
ВIДГУК 

офiцiйного опонента на дисертацiйну роботу 

ЛюСя 

«Виконавська специфiка наративних жанрiв вокально'i музики», 

подану на здобуття наукового ступеня доктора фiлософi'i 

за спецiальнiстю 025 - Музичне мистецтво 

Характерною ознакою сучасного розвитку мистецтвознавства с 

розширення наукового iнструментарiю у дослiдженнях рiзних за жанровою 

спрямованiстю творiв. Здобутки таких галузей лiтературознавства як 

структуралiзм, семiотика, герменевтика та iнших стають особливо доречними 

для аналiзу вокальноi музики, оскiльки вони дозволяють послiдовно 

розкрити Гi складнi художньо-знаковi форми, що мають специфiчну природу 

та художньо-смислову унiверсальнiсть. Дисертантка порушуе коло питань, 

що стосуються виконання та iнтерпретацii музики зi словом, якi спонукають 

звернутися до iманентних вокальним творам глибинних смислових, 

емоцiйних, iнтонацiйних вимiрiв, що зумовлюе актуальнiсть рецензованоi· 

дисертацiйно'i роботи. 

Дисертацiя виконана зпдно з планами науково-дослiдно'i роботи на 

кафедрi iнтерпретологi'i та анал1зу музики Харкiвського нацiональноrо 

унiверситету мистецтв iменi 1. П. Котляревського. Ii змiст вiдповiдае 

комплекснiй темi «Iнтерпретологiя як iнтегративна наука» перспективного 

тематичного плану кафедри iнтерпретологi'i та аналiзу музики ХНУМ iменi 

I. П. Котляревського на 2017-2022 роки. 

Особливо перспективним е визначення у роботi специфiки реалiзацii у 

вокально-виконавськiй iнтерпретацi'i фундаментально'i тeopii наративу (тeopi'i 

оповiдi), що вивчас граматику розповiдi та дослiджус Гi природу, форму i 

функцiонування. 3 метою обrрунтування поеднання цiei тeopii з практичними 

завданнями втiлення образiв у вокальнiй музицi, авторка звертаеться до 

виконавських iнтерпретацiй широкого iсторичного кола камерно-вокальних 



та сцеючних творш. Це камернi вокальнi твори Ф. Шуберта, Р. Шумана, 

Ф. Лiста, М. Глiнки, А. Рубiнштейна, опернi твори Дж. Pocciнi, Ж. Бiзе, 

Дж. Вердi, А. Дворжака, що розrлядаються у традицiйному театральному 

втшеню, а також у жанр~ юноопери. 

Авторка дисертацi'i зосередилася на таких складних питаннях: 

характеристика наративу як концепта rуманiтарних наук (мовознавства, 

психологi'i, фiлософi'i) i передумови йога залучення до науки про музику, а 

також висвiтлення закономiрностей музично-виконавського процесу кр1зь 

призму характеристики наративностi в музицi. 

Значний штерес викликае завдання дисертантки запропонувати 

методику наративного анашзу процесу та результату iнтерпретацiйно'i 

дiяльностi вокалiста, тобто, когнiтивну модель, що створена на основ~ 

авторсько'i характеристики та класифiкацii' жанрових прояв1в наративу у 

вокальних творах. Таке завдання вимагас диференцiацii' та термiнологiчного 

визначення факторiв наративностi вокальних жанрiв, що обумовлюють Ххню 

специфiку та у своi'й взаемодii', що направляеться виконавцем, визначають 

певний художнiй результат. 

Комплекс поставлених для вирiшення дослiдницьких завдань визначае 

наукову новизну дослiдження. Вiдтак у дисертацi'i Лю Ся вперше: введено в 

науковий обiг музикознавства ряд наукових джерел з наратологii', якi 

збагачують уявлення про основю тенденцi'i та проблематику 

гуманiтаристики; виявлено специфiку вокально-виконавського мистецтва як 

сфери задiяння тeopii' наративу; охарактеризовано наративнi жанри камерно

вокально'i та вокально-сценiчноi' музики; висвплено iнтерпретацiйно

результативю законом1рносп музично-виконавського процесу через призму 

наративу як жанровоi' iдентифiкацii'; розглянуто наративну складову у 

виконавських трактуваннях окремих творiв наративних жанрiв, а саме балади 

та опери; визначено прiоритетнi напрямки подальшого дослiдження 

специфiки наративу в музичному мистецтвi ( семантичний, функцiонально

структурний, жанровий, виконавський). 



Наукове значения дисертацii' полягае у здiйсненнi аналiзу виконавсько'i 

специфiки наративних жанрiв вокальноi' музики. Практичне значения 

дослiдження полягае у тому, що матерiали дисертацii' можуть бути залученi в 

якостi основного й додаткового теоретичного i методичного матерiалу до 

навчальних курсiв дисциплiн «Музична iнтерпретацiя», «Iсторiя вокального 

виконавства», «Основи вокальноi' методики» для студент1в вищих 

навчальних музичних закладiв. Вони також можуть бути використанi У 

педагогiчнiй, 

культурних 

мовознавцiв. 

просвiтницькiй, публiцистично-критичнiй 

громадських д1яч1в, педагопв, психолопв, 

дiяльностi 
. . 

СОЦЮЛОГIВ, 

Позитивноi' оцiнки заслуговуе i ступiнь апробацii' iдей дисертацiйноi" 

роботи. Основнi положения та висновки дисертацii" викладено у шести 

одноосiбних публiкацiях, з них: три статт1 у фахових виданнях, 

рекомендованих та затверджених МОН Украi"ни, двi - у наукових зарубiжних 

перiодичних виданнях «~t.1J{f Sf-;» («Музика Пiвночi») (КНР) та European 

Joumal of Arts: Scientific joumal (Австрiя). 

Перший роздiл «Теорiя наративу в системi гуманiтаристики» окреслюе 

теоретичний ракурс роботи - вiн присвячений визначенню поняття наративу 

та таких сум1жних понять як наративний пiдхiд, наративний аналiз, 

наративний метод в психологiчних дослiдженнях, лiнгвiстицi, coцioлorii", 

гумаютарних науках в цiлому. Розглянуто основнi напрями розвитку 

наративного шдходу: наративна психолопя, конструкцiонiстський та 

персонологiчнiй пiдходи. Перспективною сферою взаемодi'i у наративних 

дослiдженнях дисертанткою вбачаеться рух до областi мiждисциплiнарностi, 

а також вироблення iнтеграцiйного пiдходу та пiдключення до аналiзу 

вербального тексту законiв «музичних структур». На основ~ анашзу 

доступних наукових джерел обrрунтовано передумови та доцiльнiсть 

застосування наративного пiдходу в музичному мистецтвi та музичнiй науцi. 



Особливу увагу Лю Ся придшяе наративу як жанровому явищу у 

вокальному виконавств1. Наративнiсть розум1еться як установка на 

оповiдальнiсть, пов'язана з певним емоцiйним змiстом, що надае вокальном
у 

музичному твору як синтетичному единому цiлому певну якiсть. При ц
ьому 

наративнiсть характеризуеться, з одного боку, як фактор словесного текс
ту 

вокального твору (позамузична складова), а з iншого - як фактор единого, 

цiлого вокального твору (музична складова). Як пiдкреслюе Лю Ся, з точки
 

зору своеi' реалiзацii' наративнiсть у вокальнiй музицi мае двi основнi функцi
i' 

- композиторську i виконавську, що по-своему проявляеться в рiзних 

вокальних жанрах. Завдання вокалiста як учасника iнтерпретацii' твору 

наративного типу являе особливий комплекс виконавських прийомiв, 

пав' язаних з необхiднiстю виявлення всього образного потенцiалу, який 

закладений в вокальному творi, а також в йога подачi слухачевi. Бала
ду Лю 

Ся визначае як наративний жанр прямоi' дii', оперу як наративний жанр 

комплексноi' дii'. 

Логiчним продовженням першого роздшу постае об'емний другий
 -

«Наративнi жанри вокальноi' музики: композиторський i виконавський 

вимiри». Аналiзуючи наративнiсть як жанрову якiсть у камерно-вока
льнiй 

музицi, Лю Ся звертаеться до визначення специфiки взаемодi'i слова i музики 

на рiзних рiвнях вокальноi' балади. Визначаючи лiтературне походження 

жанру i йога генетично наративну природу, дисертантка приходить до 

важливого спостереження: балада зберiгае Гi i в музицi (це стосуеться i 

вокальноi' й iнструментальноi' балади). Музичний текст у вокальнiй 
баладi 

пiдпорядкований вербальному, вiн е iлюстрацiею подiй та одночасно 

пiдсилюе i'x емоцiйну й етичну оцiнку. 

Розглядаючи оперу як наративний жанр вокально-сценiчного 

мистецтва, авторка дисертацiйного дослiдження - практикуюча оперна 

вокалiстка - стверджуе, що питания вдосконалення спiвака-актора слiд 

розглядати в першу чергу в тiсному зв 'язку з питанням специфiки опери
 як 

музичноi' драми. Отже, вокалiст, як оперний виконавець, повинен вмiти 



досконало користуватися виразними засобами, властивими i мистецтву 

актора: словом, голосом, рухом; бути пластичним, музичним тощо; надавати 

звучанию голосу те чи iнше емоцiйне забарвлення; спиратися на зв'язок 

акторського мистецтва з ритмом й iншими музичними засобами виразностi . 

Здiйснюючи iнтерпретологiчний аналiз наративних жанрiв вокально·i 

музики в аспектi Ух виконавськоУ специфiки, Лю Ся визначае етапи створення 

вокально-сцеючного образу: перший пiзнавально-аналiтичний, що 

починаеться з вивчення системи iнтонацiйних характеристик; другий -

безпосередне створення вокального образу, одним з головних компонентiв 

якого е «дiевий спiв» (за К. Станiславським), що rрунтуеться на глибокому, 

вдумливому осягненнi музичноУ семантики, пошуку iнтонацiйноУ та 

тембровоУ виразностi; третiй - сценiчне втiлення образу, найважливiшим 

компонентом якого стае пошук вiрного, глибокого виправданого музично

сценiчного жесту, особливоУ пластики мiзансцени, необхiдноi' для створення 

безперервностi життя образу та досягнення наскрiзного ритму дiУ. 

Торкаючись проблематики постановки оперного спектаклю, 

дисертантка приходить до наступного висновку: справжнiй вокально

сценiчний образ народжуеться лише за умови органiчного злиття музики i 

сценiчноi дiУ. У спiшний оперний спектакль характеризуеться еднiстю усього 

багатства виразних засобiв оперноi' драматургiУ, з урахуванням специфiки 

сцеючн01 дiУ, виправданим втiленням конкретного вокально-сценiчного 

образу вокалiста, що працюе над партiею-роллю. 

Саме цi параметри специфiки втiлення вокально-сценiчного образу 

наводить Лю Ся, здiйснюючи iнтерпретологiчний та порiвняльний аналiз 

партiУ Лейли з опери Ж. Бiзе «Шукачi перлiв». Дослiджено постановку 

IзраУльськоУ опери Тель-Авiва (2016), де партiю Лейли виконуе Христина 

Парарою; постановку театру Брно (1996) та постановку, здiйснену в Opera 

Comique у ФранцiУ (2013). Також наведено аналiз специфiки сценiчно

виконавського втiлення образу Русалки з однойменноУ опери А. Дворжака. 



Порiвняно рiзнi вокально-виконавськi iнтерпретацi'i партi'i, що належать Рене 
Флемiнг та Крiстiне Ополайс. 

Ще одним акцентом роботи стае дослiдження особливостей взаемодi'i 
сценiчних i екранних видiв мистецтва, що будуеться на двох основних рiвнях 
- репродуктивному (трансляцiя i адаптацiя) та продуктивному (кiноопери , 
телеопери та iн.). Особливу увагу звернено на художню специфiку жанру 
кiноопери, як авторського трактування режисером оперного твору художнiми 
прийомами кiнематографiчного мистецтва. 

Яскравим прикладом унiкальноi' творчоi' спадщини у сферi музичного 
театру, чи'i творiння становлять цiлу епоху в icтopii' оперних постановок i 
екранiзацiй е дiяльнiсть Франко Дзефiреллi. Лю Ся наводить особливостi 
його режисерського рiшення опери Р. Леонкавалло «Паяци» в однойменнiй 
кiнооперi, що вир1зняються надзвичайною оригiнальнiстю, але водночас 

повюстю вiдповiдають композиторському задуму. Особливостi 
режисерського шдходу до опери П. Маскань·i «Сiльська честь» в 

однойменнiй кiнооперi, яку створив Ф. Дзефiреллi, виявляються в тому, що 

завдяки лаконiчностi опери твiр видатного iталiйського композитора увiйшов 

в кiнооперу без единого скорочення . Трактовка опери Дж. Вердi в фiльм i 

Ф. Дзефiреллi «Травiата» демонструе дуже вдале поеднання театрального, 

оперного та кiнематографiчного жанрiв. Здiйснюючи детальний аналiз тексту 
кiноопери Ф. Дзефiреллi «Отелло», Лю Ся наводить порiвняння пiдрядкового 

перекладу монологу Яго «Credo» Л. Кирилiна i перекладу, що мiститься в 
клав1р1 1965 року видання, що е яскравим прикладом того, як залежно вiд 

' . . . тексту з являеться палпра нових смисшв та зм1нюеться синтез музики 

Дж. Вердi i трагедi'i В. Шекспiра. 

У процесi вивчення дисертацiйного досшдження Лю Ся виникли 
наступнi запитання та побажання. 

1. На Вашу думку, чи може шд час виконання статися порушення 
наративностi у творах, що презентують наративнi жанри - у баладi чи оперi? 
I чим таке порушення може бути обумовлене? 



2. Як Ви гадаете, чи мае iншi характеристики наративнiсть оперного 

твору у жанрi кiноопери? 

3. Можливо, у майбутньому е сене здiйснити поршняльну 

характеристику наративност1 як жанрового та виконавського фактору в 

умовах европейськоi' та китайсько'i вокальноi' музики . 

Дисертацiйна робота Лю Ся ««Виконавська специфiка наративних 

жанрiв вокальноi' музики» на здобуття ступеня доктора фiлософi'i з галузi 

знань 02 за спецiальнiстю 025 за своi'ми актуальнiстю, науково-теоретичним 

р1внем, новизною постановки та розв'язанням проблем, практичним 

значениям вiдповiдае вимогам пунктiв 9, 11-14 «Порядку при су дження 

наукових ступенiв», затвердженого Постановою Кабiнету Мiнiстрiв Укра'iни 

вiд 24 липня 2013 р. № 567 (iз змiнами, внесеними згiдно з Постановами 

Кабiнету Мiнiстрiв Укра'iни № 656 вiд 19.08.2015 , № 1159 вiд 30.12.2015, № 

567 вiд 30.12.2015, № 943 вiд 20.11 .2019, № 607 вiд 15.07.2020) та на пiдставi 

Порядку проведения експерименту з присудження доктора фiлософii:', який 

затверджено Постановою Кабiнету Мiнiстрiв Украi:'ни вiд 6 березня 2019 р. 

№167 (iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ № 979 вiд 21.10.2020). 

Офiцiйний опонент: 

кандидат мистецтвознавства, 

доцент кафедри загального та спецiалiзованого фортепiано 

Одеськоi:' нацiонально'i музично'i 
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