музично-виконавського 

процесу крізь призму особливостей жанру обробки народної пісні; 

- запропонована аналітична модель виконавського аналізу 

інтерпретаційної діяльності вокаліста, створена на основі аналізу 

виконавських версій творів жанру обробки народної пісні; 

- розглянута інтерпретаційна складова у виконавських трактуваннях 

окремих творів жанру обробки народної пісні; 

- визначено пріоритетні напрямки подальшого дослідження жанрової 

ідентифікації творів, що синтезують у собі якості традиційної музичної 

культури та професійного музичного мистецтва (як у теоретичному, так і у 

практичному сенсі). 

Набула подальшого розвитку теорія виконавського стилю. 

Узагальнюючи результати кандидатського дослідження, констатуємо 

наступне. Обробка народної пісні – один з традиційних жанрів академічної 

вокальної музики, який народився у взаємодії народної музичної традиції і 

професійного музичного мистецтва. Незважаючи на високу композиторську, 

виконавську та слухацьку популярність цього жанру, його музикознавчі 

дослідження спрямовані більше на статистичні, індивідуально-стильові, 

методичні аспекти. Жанрова призма, за допомогою якої виявляються 

системоутворюючі закономірності обробки народної пісні, демонструє 

широкі наукові перспективи щодо даного жанру а історичному, 

теоретичному, виконавському вимірі. 

Серед жанрових показників обробки народної пісні яскраво 

проявляються виконавсько-інтерпретаційна природа і національно-

характерне інтонування. Аналіз даних якостей, у тому числі в індивідуально 

вирішеній композитором і виконавцем взаємодії, сприяє розкриттю 

 



99 
 
виражальних можливостей і даного жанру, і музичного мистецтва в цілому, 

що на сьогоднішній день набуває особливої актуальності. 

Теоретичне та практичне значення результатів дослідження полягає у 

можливості використання його матеріалів для подальших наукових 

досліджень, присвячених як проблемам жанрової ідентифікації загалом, так і 

жанру обробки народної пісні в різних історичних, культурно-національних, 

соціологічних умовах; для різножанрових наукових робіт, пов'язаних з 

вивченням закономірностей та перспектив професійного музичного 

мистецтва, зокрема, вокального, питань можливостей виконавської 

інтерпретації тощо. 

Основними шляхами професіоналізації українського вокального 

мистецтва, що виокремлені та систематизовані на прикладі жанру обробки 

народної пісні, визначені виконавський, педагогічний та науковий. 

Результати дослідження можуть бути використаними у педагогічному 

процесі мистецьких навчальних закладів середньої та вищої професійної 

освіти, а також для використання у просвітницькій та публіцистично-

критичній діяльності культурних і громадських діячів, психологів, 

соціологів, просвітників. 

Серед музичних жанрів, що незмінно користуються популярністю 

серед широких кіл публіки, окреме місце займає обробка народної пісні, 

що несе в собі комплекс закономірностей, чиї витоки містяться як в 

традиційній національній культурі, так і в традиціях академічного 

музичного мистецтва. 

Актуальність теми даного дослідження обумовлена як потребами 

виконавської практики, в якій жанр обробки народної пісні міцно 

зайняв своє місце, і запитами сучасної музичної науки, де цей жанр досі 

не отримав свого цілісного дослідження, як правило, він стає об'єктом 

уваги у проекції творчості конкретного композитора чи у сфері 

музикування.  
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У дисертації запропонований системний погляд на обробку 

народної пісні, яка в своїй жанровій основі містить якості традиційної 

та академічної музичної культури, що визначає художній потенціал 

жанру в аспектах композиторської і виконавської творчості. 

Для характеристики жанру обробки народної пісні в аспекті його 

природи у представленому дослідженні обраний комплексний підхід, 

що поєднує жанрову, стильову, інтерпретологічну призми. 

Вперше представлено комплексну жанрову характеристику 

обробки народної пісні і визначено такі жанрові константи, що 

виокремлюють обробку народної пісні з жанрової системи вокальної 

музики: 

1) виконавсько-інтерпретаційна природу (як синтез цих якостей з 

обох джерел – народного і професійного); 

2) національно-характерне інтонування як у композиторському 

тексті, так і у виконавському прочитанні. 

Взаємодія в народній пісні, як і в будь-якому жанрі вокальної 

музики, музики і слова, музичного та позамузичного факторів, дозволяє 

говорити про інтерпретаційність як жанровий параметр обробки 

народної пісні. З огляду на те, що народна пісня несе в собі важливі 

жанрові особливості народної музичної традиції, зокрема, усну природу 

побутування і притаманну в зв'язку з цим виконавську множинність, 

можна говорити про декілька рівнів інтерпретації в структурі жанру 

обробки народної пісні. Тут в єдності виступають інтерпретаційність, 

що йде від народної усної традиції, колективного авторства, і 

інтерпретаційність, властива академічній музиці – як композиторська, 

так і виконавська, де одним із важливих завдань є створення авторської 

композиторської та виконавської версії, фіксованого, індивідувального 

авторства. 
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Національно-характерне інтонування, яке несе в собі сам 

музичний текст народної пісні, відповідає музичним традиціям 

конкретної національної культури і служить їх знаком, залучаючи 

широкий культурно-мистецький контекст. Композиторська обробка на 

деяких історичних етапах могла спотворювати первісний вигляд 

народної пісні. Сьогодні перед композитором – автором обробки 

народної пісні і вокалістом – виконавцем обробки народної пісні 

постали нові завдання відображення інтонаційної характерності – 

показника певної національної культури, що вілбиваєьтся в мовних 

фонетичних особливостях словесного тексту, в характері народного 

інтонування, голосовий техніці тощо. 

Ці два основних жанрових показника обробки народної пісні 

можуть служити тією аналітичної матрицею, за допомоги якої можливо 

характеризувати відповідні музичні твори в жанровому аспекті. 

Проведений аналіз прикладів обробок народних пісень допоміг 

визначити такі основні шляхи професіоналізації українського 

вокального мистецтва, як педагогічний, теоретичний, виконавський. 

Кожен з них має свою специфіку, пов’язану із жанровим профілем 

обробки народної пісні. 

Узагальнюючи отримані результати дослідження, констатуємо 

наступне. Обробка народної пісні – один з традиційних жанрів 

академічної вокальної музики, який народився у взаємодії народної 

музичної традиції і професійного музичного мистецтва. Незважаючи на 

високу композиторську, виконавську та слухацьку популярність цього 

жанру, його музикознавчі дослідження спрямовані більше на 

статистичні, індивідуально-стильові, методичні аспекти. Жанрова 

призма, за допомогою якої виявляються системоутворюючі 

закономірності обробки народної пісні, демонструє широкі наукові 
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перспективи щодо даного жанру а історичному, теоретичному, 

виконавському вимірі. 

Серед жанрових показників обробки народної пісні яскраво 

проявляються виконавсько-інтерпретаційна природа і національно-

характерне інтонування. Аналіз даних якостей, у тому числі в 

індивідуально вирішеній композитором і виконавцем взаємодії, сприяє 

розкриттю виражальних можливостей і даного жанру, і музичного 

мистецтва в цілому, що на сьогоднішній день набуває особливої 

актуальності. 

 

2.2 Виконавська інтерпретація музичного твору: специфіка і 

завдання 

Музичний твір існує як художнього феномену лише в реальному 

звучанні. Що, власне, таке «музичний твір» – запис на папері або реальне, 

живе звучання? Як «звучить субстанції» музичний твір, як правило, – 

результат творчої співпраці композитора і виконавця. А якщо це так, то 

виникає проблема відповідності виконання авторського задуму. І тут перед 

виконавцем стоїть серйозне вибір: йти чи волі композитора або задовольняти 

бажання публіки. Протиріччя це існує цілком реально, оскільки 

пріоритетними для виконавця в даному випадку є його стосунки зі слухачем, 

а не з композитором. 

Історія виконавського мистецтва знає безліч прикладів того, як 

виконавці вдавалися до насильства над авторською волею і авторським 

текстом, бажаючи справити найбільший ефект на публіку. Тому багато 

композиторів виступають проти якої б то не було інтерпретації їх музики, 

вважаючи, що найкращим буде точне виконання написаного тексту. 

В даний час умами, особливо молодого покоління музикантів, 

повністю заволоділа автентична інтерпретація – це виконання, засноване на 

максимально точному відтворенні музичного твору в тому вигляді, в якому 
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воно звучало або могло звучати в момент свого народження. Один з 

аргументів на користь такої інтерпретації звучить так: виконуючи твори 

минулих епох, необхідно спиратися на історичні факти, в першу чергу – на 

достовірне джерело даного твору, тобто авторський нотний текст. Проти 

цього важко щось заперечити. 

Однак не завжди існує однозначна відповідь на питання, що є остання 

авторська воля. Наприклад, Бах допускав кілька варіантів інтерпретації 

музичного твору, що з усією очевидністю випливає з його перекладень для 

різних інструментів одного і того ж музичного матеріалу. З тисячі вісімдесят 

сім творів Баха близько 500 (майже половина!) – транскрипції його власних 

творів. І якщо вже сам композитор створює свою музику в безлічі варіантів, 

то що ж говорити про виконавців? 

Текст музичного твору і його виконавська інтерпретація є дві 

доповнюють один одного складові музики – інтелектуальну і емоційну. 

Переклад нотного тексту в звучну реальність – результат складних 

аналітичних процедур, він неминуче пов'язаний з багатоваріантністю 

індивідуальних виконавських трактувань. Сучасні слухачі і виконавці музики 

виявилися в ситуації принципової множинності прочитань одного і того ж 

твору. Жива виконавська практика – як раніше, так і тепер – залишає простір 

для імпровізації і найрізноманітніших трактувань музичного твору. 

Музичний образ створюється композитором, формалізує своє творіння 

в нотному тексті, і може дійти до слухача тільки в реалізованому вигляді – в 

процесі виконавської творчості, коли формалізований текст стає реально 

звучить. До цього процесу нотний текст «емоційно згорнуть», практично 

мертвий. 

Індивідуальна природа музичного переживання призводить до того, що 

музичний зміст зазнає певні зміни в процесі свого руху від композитора до 

виконавця, від виконавця до слухача. Це зміст індивідуалізується, набуває 

особистісно обумовлені смисли в свідомості кожного учасника музичної 

комунікації. Аналогічні процеси відбуваються при художньому обміні, який 
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здійснюється між людьми різних епох, різних національних і регіональних 

культур. Залишаючись знаком даної культури, художній текст приймає для 

людей нового часу та іншої культури такий сенс, який визначається 

своєрідністю їх світорозуміння, особливостями їх художнього та естетичного 

свідомості. 

Справжній художник в рамках одного твору і його образної системи 

експонує, інтерпретує не просто задум композитора, але стоїть за ним світ 

культури. Будь-яка справді оригінальна інтерпретація є розкриття 

авторського задуму з несподіваного боку; при цьому, втім, раніше склалося 

уявлення про твір, його, так би мовити, звукова аура не знищується. 

Так чи інакше, кожен великий виконавський стиль є таким тільки тоді, 

коли ґрунтується на інтерпретації культурної цілісності, на міжкультурному 

єдності образу-задуму і образу-виконання. Виконавські шедеври, що 

виникають у творчості великих виконавців, відрізняються насамперед 

дивною логікою розвитку форми, кришталево чіткої пульсацією часу і 

загальної філософською глибиною і серйозністю інтерпретації. Така 

інтерпретація узагальнює типове в художньому стилі автора, і на основі 

цього узагальнення створює сучасне, співзвучне естетичним критеріям 

сьогоднішнього культурного буття прочитання тексту. 

Таким чином, виконавець є «повноважним» посередником між 

авторською концепцією і відтворенням її у слухачів. Художній образ 

знаходить повноцінність і всебічність реалізації тільки за умови масового 

сприйняття, тобто тільки реалізувавши свою комунікативну функцію. Для 

його переконливого втілення важливо також мати уявлення про специфіку 

творчості художника певного періоду, її співвідношення з історично 

стильової середовищем в якій функціонувало твір, як змінювалися погляди 

на естетику, засоби виразності, технічні прийоми виконання. 

Особливо складними є прочитання часто виконуваних творів, які 

стабільно входять в репертуар визнаних майстрів фортепіано. А такими, 

безперечно, є камерно-вокальні твори С. В. Рахманінова. 
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Для повноти осмислення завдань і можливостей виконавської 

інтерпретації в даній роботі ми спираємося на теорію інтерпретації 

В. Москаленко [45, 46]. Музична інтерпретація – це предмет, який розкриває 

інтерпретує напрямок, який пов'язаний з тлумаченням музичного твору, 

розумінням його виразних властивостей і можливостями їх варіантного 

прочитання при виконанні. 

У музичній інтерпретації існує така класифікація, в якій за точку 

відліку приймається підсумковий результат інтерпретування, версія, яка 

доступна спостерігачеві «з боку». Згідно з цією класифікацією виділяється 

чотири типи інтерпретації: редакторська, виконавська, композиторська і 

музикознавчому. 

Редакторська інтерпретація являє собою варіант нотного тексту 

музичного твору. 

Виконавська інтерпретація є версією музичного звучання, новим 

«прочитанням» твори. Її можна назвати «витвором виконавця» 

(Н.Корихалова) [28]. 

Композиторська інтерпретація характеризується переробкою 

художнього матеріалу іншого твору або його фрагмента. В результаті 

виникає нова, виражена іншими виразними засобами художня версія 

використаного джерела в формі «твори композитора». 

Музикознавча інтерпретація описує музику засобами немузичного 

мови, а також таблиць, схем і т.д. У музикознавчої інтерпретації виділяються 

дві тенденції: наукова і художня. Зазвичай ці дві тенденції виступають в 

синтезі і з переважним значенням одного з них. 

На практиці всі чотири види інтерпретації взаємодіють один з одним, в 

результаті чого виникає професійно аргументована інтерпретаційні версія 

музичного твору. Інтерпретація (від лат. Interpretatio – роз'яснення, 

тлумачення) – основа будь-якого процесу комунікації, в ході якого 

доводиться тлумачити наміри і дії людей, їх слова і жести, твори художньої 

літератури, музики, мистецтва, знакові системи. 
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Музична інтерпретація є одним із проявів інтерпретації (в значенні 

загального наукового поняття). Це інтелектуально організована діяльність 

музичного мислення, спрямована на розкриття виразного потенціалу 

музичного твору. Для більш точного відмінності в інтерпретації 

використовуються такі терміни як: «інтерпретація», «інтерпретування» і 

«інтерпретаційні версія». Під інтерпретування розуміється сама діяльність, 

пов'язана з тлумаченням музичного твору. 

Інтерпретаційні версія – це результат діяльності по інтерпретування 

музичного твору. Термін «інтерпретація» означає загальну широке значення 

терміна. Щоб правильно «прочитати» «дух музичного твору» (В. 

Москаленко), інтерпретатор повинен слідувати за композитором, як би 

пройти його «творчий шлях». 

У наші дні проблема розуміння музично-художніх явищ розглядається 

на новому інтерпретаційному рівні. Настав час, коли і музична практика 

стикається з необхідністю розширити коло своєї уваги тими факторами, які 

пов'язані зі специфікою побутування і передачі від композитора до слухача 

музичних досягнень, враховуючи при цьому обов'язкова наявність 

«посередника» – виконавця. 

Причина цього пов'язана з певним кризою музикознавства та 

виконавства, проблеми яких сьогодні вимагають за потребою нетрадиційних 

рішень. Більш того, це пов'язано ще і з певними кризовими явищами, які 

зараз проявляються в сучасній культурі і мистецтві, від чого багато в чому 

страждає професійна академічна музика та її сприйняття. 

Тому кожен дослідник в області інтерпретології вибирає свій об'єкт і 

предмет вивчення, який розглядає крізь призму особливостей творчого 

процесу музичної інтерпретації. Адже нотний текст – це хоч і досить 

докладна, але все ж канва, в яку слідом за композитором виконавець (і 

слухач) «вдихнуть» життя, створять її неповторний і унікальний портрет, 

додадуть їй особливу інтонацію і підкреслять тим чи іншим чином її 
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естетичні властивості . У зв'язку з цим конкретним завданням виконавця стає 

створення своєї, музично-аргументованої версії музичного твору. 

Згідно думки В. Москаленко, творчо-пошукове напрямок в найбільш 

відкритою і концентрованій формі розкривається в процесі творення музики, 

а інтерпретаційні напрямок – в процесі розкриття її виразного потенціалу [45, 

46]. 

Музична інтерпретація відштовхується від унікальної творчої природи 

музичного мистецтва і музичного виконавства і охоплює всі виконавські 

засоби вираження – динаміку, темп, агогику, артикуляцію, тембр. В її основі 

лежить цілісність інтерпретованого твору, і завдання виконавця, які, як 

неодноразово відзначали великі музиканти, складаються в розкритті 

органічного цілого, в пошуку і відтворенні тих особливостей твору 

(зафіксованих у нотному тексті), які надають твору якість цілісності. 

Саме роль виконавця як «сполучної ланки» між задумом композитора, 

зафіксованим в нотному тексті, і слухачем, якому в кінцевому підсумку і 

адресована музика, особливо важлива в процесі інтерпретування. Не 

випадково у відповідності з різними визначеннями музичної інтерпретації, 

інтерпретаторами, перш за все, є виконавці. Хоча, без сумніву, 

інтерпретаторами музики є також і слухачі, і композитор, і редактор, і 

критик, і лектор, і музикознавець, і публіцист. 

Створюючи музику, композитор її виконує (як подумки, так і реально) і 

моментально оцінює отриманий ефект. А виконавець (ніби вокаліст або 

інструменталіст) в процесі виконавства коригує свідомо обґрунтовану 

інтерпретаційні версію (термін В. Москаленко) музичного твору. 

У зв'язку з тематикою даного дослідження, відразу підкреслимо, що 

різниця між виконавцем інструментальної музики та виконавцем вокальної 

музики полягає в тому, що загальні для всіх питання творчої роботи над 

твором у співаків переломлюються через специфіку вокально-виконавського 

мистецтва. 
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Інструментальну музику від вокальної відрізняє відсутність зв'язку з 

внемузикальних змістом, що в корені міняє виконавчі завдання цих музичних 

напрямків. 

Тому дослідники, що займаються проблемами музичної інтерпретації – 

в областях науки, методики, педагогіки, критики та публіцистики), в тій чи 

іншій мірі характеризують цю різницю. 

На думку Т. Мадишевої [38, 39] метою вокального виконавства є 

народження високохудожньої інтерпретації як результату синтезу слова і 

музики, створення вокально-сценічного образу, який формується і 

реалізується в процесі аналізу і відтворення художнього світу. Тому в основі 

виховання інтерпретатора повинна бути викладена наука про музично-

сценічному мисленні, про вокальну інтерпретації. 

Одним з головних аспектів вокального мистецтва є його обумовленість 

творчим взаємодією композиторів, виконавців і слухачів. Але в сучасних 

наукових дослідженнях превалюють теорії, засновані на окремих раз'ятим 

частинах цієї художньо-цілісної тріади. Центральне місце тут в основному 

займають роботи технологічного характеру, що досліджують музичний твір, 

його елементи, зв'язки між ними. Більшою мірою розроблені методи 

музично-теоретичного вивчення творів, виявлення логіки розвитку звукового 

матеріалу в музичній композиції, вивчення і аналіз композиторської 

творчості, і в меншій мірі – творчості виконавців. Ця обставина також 

висуває необхідність дослідження даної проблеми в контексті реалізації 

художнього потенціалу музичного твору. 

Саме в останні десятиліття з'явилися дослідження, виконані в сфері 

музичної інтерпретології, тобто присвячені різним аспектах питань музичної 

інтерпретації, що дає можливість враховувати багато параметрів звучання 

музичного твору, а це є виключно важливим для розуміння змісту музики, її 

образно-художнього ладу і можливостей його трактування в сучасних умовах 

[6, 14, 17-19, 25-32, 36, 39, 45-47, 54, 57, 59, 69, 74]. 
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В сучасних культурних умовах полістилістики і поліжанровості, де 

професійне музичне мистецтво відчуває серйозну «конкуренцію» з боку 

популярної естрадної музики в усьому її розмаїтті, джазу, нових стильових 

явищ, які народжуються на стику різних музичних течій, гостро стоять 

питання актуалізації академічної музики – від композиторської і 

виконавської творчості до слухацького сприйняття. Серед музичних жанрів, 

що незмінно користуються популярністю серед широких кіл публіки, окреме 

місце займає обробка народної пісні, що несе в собі комплекс 

закономірностей, чиї витоки містяться як в традиційній національній 

культурі, так і в традиціях академічного музичного мистецтва. 

Оскільки у музичній науці досі цей жанр не має свого цілісного 

системного опису, при цьому отримуючи конкретні характеристики в умовах 

індивідуального композиторської або виконавської творчості, перспектива 

його комплексного вивчення виглядає виразно багатою. З огляду на те, що 

сучасне музикознавство залучає в свою сферу виконавство як жанрово-

стильову, образно-художню, національно-культурну призми, дослідження 

жанру обробки народної пісні представляється перспективним та 

результативним як за поставленими питаннями, так і за шляхами їх 

вирішення. 

Актуальність теми даного дослідження обумовлена як запитами 

сучасної музичної науки; так і потребами виконавської практики, в якій жанр 

обробки народної пісні міцно зайняв своє місце, об'єднавши в собі якості 

традиційної, академічної та певною мірою популярної музики. 

Системний погляд на обробку народної пісні, яка в своїй жанровій 

основі містить якості традиційної та академічної музичної культури, що 

визначає художній потенціал даного жанру як в аспекті композиторської, так 

і в аспекті виконавської творчості. Такий підхід відкриває нові перспективи 

для вивчення жанру обробки народної пісні і в сфері теоретичного, і в сфері 

виконавського музикознавства з відповідними виходами на виконавську 

практику. 
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Народній музиці присвячено досить багато досліджень – як в 

історичному, так і теоретичному руслі. Це монографічні праці, дисертації, 

статті, навчальні посібники з історії музики тощо. Серед наукових джерел, 

пов'язаних з обробкою народної пісні, нам не вдалося виявити комплексного 

дослідження, де цей жанр отримав би свою цілісну характеристику. Разом х 

тим, наукових праць у цьому напрямку досить багато, але, як правило, в них 

об'єктом стає обробка народної пісні у проекції творчості конкретного 

композитора чи у сфері музикування, в Україні це часто бандурне 

виконавство, діяльність певних вокальних, вокально-інструментальних, 

хорових колективів. Подібна ситуація складається і в музикознавстві інших 

європейських країн. Серед багатьох досліджень з історії та теорії китайської 

музики теж окремого комплексного дослідження саме про жанр обробки 

народної пісні в китайській академічній музиці поки немає, хоча музичних 

творів такого характеру досить багато. Таким чином, існує серйозна 

перспектива вивчення обробки народної пісні в жанровому аспекті як такому, 

а також в аспекті виконавства. 

Для характеристики жанру обробки народної пісні в аспекті його 

природи у представленому дослідженні обраний комплексний підхід, що 

поєднує жанрову, стильову, інтерпретологічну призми. 

Вперше представлено комплексну жанрову характеристику обробки 

народної пісні і визначено такі жанрові константи, що виокремлюють 

обробку народної пісні з жанрової системи вокальної музики: 

1) виконавсько-інтерпретаційна природу (як синтез цих якостей з обох 

джерел – народного і професійного); 

2) національно-характерне інтонування як у композиторському 

тексті,так і у виконавському прочитанні обробки народної пісні). 

Взаємодія в народній пісні, як і в будь-якому жанрі вокальної музики, 

музики і слова, музичного та позамузичного факторів, дозволяє говорити про 

інтерпретаційність як жанровий параметр обробки народної пісні. Підсумок 

роботи з запозиченим музичним матеріалом також є «продуктом» 
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інтерпретації і музикознавцями-інтерпретології класифікується по-різному 

(В. Москаленко називає результат подібної роботи другим видом 

композиторської інтерпретації, А. Хуторська – художнім перекладом). 

З огляду на те, що народна пісня несе в собі важливі жанрові 

особливості народної музичної традиції, зокрема, усну природу побутування 

і притаманну в зв'язку з цим виконавську множинність, ми можемо говорити 

про декілька рівнів інтерпретації в структурі жанру обробки народної пісні. 

Так, тут в єдності виступають інтерпретаційність, що йде від народної 

традиції, колективного авторства (спрямована, як правило, на створення 

регіонального варіанту пісні), і інтерпретаційність, властива академічній 

музиці – як композиторська, так і виконавська, де одним із важливих завдань 

є створення авторської композиторської та виконавської версії, фіксованого, 

індивідувального авторства. 

Що стосується національно-характерного інтонування, яке несе в собі 

сам музичний текст народної пісні, то він відповідає музичним традиціям 

конкретної національної культури і служить їх знаком, впізнаваним і 

визначальним, у тому рахунку залучаючи широкий культурно-мистецький 

контекст. Композиторська обробка на деяких історичних етапах з метою 

введення народних пісень в ужиток професійного музичного мистецтва за 

допомогою гармонізації, корекції мелодійних інтонацій і метро ритмічної 

основи могла спотворювати первісний вигляд народної пісні, але 

національний інтонаційний стрижень практично завжди залишався 

пізнаваним. У ХХ столітті, коли підхід до фольклорних музичних 

першоджерел був переосмислений в сторону більш дбайливого ставлення до 

автентичного варіанту, інтонаційна характерність обробки народної пісні як 

знака національної культури неймовірно посилилася і була функціонально 

переосмислена, змінюючи відношення до даного жанру у виконавському 

аспекті і аспекті сприйняття. Таким чином, перед композитором – автором 

обробки народної пісні і вокалістом – виконавцем обробки народної пісні 

постали нові завдання відображення тієї самої інтонаційної характерності – 
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показника певної національної культури, відображений в мовних фонетичних 

особливостях словесного тексту, в характері народного інтонування, 

голосовий техніці тощо. 

Ці два основних жанрових показника обробки народної пісні можуть 

служити тією аналітичної матрицею, за допомоги якої можливо 

характеризувати відповідні музичні твори в жанровому аспекті – як в області 

історії і теорії музики, так і в області виконавського музикознавства. 

У представленому дослідженні вперше: 

- визначено специфіку жанру обробки народної пісні як такого, що 

поєднує в собі закономірності традиційної музичної культури та 

професійного музичного мистецтва; 

- виявлено виконавську специфіку жанру обробки народної пісні в 

умовах українського вокального мистецтва; 

- викладена комплексна характеристика жанрової природи обробки 

народної пісні, що враховує інтерпретологічний аспект; 

- запропоновано та введено у науковий обіг музикознавства авторську 

концепцію професіоналізації вокального мистецтва, що збагачує уявлення 

про основні тенденції та проблематику сучасної виконавської практики; 

- на прикладі звернення у виконавській практиці співаків до жанру 

обробки народної пісні визначено та систематизовано шляхи 

професіоналізації українського вокального мистецтва у теоретичному та 

практичному вимірах; 

- висвітлені інтерпретаційні закономірності музично-виконавського 

процесу крізь призму особливостей жанру обробки народної пісні; 

- запропонована аналітична модель виконавського аналізу 

інтерпретаційної діяльності вокаліста, створена на основі аналізу 

виконавських версій творів жанру обробки народної пісні; 

- розглянута інтерпретаційна складова у виконавських трактуваннях 

окремих творів жанру обробки народної пісні; 
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- визначено пріоритетні напрямки подальшого дослідження жанрової 

ідентифікації творів, що синтезують у собі якості традиційної музичної 

культури та професійного музичного мистецтва (як у теоретичному, так і у 

практичному сенсі). 

Набула подальшого розвитку теорія виконавського стилю. 

Узагальнюючи результати кандидатського дослідження, констатуємо 

наступне. Обробка народної пісні – один з традиційних жанрів академічної 

вокальної музики, який народився у взаємодії народної музичної традиції і 

професійного музичного мистецтва. Незважаючи на високу композиторську, 

виконавську та слухацьку популярність цього жанру, його музикознавчі 

дослідження спрямовані більше на статистичні, індивідуально-стильові, 

методичні аспекти. Жанрова призма, за допомогою якої виявляються 

системоутворюючі закономірності обробки народної пісні, демонструє 

широкі наукові перспективи щодо даного жанру а історичному, 

теоретичному, виконавському вимірі. 

Серед жанрових показників обробки народної пісні яскраво 

проявляються виконавсько-інтерпретаційна природа і національно-

характерне інтонування. Аналіз даних якостей, у тому числі в індивідуально 

вирішеній композитором і виконавцем взаємодії, сприяє розкриттю 

виражальних можливостей і даного жанру, і музичного мистецтва в цілому, 

що на сьогоднішній день набуває особливої актуальності. 

Серед музичних жанрів, що незмінно користуються популярністю 

серед широких кіл публіки, окреме місце займає обробка народної пісні, 

що несе в собі комплекс закономірностей, чиї витоки містяться як в 

традиційній національній культурі, так і в традиціях академічного 

музичного мистецтва. 

Актуальність теми даного дослідження обумовлена як потребами 

виконавської практики, в якій жанр обробки народної пісні міцно 

зайняв своє місце, і запитами сучасної музичної науки, де цей жанр досі 
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не отримав свого цілісного дослідження, як правило, він стає об'єктом 

уваги у проекції творчості конкретного композитора чи у сфері 

музикування.  

У дисертації запропонований системний погляд на обробку 

народної пісні, яка в своїй жанровій основі містить якості традиційної 

та академічної музичної культури, що визначає художній потенціал 

жанру в аспектах композиторської і виконавської творчості. 

Об'єкт дослідження – українська академічна вокальна музика як 

композиторсько-виконавська практика. Предмет дослідження – 

специфіка та шляхи професіоналізації українського вокального 

мистецтва на прикладі жанру обробки народної пісні. Мета 

дослідження – виявити жанрову специфіку обробки української 

народної пісні та її місце у процесах професіоналізації українського 

вокального мистецтва. 

Матеріалом дослідження стали твори у жанрі обробки народної 

пісні у різних виконавських версіях. 

Для характеристики жанру обробки народної пісні в аспекті його 

природи у представленому дослідженні обраний комплексний підхід, 

що поєднує жанрову, стильову, інтерпретологічну призми. 

Вперше представлено комплексну жанрову характеристику 

обробки народної пісні і визначено такі жанрові константи, що 

виокремлюють обробку народної пісні з жанрової системи вокальної 

музики: 

1) виконавсько-інтерпретаційна природу (як синтез цих якостей з 

обох джерел – народного і професійного); 

2) національно-характерне інтонування як у композиторському 

тексті, так і у виконавському прочитанні. 
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Взаємодія в народній пісні, як і в будь-якому жанрі вокальної 

музики, музики і слова, музичного та позамузичного факторів, дозволяє 

говорити про інтерпретаційність як жанровий параметр обробки 

народної пісні. З огляду на те, що народна пісня несе в собі важливі 

жанрові особливості народної музичної традиції, зокрема, усну природу 

побутування і притаманну в зв'язку з цим виконавську множинність, 

можна говорити про декілька рівнів інтерпретації в структурі жанру 

обробки народної пісні. Тут в єдності виступають інтерпретаційність, 

що йде від народної усної традиції, колективного авторства, і 

інтерпретаційність, властива академічній музиці – як композиторська, 

так і виконавська, де одним із важливих завдань є створення авторської 

композиторської та виконавської версії, фіксованого, індивідувального 

авторства. 

Національно-характерне інтонування, яке несе в собі сам 

музичний текст народної пісні, відповідає музичним традиціям 

конкретної національної культури і служить їх знаком, залучаючи 

широкий культурно-мистецький контекст. Композиторська обробка на 

деяких історичних етапах могла спотворювати первісний вигляд 

народної пісні. Сьогодні перед композитором – автором обробки 

народної пісні і вокалістом – виконавцем обробки народної пісні 

постали нові завдання відображення інтонаційної характерності – 

показника певної національної культури, що вілбиваєьтся в мовних 

фонетичних особливостях словесного тексту, в характері народного 

інтонування, голосовий техніці тощо. 

Ці два основних жанрових показника обробки народної пісні 

можуть служити тією аналітичної матрицею, за допомоги якої можливо 

характеризувати відповідні музичні твори в жанровому аспекті. 
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Проведений аналіз прикладів обробок народних пісень допоміг 

визначити такі основні шляхи професіоналізації українського 

вокального мистецтва, як педагогічний, теоретичний, виконавський. 

Кожен з них має свою специфіку, пов’язану із жанровим профілем 

обробки народної пісні. 

Узагальнюючи отримані результати дослідження, констатуємо 

наступне. Обробка народної пісні – один з традиційних жанрів 

академічної вокальної музики, який народився у взаємодії народної 

музичної традиції і професійного музичного мистецтва. Незважаючи на 

високу композиторську, виконавську та слухацьку популярність цього 

жанру, його музикознавчі дослідження спрямовані більше на 

статистичні, індивідуально-стильові, методичні аспекти. Жанрова 

призма, за допомогою якої виявляються системоутворюючі 

закономірності обробки народної пісні, демонструє широкі наукові 

перспективи щодо даного жанру а історичному, теоретичному, 

виконавському вимірі. 

Серед жанрових показників обробки народної пісні яскраво 

проявляються виконавсько-інтерпретаційна природа і національно-

характерне інтонування. Аналіз даних якостей, у тому числі в 

індивідуально вирішеній композитором і виконавцем взаємодії, сприяє 

розкриттю виражальних можливостей і даного жанру, і музичного 

мистецтва в цілому, що на сьогоднішній день набуває особливої 

актуальності. 

Теоретичне та практичне значення результатів дослідження полягає у 

можливості використання його матеріалів для подальших наукових 

досліджень, присвячених як проблемам жанрової ідентифікації загалом, так і 

жанру обробки народної пісні в різних історичних, культурно-національних, 

соціологічних умовах; для різножанрових наукових робіт, пов'язаних з 
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вивченням закономірностей та перспектив професійного музичного 

мистецтва, зокрема, вокального, питань можливостей виконавської 

інтерпретації тощо. 

Основними шляхами професіоналізації українського вокального 

мистецтва, що виокремлені та систематизовані на прикладі жанру обробки 

народної пісні, визначені виконавський, педагогічний та науковий. 

Результати дослідження можуть бути використаними у педагогічному 

процесі мистецьких навчальних закладів середньої та вищої професійної 

освіти, а також для використання у просвітницькій та публіцистично-

критичній діяльності культурних і громадських діячів, психологів, 

соціологів, просвітників. 

Серед музичних жанрів, що незмінно користуються популярністю 

серед широких кіл публіки, окреме місце займає обробка народної пісні, 

що несе в собі комплекс закономірностей, чиї витоки містяться як в 

традиційній національній культурі, так і в традиціях академічного 

музичного мистецтва. 

Актуальність теми даного дослідження обумовлена як потребами 

виконавської практики, в якій жанр обробки народної пісні міцно 

зайняв своє місце, і запитами сучасної музичної науки, де цей жанр досі 

не отримав свого цілісного дослідження, як правило, він стає об'єктом 

уваги у проекції творчості конкретного композитора чи у сфері 

музикування.  

У дисертації запропонований системний погляд на обробку 

народної пісні, яка в своїй жанровій основі містить якості традиційної 

та академічної музичної культури, що визначає художній потенціал 

жанру в аспектах композиторської і виконавської творчості. 

Об'єкт дослідження – українська академічна вокальна музика як 

композиторсько-виконавська практика. Предмет дослідження – 
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специфіка та шляхи професіоналізації українського вокального 

мистецтва на прикладі жанру обробки народної пісні. Мета 

дослідження – виявити жанрову специфіку обробки української 

народної пісні та її місце у процесах професіоналізації українського 

вокального мистецтва. 

Матеріалом дослідження стали твори у жанрі обробки народної 

пісні у різних виконавських версіях. 

Для характеристики жанру обробки народної пісні в аспекті його 

природи у представленому дослідженні обраний комплексний підхід, 

що поєднує жанрову, стильову, інтерпретологічну призми. 

Вперше представлено комплексну жанрову характеристику 

обробки народної пісні і визначено такі жанрові константи, що 

виокремлюють обробку народної пісні з жанрової системи вокальної 

музики: 

1) виконавсько-інтерпретаційна природу (як синтез цих якостей з 

обох джерел – народного і професійного); 

2) національно-характерне інтонування як у композиторському 

тексті, так і у виконавському прочитанні. 

Взаємодія в народній пісні, як і в будь-якому жанрі вокальної 

музики, музики і слова, музичного та позамузичного факторів, дозволяє 

говорити про інтерпретаційність як жанровий параметр обробки 

народної пісні. З огляду на те, що народна пісня несе в собі важливі 

жанрові особливості народної музичної традиції, зокрема, усну природу 

побутування і притаманну в зв'язку з цим виконавську множинність, 

можна говорити про декілька рівнів інтерпретації в структурі жанру 

обробки народної пісні. Тут в єдності виступають інтерпретаційність, 

що йде від народної усної традиції, колективного авторства, і 

інтерпретаційність, властива академічній музиці – як композиторська, 
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так і виконавська, де одним із важливих завдань є створення авторської 

композиторської та виконавської версії, фіксованого, індивідувального 

авторства. 

Національно-характерне інтонування, яке несе в собі сам 

музичний текст народної пісні, відповідає музичним традиціям 

конкретної національної культури і служить їх знаком, залучаючи 

широкий культурно-мистецький контекст. Композиторська обробка на 

деяких історичних етапах могла спотворювати первісний вигляд 

народної пісні. Сьогодні перед композитором – автором обробки 

народної пісні і вокалістом – виконавцем обробки народної пісні 

постали нові завдання відображення інтонаційної характерності – 

показника певної національної культури, що вілбиваєьтся в мовних 

фонетичних особливостях словесного тексту, в характері народного 

інтонування, голосовий техніці тощо. 

Ці два основних жанрових показника обробки народної пісні 

можуть служити тією аналітичної матрицею, за допомоги якої можливо 

характеризувати відповідні музичні твори в жанровому аспекті. 

Проведений аналіз прикладів обробок народних пісень допоміг 

визначити такі основні шляхи професіоналізації українського 

вокального мистецтва, як педагогічний, теоретичний, виконавський. 

Кожен з них має свою специфіку, пов’язану із жанровим профілем 

обробки народної пісні. 

Узагальнюючи отримані результати дослідження, констатуємо 

наступне. Обробка народної пісні – один з традиційних жанрів 

академічної вокальної музики, який народився у взаємодії народної 

музичної традиції і професійного музичного мистецтва. Незважаючи на 

високу композиторську, виконавську та слухацьку популярність цього 

жанру, його музикознавчі дослідження спрямовані більше на 
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статистичні, індивідуально-стильові, методичні аспекти. Жанрова 

призма, за допомогою якої виявляються системоутворюючі 

закономірності обробки народної пісні, демонструє широкі наукові 

перспективи щодо даного жанру а історичному, теоретичному, 

виконавському вимірі. 

Серед жанрових показників обробки народної пісні яскраво 

проявляються виконавсько-інтерпретаційна природа і національно-

характерне інтонування. Аналіз даних якостей, у тому числі в 

індивідуально вирішеній композитором і виконавцем взаємодії, сприяє 

розкриттю виражальних можливостей і даного жанру, і музичного 

мистецтва в цілому, що на сьогоднішній день набуває особливої 

актуальності. 

 

2.3. Обробка народної пісні: змістовний рівень музичного твору 

В сучасних культурних умовах полістилістики і поліжанровості, де 

професійне музичне мистецтво відчуває серйозну «конкуренцію» з боку 

популярної естрадної музики в усьому її розмаїтті, джазу, нових стильових 

явищ, які народжуються на стику різних музичних течій, гостро стоять 

питання актуалізації академічної музики – від композиторської і 

виконавської творчості до слухацького сприйняття. Серед музичних жанрів, 

що незмінно користуються популярністю серед широких кіл публіки, окреме 

місце займає обробка народної пісні, що несе в собі комплекс 

закономірностей, чиї витоки містяться як в традиційній національній 

культурі, так і в традиціях академічного музичного мистецтва. 

Оскільки у музичній науці досі цей жанр не має свого цілісного 

системного опису, при цьому отримуючи конкретні характеристики в умовах 

індивідуального композиторської або виконавської творчості, перспектива 

його комплексного вивчення виглядає виразно багатою. З огляду на те, що 

сучасне музикознавство залучає в свою сферу виконавство як жанрово-
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стильову, образно-художню, національно-культурну призми, дослідження 

жанру обробки народної пісні представляється перспективним та 

результативним як за поставленими питаннями, так і за шляхами їх 

вирішення. 

Актуальність теми даного дослідження обумовлена як запитами 

сучасної музичної науки; так і потребами виконавської практики, в якій жанр 

обробки народної пісні міцно зайняв своє місце, об'єднавши в собі якості 

традиційної, академічної та певною мірою популярної музики. 

Запропонований системний погляд на обробку народної пісні, яка в 

своїй жанровій основі містить якості традиційної та академічної музичної 

культури, що визначає художній потенціал даного жанру як в аспекті 

композиторської, так і в аспекті виконавської творчості. Такий підхід 

відкриває нові перспективи для вивчення жанру обробки народної пісні і в 

сфері теоретичного, і в сфері виконавського музикознавства з відповідними 

виходами на виконавську практику. 

Народній музиці присвячено досить багато досліджень – як в 

історичному, так і теоретичному руслі. Це монографічні праці, дисертації, 

статті, навчальні посібники з історії музики тощо. Серед наукових джерел, 

пов'язаних з обробкою народної пісні, нам не вдалося виявити комплексного 

дослідження, де цей жанр отримав би свою цілісну характеристику. Разом х 

тим, наукових праць у цьому напрямку досить багато, але, як правило, в них 

об'єктом стає обробка народної пісні у проекції творчості конкретного 

композитора чи у сфері музикування, в Україні це часто бандурне 

виконавство, діяльність певних вокальних, вокально-інструментальних, 

хорових колективів. Подібна ситуація складається і в музикознавстві інших 

європейських країн. Серед багатьох досліджень з історії та теорії китайської 

музики теж окремого комплексного дослідження саме про жанр обробки 

народної пісні в китайській академічній музиці поки немає, хоча музичних 

творів такого характеру досить багато. Таким чином, існує серйозна 
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перспектива вивчення обробки народної пісні в жанровому аспекті як такому, 

а також в аспекті виконавства. 

Для характеристики жанру обробки народної пісні в аспекті його 

природи у представленому дослідженні обраний комплексний підхід, що 

поєднує жанрову, стильову, інтерпретологічну призми. 

Вперше представлено комплексну жанрову характеристику обробки 

народної пісні і визначено такі жанрові константи, що виокремлюють 

обробку народної пісні з жанрової системи вокальної музики: 

1) виконавсько-інтерпретаційна природу (як синтез цих якостей з обох 

джерел – народного і професійного); 

2) національно-характерне інтонування як у композиторському 

тексті,так і у виконавському прочитанні обробки народної пісні). 

Взаємодія в народній пісні, як і в будь-якому жанрі вокальної музики, 

музики і слова, музичного та позамузичного факторів, дозволяє говорити про 

інтерпретаційність як жанровий параметр обробки народної пісні. Підсумок 

роботи з запозиченим музичним матеріалом також є «продуктом» 

інтерпретації і музикознавцями-інтерпретології класифікується по-різному 

(В. Москаленко називає результат подібної роботи другим видом 

композиторської інтерпретації, А. Хуторська – художнім перекладом). 

З огляду на те, що народна пісня несе в собі важливі жанрові 

особливості народної музичної традиції, зокрема, усну природу побутування 

і притаманну в зв'язку з цим виконавську множинність, ми можемо говорити 

про декілька рівнів інтерпретації в структурі жанру обробки народної пісні. 

Так, тут в єдності виступають інтерпретаційність, що йде від народної 

традиції, колективного авторства (спрямована, як правило, на створення 

регіонального варіанту пісні), і інтерпретаційність, властива академічній 

музиці – як композиторська, так і виконавська, де одним із важливих завдань 

є створення авторської композиторської та виконавської версії, фіксованого, 

індивідувального авторства. 
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Що стосується національно-характерного інтонування, яке несе в собі 

сам музичний текст народної пісні, то він відповідає музичним традиціям 

конкретної національної культури і служить їх знаком, впізнаваним і 

визначальним, у тому рахунку залучаючи широкий культурно-мистецький 

контекст. Композиторська обробка на деяких історичних етапах з метою 

введення народних пісень в ужиток професійного музичного мистецтва за 

допомогою гармонізації, корекції мелодійних інтонацій і метро ритмічної 

основи могла спотворювати первісний вигляд народної пісні, але 

національний інтонаційний стрижень практично завжди залишався 

пізнаваним. У ХХ столітті, коли підхід до фольклорних музичних 

першоджерел був переосмислений в сторону більш дбайливого ставлення до 

автентичного варіанту, інтонаційна характерність обробки народної пісні як 

знака національної культури неймовірно посилилася і була функціонально 

переосмислена, змінюючи відношення до даного жанру у виконавському 

аспекті і аспекті сприйняття. Таким чином, перед композитором – автором 

обробки народної пісні і вокалістом – виконавцем обробки народної пісні 

постали нові завдання відображення тієї самої інтонаційної характерності – 

показника певної національної культури, відображений в мовних фонетичних 

особливостях словесного тексту, в характері народного інтонування, 

голосовий техніці тощо. 

Ці два основних жанрових показника обробки народної пісні можуть 

служити тією аналітичної матрицею, за допомоги якої можливо 

характеризувати відповідні музичні твори в жанровому аспекті – як в області 

історії і теорії музики, так і в області виконавського музикознавства. 

У представленому дослідженні вперше: 

- визначено специфіку жанру обробки народної пісні як такого, що 

поєднує в собі закономірності традиційної музичної культури та 

професійного музичного мистецтва; 

- виявлено виконавську специфіку жанру обробки народної пісні в 

умовах українського вокального мистецтва; 
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- викладена комплексна характеристика жанрової природи обробки 

народної пісні, що враховує інтерпретологічний аспект; 

- запропоновано та введено у науковий обіг музикознавства авторську 

концепцію професіоналізації вокального мистецтва, що збагачує уявлення 

про основні тенденції та проблематику сучасної виконавської практики; 

- на прикладі звернення у виконавській практиці співаків до жанру 

обробки народної пісні визначено та систематизовано шляхи 

професіоналізації українського вокального мистецтва у теоретичному та 

практичному вимірах; 

- висвітлені інтерпретаційні закономірності музично-виконавського 

процесу крізь призму особливостей жанру обробки народної пісні; 

- запропонована аналітична модель виконавського аналізу 

інтерпретаційної діяльності вокаліста, створена на основі аналізу 

виконавських версій творів жанру обробки народної пісні; 

- розглянута інтерпретаційна складова у виконавських трактуваннях 

окремих творів жанру обробки народної пісні; 

- визначено пріоритетні напрямки подальшого дослідження жанрової 

ідентифікації творів, що синтезують у собі якості традиційної музичної 

культури та професійного музичного мистецтва (як у теоретичному, так і у 

практичному сенсі). 

Набула подальшого розвитку теорія виконавського стилю. 

Узагальнюючи результати дослідження, констатуємо наступне. 

Обробка народної пісні – один з традиційних жанрів академічної вокальної 

музики, який народився у взаємодії народної музичної традиції і 

професійного музичного мистецтва. Незважаючи на високу композиторську, 

виконавську та слухацьку популярність цього жанру, його музикознавчі 

дослідження спрямовані більше на статистичні, індивідуально-стильові, 

методичні аспекти. Жанрова призма, за допомогою якої виявляються 

системоутворюючі закономірності обробки народної пісні, демонструє 
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широкі наукові перспективи щодо даного жанру а історичному, 

теоретичному, виконавському вимірі. 

Серед жанрових показників обробки народної пісні яскраво 

проявляються виконавсько-інтерпретаційна природа і національно-

характерне інтонування. Аналіз даних якостей, у тому числі в індивідуально 

вирішеній композитором і виконавцем взаємодії, сприяє розкриттю 

виражальних можливостей і даного жанру, і музичного мистецтва в цілому, 

що на сьогоднішній день набуває особливої актуальності. 

Теоретичне та практичне значення результатів дослідження полягає у 

можливості використання його матеріалів для подальших наукових 

досліджень, присвячених як проблемам жанрової ідентифікації загалом, так і 

жанру обробки народної пісні в різних історичних, культурно-національних, 

соціологічних умовах; для різножанрових наукових робіт, пов'язаних з 

вивченням закономірностей та перспектив професійного музичного 

мистецтва, зокрема, вокального, питань можливостей виконавської 

інтерпретації тощо. 

Основними шляхами професіоналізації українського вокального 

мистецтва, що виокремлені та систематизовані на прикладі жанру обробки 

народної пісні, визначені виконавський, педагогічний та науковий. 

Результати дослідження можуть бути використаними у педагогічному 

процесі мистецьких навчальних закладів середньої та вищої професійної 

освіти, а також для використання у просвітницькій та публіцистично-

критичній діяльності культурних і громадських діячів, психологів, 

соціологів, просвітників. 

Під змістом музичного твору в різному контексті розуміються різні 

речі. Але загальноприйнятим рівнем змісту, яке реалізується в певному 

процесі, в тому числі в процесі інтерпретації, є рівень драматургічний. 

За своїм походженням драматургія – це наука про закони побудови 

драматичної п'єси. У XX столітті термін «драматургія» став застосовуватися 

також до музично-театрального мистецтва, а потім і до великих 
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інструментально-симфонічним творам, не пов'язаним зі сценою. Драматургія 

музична – сукупність принципів побудови і розвитку музики опери, балету, 

симфонії і т. п. З метою найбільш логічного, послідовного і ефективного 

втілення обраного сюжету, ідейного задуму. В основі музичної драматургії 

лежать загальні основи драми як одного з видів мистецтва: наявність ясно 

вираженого центрального конфлікту, що розкривається в боротьбі сил дії і 

протидії, певна послідовність етапів розкриття драматичного задуму 

(експозиція, зав'язка, розвиток, кульмінація, розв'язка). Термін «драматургія» 

цікавий тим, що не володіє визначеністю. З одного боку під драматургією 

мають на увазі «специфічно музичний процес становлення художньої думки, 

якісно відмінний від явищ театру, кіно, танцю, літературного твору». З 

іншого боку, такий процес виявляє «глибокі внутрішні зв'язки мистецтва, 

музики з іншими видами мистецтв, і в першу чергу, з танцем і театром» 

(С.С.Скребков) [63]. Одне з протиріч поняття музичної драматургії в тому, 

що в одних випадках мають на увазі способи розгортання музичного змісту в 

часі, в інших – саму тимчасову організацію змісту. Говорити про 

драматургію також вважають за краще в тих випадках, коли процес 

образного руху відрізняється активністю, цілеспрямованістю, тобто є 

розвитком. 

Поняття драматургії в музикознавстві має безліч трактувань. У 

визначенні Т. Лівановим підкреслена ідея художньої цілісності твору завдяки 

тому, що «драматургія – такий рух і взаємодія образів, яке керується єдиним 

ідейним задумом, визначальним цілісність композиції, функції всіх її 

конкретних деталей у створенні внутрішньої єдності». 

Акцент на функціональності робить В. Бобровський, вводячи поняття 

«драматургія музичної форми», під якою автор розуміє «план розподілу 

основних драматургічних функцій на основі діалектичної тріади чи іншого 

принципу процесуального зіставлення і розвитку контрастів, типів виразності 

і втілених в музиці психологічних станів» [9 ]. Наріжний камінь вчення 

Бобровського – це теорія тематизму. Розглядає він і особливі види 
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тематизму: складно-складова тема, тематичний комплекс – горизонтальний і 

вертикальний; розосереджений тематизм, макротематізм. При цьому тема для 

нього важлива не сама по собі, а в контексті цілого. Проекція законів 

організації теми на художню тканину всього твору – важливий аспект 

досліджень Бобровського. У зв'язку з цим він пише: «Подібно до того, як 

музична тема виростає з тематичного ядра, форма твору в цілому зростає з 

теми. Адже процес формоутворення і процес темообразованія функціонально 

подібні »[8, с.14]. 

У концепції Т. Чернової драматургія не просто образне порівняння з 

законами сценічної форми і, тим більше – пряма їх проекція на специфічні 

музичні предмети, але поняття, що означає власне музичне явище, лише 

аналогічне сценічної драми. У своїй книзі «Драматургія в інструментальній 

музиці» Чернова сформулювала чотири принципи музичної драматургії: 

 – орієнтація твори на композиційні масштаби музичного часу; 

 – тематична спрямованість твору; 

 – сюжетність; 

 – використання закономірностей композиційної рівня в якості 

фундаментальних [72]. 

У музиці існує супідрядність масштабних величин. Якщо їх 

розташувати в порядку зростання, отримаємо наступний ряд: звуки – 

субмотіви – мотиви – фрази – пропозиції – періоди – прості форми -складні – 

контрастно-складові – циклічні форми. З точки зору законів музичного 

сприйняття дані величини можна розподілити за трьома рівнями. 

Перший рівень охоплює масштаби від окремих звуків до фрази. 

Одиниці цілого у своїй виразності спираються на сенсорний і просторовий 

досвід і характеризуються фонізму, внаслідок чого даний рівень називається 

фонічними. В основному тут фіксується увагу на динаміці, тембрі, фактурі, 

регістровому плані. 

Другий рівень охоплює масштаби від мотиву до періоду. На цьому 

рівні сприйняття базується на асоціаціях з логікою мови. Саме тут 
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виявляється інтонаційна сторона музичного мистецтва, а більшого значення 

набувають мелодія, гармонія, ритм, які безпосередньо пов'язані з музичним 

синтаксисом. В силу цього другий рівень можна назвати інтонаційно-

синтаксичним. 

На третьому рівні розкривається загальна панорама музичного твору, 

з'являється уявлення як про єдине ціле. На цьому рівні відбувається 

охоплення більших величин, а саме, починаючи від періоду, закінчуючи 

циклічними формами. В рамках третього рівня основним ресурсом 

сприйняття є пам'ять (як оперативна, так і довгострокова), а також навички 

логічного мислення. В основному асоціативної базою є аналогії з емоційними 

процесами і з сюжетним розгортанням подій. Увага найбільш концентрується 

на тематизмі, так як тема, будучи цілісної одиницею здатною до розвитку, 

виявляє свої властивості саме в масштабах періоду і простої форми. Буде 

найбільш логічно, якщо третій рівень буде названий композиційним, а 

цілісна організація твору – композицією, так як композиція має справу зі 

сполученням закінчених за змістом великих одиниць. 

Три рівня постійно співіснують в творі і розгортаються одночасно. 

Другим принципом, як було вище згадано, є тематична спрямованість 

твору, так як саме тематизм є головною стороною форми на третьому 

(композиційному) рівні. Малі масштаби перешкоджають чіткому виявленню 

тематизму, так як там на перший план виходять ритмічна, або фактурно-

темброва, або інтонаційно-мелодична боку форми, що кілька приглушує дію 

тематизму. У масштабах періоду або простої форми перераховані вище 

фактори відходять на другий план, і більш важливими стають відносини 

одиниць музичної матерії по їх цілісного змістом, семантиці. Тематизм тут є 

основним матеріалом в побудові форми. 

Зв'язок тематизму і композиційного рівня дає право називати тему 

музично-смисловою одиницею великого масштабу. Тема сприймається як 

музичний «предмет», «персонаж», «ситуація», як цілісне явище. Цілісність 

одна з головних складових теми, а саме, зв'язок елементів і частин-мотивів, 
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фраз, пропозицій. Тема не може бути нею названа, якщо вона розглядається 

поза тематичної організації. Тематична організація виявляється контрастом, 

повторністю і розвитком цілісних одиниць музичного матеріалу. 

Третім принципом музичної драматургії є сюжетність. Цей принцип 

стосується здебільшого образної сфери твори. 

Музичний сюжет – це тематична організація і композиція як форма 

вираження образного змісту в творі (визначення Чернової). Музичний сюжет, 

як і літературний, володіє такими властивостями: розгортання в часі, 

цілісність, об'єктивність. Про наявність сюжету в сфері музичної образності 

існують різні думки. Більшість дослідників схиляються до того, що він все-

таки існує як послідовність подій, взаємодія характерів, мелодій, мотивів. 

Згідно із загальноприйнятою думкою, музика не образотворча за своєю 

природою, велику роль в музичному творі грає предметно-матеріальне 

начало. Образна система в даному випадку йде на другий план, будучи 

просто комплексом виражальних засобів, в той час як в літературному творі 

образність є домінуючим фактором, будучи представленою з боку змісту. 

Сюжет в музиці більш, ніж в літературі, пов'язаний з матеріалом і постає з 

боку форми. Предметно-музична організація сприймається як система 

об'єктивно відбуваються подій тільки на композиційному рівні музичного 

часу, отже, і сюжет розгортається в цих рамках. 

Сюжетність, як принцип драматургії, проявляє себе в ряді інших 

принципів, внаслідок чого стає можливим розмежування епічної і 

драматичної сюжетності. Сюжет епічного твору характеризується 

неквапливістю, фрагментарністю, а для сюжету драматичного твору 

характерна цілісність і єдність. На думку Аристотеля, драматична фабула 

повинна бути «зображенням одного і того ж цілісного дії». У музиці це умова 

втілюється в принципі одночастинні. Драматичне музичне ціле – великий, 

одночастинний твір. Це є основною відмінністю його від твору епічного 

роду, в основі якого лежить принцип циклічності. Щоб з'єднати самостійні 

частини в єдине ціле, виникає необхідність наявності оповідача. 
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Для драматичного музичного твору не характерна многотемность. 

Виникає супідрядність тематичного матеріалу, в результаті чого виділяються 

теми, які є основою сюжету і «теми – епізоди». Між основними темами 

відбувається протистояння, конфлікт, властивий цілому, а інші теми 

відіграють допоміжну функцію. 

Централізація тематичних відносин є одним з основних принципів 

драматургії. На експозиційному етапі співвідношення основних тем 

виражається в протиставленні двох тем, жанрів, тональностей. Однією з 

найважливіших рис конфліктних ситуацій є діалогічність, а також 

спряженість, яка підкреслює конфліктність, пов'язуючи два начала. 

За визначенням В. Москаленко, музична драматургія – динаміка 

розгортання подієвості в музичному творі [46]. Музична подія – інтонаційно 

значуще для суб'єкта сприйняття явище музичного процесу. Вводиться також 

поняття «музично-інтонаційна модель». Це закріплені індивідуальної або 

колективної пам'яттю узагальнені слухові і м'язово-рухові уявлення, що є 

підсумком сприйняття і обробки слухових уявлень музичного матеріалу, 

який об'єднаний загальними ознаками. На основі еталонних музичних 

слухових уявлень відбувається музичне інтонування – становлення і 

формотворне розгортання музичної думки. 

Під музичним твором (по В. Москаленко) розуміється розкривається в 

суспільній практиці самостійна музично-інтонаційна концепція, цілісність 

якої визначається взаємодією її еталонних слухових уявлень і їх 

інтерпретацій [45]. 

Збірне слухове уявлення музичного твору названо «твором-

принципом». Музика, що музична версія, яка утворилася на основі твору-

принципу, – музичним «твором-даністю». Твір-принцип і твір-даність 

постійно взаємодіють і взаємно збагачуються. Одним з ефективних способів 

організації музичного твору як художнього цілого є темпо-ритм. 

Виділяються темпо-ритмічний проект в «творі композитора» і його втілення 

в «творі виконавця». 
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Таким чином, вибудовування виконавської драматургії твору 

спирається на закладену композитором драматургію в нотному тексті, а 

також на уявлення і досвід виконавця, що реалізується виконавськими 

засобами, в результаті чого народжується виконавська версія твору. 

У період останньої третини ХХ – початку ХХІ століть в музичній науці 

активізувався інтерес до такої важливої складової музичного мистецтва, як 

музична інтерпретація. Увагою вчених заволоділа не тільки виконавська, але 

й інші типи музичної інтерпретації – композиторська, редакторська, 

музикознавча, слухацька. У деяких музичних вищих навчальних закладах 

з’явилися кафедри та навчальні курси, пов’язані з вивченням питань 

музичної інтерпретації. В Україні такими науковими центрами є кафедра 

інтерпретології та аналізу музики Харківського національного університету 

мистецтв імені І. П. Котляревського, а також кафедра теорії та історії 

музичного виконавства в Національній музичній академії України імені 

П. І. Чайковського в Києві. 

На сьогоднішній день питанням музичної інтерпретації присвячуються 

наукові доповіді, статті, дипломні роботи, дисертації, а також музикознавчі 

заходи, зокрема, науково-теоретичні конференції, круглі столи тощо, чия 

тематика цілком присвячується питанням музичного виконавства та музичної 

інтерпретації (зокрема, такі заходи регулярно проводяться силами зазначених 

кафедр ХНУМ імені І. П. Котляревського та НМАУ імені 

П. І. Чайковського). Показовим є той факт, що переважна більшість авторів 

досліджень з питань музичної інтерпретації є музикантами-виконавцями, 

практиками, бо саме вони і є в першу чергу інтерпретаторами музики у 

широкому розумінні. Оскільки виконавська специфіка стала не тільки 

тематичним руслом у сучасній музичній науці, але й згуртувала навколо себе 

музикантів різних спеціальностей, насамперед, виконавців, то не дивно, що 

сьогодні багато вчених-музикознавці визначають відповідні напрямки в 

музичній науці як «виконавське музикознавство» та «музичну 

інтерпретологію». Це підтверджується тематикою і досліджень різних 
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наукових жанрів, і доповідей на міжнародних науково-практичних 

конференціях, де відсоток наукових розвідок, пов'язаних з виконавством, 

постійно зростає. 

Виконавська тематика має в музикознавстві і практичні, і теоретичні 

проекції. Так, жанрова призма дозволяє виявити жанрові аспекти музичної 

інтерпретації та виконавства, що обумовлено як урахуванням виконавської 

складової в процесі зародження, формування, становлення, кристалізації і 

еволюції музичних жанрів, так і питаннями авторського прочитання жанрів в 

музиці ХХ-ХХІ століття (композиторської та виконавської) . Стильової 

ракурс необхідний для оцінки відповідності стильових установок всіх рівнів 

музичного твору (епохальних, національних, індивідуальних) 

композиторським та виконавським рішенням. Семантичний аналіз допомагає 

не тільки описати музичний і поза-музичний зміст музичного твору, а й 

спрогнозувати можливості виконавської інтерпретації, пов'язані і з засобами 

музичної виразності, і з особливостями виконавця, і з умовами виконання. 

Інтонаційний підхід може служити точкою фокусу, яка дає можливість 

осмислити процеси взаємодії жанрових, стильових, семантичних складових 

музичного твору в площині інтонаційної виразності – як закладеної 

композитором, так і реалізованої виконавцем. Також у виконавському 

музикознавстві дуже важливим є тембровий аспект, який розуміється досить 

широко – від характеристики і виразних можливостей окремого інструменту 

або голосу до їх ансамблевих і оркестрових поєднань; крім того, і тут 

необхідно враховувати жанрову природу музики, адже, наприклад, великі 

синтетичні жанри, зокрема, музично-театральні (опера, балет і так далі) 

вимагають особливого погляду дослідника, що враховує специфіку 

виконавської інтерпретації як кожного учасника такого твору, так і 

диригента, і режисера, чия інтерпретація всього твору в цілому є особливим 

видом музичної інтерпретації. 

Як свідчить нинішній стан музикознавства, для вокального та 

інструментального музичного виконавства існує як ряд загальних питань і 
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проблем, так і багато специфічних, вирішення яких пов'язане з особливими 

характеристиками джерела музичного звуку і природою звуковидобування, 

історичними національними традиціями, виразними можливостями і так далі. 

Одним з найцікавіших жанрів вокальної музики для виконавського 

музикознавства уявляється жанр обробки народної пісні, бо в ньому 

схрещуються різні рівні інтерпретації, що вмикаються на різних етапах 

виникнення та побутування твору, і це має стати темою окремого 

дослідження для отримання як теоретичного, так і практичного результату. 

Питання збереження інтонаційного і образного змісту першоджерела в 

жанрі обробки народної пісні піднімався вченими неодноразово, особливо 

принципово він став звучати в середовищі професійних музикантів і 

композиторів приблизно з другої половини ХІХ століття. У ХХ столітті 

тенденція до виявлення початкової природи народної пісні і народної музики 

взагалі відбилася в появі таких течій, як «неофольклоризм» в першій 

половині ХХ століття і «Нова фольклорна хвиля» у другій половині ХХ 

століття. Музикознавство відповідно відреагувало появою аналітичних 

розвідок у цьому напрямку, зокрема, концептуальними працями «Фольклор и 

композитор. Теоретические этюды о русской советской музыке» 

(Земцовський, 1978) та «Композитор и фольклор. Из опыта мастеров ХІХ–

ХХ веков» (Головинський, 1981), де були окреслені основні теоретичні та 

деякі практичні питання побутування традиційної музики у ХХ столітті. На 

початку ХХІ століття з’являються праці, у яких досліджуються різноманітні 

теоретично-практичні питання існування фольклору у сьогоденні: сучасні 

форми побутування фольклору (Осадча, 2000); національна семантика у 

музичному виконавстві, зокрема, як знак традиційної музичної культури 

(Чайка, 2007); особливості виконавської роботи співаків – виконавців 

традиційної музики (Гапон, 2010). Проте поле досліджень у окресленому 

напрямку має ще досить багато лакун, і одна з них – це жанр обробки 

народної пісні, де відбувається взаємодія автентичної та академічної 

(композиторської та виконавської) музичної творчості. 

 



134 
 

Аналітична та композиторська робота з жанром обробки народної пісні 

пов'язана також із зверненням до автентичного першоджерела, на практиці 

стикається з декількома серйозними питаннями, відповіді на які необхідно 

позначити для подальшого дослідження даного жанру як в теоретичному, так 

і в практичному ключі. 

Одним із завдань нашого дослідження є виявлення специфіки жанрової 

природи обробки народної пісні в аспекті теорії музичної інтерпретації, 

зокрема, синтезу композиторського та виконавського видів. В зв’язку з цим 

постають завдання виявлення рівнів інтерпретації у обраному жанрі, 

характеристики їхнього співвідношення та взаємодії між собою та 

актуалізації у певних умовах. 

Основні методи, що дозволяють нам вирішити поставлене завдання, це 

жанровий і інтерпретологічний. Жанровий метод необхідний для 

характеристики основних показників жанру обробки народної пісні. 

Інтерпретологічний метод дозволяє виявити ті особливості жанру обробки 

народної пісні, які пов'язані з його інтерпретаційної природою, і дати 

уявлення про багаторівневість цього жанрового показника. 

Серйозним питанням в руслі музичної інтерпретації для музиканта-

вокаліста є специфіка вокальних жанрів. Одним з найдавніших, поширених, 

улюблених публікою, простих для сприйняття вокальних жанрів є жанр 

народної пісні, яка у всіх світових музичних культурах є джерелом розвитку 

національної музичної культури – інтонаційним, жанровим, образним. У 

свою чергу, народна пісня зараз існує і звучить як у автентичному вигляді, у 

вигляді першоджерела, так і у вигляді композиторської обробки. 

На концертній сцені обробки народних пісень звучать досить часто, 

вони улюблені і затребувані публікою. Причин тому багато, ми перерахуємо 

найбільш суттєві. 

Народна музика представляє собою концентроване втілення народних 

образів та інтонацій, особливостей світовідчуття, кажучи концептуально – 

національної картини світу. 
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Зовнішня форма і зміст народних пісень, як правило, досить прості і 

доступні широкій публіці, причому як представникам своєї національної 

культури, так і представникам інших національних культур, часто досить 

далеких за своїми традиціями – як образно-змістовними, так і музичними. 

Народні пісні за рівнем суто вокальної складності розраховані на 

середньостатистичного виконавця, тобто практично на будь-яку людину, що 

дозволяє продовжити життя таких пісень в народному побуті, закріплюючи 

їх в пам'яті народу і продовжуючи їх популярність. Це обумовлено саме їхнім 

«народним» статусом. 

Важливою якістю народних пісень є їхня яскрава і явна жанрова 

приналежність – як в системі жанрів народної музики, так і у більш 

широкому сенсі (нагадаємо, що усі види професійної музичної творчості 

виникли з народно-музичного джерелп). Це також сприяє легкому 

сприйняттю народних пісень. 

Однак, як відомо, народна пісня у своєму автентичному вигляді на 

концертній сцені звучить вкрай рідко, бо за законами традиційної 

національної культури, вона жорстко пов'язана з особливими умовами і 

манерою виконання. Сучасний слухач, як правило, знайомий з народною 

піснею в жанрі обробки. 

Обробка народної пісні, як і будь-яка обробка будь-якого іншого 

музичного (або поза-музичного) джерела, є, по суті, різновидом 

інтерпретації. Відповідно до класифікації одного із засновників музичної 

інтерпретології В. Москаленко, обробка народної пісні відноситься до явища 

композиторської інтерпретації, коли творча переробка художнього матеріалу 

з іншого твору народжує новий музичний твір. (Москаленко, 2013) Однак 

учений визначає, що композиторська інтерпретація буває представлена або 

жанрами музичної обробки, транскрипції, парафрази, сюїти або фантазії на 

музичні теми з інших творів, або програмними творами, в яких синтезуються 

слово і музика, а також використовуються зафіксовані в слові, картині, 

малюнку та інших формах художні образи, сюжети. 
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На основі сказаного ми можемо зробити висновок, що жанр обробки 

народної пісні об'єднує в собі обидва підвиди композиторської інтерпретації 

(за класифікацією В. Москаленко), що представляє цікавий і перспективний 

матеріал для аналітика як в області теоретичного, так і в області 

виконавського музикознавства. 

Синтез в народній пісні, як і в будь-якому жанрі вокальної музики, 

музичного та поза-музичного факторів, музики і слова, являє собою також 

один з видів інтерпретації (В. Москаленко називає це другим різновидом 

композиторської інтерпретації (Москаленко, 2013), А. Хуторська – художнім 

перекладом (Хуторська, 2009). Це – ще один рівень інтерпретації в жанрі 

обробки народної пісні, який стосується першоджерела. 

Усна традиція існування народної пісні породжує величезну кількість її 

варіантів – свого роду інтерпретацій. Вони можуть бути пов'язані з певним 

історичним періодом і якимись подіями, які мали місце в той період; з 

окремим регіоном країни, національну культуру якої представляє народна 

пісня; з певними ситуаціями, в якій виконується пісня, а також з виконавцем 

або виконавцями. 

Нагадаємо, що жанру народної пісні характерні якості, які надають їй 

інтерпретаційні свободу. В першу чергу згадаємо таку якість, як колективне 

авторство як музики, так і словесного тексту (безліч авторів – безліч 

виконавців – безліч інтерпретаторів). Особливим якістю музичного 

фольклору є усна традиція побутування народної пісні (при якій немає точної 

нотного фіксації нот і де при виконанні можливі інтерпретаційні 

«відхилення» від прийнятого в певній місцевості і серед певного кола 

виконавців «зразка»). Сама традиція варіативного виконання народної пісні в 

залежності від багатьох факторів, починаючи від місцевості і закінчуючи 

настроєм виконавця в даний конкретний момент, особливостями ситуації і 

так далі – є по суті традицією интерпретації. 

Коли ж мова йде про жанр обробки народної пісні композитором (з 

відповідною нотної фіксацією), то, відповідно, можна і потрібно говорити 
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про те, що обробка народної пісні є свого роду авторською інтерпретацією 

народної інтерпретації. 

Виконання музичного твору на концертній сцені, без сумніву, завжди є 

унікальним актом творчості (особливо унікальним тому, що музика існує в 

часі і завжди неповторна, як неповторний і будь-який момент часу). Таким 

чином, виконання музики також є актом музичної інтерпретації. Незважаючи 

на те, що деякі вчені висловлюють сумнів в тому, що будь-яке виконання є 

інтерпретацією (пред'являючи до інтерпретації більш високі вимоги з точки 

зору індивідуального, якісного і переконливого творчого процесу і 

результату), все ж в музичній науці та в музичному виконавстві переважає 

точка зору, що виконання завжди є інтерпретацією – як мінімум, в силу своєї 

унікальності та неповторності. Але у випадку з виконанням обробки народної 

пісні виконавець стикається з додатковими завданнями по інтерпретації, бо 

перед ним (і в результаті перед слухачами) – музичний об'єкт з особливою 

інтерпретаційної природою, де інтерпретаційність є одним з початкових 

жанрових чинників. 

Підсумовуючи сказане, зазначимо, що жанр обробки народної пісні 

пов'язаний з декількома рівнями (або планами) інтерпретаційності, що йдуть 

як від природи першоджерела – народної пісні з притаманними їй 

виконавськими свободами, так і від умов побутування композиторської 

обробки народної пісні в середовищі академічного (а також естрадного, 

джазового і так далі) вокального виконавства, говорячи ширше – в сучасних 

культурних умовах, в музичній практиці сьогоднішнього дня. Це створює 

нові цілі і можливості як для дослідника, так і для композитора, і виконавця. 

Відзначимо, що особлива жанрова природа обробки народної пісні, яка 

усталилася в процесі історичного розвитку і увібрала в себе в якості 

жанрового показника інтерпретаційність  композиторської та виконавської 

природи, дозволяє нам говорити про необхідність наукового виявлення і 

вивчення її жанрової природи з проекцією на потреби композиторської та 

виконавської творчості в сучасних культурних умовах. 
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Перспективи подальших досліджень у даному напрямку вбачаються 

пов’язаними з характеристикою особливої жанрової природи обробки 

народної пісні, яка в силу багаторівневості інтерпретаційності як жанрового 

покажчика ставить перед композитором, виконавцем і слухачем ряд 

спеціальних завдань, які вирішуються в конкретних умовах з урахуванням 

особливостей композиторської та виконавської інтерпретації фольклорного 

першоджерела. 

Обробка народної пісні – один з традиційних жанрів академічної 

вокальної музики, який народився у взаємодії народної музичної традиції і 

професійного музичного мистецтва. Незважаючи на високу композиторську, 

виконавську та слухацьку популярність цього жанру, його музикознавчі 

дослідження спрямоване більше на статистичні, індивідуально-стильові, 

методичні аспекти. Жанрова призма, за допомогою якої виявляються 

системоутворюючі закономірності обробки народної пісні, демонструє 

широкі наукові перспективи щодо даного жанру а історичному, 

теоретичному, виконавському вимірі. 

Серед жанрових показників обробки народної пісні яскраво 

проявляються исполнительско-інтерпретаційні природа і національно-

характерне інтонування. Аналіз даних якостей, у тому числі в індивідуально 

вирішену композитором і виконавцем взаємодії, сприяє розкриттю 

виражальних можливостей і даного жанру, і музичного мистецтва в цілому, 

що на сьогоднішній день набуває особливої актуальності. 

Дослідження останніх років свідчать про зміну фокусу уваги в області 

народної музики, де історична призма змінюється на соціокультурну, 

психологічну, виконавсько-інтерпретаційну. Можна зустріти наукові роботи, 

присвячені підготовці виконавця традиційної народної музики, формам 

побутування фольклору в сучасному культурному середовищі, національної 

характерності як семантичної особливості виконавської інтерпретації, 

проблемам адаптації виконавця до інонаціональним виконавською традицій. 

В першу чергу це стосується народної пісні, що несе в собі ген національної 
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традиції – музично-інтонаційної, вербальної, образної, художньої. Таким 

чином, в сучасній музичній науці намічені нові шляхи вивчення музики 

народної традиції, її побутування в нинішніх умовах і особливості взаємодії з 

академічним музичним мистецтвом як в аспекті композиторської, так і в 

аспекті виконавської творчості. 

Народна пісня по праву є головним репрезентантом національної 

музичної традиції практично у всіх музичних культурах світу. З одного боку, 

в її словесних текстах відображені характерні для культури традиційні 

цінності, уявлення про світ, етика і мораль, естетичні погляди, відображені в 

художніх образах. З іншого боку, в її музиці зафіксовані інтонації (в тому 

числі і мовні), які є своєрідним інтонаційним словником даної культури і її 

мови, емоційно забарвленим і несе історично «відкалібровані» смисли. 

Навіть невелика за своїми масштабами народна пісня являє собою ту малу 

частину національної картини світу, яка несе в собі «художню ДНК» даної 

культури, зашифровану в звуках. 

Народна пісня, представляючи собою образно-інтонаційну 

квінтесенцію національної музичної культури, завжди користувалася 

величезною увагою композиторів, які збирали і записували зразки народних 

пісень, видаючи відповідні збірники, і ці народні пісні часто ставали 

об'єктами запозичення в композиторському творчості. Форми таких 

запозичень різні, але обробка народної пісні - найбільш цілісний музично-

художній об'єкт. 

Обробка народної пісні займала раніше і займає сьогодні помітне місце 

в музичній практиці – як композиторській, так і виконавській. Вона поєднує в 

собі кращі, перевірені часом риси фольклорної музичної традиції і 

професійного музичного мистецтва. Як синтетичний за своєю природою 

жанр, обробка народної пісні несе в собі складний комплекс характеристик 

різних видів музичної творчості, який, активуючи різні жанрові показники в 

різних історичних і культурних умовах, дозволяє даному жанру займати 

особливе місце в музичній культурі. 
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Спрямованість на широку аудиторію, що реалізується на різних рівнях 

жанру, обумовлює його зовнішню образно-інтонаційну, а також виконавську 

простоту і доступність (принаймні, такою вона здається). При цьому в 

області музичної теорії жанру обробки народної пісні не приділено 

достатньої фахової уваги ані в аспекті особливостей даного жанру як такого, 

ані з точки зору особливостей його розвитку в певних часових 

соціокультурних умовах. На думку автора даної статті, саме поєднання цих 

ракурсів дослідження є плідним підходом для виявлення специфіки жанру 

обробки народної пісні, зокрема, в історико-культурному аспекті. 

Можна подивитися на жанр обробки народної пісні в аспекті 

історичного розвитку на прикладі музичної культури України та Китаю. 

Жанр обробки народної пісні як результат взаємодії традиційного та 

професійного музичного мистецтва має свою інтонаційно-музичну, образно-

змістовну і виконавську специфіку. Вона проявляється в стабільних 

жанрових показниках, що забезпечують жанру обробки народної пісні 

життєздатність і впізнаваність в різних історико-часових і культурних 

умовах. Порівняльна характеристика історії розвитку жанру обробки 

народної пісні в Україні та Китаї, що пропонується у цьому дослідженні, має 

на меті підтвердити, що відмінності в шляхах розвитку цього жанру не 

впливають на його природу, яка має теоретичний і практичний (а саме 

виконавський) виміри. 

Народній пісні як одному з головних репрезентантів національної 

культури (як музичної, так і у широкому розумінні), присвячене досить 

багато досліджень як в історичному, так і теоретичному руслі. Як приклад в 

українському музикознавстві назвемо системні наукові розвідки 

І. Земцовського (1978) і Г. Головинського (1981), також згадаємо про 

навчальні посібники з історії української музики тощо. У останній час також 

з’явилися наукові праці з більщ широкого кола проблематики, дотичної до 

народної пісні – наприклад, з питань виконавства (Гапон, 2010), нових 

принципів взаємодії традиційної та професійної музичної культури 
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(Дерев’янченко, 2005), форм побутування фольклору в сучасному 

культурному середовищі (Осадяв, 2000), проявів національного у 

виконавській інтерпретації (Чайка, 2007) і багато інших. У китайській 

музикознавчій науці треба відзначити такі підходи до дослідження тематики, 

пов’язаної з народною піснею, як увага до розвитку професійного сольного 

співу у Китаї (Яе Бо, 2016), виявлення витоків жанрового різноманіття 

камерно-вокальної музики у Китаї (Цао Шулі, 2011), систематизація образно-

культурних джерел музичного мистецтва Давнього Китаю (Лю Янь), а також 

характеристика взаємодії традиційної та професійної китайської музичної 

культури, зокрема, щодо виникнення нових жанрових явищ – наприклад, 

«художніх пісень» у камерно-вокальній музиці Китая, створених 

китайськими композиторами на вірші старовинних поетів (Ван Хонтао, 

2016). 

Тим не менше, одному з найпопулярніших результатів взаємодії 

традиційного та професійного музичного мистецтва, а саме жанру обробки 

народної пісні, досі не присвячено окремих, системних теоретичних 

досліджень. У музичній науці увага до цього явища спрямовується, як 

правило, на творчість конкретного композитора чи сферу музичної практики, 

частіше за все це діяльність  певних колективів (наприклад, наукові праці 

українських вчених Л. Ластовецького про жанр обробки народної пісні в 

хоровій творчості Миколи Ластовецького, Л. Дуди про специфіку жанру 

обробки народної пісні в сучасному бандурному репертуарі, Є. Дубінченко і 

Л. Гнатюк про хорові обробки народних пісень у творчості Ганни Гаврилець, 

М. Березуцького про обробки українських народних пісень в репертуарі 

ансамблю бандуристів, О. Яковчука про хорові обробки українських 

народних пісень і так далі. ситуація складається і в музикознавстві інших 

європейських країн. 

Цілісного дослідження про жанр обробки народної пісні в китайській 

академічній музиці нам не вдалося зустріти, можливо, з тієї причини, що 

китайська академічна музика стала розвиватися тільки у ХХ столітті (хоча 
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зразків для такого дослідження – китайських народних пісень в 

композиторської обробці – доволі багато. Таким чином, вимальовується 

серйозна потреба та багата перспектива вивчення обробки народної пісні як 

жанру. 

Нашою метою є виявлення специфіки історичного розвитку жанру 

обробки народної пісні на основі порівняння умов взаємодії традиційної та 

професійної музичної культури України та Китаю. В зв’язку з цим постають 

наступні наукові завдання: огляд наукових джерел, присвячених українській 

та китайський народній пісні в аспекті дослідження жанру обробки; 

виявлення співвідношення традиційного та професійного підходу у жанрі 

обробки народної пісні; порівняльна характеристика основних напрямів 

розвитку жанру обробки народної пісні в Україні та Китаю від ранніх 

зафіксованих даних до сучасної музичної практики. 

Основними методами такого ракурсу дослідження є жанровий та 

історичний. Жанровий метод необхідний для виявлення основних жанрових 

констант обробки народної пісні, які зберігають специфіку даного жанру у 

різних історично-часових та національно-культурних умовах. Історичний 

метод пов'язаний з упорядкуванням інформації про еволюцію жанру обробки 

народної пісні у часовій перспективі від початку взаємодії традиційної та 

професійної музики до сучасного побутування жанру. 

Народна пісня як у автентичному вигляді, так і у жанрі обробки є 

одним з найпопулярніших об’єктів як слухацької, так і композиторської 

уваги. Це обумовлено багатьма чинниками, основним з яких, на наш погляд, 

є історико-культурний. Народна пісня є центральним жанром традиційної 

музичної культури, її першоджерелом та витоком образного-інтонаційного та 

жанрового натхнення для композиторів усіх національних культур світу. В 

сучасних умовах глобалізації виникає і потреба у збереженні культурної, 

ментальної ідентичності, яка відбилася у народній пісні і зберігається у ній 

протягом століть до сьогодення. 
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Оскільки народна пісня у своєму автентичному вигляді на концертній 

сцені звучить рідко (цей факт обумовлений тією обставиною, що своїм 

походженням та характеристиками вона жорстко пов'язана з особливими 

умовами і манерою виконання), то слухач сьогодні знайомий з народною 

піснею, як правило, у жанрі обробки. 

Досить об'ємний багаж фактів, пов'язаних з обробками народних 

пісень, в існуючих музикознавчих джерелах часто залишається сумою фактів. 

Народній музиці і народній пісні як одному з головних її репрезентантів, 

присвячене досить багато досліджень – як у історичному, так і у 

теоретичному руслі. Це наукові праці різних масштабів – від статей до 

дисертацій. Але як власне особливий жанр, обробка народної пісні не 

отримала комплексного висвітлення в окремих наукових працях, хоча 

вивчення конкретних зразків обробок народних пісень в умовах 

композиторського або виконавської творчості представлено досить широко. 

Як правило, в дослідженнях, присвячених жанру обробки народних пісень, 

об'єктом стає обробка народної пісні у творчості конкретного композитора чи 

в сфері виконавства – наприклад, стосовно української музичної культури 

мова може йти про бандурному виконавстві, про діяльність певних музичних 

колективів різного ступеня та напрямки професіоналізму – від аматорських 

до академічних. Що стосується китайської музичної культури, 

представником якої є автор даної статті, то китайські музикознавці більше 

уваги приділяють історії народної пісні Китаю, її збору, фіксації та впливу на 

професійне творчість китайських композиторів – від камерно-вокальної до 

інструментальної творчості. 

Таким чином, недолік системного вивчення обробки народної пісні як 

жанру робить таке вивчення дуже перспективним. З огляду на те, що сучасне 

музикознавство залучає до поля наукових пошуків виконавство, а також 

жанровий, стильовий, образний, національно-культурний параметри, 

дослідження жанру обробки народної пісні представляється досить багатим і 

щодо проблематики, і з точки зору прогнозованих результатів. 
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Культурно-історичний аспект дослідження, пов'язаний з розумінням 

закономірностей розвитку будь-якого музичного жанру на різних етапах 

історії в різних культурно-цивілізаційних умовах, є одним з базових у науці. 

У даній статті він заснований на порівняльній характеристиці розвитку 

жанру обробки народної пісні в українській і китайській музичній культурі. 

Знайомство з історією вивчення народної пісні, а також її залучення до 

професійного музичного мистецтва дає змогу виявити подібності та 

розбіжності у деяких історико-культурних процесах, на основі яких можна 

охарактеризувати особливості жанру обробки народної пісні. Порівняння у 

цьому сенсі української та китайської музичної практики є, на наш погляд, 

показовим – ці музичні культури є досить різними за багатьма проявами, але 

народна пісня займає в них центральне місце. 

З часів відокремлення світського професійного музичного мистецтва 

від духовного (як і у всій Європі з XVІІІ ст.) в Україні не можна знайти 

українського композитора, у творчому доробку якого немає обробок 

народних пісень. Важливим також є той факт, що багато хто з композиторів 

особисто збирав зразки народнопісенної творчості та комплектував 

відповідні збірки, що дозволило нащадкам зберегти цей культурно-

мистецький скарб, який у силу усного побутування та в умовах різних 

історичних катаклізмів міг бути втрачений безповоротно. Як відомо, на 

сьогодні існують записи півмільйона українських народних пісень, з яких 

опубліковано десь десята частина (50-томне видання «Українська народна 

творчість», 10-томне видання «Українські народні мелодії»). У фонді 

ЮНЕСКО знаходиться 15,5 тисяч українських пісень.  

Перші нотні записи українських народних пісень знаходимо у збірнику 

кінця ХVІІ – поч. ХVІІІ ст., що приписується Захарію Дзюбаревичу. У 1790 

році виходить «Богогласник» з піснями релігійного змісту. У XVIII ст. 

українські пісні широко представлені у численних збірниках, як рукописних, 

так і друкованих. Народну пісню досліджували фольклористи — 
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М. Драгоманов, С. Людкевич, О. Сластіон, П. Куліш, І. Срезневський, 

М. Сумцов, О. Потебня та інші. 

 Починаючи з ХІХ століття, практично всі українські композитори 

створюють обробки народних пісень (провідником у цьому процесі був 

засновник української композиторської школи М. Лисенко). Ці обробки, як 

правило, дещо змінювали автентичний музично-інтонаційний профіль пісні, 

наближаючи її до канонів професійного музичного мистецтва того часу – 

мелодична лінія впорядковувалася у рамках тонально-гармонічної системи та 

звичних метро-ритмічних умовах, що, звісно, позбавляло ці музичні 

першоджерела певної специфіки – особливо виконавської та регіональної. 

Проте жанровий та образно-художній стрижень зберігався, а в умовах 

принципової багатоваріантності народної пісні її композиторський 

«різновид» долучається до загального доробку української пісні, при цьому 

також набуваючи статусу твору професійної музичної творчості. Тому 

обробки народних пісень і у музичній практиці займають свою особливу 

«нішу», у всі часи маючи своє місце у концертному репертуарі виконавців та 

у слухацькому попиті.  

У ХХ столітті ставлення до народної музики дещо змінюється, 

активується цікавість саме до музичної та виконавської специфіки 

фольклорного першоджерела, і поступово залучення народної пісні до 

професійної музичної творчості у жанрі обробки стає не таким масовим та 

більш вибірковим у академічній музиці, а ось увага до обробки народної 

пісні у неакадемічних музичних напрямках посилюється. Свої обробки 

народних пісень створюють автори, що представляють більш масові музичні 

явища – музичної естради, джазу, рок-музики тощо. 

Історико-культурні процеси, пов’язані зі збереженням народної пісні та 

її залученням в якості обробки до професійної музичної культури у Китаї 

дещо відрізнялися від ситуації в Україні. Народна пісня в Китаї, як і в 

Україні, є надважливим джерелом для академічного мистецтва, вона – носій 

національно-традиційних рис, образної та ментальної специфіки. Китайська 
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музика протягом багатьох століть існувала в доволі замкненому культурно-

цивілізаційному середовищі, і професійна композиторська творчість під 

впливом європейської традиції почала формуватися з середини ХХ століття. І 

саме китайський фольклор став базою широкого освоєння нових засад 

творчості. Питання взаємозв'язку композиторської творчості з національними 

витоками відображені у наукових працях Ван Юйхе, Бо Хе, Ван Янься, Ло 

Тянь Цюн, Лі Хуанчжі та інших. Багатству народних пісень присвячені 

багатьох китайських музикознавців, таких як Тянь Бянь, Ван Гуанзін, Вей 

Дзюнь, Цао Шулі.  

Китайський музикознавець Цао Шулі каже про те, що народна пісня як 

розвинене явище була представлена ще в епоху ранньої Цінь, а найбільше 

значення для подальшого розвитку китайської вокальної музики мають 

високохудожні китайські давні пісні. Автор згадує також інші різновиди 

жанру: пісня, гімн, ода, елегія та інші. (Цво Шулі, 2011, 46) 

Найдавнішою збіркою народних пісень є знаменита «Книга пісень» 

(Ши Цзін), складена близько двох тисяч років тому. Зібрані Конфуцієм 305 

зразків представляють все різноманіття та багатство китайських пісень у 

жанровому та образному аспектах. Тут ще не було зафіксованого музичного 

тексту пісень, але у трактаті Мо-Цзи вказується на те, що зібрані у згаданій 

«Книзі пісень» зразки по більшості є саме піснями, які передбачають 

відповідне виконання. Деякі мелодії, пов’язані з цими зразками, відомі в 

Китаї і були складені композиторами епохи пізньої Чжоу і Хань (VI-I ст. до 

н.е.).  

Подальші епохи історії Китаю представлені тією закономірністю, що 

народні пісні ставали основою для традиційної творчості китайських 

композиторів, що не можна плутати із сучасним композиторським 

мистецтвом Китаю. Ця відмінність від української музичної практики 

обумовлює той факт, що жанр обробки народної пісні в Китаї розвивався 

своїм шляхом, він мав вихід на композиторську творчість на протязі десятків 

століть, але при цьому найчастіше перетворювався на авторські твори 
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композиторів «в дусі» народної пісні, а музичні засоби, якими опрацьовували 

композитори тих часів народні пісні, були традиційними та не виходили за 

рамки загальної системи музичних засобів (на відміну від ситуації в 

українській музичній практиці). Таким чином, сучасний стан жанру обробки 

народної пісні у Китаї має два прояви – це обробки народних пісень у 

історично традиційній композиторській практиці, де фольклорне 

першоджерело та його обробка виконані в одній системі музичних засобів, та 

обробки народних пісень, створені за допомоги композиторів – 

представників академічного музичного мистецтва другої половини ХХ 

століття. Відповідно до них різниться і концертна практика виконання цього 

жанру. 

Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновок про те, що 

жанр обробки народної пісні завдяки своїй синтетичної природі має особливі 

жанрові якості, які в різних історичних і культурних умовах дозволяли 

зберігати йому свою специфіку протягом декількох століть до 

сьогоднішнього дня. Порівняльна характеристика історії розвитку жанру 

обробки народної пісні в Україні та Китаї дозволяє зробити висновок, що 

відмінності у шляхах розвитку цього жанру (історія розвитку професійного 

музичного мистецтва, відмінності в шляхах взаємодії традиційної та 

професійної музичної культури і, відповідно, особливості композиторської 

обробки фольклорного першоджерел) не змінюють його специфіку, яка має 

як теоретичний, так і практичний (зокрема, виконавський) виміри. 

Перспективи подальших досліджень у даному напрямку пов'язані: з 

характеристикою синтетичної жанрової природи обробки народної пісні; з 

особливостями історичного розвитку жанру обробки народної пісні в різних 

часових і національно-культурних умовах; з виявленням ролі жанру обробки 

народної пісні в музичній практиці (як композиторської, так і виконавської) 

на різних історичних етапах розвитку музичного мистецтва в різних країнах 

світу. 

 

 



148 
 

2.4 Обробки українських народних жартівливих пісень у 

виконавському аспекті 

В сучасних культурних умовах полістилістики і поліжанровості, де 

професійне музичне мистецтво відчуває серйозну «конкуренцію» з боку 

популярної естрадної музики в усьому її розмаїтті, джазу, нових стильових 

явищ, які народжуються на стику різних музичних течій, гостро стоять 

питання актуалізації академічної музики – від композиторської і 

виконавської творчості до слухацького сприйняття. Серед музичних жанрів, 

що незмінно користуються популярністю серед широких кіл публіки, окреме 

місце займає обробка народної пісні, що несе в собі комплекс 

закономірностей, чиї витоки містяться як в традиційній національній 

культурі, так і в традиціях академічного музичного мистецтва. 

Оскільки у музичній науці досі цей жанр не має свого цілісного 

системного опису, при цьому отримуючи конкретні характеристики в умовах 

індивідуального композиторської або виконавської творчості, перспектива 

його комплексного вивчення виглядає виразно багатою. З огляду на те, що 

сучасне музикознавство залучає в свою сферу виконавство як жанрово-

стильову, образно-художню, національно-культурну призми, дослідження 

жанру обробки народної пісні представляється перспективним та 

результативним як за поставленими питаннями, так і за шляхами їх 

вирішення. 

Актуальність теми даного дослідження обумовлена як запитами 

сучасної музичної науки; так і потребами виконавської практики, в якій жанр 

обробки народної пісні міцно зайняв своє місце, об'єднавши в собі якості 

традиційної, академічної та певною мірою популярної музики. 

У дисертації запропонований системний погляд на обробку народної 

пісні, яка в своїй жанровій основі містить якості традиційної та академічної 

музичної культури, що визначає художній потенціал даного жанру як в 

аспекті композиторської, так і в аспекті виконавської творчості. Такий підхід 

відкриває нові перспективи для вивчення жанру обробки народної пісні і в 
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сфері теоретичного, і в сфері виконавського музикознавства з відповідними 

виходами на виконавську практику. 

Народній музиці присвячено досить багато досліджень – як в 

історичному, так і теоретичному руслі. Це монографічні праці, дисертації, 

статті, навчальні посібники з історії музики тощо. Серед наукових джерел, 

пов'язаних з обробкою народної пісні, нам не вдалося виявити комплексного 

дослідження, де цей жанр отримав би свою цілісну характеристику. Разом х 

тим, наукових праць у цьому напрямку досить багато, але, як правило, в них 

об'єктом стає обробка народної пісні у проекції творчості конкретного 

композитора чи у сфері музикування, в Україні це часто бандурне 

виконавство, діяльність певних вокальних, вокально-інструментальних, 

хорових колективів. Подібна ситуація складається і в музикознавстві інших 

європейських країн. Серед багатьох досліджень з історії та теорії китайської 

музики теж окремого комплексного дослідження саме про жанр обробки 

народної пісні в китайській академічній музиці поки немає, хоча музичних 

творів такого характеру досить багато. Таким чином, існує серйозна 

перспектива вивчення обробки народної пісні в жанровому аспекті як такому, 

а також в аспекті виконавства. 

Мета дослідження – виявити жанрову специфіку обробки української 

народної пісні та її місце у процесах професіоналізації українського 

вокального мистецтва. 

Для характеристики жанру обробки народної пісні в аспекті його 

природи у представленому дослідженні обраний комплексний підхід, що 

поєднує жанрову, стильову, інтерпретологічну призми. 

Вперше представлено комплексну жанрову характеристику обробки 

народної пісні і визначено такі жанрові константи, що виокремлюють 

обробку народної пісні з жанрової системи вокальної музики: 

1) виконавсько-інтерпретаційна природу (як синтез цих якостей з обох 

джерел – народного і професійного); 
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2) національно-характерне інтонування як у композиторському 

тексті,так і у виконавському прочитанні обробки народної пісні). 

Взаємодія в народній пісні, як і в будь-якому жанрі вокальної музики, 

музики і слова, музичного та позамузичного факторів, дозволяє говорити про 

інтерпретаційність як жанровий параметр обробки народної пісні. Підсумок 

роботи з запозиченим музичним матеріалом також є «продуктом» 

інтерпретації і музикознавцями-інтерпретології класифікується по-різному 

(В. Москаленко називає результат подібної роботи другим видом 

композиторської інтерпретації, А. Хуторська – художнім перекладом). 

З огляду на те, що народна пісня несе в собі важливі жанрові 

особливості народної музичної традиції, зокрема, усну природу побутування 

і притаманну в зв'язку з цим виконавську множинність, ми можемо говорити 

про декілька рівнів інтерпретації в структурі жанру обробки народної пісні. 

Так, тут в єдності виступають інтерпретаційність, що йде від народної 

традиції, колективного авторства (спрямована, як правило, на створення 

регіонального варіанту пісні), і інтерпретаційність, властива академічній 

музиці – як композиторська, так і виконавська, де одним із важливих завдань 

є створення авторської композиторської та виконавської версії, фіксованого, 

індивідувального авторства. 

Що стосується національно-характерного інтонування, яке несе в собі 

сам музичний текст народної пісні, то він відповідає музичним традиціям 

конкретної національної культури і служить їх знаком, впізнаваним і 

визначальним, у тому рахунку залучаючи широкий культурно-мистецький 

контекст. Композиторська обробка на деяких історичних етапах з метою 

введення народних пісень в ужиток професійного музичного мистецтва за 

допомогою гармонізації, корекції мелодійних інтонацій і метро ритмічної 

основи могла спотворювати первісний вигляд народної пісні, але 

національний інтонаційний стрижень практично завжди залишався 

пізнаваним. У ХХ столітті, коли підхід до фольклорних музичних 

першоджерел був переосмислений в сторону більш дбайливого ставлення до 
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автентичного варіанту, інтонаційна характерність обробки народної пісні як 

знака національної культури неймовірно посилилася і була функціонально 

переосмислена, змінюючи відношення до даного жанру у виконавському 

аспекті і аспекті сприйняття. Таким чином, перед композитором – автором 

обробки народної пісні і вокалістом – виконавцем обробки народної пісні 

постали нові завдання відображення тієї самої інтонаційної характерності – 

показника певної національної культури, відображений в мовних фонетичних 

особливостях словесного тексту, в характері народного інтонування, 

голосовий техніці тощо. 

Ці два основних жанрових показника обробки народної пісні можуть 

служити тією аналітичної матрицею, за допомоги якої можливо 

характеризувати відповідні музичні твори в жанровому аспекті – як в області 

історії і теорії музики, так і в області виконавського музикознавства. 

У представленому дослідженні вперше: 

- визначено специфіку жанру обробки народної пісні як такого, що 

поєднує в собі закономірності традиційної музичної культури та 

професійного музичного мистецтва; 

- виявлено виконавську специфіку жанру обробки народної пісні в 

умовах українського вокального мистецтва; 

- викладена комплексна характеристика жанрової природи обробки 

народної пісні, що враховує інтерпретологічний аспект; 

- запропоновано та введено у науковий обіг музикознавства авторську 

концепцію професіоналізації вокального мистецтва, що збагачує уявлення 

про основні тенденції та проблематику сучасної виконавської практики; 

- на прикладі звернення у виконавській практиці співаків до жанру 

обробки народної пісні визначено та систематизовано шляхи 

професіоналізації українського вокального мистецтва у теоретичному та 

практичному вимірах; 

- висвітлені інтерпретаційні закономірності музично-виконавського 

процесу крізь призму особливостей жанру обробки народної пісні; 
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- запропонована аналітична модель виконавського аналізу 

інтерпретаційної діяльності вокаліста, створена на основі аналізу 

виконавських версій творів жанру обробки народної пісні; 

- розглянута інтерпретаційна складова у виконавських трактуваннях 

окремих творів жанру обробки народної пісні; 

- визначено пріоритетні напрямки подальшого дослідження жанрової 

ідентифікації творів, що синтезують у собі якості традиційної музичної 

культури та професійного музичного мистецтва (як у теоретичному, так і у 

практичному сенсі). 

Набула подальшого розвитку теорія виконавського стилю. 

Узагальнюючи результати кандидатського дослідження, констатуємо 

наступне. Обробка народної пісні – один з традиційних жанрів академічної 

вокальної музики, який народився у взаємодії народної музичної традиції і 

професійного музичного мистецтва. Незважаючи на високу композиторську, 

виконавську та слухацьку популярність цього жанру, його музикознавчі 

дослідження спрямовані більше на статистичні, індивідуально-стильові, 

методичні аспекти. Жанрова призма, за допомогою якої виявляються 

системоутворюючі закономірності обробки народної пісні, демонструє 

широкі наукові перспективи щодо даного жанру а історичному, 

теоретичному, виконавському вимірі. 

Серед жанрових показників обробки народної пісні яскраво 

проявляються виконавсько-інтерпретаційна природа і національно-

характерне інтонування. Аналіз даних якостей, у тому числі в індивідуально 

вирішеній композитором і виконавцем взаємодії, сприяє розкриттю 

виражальних можливостей і даного жанру, і музичного мистецтва в цілому, 

що на сьогоднішній день набуває особливої актуальності. 

Теоретичне та практичне значення результатів дослідження полягає у 

можливості використання його матеріалів для подальших наукових 

досліджень, присвячених як проблемам жанрової ідентифікації загалом, так і 

жанру обробки народної пісні в різних історичних, культурно-національних, 
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соціологічних умовах; для різножанрових наукових робіт, пов'язаних з 

вивченням закономірностей та перспектив професійного музичного 

мистецтва, зокрема, вокального, питань можливостей виконавської 

інтерпретації тощо. 

Основними шляхами професіоналізації українського вокального 

мистецтва, що виокремлені та систематизовані на прикладі жанру обробки 

народної пісні, визначені виконавський, педагогічний та науковий. 

Результати дослідження можуть бути використаними у педагогічному 

процесі мистецьких навчальних закладів середньої та вищої професійної 

освіти, а також для використання у просвітницькій та публіцистично-

критичній діяльності культурних і громадських діячів, психологів, 

соціологів, просвітників. 

Ми ознайомилися з декількома виконавськими версіями обробок 

українських народних жартівливих пісень: «Задумавши дідочок» в обробці 

М. Лисенка у виконанні Івана Паторжинського і у виконанні хору імені Г. 

Верьовки; «На кладочці умівалася» в обробці Л. Ревуцького у виконанні 

Олена Строя і Тетяни Муляр; «Грицю, Грицю, до роботи» в обробці 

В.Косенка у виконанні Раїси Кириченко і Дмитра Гнатюка; «Чом, чом не 

прийшов» в обробці О. Чишко у виконанні Діани Петриненко і Наталії 

Гаман, «Ой, Джигун, Джигун» в обробці М. Лисенка у виконанні Оксани 

Петрусенко та Марії Наровської. 

Необхідно відзначити, що в аспекті відносини композиторів до 

вихідного матеріалу, до української народної жартівливої пісні, в аспекті її 

обробки як виконавської інтерпретації спостерігається одна загальна 

тенденція, яка говорить, з одного боку, про дбайливе ставлення композиторів 

до народної музики, до її характеру, інтонації і так далі; з іншого боку, 

говорить про бажання композиторів представити українську пісню на 

професійній, академічної вокальної сцені максимально ефектно і концертно. 

У зв'язку з тим, що жартівлива пісня відрізняється особливим лаконізмом 

висловлювання (навіть при наявності іноді великої кількості куплетів – вони 
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завжди дуже невеликі за масштабами), композитори для її яскравою 

презентації слухацької аудиторії використовують наступний підхід. 

Починається пісня досить яскравим вступом (зазвичай акомпанемент 

солістові-співаку представляє партія фортепіано, рідше – в оркестровій 

обробці), яке, незважаючи на невеликі масштаби, відразу налаштовує слухача 

на легкий, веселий, гумористичний лад. Тут можна побачити саме ті засоби 

виразності, які створюють дане настрій – гострі ритми, високий регістр, 

синкопи, швидкий темп, підкреслені окремі мотиви в мелодійної лінії. 

Зі вступом соліста партія акомпанементу істотно видозмінюється, вона 

мінімізується і виконує функцію ритмо-гармонійної підтримки соліста; 

проте, загальний емоційний настрій тут зберігається, наприклад, у вигляді 

тих же стаккатних, гострих штрихів. 

Досить часто в кінці куплета ми знову почуємо коротке 

інструментальне висновок в тому ж характері, який був властивий вступу. 

Треба відзначити, що інструментальні вступу в обробках М. Лисенка 

найбільш театральні, насичені контрастними елементами. 

«Задумавши дідочок» в обробці М. Лисенка у виконанні Івана 

Паторжинського і у виконанні хору імені Г. Верьовки. 

 

Задумавши дідочок в суботу одружитися, 

Ой, сів, думав, думав в суботу одружитися, 

Ой, сів, думав, думав в суботу одружитися. 

 

Що старої не хочеться, молодість не піде, 

Ой сів думав, думав, молодість не піде, 

Ой сів думав, думав, молодість не піде. 

 

А хоч вона и піде, то й Не поцілує, 

Ой сів думав, думав, то й Не поцілує, 

Ой сів думав, думав, то й Не поцілує. 
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А хоч поцілує, обернеться сплюнь, 

Ой сів думав, думав, обернеться – плюнь, 

Ой сів думав, думав обернеться – плюнь. 

 

Що й у тобі діду Цапін борода; 

Ой сів, думав, думав, Цапін борода. 

Ой сів, думав, думав, Цапін борода. 

 

Цапін борода, овечої походу; 

Ой сів, думав, думав, овечої походу. 

Ой сів, думав, думав, овечої походу. 

 

Задумавши дідочок в суботу одружитися, 

Ой сів думав, думав в суботу одружитися, 

Ой сів думав, думав в суботу весілля! 

 

Представлені виконавські версії досить сильно відрізняються один від 

одного. Виконання Івана Паторжинського збудовано практично як оперна 

сцена. Спокійний темп, підкреслений ритм великовагового 

«пританцьовування» (підкресленого аналогічним танцювально-жанровим 

«програшем» в кінці кожного куплета) в приспіві контрастує з протяжним, 

кілька пафосним заспівом (серйозності йому надає вагомий тембр баса). Уже 

в самому цьому контрасті і створюється гумористичний ефект. 

Виконавська версія хору імені Г. Верьовки цікаво виконана як в 

тембровом, так і темпових відношенні. Тут заспів виповнюється солістом 

хору – тенором, а в приспіві до нього приєднується ще один голос – баритон. 

З огляду на характер виконання заспіву – з нарочито уповільненими, 

«зависають» кінцями фраз, приєднання ще одного голосу в жанрово-

танцювальному, швидкому приспіві створює атмосферу застілля, учасники 
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якого вже кілька втратили відчуття ритму і темпу, що створює додатковий 

комічний ефект. 

 

«На кладочці умівалася» в обробці Л. Ревуцького. 

На кладочці умівалася, 

У сорочечку одягалася. 

Сорочечку мені мати дала, 

Щоб хороша дівчина була. 

 

На кладочці умівалася, 

У панчішечкі узувалася. 

Панчішечкі мій отець купивши, 

Щоб хороший молодець покохав. 

 

На кладочці умівалася, 

В черевички узувалася. 

Черевички мій отець Вибирай, 

Щоб мій милий мене вірно кохав. 

 

У цій пісні швидше переважає грайливий настрій, ніж комічне. У тексті 

пісні відображено грайливий настрій дівчини, яка ще тільки в думках про 

вбрання і майбутніх загравання зі своїм милим. 

Представлені виконавські версії також вирішені кожна по-своєму. Так, 

виконання Олени Строя втілює саме грайливий дух пісні, співачка 

намагається це відобразити не тільки вокальними засобами, підкреслюючи 

кілька стаккатним штрихом ноти в кінці строфи, а й у зовнішній подачі 

(позиція рук, голови, вираз обличчя, усмішка). 

Тетяна Строя виконує пісню більш зв'язковим, легатним штрихом, при 

цьому на гучного динаміці, кілька навіть форсуючи звук. Таким чином, 
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створюється відчуття більш ліричного, романтичного настрою, ніж 

грайливого. 

 

«Грицю, Грицю, до роботи» в обробці В.Косенка. 

 

Грицю, Грицю, до роботи! 

В Гриця порвані чоботи ... 

Грицю, Грицю, до телят! 

В Гриця ніженькі болять ... 

 

Грицю, Грицю, молотіті! 

Гриць нездужає робити ... 

Грицю, Грицю, врубай дров! 

Кахи-кахи! Чи не здоровий ... 

 

Грицю, Грицю, роби хліб! 

Кахи-кахи! Щось захрип ... 

Грицю, Грицю, до Марусі! 

"Зараз, зараз приберемо!" 

 

Грицю, Грицю, хоч одружуватися? 

"Чи не можу одговоріться!" 

Грицю, Грицю, кого взяти? 

"Краще Галі НЕ зіскаті! 

 

Галю, серденько моє, 

Чи підеш ти за мене? " 

"Стідкій, Бридко, не люблю 

І за тобі не піду! " 
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Це одна з найпопулярніших жартівливих українських пісень. Обидві 

представлені виконавські версії виконані для соліста з оркестром народних 

інструментів (У виконанні Раїси Кириченко це оркестр народних 

інструментів, у виконанні Дмитра Гнатюка – симфонічний оркестр). 

Звичайно, оркестр надає виконанню ще більшої яскравості і концертності. 

Обидва виконавці підкреслюють за допомогою прискорень і 

уповільнень, пауз і артикуляції гумористичні невідповідності в тексті – 

наприклад, пафос головного героя, який своїми негативними рисами 

викликає у всіх тільки сміх, а його нерозуміння того, наскільки він смішний, і 

відповідну поведінку і слова тільки підсилюють комізм ситуації. 

Цікаво, що Раїса Кириченко будує драматургію смішного в кожному 

куплеті окремо, перетворюючи кожен з них в міні-жарт, вже в першому 

куплеті вона задіє мовну, темпову і ритмічну артикуляцію, при цьому в 

кожному наступному куплеті застосовуючи різні прийоми. Дмитро Гнатюк 

вибудовує драматургію за принципом крещендо, від майже нейтрального 

першого куплета з кожним новим куплетом посилюючи і нарощуючи комізм 

за допомогою тих же засобів, якими користується і Раїса Кириченко. 

Інтерпретація Дмитра Гнатюка все ж більш академічна і менш типова, ніж у 

Раїси Кириченко. 

 

«Чом, чом не прийшов» в обробці О. Чишко. 

 

Чом, чом не прийшов, 

Як ще місяць НЕ зійшов, - 

Тоді тобі принесло, 

Як сонечко ізійшло. 

 

Прийди, милий, прехорошій, 

Скинь чоботи, прийди Босий, 

Щоб підківкі НЕ бряжчали, 
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Щоб собаки не гарчалі. 

 

Чом, чом не прийшов, 

Як я говорила, - 

А у мене цілу нічку 

Свічечка Горіла! 

 

Дана пісня дуже цікава сама по собі проявом жартівливого. Текст її сам 

по собі, в загальному, серйозний, а ось музика з її прискореннями, високою 

теситурою, гострими акцентами створює якийсь такий жартівливий настрій. 

Докір, який висловлює героїня своєму коханому, таким чином забарвлюється 

кілька несерйозною подачею, що створює ефект усмішки, з якою вона 

звертається до чоловіка. 

Дійсно, все це ми можемо спостерігати на прикладі двох різних 

виконавських версій. Тут навіть досить різний темп і динаміка не так 

впливають на художній образ, скільки серйозність «проголошення» тексту і 

зовнішня презентація. 

Діана Петриненко виконує дану пісню в досить високому темпі, а 

серйозність подачі разом з її тембром колоратурного сопрано на кінці 

строфи, де композитор застосовує засоби для жартівливого настрою, 

створюють, навпаки, навіть ефект драматизму. Використовувані в куплетах 

віртуозні рулади також налаштовують слухачів на серйозний, академічний 

лад. І тільки маленька посмішка і зниження гучності звучання в кінці пісні 

розкривають нам її не строго характер. 

Наталія Гаман з самого початку обирає позицію контрасту між 

серйозною подачею музики і зовнішньої презентацією. Всю пісню 

виконавиця широко і грайливо посміхається, таким чином виявляючи 

жартівливу, чи не серйозну природу образу, м'якість начебто жорстко 

виголошених докорів. До речі, виконувані нею в кінці кожного куплета 

високі, жорстко поставлені ноти також «коригуються» її загальної 
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артистичної подачею і набувають характеру удаваною суворістю, навмисного 

підвищення тону. Цікаво, що співачка вибудовує пісню за принципом 3-

хчастності, виконуючи початковий і заключний куплет набагато тихіше 

середнього, де, за законами 3-хчастной форми, відбувається якийсь 

напруження, розвиток емоції. А в кінці виконання співачка формує і коду. 

 

«Ой, Джигун, Джигун» в обробці М. Лисенка 

 

Ой Джигун, Джигун, 

Який ти ледащо, - 

Ведуть тобі до пана, 

Сам не знаєш нащо. 

 

Тоді будеш знати, 

Як будут карати: 

І на руки, и на ноги 

Диби набіваті. 

 

Ой на руки диби, 

На ноги діб'ята: 

Оце ж тобі, Джигун, 

Молоді дівчата! 

 

Ой на руки диби, 

На ноги дібіці: 

Оце ж тобі, Джигун, 

Гарні молодіці! 

 

На вулиці НЕ булу, 

Конопельки терла, 
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Чи не бачила джигуна, - 

Трохи ж я не вмерла. 

 

А у того джигуна 

Вишивані рукава, 

А у мене, молодої, 

Вишивані Подолу. 

 

Зелена юпка, 

Червона запаска. 

"Люби ж мене, Джигун, 

Коли твоя ласка. 

 

Люби ж мене, джігунець, 

Пожартуймо, молодець, 

Бери мене за рученьку. 

Веди мене у танець ". 

 

"А хто любить грибки, 

А хто печерички, 

А хто любить дівкі, 

А я – молодички! " 

 

Виконання Оксани Петрусенко дуже рівне по темпу, динаміки і 

штриху, таки чином, співачка співає як би кілька відсторонено від змісту 

самої пісні. Звичайно, в даному випадку сам текст і музика пісні створюють 

свій ефект, проте у виконанні Оксани Петрусенко ефект виходить не стільки 

гумористичний, скільки просто надає академічному виконання співачки 

легкості. 
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Виконавська версія Марії Наровської яскравіша, на наш погляд. По-

перше, сам тембр голосу співачки, меццо-сопрано, надає героїні трохи віку, і, 

таким чином, всіляко підкреслені нею в різних куплетах різні слова, які 

надають виконанню грайливості, створюють ефект, пов'язаний з тим, ніби 

героїня когось поддразнивает . При цьому в пісні в зверненні до головного 

героя є і негативні, і позитивні характеристики, які, крім комічного ефекту, 

викликають і романтичні, ліричні нотки підтексту даного твору. Марія 

Наровська, виконуючи «негативні» куплети з гумористичними засобами, а 

«позитивні» – з ліричним акцентом, створює в своєму виконанні змістовну і 

образну глибину і неоднозначність. 

 

Висновки до Розділу 2. 

На початку XXI століття усвідомлення проблем, основних тенденцій 

розвитку сучасного вокально-виконавської музичної творчості неможливо 

без співвіднесення їх з традиціями, мистецькими пошуками композиторів 

попередніх століть. 

Вважається, що вокаліст нашого часу, ввібравши в себе надбання 

столітньої музичної культури, повинен володіти великими здібностями для 

виявлення себе як художника. І це не випадково. 

Виховання співака-справжнього художника – складний і тривалий 

процес. Він охоплює велике коло питань і потребує глибокої і тонкої роботи. 

Пошуки прийомів вокальних барв, художніх засобів виразності безмежні. 

Вони необхідні для реалізації творчості композиторів минулих століть і для 

сучасних художників, так як готових «рецептів» для виконавства немає і не 

повинно бути. 

Багато дослідників розглядають естетичні проблеми виконавського 

мистецтва з точки зору специфіки виконавської діяльності як виду художньої 

інтерпретації, вивчення його варіативної природи, відносини музикантів до 

нотного тексту, проблеми «композитор – виконавець», співвідношення 

об'єктивного і суб'єктивного в творчому процесі інтерпретаторів. 
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Сам же виконавець в роботі над твором, в першу чергу, керується 

методом творчого підходу, зорієнтованого на психологічні особливості його 

особистості. Згодом саме ці особливості реалізуються через 

психофізіологічний функціонування голосу, як співочого голосового 

«інструменту», через зв'язок вокального мистецтва зі словом і пластикою і 

особливу ансамблеву специфіку двох виконавців: співака і концертмейстера, 

характерну тільки для камерно-вокального музикування. Ці та інші 

відмінності вокального виконавства показують, що в порівнянні з 

музикантами-інструменталістами, завдання співака при створенні 

інтерпретаційної версії твору істотно збільшуються. 

Вивчення виконавських інтерпретацій обробок народних пісень – 

однієї з основ музичної культури – має величезне значення як для 

дослідників, так і для виконавців-практиків, розкриваючи величезний 

смисловий музичних творів і надаючи свободу для творчості – 

композиторського, редакторського, виконавської. 

Незважаючи на гадану простоту, жанр обробки народної пісні у 

виконавському аспекті не менше важкий для інтерпретатора, ніж авторські 

камерно-вокальні твори, оскільки обробка вже є інтерпретацією. Відхилення, 

які допускає виконавець, разом з відхиленнями, які допустив обробник, 

можуть, з одного боку, дати нове дихання і художню висоту народної пісні, 

але з іншого боку, можуть серйозно спотворити первісний характер народної 

пісні. Завдання співаків – знайти певний баланс між цими полюсами і за 

допомогою вокально-сценічних прийомів створити таку виконавську версію, 

яка буде художньо переконливою і мінімально спотворює початковий 

характер народної пісні. 

Тематика даного Розділу відображена у наукових статтях автора [169, 

170, 172, 173]. 

Як уже згадувалося раніше в зв'язку з особливою природою 

інтерпретації жанру обробки народних пісень, остання пісня вимагає від усіх 

учасників музичного процесу – від композитора, який обробляє пісню, до 
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виконавця, який також по-своєму обробляє пісню, – чіткого розуміння 

специфіки жанру народної пісні і дбайливого з нею поводження. Це 

стосується і жанру жартівливій народній пісні, який також має свою 

специфіку – образно-змістовну, музичну, презентаційну. Проаналізовані 

нами виконання демонструють, наскільки важливим є кожна зі сторін 

виконавчого процесу. 
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ВИСНОВКИ 

 

Говорячи про вокально-виконавську творчість, ми, в першу чергу, 

маємо на увазі професійне класичне спів європейського типу, яке, в свою 

чергу, ділиться на звукообразование оперний і камерний. Всі ці співочі типи 

підпорядковані загальноестетичного вимогу піднесення, ідеалізації. 

Характерною рисою сучасного вокального виконавства, що відповідає 

потребам часу і слухацької-глядацької аудиторії, можна назвати 

інтелектуалізм, прагнення виконавців до насичення інтерпретацій глибоким 

філософським змістом. Цей фактор несе в собі потенційні можливості 

специфічних змін і еволюції і може «відновити» зміст музичних творів 

минулого, актуалізувати його для сучасного слухача. Отже, саме вокально-

виконавська творчість вимагає нового осмислення, результати якого можуть 

бути взяті на озброєння як вченими для подальших досліджень, так і власне 

музикантами-практиками – виконавцями, педагогами, публіцистами. 

Однією з центральних проблем вокального виконавства стає проблема 

виховання у вокаліста здатності образного осягнення музичного твору, 

створеного композитором, вміння правильно, адекватно авторському задуму 

зрозуміти сутність його образів, і в своєму виконанні донести 

композиторську ідею до слухача. 

На відміну від оперної творчості, в камерній музиці співак є 

багатофункціональним суб'єктом творчості. Він не обмежений певним 

образним амплуа, художньо певним контекстом, закладеними автором в 

оперному творі (історичний час, сюжет, костюм), режисерськими і 

диригентського завданнями. У цьому сенсі завдання, що стоять перед 

камерним співаком, многомернее, а інтерпретаційні можливості – набагато 

більш індивідуальні і численні. 

Камерно-вокальна музика, в тому числі завдяки особливій природі 

синтезу вокального та інструментального початку. Перед інтерпретатором 
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завжди встає ряд серйозних професійних завдань як чисто вокального, а й 

сценічного, і емоційно-художнього властивості. Що стосується так званих 

«технічних» завдань, то виконання романсів М. Глінки вимагає від співака 

бездоганного володіння всім арсеналом вокально-виконавської майстерності. 

При виконанні кантиленних фраз співакові необхідно рівно володіти всіма 

регістрами, використовувати весь потенціал співочого дихання, миттєво 

перебудовуватися психологічно, демонструючи різне звучання свого голосу в 

залежності від динаміки розвитку образу виконуваного твору. 

Останнім часом підвищився інтерес як музикознавців-теоретиків, так і 

музикантів-практиків до можливостей виконавської інтерпретації – саме з її 

допомогою актуалізується зміст музичних творів минулого в сучасному світі, 

саме вона продовжує життя музики і щохвилини доводить те, що мистецтво 

вічне. Комунікативний аспект в тематиці, пов'язаній з мистецтвом, з будь-

яким його видом, не випадково є зараз одним з провідних, і в музиці він 

спирається в першу чергу на виконавську інтерпретацію – то унікальне 

явище, яке є в музиці обов'язковою умовою її звучання і існування. 

Нагадаємо, що додатковим моментом актуальності обраної теми є той 

факт, що автор даної роботи – практикуючий вокаліст, і виконавський погляд 

на питання інтерпретації музичного твору і його відповідний потенціал, 

звичайно, неминучий і, сподіваємося, корисний як для автора роботи, так і 

для інших вокалістів. Вивчення виконавських інтерпретацій обробок 

народних пісень – однієї з основ музичної культури – має величезне значення 

як для дослідників, так і для виконавців-практиків, розкриваючи величезний 

смисловий музичних творів і надаючи свободу для творчості – 

композиторського, редакторського, виконавської. 

Обробка народної пісні має свою специфіку, яка вимагає від виконавця 

прояви майстерності не тільки вокального, а й особливого артистичного 

дарунка, щоб володіти досконало акустичної та оптичної інтонацією (терміни 

В.Москаленко) і художньо достовірно презентувати образи в яскравій, 

індивідуальної виконавської інтерпретації. 
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Незважаючи на гадану простоту, жанр обробки народної пісні у 

виконавському аспекті не менше важкий для інтерпретатора, ніж авторські 

камерно-вокальні твори, оскільки обробка вже є інтерпретацією. Відхилення, 

які допускає виконавець, разом з відхиленнями, які допустив обробник, 

можуть, з одного боку, дати нове дихання і художню висоту народної пісні, 

але з іншого боку, можуть серйозно спотворити первісний характер народної 

пісні. Завдання співаків – знайти певний баланс між цими полюсами і за 

допомогою вокально-сценічних прийомів створити таку виконавську версію, 

яка буде художньо переконливою і мінімально спотворює початковий 

характер народної пісні. 

Дослідження останніх років свідчать про зміну фокусу уваги в області 

народної музики, де історична призма змінюється на соціокультурну, 

психологічну, виконавсько-інтерпретаційну. Можна зустріти наукові роботи, 

присвячені підготовці виконавця традиційної народної музики, формам 

побутування фольклору в сучасному культурному середовищі, національної 

характерності як семантичної особливості виконавської інтерпретації, 

проблемам адаптації виконавця до інонаціональним виконавською традицій. 

В першу чергу це стосується народної пісні, що несе в собі ген національної 

традиції – музично-інтонаційної, вербальної, образної, художньої. Таким 

чином, в сучасній музичній науці намічені нові шляхи вивчення музики 

народної традиції, її побутування в нинішніх умовах і особливості взаємодії з 

академічним музичним мистецтвом як в аспекті композиторської, так і в 

аспекті виконавської творчості. 

Народна пісня по праву є головним репрезентантом національної 

музичної традиції практично у всіх музичних культурах світу. З одного боку, 

в її словесних текстах відображені характерні для культури традиційні 

цінності, уявлення про світ, етика і мораль, естетичні погляди, відображені в 

художніх образах. З іншого боку, в її музиці зафіксовані інтонації (в тому 

числі і мовні), які є своєрідним інтонаційним словником даної культури і її 

мови, емоційно забарвленим і несе історично «відкалібровані» смисли. 
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Навіть невелика за своїми масштабами народна пісня являє собою ту малу 

частину національної картини світу, яка несе в собі «художню ДНК» даної 

культури, зашифровану в звуках. 

Народна пісня, представляючи собою образно-інтонаційну 

квінтесенцію національної музичної культури, завжди користувалася 

величезною увагою композиторів, які збирали і записували зразки народних 

пісень, видаючи відповідні збірники, і ці народні пісні часто ставали 

об'єктами запозичення в композиторському творчості. Форми таких 

запозичень різні, але обробка народної пісні - найбільш цілісний музично-

художній об'єкт. 

Узагальнюючи ті характеристики обробки народної пісні, які є 

об'єктивними, зазначимо таке. Обробка народної пісні в силу свого 

походження містить в собі дві музичних «генома» – народний і академічний, 

і ці «геноми» особливим чином взаємодіють між собою, визначаючи 

характеристику жанру обробки народної пісні незалежно від контексту її 

створення – стильового (авторського, історичного) , культурно-

національного, соціологічного. 

Серед музичних жанрів, що незмінно користуються популярністю 

серед широких кіл публіки, окреме місце займає обробка народної пісні, 

що несе в собі комплекс закономірностей, чиї витоки містяться як в 

традиційній національній культурі, так і в традиціях академічного 

музичного мистецтва. 

Актуальність теми даного дослідження обумовлена як потребами 

виконавської практики, в якій жанр обробки народної пісні міцно 

зайняв своє місце, і запитами сучасної музичної науки, де цей жанр досі 

не отримав свого цілісного дослідження, як правило, він стає об'єктом 

уваги у проекції творчості конкретного композитора чи у сфері 

музикування.  
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У дисертації запропонований системний погляд на обробку 

народної пісні, яка в своїй жанровій основі містить якості традиційної 

та академічної музичної культури, що визначає художній потенціал 

жанру в аспектах композиторської і виконавської творчості. 

Для характеристики жанру обробки народної пісні в аспекті його 

природи у представленому дослідженні обраний комплексний підхід, 

що поєднує жанрову, стильову, інтерпретологічну призми. 

Вперше представлено комплексну жанрову характеристику 

обробки народної пісні і визначено такі жанрові константи, що 

виокремлюють обробку народної пісні з жанрової системи вокальної 

музики: 

1) виконавсько-інтерпретаційна природу (як синтез цих якостей з 

обох джерел – народного і професійного); 

2) національно-характерне інтонування як у композиторському 

тексті, так і у виконавському прочитанні. 

Взаємодія в народній пісні, як і в будь-якому жанрі вокальної 

музики, музики і слова, музичного та позамузичного факторів, дозволяє 

говорити про інтерпретаційність як жанровий параметр обробки 

народної пісні. З огляду на те, що народна пісня несе в собі важливі 

жанрові особливості народної музичної традиції, зокрема, усну природу 

побутування і притаманну в зв'язку з цим виконавську множинність, 

можна говорити про декілька рівнів інтерпретації в структурі жанру 

обробки народної пісні. Тут в єдності виступають інтерпретаційність, 

що йде від народної усної традиції, колективного авторства, і 

інтерпретаційність, властива академічній музиці – як композиторська, 

так і виконавська, де одним із важливих завдань є створення авторської 

композиторської та виконавської версії, фіксованого, індивідувального 

авторства. 
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Національно-характерне інтонування, яке несе в собі сам 

музичний текст народної пісні, відповідає музичним традиціям 

конкретної національної культури і служить їх знаком, залучаючи 

широкий культурно-мистецький контекст. Композиторська обробка на 

деяких історичних етапах могла спотворювати первісний вигляд 

народної пісні. Сьогодні перед композитором – автором обробки 

народної пісні і вокалістом – виконавцем обробки народної пісні 

постали нові завдання відображення інтонаційної характерності – 

показника певної національної культури, що вілбиваєьтся в мовних 

фонетичних особливостях словесного тексту, в характері народного 

інтонування, голосовий техніці тощо. 

Ці два основних жанрових показника обробки народної пісні 

можуть служити тією аналітичної матрицею, за допомоги якої можливо 

характеризувати відповідні музичні твори в жанровому аспекті. 

Проведений аналіз прикладів обробок народних пісень допоміг 

визначити такі основні шляхи професіоналізації українського 

вокального мистецтва, як педагогічний, теоретичний, виконавський. 

Кожен з них має свою специфіку, пов’язану із жанровим профілем 

обробки народної пісні. 

Узагальнюючи отримані результати дослідження, констатуємо 

наступне. Обробка народної пісні – один з традиційних жанрів 

академічної вокальної музики, який народився у взаємодії народної 

музичної традиції і професійного музичного мистецтва. Незважаючи на 

високу композиторську, виконавську та слухацьку популярність цього 

жанру, його музикознавчі дослідження спрямовані більше на 

статистичні, індивідуально-стильові, методичні аспекти. Жанрова 

призма, за допомогою якої виявляються системоутворюючі 

закономірності обробки народної пісні, демонструє широкі наукові 
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перспективи щодо даного жанру а історичному, теоретичному, 

виконавському вимірі. 

Серед жанрових показників обробки народної пісні яскраво 

проявляються виконавсько-інтерпретаційна природа і національно-

характерне інтонування. Аналіз даних якостей, у тому числі в 

індивідуально вирішеній композитором і виконавцем взаємодії, сприяє 

розкриттю виражальних можливостей і даного жанру, і музичного 

мистецтва в цілому, що на сьогоднішній день набуває особливої 

актуальності. 
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