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«Жанр неаполiтанськоi nicнi XVI-XIX столiть (теоретичний аналiз)», 

подану на здобутгя наукового ступеня доктора фiлософii' 

за спецiальнiстю 025 - Музичне мистецтво 

Неаполiтанськi пiснi - оригiнальна, самобутня частина iталiйсько'i 

музично'i культури, що мае певнi закони та жанрову систему. Як концентрацiя 

шричного висловлювання у свiтi неаполiтанськоi' народно'i культури вона 

створювала невичерпне джерело натхнення цiло'i плеяди поетш 

композиторiв, що сформували золотий пiсенний фонд Iтaлi'i. Неаполiтанськiй 

пiснi притаманнi особлива пластичнiсть мелодii' i слова, надзвичайна 

спiвучiсть, витонченiсть, та, водночас, величезна виразнiсть. Попри велику 

. . . . 
популярюсть жанру, у музикознавств1 вщсутне системне досшдження 

Canzone Napoletana. Цю прогалину заповнюе дисертацiйна робота Ян Фуi'нь 

«Жанр неаполiтансько'i пiснi XVI-XIX столiть (теоретичний аналiз)», в якiй, 

згiдно з назвою, здiйснено комплексний теоретичний аналiз неаполiтансько'i 

пiснi, що робить дослiдження особливо актуальним та цiнним. 

Дисертацiйну роботу виконано на кафедрi iнтерпретологii' та аналiзу 

музики зпдно з планом науково-дослiдницько'i та методично'i роботи 

Харкiвського нацюнального уюверситету мистецтв 1мею 

1. П. Котляревського. I'i змiст вiдповiдае комплекснiй темi «lнтерпретологiя як 

iнтегративна наука» перспективного тематичного плану кафедри 

iнтерпретологi'i та аналiзу музики ХНУМ iменi 1. П. Котляревського на 2017-

2022. Тему дисертацii' затверджено на засiданнi Вчено'i ради Харкiвського 

нацiонального унiверситету мистецтв iменi 1. П. Котляревського (протокол 

№4 вiд 30.11.2017 р. ), уточнено на засiданнi Вченоi' ради Харкiвського 

нацiонального унiверситету мистецтв iменi 1. П. Котляревського (протокол 

№10 вiд 25.06.2020 р.). 



Наукова новизна одержаних результат1в полягас у осмисленю 

неаполiтансько'i пiснi як цiлiсного жанрового явища в процесi його iсторичноi' 

еволюцi'i: вiд витокiв у народнiй та мiськiй культурi Середньовiччя до 

рiзновидiв Canzone Napoletana в рiзнi музичю епохи до визнаного канону 

«неаполiтансько'i пiснi» на рубежi XIX-XX столiть. 

У процесi дослiдження еволюцi'i Canzone Napoletana перiоду XV-XVII 

столiть визначено особливу роль вiланелли як П жанрового попередника; 

введено до наукового обiгу вiланелли XVI столiття «Vurria са fosse ciaola», 

«Madonna tu mi fai lo scorrucciato», «О vecchia tu che guardi ste citelle», ряд 

пiсень Королiвства Неаполь XVI-XVIII столiть, «Серенади Пульчiнелли» 

Д. Чiмарози та Дж. Па'iзiслло, пiснi Т. Коттрау; здiйснено компаративний 

аналiз рiзних версiй виконань вищезазначених творiв; охарактеризовано 

прояви жанру Canzone Napoletana у камерно-вокальнiй творчостi Г. Донiцеттi. 

Практичне значения дослiдження полягас у тому, що матерiали 

дисертацi'i можуть бути залученi в якостi основного й додаткового 
. . . . 

теоретичного 1 методичного матер1алу до навчальних курсш дисципшн 

«Iсторiя свiтово'i музично'i культури», «Аналiз музичних творiв», «Аналiз 

вокальних творiв» для студентiв кафедр сольного спiву та вокальних вiддiлiв 

середюх 1 вищих навчальних закладiв та у виконавськiй i педагогiчнiй 

дiяльностi: у класах сольного спiву, вокального ансамблю, педагогiчно'i 

практики; при формуваннi камерно-вокального репертуару. 

Варто шдкреслити, що наукоВI публiкацii' в повному обсязi 

вiддзеркалюють основнi положения та висновки роботи. За темою 

дослiдження опублiковано п'ять статей, з них : три - у фахових виданнях, 

затверджених МОН Украi'ни, одна - у мiжнародному перiодичному виданнi 

The European Journal of Arts (№2, 2020; Vienna), одна - у китайському 

перiодичному виданнi «Пiвнiчна музика». 

У Першому роздiлi порушено актуальну проблему вщтворення в 

сучасному музикознавств1 повноцiнноi' картини розвитку жанру 

неаполiтанськоi' пiснi. Увагу дисертантки зосереджено на Canzone Napoletana 



як об'ектi вивчення у сучасному науковому дискурс~ : розглядаються 

джерельнi бази у iталiйськiй, украi"нськiй музичнiй науцi та у музикознавствi 

Китаю. Ян Фуi"нь ретельно вiдстежуе всi етапи створення необхiдноi' 

iнформацiйно1 бази з icтopii" жанру Canzone Napoletana: дiяльнiсть провiдних 

дослiдникiв та композиторiв, що сприяли появi збiрок та Енциклопедiй 

неаполiтансько1 пiснi (Г.-Л. Коттрау, Т. Коттрау, Ф. Флорiмо, В. Де Мельо, 

Р. Дi Мауро, Е. Де Мартiно, Д. Карпiтелла, Р. Де Сiмоне, Е. Де Мура, 

П. Гаргано, Дж. Баттiста) як задокументованого зрiзу неаполiтанськоi' 

кулыурноi' традицi1; характеризуе етапи еволюцii' Canzone Napoletana у XIX 

столiттi (за дослiдженнями Р. Дi Мауро); аналiзуе розвиток неаполiтанськоi· 

пiснi у XX-XXI столiттi (дослiдження М. Стацiо, Дж. Пленiцiо, Дж. Аулетта, 

Мiжнароднi конференцii', колективнi монографii' тоща). 

Другий роздiл роботи присвячений вивченню витокiв неаполiтанськоi' 

пiснi та i"i розвитку у контекстi iталiйськоi' кулыури XVI-XVII столiть. Ян 

Фуi'нь звертаеться до аналiзу rенези та еволюцii' вiланелли - сiльсько1 пiснi -

жанру, що передуе появi Canzone Napoletana, вказуючи на рiзноманiття 

варiантiв йога назв (вiланеска, падуана, венецiана, бергамаска, романеска, 

сiцiлiана, у XVI ст. синонiм - канцона неаполiтана, канцонетта) й 

погоджуеться з думкою багатьох науковцiв, що вона е макрожанром вcie'i 

пiсенноi' кулыури €вропи. Розмiрковуючи над питанням щодо приналежностi 

жанрового явища Canzone Napoletana до професiйноi' або народноi' традицii', 

дисертантка визначае таку позицiю: доведено i'x «нерозривний зв 'язок та 

взаемовплив, що може вважатися не тiльки ознакою мистецтва Ренесансу, але 

й типовою рисою неаполiтанськоi· кулыури, з характерним для не'i 

переплетiнням християнського та язичницького, ритуально-релiгiйного та 

свiтського, "високого" та "низького"» ( с. 99 дисертацii'). Пiдкреслено певнi 

труднощi, якi виникають при дослiдженнi ролi пiсенних жанрiв XVI- XVII 

столiть в icтopii' неаполiтанськоi' пiснi: проблема з визначенням авторства 

зразкiв, домiнування усноi' музичноi· народноi' традицi1, що передбачала 

багатоварiантнiсть вiльноi' iнтерпретацii' одного поетичного тексту та iн. 



Окрасою роздiлу стае iнтерпретацiйний аналiз творiв диску «Музика на 

вулицях Неаполiтанського королiвства» у виконаннi ансамблю Accordone 

(Гвiдо Mopiнi, Марко Бiслi , Пiно Де Вiтторiо ), що мiстить унiкальний 

музично-поетичний матер1ал, рiзноманiтний за формами iнтонацiйно

ритм1чного вираження. Вивчаючи шсю Неаполiтанського корошвства 

XVI-XVIII столiть, Ян Фу1нь робить спостереження про переплетiння в Ух 

жанрових рiзновидах (iснував як сольний так i триголосний варiант) 

принцишв монодiI i полiфонiчного стиля, поеднання «старого» модального 

мислення та нових принципiв гармонiчного мислення. До складу роздiлу 

включено також поршняння сольних та ансамблевих виконавських 

iнтерпретацiй вiланелл, що вказують на здатнiсть цього музичного матерiалу 

пристосовуватися до будь-якого iндивiдуального виконавського стилю. 

Дисертантка глибоко вивчае рiзнi манери виконання, жанрове розма1ття та 

багатоварiантнiсть iнтерпретацiйних темброво-фактурних рiшень: сольнi 

мiнiатюри, дуети а capella, тарантели, пiснi жанрово-iгрового характеру та iн. 

Початок Третього роздiлу репрезентуе Canzone Napoletana як жанрово

стильовий феномен европейсько1 музики XIX столiття . Цей час Ян Фу1нь 

влучно визначае як перюд «навального розповсюдження неаполiтанськоi" 

народно~ пiснi у музичному мистецтвi €вропи та «вбудовування» Гi в музичну 

систему романтизму» ( с. 100 дисертацi"i). У якостi матерiалу дослiдження 

вперше у музичнiй науцi Укра1ни та Китаю. дисертанткою задiяна збiрка 

неаполiтанських пiсень «Музичнi розваги» (упорядник Гiйом-Лу1 Коттрау, 

1824 ), до якоi" увiйшли камер но-вокалью твори з1 104 народних 

неаполiтанських пiсень. Вищезгадана збiрка Г.-Л. Коттрау набула великоУ 

популярносп, складаючи основу репертуару салонш першоУ половини XIX 

стошття, що дозволило Ян Фу1нь визначити 11 як засiб актуалiзацi1 

неаполiтансько"i пiснi у музицi цього перiоду. У фокусi уваги дослiдницi 

опиняеться також збiрка В. Де Мелiо «Вiдлуння Неаполя», що складаеться зi 

150 пiсень, роздiлених на три томи, що е аутентичним втiленням звукового 

контексту XIX столiття, в якому у недоторканностi збережено iнтонацiйно-



ритм1чну сторону шею, доповнену найпростiщим акомпанементом 

народного походження. 

Придiляс увагу автор роботи й камерно-вокальним творам Г. Донiцеттi , 

якi у порiвняннi з оперними творами композитора, паки ще маловiдомi. До 

аналiзу цici' галузi творчостi композитора долучено цикл «Лiтнi ночi у 

Позiллiпо» (1836). Як зауважус Ян Фуi'нь, детальний аналiз тематизму, 

структурних закономiрностей та самобутнiх стильових ознак цих мiнiатюр 

м1стять досшдження С. Анфiловоi'. Наводячи та досшджуючи р1зю 

редакторськi варiанти прочитання камерно-вокальних мiнiатюр композитора 

(збiрка Цзя Тао 2008 року та збiрка, надрукована у Нiмеччинi на початку ХХ 

столiття), Ян Фу'iнь виказус себе як обiзнаний виконавець, який добре 

розумiсться на складних iнтерпретацiйних завданнях спiвака. 

Завершус роздiл теоретичний аналiз пiсень останньоi' трет~ XIX -

початку ХХ столiття, що складають зразки «класично'i» моделi жанру. 

Дослiдницьку увагу звернено на ряд шсень Теодора Коттрау (сина Г. 

Л. Коттрау)- безпосереднi зразки класичних прикладiв жанру («Соррентiна», 

«Чоботар», «Анi гiлочки, анi букета!», «Прощавай, Неаполь», «Бiйка на 

площi», «Солодка та дика»), яким притаманне вiдчуття гармонii' форми та 

рiвноваги композицii'. Розквiт «класично'i» Canzone Napoletana кiнця XIX -

початку ХХ столiття демонструють твори Паоло Тостi («Марек'яро»), 

Гаетано Лама, Е. А. Mapio. Ян Фуi'нь аналiзус пiснi «Не забувай мене», 

«Повернися до Сорренто», «Пiсня в ночi», «Не забувай мене», «Не плач!» 

Ернесто Де Куртiса, гастролi якого у якостi автора та концертмейстера разом 

зi спiваком Бенiамiно Джильi' завжди мали шалений успiх. Дисертантка 

наводить також rрунтовний розбiр твору «Пристрасть» Ернесто Тальяферрi 

(1934) як зразку «золотоi' епохи» жанру Canzone Napoletana - концертноi', 

пiснi, що вирiзнясться ефектною фортепiанною фактурою, смiливiстю 

образних контрастiв та насиченiстю гармонiчного колориту. 

У пiдсумку, наведенi факти та аналiтичнi спостереження надають Ян 

Фуi'нь можливiсть визначити внутрiшню сднiсть пiсенноi' пiвденноiталiйськоi· 



куль тури, в якiй Canzone Napoletana рубежу XIX-ХХ столiть виступае 

кульмiнацiею тривалого еволюцiйного процесу. Дисертантка характеризуе 

жанр Canzone Napoletana як «ц~шсне явище, що формувалося протягом 

багатьох столiть в музицi на перетинi народноi' i професiйноi' практик та 

стильових перехрещень, у виглядi творчого взаемообмiну сiльськоi' та мiськоi' 

вокальних культур, пiд впливом танцювальноi' музики, оперного жанру, 

мистецтва belcanto» ( с. 170 дисертацi'i). 

Висновки пiдкреслюють логiчнiсть та виважеюсть методолопчних 

засад роботи та узагальнюють основнi резулыати дослiдження. Список 

використаних джерел, що охоплюе 187 позицiй, з них 123 - iноземними 

мовами, формуе rрунтовну теоретичну основу загальноi' концепцii' 

дисертацiйноi' роботи. Поглиблюють дослiдження й Додатки, в яких 

представлено тексти пiсень Неаполiтанського королiвства (деякi - у 

перекладi росiйською Ян Фуi'нь ), тексти неаполiтанських пiсень кiнця XIX -

початку ХХ столiття, а також наведено музичнi приклади рiзновидiв Canzone 

Napoletana. 

Насичений текст дисертацi'i викликас беззаперечне схвалення та 

водночас дас пiдстави для наступних запитань: 

1. Яку роль у формуваннi концепцi'i Вашо'i роботи зiграло звернення до 

стародавнього пiсенного пласту Canzone Napoletana XVI-XVII столiть? 

2. Чи iснують у музичнiй практицi канони виконавсько'i iнтерпретацii' 

Canzone Napoletana? 

Дисертацiйна робота Ян Фу'iнь «Жанр неаполiтанськоi' пiснi XVI- XIX 

столiть (теоретичний аналiз)», на здобуття ступеня доктора фiлософii' з галузi 

знань 02 за спецiальнiстю 025 за сво'iми актуальнiстю, науково-теоретичним 

рiвнем, новизною постановки та розв'язанням проблем, практичним 

значениям вщповщас вимогам пунктiв 9, 11-14 «Порядку присудження 

наукових ступенiв», затвердженого Постановою Кабiнету Мiнiстрiв Украi'ни 

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). 
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