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АНОТАЦІЯ 

Ян Фуїнь. Жанр неаполітанської пісні XVI‒ХІХ століть 

(теоретичний аналіз). – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 025 – «Музичне мистецтво» (02 – «Культура і 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. 

Дисертацію присвячено вивченню у теоретичному аспекті жанру 

неаполітанської пісні – явища, з яким пов‘язані стійкі шаблони сприйняття. 

До недавнього часу Сanzone Napoletanа здавалася цілком визначеним пластом 

вокальної культури із конкретними характеристиками, внаслідок її 

популярності у галузі салонної та «легкої музики» з кінця XIX століття й до 

1970-х років, коли інші – не естрадні форми Сanzone Napoletanа – були 

витіснені поза музичний контекст. «Santa Lucia», «O‟ Sole Mio», «Torna a 

Surriento» поряд з іншими зразками поетів С. Ді Джакомо, Л. Бовіо, 

Е. Муроло, композиторів Т. Коттрау, Ф. Тості, Е. Ді Капуа, Е. Куртіса, 

Л. Денци та інших, із характерним для них змістом мелодраматичного 

відтінку, підкреслено кантиленною мелодикою, пряними гармоніями та 

неаполітанським діалектом, вважалися класичним каноном і чи не єдиною 

формою неаполітанської пісні, що почали формуватися лише з 1830-х років. 

Однак у ситуації максимальної ясності, залишалась нерозкритою низка 

питань, головне з котрих – якими є витоки даного явища? Які жанрові 

різновиди народної італійської пісні протягом її багатовікової історії 

вплинули на формування канону, визнаного класичним? Будучи прикладом 

художнього синтезу професійної / композиторської та народної / аматорської 

традицій, неаполітанська пісня, чия хронологічна приналежність у 

довідкових виданнях визначена досить чітко (кінець XIX – початок XX 
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століть), потребує нового погляду – більш системного та комплексного. Саме 

такий підхід здатний вирішити проблему «білих плям» щодо витоків Canzone 

Napoletana, її жанрових різновидів, висунутих у процесі історичної еволюції. 

Зазначені положення визначають актуальність запропонованої теми, 

дозволяють узагальнити досягнення наукової думки та залучити досі 

невивчений музичний матеріал.  

Об‟єктом дослідження обрано жанр неаполітанської пісні. Предметом 

‒ процеси еволюції жанру в залежності від музично-історичного контексту, 

стильових установок епохи та індивідуальної творчості композитора. Мета 

дослідження полягає в осмисленні неаполітанської пісні як цілісного 

жанрового явища в процесі його історичної еволюції: від витоків в народній 

та міській культурі Середньовіччя, різновидів Canzone Napoletana у різних 

музичних епохах до визнаного канону «неаполітанської пісні» на рубежі 

XIX–XX століть.  

Узагальнення результатів наукових досліджень щодо особливостей 

Canzone Napoletana як жанрового явища довів, що в українському, 

російськомовному і китайському музикознавстві ситуація розробленості 

інформаційного поля з питання Сanzone Napoletanа є вкрай слабкою, 

незважаючи на деякі кроки у цьому напрямку (С. Буригін, О. Москвін, Фанг 

Яхонг, Чан Цзін Ге). Інформація за даною темою зосереджена здебільшого в 

зарубіжних джерелах, як і самі нотні зразки, що являють собою 

бібліографічну рідкість навіть в Італії. Це обумовило звернення до вивчення 

іноземних джерел – переважно італійських дослідників. Встановлено, що 

передумови сучасної наукової думки, спрямованої на вивчення музичного 

фольклору Неаполя, вперше виникли в Італії у XIX столітті (Ф. Чіреллі, 

Г. Унгареллі, К. Блазіс та ін.). В контексті інтересу романтизму до народної 

культури музикознавчі розвідки носили більшою мірою практичний 

характер: збору і запису текстів неаполітанських пісень, нотної фіксації 

зразків усної творчості. Першим в цьому напрямку стала збірка «Passatempi 

musicali» Г. Л. Коттрау (1824), що впродовж наступних 50 років породила 
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цілу хвилю створення та видань збірок неаполітанських пісень у ХІХ столітті 

(Ф. Флорімо, Т. Коттрау, В. де Мельо, Л. Чіурацці).  

Активна фаза вивчення пісенної традиції півдня Італії припадає на 

середину ХХ століття, що відображало загальні тенденції європейського 

мистецтва того часу – повсюдного сплеску інтересу до фольклору як з боку 

композиторів, так і дослідників. В Італії ці процеси були пов‘язані з 

діяльністю антрополога та історика релігій Е. де Мартіно, музичного критика, 

етномузиколога Д. Карпітелли, композитора і засновника ансамблю 

неаполітанської музики Нова компанія популярної пісні Р. де Сімоне, 

журналіста, поета, автора першої Енциклопедії неаполітанської пісні 

Е. де Мура, історика та журналіста, автора Нової енциклопедії 

неаполітанської пісні П‘єтро Гаргано та ін. Їх об‘єднує розуміння музики 

півдня Італії як особливої культури, яку ще належить відкрити.  

На сьогоднішній день доля історичного минулого Сanzone Napoletanа 

постає об‘єктом пильної уваги в Італії. В авангарді наукових розвідок – 

дослідження вчених П. Ск‘яло, Р. Ді Мауро, Дж. Руберті та ін.; колективні 

монографії – «La canzone napoletana. Tra memoria e innovazione» (2013), «The 

Neapolitan Canzone in the Early Nineteenth Century as Cultivated in the 

Passatempi musicali of Guillaume Cottrau» (2015), що об‘єднують спеціалістів 

різних наукових галузей соціології, антропології, істориків музики, 

виконавців. Вони підкреслюють важливість вивчення неаполітанської пісні 

на міждисциплінарному рівні за такими напрямками, як: історичний 

(усвідомлення закономірностей розвитку з урахуванням кризових і 

стабільних періодів, трансформації понять), методологічний (пошук 

найбільш ефективних методик – інструментів вивчення з урахуванням 

спеціалізації, задіяння мультимедійних засобів у вигляді інтернет-платформ, 

цифрових технологій), науково-аналітичний (дослідження матеріалів), 

морфологічний (розгляд неаполітанської пісні як самобутньої гілки 

італійської музики і європейської культури в цілому). Самобутніми рисами 
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неаполітанської пісні визначені: здатність до сублімації музичних традицій 

різних середземноморських народів (П. Авалоне); зв‘язок з колективною 

пам‘яттю південців, їх особливим стилем життя, з релігійними практиками, 

міфологічними віруваннями (П. Авалоне, М. Стаціо). Неаполітанська пісня 

досліджується і як культурно-економічний феномен, явище, що за досить 

стрімкий час перетворилося у насправді «туристичний» товар, який, на думку 

причетних до його розробки, максимально повно репрезентує культурну 

своєрідність південного регіону, виступаючи носієм культурного коду нації і 

Середземномор‘я в цілому (М. Стаціо). Звернення до праць італійських 

вчених різного профілю доводить висновку щодо актуальності даної теми 

для сучасного мистецтвознавства.  

У той же час, на підґрунті результатів наукових досліджень та власних 

аналітичних спостережень виявлено недостатність висвітлення в науковій 

літературі за обраною темою періоду існування Canzone Napoletana з доби 

Середньовіччя до Романтизму. Доведено, що перші згадування про пісенну 

культуру народів Апеннінського півострова відносяться до XIII століття, 

доступний для вивчення аудіо- та нотний матеріал – до XV століття. У 1530-

ті роки з‘являються перші збірки мадригалів та віланел – пісенного жанру, 

який народився безпосередньо в Неаполі. Стрімке поширення віланели 

(сільської пісні) в сольному і багатоголосному варіантах по всій Італії, а 

потім й інших європейських країнах, наділяє її статусом мегажанру. 

Інтеграційний характер розкривається через факт об‘єднання народної та 

композиторської ліній як притаманну італійській вокальній музиці рису. Це 

дозволяє розглядати Canzone Napoletana черговим етапом лінії ліричних 

жанрів: фротола – віланела – мадригал. Проаналізовані у дослідженні нотні 

тексти та аудіозаписи декількох віланел XVI століття у виконанні Р. Фуско, 

ансамблю NCCP, М. Бізлі доводять висновку про оригінальність форми цих 

зразків (ААВСС), їх мелодійну самобутність, в якій відчувається вплив 

модальної системи, що пояснює і природу гармонізації, викликаючи відчуття 

справжньої гармонійної «свіжості» та неординарності. Залучені у якості 
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матеріалу дослідження пісні Неаполітанського Королівства XVII−XIX століть 

у виконанні ансамблю Accordone та Піно Вітторіо, композицій ансамблю 

Xanti Yaca, підтверджують жанрову різнобарвність неаполітанської пісенної 

культури того часу, формування в ній стійких ознак майбутнього класичного 

канону неаполітанської пісні кінця XIX століття. Найголовніша серед них – 

квінтесенція ліричного висловлювання, що виділяє неаполітанську пісню з 

ряду інших вокальних жанрів. Попри всю різноманітність сюжетних мотивів 

– жартівливі сценки, пародії, пісні торговців і ремісників, танцювальна стихія 

тарантели – любовна тема завжди залишається провідною в цьому виді 

творчості. Прославлення коханої, визнання в почуттях, монолог страждання 

серця, нерідко з мелодраматичним відтінком, як правило розгортаються в 

Canzone Napolitana в нерозривному зв‘язку з красою природи 

південноіталійського краю, морським пейзажем.  

У дисертаційному дослідженні також охарактеризовано роль музично-

дослідницької та редакторської праці композитора Гійома-Луї Коттрау, 

розглянуто підготовлену ним «Passatempi musicali» – збірку неаполітанських 

пісень, до якої увійшли фрагменти з опер-buffa, стародавні селянські пісні, 

епіко-ліричні пісні, балади, розбійницькі пісні та пісні-пародії з міського 

циклу, імпровізаційні пісні. Видана вперше у 1824 році, вона сприяла 

затвердженню Canzone Napoletana у європейському музичному контексті. 

Підкреслено, що завдяки зусиллям Г.-Л. Коттрау, француза за походженням, 

було зафіксовано найдавніші зразки унікальної пісенної спадщини південно-

італійського регіону, що знайшло надалі підтвердження в етномузикознавчих 

розвідках ХХ століття. Узагальнено і музично-теоретичні відомості про 

неаполітанські пісні останніх десятиліть XIX ‒ початку XX століття, 

визнаних «золотою добою» даного жанру. Підкреслюється типовість їх 

форми (куплетна, АВ), схожість фактурного та гармонійного рішень, 

переважання кантилени, простота мелодійного рисунка та загальна 

«відкритість» Canzone Napoletana до інтонаційного діалогу з будь-якими 

вокальними жанрами.   
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Наукова новизна представленого дисертаційного дослідження полягає в 

розумінні внутрішньої єдності пісенної італійської культури, в якій Canzone 

Napoletana рубежу XIX−XX століть розглядається кульмінацією 

еволюційного процесу в кілька століть. Його початок – у пісенній культурі 

Середньовіччя (карнавальні пісні і фротоли), продовження – у віланелах і 

мадригалах XV−XVI століть, оперному стилі бароко. Важливим етапом 

еволюції жанру виступає період романтичної доби – з 1824 до 1880-х років, 

від дати поширення неаполітанської пісні у музичному просторі Європи та в 

творчості багатьох композиторів, до початку «золотої доби» неаполітанської 

пісні («Фунікулі-Фунікула» та ін.), її популярності на світовому рівні. Це 

дозволяє охарактеризувати жанр Canzone Napoletana як цілісне явище, що 

формувалося протягом багатьох століть в музиці на перетині народної і 

професійної практик та стильових перехрещень, у вигляді творчого 

взаємообміну сільської та міської вокальних культур, під впливом 

танцювальної музики, оперного жанру, мистецтва bel canto.  

Ключові слова: Сanzone Napoletanа, неаполітанська пісенна культура, 

народна творчість південно-італійського регіону, жанр, етномузикологія в 

Італії.  

 

ОСНОВНІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

ВИСВІТЛЕНО В ТАКИХ ПРАЦЯХ АВТОРА 

 

Статті в наукових фахових виданнях України: 

1. Ян Фуїнь. Про витоки Canzone Napoletana: до проблеми вивчення 

жанру. Культура України. ХДАК. Випуск 67. 2020. С. 177−188. 

2. Ян Фуїнь. ―Passatempi musicali‖ Гійома-Луї Коттрау як засіб 

актуалізації неаполітанської пісні в музиці ХІХ століття. Аспекти 

історичного музикознавства. Харків : ХНУМ імені 
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ABSTRACT 

Yang Fuyin. The genre of Neapolitan song in the 16th–19th centuries 

(theoretical analysis). – Qualification scientific work on the rights of the 

manuscript. 

Dissertation for the scientific degree of Candidate of Arts (Doctor of 

Philosophy) on specialty 025 – «Musical Arts» (Culture and art) – Kharkiv 

National I. P. Kotlyarevsky University of Arts, Ministry of Culture and 

Information Policy of Ukraine, Kharkiv, 2021. 

The dissertation is devoted to the theoretical study of the genre of 

Neapolitan song – a phenomenon associated with stable patterns of perception. 

Until recently, Canzone Napoletana seemed a definite layer of vocal culture with 

specific characteristics, due to its popularity in the field of salon and "light music" 

from the late 19th century until the 1970s, when other non-pop forms of Canzone 

Napoletana were pushed out of musical context. "Santa Lucia", "O 'Sole Mio", 

"Torna a Surriento" along with other examples of poets S. Di Giacomo, L. Bovio, 

E. Murolo, composers T. Cottrau, E. di Capua, L. Denza, and others, with their 

characteristic melodramatic content, emphasized by cantilena melodies, spicy 
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harmonies and Neapolitan dialect, were considered a classical canon and almost 

the only form of Neapolitan song, which began to take shape only in the 1830s. 

However, in a situation of maximum clarity, a number of questions remained 

unsolved, the most important of which is the next. What are the origins of this 

phenomenon? What genre varieties of Italian folk song during its centuries-old 

history have influenced the formation of a canon that is recognized as classical? As 

an example of the artistic synthesis of professional / composer and folk / amateur 

traditions, Neapolitan song, whose chronological affiliation is clearly defined in 

reference books (late 19th – early 20th centuries), needs a new look, more 

systematic and comprehensive. It is this approach that can solve the problem of 

"white spots" on the origins of Canzone Napoletana, its genre varieties, which are 

put forward in the process of historical evolution. These provisions determine the 

relevance of the proposed topic, allow to summarize the achievements of scientific 

thought and to attract still unexplored musical material.  

The object of study is the genre of Neapolitan song. The subject of research 

is the process of genre evolution depending on the musical-historical context, 

stylistic attitudes of the epoch and individual creativity of the composer. The aim 

of the study is to understand Neapolitan song as a holistic genre phenomenon in the 

process of its historical evolution: from the origins of folk and urban culture of the 

Middle Ages, varieties of Canzone Napoletana in different musical eras to the 

recognized canon of "Neapolitan song" at the turn of 19–20 centuries.  

The generalization of the results of scientific research on the features of 

Canzone Napoletana as a genre phenomenon has shown that the information field 

development on Canzone Napoletana is extremely weak in Ukrainian, Russian and 

Chinese musicology, despite some steps in this direction (S. Burygin, O. Moskvin, 

Fang Yahong, Chang Jing Ge). Information on this topic is concentrated mostly in 

foreign sources, as well as the musical samples themselves, which are a 

bibliographic rarity even in Italy. This led to recourse to the study of foreign 

sources, mostly Italian researchers. It is established that the preconditions of 

modern scientific thought aimed at studying the musical folklore of Naples first 
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appeared in Italy in the 19th century (F. Cirelli, G. Ungarelli, C. Blazis and others). 

In the context of Romanticism's interest in folk culture, musicological explorations 

were more of a practical nature: the collection and recording of texts of Neapolitan 

songs, the musical notation of samples of verbal art. The first in this direction was 

the collection "Passatempi musicali" (1824) by G. L Cottrau, which over the next 

50 years gave rise to a whole wave of creation and publication of collections of 

Neapolitan songs in the 19th century (F. Florimo, T. Cottrau, W. de Mello, 

L. Chiuratsi).  

The active phase of studying the song tradition of southern Italy dates back 

to the middle of the 20th century, which reflected the general trends of European 

art of the time, the widespread surge of interest in folklore from both composers 

and researchers. In Italy, these processes were associated with the activities of 

various personalities: anthropologist and historian of religions E. de Martino; 

music critic, ethonomusicologist D. Carpitella; composer and founder of the 

Neapolitan music ensemble Nuova Compagnia di Canto Popolare R. de Simone; 

journalist, poet, author of the first encyclopedia of Neapolitan song E. de Moore; 

historian and journalist, author of the New Encyclopedia of Neapolitan Song Pietro 

Gargano, and others. They are united by an understanding of the music of southern 

Italy as a special culture that has yet to be discovered.  

Today, the historical past of the Canzone Napoletana is the object of close 

attention in Italy. We find among the scientific intelligence research scientists 

P. Schialo, R. Di Mauro, G. Ruberti, and others; collective monographs "La 

canzone napoletana. Tra memoria e innovazione” (2013), “The Neapolitan 

Canzone in the Early Nineteenth Century as Cultivated in the Passatempi musicali 

of Guillaume Cottrau” (2015), which unites specialists from different scientific 

fields of sociology, anthropology, music historians, performers. They emphasize 

the importance of studying Neapolitan song at the interdisciplinary level in the 

following areas: historical (awareness of the laws of development taking into 

account crisis and stable periods, transformation of concepts), methodological 

(search for the most effective methods – tools for studying taking into account 
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specialization, digital technology), scientific and analytical (research materials), 

morphological (consideration of Neapolitan song as an original branch of Italian 

music and European culture in general). The distinctive features of Neapolitan 

song are: the ability to sublimate the musical traditions of different Mediterranean 

peoples (P. Avalone); connection with the collective memory of the southerners, 

their special lifestyle, with religious practices, mythological beliefs (P. Avalone, 

M. Stazio). Neapolitan song is also studied as a cultural and economic 

phenomenon, a phenomenon that in a very short time has become a real "tourist" 

product, which, according to those involved in its development, fully represents the 

cultural identity of the southern region, acting as a cultural code of the nation and 

the Mediterranean in general (M. Stazio). An appeal to the works of Italian 

scientists of various profiles leads to the conclusion that this topic is relevant for 

contemporary art history.  

At the same time, based on the results of scientific research and own 

analytical observations, there is a lack of coverage in the scientific literature on the 

chosen topic of the period of existence of Canzone Napoletana from the Middle 

Ages to Romanticism. It is proved that the first mention of the song culture of the 

peoples of the Iberian Peninsula dates back to the 13th century, available for study 

audio and musical material – ones to the 15th century. The first collections of 

madrigals and vilanelles, a song genre born in Naples, appeared in the 1530s. The 

rapid spread of vilanella (rural song) in solo and polyphonic versions throughout 

Italy, and then in other European countries, gives it the status of a mega-genre. The 

integration character is revealed due to the fact of combining folk and 

compositional lines, which is inherent in Italian vocal music. This allows us to 

consider Canzone Napoletana another stage in the line of lyrical genres: frotola – 

vilanella – madrigal. Analysis in the study of musical texts and audio recordings of 

several vilanelles of the 16th century performed by R. Fusco, NCCP ensemble, 

M. Beasley leads to the conclusion about the originality of the form of these 

samples (ААВСС), their melodic identity, which affects the modal system, which 

explains nature harmonization, evoking a feeling of true harmonious "freshness" 
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and unusualness. The involvement of the Accordone and Pino Vittorio songs of the 

Xanti Yaca ensemble as material for the study of the songs of the Kingdom of 

Naples of the 17th–19th centuries confirms the genre diversity of the Neapolitan 

song culture of that time, forming stable features of the future classical canon of 

19th century Neapolitan song. The most important of these is the quintessence of 

lyrical expression, which distinguishes Neapolitan song from a number of other 

vocal genres. Despite all the variety of plot motives – humorous scenes, parodies, 

songs of traders and artisans, the dance tarantella element – the love theme always 

remains the leading one in this type of work. The glorification of the beloved, the 

confession of feelings, the monologue of the suffering of the heart, often with a 

melodramatic tone, usually unfold in the Canzone Napolitana in inseparable 

connection with the beauty of nature of this region, the seascape.  

The dissertation research also describes the role of music research and 

editorial work of composer Guillaume-Louis Cottrau. The collection of Neapolitan 

songs "Passatempi musicali" forehanded by him was considered, which included 

fragments from opera-buffa, ancient peasant songs, epic-lyrical songs, ballads, 

bandit songs and parody songs from the city cycle, improvisational songs. First 

published in 1824, it helped establish Canzone Napoletana in a European musical 

context. It is emphasized that thanks to the efforts of G.-L. Cottrau, a Frenchman 

by birth, recorded the oldest examples of the unique song heritage of the southern 

Italian region, which was further confirmed in ethnomusicological explorations of 

the 20th century. The music-theoretical information about Neapolitan songs of the 

last decades of the 19th – beginning of the 20th century, recognized as the "golden 

age" of this genre, is also generalized. The typicality of their form (verse, AB), 

similarity of textural and harmonious decision, predominance of cantilena, 

simplicity of melodic drawing and general "openness" of Canzone Napoletana to 

intonation dialogue with any vocal genres are emphasized. 

The scientific novelty of the presented dissertation research lies in the 

understanding of the internal unity of Italian song culture, in which Canzone 

Napoletana at the turn of the 19th and 20th centuries is considered the culmination 
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of an evolutionary process in several centuries. Its beginning is in the song culture 

of the Middle Ages (carnival songs and frotols), its continuation is in the villanellas 

and madrigals of the 15th–16th centuries, and the opera style is baroque. An 

important stage in the evolution of the genre is the Romantic period – from 1824 to 

1880, from the date of the spread of Neapolitan song in the musical space of 

Europe and in the works of many composers to the "golden age" of Neapolitan 

song ("Funicula-Funicula", and others), its popularity worldwide. This allows us to 

characterize the genre Canzone Napoletana as a holistic phenomenon that has 

formed over the centuries in music at the intersection of folk and professional 

practices and stylistic intersections, in the form of creative exchange of rural and 

urban vocal cultures, influenced by dance music, opera, art of bel canto.  

Keywords: Сanzone Napoletanа, Neapolitan song culture, folk art of the 

southern Italian region, genre, ethnomusicology in Italy.  
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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Неаполітанська 

пісня / Canzone Napoletana, як музичний жанр та самостійна тема 

музикознавчого дослідження, здавалося б, не несе в собі новизни. Давно 

закріплене у словниках та, відповідно, науковому ужитку розуміння 

неаполітанської пісні як ліричного твору на неаполітанському діалекті, що 

виконується переважно чоловіками, позбавляє можливості виходу за межі 

вже складеного формулювання. Неабиякою мірою цьому сприяє й знайомий 

більшості музичний образ явища, що асоціюється з «Santa Lucia», «O' Sole 

Mio», «Torna a Surriento» та іншими зразками, із характерним змістом, 

нерідко мелодраматичного відтінку, захопленим настроєм, підкреслено 

кантиленною мелодикою, пряними гармоніями. Загалом це створило той 

«солодкий» італійський пісенний стиль, котрий безпомилково взнається 

серед інших музичних явищ, починаючи з другої половини XIX сторіччя. 

Його золотий вік пов‘язаний з іменами поетів Salvatore Di 

Giacomo / Сальваторе Ді Джакомо, Libero Bovio / Ліберо Бовіо, Ernesto 

Murolo / Ернесто Муроло, композиторів Teodoro Cottrau / Теодоро Коттрау, 

Eduardo di Capua / Едуардо ді Капуа, Luigi Denza / Луїджі Денца та інших. 

Чималу роль у просуванні цього продукту, зіграли не тільки щорічні пісенні 

конкурси, що проводились у Неаполі з 1830-х років
1
, але й долучення даних 

зразків до репертуару академічних співаків, зокрема, до концертних програм 

оперних зірок (Енріко Карузо, Беньяміно Джильї, Франко Кореллі, Маріо 

Ланца, Лучано Паваротті та ін.; Проект «Три тенори»).  

Таким чином, на сьогоднішній день поняттям неаполітанська пісня 

позначається цілком визначений пласт вокальної культури із конкретними 

характеристиками. Однак у ситуації, здавалося б, максимальної ясності, 

залишається нерозкритим ряд питань, головне з котрих – якими є витоки 

даного явища? Ствердження про надзвичайну талановитість італійців щодо 

пісні є правдивими, проте малодоказовими, оскільки можуть бути 

                                                           
1

 З 1952 року роль організаторів Festival della Canzone Napoletana виконували італійське радіо та 

телебачення.  
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адресованими будь-якому народові. Наявність міцної традиції у вигляді 

блискучого минулого італійської та, зокрема, неаполітанської 

композиторської школи – також вагомий аргумент. Але розквіт 

неаполітанської пісні, до створення котрої були причетні і Г. Доніцетті, і 

В. Белліні, у другій половині XIX сторіччя виявився пов‘язаним з іменами 

композиторів-ремісників, тобто композиторів «другого ешелону», що частіше 

працювали в галузі салонної, а часом «легкої» музики. Цікаво, що саме в 

такому варіанті, вона здобула привселюдну любов та масове поширення не 

тільки в Італії, але і за її межами, ставши для багатьох виразником «суто 

італійського». Дійсно, це відбулося тому, що джерела народної музики, 

живлячи цей жанр, виступали маркерами «національного», навіть в умовах 

композиторської творчості будь-якого часу. Будучи прикладом художнього 

синтезу професійної / композиторської та народної / аматорської традицій, 

неаполітанська пісня, чия хронологічна приналежність в довідкових 

виданнях визначена досить чітко (кінець XIX – початок XX століть), потребує 

нового погляду – більш системного та комплексного. Саме такий підхід 

здатний вирішити проблему «білих плям» щодо витоків Canzone Napoletana, 

її жанрових різновидів, висунутих у процесі історичної еволюції. Зазначені 

положення визначають актуальність запропонованої теми, дозволяють 

узагальнити досягнення наукової думки та залучити досі невивчений 

музичний матеріал.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано на кафедрі інтерпретології та аналізу 

музики згідно з планом науково-дослідницької та методичної роботи 

Харківського національного університету мистецтв імені 

І. П. Котляревського. Його зміст відповідає комплексній темі 

«Інтерпретологія як інтегративна наука» перспективного тематичного плану 

кафедри інтерпретології та аналізу музики ХНУМ імені І. П. Котляревського 

на 2017‒2022 рр. Тему дисертації затверджено на засіданні Вченої ради 

Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського 
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(протокол №4 від 30.11.2017 р.), уточнено на засіданні Вченої ради 

Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського 

(протокол №10 від 25.06.2020 р.). 

Мета цього дослідження полягає в осмисленні неаполітанської пісні як 

цілісного жанрового явища в процесі його історичної еволюції: від витоків в 

народній та міській культурі Середньовіччя, різновидів Canzone Napoletana у 

різних музичних епохах до визнаного канону «неаполітанської пісні» на 

рубежі XIX–XX століть.  

Сформульована мета передбачає вирішення наступних завдань: 

 узагальнити результати наукових досліджень щодо особливостей 

Canzone Napoletana як жанрового явища, звернувши увагу на 

дискусійні положення, висунуті науковцями; 

 розширити відомості про історію становлення жанру в світлі 

збагачення та оновлення за останні роки інформації, пов‘язаної з 

вивченням Canzone Napoletana; 

 приділити увагу майже невідомому в академічному мистецтві 

«докласичному» періоду в історії Canzone Napoletana, розглянувши 

музично-поетичні приклади старовинних зразків жанру – віланел та 

пісень Королівства Неаполь XVI‒XVIII століть;  

 охарактеризувати роль музично-дослідницької та редакторської праці 

композитора Гійома-Луї Коттрау щодо введення народної 

неаполітанської пісні у європейський музичний контекст;  

 визначити місце Canzone Napoletana в творчості В. Белліні, 

Г. Доніцетті в контексті вокального стилю композиторів; 

 узагальнити музично-теоретичні відомості про неаполітанські пісні 

останніх десятиліть XIX‒XX століття, що визнані «золотою добою» 

даного жанру. 

Об’єктом дослідження обрано жанр неаполітанської пісні. Предметом 

‒ процеси еволюції жанру в залежності від музично-історичного контексту, 

стильових установок епохи та індивідуальної творчості композитора. 
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Методологія дослідження базується на принципі історизму, що 

дозволяє вивчити особливості формування неаполітанської пісні в її 

спадкоємних зв‘язках із традицією, та комплексному підході, який передбачає 

залучення різних методів аналізу матеріалу. Серед них наступні:  

історичний – висвітлює причинно-наслідкові зв‘язки, що зумовили 

формування неаполітанської пісні в її різновидах; 

системний – узагальнює специфіку жанру неаполітанської пісні, її 

місце в контексті народної та професійної музичних традицій Італії та 

Європи в цілому; 

структурно-функціональний – визначає роль окремих елементів 

(фольклорна практика, релігійні обряди, явище тарантизму, салонне 

музикування, жанр опери, вокальне мистецтво bel canto), їх взаємозалежність 

та впливовість у формуванні канону неаполітанської пісні; 

порівняльний – виявляє спільні та специфічні риси між музичними 

зразками одного жанрового різновиду, або одного хронологічного періоду, 

створеними за єдиним поетичним джерелом;  

інтерпретологічний – зосереджує увагу на проблемах коректного 

відтворення аутентичного пісенного матеріалу минулих століть в умовах 

іншої звукової парадигми; 

довідково-бібліографічний – уточнює дані про етапи історичного 

розвитку жанру, про творчий шлях композиторів. 

Теоретична база дисертації. Напрямок роботи зумовив необхідність 

вивчення наукової літератури, яка стала джерельною базою дисертації. Це 

дослідження та статті, присвячені проблемам:  

жанру, формоутворення, аналізу форми, зокрема вокальних форм і 

жанрів ([1], М. Арановський [3], Б. Асаф‘єв [4], О. Бедуш [11], В. Васіна-

Гроссман [15], А. Коробова [27], Л. Мазель [32], Є. Назайкінський [38], 

Ю. Паїсов [46], В. Цуккерман [60], О. Соколов [49], Т. Чередніченко [61], 

A. Einstein [105], P. Scialo [160], P. Scialò, F. Seller, A. DelDonna [161], Pei Yisi 

[181], Song Jing [182]);  



20 
 

історії музичної культури (Б. Асаф‘єв [5], Т. Ліванова [30], В. Мартинов 

[35], Е. Ханггі [59], A. Einstein [105], Liu Shanshan [180]); 

історії, теорії та самобутності неаполітанської культури та 

неаполітанської пісні (О. Москвін, С. Буригін [36], Н. Норі [45], P. Avallone 

[73], D. Carpitella [79−81], B. Croce [92], E. De Martino [134], R. Di Mauro [135; 

136], D. Fabris [96], F. Fabbri [109], U. Gaspare [117], I. Marfella [132], 

G. Plenitio [155], P. Scialo [160], P. Scialò, F. Seller, A. DelDonna [161], 

M. Stazio [165], R. Tucci [171], Chang Jinge [177], Cao Shuang [176], Fang 

Yahong [178], Liu Shanshan [180], Wu Shikai [183], Song Jing [182], J. Moreno 

[179]); 

історії та теорії європейського вокального мистецтва (В. Багадуров 

[6−8]; Н. Гребенюк [17], Л. Дмитрієв [21], І. Силантьєва [48], О. Стахевич 

[51−52]); 

культурознавства, зокрема періоду Середньовіччя та Ренесансу 

(Л. Баткін [10], М. Каган [25−26], П. Муратов [37], D. Paglia [152]);  

монографії, статті, веб-джерела, присвячені опису життя та 

творчої діяльності композиторів – Г. Доніцетті (С. Анфілова [2], 

С. Грищенко [18], Дж. Донатті-Петтені [22], J. Allitt [67], S. Anfilova [68], 

W. Ashbrook [71], H. Weinstock [174]), Г.-Л. Коттрау (G. Plenitio [155], 

R. Di Mauro [135]); Т. Коттрау (R. Meloncelli [140]), Ф. П. Тості 

(С. Грищенко [19], F. Di Tizio [169]); Ф. Флорімо (R. Cafiero [75], D. Libby, 

J. Rosselli [124]); Е. Т. Куртіса (Cao Shuang [176]);  

енциклопедичні видання, словники ([39−44], [55], [102], [106], [143−145], 

[172]).  

Матеріал дослідження: нотний текст, аудіо- та відеозаписи віланел 

XVI століття «Vurria ca fosse ciaola» [150], «Madonna tu mi fai lo scorrucciato» 

[127], «O vecchia tu che guardi ste citelle» у виконанні Р. Фуско [126; 151], 

ансамблю NCCP [148; 146], М. Бізлі [129]; CD-диск із програмою «Fra' 

Diavolo: La musica nelle strade del regno di Napoli» у виконанні ансамблю 

Accordone [113]; «Серенади Пульчінелли» Д. Чімарози [97−98] та 
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Дж. Паїзієлло [122] у виконанні Серджо Бруні [164], Беппе Бара [98], 

ансамблю NCCP [163]; нотний текст збірок неаполітанських пісень 

«Passatempi musicali» Г.-Л. Коттрау [84], «Echos d‟Italie» Ф. Флорімо [111], 

«Eco di Napoli» В. де Мельо [137−139]; Canzone Napoletana «Te voglio bene 

assaje», «Lu trademiento», «Me voglio fa na casa» Г. Доніцетті [168, 100, 101]; 

«La conocchia», «Il Barcaiolo», «A mezzanotte», «Le chepuscile» з вокального 

циклу Г. Доніцетті «Nuits d'été à Pausillipe» [23]; збірка пісень Г. Доніцетті під 

редакцією Цзя Тао [184], вокальний цикл «Спогади про Відень»; Canzone 

Napoletana «La Sorrentina» [88], «Zoccolaro» [89], «No granillo no mazzo de 

fiore!» [90], «L‟addio a Napoli» [86], «Rissa in Piazza Serra» [91], «La 

pacchianella 'e fore» [87] Т. Коттрау; «Marechiare» [170] Ф. П. Тості, «Non ti 

scordar di me» [93], «Tu ca nun chiagne» [94] Е. де Куртіса, «Reginella» 

Г. Лами [28], «Santa Lucia luntana» Е. А. Маріо [133], «Passione» 

Е. Тальяферрі [14].  

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що у 

музикознавстві вперше: 

 звернено увагу до Canzone Napoletana як цілісного жанрового явища в 

українському музикознавстві;  

 розглянуто Canzone Napoletana рубежу XIX−XX століть кульмінацією 

еволюції вокальної культури півдня Італії від Середньовіччя до 1880-х 

років – часу виникнення класичного канону неаполітанської пісні;  

 визначено особливу роль в еволюції Canzone Napoletana періоду 

XV−XVIІ століть та віланели, як її жанрового попередника;  

 введено до наукового обігу віланели XVI століття «Vurria ca fosse 

ciaola», «Madonna tu mi fai lo scorrucciato», «O vecchia tu che guardi ste 

citelle», ряд пісень Королівства Неаполь XVI‒XVIII століть; «Серенада 

Пульчінелли» Д. Чімарози та Дж. Паїзієлло; пісні Т. Коттрау; 

 здійснено компаративний аналіз версій віланел у виконанні Р. Фуско, 

ансамблю NCCP, М. Бізлі та пісень Неаполітанського Королівства 

XVI‒XVIII століть у виконанні ансамблю Accordone і Піно Вітторіо, 
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ансамблю Xanti Yaca; «Серенади Пульчінелли» Д. Чімарози та 

Дж. Паїзієлло у виконанні Серджо Бруні, Беппе Бара, ансамблю 

NCCP; 

 охарактеризовано прояви жанру Canzone Napoletana у камерно-

вокальній творчості Г. Доніцетті.  

Подальшого розвитку отримали: 

 уявлення про історичні шляхи неаполітанської пісні та їх відбиття в 

науковому дискурсі; 

 типологія жанру; 

 характеристика вокальних творів XIX століття. 

 

Практичне значення отриманих результатів полягає в можливості 

використання основних положень та висновків дисертації в подальших 

наукових розвідках, а також у виконавській та педагогічній діяльності: у 

курсах «Історія світової музичної культури», «Аналіз музичних творів», 

«Аналіз вокальних творів» для студентів кафедр сольного співу та вокальних 

відділів середніх і вищих навчальних закладів; у класах сольного співу, 

вокального ансамблю, педагогічної практики; при формуванні камерно-

вокального репертуару. 

Апробація результатів дослідження. Дисертація обговорювалася на 

засіданнях кафедри інтерпретології та аналізу музики ХНУМ імені 

І. П. Котляревського. Основні положення та висновки дослідження викладено 

на 8 міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях: «Мистецтво та 

шляхи його осмислення в дослідженнях молодих науковців» (Харків, ХНУМ, 

23–24 березня 2017, очна участь), «Інтонаційний образ світу: національні 

спектри» (Харків, ХНУМ, 8–10 грудня 2017, очна участь); «Мистецтво та 

шляхи його осмислення в дослідженнях молодих науковців» (Харків, ХНУМ, 

22‒23 березня 2018, очна участь); «Гіпертекст сучасного музикознавства» 

(Харків, 19 травня 2018, очна участь); «Котляревський – 250: Особистість на 

перехресті культур» (Харків, Харківські асамблеї – XXVI, 4–5 жовтня 2019, 



23 
 

очна участь); «Мистецтво та шляхи його осмислення в дослідженнях 

молодих науковців» (Харків, ХНУМ, 22–23 березня 2019, очна участь), 

«Гіпертекст сучасного музикознавства» (Харків, ХНУМ, 17 травня 2019, очна 

участь), XX Всеукраїнська молодіжна науково-творча конференція «Музичне 

мистецтво та наука на початку третього тисячоліття» (ОНМА, 5‒7 грудня 

2019, очна участь). 

Публікації. За темою дослідження опубліковано 5 статей: 3 – у фахових 

виданнях, рекомендованих МОН України, 1 – у міжнародному періодичному 

виданні The European Journal of Arts (#2, 2020; Vienna), 1 – у китайському 

періодичному виданні «Північна музика».  

Структура дисертації складається з Вступу, трьох Розділів із 

внутрішнім розподілом на підрозділи та короткими висновками, загальних 

Висновків, Списку використаних джерел (187 позицій, з них 123 – 

іноземними мовами) і Додатків. Загальний обсяг дисертації становить 205 

сторінок, у тому числі основного тексту – 169 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

НЕАПОЛІТАНСЬКА ПІСНЯ КРІЗЬ ПРИЗМУ НАУКОВОЇ ДУМКИ 

 

1.1 Canzone Napoletana як об’єкт вивчення у сучасному дискурсі 

Світ неаполітанської народної музики залишається для нас багато в 

чому прихованим. Точніше сказати, нам дано бачити лише зовнішній абрис 

надзвичайно цікавого явища, із своєю системою виразних засобів, історією, 

еволюцією жанрів та навіть стилів. Звернення до цієї теми у дисертаційному 

дослідженні виявило не тільки масштабність та глибину самого явища, але й 

великі складнощі щодо доступності наукової та музичної літератури. Так, в 

Україні неаполітанська пісня як об‘єкт наукового розгляду залишається на 

периферії інтересів дослідників: нам не довелося знайти оригінальні наукові 

розробки з приводу питань історії та теорії жанру неаполітанської пісні. У 

ситуації майже повної відсутності інформації неможливо оминути увагою 

статтю в українській Wikipedia [44], тим більш, що вона є перекладом 

італійського аналога про Canzone napoletana [77], заснованої на матеріалах з 

монографії Pasquale Scialo [160] .В ній пунктиром визначено історію 

неаполітанської пісні, де початок явища пов‘язаний з першою чвертю XIIІ 

століття – часами відкриття Неапольського університету (1224) Фрідріхом ІІ, 

імператором Священної Римської імперії, Королем Сицилії, що сприяв 

розвитку наук, літератури та сицилійської мови. Посилення у XV столітті 

інтересу до поезії, разом із визнанням неаполітанської мови як офіційно-

державної сприяло стрімкому розвитку музично-поетичних форм балади, 

фротоли та фарсу, а згодом і віланели, яка у XVI столітті панує у 

європейському музичному середовищі. Іншими попередниками 

неаполітанської пісні також вважаються тарантела, сицилійська пісня 

(пов‘язується з музикантом та поетом Сальваторе Розою), неаполітанська 

опера-буфа (збагатила вокальну сторону зразків народної творчості, додавши 

їй театральності). У ХІХ столітті відзначено роль музичних крамниць та 

видавництв у збереженні старовинних творів. Значним у розповсюдженні 
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зразків був і внесок posteggiatori / мандрівних музик, які співали пісні у 

різних місцях – перед поштовими станціями, впродовж вулиць та ін., 

продавали «коп‘єли» ‒ летючі папірці з текстом пісень, або текстом і 

мелодією. «Офіційною» дата народження вважається 1839 рік, коли пісня «Te 

voglio bene assaje» була представлена на фестивалі в П‘єдігротта (7 вересня 

1839 р.). ХХ століття в статті трактується як новий етап історії 

неаполітанської пісні, що справедливо, враховуючи масове поширення жанру 

завдяки популярності новітніх пісенних фестивалів (у Неаполі, Санремо), 

виникненню цілої плеяди поетів, композиторів, співаків, що сприяли 

оновленню давньої традиції. Поряд із тенденціями збереження та подальшого 

розвитку жанру, завдяки функціям мас-медіа, виявляються і риси кризи, 

викликані пристосуванням неаполітанської пісні до вимог часу, втрачанням 

деяких класичних ознак (послабленням поетичної сторони, порушенням 

зв‘язків з фольклорними джерелами, схильністю до іноземних музичних 

впливів). Пошук шляхів оновлення сприяє відродженню неаполітанської 

шенеджати – народного театрального жанру, в якому спів чергується із 

декламацією та мелодекламацією (співак М. Меролі), а також створенням 

різноманітних музичних проектів, в яких фольклорні першоджерела 

поєднуються із принципами академічної музики (Р. Де Сімоне, Nuova 

Compagnia di Canto Popolare), рок-опери (гурт Osanna), ритмами інших 

музичних стилів (Peppino di Capri, Napoli Centrale та ін.). Новим явищем 

останніх десятиліть ХХ століття стає формування нової мелодійної 

пісні / musica neomelodica – піджанру, котрий і сьогодні має своїх 

прихильників у регіонах Південної Італії.  

Доповненням до стислого історичного огляду стають наведені у статті 

списки імен авторів та виконавців від 1900 року, а також списки пісень ХІХ 

та ХХ‒ХХІ століть. Доречним здається перелік музичних інструментів, що 

традиційно використовувалися у народній традиції, музичних видавництв і 

навіть фільмів з неаполітанськими піснями. Віддаючи належне фактологічній 

цінності даної статті на тлі загальної відсутності матеріалів, зазначимо, що 
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найбільшої уваги приділено історії жанру у ХХ столітті, тоді як минулі епохи 

– романтична, наприклад, ‒ висвітлені значно скромніше, а доба 

Середньовіччя та Ренесансу – і того менше. Перелік імен, назв зразків, 

викликаючи справжній інтерес, нажаль, залишається лише списком, не 

підкріплюючись додатково інформацією. Все це підтверджує необхідність 

доповнення інформації за обраною темою і напрямком музики, що давно 

підкорила весь світ і перетворилася на оригінальну, самобутню область 

музичного мистецтва зі своїми законами та жанровою системою.   

У російськомовному науковому дискурсі матеріалів щодо 

неаполітанської пісні також вкрай мало: з доступних назвемо анотації у 

Великій радянській енциклопедії [39], коротку статтю у Музичному 

енциклопедичному словнику [42] та нарис в історичному путівнику про 

південний регіон Італії О. Москвіна та С. Буригіна [36]. У енциклопедичних 

Словниках 2000 та 2009 року [40; 43] неаполітанську пісню визначено дуже 

стисло та однаково, як побутову та естрадну ліричну, котрій притаманні 

співучість, пластичність мелодії, експресивність. Часом виникнення визнано 

XVIII століття. Енциклопедії [39; 42] надають більш розгорнуту 

характеристику. Окрім традиційного визначення неаполітанської пісні як 

жанру естрадної та побутової пісні, ліричної, пластичної, з виразною 

кантиленою, надано короткий перелік імен найбільш відомих авторів, 

переважно другої половини XIX століття (Т. Коттрау, П. Тості, Л. Ден‘я, 

М. Коста, Е. Куртіс та ін.) [42]. Дещо розширено уявлення про витоки. У 

якості головного джерела вказується опера-buffa XVIII століття, що одразу 

породжує певну дискусійність: чи насправді опера породила цей малий жанр-

супутник? Або, навпаки, неаполітанська пісня увійшла у простір 

академічного мистецтва? Як виявляється зараз, згідно останніх досліджень, 

Canzone Napoletana являє насправді дуже складний і до кінця невивчений 

феномен мультижанрових та стильових впливів різного історичного 

походження.  

Ще більш деталей містить стаття у Wikipedia [41]. Серед важливих 
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вкажемо й досі обов‘язкове використання неаполітанського діалекту 

італійської мови, виконання переважно чоловіками, а також розширення 

уявлень про ареал розповсюдження жанру – народна музично-поетична 

творчість регіону Кампанія. Тобто неаполітанська пісня пов‘язується з 

традиційною культурою, фольклором, що дозволяє вийти за межі суто 

естрадного буття жанру. Цікаво, що у порівнянні із україномовної статтею з 

Wikipedia [44], що вже детально була розглянута нами, російськомовний 

матеріал виглядає дуже стислим, немов коротка анотація, ключову роль в 

якому виконує список найбільш видатних неаполітанських пісень з 1842 до 

1964 року. Більшість позицій з даного списку є активними, тобто забезпечені 

інформацією щодо походження пісні, авторів, її використання у творчій 

практиці ХХ століття, наприклад, у фільмах, художній літературі.  

В путівнику О. Москвіна та С. Буригіна [36] розповідь про 

неаполітанську пісню розміщено майже наприкінці «книжкової подорожі» 

найславнішим містом світу, що знайомить читача з найбільш цікавими 

географічними об‘єктами, історико-архітектурними пам‘ятниками Півдня 

Італії, релігійними та фольклорними традиціями. Жанровий формат книги не 

передбачає ні презентації наукових відкриттів, ні оновлення традиційних 

уявлень про об‘єкт дослідження. Лаконічний огляд культурних традицій 

регіону пояснює популярну форму подачі інформації про неаполітанську 

пісню, як презентації «туристичного товару», або сувеніру, тобто: увага до 

головних подій та найбільш славетних зразків («Санта Лючія», «Марек‘яре», 

«О соле міо», «Фунікулі-фунікула»). У порівнянні з іншими матеріалами 

зрозумілим є і першоджерело інформації, представленої у нарисі С. Буригіна 

та О. Москвіна. Як і у випадку зі статтею з української Wikipedia 

фактологічним фундаментом виступають дослідження італійських авторів, а 

саме Pasquale Scialo [160]. Таким чином, підводячи деякі підсумки щодо 

розкриття обраної нами теми у музикознавчій практиці України та Росії, 

зазначимо, що і у критичному осмисленні неаполітанської пісні, і в 

сприйнятті музичних зразків цього жанру склалися стійкі шаблони, що 
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складають хибні уявлення про обізнаність явищем, блокуючи будь-які наміри 

вийти за межі поширеної інформації.  

Не менш критичною здається ситуація з вивченням цього жанру у 

музикознавстві Китаю, де здійснені лише перші кроки в опануванні цього 

напрямку. Між тим інтерес до неаполітанських пісень підвищений, що можна 

пояснити їх надзвичайною мелодійністю та співзвучністю китайським 

зразкам, а також активним включенням канцон у репертуар академічних 

співаків. Свою роль зіграла і неминуща популярність італійської оперної 

музики романтичної епохи, зокрема, творів Г. Доніцетти, у творчості котрого 

споріднені зв‘язки з неаполітанською музикою зумовлені самою біографією 

композитора. В останнє десятиліття з‘явилося чимало досліджень про 

неаполітанську музику. Початок було покладено ще в останні десятиліття ХХ 

століття працями Сон Цзін (Song Jing [182]), Ву Ши Кай (Wu Shikai [183]), що 

звернулись до аналізу «неаполітанської гармонії». На сучасному етапі ця тема 

продовжена Пей Йісі (Pei Yisi [181]). Про причини розквіту і занепаду 

неаполітанської опери XVII − першої половини XVIII століття розмірковує 

Лю Шаньшань (Liu Shanshan [180]). Безпосередньо питанням типології 

жанру неаполітанської пісні присвячені дослідження Фанг Яхонг (Fang 

Yahong [178]) і Чан Цзін Ге (Chang Jinge [177]). Обидва автори підкреслюють 

самобутність неаполітанських пісень, що потребують володіння вокальною 

технікою, у поєднанні з яскравою емоційністю та «співом серцем». Серед 

факторів, що вплинули на походження жанру, вказуються і мальовниче 

географічне положення Неаполя, його історична роль у розвитку італійської 

музичної культури, значення конкурсів ліричної пісні, зокрема Festa di 

Piedigrotta. Зроблено узагальнення про зміст і засоби музичної виразності 

відомих пісень. До стійких характеристик автори відносять перевагу 

двочастинної простої форми (АВ), тридольність, танцювальність, 

домінування музичного руху в характері баркароли, часте зіставлення 

однойменних тональностей, модуляцій. Основною темою змісту називається 

любов (до рідної землі, міста, жінки). Обидва автори наводять у приклад 
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взірці – визнані еталони неаполітанської пісні «Санта Лючія» Теодоро Котрау 

(1850), «Фунікулі-фунікула» Паоло Тості, Луїджі Денца (1880), «Повернись у 

Сорренто» Ернесто де Куртіса (1902) та ін. «Золотим століттям» 

неаполітанської пісні Фанг Яхонг за вже усталеною традицією називає 1930-

ті роки у зв‘язку зі світовою популярністю жанру.  

Вітаючи появу робіт по даній темі в китайському музикознавстві, не 

можна водночас не відзначити їх певну однотипність, спричинену 

відсутністю прямого доступу до вивчення нотного, поетичного, 

бібліографічного матеріалу. Це – об‘єктивна причина, яку частково 

виправляють сьогодні інтернет-ресурси, надаючи можливість познайомитися 

ближче з деякими рідкісними зразками. Нажаль, на даному етапі моїм 

співвітчизникам-науковцям доводиться прямувати вже уторованим шляхом, 

здійснюючи ряд тих же помилок у пізнанні цього цікавого жанрового явища, 

обмежуючись згаданими вище музичними зразками, що перетворилися на 

шаблон слухацьких уявлень, заслоняючи справжній образ неаполітанської 

пісні. Для його відродження дослідникам приходиться прикладати багато 

зусиль, бо мова йде про пошуки нотних зразків, які залишаються на сьогодні 

бібліографічною рідкістю, а також інформації, що здебільшого зосереджена у 

зарубіжних наукових джерелах. Тому звернення до праць італійських 

дослідників вважається цілком закономірним.  

Між тим, як зазначають науковці, ситуація з вивченням традиційної 

музичної культури півдня Італії ще потребує чимало зусиль. За словами 

провідного дослідника неаполітанської пісні Рафаеля Ді Мауро / Raffaele Di 

Mauro [135], на сьогоднішній день зібрано грандіозну колекцію матеріалів, як 

письмових (рукописів, партитур, окремих папірців), так і усних (у вигляді 

аудіо та відеозаписів рідкісних народних пісень). Це – більше тисячі виданих 

Canzone Napoletana для голосу та фортепіано, більше трьохсот пісень у 

вигляді «летючих папірців» для широкого розповсюдження серед місцевих 

жителів, кілька тисяч усних зразків, що були записані та розшифровані 

впродовж етномузичних експедицій у ХХ столітті [136].  
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Передумови сучасної наукової думки, спрямованої на вивчення 

музичного фольклору півдня Італії, вперше виникли у XIX столітті. 

Безумовну художню та науково-документальну цінність має ряд 

етнографічних праць того часу з питань народних танців (Філіппо Чіреллі, 

Анджело де Губернатіс, Джузеппе Пітре, Гаспаро Унгареллі, Карло Блазіс та 

інші), що були написані у стилі своєї доби: хоча і з певною долею 

романтизації, але з розумінням широкого культурного контексту і 

прагненням до диференціації танцювальних видів відповідно до 

особливостей регіональної лексики. Враховуючи, що танцювальні народні 

форми, які супроводжуються піснями, були синкретичними по суті, тобто 

містили окрім хореографічного також і музично-поетичний компонент, 

подібні праці можна вважати певним внеском і у формування музикознавчої 

думки з питання Сanzone Napoletanа.  

У контексті загальної зацікавленості романтизму явищами народної 

культури музикознавчі розвідки носили більшою мірою практичний характер 

– збору та запису поетичних текстів неаполітанських пісень, нотної фіксації 

зразків усної творчості. Першою у цьому напрямку стала збірка «Passatempi 

musicali» Г. Л. Коттрау (1824), до котрої увійшли 104 неаполітанські пісні
2
 

[84]. Більше половини з них були старовинними зразками, що давно 

закріпилися в народній пісенній практиці. Інші представляли результат 

композиторської праці самого Г. Л. Коттрау, котрий писав свої вокальні 

мініатюри в дусі традиційної Сanzone Napoletanа. Саме з даної збірки 

розпочався процес стрімкого «просування» неаполітанської пісні у системі 

жанрів романтичної епохи. Окрім численних перевидань «Passatempi 

musicali», які поповнювалися новими зразками, почали друкуватися збірки 

під редакцією інших авторів. Тільки в період з 1843 по 1855 рік було видано 

дев‘ять пісенних збірок Франческо Флорімо, куди увійшло більше дев‘яноста 

зразків. Значною віхою став і тритомник «Відлуння Неаполя» / «Eco di 

Napoli» (1877 [137−139]) Вінченцо де Мельо / Vincenzo de Meglio, що налічує 
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 Докладніше на ній ми зупинимося у підрозділі 3.1. 
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150 пісень. На сьогоднішній день дані збірки репрезентують нотно 

задокументований зріз неаполітанської культурної традиції, звукового 

контексту XIX століття, на який все частіше звертають увагу сучасні 

дослідники.  

Активна фаза вивчення пісенної традиції півдня Італії припадає на 

середину ХХ століття, що відображало загальні тенденції європейського 

мистецтва того часу – повсюдним сплеском інтересу до фольклору як з боку 

композиторів, так і дослідників, свого роду «відповіддю» на неофольклоризм 

перших десятиліть епохи, пошуки І. Стравінського, Б. Бартока. В Італії ці 

процеси були пов‘язані з діяльністю Дієго Карпітелла / Diego Carpitella 

(1924−1990). Музичний критик, професор етномузикознання
3
, він широко 

висвітлював питання сучасного йому культурного життя Італії та інших 

європейських країн, цікавився класикою, авангардом, формами легкої 

музики. Особливу роль зіграв у дискусії 1950–1960 рр. про масову культуру, 

що розгорілася у післявоєнній Італії, виступивши на боці захисників і 

популяризаторів італійського фольклору. Як журналіст та дослідник, 

записував народні пісні, брав активну участь в етнографічних експедиціях, в 

створенні звукових архівів, радіо- та телепередач з питань вивчення, 

збереження та поширення італійського фольклору. Співпрацюючи з Centro 

Nazionale Studі di Musica Popolare у 1952–1958 рр., зібрав більше 5000 

фольклорних зразків. Особливу увагу приділяв музиці півдня Італії, 

розглядаючи її як кардинально «іншу» селянську культуру, котру ще 

належить відкрити та інтегрувати [95; 171]. Розвивав у цьому відношенні ідеї 

Ернесто де Мартіно / Ernesto de Martino (1908–1965) – італійського 

антрополога, філософа, історика релігій, який відомий дослідженнями 

поховальних ритуалів Луканії і тарантизму в регіонах Неаполя та Сицилії 

[107]. 

Д. Карпітеллу також вважають основоположником італійської 

етнохореології – науки з дослідження народної хореографії [79−81]. Завдяки 
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 В університетах: Д‘Аннунціо К‘єті і Пескара, Ла Сапієнца в Римі. 
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йому, у 1970‒80-х роках в Італії сформувалась «система вивчення народного 

танцю, заснована на конкретно-практичних і антропологічних матеріалах з 

подальшим теоретико-методологічним аналізом» [45, с. 52]. Це дозволило 

зацікавити приватні дослідні асоціації та залучити їх до поширення 

аудіовізуального матеріалу (записів танцю), до складення бібліографічних 

списків літератури з даних питань. Яке це мало значення для сучасної 

методології вивчення неаполітанської культури розкриває Норетта Нора у 

своїй статті [45]. Представниця Італійської асоціації досліджень танцю 

підкреслює, що, незважаючи на крокі, що зроблені у напрямку 

систематизації, й досі порушена важлива проблема формування джерельної 

бази дослідження народної культурної спадщини Італії. І хоча мова йде про 

необхідність системного дослідження народної хореографії, яке до сих пір не 

склалося в стійку традицію, питання не втрачає своєї актуальності і для 

музикантів.  

Не можна не сказати і про діяльність Роберто де Сімоне / Roberto De 

Simone (нар. у 1933 р.) – італійського театрального режисера, композитора і 

етномузикознавця, засновника Нової компанії популярної пісні / Nuova 

Compagnia di Canto Popolare (з 1967 р. по тепер. час). З огляду на 

обмеженість інформації навіть щодо таких видатних у своїй області фахівців, 

наведемо деякі факти творчої біографії маестро. Неаполітанець, представник 

артистичної династії в декількох поколіннях, Р. де Сімоне отримав класичну 

музичну освіту в консерваторії Сан-П‘єтро в Неаполі, проявивши блискучі 

здібності соліста. Виконуючи в студентські роки фортепіанні концерти 

В. Моцарта, Л. Бетховена, відрізнявся тим, що завжди складав власні 

авторські каденції. Після закінчення консерваторії пробував себе в різних 

музичних професіях: працював концертмейстером, переписувачем партитур, 

грав в джазових колективах. З початку 1960-х років присвятив себе 

композиторській діяльності в області театральної музики, був 

аранжувальником музики в знаменитій телепередачі Senza Rete (шоу, в якому 

естрадні співаки «наживо» виступали під акомпанемент великого 
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симфонічного оркестру). Поряд з захопленням популярною музикою Р. де 

Сімоне з консерваторських років питав неабияку професійну зацікавленість 

фольклором. У 1960-ті роки він занурюється в інтенсивне вивчення народної 

традиції в її історичних, релігійних, художніх, музичних аспектах; приймає 

участь у етно-антропологічних дослідженнях народної спадщини внутрішніх 

районів Кампанії. На цьому шляху він приєднується до таких відомих 

учених, як Дієго Карпітелла, спираючись у власних наукових дослідженнях 

на результати фольклорних експедицій. Ці принципи визначали і творчу 

діяльність заснованої ним Нової компанії популярної пісні.  

Обравши своєю метою відновлення та відродження музичної спадщини 

народної традиції Кампанії, як усної, так і письмової, музиканти групи 

досліджували рідкісні, зникаючі матеріали, які збирали по селах цього 

району, записуючи їх від народних виконавців на фестивалях, ярмарках 

народної творчості, релігійних урочистостях. Паралельно проводилася 

робота по вивченню стародавніх архівних матеріалів стосовно пісенних форм 

минулого – віланели, лауді, стработті, особливостей їх виконання, 

інструментарію, що використовувався у традиційній музиці Неаполя і 

Кампанії. Таким чином, концертна діяльність Nuova Compagnia di Canto 

Popolare спиралася на серйозний науковий фундамент. 17 альбомів Nuova 

Compagnia di Canto Popolare, видані за 50 з зайвим років, є наочним 

підтвердженням кропіткої праці; вони являють собою унікальну антологію 

музично-поетичної творчості неаполітанського регіону XVII–XIX століть 

[159; 149]. Рух у напрямку поєднання аутентичної достовірності та 

підкреслено артистичної манери виконання з елементами сучасної естрадної 

музики сприяли величезному успіху проекту Nuova Compagnia di Canto 

Popolare протягом великого часу та популяризації неаполітанської пісні 

минулих століть.  

Поряд з Nuova Compagnia di Canto Popolare в Італії існувало протягом 

ХХ століття чимало ансамблей, які розвивали напрямок повернення у 

сучасний музичний контекст унікальної спадщини народної неаполітанської 
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пісні XVI−XIX. Назвемо лише Xanti Yaca та Accordone (Guido Morini / Marco 

Beasley с участием Pino De Vittorio), чиї виконавські версії неаполітанських 

пісень були залучені нами у якості матеріалу дослідження. Зокрема, завдяки 

аудіоматеріалам в запису Nuova Compagnia di Canto Popolare (керівник 

Роберт де Сімоне), ансамбля Accordone автору даної дисертації вдалося вийти 

за рамки сталих шаблонів відносно неаполітанської пісні. Знайомство зі 

справжнім звучанням народного мистецтва дозволило осмислити та 

узагальнити уявлення про первинний етап еволюції жанру, його витоки у 

XVI−XVII століттях (Ян Фуїнь). Серед солістів також існує ціла генерація 

самобутніх виконавців, для вивчення якої потрібне окреме дослідження. 

Серджіо Бруні, Роберто Муроло – лише одиниці, чия виконавська-акторська 

майстерність в інтерпретації неаполітанських пісень дозволила нам 

наблизитися до унікальності цього явища.   

Дослідницька проблема полягає у труднощах реконструкції пісенних 

зразків XVI−XIX століть, відновлення їх точної хронології, авторства, 

проведення порівняльного аналізу численних редакцій, осмислення процесів 

історичної еволюції. Ця ситуація є відомою для більшості вчених етнологів, 

що по суті займаються музичною археологією, вертаючи з небуття майже 

втрачені зразки минулого. На масштабність виконаної в Італії у цьому 

напрямку дослідницької роботи вказує і визнаний авторитет з питань 

неаполітанської пісні Рафаель Ді Мауро / Raffaele Di Mauro. Автор численних 

досліджень у статті про збірку «Passatempi musicali» він фактично розкриває 

алгоритм відтворення історично достовірного вигляду неаполітанських 

пісень [135]. Зокрема, він пише про проведення порівняльного аналізу 

існуючих писемних джерел попередніх століть (рукописи, окремі аркуші, 

партитури тощо) з аудіозаписами, що були зроблені у другій половині ХХ 

століття під час відомих етномузикознавчих досліджень Carpitella / Дієго 

Карпітелла, De Martino / Ернесто де Мартіно, De Simone / Роберт де Сімоне та 

ін. Даний досвід виявився досить плідним, оскільки дозволив уточнити, які зі 

старих зразків все ще утримуються у репертуарі сучасності, хоча і 
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виконуються інакше, ніж аутентичний оригінал. Таким чином, завдяки 

процесам національного самовизначення, що охопили Італію у другій 

половині ХХ століття, у етномузикознанні було здійснено вирішальний 

прорив у вивченні музично-поетичної спадщини неаполітанського регіону, 

що є серйозною підмогою для будь-якого дослідника, котрий звертається до 

даної теми.  

Яскравим підтвердженням правомочності розпочатого Д. Карпітелою у 

1950-х роках руху, щодо вивчення пісенної спадщини півдня Італії, став вихід 

однієї із фундаментальних праць в історії неаполітанської пісні, що вмістила 

в себе відомості про історію жанру, авторів, виконавців, конкурси і 

фестивалі. Мається на увазі Енциклопедія неаполітанської пісні / Enciclopedia 

della canzone napoletana (1968–1969) [143−145], підготовлена Етторе де 

Мура / Ettore De Mura. Поет, письменник і журналіст Е. Де Мура (1902‒1977) 

– неаполітанець за походженням, шанується у себе на батьківщині як 

хранитель традицій рідної культури та, зокрема, неаполітанської мови, 

котрою він писав свої літературні твори і тексти для пісень. Але особлива 

заслуга Мастре полягає в зборі та узагальненні інформації з історії 

неаполітанської пісні, участі в організації фестивалів пісні. Будучи 

пристрасним колекціонером, Е. де Мура на протязі багатьох років збирав всі 

можливі матеріали про Неаполь. Сьогодні в Кастельнуово зберігається 

передана ним у дар грандіозна колекція, до котрої увійшли тисячі книг про 

Неаполь, фотографії та газети, автографи і портрети, платівки та листи, 

гравюри, вироби з кераміки і фарфору, малюнки та афіші найстарішого 

театру естради і драми, ноти і копії, летючі папірці, на котрих були 

надруковані вірші пісень для поширення в місті, а також велика кількість 

друкованих ілюстрованих видань, присвячених фестивалю Piedigrotta, що 

свідчили про високий рівень видавничої продукції, котра об‘єднала зусилля 

талановитих художників-ілюстраторів. Цікавою частиною цієї діючої 

композиції є письмово зафіксовані свідчення неаполітанців – фрагменти їх 

спогадів, сімейних легенд, розповіді про особисті враження від пісенних 
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фестивалів у Piedigrotta. Завдяки такому підходу, багато моментів і 

організації фестивалів, і самого контексту побутування неаполітанської пісні 

не стиралися як остаточно застарілі, а залишалися в колективній пам‘яті як 

важливі віхи історії жанру.  

Значимість цієї експозиції не тільки в унікальності і всеосяжності 

матеріалів, які сьогодні представляють культурну та наукову цінність. 

Важливим є сам підхід колекціонера до відбору артефактів. Е. Де Мура 

сприймав неаполітанську пісню не просто як прославлену традицію 

минулого, а як живе мистецтво, надзвичайно сучасне і людяне. Беручи 

безпосередню участь в її розвитку через складання текстів пісень, Е. Де Мура 

виступив кропітким і ґрунтовним дослідником даного музичного жанру, 

максимально точним і витончено ліричним одночасно. Частина матеріалів 

лягла в основу підготовленої ним Енциклопедії неаполітанської пісні в трьох 

томах загальним об‘ємом в 1548 сторінок. У Першому томі (491 сторінки) – 

представлена історична панорама жанру зі списками поетів, музикантів, 

ілюстраторів і видавців, що зробили внесок у розвиток canzone napoletana. 

Другий том (499 сторінок) присвячено виконавцям, котрі прославилися у 

цьому жанрі: від Енріко Карузо до Дженнаро Паскуарієлло, від Серхіо Бруні 

до Маріо Треві, від Джильди Міньонетт до Міни, від Сальваторе Папаччо до 

Маріо Мерола, від Етторе Петроліні до Тедді Ріно, від Роберто Муроло до 

Вітторіо Парізі. У Третьому томі (538 сторінок) зібрана інформація по 

неаполітанським театрам, фестивалям Неаполітанської пісні, Гран-

фестивалю П‘єдігротта і самим пісням. Останні діляться по тематиці і по 

успіху [108].  

Через тридцять сім літ після єдиного випуску Енциклопедії Де Мура, 

котра через малу кількість копій перетворилася на справді бібліографічну 

рідкість навіть в Італії, своєрідною «відповідю» на цю грандіозну роботу 

стала Нова ілюстрована енциклопедія пісні / Nuova enciclopedia illustrata 

della canzone napoletana, підготовлена істориком і журналістом П‘єтро 

Гаргано / Pietro Gargano. Редактор та головний оглядач газети «Mattino», він 
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відомий в Італії своєю зацікавленістю історією і традиціями Півдня Італії 

[153]. Серед робіт різної спрямованості особливу увагу приділяв 

неаполітанській пісні і фестивалю П‘єдігротта, про що свідчать його нариси 

за даними темами, а також дві біографії великого тенора Енріко Карузо – 

виконавця, що зіграв свою роль в популяризації неаполітанської пісні. Нова 

енциклопедія стала для П. Гаргано своєрідним етапом його творчої 

діяльності як журналіста та історика. На протязі дев‘яти років – з 2005 по 

2016 рік – були опубліковані сім томів. Була виконана величезна робота по 

доповненню вже існуючого дослідження Де Мура: з урахуванням еволюції 

розширено список авторів, виконавців і, власне, творів. Оновлено біографічні 

нариси. Відомості про пісенні зразки і події розцвічені анекдотами, 

висловлюваннями самих артистів, великою кількістю зображень (фото, 

ілюстрацій). Включено пласт сучасного пісенного матеріалу (першого 

десятиліття ХХІ століття). Незважаючи на суттєве збагачення фактологічної 

бази за темою неаполітанської пісні, здійснене у Новій енциклопедії, роботу 

свого попередника П. Гаргано оцінював як і раніше дуже високо: «Де Мура 

бул героєм. Його робота вийшла у 1968-му, коли не було комп‘ютера та 

Інтернету, і всі дослідження проводились ним по реальному ―наживо‖, через 

спілкування, пошук та переробку інформації» [153]. Свою роль П. Гаргано 

пов‘язував з умовним завершенням роботи Де Мура та більшим ухилом в 

сферу журналістики, рухом у бік критичної оцінки як особистостей (авторів, 

виконавців), так і музичних подій. Актуальною на думку автора є збереження 

історичної пам‘яті та відродження з небуття втрачених зразків, оскільки на 

сьогоднішній день відомо не більше двохсот пісень з величезної спадщини 

цього унікального жанру. Провину у цих процесах П. Гаргано покладає на 

тих «зарозумілих інтелектуалів», за його висловом, котрі «викинули 

неаполітанську пісню в сміттєвий кошик як непотрібний і ―провінціальний‖ 

матеріал <…> як вицвілу листівку, час якої минув» [102]. 

За думкою П. Гаргано, висловленою ним в інтерв‘ю, сучасна 

неаполітанська пісня як явище не втрачає своєї привабливості в сучасному 
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музичному світі, завдяки нетривіальності поетичної складової, 

оригінальності мелодики, оновленню її за рахунок нових стилістичних 

впливів. Саме природжена музичність неаполітанців не дозволяє традиції 

перериватися. Історик переконаний в значущості фестивалів для еволюції 

неаполітанської пісні: і фестивалю в П‘єдігротта, котрий почав офіційно 

проводитися з XIX століття, і Неаполітанського фестивалю (1952–1971, 

згодом з перервами ‒ аж до 2004 року). Їх роль в популяризації даного 

музичного продукту, його широкого розповсюдження по всьому світу є 

незаперечною. Але крім чисто музичної історії ці пісенні змагання виступали 

і камертоном настроїв суспільства, виказуючи ідеологію епохи, прагнення 

представників різних соціальних груп, а у ХХ столітті нерідко мали гострий 

соціально-політичний підтекст.  

Потреба в узагальненні матеріалу, фактологічному доповненні, 

уточненні історичних фаз неаполітанської пісні як самобутнього жанру – дані 

процеси не припиняються й досі. Доказом є видання чергової – третьої за 

рахунком Енциклопедії неаполітанської пісні під редакцією молодого автора 

Джованні Баттіста [106]. Від роботи Де Мура її відрізняє інший принцип 

організації матеріалу – історичний, загостреність уваги виключно на 

пісенних зразках в їх історичному контексті, на відміну від більш 

комплексного показу жанру у Е. Де Мура через об'єднання бібліографічного, 

текстологічного, персоналістського підходів. I том Третьої Енциклопедії 

охоплює період з 1200 по 1938 рік. II-й – з 1939 по 2018 рік, вміщуючи 

новітні зразки жанру, створені сучасними авторами. У III томі – всі п‘єси 

розташовано в алфавітному порядку. Уже вказувалося на те, що перша з 

виданих енциклопедій неаполітанської пісні (Е. Де Мура) перейшла в 

категорію бібліографічно рідкісних видань навіть в самій Італії. Нажаль, 

наступні дві праці (П. Гаргано та Дж. Баттіста) також не є джерелами вільно 

доступними. Але виключати їх внаслідок цього із загального огляду 

літератури про неаполітанську пісню не представляється правильним, 
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враховуючи актуальність проблеми відтворення в сучасному музикознавстві 

повноцінної картини розвитку жанру.  

 

1.2. Періодизація неаполітанської пісні в дослідженнях Р. Ді Мауро 

Величезна заслуга в усуненні білих плям в історії неаполітанської пісні, 

в дослідженні стильових процесів формування жанру належить одному з 

провідних фахівців сучасності Рафаелю Ді Мауро. Професор Римського 

університету, він пильно вивчає в своїх роботах період з 1824 по 1879 рік, 

котрий, на його думку, став визначальним для формування «класичного» 

канону неаполітанської пісні, що прославив Неаполь в усьому світі як 

«співаюче місто». Згідно з концепцією Р. Ді Мауро вказане 50-річчя можна 

представити у вигляді трьох періодів, котрі тісним образом пов‘язані з 

діяльністю французької династії Коттрау, що розмістилася у Неаполі – 

Гійома-Луї (батько) і Теодоро (син). Початковий чи prima fasa – це 1824‒

1839 роки. Він може вважатися епохою «Passatempi musicali» ‒ першої для 

Італії збірки народних неаполітанських пісень, підготовленої та виданої 

Гійомом-Луї Коттрау у 1824 році
4
. З одного боку, це сприяло розквіту 

музичної видавничої справи на Півдні Італії, оскільки Г. Коттрау взяв на себе 

керівництво видавничим домом Bernardo Girard & Co., та формування 

музичної індустрії в цілому. З іншого, активізація нотодрукування сприяла 

просуванню на музичний ринок пісенної творчості Г. Доніцетті, В. Белліні, 

Гільельмо і Теодоро Коттрау, поета С. Меркаданте та неаполітанської пісні 

як такої, затвердженню її в музичному контексті Європи. У цей період 

різноманітні варіанти виконання неаполітанських пісень, що традиційно 

існували в народному середовищі, «легалізуються» в стійкі форми 

комунікації між слухацькою аудиторією і музикантами. До таких автор 

відносить діяльність viggianesi, canta-rinaldi, improvisatori. Viggianesi були 

мандруючими музикантами, що спочатку прибули з провінції Вігджано. 

Вони вважалися хранителями народних пісенних традицій, виконуючи 

                                                           
4
 Детальніше на цій збірці і заслугах Г.-Л. Коттрау ми зупинимося в Розділі 3 даної дисертаційної роботи. 
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різдвяні пісні, тарантели і інші народні пісні, а також оперні арії 

Дж. Чімарози, Н. Йомеллі, С. Меркаданте, Дж. Россіні і В. Белліні. Вони 

виступали в Неаполі як правило в портових районах і на муніципальній 

площі, маючи особливий успіх серед lazzaroni – представників нижчих 

верств суспільства, бідноти, що особливо густо населяла цей район. Саме 

viggianesi користувалися «летючими папірцями» з текстами та мелодіями 

популярних пісень, являючись одночасно і їх розповсюджувачами.   

Популярністю користувалися і виступи canta-rinaldi – оповідачів, які 

мелодійним голосом під акомпанемент гітари або мандоліни оповідали про 

діяння лицаря Рінальдо – центрального персонажа лицарських поем 

«Закоханий Роланд» Боярдо (1483) та «Несамовитий Роланд» Аріосто (1532), 

як і раніше популярних на Півдні Італії у XIX столітті. Музично-поетичний 

переказ подвигів Рінальдо доповнювався подіями сучасності – розповідями 

про подвиги розбійників і піратів. Так, за думкою Р. Ді Мауро кодекс 

«злочинного світу» отримував «прописку» в фольклорній творчості регіону 

Кампанья, вигадливо переплітаючись з класичними зразками поезії 

Ренесансу. Ще однією категорією музикантів, представлених в Неаполі в 

більшій мірі, ніж в інших регіонах, були improvvisatori – автори віршів на 

будь-яку запропоновану тему, котрі декламували під акомпанемент 

музичного інструменту. Нагадаємо, що явище імпровізаторства було широко 

поширене в селянському середовищі, будучи однією з стійких форм традиції 

віршування багатьох народів. Привнесене в простір міст бродячими поетами, 

в більшості своїй представниками найнижчих станів, імпровізаторство як 

професійне захоплення стало популярним і серед представників вищих 

верств. Згідно досліджень Benedetto Croce [92] розквіт творчості 

імпровізаторів припадає на період з 1690 по 1840-ті роки, хоча інформація 

про них відома вже з XVI століття, а згадування продовжуються аж до кінця 

XIX століття. Про імпровізаторів залишилося чимало свідчень в мемуарах 

мандрівників і творах художньої літератури епохи Просвітництва і 

Романтизму. Про них пише В. Гете («Італійські подорожі»), К. Гольдоні 
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(комедія «Поет-фанатик»), мадам де Сталь («Корінна, або Італія»), 

Г. Х. Андерсен (роман «Імпровізатор»), В. Одоєвський (повість 

«Імпровізатор»), О. Пушкин («Єгипетські ночі») та ін. Говорячи про 

неаполітанських імпровізаторів-пісенників Р. Ді Мауро підкреслює їх 

широку обізнаність не тільки в питаннях поетичних стилів і форм, але і 

музичного мистецтва, як народнопісенного, так і академічного. Деякі з них 

підтримували дружні стосунки з композиторами-сучасниками, як наприклад 

Ніккола Соле / Niccola Sole з Дж. Верді. Для розкриття таланту 

імпровізаторів існували різні можливості: крім вистав на площі Ларго дель 

Кастелло, виступів в портових районах, також участь і в «пісенних дуелях» 

або конкурсах «пісень доньок» / canti a figliola. Пояснимо, звернувшись за 

допомогою до книги Іди Марфелли / Ida Marfella [132], що «canti a figliola» 

являють собою пісні, пов‘язані з релігійним святом шанування «Чорної 

Мадонни» в абатстві Моневерджине, який припадає на 2 лютого – на 

католицьку дату свята Стрітення
5
. По його закінченню, змагання співаків 

переносилося з абатства в містечко Ноле, де співаки-імпровізатори 

розташовувалися на балконах будинків і змагалися на очах у публіки.  

Друга фаза датується Р. Ді Мауро п‘ятнадцятиліттям 1840‒1855. На 

його думку, успіх Te voglie bene assaje спровокував сплеск інтересу серед 

композиторів до жанру неаполітанської пісні. Ключовою фігурою цього 

періоду є Франческо Флорімо. Історик неаполітанської музичної школи, 

вчитель співу, але також і автор романсів, вокальних ансамблів з 

фортепіанним супроводом, пісень в неаполітанському дусі, Флорімо 

                                                           
5
 З описів І. Марфелли, це свято є найбільш шанованим з усіх, присвячених Мадонні. З самого ранку 

святкова процесія паломників починає рух з Неаполя в абатство Монтеверджине, що знаходиться в горах на 

позначці 1270 метрів над рівнем моря. Саме свято починається майже спонтанно, коли площа в абатстві 

заповнюється людьми. Стихійно виникає декілька локацій навколо музикантів і співаків, які починають 

виконувати традиційні для цього свята пісні, що неодмінно супроводжуються танцем. Їх назва «tammurriata» 

співзвучна інструменту, який супроводжує пісні – барабану з металевими пластинами, тобто тамбурином, в 

традиційному розумінні. Від себе додамо, що барабан проводить ритмічну формулу ostinato 

 
на яку накладається вокальна імпровізація співака. Використання нерідко кастаньєт в якості додаткового 

ударного інструменту, а також лідійський лад багатьох наспівів, як і сама манера співу, що нагадує кантаора 

у фламенко, вказують на східні – грецькі, албанські, іспанські впливи на музику регіону Кампанья. 
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прославився виданням в період з 1843 по 1854 рік 94 пісень, котрі згодом 

були зібрані в дев‘ять збірок.  

Його збірки, приблизно в 1853 році, знайшли друге життя, будучи 

передрукованими Рікорді. У 1858 році вийшов «Вибір кращих і оригінальних 

неаполітанських народних пісень», що майже повністю складався з творів 

Флорімо, а потім – другий, куди увійшли твори інших авторів. Зв‘язок з 

традицією міських пісень і балад прочитується у використанні Флорімо 

пісень, котрі до цього вже фігурували у збірках Коттрау, але отримали у 

Ф. Флорімо нове фактурне рішення, котре посилювало первісний характер 

досить простих зразків, надаючи їм більш концертний, ефектний вигляд. 

Деякі з них досі входять до репертуару виконавців неаполітанської пісні. Але 

справедливості заради варто відзначити, що на жаль багато зразків зі збірок 

Ф. Флорімо залишилися лише в пам‘яті, або у вигляді інформації про них. 

Представляючи бібліографічну цінність, у вільному доступі вони відсутні. Ті 

нечисленні зразки, які розміщені на сайті електронної бібліотеки IMLSP, не 

дають повного уявлення про характер композиторської роботи Флорімо з 

пісенними зразками.  

Цікавим зауваженням Р. Ді Мауро представляється вказівка на 

гібридний характер неаполітанської пісні, оскільки вже в період першої фази 

жанр відчував вплив багатьох факторів, а саме: типово усна традиція 

селянського фольклору збагачувалася міськими впливами, танцювальною 

музикою, зокрема, вальсом, котрий тріумфально затверджувався у 

європейській музиці. Сліди цієї вальсовості чітко простежуються у 

фактурному рішенні більшості збірок неаполітанських пісень, починаючи з 

Г.-Л. Коттрау. Одним з найсильніших музичних факторів, що впливав на 

Canzone napolitana, була опера. Подібні процеси синкретизму між 

«популярною» міською музикою і музикою академічної традиції в цілому є 

показовими для неаполітанської культури, починаючи ще з часів віланели 

XVI століття. Переймаючи від опери «солодкі» інтонаційно-гармонічні 

типові звороти, в умовах єдиного мелодійного простору, пісня, в свою чергу 



43 
 

впливала на жанр комічної опери першої половини XIX століття. Ряд 

композиторів починають перебудовувати оперні форми (арію, монолог, 

ансамбль), більш індивідуально вирішених по музичній композиції, в бік 

пісенних, з традиційною для них куплетно-строфічною структурою, 

характерним типом фактури та малюнком супроводу. Серед композиторів, 

що активно використовували форми неаполітанської пісні, були два брати: 

Луїджі Річчі / Luigi Ricci (1805–1859) і Федеріко Річчі / Federico Ricci (1809–

1877). Успішні автори комічних опер, котрі мали успіх за їх життя, Федеріко 

и Луїджі не просто вставляли фрагменти в неаполітанському дусі в сценічні 

твори, але й писали вокальні мініатюри у цьому жанрі. Луїджі прославився 

оперою «Свято Пьєдігротти» (1852), що присвячена відомому фестивалю 

пісні, і конкретно Тарантелою, яка набула широкого поширення як у вигляді 

вокального, так і інструментального варіанта (див.: Додаток В). Федеріко 

видав збірку пісень «Grida de Vendors».  

Ще одним композитором, котрий вніс вклад в розвиток неаполітанської 

пісні, був Нікола Де Джіоза / Nicola De Giosa (1819–1885). Окрім опер-буфа, 

останніх в історії цього неаполітанського оперного жанру, Н. Де Джіоза 

представив свій неаполітанський альбом з 20 пісень. Музику ряду з них він 

написав на тексти анонімного походження, широко відомі в суспільстві. 

Окрім П‘єтро Лабріоли та Луїджі Біскарді, за котрими слідують Паскуале 

Рондінелла, Емануелє де Роксас, Карло Емері Коен, Вінченцо Баттіста і 

Альфонсо Гверчіа, найвідомішим оперним музикантом, що працював з 

репертуаром неаполітанської пісні, безумовно, є Саверіо Меркаданте (11 

неаполітанських пісень). Окрім композиторів слід відмітити і роль 

видавництв. Наряду з тими, хто був зорієнтований на найбідніші верстви 

населення Неаполя, з‘являються і більш вишукані в художньому оформленні 

варіанти для середнього класу. Окрім текстів тут вказувалися і мелодії, 

нерідко запозичені зі збірки Г. Коттрау, як своєрідної «матричної» основи. 

Заслуговує на увагу і колекція «Pascariello» ‒ музичний альбом 

неаполітанських і сицилійських народних пісень, куди увійшли вірші на 
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національних діалектах двох Сицилій. Деякі пісні публікуються анонімно як 

«популярні пісні», декілька пісень, котрі мають підпис у тексті, підписані 

Антоніо Мільорато (можливо, самим видавцем), мелодії – це робота таких 

музикантів, як Біскарді, Лабріола, Баттіста та інші. Альбом присвячено 

одному з самих відомих вуличних співаків того часу, котрого називали саме 

Паскарієлло.  

Третій етап – 1856–1879 рр. Головним героєм цієї фази розвитку 

неаполітанської пісні є Теодоро Коттрау – син відомого Гійома-Луї. З 1856 

року він повністю взяв на себе управління видавництвом Girard, власником 

якого він став після смерті батька, прийнявши на себе функції не тільки 

видавця, але і редактора, композитора. «Вулканічна» людина з безліччю 

інтересів, як характеризує його Р. Ді Мауро, журналіст і письменник, 

Т. Коттрау отримав юридичну освіту, навіть займався політикою, але, як і 

його батько, головною справою свого життя вважав музику. 

У 1865 році він заново видає знамениту збірку неаполітанських пісень, 

підготовлену його батьком – «Музичні ігри» (варіант 1848 року зі 113 

піснями). Одночасно, в грудні 1865 року надруковано його першу особисту 

колекцію неаполітанських пісень «Brezze di Santa Lucia», до якої увійшли 

десять авторських творів, в тому числі: «Santa Lucia», «La sorrentina», «Lo 

vero Ciuccio» та інші, в тому вигляді, як їх співають на вулицях Неаполя або 

Соррентіно. У 1868 році Т. Коттрау започаткував два проекти. Першим стала 

публікація серії збірок неаполітанських пісень як самого композитора, так і 

інших авторів під загальною назвою «La Chitarra di Friso». Другий – «Eco del 

Vesuvio» – видавався протягом п‘яти років (1869–1874) і став одним із 

грандіозних нотних видань в історії неаполітанської пісні, що включав 16 

альбомів (перші п‘ятнадцать – по 6 номерів, останні – 10 пісень). Збірка 

містила в цілому сто неаполітанських пісень, тридцять з яких написані самим 

Теодоро, інші – різними композиторами «другого» і «третього покоління» 

(Флорімо, Лабріола, Біскарді, Де Джоза, Каммарано, Фішетті та ін.). Також 

представлені були деякі зі старих пісень, виданих ще Гульєльмо Коттрау. З 
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пісень Теодоро були відібрані ті, що вже публікувалися у збірці «Brezze di 

Santa Lucia» і в двох альбомах «La Chitarra di Friso». 

Крім неаполітанських пісень Т. Коттрау під псевдонімом Е. Мартеллі 

складав патріотичні і політичні пісні італійською мовою, пов‘язані з 

новинами і подіями тих років. Разом із піснями інших авторів вони 

об‘єднувалися в такі альбоми, як, наприклад, «Національні гімни вільної 

Італії» (опублікований 10 вересня 1860 року). Серед них є «La bannera de tre 

colure» на неаполітанському діалекті, яка будучи авторською переробкою 

пісні «Lo Zuoccolaro»
6
 (новий текст) стає негласним гімном нової об‘єднаної 

Італії. Після 1874 року Теодоро Коттрау створює пісенний альбом для 

королівської особи на день її народження − «40 Serenate del Golfo» (1878), до 

котрого окрім останніх композицій Т. Коттрау увійшли мініатюри інших 

авторів − Луїджі Денца і Вінченцо Валенте. 

Іншим головним героєм цієї останньої історичної фази, на зорі 

неаполітанської пісні, безсумнівно, є Луїджі Чіурацці (1831–1926), як і 

Т. Коттрау, людина з безліччю інтересів: журналіст, письменник, видавець, 

продавець книг, політичний активіст, а також автор текстів пісень. Його 

книжковий магазин свого часу став центром сходжень італійських патріотів і 

письменників. У 1868 році він опублікував першу збірку діалектних текстів 

«Fascio de Chellete nine demure and freccecarelle», куди увійшли вірші, сонети, 

тексти пісень різних авторів різних авторів. Основним досягненням 

Л. Чіурацці вважається збірка неаполітанських пісень «La Chitarra Napolitan» 

(1869), за матеріалами котрої щонеділі друкувався летючий папірець з 

піснею, а іноді і двома піснями, котрі можна було придбати чи підписатися 

на весь збірник за мізерну плату. У публікації взяли участь поети того часу 

(Мастроцінке, Марулло, Квінто, Коппола, Гарофало, Сакко, сам Чіурацці та 

ін.) і музиканти (Луїджі Маццоне, Ерріко Петрелла, Нікола Тауро, Ді Нунно 

та багато інших). У 1875 році Л. Чіурацці щомісяця видає п‘ять томів із 

загальною кількістю 211 пісень, зібрані під назвою «Популярні пісні на 

                                                           
6
 Детальніше про неї у Розділі 3.3 даної роботи. 
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неаполітанському діалекті». З п‘яти томів до нас дійшов тільки останній, так 

само як і остання публікація − «Стародавні пісні неаполітанців», зібрані 

Л. Чіурацці. 

Серед найбільш значних операцій цього останнього історичного етапу, 

безумовно, є випуск після 1870-х років знаменитої колекції «Eco di Napoli» 

Вінченцо Де Мельо, перевидана неодноразово. Спочатку вона вийшла у двох 

томах, кожен з яких містив по 50 пісень (між 1876 і 1877 роками). Пізніше 

був доданий ще один том з 50 піснями. Окрім Вінченцо Де Мельо, П‘єтро 

Лабріоли і Луїджі Біскарді, існувало багато композиторів, котрих можна 

вважати, по суті, третім і останнім «поколінням» періоду, що передує 

розквіту неаполітанської пісні: Альфонсо Паррілла, Теодоро Патерас, 

Густаво Тофан, Чезаре Россі, Антоніо Поллі, Філіппо Троїзі та Людовіко 

Перулло. З них особливої уваги, на думку Р. Ді Мауро, заслуговує Луїджі 

Біскарді. У його доробку можна знайти цікавий творчий проект під 

невибагливою назвою «Збірник неаполітанських пісень у супроводі 

фортепіано Луїджі Біскарді». Він представляє серію альбомів (насьогодні 

відомі принаймні 8) з піснями, заснованими на текстах Сарно, Мільйорато, 

Танкреді, Де Маттеїса та інших, здебільшого присвячених опису різних 

популярних «професій» Неаполя, що представлені нерідко в іронічному 

ключі, будучи переконливим підтвердженням антропологічного опису 

неаполітанського народу того періоду. Деякі з цих уривків вже були раніше 

опубліковані Біскарді в видавництвах Girard, Clausetti і Fabbricato. 

З кінця 1870-х років відбудуться зміни, пов‘язані з посиленням зв‘язків 

неаполітанської пісні з журналами і газетами. Розпочнеться епоха конкурсів 

пісні. Один з перших, хто був причетним до цього, – Луїджі Кіурацці, котрий 

у своїй газеті «Lo Spassatiempo» у липні 1877 року оголосив конкурс на 

пісню для П‘єдігротти, пропонуючи читачам написати текст на музику. Ця 

ініціатива отримала гарячий прийом, ставши в наступному десятилітті 

широко поширеним явищем. Конкурси п‘єдігроттескі, пов‘язані з газетами 

або журналами, ініціювали народження нового музично-поетичного 
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матеріалу, який презентувався на фестивалі, перетворюючи його з 

ритуального свята на новий комерційний рівень. Пісні також будуть 

змінюватися і за змістом, і за функціональністю: ліричні та любовні теми 

будуть все більш і більш переважати (визнаний лідер у цьому напрямку − 

Сальваторе Ді Джакомо), трактуючись як прості розваги (нерідко 

виконувалися в кафе-шантанах). Також музична структура пісень все більш 

буде тяжіти до пісенно-куплетної моделі АВ. 

Затвердиться і традиція «авторства», створення неаполітанської пісні 

виключно одним композитором зі збереженням його прав власництва. При 

цьому очевидною буде диференціація композиторів. Одні з них − більш 

академічні, такі як Коста, Денцу, Валенте − будуть вважатися 

продовжувачами Г. Доніцетті, С. Меркаданте та ін. Напівпрофесіонали, а 

точніше ті, хто працюватиме на стику «академічної» і «популярної» музики − 

Ді Капуа, Де Куртіс і Ді К‘яра, будуть сприйматися прямими нащадками 

Лабріоли, Біскарді та ін. І, нарешті, «аматори», такі як Е. А. Маріо, 

продовжать лінію популярних «міських» музикантів, які писали п‘єси для 

летючих папірців у 1840−1850-х роках. Новизна полягала в тому, що відтепер 

всі вони працювали не над різним музичним продуктом, затребуваним тим чи 

іншим класом, а над одним, гібридним по суті, − неаполітанської піснею, яка 

увібрала всі можливі елементи «академічної» і «популярної», легкої музики. 

Через рік після смерті Теодоро Коттрау, у 1880 році журналіст Пеппіно 

Турко і музикант Луїджі Денца створять пісню «Funiculì Funiculà», 

присвячену святкуванню відкриття фунікулера Везувій. Її успіх стане 

приголомшливим, завдяки проданим мільйонам копій друкованої версії. 

Відтак, почнеться фаза «класичного» або «золотого століття» 

неаполітанської пісні. 

 

1.3. Дослідження неаполітанської пісні у ХХІ столітті 

На сьогоднішній день доля історичного минулого Сanzone Napoletanа 

постає об‘єктом пильної уваги в Італії, про що свідчать регулярні міжнародні 
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конференції, присвячені питанням стилістики і поетики неаполітанської 

пісні, її історичного минулого, персоналіям, що здійснили значний внесок у 

становлення жанру, а також різноманітні за тематикою монографії. Серед 

тих, що мали резонанс, назвемо: Міжнародну конференцію «I Convegno del 

Gruppo di Studio sulla Canzone napoletana» (2013); конференцію на віллі 

Фіксоле Джортаунського університету, присвячену творчісті Г.-Л. Коттрау, 

художньому та соціально-культурному резонансу його збірки «Passatempi 

musicali» (23‒25 серпня 2013 року); Міжнародну конференцію «La Baia di 

Napoli. Strategie integrate per la conservazione e fruizione del paesaggio 

culturale» (2017); «Mercadante 1870−2020» Convegno internazionale ad 

Altamura (13‒14 листопада 2020 року). За матеріалами ряду симпозіумів 

створюються колективні монографії, що викликають неабиякий інтерес для 

всіх дослідників неаполітанської пісні. У зв‘язку з цим хотілося б зупинитися 

на деяких з них. Наприклад, «La canzone napoletana. Tra memoria e 

innovazione» / «Неаполітанська пісня. Між пам‘яттю та інноваціями» (2013), 

або «Neapolitan Canzone in the Early Nineteenth Century as Cultivated in the 

“Passatempi musicali” of Guillaume Cottrau» / «Неаполітанська канцона 

початку дев‘ятнадцятого століття, розроблена у ―Passatempi Musicali‖ Гійома 

Коттрау» (2015).  

Перша у цьому списку була підготовлена Групою з вивчення 

неаполітанської пісні, котра об‘єднала фахівців різного профілю – істориків, 

соціологів, антропологів, музикантів, мистецтвознавців. Дана група була 

організована з ініціативи Інституту досліджень середземноморських 

товариств (ISSM, Італія) на базі Неаполітанського університету імені 

Федеріко II з метою розкриття самобутності неаполітанської пісні, 

неповторність якої формувалася в безупинному багатонаціональному 

культурному діалозі. Результати вивчення були представлені на двох 

конференціях в alma mater (28‒29 листопада 2011 р., 7‒8 червня 2012 р.), 

склавши зміст колективної монографії «La canzone napoletana. Tra memoria e 

innovazione» / «Неаполітанська пісня. Між пам‘яттю та інноваціями» (2013) 
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[123]. Зупинимося докладніше на ряді статей, що найбільш відповідають 

профілю нашого дослідження.  

Paola Avallone у передмові до монографії вказує на таку особливість 

неаполітанської музики, як здатність до сублімації музичних традицій різних 

середземноморських народів, що стикалися з південними областями через 

географічну, торгову взаємодію [73]. У самій Італії, згідно з науковими 

результатами Інституту досліджень середземноморських товариств (ISSM), 

неаполітанська пісня вже визнана культурним феноменом, унікальність 

котрого є особливо дивною на тлі економічних проблем регіону, 

виснаженості його природних ресурсів, слабкої державної фінансової 

підтримки. На думку автора, вивчення неаполітанської пісні на 

міждисциплінарному рівні диктує розвиток таких напрямів, як: історичний 

(усвідомлення закономірностей розвитку з урахуванням кризових і 

стабільних періодів, трансформації понять), методологічний (пошук 

найбільш ефективних методик – інструментів вивчення з урахуванням 

спеціалізації, задіяння мультимедійних засобів у вигляді інтернет-платформ, 

цифрових технологій), науково-аналітичний (дослідження матеріалів), 

морфологічний (розгляд неаполітанської пісні як самобутньої гілки 

італійської музики і європейської культури в цілому). Усвідомлення 

нерозривного зв‘язку неаполітанської пісні з культурним середовищем 

південців, котрий виступає осередком знань і практик, традицій, особливого 

«стилю життя», вірувань, міфологічних і релігійних уявлень, дозволяє вийти 

за рамки стереотипних уявлень про неаполітанську пісню, що склалися також 

і в італійському мистецтвознавчому дискурсі.  

Marialuisa Stazio характеризує неаполітанську пісню кінця XIX 

століття як унікальне явище через її міцний зв‘язок з колективною пам‘яттю 

не тільки певної етнічної групи, але і європейської музики в тому числі [165]. 

Відношення до Сanzone Napoletanа як певного музичного архетипу виявляє 

недостатність методів і недосконалість інструментів аналізу для даного 

явища, з одного боку, з причини архаїчності витоків явища, що вже став 
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культурною спадщиною, а з іншого – через незавершеність його еволюції, 

зазначеної стрімкістю змін, наприклад тих, що відбулися за півтора століття 

– з 1824 по 1970 роки. Зокрема, багато зразків, створені за цей період, мають 

багато спільних рис, що дає право говорити про певну типологію, 

інтонаційно-гармонічний спільний код, хоча і з виявленням лінгвістичних, 

структурних і музично-інтонаційних особливостей. При цьому форми 

комунікації, донесення до публіки такої інформації змінювалися, 

еволюціонуючи: від «летючих» папірців до цілих «колекцій» ‒ збірок 

неаполітанських пісень, на кшталт «Passatempi musicali» Г. Коттрау; від 

авторських пісень ‒ до підключення ЗМІ у ХХ столітті, що зіграли величезну 

роль в поширенні пісенного медіа-продукту під назвою «телевізійних 

фестивалів неаполітанської пісні». В останнє десятиліття вирішальну роль в 

просуванні музичного продукту Musica Napoletana відіграють інтернет-

ресурси YouTube, Spotify, Pandora. Повністю поділяючи думку Marialuisa 

Stazio все ж додамо, що зазначені ресурси в першу чергу надають матеріали з 

неаполітанської поп-музики, тобто традиційних пісень даного регіону в 

популярній естрадній обробці. Що ж стосується пошуку дійсно рідкісних 

музичних зразків – автентичних за часом походження, особливостями 

виконання, інструментальним складом – то він в значній мірі є ускладненим і 

досі, з чим довелося безпосередньо зіткнутися і автору цього дослідження.  

Неаполітанська пісня викликає інтерес і як культурно-економічний 

феномен. Ключовою у праці М. Стаціо постає ідея про важливість 

«синергетичного функціонування», конкретно – взаємодії різних секторів 

неаполітанської культурної індустрії: публікації музичного продукту і 

подальшого його просування за допомогою театру, кінематографа, 

звукозаписних засобів, реклами, інтернету. Неаполітанська пісня 

перетворилася у насправді «туристичний» товар, сувенір, який, на думку 

причетних до його розробки, максимально повно репрезентує культурну 

своєрідність південного регіону, виступаючи носієм культурного коду нації і 

Середземномор‘я в цілому. Не випадково розглядається питання про 
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включення неаполітанських пісень в список ЮНЕСКО всесвітньої спадщини 

людства. При цьому показовим є широке поширення продукту в регіоні, що 

вважався одним з найбідніших в Італії, з низьким відсотком освіченості. 

Проте М. Стаціо підкреслює, що картина стрімкого поширення 

неаполітанської пісні в XIX столітті безпосередньо пов‘язана з формуванням 

саме в той період індустрії культури в вигляді видавничих компаній, які 

реалізовували друкарську продукцію за помірними цінами серед аудиторії 

мультикультурного профілю – різнонаціональної, соціально різнорідної. У 

сукупності це сформувало ставлення до неаполітанської пісні не просто як 

засобу розваги, але продукту, який націлений на широку аудиторію і може 

стати успішним комерційним проектом. Згодом дана ідея втілилася в життя в 

нових історичних умовах, з новим розмахом і більш досконалою виробничо-

технічною базою, підтвердивши правильність розрахунків романтичної 

епохи. 

Але більшою мірою поясненням феномена неаполітанської пісні 

можуть бути не тільки процеси комерціалізації, а унікальність самого 

регіону, котрий залишається «лабораторією під відкритим небом» [165], що 

являє приклад культурної гібридизації традиційної культури, продуктів 

індустрії і маргінальних форм вираження. Не можна не вбачити в цьому 

відмінну рису неаполітанської музики в цілому, котра історично проходила 

під знаком процесів взаємопроникнення різнорідних елементів – селянських 

пісень, оперних фрагментів, традиційної міської музичної культури і т. д. 

Тому важливим є утримання в музичній практиці сучасності пісенної 

спадщини XIX століття у вигляді серії цінних в музичному відношенні 

авторських зразків неаполітанської пісні. Виступаючи певним еталоном, 

вони і складають основу тієї традиції, котра як і раніше є затребуваною в 

найрізноманітніших формах: і в народному, і в академічному виконанні, і в 

оправі поп-індустрії. І, відповідно, може розглядатися як вічно жива гілка не 

тільки народної музики південного узбережжя, але і явищем міської 

культури, а також частиною італійської музики. 
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У статті Джанфранко Пленіціо [155] наведено порівняльного аналізу 

творчих підходів Г. Коттрау та Ф. Флорімо до обробки неаполітанських 

пісень. У якості матеріалу дослідження автор обирає одні і ти ж самі зразки, 

що фігурували в збірках обох композиторів-редакторів. В умовах створення 

та видання великої кількості збірок неаполітанських пісень у XIX столітті 

виникає питання збереження авторства, як і ідентифікації самого музичного 

матеріалу. Незважаючи на величезний обсяг роботи, що був спрямований на 

пошук достовірної інформації у відношенні фольклорних зразків та 

походження народних мелодій у збірці Г. Коттрау «Passatempi Musicali», досі 

нез‘ясованим залишається ряд моментів. Pasquale Scialò, Francesca Seller, 

Anthony R. DelDonna – автори монографії про канцону у культурі XIX 

століття шукають відповідь на питання «Ким був Гійом Коттрау? 

Спекулянтом або захопленим вченим і музикантом, що зберіг поважну, але в 

іншому забуту традицію?» [161]. Настільки гостре формулювання містить у 

собі одночасно і інтригу, і потенцію до подальшого наукового розслідування. 

Однак саме виникнення подібних припущень щодо визнаного музичного 

діяча вказує на існування безлічі білих плям в історії жанру, які потребують 

свого вивчення. 

Джанфранко Плініціо торкається дискусійного питання про авторство у 

зв‘язку з обробками неаполітанських пісень Франческо Флорімо. У 1845 році 

видавництвом Жирара водночас з виданням збірки Гійома Коттрау (чергова 

редакція) також була надрукована і збірка, складена Ф. Флорімо, куди 

увійшла частина пісень з «Passatempi Musicali». При цьому Дж. Плініціо 

категорично відкидає акт плагіату або «піратства», якщо висловлюватися 

сучасною мовою. Спираючись на дані творчої біографії двох композиторів, 

дослідник підкреслює сердечність відносин Г. Коттрау і Ф. Флорімо, 

збережену і після раптової смерті Г. Коттрау завдяки зусиллям його сина 

Теодоро. Теодоро Коттрау зайняв пост глави видавництва і продовжив 

видання «неаполітанських» творів Ф. Флорімо, в тому числі і транскрипцій 

на матеріалі збірки «Музичні розваги». На особисту думку Дж. Плініціо, 
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питання про авторство та текстові запозичення в неаполітанській вокальній 

музиці XIX століття залишається й досі відкритим.  

У статті «Паралельні пісноспіви» [72] Джованні Аулетта / Giovann 

Auletta, академічний музикант, випускник Неаполітанської консерваторії 

Сан-П‘єтро-а-Маджелла, ділиться цікавим особистим досвідом занурення в 

світ неаполітанської пісні. При цьому він відмічає, що сам факт «класичного» 

музичної освіти у сучасній Італії закономірно віддаляє від вивчення того 

популярного пісенного матеріалу, котрий асоціюється з Canzone Napoletana. 

Проте будь-який музикант, неаполітанець за походженням, навіть «вихований 

на Бахі» буде відчувати свою таємну приналежність до генетичної спадщини. 

Розмірковуючи про природу терміна «класика» відносно проаналізованого 

нами пісенного жанру, Дж. Аулетта дотримується усталеної в італійському 

мистецтвознавстві позиції щодо хронологічних рамок явища: класичні зразки 

відносяться до кінця XIX – початку ХХ століття, коли вона стає авторською 

творчістю і, одночасно, продуктом для зароджуваного ринку. Як і інші 

дослідники, музикант відзначає провідну роль у міжнародному поширенні 

жанру нової економічної концепції, звукозаписуючих компаній та видавничої 

діяльності. Цікавим здається і міркування автора про долю камерно-

вокального жанру в італійській музиці XIX століття. За аналогією з 

німецькою lied чи французькою melodie в Італії в романтичну добу набуло 

поширення виконання в салонах оперних фрагментів, але вони поступалися 

за популярністю Canzone Napoletana, котра взяла на себе основні функції 

малого вокального жанру. Унікальність неаполітанської пісні, за думкою 

Дж. Аулетти полягає у її гнучкості і здатності «відгукуватися» на будь-який 

музичний стиль: «бути всім і нічим одночасно!». Вона може бути і частиною 

етнічної музики, і поп-музики, академічної, сучасної. Постійно 

варіювальною, поліфункціональною постає Canzone Napoletana і в рамках 

народної традиції: один і той же твір міг використовуватися по-різному, 

залежно від ситуації – один текст з різними мелодіями, різні тексти на одну 

мелодію; у вигляді танцю, мелодії на відстані, у якості похоронного плачу або 
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панахиди; з різним ритмічним і тембровим супроводом. Аналітичний розбір 

текстової складової популярної пісні «Il Guarracino», а також жанрово-

стильової еволюції тарантели стає чудовим доказом цього твердження, 

висунутого автором.  

Ще одне міждисциплінарне дослідження, про котре необхідно згадати 

– Pasquale Scialò, Francesca Seller, Anthony R. DelDonna «The Neapolitan 

Canzone in the Early Nineteenth-Century as Cultivated in the Passatempi musicali 

of Guillaume Cottrau» (2015) [161]. Ця колективна монографія була створена 

за результатами конференції 2013 року, що об‘єднала музикознавців, 

етномузикознавців, істориків театру, соціології, виконавців з Європи 

(Неаполітанський, Римський, Калабрійський університети, Консерваторії 

Неаполя, Салерно та ін.) та США (Джоржтаунський університет). Дані, 

наведені тут, засновані на аналітичному осмисленні як музичного матеріалу 

збірки Г. Коттрау «Passatempi musicali», так і епістолярної спадщини 

(листування, щоденників, інших історичних матеріалів). Автори доповнюють 

біографію Г.-Л. Коттрау новими фактами, знову підкреслюючи той факт, що 

завдяки його діяльності, у котрій об‘єднались і композитор, і редактор-

аранжувальник, і видавець, і популяризатор неаполітанської пісні, даний 

жанр не просто поширився всією Європою, але став відомим також і у США. 

Одним з важливих моментів даного дослідження є уточнення 

термінологічного характеру: автори пропонують використовувати термін 

«неаполітанська канцона» для позначення всіх вокальних творів з текстом, 

написаним на неаполітанському діалекті, що відображає їх уживання в різні 

історичні періоди. Фраза «класична неаполітанська канцона» має відношення 

безпосередньо до репертуару так званого «золотого століття», історичного 

періоду між 1880 та 1945 роками. Останній, був пов‘язаний з діяльністю 

відомих композиторів, поетів та композиторів-поетів, починаючи з кінця XIX 

століття. У ХХ столітті традиція, безсумнівно, була підтримана і розширена 

за рахунок інтенсивних підприємницьких ініціатив: публікації творів, 

організації рекламних заходів, пісенних конкурсів (в П‘єдігротта, Неаполі і 
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т.д.). Таким чином, за висновком авторів, «золота ера» канцони стала 

результатом тривалого процесу розвитку, корені котрого були міцно 

засновані на творчій і підприємницькій діяльності Г.-Л. Коттрау. Він без 

вагань присвоїв репертуар усних традицій, обробив його та завдяки своїм 

постійним зусиллям поширив його по всій Італії і за кордоном. Відновлення 

цієї величезної продукції за допомогою наукових інструментів дає 

можливість розпізнати різні джерела в еволюції канцони, на що звертає свою 

увагу Р. Ді Мауро (докладніше про це у 3.1 даного дисертаційного 

дослідження). Головною, на думку дослідників, є виконання збіркою 

«Passatempi musicali» функції переходу від пісень усної традиції до 

формування жанру пісні художнього рівня.  

Враховуючи ті дослідження, які були проведені Р. Ді Мауро зі 

встановлення попередніх музичних моделей в історії неаполітанської пісні, 

автори монографії підкреслюють особливу значимість періоду бароко, коли 

формувалася неаполітанська музична комедія commeddeja pe museca («La 

Cilla», 1707). Перша половина XVIII століття характеризувалася 

експериментуванням з музичною складовою і сюжетами, пошуком таких 

фабул, у котрих би неаполітанська пісня була обов‘язковим елементом 

музичної і драматичної дії. Останнє вирішувалось за рахунок включення 

розгорнутих епізодів, частіше у вступі до актів, де звучала Сanzone 

Napoletanа. Як правило, вона впізнавалася завдяки особливій поетичності 

образної складової, «неаполітанської» музичної стилістики. Злиття з 

загальноіталійськими впливами призвело до народження опери-buffa, як 

певного універсального продукту. Однак, саме неаполітанська «комедія на 

музиці» вперше проявила інтерес до народного жанру, побачивши у Сanzone 

Napoletanа канал, через котрий став можливим показ на театральній сцені 

народного колориту і традицій і різноманітності жанрів в рамках 

неаполітанської пісні, а саме – серенад, любовних зізнань, тарантел, 

застольних пісень, частівок і т. д. В операх-buffa Дж. Перголезі, Д. Скарлатті 

(«Діріндін», 1715) саме неаполітанська пісня стає засобом характеристики 
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героїв, тим музичним пластом, котрий був впізнаваний усіма, оскільки був 

природним «живим» елементом навколишнього простору – звучав на улиці і 

переносився на сцену. Безумовно, тут виникала ситуація формування 

«окультуреного», сценічного типу Сanzone Napoletanа, що зазнавала 

загальноіталійських, а згодом (особливо у XIX столітті) значних французьких 

впливів. Це викликало певний дисонанс у тих, хто міг порівнювати 

неаполітанську пісню, що звучала на оперній сцені, та її народний 

аутентичний аналог. Приклад – оцінка Чарльза Берні, автора «Музичних 

мандрівок», котрий був здивований, почувши канцони у виконанні вуличних 

музикантів: «<…> як і будь-яка вулична музика, вона виявилася кращою на 

відстані; в приміщенні вона звучала різко, не в строї, не в тональності; на 

вулиці все здавалося іншим; проте, де б цю музику ні слухати, модуляції та 

акомпанемент надзвичайні» [12, с. 135]. Таким чином, діяльність Г.-

Л. Коттрау з підготовки та видання збірки неаполітанських пісень вважається 

в італійській науково-музичній спільноті важливим етапом, що випереджає 

народження класичної моделі Сanzone Napoletanа кінця XIX ‒ початку XX 

століть. Підвищену увагу приділено також неаполітанській комічній опері 

періоду XVII‒XVIII століть, коли музично-інформаційний обмін між 

академічною і народною традиціями у неаполітанській культурі був 

достатньо насиченим.  

 

Висновки до Розділу 1. Неаполітанська пісня належить до того ряду 

явищ, стосовно котрих склався певний шаблон сприйняття. Цьому значною 

мірою сприяла безпрецедентна популярність жанру в області популярної 

«легкої музики» з кінця XIX століття і до 1970-х років, коли інші форми 

Сanzone Napoletanа, що не узгоджуються з її естрадним варіантом, були 

просто витиснуті з музичної свідомості слухачів. Перенесення вектора 

зацікавленості з автентичності на специфіку музичної «поп-культури» 

закономірно спричинило певний режим мовчання щодо вивчення жанру і в 

науково-дослідницькому середовищі, запізнювання науково-аналітичних 
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процесів у порівнянні з практичними результатами. Лише завдяки діяльності 

ентузіастів-дослідників, справжніх цінителів народної творчості Півдня Італії 

– Д. Карпітелли, Р. Де Сімоне – у середині ХХ століття був здійснений 

прорив в зборі та подільшій систематизації матеріалів усної традиції 

народно-пісенної творчості регіону Кампанья, їх дослідження та включення в 

концертну практику: ансамбль NCCP під керівництвом Р. Де Сімоне став 

свого роду лабораторією з вивчення неаполітанської пісні XIII–XIX століть, 

особливостей аутентичної манери її виконання, тембрового оснащення 

інструментального супроводу. Реконструкція історичного вигляду пісні через 

повернення до витоків, відродження принципів аутентичного звучання та 

манери виконання, включення в сучасну практику старовинних наспівів, 

текстів, також супроводжувалося експериментуванням, яке полягало у 

стильовому синтезі старовинного матеріалу та актуальних для другої 

половини ХХ сторіччя напрямів «поп-музики» та академічної музики. 

Наступне за цим створення Енциклопедій неаполітанської пісні (Е. де Мура, 

П‘єтро Гаргано, сучасний варіант) ознаменувало вирішення завдань 

первинного етапу – створення необхідної інформаційної бази з історії жанру.  

На протязі другої половини ХХ – початку XXI століття задачі 

італійського етномузикознання з питань Сanzone Napoletanа корегувались. 

Якщо у 1950‒60-ті роки головною метою досліджень було виявлення 

максимально можливого числа письмових артефактів – рукописів, партитур, 

«летючих папірців» ‒ для проведення поглибленої аналітичної роботи з 

подальшим приведенням її результатів до єдиного знаменника, 

систематизації, розробки жанрової типології, то одним із актуальних завдань 

сучасного музикознавства італійські вчені вважають виявлення стильових 

взаємодій неаполітанської пісні з іншими жанровими пластами ‒ музикою 

академічної традиції (оперою, романсом у творчості Г. Доніцетті, наприклад), 

популярною музикою міського та селянського середовища («летючі папірці», 

балади, імпровізації), танцювальною музикою (тарантела, вальс, танго, румба 

та ін.). На сьогоднішній день визначеним є поняття Сanzone Napoletanа як 
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пісенного жанру будь-якої доби на неаполітанському діалекті. Його 

«класичним» варіантом вважаються «авторські» за походженням зразки 

(вказані композитор, поет) кінця XIX ‒ першої третини XX століття. 

Особливого значення набуло дослідження пісенних збірок неаполітанської 

пісні романтичної доби, та, зокрема, збірка «Passatempi Musicali» Г.-

Л. Коттрау (1824), що сприяла виходу неаполітанської пісні на міжнародний 

рівень, затвердженню її у європейському музичному контексті з подальшим 

впливом на інтонаційний фонд епохи.  

Охарактеризовано етапи еволюції Сanzone Napoletanа у XIX столітті: 

за концепцією Р. Ді Мауро «докласичний» період ‒ з 1824 по 1879 рік ‒ 

укладається у три фази. Протягом них був наданий повштовх до розквіту 

музичної видавничої справи на Півдні Італії, до просування на музичний 

ринок пісенної творчості Г. Доніцетті, В. Белліні, Гільельмо і Теодоро 

Коттрау, поета С. Меркаданте та неаполітанської пісні в цілому, «легалізації» 

різноманітних варіантів виконання неаполітанських пісень, що традиційно 

існували в народному середовищі, в стійкі форми комунікації між 

слухацькою аудиторією і музикантами; збагачення традиції селянського 

фольклору міськими впливами, танцювальною музикою, зокрема, вальсом 

(перша фаза, 1824‒1839). Сплеск інтересу серед композиторів до жанру 

неаполітанської пісні; видання 9 збірок неаполітанських пісень Ф. Флорімо, в 

яких продемонстровано новий підхід до аранжування народної пісні через 

ускладнення її фактурної сторони, що відображало зростання виконавської 

майстерності у середовищі музичних салонів; розширення гібридизації 

неаполітанської пісні через зв‘язки з оперою (друга фаза, 1840‒1855). 

Функцію узагальнення того, що виникло впродовж попередніх 30 років 

розвитку неаполітанської пісні, виконала остання третя фаза (1856‒1874). 

Вона відзначена діяльністю Т. Коттрау – композитора, редактора, видавця, 

що своєю діяльністю сприяв подальшому просуванню неаполітанської пісні 

як музичного продукту; започаткуванням з кінця 1870-х епохи конкурсів 

пісні, що супроводжувалися обов‘язковим створенням зразків для конкурсу; 
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виникненням нової генерації авторів, більшість з котрих були 

напівпрофесіоналами (Ді Капуа, Де Куртіс, Ді К‘яра та ін.) та «любителями» 

(Е. А. Маріо), працюючи на стику «академічної» та «популярної» музики, 

продовжуючи традиції «міських» музикантів, які писали п‘єси для «летючих 

папірців» у 1840-х‒50-х роках. Стильова гібрідність Сanzone Napoletanа 

стала однією з її жанрових ознак, базуючись на об‘єднанні елементів 

«академічної» та «легкої», «професійної» та «народної» музики, що 

остаточно перетворило неаполітанську пісню в її «класичній» моделі на жанр 

національної значущості, а не призначеного для певного соціального класу.  

За спостереженнями італійських дослідників, наприкінці ХХ століття в 

Італії посилюється тенденція до відродження традиційної культури, що 

проявляється в підвищеному інтересі до збереження звичаїв і форм народного 

мистецтва. Тим часом, як і раніше актуальною залишається проблема надання 

існуючим напрацюванням в області етномузикології певної цілісності. 

Загальною тенденцією сучасної науки слід вважати міждисциплінарний 

підхід до вивчення явища. Автори колективних монографій з питань еволюції 

жанру підкреслюють здатність неаполітанської музики до сублімації 

музичних традицій різних середземноморських народів, її нерозривного 

зв‘язку з колективною пам‘яттю та культурним середовищем південців, їх 

традицій, особливого «стилю життя», вірувань, міфологічних і релігійних 

уявлень. Сanzone Napoletanа сприймається спадщиною, що знаходиться в 

постійному зростанні, тому що в ньому перемагає багатомовність: 

«культурні» та «популярні» елементи живуть в діалектичних відносинах, не 

побоюючись конфронтації, маючи тенденцію до плідного злиття.  

Враховуючи, наскільки «відкритим» є даний напрямок для самих 

представників італійської культури і науки, ми усвідомлюємо неможливість 

охоплення порушеної в нашій дисертації теми витоків і історичної еволюції 

неаполітанської пісні в повному обсязі. Нами робиться лише спроба 

наблизитися до цікавого явища. Але і сама ця спроба вже несе в собі безліч 

відкриттів, що в буквальному сенсі слова перевертають наші традиційні 
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уявлення про неаполітанську пісню.  
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РОЗДІЛ 2 

НЕАПОЛІТАНСЬКА ПІСНЯ У КОНТЕКСТІ ІТАЛІЙСЬКОЇ 

КУЛЬТУРИ XVI‒XVII СТОЛІТЬ 

2.1.Про витоки Canzone Napoletana: до проблеми вивчення жанру 

У першому розділі нашої дисертаційної роботи ми відмітили 

активізацію інтересу італійських вчених до періоду XVII‒XVIII століть в 

історії Canzone Napoletana у контексті взаємовпливу і взаємозбагачення 

академічної та народної традицій. Однак досі малодослідженим постає 

найбільш ранній, що передував барочному, період становлення 

неаполітанської пісні у часи Середньовіччя та Ренесансу – найважливіший у 

формуванні жанру, який демонструє неповторність неаполітанської пісенної 

традиції у всьому її розмаїтті. Однією з визнаних ключових проблем і завдань 

італійського музикознавства, незважаючи на підвищений інтерес до 

старовинної музики у виконавській практиці, є існуюча дотепер неповнота 

інформації з даного напрямку, так само як і відсутність її систематизації. Для 

дослідника з України або Китаю це ускладнюється і додатковою перешкодою 

у вигляді прямого доступу до джерел та музичних матеріалів – рукописних, 

друкарських, нотних. Тому представлений в даному розділі аналітичний 

матеріал, будучи результатом напружених пошуків музичних зразків та 

інформаційного доповнення до них, може розглядатися як один з кроків у 

цьому напрямі. 

Дотепер одним з найбільш авторитетних джерел за темою музики 

італійського Ренесансу (а також мадригала з початку 1500 року до його 

занепаду у XVII столітті) залишається дослідження Альфреда Ейнштейна 

(перша публікація у 1948 році, останнє перевидання – Принстонським 

університетом у 2019 році) [105]. Значущою підмогою у роботі над темою 

слугує російськомовна дисертація О. Бєдуш, у котрій систематизуються 

відомості про музичні закономірності пісенних жанрів італійського 

Відродження та, конкретно, віланели – безпосередньої родоначальниці 

Canzone Napoletana [11]. У якості доповнювальних матеріалів можуть 



62 
 

розглядатися будь-які дослідження про історичні, культурні, літературні, 

музичні процеси того часу, що дозволяє відтворити картину народної 

музичної творчості, синкретичної по суті [10; 25−26; 30; 123]. Певні 

складності маються і з поетичною стороною віланел, написаних 

неаполітанською мовою. На сьогоднішній день відсутня доступна для нас 

антологія пісенних неаполітанських текстів, так само як і хрестоматія 

перекладів аутентичних зразків на класичну італійську. Відомості про них 

розсіяні на різних інтернет-форумах, нерідко аматорської поетичної 

творчості. Тому винятковою удачею слід розглядати можливість 

ознайомитися із матеріалами анотацій до концертних програм колективів, що 

спеціалізуються на виконанні аутентичної народної музики [96]. У цілому, 

головним джерелом інформації для дослідження стає сам музичний матеріал 

– той, що зберігся або відновлений нотний текст, аудіо/відео записи музики. 

Імпульсом для дослідження став диск Fra' Diavolo: La musica nelle 

strade del regno di Napoli / Музика на вулицях Неаполітанського королівства у 

виконанні ансамбля Accordone (керівники: Guido Morini / Гвідо Моріні, 

клавесин, та Marco Beasley / Марко Бізлі, вокал), за участю Pino de 

Vittorio / Піно де Вітторіо [113]. Як випливає з анотації до диску, що 

розміщена на офіційному сайті Accordone, дана програма – одна з десяти, що 

підготовлені колективом [65; 112]. Шліфувалася на протязі 11 років – з 1998 

до кінцевої реалізації у вигляді диска у 2009 році. Вихідці з південних 

областей Італії, музиканти зібрали аутентичні варіанти пісень, широко 

розповсюджених в Неаполітанському королівстві XVIII століття. Між тим, 

більш уважне ознайомлення з цими зразками, прояснення етимології, 

призводить до висновку про значно більш ранній час їх виникнення. Деякі, 

наприклад, тарантела Como sencza la vita (№1 у треклісті), Sona a battenti 

(№4) або Madonna della grazia (Богоматір Благодаті, №6) датовані XV 

сторіччям. Більшість інших – початком XVII сторіччя. Але всі вони, 

незалежно від епохи, являють собою унікальний музично-поетичний 

матеріал; різноманітний за формами інтонаційно-ритмічного вираження. 
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Проте у даному підрозділі хотілося б не стільки відзначити музичні 

особливості пісень, скільки торкнутися проблеми збереженості анонімного 

музичного матеріалу народної традиції.   

Визначення нижньої часової межі XV століттям зумовлюється умовами 

існування пісенного фольклору у вигляді усної традиції. Лише за часи 

пізнього Середньовіччя/Ренесансу частину пісенного спадку було збережено 

завдяки писемній фіксації
7
. Але і тут у першу чергу фіксувався текст, а не 

музична сторона пісні. Подальший розвиток книгодрукування сприяв 

збереженню низки музично-поетичних зразків ті їх розповсюдженню. Проте 

достеменно народні наспіви тривалий час перебували саме в усній традиції.  

Складний механізм виникнення ті взаємообміну пісенного матеріалу 

описав ще Б. Асаф‘єв у дослідженні «Про народну музику» (Асаф‘єв, 1987). 

У нарисі «Народна пісня в середні століття» автор розглядає християнську 

літургію як головне джерело формування інтонаційно-ритмічного 

середовища середньовічних пісень [5, с. 193]. Цим пояснюється ідентичність 

народних та культових мелодій, що розрізнялися лише текстом. Зазнаючи 

вплив григоріанського хоралу (щодо ладу, інтонаційної будови, першості 

діатоніки) та лицарської музики, народно-пісенна середа вбирала в себе ці 

впливи. Перероблюючи їх (частіше шляхом спрощення), вона згодом умовно 

«повертала» збагачений матеріал у світську та церковну вокальну середу: 

«Трубадури користувались рефренами народних пісень та нерідко вставляли 

їх у свої куртуазні мелодії. Крім того, у багатьох творах поліфонічної музики 

XV–XVI століть зустрічаються у якості ―тенора‖ –мелодичного фундаменту 

– теми народного походження. Нарешті, стали з‘являтися твори із 

запозиченими народними мелодіями вже не у якості опори тільки, а в якості 

                                                           
7
 Збережені рукописні та друковані збірки пісень: в Іспанії (Llibre Vermell de Montserrat / Червона книга 

Монсерратського монастиря, XIV ст.; Пісенник Колумбової бібліотеки, 1460–1480; Cancionero de Palacio / 

Двірський пісенник, 1470—1520; Cancionero de Uppsala / Cancionero del Duque de Calabria, Cancionero de 

Venecia / Пісенник Венеції, герцога Калабрійського, Уппсали, 1556); Португалії (Пісенник Національної 

бібліотеки, XVI ст.; Пісенник бібліотеки Ватикана (порт. Cancioneiro da Vaticana, XIII–XIV ст.; Cancioneiro 

da Ajuda / Пісенник Ажуда, кінець XIII ст.); Італії (Canzoniere / Книга пісень, XIV ст.; Harmonice Musices 

Odhecaton / Сто пісень гармонічної музики, 1501); Франції (Chansonnier Cordiforme / Книга пісень кохання, 

XV ст.; Manuscrit du Roi / Королівський рукопис, середина XIII ст.); Німеччини (Große Heidelberger 

Liederhandschrift / Манесський кодекс або Великий Гейдельберзький рукописний пісенник, XIII ст.). 



64 
 

тематичного матеріалу» [5].  

Процес вивчення народної музики та пісні, зокрема, тривалий час 

відкладався середньовічними вченими через загальновживану точку зору про 

«гріховність» предмету дослідження. За думкою Б. Асаф‘єва, першим, хто 

відніс народну музику до окремого пласту (vulgaris/просторічна) був Іоанн де 

Грохео / Johannes de Grocheio (кінець XIII – початок XIV століття) [5, с. 194]. 

У своєму трактаті «De musica» він поділив все розмаїття на популярну 

музику = музику усної традиції (використовувані позначення – cantus 

publicus; civilis/місцева; simplex/проста; vulgaris/просторічна або народна у 

традиційному неточному перекладі) та учену музику (composita/складна; 

regularis/правильна; canonica/канонічна; mensurata/розмірена, тобто з 

виписаним ритмом, ритмізована). Також він виокремлює два типи співу 

(ширше можна розглядати як тип мелодики) – Cantus (більш речитативний 

спів) та Сапtilenae (із переважанням мелодичного елементу). З жанрів 

популярної/народної музики називає шансон (cantilena), естампіду (stantipes), 

рондо (rotunda), дукцію/карола (ductia, танцювальна пісня) та інші 

«менестрельні» жанри
8
 [29].  

Між тим, за змістом, жанровою природою и властивостям музичного 

матеріалу народна музика являла собою величезну верству, у котрій як у 

дзеркалі відбивалось повсякденне життя простої людини: «балади і романси, 

пісні сатиричні і любовні (вітання – прообрази серенад і пісні розлуки), пісні 

застільні, колискові, витончено-пасторальні і грубо-сільські, пісні дитячі та 

дівчачі, солдатські і матроські пісні, пісні ремісників і робітників» [5, с. 194]. 

У своєму нарисі Б. Асаф‘єв зупиняється окрім французьких також і на 

німецьких народних піснях, що більш детально вивчені, завдяки існуванню 

унікального «Лохаймського пісенника» / «Lochheimer Liederbuch» середини 

XV століття. Незважаючи на спільність тем і сюжетів народних пісень різних 

країн, є очевидними національні переваги та особливості. Зокрема, дослідник 

                                                           
8
 У великій класифікації музичних інструментів І. де Грокейо виокремлює вієлу як інструмент, що володіє 

широкими художньо-смисловими та формальними можливостями («гарний майстер зіграє на вієлі будь-яку 

мелодію, будь-яку шансон та будь-яку музичну форму взагалі») [29]. 
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відмічає більший, ніж у Франції, зв‘язок народної німецької пісні з мелосом 

освіченого класу. Але до тієї пори, поки мелодика одноголосних народних 

пісень не була використана композиторами у якості основи їх поліфонічних 

творів, вони існували в усній традиції. Тож багато втрачено без вороття, чи 

дійшло у вигляді збережених текстів, що представляють фольклорну 

рідкісність. 

У світлі сказаного, закономірним постає питання про шляхи 

побутування італійської народної пісенної культури, та, зокрема, 

неаполітанської. У більшості джерел підкреслюється барвисто-«клаптикова» 

природа народної культури Італії, що протягом тривалого історичного часу 

перебувала у стані роздробленості (із низкою міст-держав). Спадкоємці 

культури великих та малих етносів, що заселяли територію Апеннінського 

півострова (серед них греки та етруски, італіки/римляни та галли), італійці 

увібрали та переплавили у своєму музичному досвіді особливості 

різнонаціонального, багатоголосного творчого досвіду прародичів. Ймовірно, 

це може бути однією з причин особливої музикальності італійської нації, 

багатства інтонаційної природи її музики. Також не можна забувати й про 

іноземні впливи на тутешню культуру: починаючи зі Середньовіччя, Італія 

(та зокрема південний регіон) перебувала то під володарюванням Візантії 

(VI–VII ст.), то французьких Бурбонів, то іспанців (XV–XVII ст.), то Австро-

Угорщини (XVIII–XIX ст.). Все це сприяло процесам творчого взаємообміну, 

збагачення, пояснюючи, наприклад, іспанські відлуння у характері багатьох 

неаполітанських пісень.  

Між тим, можна стверджувати, що доля італійської народної пісні була 

ідентичною до тих розглянутих вище французької чи німецької, враховуючи 

роль католицької церкви на землях Священної Римської імперії. Перші 

згадування про пісенну культуру народів Апенінського півострова, так само 

як у їх західних та північних сусідів, відносяться не раніше, ніж до 

XIII століття. Найвідоміший з пісенних текстів, що збереглися до сьогодення 

– Rosa fresca aulentissima / Троянда свіжа, духмяна (створений між 1231 та 
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1250 роками сицилійцем Cielo d'Alcamo / Чело д‘Алькамо). Нагадаємо, що 

Cielo d'Alcamo – італійський поет, що народився на початку XIII століття, 

один з провідних представників «сицилійської школи», виразник італійської 

середньовічної поезії блазня. Його традиційне прізвище означає «з Алькамо», 

міста на заході Сицилії. Його поема Rosa fresca aulentissima / «Троянда свіжа, 

духмяна» міститься в одному з кодексів, що зберігаються у Ватиканській 

бібліотеці. Чело та його вірш отримали високу оцінку Данте у трактаті De 

vulgari eloquentia («Про народне красномовство»), написаному на початку 

1300-х років. Також більшість дослідників італійської мови вважають 

«Діалог» найранішою справжньою «італійською» поезією середньовіччя, 

підкреслюючи його надзвичайну мальовничість [за матеріалами 82].  

Відома під назвою Dialogue або Contrasto («Любовна суперечка»), 

написана на стародавній сицилійській мові з елементами арабського впливу, 

ця поема належить до так званої «poesia giullaresca» – дуже розвиненої у 

середні століття поетичної традиції пародійної спрямованості, носіями котрої 

були блазні, мандрівні поети з низьким соціальним статусом, але освічені, з 

навичками світської культури. Пропоновані ними вірші звичайно 

передавались усно та призначались для тішення на вечірках та розважаннях. 

Розвиваючись паралельно з «високою» лірикою (поезією трубадурів 

Прованса, а також створюваною в цей час чисто італійською Dolce Stil Novo – 

Я. Ф.), композиції «poesia giullaresca» писалися у якості пародій на творчість 

трубадурів, а також на мову ученої латині та «шляхетного» варіанта 

сицилійської, що використовувалася літераторами та вченими при дворі 

імператора Фрідріха II.  

Термін сontrasto часто був задіяним в ті часи у поетичних зразках, що 

складалися у формі діалогу антагоністів. Так і згадувана поема Чело 

д‘Алькамо / Cielo d'Alcamo побудована як діалог дівчини та хлопця, що 

добивається її кохання. Неперевершене знання автором провансальського 

галантного стилю (poesia cortese) реалізовано в структурі та характері твору – 

у 32 строфах пародіюється французька «пастораль»: традиційні для цього 
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жанру шляхетні герої (лицар та дівчина) замінюються на простолюдців 

(зухвалого, нахабного блазня та селянку).  

Враховуючи популярність «Любовної суперечки» як поеми, можна 

поставити під сумнів існування музичної сторони у даній композиції, 

оскільки ніяких практичних підтверджень її наявності нам відшукати не 

вдалось. Проте дослідники творчості поетів сицилійської школи твердо 

переконані, що подібні giullaresca-пантоміми, призначені для читання, 

обов‟язково супроводжувалися музикою на відміну від «високої» 

сицилійської (та загалом італійської) поезії, котра умисно відділялась від 

музики. Під відокремленням від музики мається на увазі результат ухвал та 

дій у літературній сфері Великої Курії Королівства Сицилія / La Magna Curia 

del Regno di Sicilia, центрального органа державного керування Сицилії за 

часів правління імператора Фрідріха II. Сам імператор, що володів окрім 

інших талантів ще й поетичним, увійшов в історію літератури як причетний 

до створення італійської мови (замість латині); на той момент її функцію 

виконувала сицилійська. Саме поетами «сицилійської школи» під впливом 

поезії провансальських трубадурів були розроблені літературні норми 

італійської мови та поетичні форми (зокрема сонет), котрі згодом були 

вдосконалені іншими італійськими та європейськими поетами. Прагнення 

досконалості віршового складу та форми закономірно передбачало здобуття 

поезією самодостатності, звільнення від синкретично доповнюючих відносин 

з музикою. Відомі й інші аналогічні пісні-діалоги: «Суперечка души з тілом», 

«Суперечка чорнявки та білявки», «Суперечка легковажної та и мудрої», 

«Суперечка зими та літа» [за мат. 24].  

Пошук і подальша робота з інформацією про «Rosa fresca aulentissima» 

Чулло д‘Алькамо у контексті обраної теми зобов‘язують зупинитися на 

деяких суперечливих моментах, що ускладнюють відтворення картини 

еволюції жанрів італійської народної музики. Домінування усної традиції, 

часткове фіксування у нотах автентичних народних наспівів фактично 

спантеличує дослідника, ускладнюючи повне відтворення еволюції жанрів 
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італійської народної музики. Записувалися лише найбільш популярні зразки, 

які вже визнали втручання авторів, хоча й анонімних. Аналізуючи приклади 

пісенних жанрів XV–XVII століть, необхідно враховувати, що йдеться у 

переважній більшості про труди композиторської творчості. Цю думку 

підкреслює і Олена Бєдуш, котра говорить про віланелу наступне: 

«Характерно, що перші збірки мадригалів та віланел з‘являються практично в 

один і той же час з різницею лише в декілька років – 1533 та 1537 роках. 

Мадригал, багато в чому під впливом фламандської поліфонії, увібрав у себе 

ученість та витонченість, тоді як у віланелі втілився легкий дух фротоли. 

Відповідно, мадригалу дістались ―високий стиль‖, ушляхетнені поетичні 

образи, поезія кращих італійських авторів, наскрізна композиція з постійно 

змінюваною фактурою, поліфонічний склад, вишукані гармонії та численні 

розспіви, віланелі ж – низинна мова ―віланів‖, нарочита грубуватість змісту, 

недорікуватість, куплетна будова, силабічний (практично гомофонний) склад, 

найпростіша гармонія і мелодика з запозиченнями з народної музики. 

Важливо, однак, відмітити, що обидва ці жанри є двома сторонами єдиного, 

професійного (курсив автора – Я. Ф.) за своєю природою явища, <…> 

віднесення віланели до народної музики є неправомірним (курсив наш – 

Я. Ф.)» [11, с. 8].  

Як бути в такому випадку? Де пролягає та демаркаційна лінія, що 

відмежовує сугубо народову творчість від виплодів композиторської 

діяльності? Напевно, тут слід враховувати ті потужні процеси між народною 

та професійною традицією, котрі були властивими для часів пізнього 

Середньовіччя та Ренесансу. Красномовно пише про це В. Мартинов у главі 

«Про менестрельну традицію» («О менестрельной традиции»), вказуючи на 

тісний зв‘язок новацій Ars Nova як письмової, композиторської традиції з 

усною практикою менестрелів: «<…> з усної практики менестрелів писемна 

практика композиторів запозичила не тільки такі жанри і форми, як балада, 

рондо, ле чи віреле, але і такі методи роботи з матеріалом, як гокетування, 

колорування та дискантування. До того ж ідея самого основоположного ноу-
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хау Ars Nova – мензуральної нотації – могла виникнути <…> з бажання 

письмово зафіксувати невловимість усної імпровізації, що становить суть 

менестрельної традиції» [35, с. 143].   

М. Каган бачить причину розмежування міської культури і фольклору, 

як виразника селянської культури, що особливо загострився в епоху 

Відродження, у антитезі їх світовідчувань, що мало в основі протилежне 

ставлення до природи через практику життя. Якщо у народному середовищі, 

що цілком залежала від природи, відбувалося її обожування, то у міській, з 

розвитком ремесел і наукового знання, навпаки, посилювались процеси 

деміфологізації та деспірітуалізації [докладніше: 25, с. 226]. Переносячи цю 

ідею на історію розвитку Canzone Napoletana, можна бачити, що особливістю 

Півдня Італії є тісне переплетіння міської та селянської культур. З одного 

боку, починаючи з організації університету у XII столітті, з подальшим 

розвитком літератури, мистецтв, ремесел Неаполь міцно затверджується в 

статусі одного з центрів Європи, який необхідно відвідати кожному 

мандрівникові, особливо у XVII–XIX століттях. З іншого, аграрна 

направленість регіону, міцне вкорінення народних традицій, язичницьких 

вірувань і ритуалів (докладніше про це у 2.3 даної роботи) сприяла 

повнокровному «цвітінню» народної традиції, котра розвивалася як 

автономно, так і в прямому перехрещенні з міською. Тому виникають певні 

складнощі з ідентифікацією народної чи професійної природи походження 

віланел, canzone napoletana, жанри котрих визначали сутність народної 

пісенної традиції, активно використовуючись при цьому і в композиторській 

практиці. Подібний взаємовплив триватиме і у XIX столітті (див. 3.1 даної 

дисертації), виступаючи характерною рисою самобутності неаполітанської 

музичної культури.  

Прикладом сказаного виступає розглянута Rosa fresca aulentissima. З 

одного боку, поема створена представником поетичної школи, 

професіоналом, і тому слушно була оцінена майстрами «високого» 

літературного стиля. З іншої, чудове розуміння Чело д‘Алькамо не тільки 
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стилістики сучасної для нього прованської поезії, але духу та мови народної 

середи, дозволили йому створити композицію, що по праву вважалася своєю 

у оточенні простолюдців, і на сьогоднішній день позиціонується як приклад 

народної творчості. Щодо заміни латині народним діалектом і соціально-

культурного смислу для гуманістів, хотілося б навести цікаві міркування 

Л. Баткіна. Дослідник наводить історію з коментарем Бокаччо до 

«Божественна комедії» Данте. Хвалячи «прикрашений, витончений та 

піднесений стиль» поеми, Бокаччо все ж таки схилявся до латинської мови, 

вважаючи передачу сенсу нею більш майстерною і піднесеною. Дійсно, для 

вчених людей епохи гуманізму латинь була «мовою більш досконалою, 

мовою культури, котра протистоїть volgare як мові соціуму. Перевага 

латинської полягає насамперед у тому, що вона є більш штучною (―pin 

artificioso‖ ―pin d‘arte‖), тобто конструктивною і далі пішов від природної 

необробленості. Відтак, вона більш ―культурна‖ у точному вихідному 

значенні цього слова». Данте, будучи людиною обізнаною у словесності 

писав на volgare (флорентійському діалекті, котрий ляже в основу 

італійської), оскільки «<…> ―високопосадові люди‖, які могли б відмітити і 

винагородити поета, не знали латинської. І тому Данте писав італійською» 

[10, с. 69]. 

Ще більш показовими аргументами на користь інтегративності 

процесів сповнена історія самого жанру віланели – безпосередньої 

прародительки Canzone Napoletana. Віланела (villanella – сільська пісня) – 

лірична багатоголосна пісня, що народилася в Неаполі у другій половині XV 

століття, поєднавши риси карнавальних пісень та фротол. Нагадаємо, що 

фротола (італ. frottola, «народна пісенька, вигадка») − лірична пісня 

італійською мовою на 3-4 голоси з елементами імітаційної поліфонії і 

яскравими метричними акцентами. В кінці XV – на початку XVI століть 

особливо поширилася на півночі Італії. Від карнавальних пісень були 

запозичені «… пародійність, зниження високих зразків, зображення світу 

людських відносин у приземленому грубувато-гротесковому вигляді, і це 
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стосується насамперед головної теми пісень – любовної» [11 с. 7]. Фротола 

наділила віланелу особливостями структури – куплетною формою, у котрій 

кожний куплет складається з 3-х стислих строф, де крайні (або усі) строфи 

могли повторюватися (AABCC або AABBCC); силабічним складом, чіткістю 

ритму та танцювальністю. Також цікавим є наступне судження: «Щоб 

остаточно переконати слухачів в несерйозності жанру, автори віланел 

нанизувати гірлянди паралельних квінт та тризвуків (в епоху строгого 

стиля!), ніби наслідуючи нетямущих простолюдців (хоча видатний 

італійський дослідник та воднораз уродженець Південної Італії Н. Пірротта 

авторитетно свідчить, що це аж ніяк не є характерним для справжньої 

народної музики)» [11, с. 9]. Зазнав цей жанр і свою еволюцію.  

Датою народження, за думкою О. Бєдуш, прийнято вважати 1537 рік, 

час видання у Неаполі (!) збірки анонімних віланел Canzone villa-nesche alia 

napolitana. Цей перший етап важливий тим, що закріплюється жанрове ім‘я 

цих пісень – віланела чи сanzone alia napolitana, останні писались сугубо на 

неаполітанській, отримавши локальне поширення саме у Неаполі. Впродовж 

десятиліття у творчості Дж. Т. ді Майо та Дж. да Нола відбувається 

формування «класичного» інваріанта пісні. Наступний етап (1540–50-ті роки) 

пов‘язаний з розповсюдженням жанру далі на північ Італії, що призводить до 

виникнення окрім «південного» / неаполітанського варіанта також і 

«північної» / венеціанської віланески. Додамо, що поширенню «південної» 

віланески на північ сприяла і еміграція неаполітанських дворян, що 

рятувалися від переслідувань у результаті придушення іспанцями повстання 

в Неаполі в 1547 році і розгрому протестантського руху серед дворянства і 

вищого духовенства. В середині XVI століття аристократична знать почала 

організовувати в Римі музичні вечори в «неаполітанському стилі» за участю 

музикантів різних соціальних груп. На цих вечорах виконувалися villanelles і 

танці «південної» традиції, в тому числі і поширені в Неаполі з 1500 років 

мавританські і турецькі, по‘вязані з зображенням піратів. Закінчувався такий 

академічний вечір зазвичай танцем всіх учасників, створюючи ілюзорний 
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характер радості вечора вигнанців, які безуспішно намагаються задушити 

ностальгію і смуток співом і танцями. Найчастіше це була Spagnoletta, що 

одержала широке поширення в Неаполі наприкінці XVI століття, але вже 

задовго до цього формувалася у вокальній музиці. На таких вечорах був 

присутній і Орландо ді Лассо, причетний до створення «північного» варіанту 

віланел [Див. докладніше: 96].  

Цікаво, що в «північній» / венеціанській віланескі зберігалися і діалект, 

і структура «південних» зразків. В зазначений період жанр стає 

«авторським»: «південний» варіант представлений іменами Дж. Л. Прімавера, 

Дж. Л. дело Арпа, М. Тройяно, С. Феліс та П. Ненна. Це були видатні 

майстри свого часу. Так, Giovan Leonardo Primavera / Дж. Л. Прімавера (ок. 

1540–1585) – італійський композитор і поет епохи Відродження. Окрім 

Неаполя, де провів більшу частину свого трудового життя, працював також у 

Венеції, Мілані та Лорето, друг Карло Джезуальдо. Його роботи, переважно 

мадригали та триголосні сanzone alia napolitana. Останні увійшли до 

наступних виданих збірок віланел: Il primo libro de canzone napolitane, 3vv 

(Venice, 1565); Il secondo libro de canzon napolitane, 3vv (Venice, 1566); Il terzo 

libro delle villotte alla napolitana, 3vv (Venice, 1570); Il quarto libro de le canzoni 

napolitane, 3vv (Venice, 1574) – в цілому 4 книги канцон на неаполітанському 

діалекті [за мат. 119].  

Giovanni Leonardo dell'Arpa / Дж. Л. дело Арпа (ім‘я при народжені 

Giovanni Leonardo Mollica ~1530–1602) – італійський композитор, видатний 

музикант-арфіст, співак, актор, відомий під псевдонімами Gian Leonardo; 

Giallonardo; Giovan Leonardo; Giavanlonardo; Giovanni Leonardo dall'Arpa. 

Народився та похоронений у Неаполі. У більшості неаполітанських джерел 

Дж. Л. Молліка згадується як видатний у XVI столітті виконавець на 

подвійній арфі, і пов‘язаний з видатними музичними і меценатськими 

кругами в Неаполі, Римі, на Сицилії. Сучасники порівнювали його арфову 

гру з майстерністю царя Давіда, а спів у супроводі інструмента як відповідне 

ідеалу «лицарського співу», популярного у практиці аристократичних салонів 
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того часу [докладніше див.: 83]. Згідно з інформацією, розміщеної в 

Енциклопедії видатних італійців [83], Дж. Молліка був представником нового 

покоління музикантів, що культивували неаполітанську пісню у 60-ті роки 

XVI століття, сприяючи її перетворенню у витончену віланелу. Доказам цього 

служать 24 villanelles, видані у різних збірках між 1565 та 1570 роками (там 

само, де твори G. L. Primavera), ймовірно, за сприяння друзів і меценатів, 

оскільки сам Дж. Молліка, ніколи не спромігся сам публікувати свої твори 

окремими збірниками. Однак, ця інформація вельми спірна, оскільки 

зустрічаються згадування про видані за життя композитора дві авторські 

книги його villanelles. Через століття, його вокальні твори, які відносяться до 

«золотого віку» неаполітанської пісні, ставали для ряда неаполітанських 

композиторів зразком наслідування. 

Віланеска існувала як сольний варіант, так і триголосний. Сольні, 

особливо поширені у південній Італії, були пов‘язані з виконавською 

практикою відомих співаків, котрі супроводжували свої ліричні декламації 

грою на струнному інструменті. На півночі, під впливом фламандців-

поліфоністів, сольні віланески отримали «хорове» аранжування, що 

наблизило їх до мадригала. Існували й різні типи інструментовки: для імітації 

більш «сільського» походження перевага віддавалася здебільшого духовим та 

ударним інструментам (zampogna / від італійських подвійних труб, волинка; 

bombarde / бомбарда, дерев‘яний язичковий інструмент; flauto / флейта; 

tamburo / барабан). Інший варіант полягав у використанні струнних 

інструментів, найбільш типових для Неаполя початку XVI століття: лютні, 

«bordelletto alla napoletana» / неаполітанської гітари, ліри да браччо.  

У XVI столітті віланела була розповсюджена по всій Італії, хоча і під 

різним ім‘ям: венеціана, неаполітана, падована, романа, тосканела та інші. До 

1580-го року вона «завоювала» всю Європу, вкоренилася в музиці країн – 

нещодавніх гегемонів в музичному мистецтві, законодавців моди і стилів 

(Англії, Франції, Нідерландів). Важлива думка висловлена Альфредом 

Ейнштейном у 1 томі його монографії про італійський мадригал. Автор 
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підкреслює не тільки значущість 1600 року як зламного у розвитку 

італійської музики (закріплення монодії, розвитку опери відповідно, 

виникнення нових форм інструментальної музики, що призвело італійську 

музику до світової першості), але і 1500 року, пов‘язаного з народженням 

фротоли та її наслідників – віланели та канцонети. Всі ці явища виявляються 

складовими одного процесу: «Історик мадригала та його вторинних форм, 

віланели і канцонети, може бути впевненим, що він має справу не з 

фрагментарним феноменом, а з розвитком, подібним до досконалої та добре 

заокругленої кривої, що включає в себе певний початок, гарний драматичний 

підйом до вершини, поступовий спад та визначений кінець» [105, с. 3]. І далі: 

«Перетворення близько 1520 року стиля пісні попередніх століть у стиль 

поетичного мотету шістнадцятого сторіччя було такою далеко крокуючою та 

тихою революцією. Це також дата народження мадригала» [105, с. 4]. 

А. Ейнштейн невипадково називає таке поширення стилю італійської 

пісні «тихою революцією», особливо примітною тим, що за 150 років 

італійська канцона і мадригал завойовують усю Європу. В результаті, Італія, 

яка до цього практично «була відсутньою» на музичній мапі Європи, до кінця 

XVI століття висувається на позиції лідера, встановлюючи верховенство 

свого стилю. При цьому головна загадка феномена італійської пісні криється, 

ймовірно, в тому, що на відміну від флорентійської камерати, що оголосила 

«бій» контрапунктичному стилю старої поліфонії, ані фротола, ані віланела, 

канцона або мадригал не протиставляли монодію багатоголоссю. І 

перемогли в цьому! Виникнувши на перетині різних стилістичних тенденцій, 

ці вокальні жанри немов акумулювали як досягнення поліфонічного 

баладного мистецтва французів, бургундців, нідерландців, так і сольної 

народної пісні, вокальних традицій самої Італії. Боротьба 

«загальноєвропейського» та «національного», «між поліфонією та 

гомофонією, між мелодичною та гармонічною напруженістю <…>, котра 

винайшла своє рішення у компромісі, завершується абсолютною перемогою 

італійського народного стиля» [105, с. 4]. 
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Ми цілком поділяємо точку зору автора, пов‘язуючи успіх жанрів з їх 

багатоскладовістю. Дійсно, аналізуючи зразки доводиться мати справу як з 

сольними, так і багатоголосними варіантами однієї і тієї ж пісні. У самих 

зразках вочевидь переплетіння і принципів монодії, і поліфонічного стиля; 

«старого» модального мислення та нових принципів гармонічного мислення. 

Також доповнюють інформацію про малі вокальні жанри XVI–XVII століть 

відомості, що наводяться іншими авторами, відносно того, що при виданні 

первинно сольні зразки фротол могли бути легко перетворені у триголосні, 

якщо того вимагав видавець чи заможний покровитель музиканта. 

Також, на нашу думку, вивчення витоків Canzone Napoletana дозволить 

краще зрозуміти ті еволюційні процеси, що будуть відбуватися з жанром на 

протязі подальших століть. 

 

2.2 Роль пісенних жанрів XVI-XVII століть в історії 

неаполітанської пісні 

Процеси формування «пісенної карти» Європи змушують більш уважно 

придивитися до періоду XVI–XVII століть, як ключовому в історії 

неаполітанської пісні, котра зазнавши багато змін, відкристалізується у 

особливий жанровий вид та з 1830-х років почне нову історію свого 

всесвітнього визнання. Більшість старовинних зразків повернені із забуття 

завдяки зусиллям видатних музикантів – виконавців аутентичної музики 

неаполітанського регіону. Це Роберт де Сімоне та його фолк-група Nuova 

Compagnia di Canto Popolare, ансамблі Xanti Yaca, Accordone, співаки Pino De 

Vittorio, Renata Fusco. Представлений в їхній творчості безцінний музичний 

матеріал містить для дослідників безліч таємниць: починаючи з перекладу 

тексту з неаполітанської мови, через перипетії символіки поетичного змісту, 

до усвідомлення цілісності всієї музичної композиції. Зупинимося на деяких 

з них. 

Віланела «Vurria ca fosse ciaola», що датується XVI століттям, є одним з 

багатьох прикладів натхненних пісень, оригінальний нотний запис котрих, 
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нажаль, або назавжди втрачений, або схований у запасниках когось з 

колекціонерів. Останнє згадування про існування даних нот датується 

1974 роком, коли композиція була відновлена по старим джерелам Робертом 

де Сімоне та його Nuova Compagnia di Canto Popolare (NCCP), що встигли 

вигравірувати оригінальну партитуру до її зникнення та володіють 

авторськими правами на неї. Проте, за думкою Франческо Шпігі
9
, котрий 

поділився інформацією про пісню, NCCP, що відроджувала спадок минулого, 

була фолк-поп групою та могла достатньо вільно користуватися музичним 

оригіналом, вносячи корективи у гармонізацію мелодії.  

Текстова сторона твору існує у різних варіантах. Один з них 

гіпотетично належить вуличному співаку Giuseppe Storace, що нібито ховався 

під псевдонімом Felippo Sgruttendio, оскільки цей текст фігурує у VII розділі 

«La tiorba a taccone de Felippo Sgruttendio de Scafato». Ця бурлескна збірка 

пісень була видана у 1646 році у Неаполі та мала вигравіюване у титулі ім‘я 

Felippo Sgruttendio. Більш докладних відомостей щодо автора збірки бракує 

навіть у енциклопедії Treccani, визнаному авторитеті у питаннях біографій 

видатних італійців [147]. Відомо лише, що збірка виникла як пародія на «La 

lira» G. B. Marino / Джамбатісто Маріно (1614); тут фігурує і образ коханої 

Sgruttendio, прототипом котрої постає Лаура з сонетів Петрарки, сама ж 

ситуація завдяки засобам поетичного пародіювання отримує поетично-

комічне прочитання. З великою довершеністю інтерпретуються і любовні 

вірші мариністів XVII століття. Також використовується текст з Х еклоги 

Джамбатісто Базіле / Giambattista Basile (1635), де розповідається про 

бажання закоханого (-ної) стати птахом (галкою) та летіти за першим 

покликом до вікна коханої (-ного), щоб принести освідчення у коханні, але 

відмові бути замкненим при цьому у клітці.  

Цікаво порівняти два варіанти гармонізації цієї віланели: друкований, 

підготовлений Франческо Шпіга [150; див. Додаток В], та у виконанні Renata 

Fusco / Ренати Фуско  (Voice) та її колег – музикантів Lorenzo Micheli 

                                                           
9

 Завдяки Франческо Шпіга, що створив для концертної практики хорових колективів власну версію 

хорового аранжування «Vurria ca fosse ciaola», ми володіємо нотним варіантом твору [150].  
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(Theorbo / теорба), Matteo Mela (Baroque Guitar / барокова гітара), Massimo 

Lonardi (Archlute / архілютня) [69]. Характер музики цієї пісні є лірико-

мінорним, з відтінком меланхолії, форма – куплетна. Структура кожного 

куплету – традиційна для даного жанру – повторення кожної строфи АА ВВ1. 

Мелодія підкреслено проста, що надає всій композиції особливої чарівності, 

шарму, із характерним для багатьох неаполітанських пісень низхідним рухом 

від V ступеню до I. М‘якості та плавності інтонаційного розгортання надає 

загальний рух «терцієвими кроками» із подальшим заповненням 

створюваних невеликих стрибків.  

Варіант Франческо Шпіги являє собою хорову партитуру на 3 голоси 

(Canto – Tenore – Basso), у котрій автор аранжування, за його власним 

зізнанням, відтворює можливий спосіб гармонізації, типовий для 

XVI століття. Якщо порівняти цей триголосний варіант із сольним у 

виконанні Ренати Фуско, то виявиться, що гармонізація перших строф (АА) у 

музикантів є майже ідентичною:  

Ш 

п 

і 

г 

а 

1 такт 2 такт 3 такт 4 такт 5такт 

I (d-moll) VII (C-dur
3
5) – VI (B-dur

3
5) IV (g-moll

3
5) – VI (B-dur

3
5) IV – V I || I 

Ф 

у 

с 

к 

о 

1 такт 2 такт 3 такт 4 такт 5такт 

I (d-moll) VII (C-dur
3

5) – VI (B-dur
3
5) VI (B-dur

3
5) – III (F-dur

3
5) IV – V I || V 

 

Відмінності пов‘язані з 3 тактом. Але у цілому, наочним є домінування 

S сфери, так само, як і виразне зіставлення гармоній I (d-moll) та VI (B-dur) 

ступенів.  

Відмінність у гармонічному вирішенні других строф (BB1) є більш 

відчутною: 

 

 

Ш 

п 

і 

г 

а 

6 такт 7 такт 8 такт 9 такт 10 такт 11 такт 12 такт 13 такт 14 

такт 

II
n
 – I  VII – II III  – I IV  || VII 

(moll)  

II
n
 – I  VII – II

n – 
III – I I – IV VI – VII – 

V 

V – I 

Es – d C – Es (F – d) g    ||    c Es – d C – Es – F – d d – g B – C – a A – d 
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Ф 

у 

с 

к 

о 

6 такт 7 такт 8 такт 9 такт 10 такт 11 такт 12 такт 13 такт 14 

такт 

IV – III  II
n 
 II

n – 
I 

(dur) 

IV  || IV IV – III  II
n 
– III I – VI VI – V V – I 

I – VII 

(IV = I)  

VI  VI – 

V=D→ 

I  || I=IV IV–III      

g – F Es – c D-dur g  || g g – F Es – F d– B B –A A– d 

 

Ф. Шпіга відчуває гармонію цих строф як послідовність тризвуків на 

рядоположенних ступенях, починаючи рух від II
n 
«неаполітанської» гармонії. 

Виникаюча суперечність es та e, як розосереджена по всій строфі, так і 

сконцентрована у 7-му та 11-му тактах, ще більш підкреслює дещо 

«варварський», старовинний характер музики. Наявність паралельних квінт 

змушує згадати про ранні зразки цього жанру, коли нарочито поміщені 

паралелізми імітували, хоча й хибно, народну манеру музикування.  

Гармонізація у варіанті Р. Фуско, на наш погляд, уявляється менш 

«клаптевою», більш цільною, отже і більш органічною, завдяки меншій 

кількості задіяних гармонічних «цяток», відсутності перечення через відмову 

від зіставлення Es-dur та С-dur, а також виразній ролі плагальних обертів (F –

 d – B у 11 – 13 тактах). По суті, у даній інтерпретації гармонічний розвиток 

6–8,5 тактів повторює гармонічний процес першої строфи, але від IV 

ступеню, що тимчасово приймає на себе роль тоніки. Ідентичність також 

сприяє цілісності. Зближує обидві гармонізації факт використання II низького 

ступеню, «неаполітанської» гармонії. 

Віланела «Madonna tu mi fai lo scorrucciato» у класифікації ChoralWiki 

− CPDL відноситься одночасно і до світських, і до народних пісень. Автори 

віршів та музики залишаються невідомими. Була видана у першій збірці 

віланел «Canzoni villanesche alla napolitana» у Неаполі у 1537 році.  

«Madonna ...» – типовий приклад любовної пісні лірико-просвітленого 

характеру [127; див. Додаток В]. Світлий, часом жартівливий настрій пісні 

пов‘язаний з оспівуванням об‘єкта кохання. За ніжними докорами у 

«жорстокості» дами серця приховується захоплення її перевагами, освідчення 

у коханні та обіцяння щирості почуття. Мажор, прихована у цій музиці 

танцювальність, що ніби «бореться» з пісенною природою мелодії, 
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передають відчуття радості, сонячного світла, щастя. Форма ААВСС є 

традиційною для даного жанру. У інтонаційному відношенні всі три строфи є 

різними. У А: мелодія розгортається від V до III ступеню через малі стрибки 

(↑ч4 + ↓м3), котрі змінюються поступеневим рухом. Ядром перших двох 

строф можна вважати трихордову поспівку, котрою починається і 

завершується інтонаційний рельєф мелодії (g – ↑c – ↓a; d – ↓g – ↓e). У основі 

В лежить низхідний рух по звуках тризвуків: g – e – c та с –a – f. Останні дві 

строфи (СС) сприймаються як кульмінація попереднього розвитку та 

виконані із переважанням поступеневого низхідного руху, з елементами 

секвенції. Але і тут присутні трихордові поспівки, що надають усім строфам 

інтонаційної єдності. Об‘єднувальним моментом також виступає діапазон м6 

(e – c), особливо для перших та останній строф; зіставлення тональних 

центрів С та F у серединній (B) та заключній строфах (CC). Також слід 

відмітити вкраплення поліфонічних засобів – імітацій у строфі B та менш 

явні, але все ж ознаки контрапункту у заключних строфах (CC). 

Будучи надзвичайно популярним твором з репертуару минулого, 

«Madonna ...» існує у численних виконавських інтерпретаціях, представлених 

у вільному доступі. Уваги заслуговують наступні чотири: ансамблеві – 

визнаного першовідкривача даного репертуару ансамблю NCCP [146] та 

Ensemble Daedalus / Ансамбль Дедал із солістом Marco Beasley / Марко Бізлі 

[129]; хоровий a cappella – колективу, що спеціалізується на виконанні 

поліфонічної музики Coro Polifonico Rutuli Cantores [128]; сольний – Рената 

Фуско [126]. Зупинімося на них більш детально. 

Ансамблем Nuova Compagnia di Canto Popolare (NCCP) дана пісня 

записувалася тричі, що підтверджують альбоми групи: «Aggio Girato Lu 

Munno» (1978), «Antologia» (1999), «Live In Munich» (2011). Звернімося до 

версії 1978 року. Її можна назвати, мабуть, найбільш харáктерною зі всіх, 

настільки відмінна вона від інших своїм тембровим наповненням. 

Індивідуальність тембру голосів виконавців не вуалюється, не згладжується, 

як це є прийнятим у академічній музиці, а ніби нарочито подається, 
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доповнюється дещо народною – відкритим звуком – манерою співу. Наче 

відновлюючи даний зразок максимально наближеним до фольклорної 

традиції, музиканти NCCP фактурно вибудовують пісню за законами 

антифону: у двох початкових строфах та двох заключних першим «заспівує» 

соліст, а решта співаків «відповідає» йому, повторюючи строфу. У серединній 

строфі (В) імітаційно-поліфонічний склад музики визначає почерговий 

характер вступу голосів. Цікавим є розмежування функцій двох чоловічих 

партій: один (тенор) виступає в ролі «заспівувача»; інший (альт) – виконує 

соло тільки у заключних строфах; жіночий (сопрано) – використовується 

тільки у загальній масі. Різноманітність вносять і штрихи. Наприклад, у 3 

куплеті, у начальних двох строфах вокальна артикуляція посилюється, що 

тотожно дії staccato після тривалого legato. Усі ці моменти підкреслюють 

ефект театральності, акторської подачі матеріалу, що відрізняє композиції 

NCCP.   

Багато в чому аналогічно до розглянутої версії інтерпретують дану 

пісню Ensemble Daedalus / Ансамбль Дедал і соліст Marco Beasley / Марко 

Бізлі
10

. Тут є збереженим принцип організації фактури: соліст-заспівувач і 

повтори його вокальних фраз іншими учасниками ансамблю; переважання 

чоловічих голосів при доборі тембрів. Відмінність полягає у самій 

виконавській манері – відмова від «відкритого» звука, пом‘якшене 

«облагороджене» звучання, підкреслена заокругленість фраз наближають це 

виконання віланели до мадригала. Більш виразно відбитий у цій інтерпретації 

і танцювальний елемент, що підкреслюється рівномірністю метричної 

пульсації, ритмічним контуром супроводу (партія тамбурина). Властива цій 

пісні певна внутрішня агогіка виникає через розрізнення у ритмічній 

пульсації доль у начальних і заключних строфах: у АА доля розподіляється на 

тріолі, тоді як у СС – на дуолі. Крім того, розміреному руху на початку (цілі 

та половинні) протистоїть більш рухливий у заключних строфах (половинні 

                                                           
10

 Дана композиція входить до альбому: Canzoni Villanesche alla Napolatana (Vocal Music Italian 16Th 

Century) – Cimello, G. / Lassus, O. / Fontana, V. / Perissone, C. / Maio, G. T. / Donato, B. (Ensemble Daedalus 

/Roberto Festa) [78]. 
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та чверті). Це створює додатковий контраст – відчуття прискорення темпів та 

зміни розмірів тридольного у АА на дводольний у СС. Проте, судячи з 

нотного запису Ф. Шпіги, один розмір діє на протязі усього номера, тож мова 

йде саме про дроблення кожної долі – парної та непарної. І цю відмінність 

Marco Beasley / Марко Бізлі та музиканти ансамблю підкреслюють.  

Іншій підхід до трактування «Madonna ...» демонструє хоровий 

колектив Coro Polifonico Rutuli Cantores [128]. Це найбільш рівне в 

емоційному, фактурному, метро-ритмічному відношенні виконання. 

Відсутність ярко виражених кульмінацій, фактурних протиставлень соло і 

груп, чоловічих та жіночих голосів, доповнюється спільним м‘яким звуком. В 

інтерпретації хору досягається також єдність ритмічної пульсації у начальних 

та заключних строфах, що найбільш контрастують одне з одним у інших 

виконаннях. Тобто, знімається протиставлення тріолей та дуолей; вся 

композиція звучить підпорядкованою парній пульсації. У цілому, за 

фонічними характеристиками вона навіть наближається до звучання, 

властивого різдвяним гімнам. Це відчуття посилюється і завдяки відсутності 

інструментального супроводу – вся композиція звучить a cappella. 

Сольна версія Ренати Фуско також заслуговує уваги внаслідок тонкого 

розуміння співачкою стилю неаполітанських канцон, та відтворення у 

сольному варіанті повноти звучання вокальних мініатюр, призначених для 

триголосного виконання [126]. У обранні достатньо рухливого темпу, 

агогічній «грі» тріольним та дуольним наповненням доль, у відтінку легкої 

танцювальності, що розцвічує кантилену, трактовка виконавиці близька до 

Ensemble Daedalus і Марко Бізлі. Проте інструментальний ансамбль, що 

супроводжує співачку, цілком струнний, такий, що був найбільш типовим для 

Неаполя початку XVI століття: лютня, «bordelletto alla 

napoletana» / неаполітанська гітара, ліра да браччо. У ансамблевих версіях 

(NCCP та Ensemble Daedalus) використовувався інший склад – із духовими та 

ударними інструментами, що частіше асоціюється з «сільським» колоритом.  

Таким чином, усі чотири інтерпретації «Madonna tu mi fai lo 
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scorrucciato» вказують на «гнучкість» даного музичного матеріалу, здатного 

пристосовуватися до будь-якого індивідуального виконавського стилю.  

Цікавий приклад пісні-сценки, пісні-танцю являє собою віланела XVI 

сторіччя анонімного автора «O vecchia tu che guardi ste citelle» («Старушка»). 

Текст будується у формі монолога чоловіка, котрий пропонує старушці, що 

наглядає за молодими дівчинами, пустити його до них «доставити радість», і 

в такому разі зговірливий «охоронець» може очікувати на винагороду, про 

котру вже давно й не мріяв. Не дивлячись на те, що розповідання йдеться від 

особи однієї людини, характер музики, а також гострі слівця у тексті, жарти, 

натяки характеризують ситуацію вельми наочно, дозволяючи не тільки 

відчути комізм моменту, але у фарбах уявити можливий діалог учасників, і 

тому надають волю виконавській інтерпретації. Перша строфа (повторена 

двічі АА) – вирізняється повільним темпом, нарочито протяжними складами 

(як у церковному хоралі), модуляцією у паралельний мінор, комічно-

жалісним характером у цілому, що напевно водночас передає прохання героя, 

то удавано сумне, то вкрадливе, і характеризує частково старушку-

«охоронця», до котрої це прохання спрямоване. Друга строфа (також діє 

повторення – ВВ) кардинально відрізняється від першої. Маски скинуті, і 

музика дуже тонко відтворює ці зміни: встановлюються рухливий темп, 

мажор, регулярна метрична акцентність, тридольна пульсація, властива 

пісням танцювального характеру. Заключні строфи (СС) підхоплюють 

запально-танцювальний характер серединного розділу, призводячи до 

кульмінаційної вершини пісні.  

Незважаючи на свій поважний вік – більше 400 років з моменту 

створення, віланела «O vecchia tu che guardi ste citelle» не втратила своєї 

музичної цінності та сценічності і нині. Два виконання даної композиції – 

ансамблем Nuova Compagnia di Canto Popolare (NCCP) [148] та Ренатою 

Фуско [151] – повною мірою розкривають сильні сторони цієї музики, хоча і 

різними манерами. Музиканти з NCCP акцентують театральність, закладену у 

цій пісні, виконуючи у нарочито «народній», вільній манері; піддаючись духу 
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імпровізаційності, вони вносять багаторазові повтори фраз (особливо у 

серединній та заключній строфах), перетворюючи пісню в якусь дражнилку. 

Дякуючи повторенням форма зазнає корекції – традиційні три строфи одного 

куплету AABBCC у серединному (ВВ) та заключному (СС) розділах 

внутрішньо розширюються, вони доповнені періодичністю повторів (у B це 

bbbbb; у С – ccddee ...). Не відмовляються учасники ансамблю і від 

уподобаних засобів фактурної гри – перегукуваннь вокальних soli та tutti, 

вибудовування crescendo за рахунок послідовного підключення голосів. Все 

це посилює ефект сценічності та театральності музики, максимально 

працюючи на розкриття комічного характеру даної пісні-сценки.  

В інтерпретації «O vecchia...» Рената Фуско також залишається 

відданою власним принципам творчості. Це, як і в інших композиціях у її 

виконанні, чуттєвий й водночас «прикритий», благородний звук; увага до 

фразування, штрихів; м‘якість вокального філірування. Співачка також 

прагне висвітити перипетії сюжету канцони, проте робить це підкреслено зі 

смаком, уникаючи тієї грубуватої нарочитості у подаванні матеріалу, що 

присутня у виконанні ансамблю NCCP. Подібно до інших Villanesche alla 

Napolatana з даного альбому співачки розглянуту композицію можна 

охарактеризувати як світську пісню, тоді як у трактовці ансамблю NCCP «O 

vecchia...» – підкреслюється народний матеріал, жанр, витоки котрого 

сходять до карнавальних пісень раннього Відродження.  

Знайомство з ранніми зразками Сanzone Napolitana – віланесками XVI–

XVII століть відкриває перед дослідниками дивовижний і багато в чому 

невідомий широкому колу музикантів світ неаполітанської пісенності. Не 

будучи представником південно-італійського регіону, а значить і носієм 

культурного коду піренейського півострова, буває досить складно вирішувати 

дослідницькі задачі, пов‘язані з даною темою. У той же час, значна часова і 

етнічна дистанція між дослідником і досліджуваним дає можливість інколи 

відчути більш гостро ті художні процеси, які для корінних представників є 

давно звичними.  
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2.3. Пісні Неаполітанського Королівства XVI−XVIII століть 

В даному підрозділі в якості матеріалу дослідження нами задіяний ряд 

вокальних мініатюр, котрі представлено на CD-диску Fra' Diavolo: La musica 

nelle strade del regno di Napoli / Музика на вулицях Неаполітанського 

королівства у виконанні ансамбля Accordone (керівники: Guido Morini / Гвідо 

Моріні, клавесин, та Marco Beasley / Марко Бізлі, вокал), за участю Pino de 

Vittorio / Піно де Вітторіо [113], про які ми неодноразово згадували на 

сторінках даного дослідження. Згідно з інформацією, представленою на 

офіційному сайті колективу [65], більше 35 років тому Марко Бізлі та Гвідо 

Моріні заснували ансамбль, керуючись любов‘ю і науковим підходом до 

музики від епохи Відродження до початку XVIII століття. З 1984 року кожен 

концерт групи включав драматичний компонент, або оперні фрагменти 

старовинного репертуару. З кінця 1990-х років музиканти занурились в світ 

південнонеаполітанської пісні минулих епох, глибоко вивчаючи документи і 

манеру виконання, котра б відповідала канонам старої традиції. Пошук 

концертної форми, максимально наближеної до моделі XVII століття, призвів 

до створення програми, в якій співак трактувався як деякий персонаж, а вибір 

інструментів регулювався не тільки їх приналежністю епосі, але і роллю, яку 

вони виконували протягом всієї програми, також виступаючи в ролі 

«учасників» дійства. Залучення текстів з Гомера, Священного писання, поезії 

різних періодів, авторської поезії Марко Бізлі ознаменувалось створенням 

цікавих програм: Una Odissea (2001), Una Iliade (2008) та Solve et Coagula 

(2009), камерних опер з музикою Гвідо Моріні на латинських текстах з Біблії 

та ін. Робота над програмою Fra' Diavolo: La musica nelle strade del regno di 

Napoli / Музика на вулицях Неаполітанського королівства тривала з 1998 по 

2009 рік. Тут вони виходять за рамки жанру тарантела, з яким традиційно 

пов‘язувалось уявлення про південноіталійську музику, демонструючи 

множинність і різноманітність її форм.  

Вибір інструментального ансамблю в бароковому стилі надзвичайно 

елегантний; він гармонійно поєднується і з голосами, і з перкусією. Наведемо 
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повний склад учасників: Guido Morini ‒ clavicembalo, direzione musicale; 

Marco Beasley ‒ voce, castagnette, diplofonia; Pino de Vittorio ‒ voce, 

castagnette, chitarra battente; Fabio Accurso ‒ liuto; Stefano Rocco ‒ chitarra; 

Franco Accurso ‒ tiorba; Mauro Durante ‒ tamburi a cornice, voce, violino; 

Luciana Elizondo ‒ viola da gamba soprano; Guisella Massa ‒ viola da gamba 

tenore; Denise Mirra ‒ viola da gamba basso; Noelia Reverte Reche ‒ viola da 

gamba basso. Окремої уваги заслуговують солісти Marco Beasley / Марко Бізлі 

та Pino de Vittorio / Піно де Вітторіо. Певно, саме місце народження 

(Неаполь) зумовило вектор розвитку музичних здібностей Марко Бізлі, сферу 

його наукових і виконавських інтересів. Італійський співак (тенор), актор і 

музикознавець, він з дитинства виховувався на зразках традиційної 

неаполітанської і старовинної музики. Вивчення вокальної музики епохи 

Відродження і бароко в Болонському університеті на музикознавчому 

факультеті виявило його схильність до музики XV‒XVI століть, поліфонії, 

мистецтву Флорентійської камерати. Як виконавець заявив про свій 

вокальний талант досить рано, ще в юності. Згодом реалізовував в даній 

сфері свою захопленість старовинним мистецтвом, співпрацюючи з різними 

колективами і виступивши одним з організаторів у 1984 році ансамблю 

Accordone. Дискографія співака представляє антологію старовинної музики 

XV‒XVIII століть, куди увійшли як аутентичні твори анонімних авторів, так і 

авторські (С. Ланді, А. Страделли, А.Скарлатті та ін.). Більшість критиків 

високо оцінюють вокальний талант М. Бізлі, відзначаючи широкий діапазон 

його голосу, чуттєвість тембру, який називають «янтарним», тонку манеру 

інтерпретації обраної теми [131; 34].  

Згідно з короткою інформацією про виконавця, Піно де Вітторіо (даний 

псевдонім використовує Джузеппе де Вітторіо) ‒ народився у Лепорано в 

провінції Таранто і присвятив свої ранні роки вивченню традицій регіону 

Апулія. Після організації власної групи, яка культивувала популярні музичні 

традиції Таранто, у 24-річному віці приєднується до Nova compania de cante 

populare Роберта де Сімоне, що зіграло важливу роль в його творчій кар‘єрі 
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[154; 20]. Поєднання професійних навичок співака і драматичного актора 

надає його манері особливу виразність і шарм. Це стає особливо помітним у 

порівнянні з виконавським стилем Марко Бізлі, більш академічним і 

рафінованим, тоді як П. де Вітторіо, за оцінками критиків, відроджує істинно 

«майданчикову» традицію. Його соковитий тенор з легкою хрипотою, 

використовувані в ряді композицій прийоми по-актерськи образного 

розцвічування тексту, спів на межі з декламацією, імпровізаційність, 

підвищена емоційність і самовіддача, немов відсилають до народної манери, 

занурюючи слухачів у музичну південноіталійську атмосферу. Він 

співпрацює з багатьма відомими у Європі ансамблями, спеціалізуючись на 

виконанні музики Відродження і бароко не тільки народної, але і професійної 

традиції, про що свідчать записані ним диски з аріями неаполітанської 

комічної опери XVII‒XVIII століть, виступи у «Дафні» Гальяно, «Орфеї» 

К. Монтеверді, творах Дж. Перголезі та ін. 

До диска увійшли 22 вокальні композиції, об‘єднані за принципом 

контрасту. Жанрове розмаїття доповнюється багатоваріантністю темброво-

фактурних рішень. Тут представлені сольні мініатюри, виконувані a capella 

(№№ 2, 5, 7, 10, 18), дуети a capella (№№ 5, 17), ліричні canzone про 

страждання закоханого серця у супроводі гітари чи ансамблю (№№ 3, 9, 14, 

20), тарантели (№№ 1, 6, 8, 11, 13, 19), пісні жанрово-ігрового характеру 

(№№ 4, 16, 21), тамуріата (№ 15)
11

, марш санфеддистів (№ 12). У центрі 

списку знаходяться пісні, в яких підкреслена роль ритмічного супроводу та, 

відповідно, групи ударних (№№ 11, 13, 15). Багатонаціональна природа 

вокальної музики південноіталійського регіону продемонстрована через 

присутність музичної стилістики як загальноіталійського характеру (в 

канцонах), так і елементів східного впливу (албанська, грецька гілки), 

реалізованого в техніці «горлового» співу, особливостях ладового рішення 

(змінність лада, «мерехтіння» III, VI ступенів, IV#, використання квінтового 

                                                           
11

 На що вказує використання характерного ритмічного рисунка у супроводі,  

котрий проводиться ostinato.  
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органного пункту у супроводі, багатство орнаментики в мелодії). Перехрестя 

з іспанськими впливами (з жанром фанданго, наприклад) виникає у 

тарантелах, в котрих рух басового голосу в поєднанні з ритмом 

підпорядковується старовинній музичній формулі, широко поширеній на 

території Середземномор‘я (докладніше про це при аналізі окремих 

композицій). З музикою корсиканців (французький острів, який раніше 

належав Італії) виникає пряма аналогія в марші санфеддистів (№12) – 

учасників повстанської армії селян півдня Італії, що боролися проти 

французьких військ у 1799 році. Пісня «Marcia delle truppe Sanfediste» 

визнавалася неофіційним гімном даного контрреволюційного руху, 

сприймаючись пародією на французьку «Карманьйолу» (1792).  

Зупинимося детальніше на деяких композиціях, представлених на 

диску. 

Como sencza la vita (№1 на диску) 

Слова з текстів Francesco Spinello, XV ст. Тарантела, у чомусь близька 

до фанданго, якщо брати за основу повторювану гармонічну фігуру. Автор 

любительского англійського перекладу, в коментарях до диску дуже точно 

охарактеризував цю пісню як типову барочну пісню про любов, що майже не 

має історії створення, на архаїчному італійському діалекті. «Серенада, 

сповнена парадоксів, щоб висловити болісну любов». Традиційна куплетно-

строфічна форма (заспів та приспів. 3 куплети А (ав), А1, А2). Гармонічна 

основа інструментального супроводу вельми проста: D – t. У приспіві дане 

відхилення у паралельний мажор, з подальшим поверненням у тоніку. 

Мелодія вокальної партії повністю відповідає уявленню про тарантелу, що 

закріпилося у слухацькому сприйнятті. Це традиційні для мелодій даного 

жанру швидкий темп, пунктирний ритм, низхідний рух від V ступеню до I з 

допоміжними звуками і короткими зупинками напочатку кожного такту 

(нотний приклад). Силабічне співвідношення тексту і музики, використання 

скоромовок (parlando) відповідають запальному характеру цієї пісні-танцю. В 

анотації до диска наводиться дуже цікава думка щодо даної композиції: 
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«―Passacaglia of Life‖ – це також назва нашого концерту. Ця музична форма 

XVI століття заворожує: проста і пряма, вона приголомшує серце слухача 

своєю повторюваною і точною мелодією, подібною механізму годинника. 

Текст представляє собою просте «memento mori», представлене з великою 

витонченістю, «моторошний данс», у котрому немає нічого неясного, і це 

викликає багато роздумів про наше існування. Так, тому що в нашому танці 

повсякденного життя в якийсь момент стає необхідним піддатися спокусі 

паузи для роздумів, в момент, коли ми задаємося питанням, чи є те, чим ми є, 

тим, чим ми хотіли бути» [130] 

Stornello (№2, 3‘43 – 5‘26, соло) 

Як зазначалося раніше, структура диска вирізняється вибудуваною 

драматургією. Зокрема, контрастом по відношенню до попередньої пісні 

звучить №2, Stornello – сольна композиція a capella. Нажаль, ми не володіємо 

текстом даної пісні, яка мислилась виконавцями інтермецо, своєрідною 

зв‘язкою між запальною тарантелою попереднього номера і ліричною 

серенадою (№3). Відсутність інструментального супроводу дозволяє відчути 

всю чарівність даної мелодії. Сама назва – Stornello, що перекладається як 

частівка, найпростіший вірш-імпровізація – визначає характер і форму 

вокальної мініатюри. Кожна з трьох строф складається з трьох фраз (а1, а2, 

а3), що є традиційним для цього жанрового виду. В італійській традиції 

закріпилися різні варіанти stornello, ліричні та сатиричні, як наприклад, одна 

з форм – римські частівки, популярні в середовищі простолюдинів-городян, 

що перекрикувалися з балконів сусідніх будинків. Однак в даному випадку 

представлений приклад ліричної Stornello, присвяченої любовній тематиці. 

На це вказують: спокійний, навіть повільний темп виконання; кантилена, 

витримані ноти, розспіви, орнаментика (морденти, форшлаги, короткі трелі, 

глісандо); мінорний лад, що цікаво розцвічується IV♯. Переважає низхідний 

рух; частіше вершиною- джерелом виступає V ступінь, що досить показово 

для багатьох неаполітанських пісень. При цьому інтонаційним ядром кожної 

мелодичної фрази є трихордова поспівка IV – III – I, що в окремих випадках 
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доповнюється неакордовими звуками – оспівуваннями, допоміжними тонами. 

В умовах імпровізаційності, де мелодичний малюнок незалежний від 

метричних і ритмічних обмежень, дана поспівка сприймається стабільним 

елементом, що «стримує» процес варіювання. 

Stu pettu è fattu cimbalu d'amuri, song (№3 на диску, 5‘26 – 9‘47) // Tu 

bella 

Не менш цікавою постає історія й іншої Canzone Napolitana, вельми 

популярної, судячи з її поширеності у мережі Інтернет у різних виконаннях – 

«Stu pettu è fattu cimbalu d'amuri». Існує вона в двох варіантах, різних по 

тексту, та, відповідно, змісту, хоча і в рамках єдиної ліричної спрямованості. 

Один варіант представлений у виконанні ансамбля Xanti Yaca [167]; інший – 

ансамбля Accordone / Guido Morini / Marco Beasley з участю Pino De Vittorio 

[166].  

У виконанні Xanti Yaca пісня більш аутентична, оскільки звучить з 

текстом анонімного автора, імовірно початку XVII століття. Образ 

виснаженого стражданням закоханого постає у порівнянні з музичним 

інструментом – чембало, окремі елементи котрого уподібнюються до частин 

тіла і душі героя: корпус чембало – грудь, чуттєві клавіши – почуття, плач 

струни – зітхання та болі, залізні наконечники – язви, молоточки – думки. 

Серце само по собі постає рожевим клавесином. Своєю долею герой називає 

жінку, що радіє його вмираючому співу. На перший погляд, зображення 

любовної муки цілком вкладається в європейську поетичну традицію 

благородного, високого стилю. Однак приналежність цього матеріалу 

фольклору південноіталійського, сицилійсько-неаполітанського регіону, 

примушує бачити в тексті більш приховані смисли. Несподіваним 

доповненням до розуміння такого роду неаполітанської поезії, де описи моря 

чергуються з любовними освідченнями та оспівуванням краси коханої, 

стають роздуми Ернесто Де Мартіно / De Martino Ernesto. У своїй книзі 

«Земля скорботи» / La terra del rimorso [134] він висловлює цікаву думку про 

приналежність подібних літературних зразків до музично-пластичної 
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традиції тарантизму.  

Для роз‘яснення суті явища звернемося до словників, переважно з 

психології, оскільки tarantism набув значення спеціального терміна, що 

характеризує особливий вид психічного розладу, «котрий спостерігався у 

Середньовіччі та характеризувався меланхолією, ступором та <…> 

непереборним бажанням танцювати. Це слово походить від помилкового 

раннього переконання, що цей розлад викликався укусом павука тарантула» 

[53]. Підкреслюється масово-епідемічний характер даного стану, що 

спостерігався «у Голландії та Західній Германії (XIV–XV ст.) і в Італії (XVI–

XVII ст.) у вигляді дуже тривалих, до виснаження і судорог, танців» [54]. 

Також він відомий під назвою танцю Св. Вітта. 

Психіатр, психолог, музикант і соціолог, Ернесто Де Мартіно у 1959 

році відправився у наукову експедицію в Саленто, щоб дослідити загадкове 

явище tarantism та пов‘язаний з ним ритуал зцілення від укусу міфічного 

«taranta», тарантула, що виник в Апулії багато століть назад. У вступі до 

книги автор пише про наукову мету своєї поїздки, спрямованої на виявлення і 

вивчення можливого зв‘язку між тарантизмом (як породження 

Середньовіччя) та оргіастичними обрядами стародавнього світу, зокрема, 

ритуалами смерті і плачу. Підтверджені згодом, ці теорії були засновані на 

розумінні унікальності південного регіону, що «випадав» з цільної картини 

християнської Італії в силу збережених тут з часів античності давніх 

ритуалів. Автор підкреслює, що складно говорити навіть про єдину 

релігіозно-історичну концепцію у відношенні до Італії, оскільки на півдні 

були сильними язичницькі вірування і християнська цивілізація (її 

насаджувачами були значною мірою єзуїти, які розпочали з 1561 року свою 

місіонерську діяльність у намісництві Неаполя, розповсюдивши свої коледжі 

в Абруццо, Апулії, Неаполі, Сицилії) зіткнулася з певним опором у процесі 

розширення своїх звичаїв. По відношенню до цих областей єзуїти навіть 

використовували вислів «Італійська Індія» (за аналогією з культурною 

відсталістю дикунів). Воно народилося спонтанно, але закріпилося для 
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позначення цієї частини Італії.  

Відповідно до тарантизму між павуком (тарантой) та його жертвою 

(тарантатой) встановлювався зв‘язок, «оскільки отрута, стимульована 

музикою, спонукає людину танцювати шляхом безперервного збудження 

м‘язів, вона робить те ж саме з тарантою» [там само]. Тому на думку лікарів і 

музикантів вилікувати людину від укусу могла лише та конкретна мелодія, 

гармонія, котра здатна впливати і на тарантула, примушуючи його рухатися. 

Ці міфічні уявлення вилилися в цілу музично-пластичну систему, яка 

передбачає диференційований підхід до використання інтонацій, ритму, 

гармоній, інструментарію, рухів, у залежності від виду павука (його 

приналежності до географічної локації, кольору, розміру). У поезії мотив 

отрутного укусу трансформувався в тему отруйної любові, що пов‘язує 

коханців на кшталт таранти і тарантато, зціленням від якої може стати музика 

(звідси уподібнення тіла музичному інструменту) чи море (вода як символ та 

місце очищення, нерідко через утоплення). У танцювальній культурі 

Південної Італії tarantism став причиною народження тарантели – 

танцювального жанру, який не тільки набув широкого поширення всією 

Італією (дослідники навіть розрізняють чотири види тарантел – 

неаполітанську, сицилійську, калабрійську та апулійську), але став візитною 

карткою культури цієї країни в європейському мистецтві. На думку Роберта 

Де Сімоне, термін тарантизм вперше з‘являється в роботах єзуїта Кірхера 

саме по відношенню до танця, який використовувався у Неаполі для 

лікування від вищезазначеного недугу (докладніше про це див. Дж. Аулетта 

[72]). В Апулії (південно-східний регіон Апеннінського півострова, що 

сусідить з неаполітанським), котра славилася різноманітністю ритмів, типів 

тарантел було безліч. Але через заборони Контрреформації, що з підозрою 

ставилася до магічних ритуалів, термін тарантела навіть зазнав цензуру, 

будучи рідко вживаним у текстах того часу. Поступово явище тарантизму 

полишало міське середовище, залишаючись лише в народній. «Пам‘ятний» 

слід жанру реалізовувався через використання ритмо-гармонічних моделей 
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тарантели в багатьох танцях і піснях, пов‘язаних з іншими функціями. Цим 

пояснюється наявність басової формули тарантели в таких танцях, як 

гальярда, павана, фолія, сициліана та ін. На думку Дж. Аулетти, перетворення 

танцю з ритуального в світський супроводжувалося спрощенням його 

ритмічної сторони, приведенням до розміру 
6
/8 та рухом тріолями, тоді як в 

ранні епохи (до XIX століття) розмір у більшості випадків був дводольний з 

найрізноманітнішими ритмічними малюнками. У аналізованій програмі з 

диска ансамблю [113] третина композицій написана в жанрі тарантели, що 

підтверджує значущість цього жанру.  

Повертаючись до аналізованої пісні у виконанні Xanti Yaca, необхідно 

враховувати даний контекст, оскільки це пояснює і особливості музичного 

рішення. Пісенна композиція складається з двох частин – вокальної (3 

куплети) та рівної їй за масштабом суто інструментальної. У другій частині 

діє принцип контрасту: помірний фрагмент, що представляє собою 

варіювання ліричної мелодії (варіанта основної теми пісні), змінюється 

швидкою тарантелою. Зміна кантилено-ліричного дансантним, вирішення в 

танці особистої драми героя сприймається закономірним в світлі 

охарактеризованих міфічних установок.  

У порівнянні з цим варіантом пісня у виконанні ансамбля Accordone 

[166] сприймається зразком більш пізнього часу. З анонімним варіантом її 

об‘єднують назва (Stu pettu è fattu cimbalu d'amuri), а також основна мелодія. 

Абсолютно новим є текст, який розповідає про любов героя до прекрасної 

Марії, доньки моряка (див.:  Додаток А, № 1). Драматичний елемент, 

домінуючий у попередньому варіанті, тут відсутній. Однак згадування в 

сусідніх рядках краси моря та краси коханої вказує на приналежність даної 

пісні неаполітанському регіону з властивими йому впливами тарантизму, 

описаними вище. Перенесення акценту з особистих страждань (варіант Xanti 

Yaca) на замилування вродою дівчини, на честь якої закоханий готовий 

посадити апельсинове, лимонне і мандаринове дерева, вказує не просто на 

інтерпретацію вже відомої пісенної теми, але на народження по суті нової 
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пісні. Це пояснює, чому фігуруюча на диску Accordone «Stu pettu è fattu 

cimbalu d'amuri» (з новим текстом) також зустрічається і під іншою назвою 

«Tu bella» у виконанні Pino De Vittorio (Додаток А, № 1). «Stu pettu è fattu 

cimbalu d'amuri» в подачі Accordone виглядає і більш моностилістичною: в 

ній немає ані розгорнутих інструментальних постлюдій, ані з‘єднання в 

рамках однієї композиції пісні та танцю, як це було у Xanti Yaca; гармонічне 

рішення також цілком укладається в рамки класико-романтичної 

функціональної системи, тоді як у Xanti Yaca відчувається вплив модальності 

через фонічно яскравого модулювання з мінорної тоніки в мінорну 

тональність високого III ступеню: a-moll – cis-moll, c подальшим 

поверненням через II ступінь у тоніку. Загалом гармонічний ланцюг виглядає 

так: D→t – D→III – D→t (1–3 фрази); у 4 фразі відбувається модуляція в 

мінорну тональність III високого ступеню, її закріплення через власні S та D: 

D→t – D→III♯moll (= I – IV – V – I cis-moll). Подальше повернення до 

початкової тональності a-moll здійснюється через паралельний рух мінорних 

тризвуків – репрезентантів тональностей: cis-moll (III♯) – h-moll (II) – a-moll 

(I). Виникаючий в результаті такого гармонічного ходу рух паралельними 

квінтами звучить абсолютно архаїчно та фонічно свіжо, ідентифікуючи даний 

музичний матеріал як ранньобароковий. 

Sona a battenti / Бренькай, бренькай (№4, 9‘54–13;34) 

Tarantelle del rimorso / Тарантела розкаяння. Анонімний італійський 

композитор доби Відродження [70]. 

Дійсно відчувається колорит старовинної музики, підкреслений до того 

ж тембрально у виконанні цього ансамбля. Старизна – в перевазі коротких 

повторюваних мотивів, в домінуванні повторності та варіювання як головних 

принципів формоутворення. Форма – строфічна А (aabb) А1А2А3... У кожній 

строфі можна виділити пару періодичностей, тобто повторення більш 

коротких побудов – фраз (aabb), пов‘язаних і з повторенням рядків тексту. 

Повторність одного і того ж гармонічного звороту та ритмоформули у 

супроводі (I1 – ↓IV3 – V3 – I) створює відчуття такого собі остинато, в 
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поєднанні з мотивом у вокальній партії (V – III – II – VII – I), інтонаційно та 

ритмічно варійованим співаком. Імпровізаційність реалізується через 

варіювання, а також вільне (напевно, на розсуд виконавця в залежності від 

ситуації) повторення слів, рядків. Виникає ефект візерунка (співак-соліст), що 

розцвічує шаблон, схему, заданий малюнок (басо-остинато супроводу).  

В цілому 7 строф, де остання є повтором першої (див.: Додаток А, № 2). 

Поступово наближаючись до закінчення, ускладнюється текстова сторона 

кожної строфи, поступово розростаючись – додаються нові образи, що 

виступають в ролі об‘єктів характеристики, їх описи розцвічуються 

метафорами (Nu letto di viole ci lu faciti, li materazzi e li cuscini di seta e li 

lenzoli soni arricamati / Фіалкове ложе з шовковими перинами та подушками, 

вишитими простиралами та ковдрами з базиліку), епітетами та порівняннями 

(Sono belli l'occhi toi e l'occhi toi belli sò li fronni d'arburelli e l'occhi toi vivaci sò 

li fronni di vammacia / Твої іскристі очі немов листя виноградної лози), 

назвами квітів та рослин (фіалка, базилік, виноград). 

Madonna della grazia / Богоматір Благодаті (№ 6, 14‘30–16‘46) 

Згідно з короткою інформацією, розкиданою по різним інтернет-

джерелам, ця пісня, датована приблизно XVI століттям, відноситься до числа 

традиційних, присвячених Madonna delle Grazie / Мадонні делла Граціє / 

Благодатній Марії, покровительці Спеццано Альбанезе – невеликого містечка 

на півдні Італії у провінції Калабрія. Побудований у XV столітті албанськими 

переселенцями, що рятувалися від османського ярма, Спеццано Альбанезе 

розбудовувався біля головної пам‘ятки цієї місцевості – святилища Мадонни 

делла Граціє. З особливим шануванням Богоматері пов‘язане свято, котре 

відмічають в Спеццано Альбанезе у вівторок після Великодня. 

Пісня, представлена на диску Accordone, відрізняється підкресленою 

простотою мелодії. В її основі – багаторазове повторення мотиву-оспівування 

I ступеню (I−II−II−I−VII−I−I). Чотирикратне проведення мотиву від тоніки 

(перші 2 фрази) змінюється аналогічним проведенням мотиву від III ступеню 

(III−IV−IV−III−II−III−III, відповідно наступні 2 фрази). Кульмінація настає у 
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наступних 4-х фразах з варійованим проведенням мотиву від V ступеню. 

Інтонаційна елементарність мотиву, повторність, квадратність, утримання у 

супроводі однієї гармонічної фігури (D–T), роблять цю мелодію зручною для 

урочистої ходи [як наприклад, у цій версії: 125]. А «ступеневе» сходження 

мелодії відповідає екстатичному стану молільника, виказуючи горіння його 

духу, дерзновенність молитви.  

У виконанні Marco Beasley, Pino di Vittorio і ансамбля Accordone пісня 

отримує підкреслено танцювальний характер, трансформуючись у тарантелу 

(швидкий темп, роль ударних (бубон, клавікорд – також як ударний 

інструмент), кастаньєт, що підкреслюють регулярну акцентність ритму, 

арпеджіато на гітарі). 

Pigliate l'alma mia (№7 на диску) лірична сanzone a capella, у куплетній 

формі. Її м‘якість і поетичність стають особливо помітними у порівнянні з 

попередньою композицією, тарантелою Madonna della grazia (№6). 

Освідчення в вірності, звернення-благання до коханої (див. Додаток А, №3) 

виражені мелодією оповідального характеру, підкреслено пісенною за своєю 

жанровою природою. Наспів розгортається неспішно, поступово захоплюючи 

діапазон від терцевого тону до вершин – VI, VIII. Поступеневий рух, 

повторність окремих звуків розцвічуються виразними ходами на широкі 

інтервали (на ↑ч. 4, ↑м. 6), котрі навряд чи варто вважати стрибками, 

настільки природно і плавно вони вписуються в загальний рух мелодичної 

лінії. Якщо характеризувати ладову основу, то вона вказує на старовинне 

походження мелодії, оскільки мелодія вільна від ознак гармонічного мажору. 

Радше тут діють закони модальної організації музичного тексту. Сам же 

модус виявляється близьким до натурального мінора, зі змінністю основного 

тону.  

La Guarracino / Гуаррачіно (№21, 63‘52). Завершується диск піснею, 

яка визнана однією з найбільш знаменитих у доробку неаполітанської 

пісенної культури. У ній об‘єдналися ознаки тарантели і пісень жанрово-

характеристичного напряму. На користь першої свідчить інструментальний 



96 
 

склад з підкресленою роллю ударних, особливо, тамбурина, і утримуваної 

протягом усієї пісні ритмоформули:  

 

Даний ритмічний малюнок, об‘єднуючись з гармонічною формулою (I‒

IV; VII‒III; VI‒II♭; V‒I), стає структурою-шаблоном, яка, безкінечно 

повторюючись, направляє хід музичного розвитку в руслі варіацій на basso 

ostinato. Варіювання здійснюється за рахунок змін у мелодичній лінії, 

штрихах, динаміці, продиктованих змінами в сюжетній канві пісні, де 

розвертається справжня мелодрама з елементами комедії: риба Гуараччіно 

задумав одружитися (див.: Додаток А, № 4). Одягнувшись святково, як 

дженджик, він шукав наречену і закохався у Сардину, котра кинула свого 

нареченого Тунця, що призвело до великої бійки між Тунцем і Гуараччіно, а 

також рибами, які виступили на боці кожного з них. Перерахування 

персонажів – всілякі види риб; наділення головних з них – Сардини, Тунця, 

Морської собачки – репліками, виникнення перипетій у розвитку сюжету 

передбачає театральність виконання, вимагаючи від співака миттєвості 

перевтілень та, відповідно, відтінків інтерпретації. В цьому і розкривається 

найповніше вплив тієї жанрово-характеристичної традиції, котра була 

представлена в неаполітанській культурі в народних піснях «професійної» 

спрямованості – чоботарів, візників, рибалок та ін. Не можна пройти і повз 

цікавого спостереження Дж. Аулетти, що відносить дану пісню до типу 

пісень-«списків»
12

, враховуючи представлений у La Guarracino перелік 

морських мешканців, реально існуючих видів риб. Подібного роду композиції 

входили до репертуара мандруючих розповідачів, які часто виступали в 

тавернах або на приватних обідах (ця традиція й досі жива в Італії). Це 

доводить остання строфа (або октава, як фігурує в італійських джерелах), у 

котрій оповідач-співак, нарочито підкреслюючи свою втому, просить слухачів 

про останній келих вина, свого роду компенсацію за труд. Остання строфа 

                                                           
12

 Тут виникає аналогія з арією «зі списком». 
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завжди виконується в нарочито спокійному темпі, що контрастує з 

попередньою стрімкістю тарантели, щоб підсилити враження про втому 

співака і його остаточне прощання з глядачами [за мат. 72].  

На закінчення характеристики диска «Fra' Diavolo: La musica nelle 

strade del regno di Napoli», обраного нами в якості музичного матеріалу 

дослідження, наведемо критичний відгук Andrea Milanesi з його статті від 

13.01.2011 р. у газеті «Comunione e liberazione». Вважаючи даний проект 

безпрецедентним по суті, він підкреслює особливе художнє та духовне 

покликання і стан розуму музикантів, в якому окрім любові до музики 

об‘єдналася і всеосяжна пристрасть до людини у різноманітних її проявах. «З 

незвичайної спадщини, створеної музикою усної традиції, виникають історії 

про омани і пристрасті, віру, меланхолію та страждання, серед тарантел, <…> 

таммуріат, плачів і гімнів <…>  серенад <…> У музиці виражені всі почуття і 

нюанси великої драми, під назвою ―життя‖» [142].  

 

Висновки до Розділу 2. Сanzone Napoletana, відома більшості як 

неаполітанська пісня, постає явищем, справжня суть котрого прихована 

завісою з міцно вкорінених музичних штампів. Між тим, сягаючи корінням в 

багату народну культуру неаполітанського регіону, цей жанр виник задовго до 

свого офіційного визнання у 1830 році, коли було організовано фестиваль-

конкурс неаполітанської ліричної пісні в П‘єдігротта, котрий проводиться 

дотепер. Сама ж назва сanzone napolitana, як жанрове ім‘я для вокальної 

мініатюри неаполітанською мовою, входить до європейського музичного 

словника, починаючи з 1537 року: тоді у Неаполі видається перша збірка 

анонімних Canzone villanesche alia napolitana. Цей факт, з опорою на 

авторитетні іноземні джерела, наводить у своєму дослідженні О. Бедуш [11]. 

Важливою представляється думка автора про відсутність суперечності між 

термінами віланеска та Canzone Napoletana. Мова йде про один і той же жанр 

– віланеску або віланелу (з 1555 року), дослівно – сільську пісню, що 

спочатку народилася саме в Неаполі, а згодом розповсюдилась всією Італією 
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у всіляких варіантах і діалектах (південний регіон – villanesche alia 

napolitana; падуана / canzona alia padoana, венеціана / canzona alia veneziana, 

бергамаска / bergamasca, романеска / romanesca, сициліана / siciliana).  

В умовах бурхливого процесу жанрового самовизначення, виникнення 

нових різновидів, термінологічна плутанина була неминучою. Довгий час 

віланела, canzona napoletana, canzonette були синонімами, паралельно 

використовуючись у музичній практиці XVI століття. Згодом їх відмінність 

стала визначатися більшою «простакуватістю» одних (віланели) та, навпаки, 

ускладненістю інших – канцони та канцонети, чий музично-поетичний стиль 

зазнав сильного впливу мадригала, що дозволило їм «вбудуватися» в 

драматургію театральних вистав. Підсумовуючи вищесказане, відмітимо, що 

дослідники підкреслюють значення віланели як макрожанру всієї пісенної 

культури Європи (О. Бедуш, А. Ейнштейн), зіставного з «тихою революцією, 

що далеко іде» [11; 105]. Швидке розповсюдження італійської канцони по 

всій Європі протягом 150 років пояснюється поєднанням різних стилістичних 

тенденцій, акумуляцією досягнень поліфонічного мистецтва 

різнонаціональних шкіл (французької, бургундської, нідерландської) з 

традиціями народної пісні, вокальними формами італійської музики, і саме 

півдня країни. Це підтверджує виявлене під час аналізу зразків віланел XVI 

століття переплетіння принципів монодії і поліфонічного стилю; «старого» 

модального мислення з новими принципами гармонічного складу; 

різноманітність варіантів темброво-фактурного рішення однієї і тієї ж 

мелодії, коли сольні фротоли легко перетворювалися на багатоголосні, 

існуючи у практиці поруч.  

Це знову підкреслює значущість періоду XVI–XVII століть, як 

ключового в історії неаполітанської пісні, актуалізуючи ряд проблемних 

питань, що не втрачають своєї дискусійності і сьогодні. Одне з них – 

ідентифікація генезису canzona napolitana щодо приналежності цього 

жанрового явища до професійної або народної традиції. Доведено їх 

нерозривний зв‘язок та взаємовплив, що може вважатися не тільки ознакою 
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мистецтва Ренесансу, але й типовою рисою неаполітанської культури, з 

характерним для неї переплетінням християнського та язичницького, 

ритуально-релігійного та світського, «високого» та «низького». Інше 

дискусійне питання пов‘язане з визначенням авторства зразків, що 

ускладнюється помітною історичною дистанцією; багатоваріантністю 

музичної народної традиції, яка, як правило, могла висувати різноманіття 

інтерпретацій одного поетичного тексту; недосконалістю систематизації 

інформації за даним історичним періодом, що довгий час розглядався окремо, 

не будучи пов‘язаним із загальною лінією розвитку canzona napoletana.  

Між тим, вивчення старовинного пісенного матеріалу – витоків 

Canzone Napoletana – дозволяє краще зрозуміти еволюційні процеси, що 

відбувалися з жанром, встановлюючи спадкоємність між явищами, 

розділеними кількома сторіччями – віланелами, канцонами, канцонетами XVI 

століття та сanzone napoletana романтичної епохи (В. Белліні, Г. Доніцетті), а 

також «золотим віком» жанру (творчістю Т. Коттрау, Л. Денци, Е. де Куртіса). 

Зокрема, стає зрозумілою та квінтесенція ліричного висловлювання, котра 

виділяє неаполітанську пісню з ряду популярних пісенних жанрів. Попри всю 

різноманітність сюжетних мотивів – жартівливі сценки, пародії, пісні 

торговців і ремісників, танцювальну стихію тарантели – любовна тема 

завжди залишалася провідною у цьому виді творчості. Прославлення коханої, 

визнання в почуттях, монолог страждаючого серця, нерідко з 

мелодраматичним відтінком, розгортаються у Canzone Napoletana в 

нерозривному зв‘язку з красою природи цього краю, морським пейзажем. У 

сукупності з кантиленою, соковитістю гармонічних барв це сформувало той 

легковпізнаваний вигляд неаполітанської пісні, котрий вона зберегла 

протягом своєї багатовікової історії. 
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РОЗДІЛ 3 

CANZONE NAPOLETANA ЯК ЖАНРОВО-СТИЛЬОВИЙ ФЕНОМЕН 

ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МУЗИКИ XIX СТОЛІТТЯ 

3.1. «Passatempi musicali» Гійома-Луї Коттрау як засіб актуалізації 

неаполітанської пісні в музиці ХІХ століття 

XIX століття ознаменувалося збагаченням європейської музики 

явищами національного порядку: польська мазурка, австрійський вальс, 

угорський чардаш вбудовувались у систему академічних жанрів, 

розширюючи межі інтонаційного фонду и слухацького сприйняття. 

Залученою в цей процес виявилась і неаполітанська пісня. Незважаючи на 

неминущу владу італійського мистецтва, саме неаполітанська народна пісня 

стала справжнім відкриттям для шанувальників музики, завоювавши простір 

музичних салонів у Франції, звідки була підхоплена і рознесена по різних 

країнах, відбившись у творчості багатьох композиторів. Феномен даного 

жанрового явища до кінця не розгаданий, напевно, з причини викривлення 

укорінених про нього уявлень.  

Цей час заслуговує увагу як період навального розповсюдження 

неаполітанської народної пісні у музичному мистецтві Європи та 

«вбудовування» її в музичну систему романтизму. Видатна роль у цих 

процесах належить представникам однієї творчої династії – Теодоро Коттрау 

(1827–1879), автору відомої «Santa Lucia», що стала своєрідним символом 

неаполітанської пісенності, та Гійому-Луї Коттрау (1797–1847), батькові 

творця славнозвісного шлягеру. Якщо ім‘я молодшого Коттрау зафіксоване у 

нотах і тому відбито в інформації, присвяченій пісні, то про заслуги батька – 

Гійома-Луї – сказано дуже скромно, всього в кількох рядках російськомовної 

статті у Вікіпедії (Гийом Луи Коттро), тоді як на українському однойменному 

ресурсі немає і цих матеріалів. Враховуючи сформований на сьогоднішній 

день дефіцит знань по даній темі, вважаємо за необхідне більш уважно 

познайомитися з творчою фігурою цього композитора, що зіграв ключову 

роль у розповсюдженні неаполітанської народної пісні у музичному побуті 
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Європи XIX століття. Це і становить мету дослідження даного підрозділу. У 

якості матеріалу дослідження вперше у музичній науці України та Китаю 

задіяно збірку неаполітанських пісень «Passatempi musicali» / «Музичні 

розваги», упорядником якої є Г.-Л. Коттрау, а також фрагменти оперних 

творів Дж. Паїзієлло та Д. Чімарози.  

В музичному мистецтві Європи «Te vogliо Bene assaje» Г. Доніцетті 

(1835), «Santa Lucia» Т. Коттрау (1850) були визнані «класикою» жанру 

неаполітанської пісні. Закономірним виникає питання про витоки 

формування цієї поширеної думки у європейському культурному середовищі 

того часу. Що спрямувало погляд та увагу освіченої публіки до музики 

неаполітанського регіону та ще й під час розквіту оперного мистецтва? Такою 

значною подією стало видання у 1824 році збірки вокальних мініатюр 

«Passatempi musicali» / «Музичні розваги» Гійомом-Луї Коттрау. 

Згідно біографічних даних [16; 140; 161], прізвище Коттрау набуло 

особливої популярності у Франції, починаючи з часів правління Наполеона 

Бонапарта. Майбутній композитор і музичний видавець Гійом-Луї 

Коттрау / Guillaume-Louis Cottrau ще дитиною опинився в Італії, у Неаполі, 

оскільки його батько служив Йоахіму Мюрату − зятеві Наполеона Бонапарта, 

славнозвісному французькому полководцю, маршалу і адміралу, що 

виконував функції короля Неаполітанського Королівства у 1808–1815 роках. 

Він поринув у світ неаполітанської народної культури, відкривши в ній 

невичерпне джерело натхнення. За свідченням італійських істориків музики, 

Г.-Л. Коттрау був обдарований музично, навчався співу у відомого кастрата 

Джироламо Крешентіні. Сім‘я готувала його для дипломатичної кар‘єри, 

направивши навчатись до престижного Королівського військово-морського 

коледжу Неаполя (Regio Collegio di Marina). Проте Гійом-Луї вирішив 

присвятити себе виключно музичній індустрії. У 1824 році він стає 

директором видавничої фірми Giuseppe Girard, яка і видала «Passatempi 

musicali». В результаті масштабного успіху збірки Г.-Л. Коттрау стає 

повновладним власником даного нотного видавництва, котре процвітало і 
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після його передчасної смерті (1847), завдяки зусиллям сина – Теодоро 

Коттрау.  

Любов до Італії була настільки великою, що згодом Гійом-Луї приймає 

неаполітанське громадянство і навіть відмовляється від премії, присудженої 

французьким урядом його дванадцятирічному сину – гранту на продовження 

музичної освіти у Франції. Патріотичні почуття до нової батьківщини 

підсилювались у зв‘язку із неприйняттям Г.-Л. Коттрау таких явищ як 

«корупція, егоїзм, безбожництво, революційний та самовпевнений дух 

молодої Франції», що охопили на його думку рідну вітчизну у 1830-х роках 

[як цит. 140]. Займаючись справами музичного видавництва та, водночас, 

композиторською творчістю, Гійом-Луї зміг реалізувати не тільки свої 

честолюбні творчі плани, але і любов до народної пісні, і в результаті 

назавжди увійшов в історію італійської та європейської музики як упорядник 

і редактор унікальної в своєму роді збірки неаполітанських пісень 

«Passatempi musicali» / «Музичні розваги». Дану добірку камерно-вокальних 

творів зі 104 народних неаполітанських пісень вперше було надруковано у 

1824 році. Вона витримала не одне видання, швидко поширившись у 

музичному середовищі Франції. Згодом кількість пісень у різних виданнях 

змінювалась у бік незначного збільшення (до 113 максимально), 

уточнювалося авторство деяких фрагментів, але основний блок наспівів 

лишався незмінним. Зазначимо, що культурні зв‘язки між двома країнами 

існували відвіку, проте у першій половині XIX століття вони ще більше 

зміцніли через посилення міграційних потоків, як усередині Франції, так і за 

її межами. І в даній ситуації саме французи, переміщуючись по всій Європі, 

не тільки прищеплювали традиції салонного музикування, але ставали 

ретрансляторами в тому числі й неаполітанської пісні, вперше так повно 

представленої у «Passatempi musicali» Г.-Л. Коттрау. Популярність збірки 

була настільки великою, що складала основу репертуару салонів першої 

половини XIX століття.  

На сьогоднішній день найбільш детальний аналіз структури «Музичних 
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розваг» наданий у статті Р. ді Мауро [135]. Шляхом джерелознавчого аналізу, 

автор приходить до висновку, що зі 104 надрукованих у першому виданні 

пісень близько шістдесяти належать саме Г.-Л. Коттрау, решта – результат 

обробки народних оригіналів або пісень інших авторів. Суть здійсненого 

аранжування полягала не тільки у записі композитором музичного та 

поетичного текстів (нерідко в кількох варіантах), але і у створенні партії 

фортепіанного супроводу у стилі салонного музикування, що додатково 

сприяло популяризації народного матеріалу. При цьому слід підкреслити 

практичний дослідницький підхід Г.-Л. Коттрау до роботи. За свідченням 

його друзів, композитор особисто збирав данні наспіви і тексти до них, 

спілкуючись зі слугами, селянами, торговцями, ремісниками – 

безпосередніми носіями усної музичної традиції різних куточків 

неаполітанського регіону. Г.-Л. Коттрау водночас виступив у декількох 

функціях: як вчений-практик, редактор, композитор-аранжувальник 

фольклорних зразків. Згодом, коли вивчення традиційної музичної культури 

поширилося, на адресу маестро прозвучали і обвинувачення у начебто 

«присвоєнні» оригінальних традиційних мелодій (Шенкман). Однак на думку 

інших дослідників [161], це може бути пояснено рядом обставин, в тому 

числі і загальною ситуацією романтичної доби, коли використання 

фольклорних матеріалів особливо усної традиції вважалося нормою, а в 

Європі навіть існував ринок колекцій фольклорних матеріалів. В таких 

зразках, як «Des Knaben Wunderhorn» Арніма та Брентано, традиційні форми 

народної творчості були не тільки збережені, але часом переписані, або навіть 

складені заново. Тому можна сказати, що Г.-Л. Коттрау діяв у межах правил 

свого часу. За словами Ді Мауро Коттрау ніколи не використовував чужих 

матеріалів (в тому числі і народних) під своїм ім‘ям. Як серйозний музикант 

він був зацікавлений в збереженні своїй доброчесності і, навіть, свої власні 

твори, що були написані в жанрі неаполітанської пісні, підписував 

псевдонімом Raücott чи ініціалами LG, намагаючись дистанціюватися від 

жанру музики, що вважався плебейським.   
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Усі задіяні Г.-Л. Коттрау музичні вихідні матеріали Ді Мауро поділяє на 

декілька груп. Перша – це фрагменти з опер-буфа Дж. Паїзієлло, Д. Чімарози, 

а також оперних новинок 1810-х років – номера з «Lo Scavamento» 

Сільвестро Пальми, «Рауля Крекі» Фіораванті (1811). Друга –стародавні 

селянські пісні, записані безпосередньо Г.-Луї Коттрау від народних співаків 

(Michelemmà, La Ricciolella, L‟aria de lu mare, La Fattura та ін.). Як і в будь-

якому фольклорі, група цих пісень характеризується багатоваріантністю 

літературного та музичного тексту: одні і ті ж слова можуть об‘єднуватися з 

різними наспівами, і навпаки. Чимало зі зразків, виникнувши дуже давно у 

селянському середовищі, закріпились пізніше і в міській традиції. У першому 

випадку вони нерідко були пов‘язані з ритуальними діями; проте, 

потрапляючи в міське середовище, нерідко звільнялися від магічно-

символічного сенсу, більше модулюючи в сферу ліричного. Були і випадки 

«дописування» наспівів. Р. ді Мауро припускає думку про можливість 

подібних дій з боку Г.-Луї Коттрау. Цікаво, що надалі в народній традиції 

закріплювався дописаний варіант, сприймаючись усіма (слухачами, 

співаками, етнологами) у якості аутентичного.  

Третю групу пісень у збірці становлять сюжетні пісні, що називаються 

також епіко-ліричними баладами (La Pesca dell‟anello, O pescator dell‟onne, 

La Calabresella, Lu golio de na figliola, La Scarpetta, Fenesta che lucivi e mo nun 

luci). Відносно них думка італійських вчених неодноразово змінювалася. 

Спочатку жанр балади відносили виключно до музики півночі Італії. Проте 

велика кількість у збірці мелодій даного типу переконала дослідників в 

існуванні неаполітанських варіантів північних балад (Венеція, П‘ємонт 

і т. п.). Також паралелі між неаполітанськими мелодіями та відомими 

французькими, іспанськими баладами XIX століття підтверджують не тільки 

факт широкого поширення даної збірки, але й кроскультурного діалогу. 

Четверта група – міський фольклор, до якого увійшли розбійницькі пісні, 

пісні-пародії (La Luisella, Storia di Angelo, Se tu nenna). П‟яту – складають 

імпровізаційні пісні, яких було безліч, враховуючи дуже поширений в Італії 
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феномен імпровізатора (Te voglio bene assaje), на якому ми більш докладно 

зупинялися у підрозділі 1.2 данної роботи.  

Нашу особливу увагу привернули зразки першої групи. На нашу думку, 

інформація надана автором цінна тим, що характеризує особливості буття 

італійського мелосу. А саме: розміщення у збірці народних пісень фрагментів 

оперних творів Дж. Паїзієлло, Д. Чімарози та іншого композиторського 

матеріалу під виглядом народних зразків, оголює цікавий механізм циркуляції 

популярного музичного матеріалу в соціумі. Інтегративні процеси між 

народною та професійною творчістю здавна вирізняли італійську музику та, 

зокрема, її неаполітанську гілку. У підрозділі 2.2 про джерела Canzone 

Napoletana ми спостерігали, як її безпосередня прародителька віланела 

(лірична багатоголосна пісня XV століття) поєднувала в собі народну та 

професійну традиції. Тобто, часто являючи собою приклад композиторської 

творчості, віланели легко розповсюджувалися і у народному середовищі, 

сприймаючись матеріалом аутентичного походження. Те, на що вказують 

вчені, досліджуючи неаполітанську оперу XVIII століття, а саме на зв‘язок 

народного пісенного матеріалу и музичного тексту опер, – є також часткою 

даного процесу. З цього приводу більш зрозумілою стає думка Р. ді Мауро 

щодо наявності двох тенденцій: з одного боку, арії з опер Дж. Паїзієлло та 

Д. Чімарози набували широкої популярності у суспільстві. Вони звучали як в 

інструментальному варіанті у виконанні невеличких вуличних оркестрів 

(orchestrine di viggianesi), так і у пісенних пародіях фольклорного 

походження. З іншого, самі композитори використовували у своїй творчості 

популярні народні мелодії. Тому питання авторства деяких неаполітанських 

пісень, як і інтонаційного джерела оперного репертуару XVIII століття також 

залишається досі дискусійним навіть для італійських дослідників, що мають 

перевагу у доступі до нотно-текстових інваріантів.  

У якості прикладу більш детально розглянемо серенаду 

Пульчінелли / Serenata di Pulcinella. Спершу до збірки Г.-Л. Коттрау було 

включено дві серенади Пульчінелли – La Prima serenata di Pulcinella та La 
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Seconda serenata di Pulcinella (див.: Додаток В). Визначені як народні за 

походженням, згодом, в іншій редакції «Passatempi musicali», вони вже були 

позначені авторством композиторів: Дж. Паїзієлло (La Seconda serenata di 

Pulcinella) та Д. Чімарози (La Prima serenata di Pulcinella). Зупинимось на 

них детальніше. Нам вдалося знайти запис опери Дж. Паїзієлло «Pulcinella 

vendicato nel ritorno di Marechiaro» (1769), звідки свого часу і був 

запозичений фрагмент [122]. По суті неаполітанець за походженням
13

, бо 

народився у Таранто (область Апулії, південно-східний регіон Італії, що 

входив до складу Неаполітанського королівства), Дж. Паїзієлло створює 

типово неаполітанську по духу оперу-буфа, на основі театральної комедії 

Francesco Cerlone / Франческо Черлоне з любовними перипетіями, 

включенням фантастичного компонента підкреслено демонічного 

забарвлення. Дія відбувається в мальовничому містечку Марек‘яро в районі 

Позіліппо. Як зазначено в статті, присвяченій цій опері, у XVIII столітті 

Марек‘яро через мальовничість місцевості виявився відображеним у багатьох 

пейзажах, присвячених Італії і Неаполітанському регіону, зокрема. У цьому 

сільці були зосереджені практично усі важливі моменти місцевого 

природного і соціального колориту, що закріпились у художній практиці у 

якості символів – знаків південного регіону: красивий вид на затоку, силует 

Везувію, таверни, сценки з рибалками, продавцями риби і фруктів, народні 

свята [121]. 

Пульчінелла, палко закоханий у Кармозіну, стає відкинутим: замість 

нього Кармозіна обирає римського багатія Дона Камілло, що приїхав у 

Марек‘яро. Страждаючий Пульчінелла випадково зустрічається на березі 

моря з Клаудією, також покинутою своїм коханим. З сітей моряків вони 

витягують діжку, з котрої звільняють зловісного демона. Однак Пульчінелла 

хитрощами заманює демона назад і отримує над ним владу, оскільки злий дух 

в обмін на своє визволення присягається повернути їм невірних закоханих. 

Другий акт присвячений пригодам-перипетіям закоханих пар в процесі їх 

                                                           
13

 У Таранто навіть була своя мова – тарантинська, що вважалася діалектом неаполітанської. 
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примирення, у котрому задіяні і чаклунство з перетвореннями, і фантастичні 

персонажі потойбічного світу. У результаті все закінчується благополучно, 

закохані возз‘єднуються.  

Серенада Пульчінелли, що була використана в «Passatempi musicali», 

виконувалася на самому початку опери (Act I. Scene 1. Duetto «Gioia de 

st'arma mia, cara nennella»). Вона вибудована як послідовність сольних 

фрагментів-ламенто Пульчінелли (АВ) і Кармозіни (А1В1). Їх спільний 

ансамбль (В2) виникає як кода після другого куплету, у швидкій частині 

приспіву, котрий виконує кохана Пульчінелли. У музичному відношенні схема 

цієї куплетної форми виглядає таким чином: АВ | А1В1 | В2. Кожний куплет 

розпадається на повільний, підкреслено елегійний заспів та швидкий, 

енергійний приспів. У заспіві залежно від виконавця звучить то любовне 

благання (I куплет, Пульчінелла), то звістка про розлуку (II куплет, 

Кармозіна). Приспів висловлює радість героїв від усвідомлення почуття 

закоханості. Контраст двох розділів куплету підкреслений ладотонально 

(заспів – мінор, приспів – паралельний мажор) та інтонаційно. Так, тема 

заспіву вирішена у стилістиці арії lamentо, з відповідними їй низхідними 

мелодійними обертами, виразними ходами IV‒↓VI‒V, зменшеними 

гармоніями в кульмінаційних моментах, ostinato в басовому голосі. У 

танцювальному приспіві малюнок мелодії підкреслено «стрибаючий». На 

противагу співучості складів у заспіві, тут установлюється силабічний стиль.  

Фігурувала у першій редакції «Passatempi musicali» також і серенада 

Пульчінелли з опери Д. Чімарози «Chi dell‟altrui si veste presto si spoglia» 

(1783, лібрето Giuseppe Palomba / Джузеппе Паломба). Цікаво, що крім 

композиторського варіанта, з котрим можна ознайомитись у запису опери 

[97]
14

, в інтернет-мережі представлені численні виконання. Це підтверджує 

величезну популярність даного номера, що стійко асоціюється також і з 

народною музичною традицією. Об‘єднуючим началом виступає збереження 
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 Domenico Cimarosa. «Chi dell'altrui si veste presto si spoglia». Orchestra «A. Scarlatti» di Napoli della RAI, 

director Riccardo Muti (1968). Putifarro – Franco Bonisolli, Martuffo – Sesto Bruscantini, Gianfabrizio – Paolo 

Montarsolo, Ninetta – Maddalena Bonifacio, Stellidaura – Valeria Mariconda, Mirandolina – Elena Zilio, 

Gabbamondo – Giovanni Gusmeroli (Domenico Cimarosa, 1968). Серенада звучить з 1:14:00. 
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у всіх варіантах основної теми – дуже простої та виразної водночас. Вона 

розпадається на два сегменти, котрі можна розглядати як заспів (а) та приспів 

(b). Заспів відрізняється повторністю мотивів, у інтонаційному малюнку 

котрих низхідний рух по звуках терції (V‒↓III−VI−↓IV; IV‒↓II−V−↓III), 

нагадуючи дещо нагадуючи погойдування, врівноважується «запитальними» 

зворотами у вигляді ↑ч. 4 (II‒↑V). Приспів (b) запам‘ятовується характерним 

звучанням II ♭ 
неаполітанської гармонії, особливо щемливої у зіставленні з 

VII #. Тричі повторений куплет-строфа завершується своєрідною кодою-

післямовою (аналогічно до того, що ми спостерігали у Дж. Паїзієлло) – 

АА1А2В.  

Відмінності між композиторським і народним варіантами відбивають 

процес переходу даного номера з професійної творчості (як традиції 

фіксованого тексту) в народну, тобто усну. Цим пояснюється та 

імпровізаційна свобода виконання, котра у кожного співака виявляється 

особливою, самобутньою. Елемент пародійності у виконанні допускається і в 

авторському варіанті [97]. Але у «неоперних» варіантах, де ця серенада вже 

трактується як класична спадщина неаполітанської пісенної культури, що 

досі звучить на вулицях міста, міра пародійності та театралізації зростає. 

Фактично, дана мініатюра відкриває музикантам широкі можливості в 

розкритті психології свого персонажа. І хоча сюжетна ситуація є незмінною – 

Пульчінелла під вікном коханої все так само говорить про свою любов, – 

завдяки виконавським інтерпретаціям можна спостерігати різний тон 

висловлювання героя і навіть прослідити відтінки емоційної подачі. 

Наприклад, Sergio Bruni / Серджо Бруні будує динаміку образу від впевненої, 

дещо нахабнуватої манери до серйозної задумливості у коді [164] . Beppe 

Barra / Беппе Бара робить акцент на нарочитій прохальності інтонацій, 

наближаючи їх до плачу. У його виконанні кода сприймається як відмова від 

маски і вираз справжньої меланхолії героя, його олюднення [98]. Близьким 

цьому виявляється і виконання ансамблем Nuova Compagnia Di Canto 

Popolare [163]. Підкреслимо, що об‘єднуючими ці три виконання рисами 
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виступають:  

 насичення декламаційністю (скрикуваннями, схлипуваннями, 

навмисними зупинками, вигуками) вокальної природи канцони;  

 введення інструментального ритурнелю в однойменному мажорі між 

куплетами, на котрий накладається речитатив Пульчінелли.  

Вивчення лише інтерпретаційних версій деяких прикладів, що увійшли 

до антології неаполітанської пісні, може бути темою окремого дослідження, 

виявляючи багатство надзвичайно цікавих деталей щодо змісту, трактовки 

образу, історико-стильових нашарувань. Збірка неаполітанських пісень 

«Passatempi musicali», підготовлена Г.-Л. Коттрау – важлива ланка у 

життєвому циклі canzone napoletana. Як засіб її популяризації за межами 

Італії, кількаразові перевидання «Passatempi musicali» дозволили 

«легалізувати» пісенний південноіталійський фольклор у європейському 

музичному просторі. Саме з даної збірки розпочався процес стрімкого 

«просування» неаполітанської пісні у системі жанрів романтичної епохи. 

Наскільки плідним це виявилося для подальшого розвитку Canzone 

Napoletana, красномовно свідчить історія однієї пісні зі збірки – «Te vogliо 

Bene assaje».
15

 Поряд зі «Santa Lucia» та «Fenesta ca lucive» це була 

найславніша мелодія XIX століття.  

Навколо її авторства і досі не вщухають суперечки. Достеменно 

встановлено належність тексту пісні Раффаелю Сакко / Raffaele Sacco (1787–

1872) ‒ італійському оптику і поету-аматору, імпровізатору, котрий з 

дитинства писав безліч пісенних віршів, жоден з яких не отримав такої 

популярності, як «Te vogliо Bene assaje». Вельми стійкою є і версія щодо 

авторства Г. Доніцетті (Franco Fabbri, 2008 [109]; Raffaele Sacco. Wikipedia, 

2020 [156]). Маестро дійсно знаходився у Неаполі у той час, приймаючи 

участь у підготовці опери «Лючія ді Ламмермур» (прем‘єра відбулася 26 

вересня 1835 року у театрі Сан-Карло у Неаполі), але серйозних доказів щодо 

його причетності до створення конкретно цієї мелодії не виявлено, окрім 
                                                           
15

 Окрім «Te vogliо Bene assaje» надзвичайною популярністю у XIX столітті відзначалися «Santa Lucia» та 

«Fenesta ca lucive». 
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солодкості її кантилени, що багато в чому перегукується з оперним стилем 

композитора. О. Москвін та С. Буригін наполягають на авторстві Філіппо 

Кампанелли, подаючи це як достовірний факт [36]. Хоча, підкреслимо, в 

багатьох інформаційних джерелах іноземного походження ім‘я Г. Доніцетті 

використовується як авторське. 

Згідно з італійськими джерелами, пісня виникла як поетична 

імпровізація Р. Сакко на одному з вечорів у музично-літературному салоні у 

будинку заможного іноземця (ймовірно того ж Г. Л. Коттрау). Покладена на 

музику і виконана в той же вечір, пісня одразу ж стає популярною: почувши 

через відкриті вікна, її підхоплюють городяни та гості міста, що приїхали на 

традиційне церковне свято в П‘єдігротта на початку вересня. Так виникла 

традиція представляти нові пісні на суд публіки саме у вересні, що дало 

життя фестивалю пісні, об‘єднавши його з релігійним дійством. 

Популярність пісні підтвердилася численними творчими «відповідями»: цю 

мелодію підстроювали під церковні тексти, чому сприяв навіть кардинал 

Неаполя, котрий допускав її використання в якості неофіційного церковного 

гімну; на цю мелодію складалися і вірші-пародії, в яких критикувалася та 

пісенна лихоманка, що охопила цілий Неаполь. І хоча, як зазначалося вище, 

версія авторства Г. Доніцетті є досі не доведеною, сама історія вже перейшла 

в розряд легенди і місцевої визначної пам‘ятки. Фасад неаполітанської 

оптичної майстерні на вулиці Капітеллі, де і зараз працюють нащадки 

Р. Сакко, прикрашає мармурова дошка. Вона вказує, що в цьому будинку 

працював вчений-винахідник Р. Сакко, автор відомої пісні на мелодію 

Г. Доніцетті, яка порадувала у 1835 році народ і перетворила традиційний 

П‘єдігротта у свято пісні [156].  

Історія цієї пісні дає ключ до розуміння феномену стрімкого і 

повсюдного поширення Сanzone Napoletanа в Європі з подальшою 

комерціалізацією до кінця XIX століття. «Te vogliо Bene assaje» стала 

відомою не тільки у всій Італії, але і за її межами, в тому числі в Парижі та 

Лондоні, як в музичних салонах знаті, так і в народному середовищі, 
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закріпившись на правах загальновизнаного фольклорного матеріалу. 

Популяризації, з одного боку, сприяли випуски поетичних збірок з пісенними 

текстами, в тому числі і в перекладі з неаполітанського діалекту на італійську 

мову. Так, «Te vogliо Bene assaje» була вперше надрукована у 1835 році у 

збірці віршів «Cetra Partenopca» під назвою «Intercalare»; у 1843 році у 

Лондоні увійшла до збірки «12 нових неаполітанських народних 

мелодій» / «12 Nuove Melodie Nazionali Napolitane», але вже в перекладі на 

італійську, що здійснив Манфредо Маджоні / Manfredo Maggioni. З іншого 

боку, важливу роль в її поширенні зіграла згадана збірка пісень Г. Коттрау. 

Його «Passatempi» багаторазово перевидавалися з доповненнями, у тому 

числі і у європейських столицях, нерідко з новими назвами. Згідно з 

інформацією, представленою Р. Ді Мауро [136], таких доповнень до основної 

збірки Коттрау було видано у кількості шести томів за 10 з невеликим років. 

Перші три доповнення, куди увійшли відповідно 16, 25 та 20 неаполітанських 

пісень, включали тільки відредагований Гульєльмо Коттрау матеріал, або 

його авторські пісні. У додатках з четвертого по шостий (25, 24 та 38 пісень 

відповідно, після 1948 року) були зібрані твори різних авторів (Біскарді, 

Рондінелли, Лабріоли та ін.). Їх підготовкою займався вже син Гульєльмо – 

Теодоро Коттрау, автор відомої «Santa Lucia».  

Не можна не сказати і про роль «летючих папірців» ‒ флаєрів, в 

сучасному розумінні. Саме через них розповсюджувались пісні в суспільстві. 

Встановлено, що для задоволення запиту городян на популярну пісню «Te 

vogliо Bene assaje» було надруковано 18.000 примірників – «летючих 

папірців» з мелодією і текстом. Подібний спосіб реалізації творчого продукту 

був оцінений підприємливими людьми та перетворений в стійкий канал 

комунікації між поетом і композитором та слухачами.  

Успіх однієї пісні надихнув поетів на написання нових текстів; 

композиторів – на редагування народного матеріалу і створення власних 

зразків в національному стилі. Зросла кількість видаваних збірок пісень і 

темпи їх подальшого просування. Вкажемо на деякі з них. Період з 1843 по 
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1855 рік, що вважається другим в історії неаполітанської пісні за 

класифікацією Р. Ді Мауро, ознаменувався активною діяльністю в цьому 

напрямку Франческо Флорімо / Francesco Florimo (1800–1888). Посилаючись 

на доступні біографічні джерела (Francesco Florimo [114]; Dennis Libby, John 

Rosselli [124], Rosa Cafiero [75]), вкажемо, що мова в даному випадку йде про 

італійського вченого, спеціаліста з історії музики, композитора, архіваріуса. 

Йому належить заслуга у створенні ряду робіт, присвячених В. Белліні, з 

котрим він був особисто знайомий («Traslazione delle ceneri di Vincenzo 

Bellini: memorie e impressioni» / «Перенесення праху Вінченцо Белліні: 

спогади і враження» (Неаполь, 1876 р.) та «Bellini: memorie e lettere» / 

«Белліні: спогади і листи» (Флоренція, 1882 р.). Франческо Флорімо доклав 

багато зусиль для увіковічення пам‘яті свого друга, організовуючи конкурси, 

премії на його ім‘я. У 1875 році він став ініціатором збору коштів на 

створення пам'ятника композитору, ініціювавши акцію, у котрій взяли участь 

в тому числі П. Чайковський та А. Рубінштейн. Рік потому зусиллями 

Ф. Флорімо прах В. Белліні було перенесено зі цвинтаря Пер-Лашез 

(Франція) на батьківщину композитора (Італія, регіон Катанія). На думку 

дослідників (D. Libby, J. Rosselli [124],), чимало листів В. Белліні в дійсності 

не достовірні, оскільки сфальсифіковані Ф. Флорімо. Це ввело в оману 

вчених, що зверталися до них у якості документальної основи для своїх 

аналітичних праць. Моменти містифікації присутні і у написаній Ф. Флорімо 

біографії Джованні Перголезі. Більшою достовірністю вирізняється історія 

неаполітанської композиторської школи Scuola musicale di Napoli у 4-х томах 

(видавалась з 1869 по 1882 рік). Судячи по фактах, Ф. Флорімо нерідко 

підпорядковував ретельність наукового пошуку та твердість музично-

стильових переконань музі свого літературного натхнення
16

. Але, ймовірно, 

                                                           
16

 Мова в даному випадку йде про музику Ріхарда Вагнера, котру Ф. Флорімо піддав різкій критиці у своїй 

брошурі «Riccardo Wagner ed i wagneristi» (1876). Однак після відвідання німецьким композитором Неаполя 

і висловленого захоплення В. Белліні, автор змінив своє відношення на кращу сторону і навіть виступив на 

стороні вагнеріанців в дискусіях свого часу. Аналогічна ситуація склалась і з біографічною статтею про 

Саверіо Меркаданте – директора неаполітанської консерваторії у 1840‒70-х роках. Будучи викладачем 

консерваторії та, як згадувалося, автором багатотомної «Музичної школи Неаполя», Ф. Флорімо змінив 
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це було загалом і проблемою того часу, коли джерелознавча база ще 

створювалась та цінувалося будь-яке свідчення – чи то особисті спогади чи 

листи, достовірність якого не ставилася під сумнів. Торкнулося це і музичної 

спадщини композитора, зокрема, вельми популярних за його життя канцон у 

неаполітанському дусі, багато з котрих, як стало відомо, представляли собою 

аранжування наспівів з пісенних збірок того часу. І встановити достеменно 

першість авторства Ф. Флорімо чи спростувати, не уявляється можливим.  

Дев‘ять пісенних збірок, що були підготовлені Франческо Флорімо з 

1843 по 1854 рік, вміщували 94 зразка, продовжуючи напрямок «Passatempi». 

Це: «Le Montanine», 1843; «I canti della collina» / «Пісні пагорба», 1844; «Le 

brezze marine» / «Морський бриз», 1845; «Ischia e Sorrento» / «Іскія і 

Сорренто», 1848; «Le popolane» / «Простолюд», 1850; «Le serate di 

Capodimonte» / «Вечори Каподімонте», 1852; «Le 

Napolitane» / «Неаполітанці», 1853; «Canti del Golfo» / «Пісні затоки», 1854. 

Нажаль, доступ до збірок Ф. Флорімо з різних причин є досить обмеженим. У 

вільному доступі є лише кілька зразків. Зупинимось на збірці «Echos d‟Italie», 

до якої увійшли такі canzone napoletana, як: Io ti voglio bene assaje, A la 

fenestra affacciate, Chello che tu me dice, Voca Voca, Fenesta Vascia, La stella 

dell arenella [111].  

Перша з них – славетна пісня, про авторство якої було сказано раніше. 

Розглянемо музичний склад оригінальної версії, щоб через порівняльний 

аналіз зі зразком мелодії Г. Доніцетті інших обробок пісні, виявити можливу 

різницю у підходах композиторів-редакторів. «Te voglio bene assaje» / «Я 

тебе дуже кохаю» – маленький гімн кохання [168]. Повільний темп, 

сонячний Аs-dur, мелодія широкого дихання у вокальній партії, м‘який 

вальсовий супровід ріднять цю canzone з оперною арієтою. В мелодії можна 

виділити три типи мотивних побудов, поширених у романтичній вокальній 

музиці: 

1) поступеневий рух (він переважає, що є характерним для кантилени);  

                                                                                                                                                                                           
хвалебний тон біографічної статті про С. Меркаданте після його смерті на більш стриманий, підтвердивши 

тим самим складність їх колишніх колегіальних відносин.  
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2) рух по звуках акорду, частіше в кінці фрази, що створює враження 

заокругленості, закінченості; 

 

3) і мотиви оспівування 

 

Основу вокальної партії складає інтервал сексти (es
1
–↑c

2
). На протязі 

перших 4-х фраз (5–12 такти) відбувається поступове розширення діапазону 

(es
1
–с

2
; es

1
–des

2
; es

1
–еs

2
); при цьому основним «зерном», котре «скріплює» 

всю інтонаційну тканину, є хід по звуках квартсекстакорду Аs-dur
6

4 (↓c
2
–as

1
–

es
1
). Вишуканість мелодичної лінії підкреслено і ладогармонічним розвитком. 

Поряд з грою мажору і мінору, що є типовим для більшості неаполітанських 

пісень, Г. Доніцетті розфарбовує гармонію пісні модуляцією у 1-му реченні з 

Аs-dur у с-moll (I та III ст. відповідно); поглибленням S сфери у кадансовій 

зоні (II6–II
ь5

6–K
6

4–D7–I). 

З точки зору форми, вибір Г. Доніцетті досить традиційний, композитор 

надає перевагу куплетно-строфічній формі, з чітким відчуттям ієрархічності 

структури – вибудуваності цілого: від інтонації-ядра →до мотиву →фрази 

→реченню →періоду. Наведемо схему куплету:  

4 4 + 4 + 4 4 + 4 4 

Вступ а + а1 + b c + c1 
Фортепіано 

закінчення = вступ 

As-dur → с-moll f-moll →As-dur 

 1 речення 2 речення  

Період 

Хотілося б звернути увагу на одну цікаву деталь: з одного боку, в 

музиці пісні є очевидною квадратність – переважають чотиритактові 

побудови, котрі внутрішньо також дробляться на парні структури (2+2). Це 
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посилено і принципом мелодичної повторності. З іншого боку, вочевидь 

подолання квадратності. У першому реченні фрази повторюються три рази, 

замість очікуваних традиційних чотирьох разів (4+4+4, а не 4+4+4+4). Це 

«розмиває» чіткі, жорсткі межі форми, надає їй пластичності, гнучкості, 

плинності.  

Незважаючи на камерність форми і її внутрішню впорядкованість, дана 

канцона ставить перед виконавцем ряд важливих завдань, як то такі: 

володіння штрихом legato; чітка вимова (дикція), вміння показати різні 

відтінки станів. Так, при ліричному характері, дуже світлому, радісному, 

перше речення може бути виконане більш жартівливо. Тут можна «пограти» 

інтонаціями (оскільки це пісня – звернення до коханої людини, визнання в 

почуттях, і допускає момент декламаційності). Тому більш бажано коротке 

дихання. Друге речення (приспів) – більш танцювальне, в ньому відсутні 

паузи як у першому реченні; чотиритакти фраз не дрібняться. Тому тут більш 

доцільне довге дихання, затримати; можливо висловити почуття більш 

яскраво, насичено, наповнено (особливо на словах «io te voglio beneassaje, e 

tu non piensea me» / «я тебе дуже кохаю, а ти не сумуєш за мною»).  

В збірці Г.-Л. Коттрау зазначена мелодія міститься під №54 у 

тональності B-dur. Це єдина різниця, яка не може вважатися принциповою, 

враховуючи повторення всіх інших параметрів. Цікаво, що в збірці Г.-

Л. Коттрау є ще №55 «Addio mia bella Napoli», до котрої приспів пісні ―io te 

voglio beneassaje, e tu non piensea me‖ входить у якості цитати, стаючи 

музичним символом Неаполю. Це можна вважати однією із пісень-

«відповідей» на широке поширення оригіналу, навіть з елементом іронії: 

«Прощавай, мій прекрасний, Неаполь! Я залишаю тебе, щоб не слухати 

нескінченно Tе voglio bene assaje». Зіставляючи «Tе voglio bene assaje» 

Г. Доніцетті / Р. Сакко з варіантом Ф. Флорімо, зазначимо, що він повністю 

відповідає оригінальній версії. Збережено мелодику, тип фактурного 

оформлення – гомофонний з характерним типом супроводу, 
6
/8, м‘який бас з 

двома акордами, що відроджує гітарний тип награвання. Таким чином, перед 
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нами зразок повторення-перенесення обробки Г.-Л. Коттрау в збірці 

Ф. Флорімо.  

A la fenestra affacciate. Цю канцону визначає комплекс виразних 

засобів, що виступають «маркером» жанру – кантиленна мелодія 

мелодраматичного характеру, в якій рух по звукам тонічного тризвуку 

доповнюється окличним ходом на октаву: V‒III‒II‒I‒↑VIII; або 

оспівуваннями, котрі врівноважують, пом‘якшують виразні широкі ходи на 

септиму↓. Повторність структури, квадратність відповідають природі жанру: 

2 + 2 :║ 2 + 4 +4 

Гармонізація, яку обирає Ф. Флорімо, є дуже простою. Це традиційна 

схема: T ‒ D (V) ‒ T, з показовими відхиленнями в паралельний мажор у 

приспіві. Структура акордів – нормативно-класична, без енгармонізмів. 

Фактурне рішення супроводу – не виходить за межі образу «гітарного» 

акомпанементу, що декілька розбавлений інструментальними ритурнелями 

наприкінці куплету. 

Chello che tu me dice / Бути тобі тільки другом. На деяких ресурсах 

[13] Л. Біскарді названий автором цієї музики. Однак в збірках Г.-Л. Коттрау, 

Ф. Флорімо та В. де Мельо ця інформація відсутня, тобто мелодія фігурує як 

суто народна. Її популярність зрозуміла, враховуючи меланхолійний настрій 

викладеного у пісні любовного зізнання: розчарування героя від думки про 

неможливість бути для коханої їм дівчини не тільки другом, але й кимось 

більшим, значущим [див.: Додаток С, № 1]. Порівняння канцони у трьох 

збірках дозволяє дійти до висновку про «законсервованість» первинної 

пісенної моделі, що вперше була зафіксована в збірці Г.-Л. Коттрау. 

Тональність f-moll, що не змінюється жодним з редакторів, здається, 

відповідає настрою туги та скорботи, що звучить у цих рядках. Для 

посилення мелодраматичного ефекту у приспіві використовується ІI♭ 
низька, 

«неаполітанська» гармонія. Розвиток мелодії – початок руху по звуках 

тризвуку, з вершини-джерела, з наступним ходом на септиму ↑. У приспіві 

досить звичне для неаполітанських пісень відхилення до S сфери – 
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тональності IV ступеня (b-moll). Структура дуже проста і традиційна (АВ) з 

ознаками повторності та квадратності:  

4 + 4║ 6 + 6. 

Яскравий зразок романсової лірики ранньоромантичної доби Chello che 

tu me dice немов акумулює в собі інтонаційну природу жанру канцона першої 

половини XIX століття, підтверджуючи думку про єдине інтонаційне 

джерело вокальної салонної музики європейської традиції.  

Voca Voca 

Канцона лірико-жартівливого характеру, з елементом танцювального 

руху. Висхідний рух по звуках гармонічних функцій (тонічного тризвуку і 

квартсекстакорду) асоціюється з піднесено радісним характером, з дещо 

запитальним відтінком. Подальший спуск мелодичної лінії у приспіві – від 

верхньої вершини до тоніки (від fis
2 

→e
1
) ‒ виконує показову для 

неаполітанських пісень функцію закруглення, пом‘якшення мелодичної лінії. 

Гармонічне вирішення є традиційним з опорою на автентичні звороти (T‒D), 

з відхиленням у тональність III ступеню gis-moll. Структура теж залишається 

в межах традиційної:  

4 + 6║ 4 + 4. 

Нажаль, у збірці Г.-Л. Коттрау, яку ми маємо у своєму розпорядженні, 

цієї пісні не має. Однак гармонійно-фактурне рішення, запропоноване 

Ф. Флорімо, настільки елементарне та традиційне, що можна дійти до 

висновку, що композитор-редактор залишає незмінним вже існуючи варіанти 

обробки народної мелодії, орієнтуючись на аматорський рівень музиканта 

або слухача, пропонуючи ці обробки для домашнього або салонного 

музикування.  

Fenesta Vascia / Низьке віконце. Достовірно встановлено старовинне 

походження даної пісні, що датується XVI століттям, ще за часи іспанського 

панування в Неаполі. Вперше оброблена Г.-Л. Коттрау у 1825 році для збірки 

«Passatempi musicali». «Низьке віконце жорстокої хазяйки, скільки зітхань 

посилав я тобі? Моє серце згоряє як свічка, коли я чую твоє ім‘я…» 
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[див.: Додаток С, № 2]. Ліричне звернення до коханої передано кантиленною 

мелодією у висхідному русі, урівноваженою в плавності поєднань 

інтонаційних підйомів і спадів. У приспіві міститься відхилення у S сферу 

(мажор, тональність IV ступеню), котре в свою чергу зіставляється зі своєю 

паралеллю (мінор, тональність II ступеню) з подальшим поверненням в 

тоніку. Квадратність і повторність виступають стійкими структурними 

скріпами для розвитку мелодичного рисунка:  

4 + 4 :║ 4 + 4 + 4 +4. 

Розмір 
6
/8, традиційний тип супроводу – бас і два акорди доповнюють 

загальну жанрову картину даної вокальної мініатюри. Порівнюючи варіанти 

обробок, представлених в збірці Г.-Л. Коттрау та Ф. Флорімо, відзначимо їх 

практично цілковиту ідентичність. Відмінність лише у тональному рішенні 

(B-dur у Г.-Л. Коттрау, G-dur – у Ф. Флорімо) та в окремих елементах 

мелодичної лінії, що не може вважатися суттєвими змінами.  

Нажаль, музичні приклади, що ми мали у своєму розпорядженні у 

якості музичного матеріалу дослідження, не дають повного уявлення про 

стиль обробок Ф. Флорімо, тому що в повній мірі повторюють музичний 

текст обробок Т. Коттрау. Ми можемо спиратися лише на дослідження 

італійських колег, а також ті фрагменти нотних прикладів, котрі наводяться у 

монографії і котрі дійсно демонструють ускладнення фактури акомпанементу 

в обробках Ф.Флорімо [123]. Дійсно, як зазначають Р. Ді Мауро та 

Дж. Пленіціо, авторській стиль пісенних обробок Ф. Флорімо полягав у 

збагаченні традиційного акомпанементу всілякими фактурними прийомами, 

завдяки чому фортепіанна партія набувала ознак концертної 

репрезентативності, а елемент театралізованості і драматичний характер 

деяких пісень посилювався.  

Дж. Пленіціо [155] пов‘язує розходження фактурних рішень в обробках 

одних і тих же пісень у Г.-Л. Коттрау та Ф. Флорімо з відмінністю 

«адресата». У підписниках першого випуску «Passatempi musicali» значилися 

переважно високопоставлені особи (принцеси, герцогині, баронеси і т. д.), 
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чий виконавський рівень був аматорські-дилетантським, що не дозволяло 

включати в музичний текст обробки виконавські технічні складнощі. Через 

двадцять років, у часи видання збірників Ф. Флорімо ситуація стала мінятися 

– виконання багатьох представників світського суспільства наблизилося до 

професійного, що логічно відобразилось і на складності нотного тексту. 

Також дослідник вважає, що Ф. Флорімо насмілився втрутитися в популярні 

зразки (обробки Г.-Л. Коттрау з «Passatempi musicali»), оскільки сам був 

відмінним музикантом і відчував необхідність надати їм деяку елегантність, 

витонченість і функціональність, в плані репрезентативності та концертної 

подачі. Крім того, як були переконані багато сучасників Ф. Флорімо, народні 

поети є поетами тільки в думках. Але не володіючи знаннями законів 

поетичного мистецтва, вони потребують обробки своїх форм і рим 

справжніми професіоналами, з метою їх подальшого удосконалення. 

У цьому ж ряду знаходиться і збірка Вінченцо де Мельо / Vincenzo de 

Meglio
17

 «Відлуння Неаполя» / «Eco di Napoli», 1877. Вона налічує 150 

пісень, розділених на три томи [137−139]. На сьогоднішній день дані збірки 

репрезентують нотно задокументований зріз неаполітанської культурної 

традиції, звукового контексту XIX століття, на який все частіше звертають 

увагу сучасні дослідники. У науковій літературі охарактеризовано декілька 

підходів композиторів до обробки народно-пісенного матеріалу. Один з них 

датується кінцем XVIII – початком XIX століття і характеризується 

збереженням жанрових і стилістичних контурів народної мелодії, передачею 

в обробці фактурних прийомів, що притаманні народній музиці даного 

національного типу [46, с. 57]. Такий «класичний» підхід демонструють і 

проаналізовані нами збірки неаполітанських пісень – Г. Коттрау і В. Мельо, 

Ф. Флорімо. Композитор залишає в недоторканності інтонаційно-ритмічну 

сторону пісні, доповнюючи її найпростішим акомпанементом у дусі 

                                                           
17

 Вінченцо ді Мельо / Vincenzo de Meglio (1825‒1883) ‒ італійський піаніст і композитор епохи романтизму. 

Навчався в Консерваторії Неаполя – свого рідного міста. Будучи в першу чергу викладачем, також займався 

написанням музики. У творчому доробку – опери «Ermelinda» і «Giocrisse», ораторія «Tre ore di agonia» та 

велика кількість інструментальних і вокальних творів, серед котрих Andante e allegro ор. 67, Пассаріелло, 

Фортепіанне тріо ор. 140 (Vincenzo De Meglio, 2020). 
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народного супроводу. Жанрова природа тарантели реалізується у більшості 

пісень через розмір 
6
/8 і характерну фігуру супроводження: бас – два акорди. 

Такий тип акомпанементу, що часто використовувався в оперних творах 

Г. Доніцетті, отримав назву «великої гітари». Гармонічна мова обробок 

Г. Коттрау максимально проста, рухається канвою головних функцій (T–D–T, 

T–S–T). 

 

3.2. Canzone Napoletana у творчості Г. Доніцетті 

Вокальна італійська музика романтичної епохи набирає все більшої 

популярності у Китаї, як у виконавців, так і у дослідників. Провівши 

невелике дослідження з питання: наскільки часто і яку музику Гаетано 

Доніцетті (1797–1848) виконують в Китаї, ми дійшли наступних висновків: 

• «Лючія ді Ламмермур» та «Любовний напій» є найбільш 

відомими. Іноземні співаки, приїжджаючи на гастролі до Китаю, найчастіше 

виступають з цими операми. На їх частку припадає 45% від загального числа 

виступів;  

• китайські виконавці за кордоном також віддають перевагу цим 

творам, а також «Фаворитці» та «Дону Паскуале» Г. Доніцетті. 

В рамках нашого дослідження представляється можливим об'єднати 

відразу два об‘єкти, що потребують розгляду – canzone napoletana як жанр та 

індивідуальний стиль Г. Доніцетті в межах даного жанру. Вектор дослідження 

визначив і пошук наукової літератури, доступної з даного питання. 

Відзначимо, що вокальна музика Г. Доніцетті у Китаї частіше аналізується з 

позиції виконавських проблем, правильності голосоведіння, дихання, 

образного наповнення. У цьому ж ключі розглядаються і неаполітанські пісні 

композитора в роботах Чень Юй та Чжан Сішу [185; 186]. Наша задача – 

розглянути канцони Г. Доніцетті з позиції музичної форми, типу мелодики, 

гармонічної мови, щоб виявити їх самобутність і надати співакам 

інформацію, котра допомогла б їм у створенні своєї інтерпретації цих 

музичних творів. Характеризуючи стан наукової думки Китаю з питань жанру 
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неаполітанської пісні, ми вказували на роботи, в котрих увага 

зосереджується, головним чином, на історії неаполітанської пісні 1930-х 

років, які називаються «золотим століттям Неаполя», в зв‘язку зі світовою 

популярністю. Саме на основі цього матеріалу зроблено узагальнення про 

зміст і засоби музичної виразності відомих пісень. Однак, важливим 

доповненням до вже існуючих розробок стає розглянутий в цьому Розділі 

даної дисертаційної роботи романтичний період, та особливо ранній період 

історії формування цього пісенного жанру, котрий пов‘язаний з іменами 

Г. Доніцетті, В. Белліні
18

 та ін. Саме ці прославлені в той час автори взяли 

участь в розробці шаблону неаполітанської пісні, завдяки чому з 1830-х 

даний жанр вже заявляє про право на свою самостійність, як музичний твір, 

що має цілий ряд стійких ознак (зміст, тематика, текст, обов‘язковий 

неаполітанський діалект, засоби музичної виразності – мелодія, розмір, лад, 

ритмічні особливості). 

Однак питання вивчення камерно-вокальної творчості Г. Доніцетті є 

вкрай актуальним не тільки для китайського музикознавства. На 

сьогоднішній день цю проблему порушено переважно у статтях С. Анфілової, 

в яких міститься аналіз вокального циклу Г. Доніцетті «Nuits d'été à 

Pausillipe» (1836) [2; 68]. Дослідниця зазначає, що більшостю спеціалістів по 

оперноій творчості Г. Доніцетті –  H .Weinstock [174], W. Ashbrook [71], J. Allitt 

[67] – залишають питання малих вокальних форм поза увагою: «Успіхом 

можна вважати збір по крупицях корисної інформації у тих нотних виданнях 

– зібраннях пісень Г. Доніцетті, в передмовах до яких, окрім відомостей 

творчої біографії автора, наводяться і короткі характеристики його 

вокального стилю» [2, c. 103]. Одним з таких цінних джерел інформації 

С. Анфілова вважає збірку «20 Songs by Donizetti» (1996 р.) під редакцією 

Джона Глена Патона [116], де самим редактором надані пояснення щодо 

складнощів систематизації та каталогізації вокальних мініатюр композитора з 

причин відсутності фіксації точних дат створення романсів, відсутності 
                                                           
18

 В Китаї добре відома canzone napoletana Вінченцо Белліні «Fenesta Che lucive» (Віконце, яке світилося) 

[74] – пісня-спогад про кохану дівчину, яка померла. 
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закону об авторських правах на той час. Від себе додамо, що ця ситуація стає 

зрозумілою, якщо взяти до уваги особливості музичного життя у Неаполі, 

форми розповсюдження музичної інформації у 30-ті роки XIX століття, про 

які ми писали вище. Невипадково для сучасних італійських дослідників є 

актуальним питання щодо точного встановлення авторства вокальних зразків, 

яке в багатьох випадках майже не можливо вирішити, настільки заплутаною і 

складною виявляється ситуація авторства. Зупинимось на розгляді декількох 

вокальних мініатюр Г. Доніцетті, розглянувши їх крізь призму втілення 

жанрових ознак неаполітанської пісні.  

Яку роль зіграла неаполітанська пісня у творчості Г. Доніцетті? Тут слід 

згадати про роль Неаполя в особистому та творчому житті композитора. Як 

справедливо зазначає С. Анфілова, для Г. Доніцетті, що народився на півночі 

Італії, в Бергамо, Неаполь став практично другою малою батьківщиною, 

подарувавши визнання, можливість творчої реалізації, відчуття дому, роки 

сімейного щастя. Благотворним виявився вплив мальовничої природи і 

теплого клімату цього краю, визначивши надзвичайну м‘якість музики, 

насиченої радісними, світлими почуттями. Схильність неаполітанців до 

гумору, гострого жарту, мабуть, опосередковано позначилася на 

зацікавленості Г. Доніцетті комічною оперою, що завжди віталася 

південцями. Не можна не враховувати і фактора впливу на його музичну 

мову мелодико-інтонаційної аури Неаполя, регіону з багатющою народно-

пісенної культурою [докладніше: 68]. Додатковим фактором слід вважати і 

увагу композитора до будь-якої народної пісні. Тема народної пісні у творчій 

біографії композитора піднімається в монографії Джуліано Донаті-Петтені, де 

їй присвячено окремий розділ [див. 22, с. 106–110]. Дослідник вказує на 

вплив Сімона Майра, педагога Г. Доніцетті, що прищепив своєму учню 

любов до народних наспівів, відношення до них як найважливішого 

інтонаційного джерела. Г. Доніцетті збирав народні пісні в Сицилії, Неаполі, 

Ломбардії, Швейцарії. «Він добре знав книгу Таренна ―Recherches Sur Les 

Ranz Des Vaches‖» [с. 107]. Йдеться про книгу французького вченого-біолога 
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(вид. у 1813 р. у Парижі), що є на сьогодні бібліографічною рідкістю. 

Збережено факсимільне передрукування першого видання, оскільки на думку, 

наприклад, видавництва Amazon, ця робота являє собою культурну цінність. 

Французький вчений-біолог, не музикант за родом своєї діяльності, як і ряд 

інших авторів, вчених і мандрівників, описує альпійський фольклор, перш за 

все його швейцарський різновид, та йодель як невід‘ємну частину цього 

фольклору. Наводяться не тільки самі мелодії – характерні своїм ритмом, 

різкою зміною темпу, інтонаційним ладом, що використовувалися 

швейцарськими пастухами для гри на волинці та гри під час випасу стада, але 

і описана манера виконання зі специфічною зміною вокальних регістрів. 

Більш детально про йодель (швейцарський різновид) дивіться в дисертації 

«Йодель в истории музыкальной культуры Швейцарии» Ханггі Євгена [59].  

Швейцарський народний наспів використаний Г. Доніцетті у «Лінді» 

(мотив П‘єро). Народна мелодія на вірші міланського поета Порта звучить в 

«Любовному напої» в дуеті Дулькамари та Адіни («Io son ricco, e tu sei 

bella» / Я багатий, ти прекрасна). Дослідник також відзначає широку 

присутність народних мелодій в камерно-вокальних творах композитора, 

зокрема, у циклах: «Літні ночі у Позіліппо», «Осінні вечори в Інфраскаті», 

«Музичні вечори у Відні» та в інших творах. При цьому Донаті-Петтені не 

уточнює конкретних цитованих зразків.  

Не маючи можливості документально підтвердити цю думку, оскільки 

це не входить в завдання нашого дослідження – простежувати етимологію 

тієї чи іншої музичної теми у Г. Доніцетті, приймемо її на віру, додавши, що 

дійсно, весь лад камерно-вокальних творів композитора насичений 

південноіталійською за своєю природою інтонаційністю.  

Більшість критиків не визнають ролі народної музики у формуванні 

стилю вокальної музики Г. Доніцетті. Однак на користь чуйності композитора 

до народної музики говорить факт так би мовити «зворотнього зв‘язку». 

Багато зразків написаних композитором мініатюр, у тому числі і 

неаполітанською мовою, були підхоплені і розспівувались як споконвічно 

https://www.dissercat.com/content/iodel-v-istorii-muzykalnoi-kultury-shveitsarii
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народні, що викликало довгі суперечки щодо їх авторства. Розглянемо 

докладніше canzone napoletana Г. Доніцетті, узявши за приклад ряд 

вокальних мініатюр: «Lu trademiento» / Зрадництво [100], «Me voglio fa na 

casa» / Хочу збудувати дім [101]. Постараємося виділити найбільш 

характерні риси цих пісень, котрі допоможуть «виділити» їх серед вокальної 

музики романтичної доби.  

Кожна з канцон – концентрація ліричного почуття, хоча і різного за 

відтінками. Більш драматичний – представлений в канцоні «Lu 

trademiento» / Зрадництво. Характер емоційного висловлення з нотами 

відчаю підтверджено тональністю f-moll, котрий зіставляється з As-dur за 

принципом світлотіні; значущістю зменшених гармоній (9‒10, 21 такти); 

підвищеної ролі II♭  
неаполітанської гармонії (у 8 такті це відхилення у Ges-

dur). Цікаво, що у 19–20 тактах виникає аналогічна ситуація: тимчасово 

стверджується Des-dur: Des-dur = II♭  
неаполітанська гармонія для C-dur, 

домінанти f-moll. Таким чином, композитор врівноважує форму цілого. 

Форма, як і в більшості canzone napoletana, є куплетно-строфічною, 2 

куплети/строфи. Надаємо будову одного куплету/строфи: 

1 4   +  4  +  5 4  +  4  +  4  +  2 

 
а   +  a1  +  b 

(𝑏 =
5 тактів вокал

4    такти ф−но
  )         

a2  + a3 + b1 

f-moll f-moll- C – f – Ges-dur – f As-dur – Des – C – f-moll 

вступ  приспів 

 

Можна простежити подібність в структурі двох канцон, що 

характеризує стиль Г. Доніцетті – це порушення квадратності при 

переважанні чотиритактових структур. Приспів починається з кадансу, що 

вторгається. Це створює двоїсту ситуацію: у вокальній партії нова побудова 

виникає як затакт до 15-го, тоді як у фортепіано початок припадає чітко на 

сильну долю 14 такту. Також у приспіві мелодична лінія вокальної партії 

дробиться на фрази (4+4+4+2), а фрази – на мотиви. Але в поєднанні з 

танцювальної природою супроводу це дроблення згладжується, і мелодія 
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постає дуже гнучкою. В цілому виникає аналогія з романсом М. Глінки 

«Сумнів».  

Лірико-танцювальний настрій відрізняє канцону «Me voglio fa na 

casa» / Хочу збудувати дім. Головний герой захоплено зізнається у своїх 

почуттях. Його мрія – побудувати будинок з золота і срібла для своєї коханої 

дівчини, щоб вона вийшла на балкон, як сонце (див. : Додатогк С, № 3). 

Основна мелодія (
6
/8, allegretto) відбиває відчуття польотності, натхнення 

через початковий мелодичний хід на широкий інтервал – висхідну октаву з 

подальшим «спуском» по звуках тонічного тризвуку, що в свою чергу, 

породжує відчуття радісної впевненості, оповідальності: 

 

Звертаючись до традиційної для канцон куплетної форми, Г. Доніцетті 

надає їй оригінального, неповторного вигляду. Це виражається в тому, що три 

куплети утворюють тричастинну форму АВА1, де В – це повторення 

основного музичного матеріалу, але в тональності однойменного мінора. 

Також цікавий приспів «tral-la-la-la-la...», котрий немов жартівливий рефрен 

пронизує всю пісню. Наводимо схему канцони: 

 

4 5+4+4+4 4+4 4+4+4+4 4+4 4+4+4+6 5+4 

вступ заспів приспів заспів приспів заспів приспів 

a B c b a1 b1 

F-dur f-moll F-dur F-dur 

A B A1 

 

У виконавському плані слід звернути увагу в розділі А на контраст 

сильного і слабкого звуків, характер похитування, і єдине дихання, особливо 

у 5–9 тактах. У 21 такті (приспів, «con brio») кантилена повинна змінитися 

енергійним характером, стрибки в мелодії служать виразом внутрішньої 
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радості героя. Розділ В (у мінорі) контрастує динамікою – p, але слова «doro» 

не м‘які, динаміка мелодії поступово посилюється. В репризі (A1) в 

останньому реченні «tralla la la la ...» згідно знаку «accelerando» необхідно 

поступово оживляти темп, щоб передати зростаюче збудження героя 

(швидкий темп і динаміка sf): 

 

 

Якщо вокаліст буде враховувати при виконанні усі авторські 

позначення в нотному тексті (динаміка, штрихи), розуміти зміну 

тональностей, ладу, додасть акторської гри, то він зможе перетворити цю 

канцону Г. Доніцетті у справжню оперну арію, мініатюру- замальовку, 

маленький вокальний шедевр. Так, як це виходить, наприклад, у нашої 

сучасниці, примадонни – Чечилії Бартолі.  

На перший погляд canzone napoletana Г. Доніцетті є схожими на пісні 

інших авторів на неаполітанському діалекті. Їх головна тема – любов – палка, 

щаслива, і не дуже. Але очевидними є й відмінності: розглянуті вокальні 

мініатюри – зразки оперного стилю 30-х років XIX століття і, безпосередньо, 

індивідуального стилю самого композитора. Зіставивши ці пісні з 

фрагментами з опери Г. Доніцетті «Лючія де Ламмермур» [99], ми дійшли 

висновку про спільність стилю вокальних творів композитора. Г. Доніцетті 

віддає перевагу в ліричних епізодах темпи Larghetto, Andantino, Andante. 

Хоча вони усі спокійні, але мають свої градації. Самий повільний – Larghetto. 

Найжвавіший – Andantino. В опері «Лючія де Ламмермур» частіше за інших 



127 
 

представлений темп Larghetto. Він використовується в епізодах, пов‘язаних з 

картиною нічного пейзажу (каватина Лючії з 1 акту), або виразом глибокої 

печалі героїв, покірністю долі. У canzone napoletana, навпаки, Г. Доніцетті 

використовує більш рухливі темпи, що відповідає жвавості характеру 

неаполітанців і вимогам малої вокальної форми.  

Мелодиці canzone napoletana, як і оперних творів, притаманні виразні 

ходи на широкі інтервали – малу і велику сексти, септиму, зменшену квінту. 

Поступеневий рух переважає. Будь-який стрибок, як правило, 

супроводжується заповненням. Характерна повторність початкових фраз; 

використання тридольних розмірів 
6
/8; 

3
/8; 

3
/4.  

Цікавою є форма пісень Г. Доніцетті. З одного боку, в них вочевидь 

присутня квадратність – переважають 4-тактові побудови, мелодична 

повторність. З іншого, можна спостерігати подолання квадратності. Це і 

трикратне повторення фраз, і вторгнення кадансів, і незбіг цезур у вокальній 

та фортепіанній партіях. В цілому, все це надає музиці пластичність, 

гнучкість, плинність.  

Від академічних співаків виконання canzone napoletana Г. Доніцетті 

потребує тих само професійних навичок, що і оперна музика автора – 

володіння стилем bel canto. Однак завдання ускладнюється, через камерність 

вокальної форми, що вимагає досконалого голосоведіння та розуміння 

досконалого стилю цих пісень. Важливо передати душевність, інтимність, 

емоційну тремтливість цих ліричних фрагментів, але не упасти при цьому у 

стан екзальтації, дурного тону. 

Говорячи про неаполітанські пісні Г. Доніцетті, хотілось б додатково 

залучити матеріал з вокального циклу «Nuits d'été à Pausillipe» / «Літні ночі у 

Позілліпо» (1836) [23]. Позіліппо – один з наймальовничіших куточків Італії 

взагалі, і візитна карточка Неаполя, зокрема. Розташований в північній 

частині Неаполітанської затоки, він здавна дивував подорожуючих 

надзвичайною красою пейзажу. Згадування конкретного географічного 

об‘єкту активізує зв‘язок з його музичною атмосферою, що дає нам право 
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простежити наявність Сanzone Napoletanа у якості домінуючого музичного 

джерела. Про самобутність твору Г. Доніцетті – вираження ідеї «нічного 

хронотопу», новелістичності, поетичної полістилістичності (використання 

віршів п‘яти поетів-романтиків) – досить докладно розповідається в 

дослідженнях С. Анфілової. Також автором проведено аналіз тематизму і 

структурних закономірностей мініатюр, зроблено спостереження про 

«надзвичайну пластичність внутрішньої форми <…>, котра ―живе‖, ―дихає‖, 

природно розгортаючись у часі, підпорядковуючись законам вокальної 

музики» [2, с. 114]. Так, серед дванадцяти номерів циклу автор використовує 

різні жанрові визначення і форми вокального висловлення. Як випливає з 

авторських ремарок, тут є: баркарола (№1), романс (№2), арієта (№3), балада 

(№4), ноктюрн (№№7−11), застольна пісня (№12). С. Анфілова вказує на 

ознаки лицарського романсу (№2), серенади (№3), альби / альборади (№6). Є 

сольні і дуетні форми. Окремо стоїть №5 «Веретено» [23], позначений 

композитором як неаполітанська пісня. Зупинемось на ньому докладніше, з 

метою виявлення ознак жанру Сanzone Napoletanа, які реалізуються тут, по-

перше, через використання неаполітанського діалекту. Композитори, в тому 

числі італійські, зберігаючи неаполітанський діалект, не тільки 

підкреслювали локальний колорит, але і дотримувалися у своїй творчості 

правила певного дистанціювання від «низького», народного за своєю 

природою жанру.  

По-друге, номер вирішений як жанрова сценка, і це єдиний випадок у 

циклі, де в цілому загальний емоційно-образний настрій не виходить за 

рамки витончено-піднесеної лірики. В даному випадку перед нами теж зразок 

лірики, але повнокровної, «живої», пов‘язаної з грою молодої крові і 

почуттів. Юна героїня малює у своїй уяві ситуацію можливого знайомства з 

парубком. Вона розробляє план: щоб привернути його увагу, вона кине у 

вікно веретено. Він підніме його, зав‘яжеться розмова, і кавалер одразу 

зрозуміє, що знайшов в особі юної кокетки ту, котру шукав. Поєднання 

ліричного, жанрового, комічного, подане у формі замальовки, сценки – 
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вельми показове для традиційного жанру Canzone Napoletana. 

По-третє, комплекс засобів музичної виразності, задіяних у «Веретені», 

вказує на зв‘язок з народнопісенним першоджерелом. Саме тут 

встановлюються такі характерні для Canzone Napoletana особливості, як: 

розмір 
6
/8, підкреслено гомофонно-гармонічний тип викладу (голос+супровід) 

без навіть коротких натяків на елементи підголосної поліфонії чи 

антифонного принципу «відлуння», що можна бачити в ряді інших мініатюр 

циклу. Супровід засновано на традиційній для народних пісень «гітарній» 

формулі (бас – два акорди). Інтонаційно-мелодична сторона пісні також 

відповідає неаполітанським наспівам, з характерною для них 

врівноваженістю стрибків і м‘якого, поступеневого мелодичного руху. 

Невигадлива мелодія викликає уявлення саме про «пісеньку», що легко 

наспівується. На тлі багатого гармонійного вирішення інших мініатюр, 

насиченого тонального розвитку в деяких з них, у «Веретені» гармонічна 

сторона підкреслено проста, обмежена традиційними співвідношеннями T та 

D.  

Доповнюючими ознаками стають також повторність, періодичність і 

квадратність: 

1+8 4 + 4 + 4 + 4 4 + 5 4 + 4 +2 + 2 + 4 +4 + 10 

вступ. 

тема 

a + b + a + b c +c авар. …… 

 D-dur - A-dur - D-dur  E-dur→A D-dur – G – h – D-dur 

 заспів приспів 

 

Для виявлення різниці між Canzone Napoletana та іншими мініатюрами, 

в яких це жанрове уточнення відсутнє, зупинимося на двох номерах з даного 

циклу. Обрання їх безпосередньо обумовлено поступовим поширенням у 

Китаї, завдяки нотним збіркам з фрагментів творів Г. Доніцетті. Нажаль, 

повністю цикл «Nuits d'été à Pausillipe» досі невідомий.  

Зразок художньої пісні, на зразок австро-німецької lied, що отримав у 

творчості Г. Доніцетті визначення romanza, представлений у «Човнярі» / Il 

Barcariolo (№1) [23]. Інша, у порівнянні з «Веретеном», жанрова природа 
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реалізується в більш складному і контрастному інтонаційному розвитку, 

різноманітності задіяних автором фактурних прийомів, множинності 

переключень, насиченні тричастинної форми ознаками вільного розвитку, 

включенні драматичного елемента в ліричний перебіг подій. Заявлена як 

баркарола, що відповідає і змісту (пара закоханих вирушає на морську 

прогулянку), мініатюра розгортається досить подійно. Перший розділ цієї 

репризної форми (А за схемою) розгорнутий та має ознаки внутрішньої 

тричастинності. Окрім характерного для баркароли типу фактури (гармонічні 

фігурації в басу при розмірі 
6
/8,) в серединній побудові (10–25 т. т.) вводиться 

інший фактурний малюнок з ритмічною фігурацією (бас + два акорди), що 

може вказувати на тонку зміну емоцій – від тихих до більш живих, грайливих. 

Мелодія вокальної партії розгортається вільно, її діапазон простягається від 

d
1
 до g

2
. У 17–18, 22–25 тактах присутнє пряме відсилання до оперного стилю: 

ланцюг блискучих фіоритур, що потребують легкого, рухливого виконання 

(a tempo conblio). Середина В відмічена різкою зміною характеру. Згадування 

про бурю на морі, яка виступає метафорою життєвих перипетій, що 

загрожують почуттю закоханих, супроводжується введенням однойменного 

мінору (d-moll), використанням в партії фортепіано тремоло з каскадами 

висхідних акордів у правій руці; мелодична лінія баса рухається вниз по 

півтонах, що дублюється і партією вокаліста, котра насичується патетичними 

вигуками – речитація на одному звуці з подальшим ходом на квінту вниз. 

Повернення початкового настрою А1 супроводжується і репризою 

тематичного матеріалу, основної тональності D-dur, відповідного фактурного 

малюнка: 

1 2‒34 35‒48 49‒60 61‒75 

  
  
  
  
  

в
ст

у
п

 

4 + 4 + 2 +2  +4 +6 + 4 +4 4 + 4 + 6 12 7+8 

a + b + (a1b1) c (a1b1) d 

D-dur‒A‒D; Fis-dur‒D d-moll D-dur‒Fis-dur D-dur 

A B A1 доповнення 

 

Ще один romanza, який фігурує в циклі з визначенням арієтта, ‒ 
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«Опівночі» / A mezzanotte (№3) [23]. Ліричними барвами відтворюється 

картина літньої ночі і портрет юної дівчини, яка милується зірками в 

очікуванні любовного побачення. Самим типом мелодичного малюнка даний 

номер відновлює уявлення про оперний стиль першої третини XIX століття і 

Г. Доніцетті, зокрема. М‘яке розгортання початкового інтонаційного ядра; 

«питально-відповідна» структура фраз; характерні обороти: V‒↑VIII‒↓VI
♭
 ‒V; 

III‒↑VIII‒VIII
♯
‒↑II‒↓IV; елементи брасової фіоритури – ланцюг стрибків на 

↗ч4-↗ч5-↗в6-↗м7-↗ч8 (18‒20 т.т.); секвенційні звороти (93‒100 т.т.) ‒ весь 

цей арсенал виразних засобів був в активі як виконавських прийомів, так і 

музичного матеріалу вказаного часу. Відповідно і виконання даної арієти 

вимагає значної підготовленості, володіння динамічними відтінками в 

градації від pp до p та, максимально, mf; майстерності плавного 

голосоведіння, вміння передати нюанси емоційних відтінків.  

Доказом відмінності №3 від жанрової моделі Canzone Napoletana 

служить і факт більшої масштабності в поєднанні зі складною організацією 

форми. При зовнішньому дотриманні строфічної формі внутрішня будова 

кожної зі строф (А А1), розпадаючись на заспів (А) та приспів (В), 

ускладнюється дробленням на мотиви і фрази, нерідко неквадратні за своєю 

природою:  

 

1-7 
8‒28 

29‒48 

a Tempo 
49‒53 
Calando 

54‒67 

a Tempo 
68‒87 87‒106 

5+1+1 

(3+3) 

(3+3) 

(4+5) 

(2+2) 

(2+2) 

(1+1) 

(1+1) 

(1+1+2) 

(1+1+2) 

5 

допов 

(3+3) 

(3+3+2) 

(2+2) 

(2+2) 

(1+1) 

(1+1) 

(1+1+2) 

(1+1+2) 

(2+2) 

(2+2) 

(1+1+2) 

(1+1+2) 

4 

 

В
ст

у
п

 

Ф
о

р
те

п
 

a +  a    +  b 
c+c+d+e+e 

с=авар, e=dвар 
e1 a+a1 c+c+d+e+e b1+e2+e2+e1 

Es-dur →B-dur Es-dur Es- dur Es-dur Es-dur 

1 період 

А 

2 період 

В 

1 період 

Авар. 

2 період 

Ввар. 
 

A A1 coda 

 

Таким чином, зіставивши три різних мініатюри з одного циклу, котрий 

явно призначався не для аматорського виконання рівня «Passatempi musicali» 
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Г.-Л. Коттрау, можна зробити висновок, що композитор дотримується 

жанрових вимог canzone napoletana, створюючи авторський матеріал за 

лекалом жанру (№5, «Веретено»). Там, де він вільний від подібних установок, 

музична форма його romanza розвивається вільно, підсумовуючи в собі як 

признаки різних жанрів, так і оперних стилю і форм.  

Вище вказувалося на популярність музики Г. Доніцетті у Китаї. 

Підтвердженням може служити і зростання кількості виданих нот 

композитора. Однак у порівнянні з оперними творами, романси Г. Доніцетті 

поки ще маловідомі. У зв‘язку з досліджуваної темою, ми провели 

порівняльний аналіз сучасної збірки, котра вийшла у Китаї у 2008 році під 

редакцією Цзя Тао [184] та затвердилась в європейському музичному 

просторі нотних видань камерно-вокальних творів композитора. Цзя Тао – 

перекладач, який переклав з італійської на китайську текст пісень романсів 

композитора. Звісно, краще співати Г. Доніцетті італійською, аніж 

китайською. Однак завдяки подібному перекладу стає не тільки більш 

зрозумілим зміст вокальних мініатюр, але і здійснюється більш широка 

популяризація самого музичного матеріалу. 

В якості порівняння було обрано кілька романсів з вокального циклу 

«Літні ночі в Позіліппо», що увійшли у збірку Цзя Тао (2008 р.) зі збіркою, 

надрукованою у Німеччині на початку ХХ століття, майже 100 років тому. У 

якості матеріалу дослідження обрано: «Човняр» (№1), «Вночі» (№3), 

«Сутінки» (№6). Найбільші відмінності зачепили №1 та №6. У передмові до 

збірки Цзя Тао порівнює жанр опери з живописом олійними фарбами, а 

романси – з тонкої мініатюрою. Дійсно, це проявляється в нюансах штрихів, 

фразування, темпової агогіки. Виявилося, в редакціях існують відмінності, 

які стосуються, в першу чергу, штрихів.  

У варіантах «Човняра» можна бачити різницю короткого і довгого 

легато. У китайській сучасній збірці перевагу віддано довгому легато. З 

довгим легато легше співати, оскільки коротке легато потребує більшої 

диференціації відтінків. Це свідчить про тенденцію до спрощення у сучасній 
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редакції. У 14–16 тактах – використовується різне стакато. У старій редакції 

– це стакато з акцентом. У новій – звичайне, легке стакато. Як виконавець, 

зазначу, що різниця штриха впливає на характер звучання: у старій редакції 

мотив під таким штрихом звучить більш мужньо, цілеспрямовано, навіть 

героїчно. Це відповідає змісту поетичного рядка – готовності героя віддати 

свою душу за любов («Or che tutto...»). При легкому стакато музика отримує 

танцювальний відтінок, сприймається як жарт, гра, кокетування. Тобто 

зміщується образний вектор. 

У варіантах «Сутінків» (№6) хотілося б звернути увагу на стару 

редакцію. Пауза у 5-му такті, поділ на дрібні тривалості у 21-му такті 

відбивають більш ретельне слідування музики за текстом, що є особливо 

важливим при роботі з французькою поезією – в даному випадку з текстом 

В. Гюго. Відмова від такої диференційованості у сучасній редакції 

призводить до згладженості мелодійного рельєфу, що більш характерно для 

італійської вокальної музики. Не можна не звернути увагу і на темп. 

Заявлений на початку темп cantabile не отримує уточнень протягом романсу, 

практично залишається без змін, за винятком вказівок щодо ritenuto. Навпаки, 

в новому нотному варіанті темпи розписані більш детально: cantabile – poco 

piu – piu mosso. Іншими словами, у сучасних нотах дане зазначення на те, як 

це потрібно проспівати. Тобто в завдання редактора входила передача 

виконавської традиції в збереженні її нюансів для формування необхідного 

почуття стилю у китайських співаків, що долучаються до європейського 

мистецтва.  

У 9 та 46 тактах один і той же мотив (приспів «Oh, ma charmante...») 

повинен виконуватися по-різному. Відповідно до вказівок старої редакції, 

один раз ніжно (con dolcezza), інший раз – з експресією (con expressione). У 

сучасній редакції ці вказівки відтінків характеру виконання відсутні, що 

надає виконавцю свободу трактування. Однак повна відмова від виконання 

цих вказівок може призвести до знебарвлення нюансів у вокальній музиці 

Г. Доніцетті.  
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Наведемо приклади з інших вокальних творів Г. Доніцетті. Порівняємо 

«Спогади про Відень»
19

 (академічне видання) і мініатюри з цього циклу, 

розміщені в китайській збірці [184].  

У «Циганці» / La zingara в академічному виданні у 5 такті мається 

вказівка на поступове ослаблення динаміки, diminuendo. У сучасному варіанті 

цього позначення немає, чим підкреслюється більш емоційний, вільний спів.  

26 та 30 такти – відмінності пов‘язані з динамікою і ритмом. У сучасній 

редакції додано ремарку щодо динаміки – mezzo forte; у 30 такті змінено 

ритм, додано «восьму» паузу, що вносить в мелодію різноманітність, робить 

її більш цікавою. У 54–60 тактах коротке легато замінено в сучасному 

варіанті на довге легато. У 105 такті відсутня вказівка на характер виконання 

leggiero, дійсне в академічному варіанті. У 141 такті темпове позначення 

pressando / швидко замінено в сучасному тексті на poco movendo / з 

вираженням, тобто вказівка на почуття. 

199 такт: в академічному виданні відсутня заключна нота a, тоді як в 

новому виданні цей звук є і сприймається як заключне твердження, що дає 

відчуття повної завершеності, закінченості, останнього акорду. Тим часом у 

виконавській практиці багато співаків відмовляються від останньої речитації 

на цьому звуці а (197‒198 такти). Це може бути пояснено складнощами 

виконання після тривалих колоратур протягом майже 26 (!) тактів (171‒

196 т.т.), які завершуються стрибком на октаву вниз. Потрібна особлива 

майстерність, щоб після такого каскаду віртуозних пасажів також виконати і 

коротку речитацію на а. 

«Мертва ти» / E morta.  

Відмінності між двома варіантами нотних текстів у 1‒2, 12‒13 тактах 

пов‘язані з особливостями поетичного перекладу: затакт у вигляді восьмої 

відсутній в сучасній версії, що продиктовано особливостями китайської 

фонетики (китайська фігурує тут як підстрочний переклад, скоріше для 

прояснення змісту, ніж адаптації на китайську італійського тексту з метою 
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 Доницетти Г. Воспоминания о Вене : Вокальный цикл для высокого голоса с ф.-п. Л. : Музгиз, 1963. 31 с. 
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його подальшого концертного виконання).  

У 16 та 43 тактах в новому варіанті дана більша диференціація 

динаміки. Замість незмінного ff академічної версії, представлено своєрідне 

розосереджене crescendo: у 16 такті – f, у 43 такті – ff, що створює динаміку 

форми. Також слід зазначити більш чітке маркування темпу, швидкості, що 

виражено в числовому еквіваленті (вказівкою на пульсацію).  

Несподівано цікавим постає фактурно-регістрове вирішення партії 

фортепіанного супроводу. В оригіналі (академічне видання) партія 

фортепіано викладена на двох нотоносцях з використанням в кожному 

басового ключа, з рідкісним переходом до скрипкового ключа. У сучасному 

китайському виданні фортепіанний супровід виписаний з партією правої 

руки, з використанням скрипкового ключа. Наважимось припустити, що це 

було продиктовано національними традиціями китайської музики, у котрій 

apriori переважає високе звучання (приклад – китайська опера, де чоловічі 

голоси переважно високі, тенор).  

«Не любиш ти» / Non m‟ami piu. У цій мініатюрі кількість 

відмінностей між редакторськими варіантами зведена до мінімуму та 

продиктована радше відмінністю фонетики італійської та китайської. У якості 

найбільш відчутної назвемо в сучасній редакції відмову від позначення темпу 

Andantino cantabile на користь тільки Cantabile. Можна припустити, що 

співаку надається свобода для творчості.  

Наведені нами приклади не вичерпують всіх можливих редакторських 

варіантів прочитання камерно-вокальних мініатюр Г. Доніцетті. Ми не 

ставили собі за мету охопити всі існуючі – їх чимало. Дана ситуація є 

показовою в іншому: китайські співаки активно освоюють техніку bel canto. 

Тому, з одного боку можна бачити, як в нотах романсів Г. Доніцетті часом 

з‘являються додаткові, нові штрихи, розраховані на допомогу для виконавця. 

З іншого, очевидна тенденція до спрощення штрихів, для полегшення 

процесу виконання. Не будемо давати оцінку цьому явищу, але об‘єктивно 

воно існує. 
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3.3. Пісні останньої третини XIX ‒ початку ХХ століття – зразок 

«класичної» моделі жанру  

Огляд canzone napoletana останньої третини XIX століття, котру 

італійські дослідники називають класичним періодом жанру, неможливо 

уявити собі без вкладу Теодоро Коттрау / Teodoro Cottrau (1827‒1879). Син 

видатного музичного діяча, композитора, редактора Г.-Л. Коттрау, огляду 

досягнень котрого на терені неаполітанської пісні був присвячений підрозділ 

3.1 даної дисертаційної роботи, він не тільки продовжив видавничу справу 

свого батька, але завоював і особисту славу як автор музики та текстів до 

неаполітанських пісень. Згідно з інформацією енциклопедії Treccani, що 

публікує біографії видатних італійців [140], він почав навчатися музиці з 

дванадцяти років під керівництвом матері, роблячи значні успіхи, за що 

навіть був відзначений стипендією французького уряду. Продовживши 

музичну освіту під керівництвом батька і Ф. Феста, захопившись 

композицією, він одночасно отримує юридичну освіту, а також розвиває 

літературні навички, які згодом реалізував в журналістській і поетичній 

діяльності. Значною мірою розкриття багатосторонньої обдарованості 

Теодоро Коттрау сприяла не тільки домашня обстановка, але і в цілому 

середовище спілкування, коло знайомств його сім‘ї, куди входили 

представники музичного бомонду, у тому числі і композитори, найбільш 

видатним серед яких був Г. Доніцетті. Маючи, як і його батько, пристрасну 

любов до неаполітанської пісні, Т. Коттрау, з одного боку, продовжив 

видавничу діяльність Г.-Л. Коттрау, очоливши після його смерті видавництво 

«B. Girard», котре функціонувало аж до початку ХХ століття і 

спеціалізувалося на виданні неаполітанського музичного продукту.  

Успадкувавши від батька також дар мелодизму, Теодоро активно 

підтримував фестиваль у П‘єдігротта, робив аранжування народних пісень і 

творів інших авторів, брав активну участь і як автор пісенних композицій, 

котрі отримали стрімке поширення в музичному середовищі його епохи, як, 

наприклад, «Santa Lucia» (1848), що стала всесвітньо відомою піснею, 
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символом неаполітанської пісенності. Перші пісенні спроби Т. Коттрау 

відносяться до періоду з середини 1840-х років до 1850-х («La sorrentina», 

1844; «Lo zoccolaro», 1857 та ін.); розквіт – до 1860-х («La fata di Amalfi», 

«Tarantella di zio Catone», 1865; «No granillo no mazzo de fiore», 1867; 

«Margherita», 1868; «L'addio a Napoli», 1868; «Canzone al Principe di Napoli», 

«Io ti vidi a Piedigrotta», «Rissa in Piazza Serra», «Palummella zompa e vola», 

«Le femmene so nfà!», «Lu maruzzaro», «Santa notte on Savratore», «U mare che 

bà», «Viento 'mpoppa», 1869; та ін.); зрілі зразки – до останнього десятиріччя 

життя («La pacchianella 'e fore», «Fuggiamo nel deserto», 1871; «Palummella», 

1873; «Bella bimba», «Brè brè»,  «La rà, la rà, la rà, volimmo pazzià!», «Il 

Ciuccio di Cola!», «Dimme na vota sì», «Mariuccia», «Lo paparacianno», 

«Tippete, tuppete, tappete», 1872; «Ciccuzza», «Dammenn'uno!..», 1874; «Fronna 

d'aruta», 1875 та ін.)
20

. Прийнято вважати, що музичний стиль Т. Коттрау 

знаходився під безпосереднім впливом музичного стилю XIX століття: 

оперної мелодики, романсової лірики салонного типу, народної пісні, що 

зазнала обробок композиторів. Його пісні, що видавалися в тому числі і під 

псевдонімом Еуталіндо Мартеллі, набули широкого поширення завдяки 

збіркам неаполітанських пісень (колекція «Eco del Vesuvio»), які надсилалися 

в різні міста Італії. Для багатьох його сучасників вони стали тією 

стилістичної моделлю, котра визначила образ canzone napoletana останньої 

третини XIX століття. Зупинимося докладніше на ряді його пісень, з 

виділенням їх корінних рис, як безпосередньої предтечі жанрового явища, 

визнаного класичним.  

«La Sorrentina» / «Соррентіна» (Barcarola napоlitana) [88]. Одна з 

ранніх пісень Т. Коттрау, поява якої передувала відомій «Santa Lucia» (1848), 

що прославила ім‘я молодого композитора. Останнє відбулося завдяки 

Енріко Карузо, котрий переклав пісню на італійську, співав, записував на 

диски, всюди представляючи її як неаполітанську. За чотири роки до «Santa 

Lucia» з‘явилась «La Sorrentina» або «La bella Sorrentina» (1844). У якості 
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 Інформація про твори Т. Коттрау узагальнена нами на підставі музичного матеріалу, представленого на 

сторінці Теодоро Коттрау на електронному ресурсі міжнародної бібліотеки партитур [85]. 
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поетичної основи були використані вірші Ірен Ріккарді Капецелатро / Irene 

Ricciardi Capecelatro.  

Незважаючи на жанрове позначення barcarola napоlitana, дана canzone 

має радше танцювально-бравурний характер, аніж це передбачено більш 

спокійним за характером жанром «пісні на воді». Гадаємо, це продиктовано 

змістом пісні. Провівши підстрочний переклад, нам вдалося з‘ясувати, що в 

даній пісні, як і у багатьох canzone napoletana виражено звернення до коханої 

– жительці Сорренто. Герой, що сумує від любові, зізнається у втраті смаку 

до життя та звичному заняттю – риболовлі. Щовечора і щоночі він оголошує 

своїми стогонами берег. Він сумує при спокої моря, але і прийдешня буря 

його лякає. Він порівнює себе з кораблем, що потерпів крах і стоїть в гавані. 

Цікаво використання чисто романтичного прийому зіставлення душевного 

стану героя і природної стихії. Однак якщо в літературі, музиці, живопису 

цей засіб використовується для створення підчас драматичного ефекту, то у 

canzone napoletana – отримує втілення тільки в поетичній стороні пісні, ніби 

в продовження тієї традиції, котра вже склалась протягом століть існування 

народної неаполітанської пісні любовного змісту. З іншого боку, в музиці 

canzone napoletana ця романтична двосвітовість не отримала відбиття. Тому, 

хоча перед нами і зразок композиторської творчості, Т. Коттрау залишається 

значною мірою у владі традиції: розмірковування про можливу загибель 

героя, його зітхання ніяк не впливають на мажорний настрій пісні. 

Згадування про бурю провокує вибір композитором не драматичного, а радше 

більш бравурного характеру, на противагу ліричної меланхолії баркарол. Від 

жанрового прототипу баркароли збережено лише розмір 
6
/8 . Замість 

традиційної гармонічної фігурації – в басу «La Sorrentina» використовується 

формула «бас – два акорди» з розмашистими стрибками нижнього голосу на 

квінту вниз, кварту чи сексту вверх. Дублювання октавами у правій руці 

фортепіанної партії мелодії вокальної партії теж надає ефектності звучанню, 

надаючи деякий героїчний відтінок ліричному змісту.  
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У самій мелодії вокальної партії вочевидь бачимо спрямованість до 

сильної долі, що підкреслюється використанням ямбічних мотивів, синкоп, 

пунктирного ритму. Переважання окличних інтонацій (висхідні кварти у 

першому реченні, висхідні квінта та мала септима, низхідна секста – у 

третьому) ‒ також народжують у свідомості образ якогось блискучого танцю, 

проте не меланхолічного монолога. Звернемо увагу на трискладність строфи 

– три побудови, з ознаками репризності, враховуючи їх інтонаційну 

спорідненість. Наважимося припустити, що часте використання в структурі 

цілого трьох будов замість двох, з обов‘язковою фортепіанною 

«післямовою», можна розглядати рисою індивідуального почерку Т. Коттрау 

у жанрі canzone napoletana: 

1‒8 9‒16 17‒24 25‒28 

4 + 4 4 + 4 4 + 4 Ф-но 

a + а b + b a1 + b1 

B-dur‒Es‒F‒B V→F-dur B-dur‒F‒B‒c‒B 

1 речення 2 речення 3 речення 

А (куплет / строфа) 

 

«Zoccolaro» / «Чоботар» [89]. 

Вважається, на думку італійців, однією з найкрасивіших і іронічних 

пісень, присвячених ремеслам. Написання музики приписують Теодоро 

Коттрау на текст Маріано Паолелле, хоча факт його авторства вже не 

настільки важливий, оскільки очевидна ситуація, про яку писалося вище, 

коли композиторський текст, входячи в простір всенародної любові, втрачає 

ознаки індивідуальної недоторканості і стає загальним надбанням, 

переходячи в область народного фольклору. Опублікована Т. Коттрау у 1857 

році, вона неодноразово видавалася і в інших пісенних збірках, зокрема В. Де 

Мельо. У 1860 році на мотив «Zoccolaro» неаполітанці заспівали відому 

«Нокку», пісню про триколірний прапор майбутньої об‘єднаної Італії, котра 

стала негласним революційним призивом до дії в ситуації протистояння з 

австрійськими властями. Також в італійських джерелах висловлюється думка 
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про запозичення Т. Коттрау ідеї пісні про чоботаря з комічної опери 

Дж. Паїзієлло, де також існує пісенька «про сабо на будь-який смак»
21

.  

У пісні 1857 року чоботар закликає купити у нього сабо – краще 

дерев‘яне взуття, у котрому не жарко влітку і не холодно взимку; сабо на 

будь-який вік і розмір; в них можна прийти на таємне побачення, бо вони не 

будуть стукати, адже чоботар робить взуття з розумінням проблем свого 

покупця. Ця невигадлива історія розгортається протягом шести куплетів, 

кожен з яких вирішений у формі музичного періоду, розпадаючись на три 

речення. Цікаво, що даним принципом потрійного членування структури 

переглядається закон повторності і симетрії, що зазвичай діє в традиційних 

canzone napoletana. Але, з одного боку, мова йде про композиторський текст, 

у котрому традиційні жанрові канони можуть варіюватися. З іншого, точне 

повторення другого речення, що виконує роль заспіву (b за схемою) в 

принципі відповідає правилу повторення:  

1–5 т.т.  

5 

6–13 т.т.  

(4 + 4) 

 14–21 т.т.  

(4 + 4) 

 22–25 т.т.  

4 

а b                               b 

реч.                           реч. 

ф-но 

 

F-dur‒d‒F; D-dur→g-moll C-dur→F-dur F‒B‒d‒F-dur 

період доповн. 

 

Мелодія «Zoccolaro» являє собою поєднання розповідності та 

наспівності. Перша реалізується в розміреному русі по звуках повного 

тонічного тризвуку у низхідному русі (1-ше речення). Наявність квартових 

призовних інтонацій пояснює подальше використання цієї мелодії з текстом 

революційної тематики. У той же час функцію пом‘якшення, врівноваження 

більш вольової по внутрішній природі початкової побудови, виконують 

друге і третє речення, засновані на плавному інтонаційному розгортанні, 

поступеневих підйомі і спуску, що доповнюються до того ж м‘якими 

оспівуваннями і допоміжними оборотами. Використовуючи традиційний для 

народної неаполітанської музики розмір 
6
/8 , композитор, у той же час 

                                                           
21

 Lo Zoccolaro (R.Murolo). Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=x45e4nAXO0s 
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відмовляється від формули баса, відомої за більшістю пісенних зразків, 

представлених у «Passatempi musicali» та інших пісенних збірках 

Ф. Флорімо, В. Де Мельо. Т. Коттрау обирає у «Чоботарі» для фортепіанного 

супроводу хоральний тип фактури при збереженні ведучого мелодійного 

голосу в сопрано, дублюючого тему вокальної партії. Саме хоральність 

фактури підкреслює пісенну природу даного музичного зразка, ніби 

передбачаючи можливий варіант її хорового виконання.  

«No granillo no mazzo de fiore!» / «Ані гілочки, ані букета!» [90]. Ця 

Serenata Napolitana Т. Коттрау вперше опублікована у 1867 році з присвятою 

королю Італії Естеро. Це вокальна мініатюра у п‘яти куплетах має ліричний 

характер з меланхолійним відтінком. Мова квітів – весняна троянда, лілія, 

квіти апельсина – використовується для пояснення з коханою, у якості німого, 

але промовистого послання. Підкреслимо, що це – ще одна з пісень 

Т. Коттрау, вирішена «в обхід» зовнішньої жанровості традиційної народної 

Сanzone Napoletanа. Композитор обирає жанрову природу вальсу ‒ танцю-

символу романтичної епохи. М‘який та витончено простий, цей вальс-пісня 

звучить як спогад, наче оповитий флером образів з минулого, викликаних 

ароматом квітів. Здається, при виконанні слід передавати не так стан смутку, 

скільки настрій таємничості.  

Основна мелодія – надзвичайно проста і пластична водночас. В 

інтонаційному плані вона являє собою приклад мелодії романтичної доби: 

ключова елегійна інтонація висхідної малої сексти пронизує всю пісню: 

 

Значна роль оспівувань, допоміжних звуків, зустрічаються альтерації (у 

заключній фортепіанній постлюдії). Закон внутрішньої гармонії реалізується 

через врівноваженість підйомів‒«питань» спадами‒«відповідями», що навіть 
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викликає зриму картинку відкриття і закриття бутона квітки. Вражає 

елементарність даної теми, що при всій економності задіяних засобів, володіє 

нез‘ясовним мелодійним потенціалом. Здається, це дає право судити про 

мелодичний дар Т. Коттрау, здатного з мінімуму створювати виразні вокальні 

композиції, що користувалися успіхом.  

Повторність і квадратність, традиційні для пісень цього жанру, 

супроводжуються намаганням їх подолання за рахунок введення тритактових 

мотивів поряд з традиційними чотиритактами, а також наявністю розгорнутої 

фортепіанної постлюдії, котра постає третьою побудовою в рамках строфи, 

абсолютно рівнозначною за масштабом і індивідуальністю матеріалу 

попереднім двом – заспіву та приспіву. Таким чином, три побудови замість 

двох також можуть розглядатися неординарним рішенням традиційної 

куплетної форми. Структура куплету: 

1‒15 16‒31 32‒47 

(4 +3)+1 + (4 +3) 4 + 4 + 4 + 4 8 +8 

а      +    а b + b1 + c d (a+b+c) 

a-moll‒E-dur‒a-moll E-dur‒a-moll‒d-moll V→ d-moll; V→a-moll 

заспів 

А 

приспів 

В 

ф-но постлюдія 

С 

А 

 

L’addio a Napoli / «Прощай, Неаполь» [86]. 

«L'Addio a Napoli» («Прощавай, Неаполь»), також відома під назвою 

«Addio, mia Bella Napoli» /«Прощавай, мій прекрасний Неаполь» – пісня 

Теодоро Коттрау, у котрій він виступає одночасно автором і слів, і музики. 

Вперше опублікована у 1868 році з присвятою «Моїй Розині, в пам‘ять про 

бідного щасливого маленького янголятка». Вірогідно, пісня має 

автобіографічний підтекст, однак ми не займалися з‘ясуванням даної 

обставини, оскільки не ставили своїм завданням відтворення в деталях 

творчої біографії Т. Коттрау. Це тема окремого дослідження. Наша задача – 

з‘ясувати характер тих змін, яких зазнав жанр до 1860-х років, к періоду 

кристалізації своєї канонічної форми.  

П‘єса від самого початку була написана в тональності A-dur для одного 
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голосу та фортепіано, але піддавалася аранжуванням неодноразово та існує 

на сьогоднішній день в різних тональностях і для різних типів вокальних 

тембрів. Перше, що фіксує увага, це відсутність традиційних для народних 

Canzone Napoletana першої половини XIX століття особливостей метро-

ритмічного і фактурного рішення. Замість розміру 
6
/8 , характерного 

«гітарного» супроводу композитор обирає тридольний метр та виразну 

ритмоформулу мазурки:  

 

Вона пронизує всю вокальну партію, що дублюється і у верхньому 

голосі партії фортепіанного супроводу. Це надає всій мелодії відтінок 

витонченості, легкого танцювального руху:  

 

 

Т. Коттрау майстерно підтримує відчуття пульсуючого, «живого» 

музичного руху за рахунок устремління у басі від третьої долі до першої, 

сильної, що підкреслюється також і інтонаційно: V→↑II; V→↑VIII. Більш 

цікавим у порівнянні з традиційною функціональною сіткою Canzone 

Napoletana постає і гармонічне вирішення пісні Т. Коттрау, де є відхилення 

окрім V ступеню, подвійної домінанти, також і в тональність II ступеню (b-

moll), однойменного мінора (as-moll). Фактура також несе на собі відбиток 

концертності – ефектні октавні подвоєння акордів підсилюють відчуття 

святковості, водночас додаючи деяку ноту ностальгії. Правило повторності та 

квадратності залишається незмінним, але нарочитість його прояву 

згладжується, завдяки гармонічним та інтонаційно-ритмічним хитрощам, 

описаним вище: 
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1‒16 17‒24 25‒32 33‒40 

(2+1+1)+(2+2):║ (2+1+1) + (2 +2) (2+1+1)+(2+2)  

a+b       c     +    c1  a+b ф-но 
пост- 

людія 
As‒Es‒As‒F→b‒Es→As Es‒B‒Es; Es→as‒Es As‒Es‒As‒F→b‒Es→As 

A B A1 
 

Таким чином, досить ясно формується той солодко-ностальгічний стиль, 

котрий буде притаманний ряду класичних зразків Canzone Napoletana рубежу 

XIX‒XX століть.  

 

«Rissa in Piazza Serra» / «Бійка на площі» [91]. 

До середнього періоду відноситься і дана пісня комічного характеру. 

На протязі восьми куплетів перед слухачем розгортається жанрова сценка – 

зображення сцени бійки на площі, у котру опиняються втягнутими 

представники різних національностей. Серед них: мешканець П‘ємонта – 

північного заходу Італії, гордий як бик (2-й куплет); руський – moscoviti – з 

бородою самітника (3-й куплет); француз, з викликом і куражем (4-й куплет); 

венеціанець із ножем у руці, у червоному платті і великим носом (5-й 

куплет); сицилієць, який йде повільно та закликає проявити розсудливість (6-

й куплет); завершує цей парад портретів-масок неаполітанець (8). Подібна 

побутова характеристичність була показовою для неаполітанських пісень, 

котрі досить точно фіксували події з життя простого люду і тому були 

затребувані народною слухацькою аудиторією, готовою слухати про себе 

нескінченно. Для композитора Т. Коттрау звернення до жанрової гілки 

Canzone Napoletana на відміну від ліричних пісень («Santa Lucia», «L'Addio a 

Napoli» та ін.) чи канцон любовної тематики («La Sorrentina» та ін.) означало 

поворот до canzone napoletana скоріше народного типу, аніж професійної 

традиції. На користь цього також свідчить тип обираних музичних засобів. 

Основна мелодія, розпадаючись на два сегменти – заспів та приспів – 

вирішена дещо по-різному. Для заспіву характерна більша оповідальність, що 

підкреслюється неквадратністю 6+5 (а див. схему), введенням пауз довжиною 

у такт, котрі переривають розгортання мелодії. Задіяний діапазон не 
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перевищує квінти, тобто вельми обмежений і елементарний за внутрішньою 

будовою, що окрім оповідальності також вказує на зв‘язок з елементарними 

народними наспівами.  

1‒11 т.т. 12‒27 28‒43 

(2 + 1 + 2 + 1) + (2 + 1 + 2) 

a       +     a1  

(1 + 1 + 2) :║+ (1 + 1 + 2) : ║ 

b  +  b +  c + с 

(1 + 1 + 2) :║+ (1 + 1 + 2): ║ 

b  +  b       +     c    +  с   

F-dur‒C‒F-dur F-dur‒C‒F-dur; B‒F‒C‒F-dur F-dur‒C‒F-dur; B‒F‒C‒F 

заспів 

А 

приспів  

В 

приспів 

В1  

вокал +ф-но фортепіано 

 

У приспіві максимально розкривається 

жанрова природа тарантели. Її вибір можна пояснити: запальний стрімкий 

танець підходить для передачі динамічності подій – зміни учасників, 

загального запалу бійки. Танцювальна природа реалізується в інтонаційній 

стислості, навіть деякій примітивності мотивів. Так, b (за схемою) 

представляє багаторазове повторення терцевої інтонації в рамках квінти; с (за 

схемою) – більш розвинений, його діапазон вже досягає октави. При цьому 

інтонаційно мотив розвивається згідно з мелодикою тарантел – поступово 

«спускаючись» від вершини-джерела з предиктами до сильних і відносно 

сильних долей. Метрична акцентність, Витриманість одного ритмічного 

малюнка підтримуються гармонічними «точками»-опорами: T‒D, S‒T, D‒T. 

Вибір фактури також відповідає жанровому визначенню пісні-тарантели: 

підкреслено проста, з характерним «стрибаючим» ходом баса по звуках 

основних гармонічних функцій та дублюванням мелодії вокальної партії в 

партії правої руки з підкреслюванням пульсуючої ритмоформули: 

З усіх розглянутих пісень Т. Коттрау даний зразок найбільш 

наближений до народної основи, на що вказують відмічені нами ознаки 

тарантели. 

 

«La pacchianella 'e fore» / «Солодка та дика» [87]. 

Дана сanzone napoletanа відноситься до зрілого періоду творчості 

Т. Коттрау; вона в черговий раз підтверджує майстерність композитора у 
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створенні оригінальної композиції на основі традиційного жанру. Розмір 
6
/8, 

неквапливий рух в ритмі сициліани  урізноманітнюють традиційні уявлення 

про неаполітанські пісні, переважно обмежені жанровими шаблонами 

тарантели. Мелодія вокальної партії також немов 

підкоряється м‘якому, з погойдуваннями руху сициліани – стрибок на кварту 

вгору, котрим відкривається тема пісні, врівноважується поступеневим 

плавним спуском. Низхідні секвенції в даному випадку також сприяють 

впорядкованості руху, а не емоційному наростанню. В мелодії частими є 

повторності звуків, цілих мотивів, фраз (17‒20; 21‒24 т.т.), речень (1‒8; 9‒

16 т.т. за схемою), розділів (реприза, 25‒32 т.т.). Гармонічна мова досить 

проста, але не викликає відчуття банального, мабуть, через загальне 

враження витонченості мініатюри. Напевно, цьому сприяє активне 

використання композитором принципу органного пункту у басі, на котрий 

накладається вся інша гармонічна вертикаль. Відмова від традиційного для 

народної canzone napoletana ходу баса по «функціональним опорним точкам» 

(I‒V‒I ступінь) значно різноманітить пісню, позбавляючи її чергової ознаки 

шаблонності. Вибір тричастинної форми з кодою замість традиційної 

куплетної (типу заспів-приспів) також вказує в більшій мірі на вплив музики 

академічної традиції романтичної епохи: 

1‒8; 9‒16 17‒24 25‒32 33‒40 

2 + 2 + 1 + 1 + 2 :║ 4 + 4 2 + 2 + 1 + 1 +2 2 + 2 +1 + 1+ 2 

Es-dur‒As‒B‒Es F→B-dur Es-dur‒As‒B‒Es Es-dur‒B‒Es 

A B A1 Coda 

 

Цікаво, що в даному прикладі відсутні настільки улюблені 

композитором інструментальні укладення, що виконували функції післямови 

та одночасно зв‘язки-ритурнелю між куплетами. Наважимося припустити, що 

Т. Коттрау було притаманне природжене відчуття гармонії форми, рівноваги 

композиції, що прекрасно демонструє і дана сanzone napoletanа, де обраний 

автором принцип організації масштабно-тематичних структур, 

продемонстрований у 1‒8 тактах (2 + 2 + 1 + 1 + 2), потім зберігається 

протягом усього номера, за винятком середини (де представлена сума двох 
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чотиритактів). Таке відчуття врівноваженості і симетричності структури в 

сукупності з індивідуальністю мелодизму свідчить про талант композитора, 

що тонко відчував природу пісенного жанру. 

 

«Marechiare» / Марек‘яро (1886). Слова Сальваторе Ді Джакомо. 

Музика Франческо Паоло Тості [170].  

Одна з прославлених пісень не тільки самого автора Франческо Паоло 

Тості / Francesco Paolo Tosti, але й пісень останньої чверті XIX століття, 

завдяки її активному використанню на естраді такими видатними співаками, 

як Енріко Карузо, Беніаміно Джильї, Лучано Паваротті, Андреа Бочеллі, 

Хосе Каррерас та ін. Визнана класикою неаполітанської пісні.  

Випускник консерваторії Сан-П‘єтро-а-Майелла у Неаполі (1866) по 

класу скрипки і композиції (у Саверіо Меркаданте), Ф. П. Тості (1846‒1916) 

був видатною особистістю свого часу. Згідно з італійськими джерелами 

[169], він пробував себе в різних музичних професіях: займався організацією 

шоу для співробітників Адріатичної залізниці, прославився як співак, завдяки 

своєму прекрасному тенору. Дж. Верді, з котрим Ф. П. Тості був особисто 

знайомий, вважав його одним з кращих виконавців свого часу. Також 

Ф. Тості вів активну педагогічну діяльність: він був запрошений в якості 

вчителя співу до англійського двору королеви Вікторії та її наступника 

Едуарда VII (з 1880 р.), удостоєний урядової нагороди і британського 

громадянства, а також звання Професора Лондонської академії музичного та 

драматичного мистецтва (1894). Окрім цього давав уроки співу 

представникам королівських сімей Європи: Іспанії, Норвегії, Швеції, Росії. 

Будучи особисто знайомим з Дж. Верді, Дж. Пуччіні, П. Масканьї та іншими 

оперними композиторами свого часу, прекрасно знаючи цей репертуар, 

Ф. Тості в той же час не звертається до опери у своїй композиторській 

творчості, віддаючи перевагу малим вокальним формам: романсам, шансону, 

італійським пісням, на неаполітанському діалекті, використовуючи вірші 

своїх сучасників – драматурга і поета Д‘Аннунціо / Gabriele D'Annunzio, 
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Енріко Панзаккі / Enrico Panzacchi, Рокко Пальяра / Rocco Pagliara, Антоніо 

Фогаццаро / Antonio Fogazzaro, Сальваторе Ді Джакомо / Salvatore Di 

Giacomo та ін. Згідно з італійськими джерелами [169] він є автором п‘ятисот 

вокальних композицій, за іншими даними – понад 150 [57; 58; 19]. Не 

уточнюючи достеменну кількість творів композитора, все ж відзначимо, що і 

150 – число значне і дає право вважати його одним з видатних композиторів- 

пісенників свого часу.  

У підрозділі 3.1. ми вже згадували про Марек‘яро – мальовниче 

поселення навколо Позіліппо, котре з XVIII століття на багатьох живописних 

зображеннях Неаполітанської затоки стало символом регіону. У пісні 

Ф. П. Тості Марек‘яро оспівується як дивовижне містечко, в природі котрого 

все наповнене любов‘ю: «Коли в Марек‘яро з‘являється місяць, / Навіть 

рибки закохуються. / Хлюпочуться морські хвилі / І радіючи, міняють колір. 

Коли в Марек‘яро з‘являється місяць» (див.: Додаток С, № 4). Для героя пісні 

життя в Марек‘яро має особливе значення, оскільки тут (і знову ми 

зустрічаємося з повторюваним у багатьох неаполітанських піснях мотивом 

вікна) живе його кохана. 

Швидкий темп, жвавий характер пісні передають натхнення і серцевий 

запал юності. Пісня представляє цікавий приклад використання розміру 
2
/4 в 

протилежність 
6
/8 , традиційного для сanzone napoletanа. Партія супроводу, 

заснована на безперервному проведенні формули «бас-акорд»  

вказує на прихований танцювальний характер і в якійсь мірі передає гітарний 

супровід у швидкому темпі, характерний для ряду серенад. Про те, що ця 

пісня – не просто монолог закоханого, але заклик до зустрічі, тобто свого 

роду серенада, підтверджується і словами тексту пісні, де краса дівчини 

порівнюється з явищами природи («Той, хто говорить, як сяють зірки, Не 

знає, як сяють твої очі…»), а також звучить конкретний заклик («Прокинься, 

Кароліна, повітря таке приємне! / Коли раніше я чекав стільки часу? / Щоб 

супроводжувати співом твої сни, / Цієї ночі я приніс свою гітару»). 
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Призов виражено і в квартових інтонаціях – головних елементах 

мелодичної лінії. Кожна нова побудова (обидва речення заспіву – а за схемою, 

перше речення приспіву – 37‒38 т.т.) починається з кварти. Подальше 

заповнення цього стрибка поступеневим рухом униз за участю допоміжних 

звуків (V‒IV♯‒V‒VI‒V‒IV‒III‒II‒I) є вельми показовим для неаполітанських 

пісень. У цьому і проявлявся талант Ф. П. Тості, коли він інколи будував свої 

неаполітанські пісні на елементарному музичному матеріалі, принцип 

котрого був запозичений ним з народної творчості, що і забезпечувало його 

творам популярність аудиторії – задіяні композитором інтонації і звороти 

були «на слуху», відгукуючись у слухацькій свідомості як рідне і близьке. Так 

і «Марек‘яро» виявляється побудованим на варіантах двох наспівів. Перший 

звучить у вступі і вирізняється обіграванням II♭ «неаполітанського» ступеню. 

У подальшому цей матеріал стане основою для мелодичного варіанта 

доповнення (58‒73 т.т. за схемою). Другий мотив складає основу заспіву та 

приспіву. Тільки у приспіві він варіюється ладотонально – проходить в 

однойменному мажорі (D-dur) c незначними інтонаційними змінами. Про 

варіантність приспіву по відношенню до заспіву свідчить і збереження в 

ньому тієї функціонально-гармонічної сітки, яка діяла і в заспіві: 

1‒13 т.т. 14‒37 38‒57 58‒73 

2+10+1 8 + 2 + (7 + 5)+ 2 

   а           а       

7 + 8 +    5 

b (=авар) 

4 + 4 + 4 + 4 

с + а 

d / Es/ d d‒g‒d‒g‒A‒d-moll D‒G‒A‒D-dur‒d‒A‒d d‒A‒d‒Es‒d‒A‒d 

Вступ заспів 

A 

приспів 

B 

доповнення / 

розвиток 

інт.вступу  

 

При збереженні багатьох рис нарочито елементарної презентації 

музичного матеріалу, підкресленою його інтонаційної близькістю, 

простотою, повторністю, ритмічною акцентністю, цікавим вбачається 

подолання квадратності, що відбувається за рахунок варіювання масштабів 

мотивів (7 замість 8), введення непарних структур (1, 5, 7), перебивки 

безперервності руху за рахунок тактів пауз. Але в цілому це не впливає на 
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безперервність загального музичного руху, закладеного у даній пісні, що 

звучить як ліричне «perpetuum mobile».  

 

«Non ti scordar di me» / «Не забувай мене» (1912). Музика Е. де Куртіс 

[93]. 

Ернесто де Куртіс (1875–1934), автор музики цієї пісні, нажаль, є 

маловідомим, не дивлячись на всесвітню популярність таких його пісень, як 

«Torna a Surriento» / «Повернися до Сорренто» (1902), «Voce 'e notte» 

/ «Пісня в ночі» (1904), аналізованої «Non ti scordar di me» / «Не забувай 

мене» (1912), «Tu ca nun chiagne» / «Не плач!» (1915) та ін. Єдина 

інформація, повторювана в більшості джерел, запозичена з енциклопедії 

неаполітанської пісні (Е. Де Мура) та обмежена хронологією народження і 

смерті, приналежністю Е. де Куртіса Неаполю і роду видатного композитора 

Саверіо Меркаданте (Е. Куртіс доводився йому правнуком). Випускник 

консерваторії Сан-П‘єтро-а-Майелла у Неаполі, він працював у жанрі пісні, 

написав більше ста камерно-вокальних творів, досягнувши особливого 

успіху у жанрі canzone napoletana. У якості поетичної основи обирав вірші 

свого брата Джамбаттісти Куртіса, Л. Бовіо, С. Лардіні та ін. Більш докладна 

інформація міститься у першій Енциклопедії неаполітанської пісні [118] 

Етторе Де Мура, де наводиться ряд цікавих деталей з біографії композитора, 

а саме захопленість Е. де Куртіса різними мистецтва, що була зумовлена 

творчою атмосферою сім‘ї. Їх батько був відомим в Неаполі живописцем, 

шанувальником опери, котрий передав свій художній дар і Ернесто.  

Перша пісня «A primma vota» була написана Е. Куртісом саме на вірші 

його брата. І пізніше, як зазначає Е. Де Мура, між братами встановилося 

справжнє творче братерство, вони жили один для одного, працюючи спільно 

на імідж неаполітанської пісні. Справжнім тріумфом композитора стали на 

протязі п‘ятнадцяти років його гастролі зі співаком Беніаміно Джильї у 

Північній та Південній Америках, Парижі та Лондоні (1920‒30-ті роки). 

Замітки про виступ двох артистів у Metropolitan-opera – співака і Е. де 
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Куртіса як автора та концертмейстера, з програмою з неаполітанських пісень 

‒ завжди супроводжувалися захопленими рецензіями в пресі, що дало 

критикам право говорити про «золоту епоху» canzone napoletana, маючи на 

увазі її тріумф на міжнародній сцені, не тільки в Італії чи Європі. За 

інформацією Е. Де Мура, композитор написав також музику до трьох фільмів, 

і це може стати окремою темою дослідження, оскільки, як свідчать останні 

відкриття італійських музикознавців, у першій половині ХХ століття 

популяризація неаполітанської пісні у Америці йшла по лінії кіно. 

Враховуючи вищезазначений факт, Е. Де Куртіс виявляється причетним до 

даних процесів. Розглянемо дві пісні Е. Де Куртіса «Non ti scordar di me» та 

«Tu ca nun chiagne» у якості зразків canzone napoletana часів її 

загальновизнаного розквіту, які не отримали відбиття у музикознавчій 

літературі.  

«Non ti scordar di me» / Не забувай мене ‒ пісня ліричного характеру на 

одну з найбільш затребуваних тем жанру canzone napoletana: про розставання 

закоханих і надію зберегти пам‘ять про почуття. Дуже поетичною 

представляється метафора жіночого образу – кохана порівнюється з 

ластівкою, що покидає холодні краї: «Моя маленька ластівка, ти покидаєш 

мене <…> Моє життя пов‘язане з твоїм. Ти завжди знайдеш в моєму серці 

тепле місце для себе. Не забувай мене...» [див.: Додаток С, № 5]. Пісенний 

куплет розпадається на дві частини, чітко передаючи контраст почуттів 

героя. У заспіві передано біль від розуміння розлуки. Це підкреслено 

мінорною тональністю (g-moll), переважанням зворотів «плачу» (V‒III‒V‒

III‒V‒IV‒III‒II; III‒I‒III‒I‒III‒II‒I‒VII‒I); введенням мотиву «орієнтального 

характеру» (звучить двічі – у вступі та у завершенні заспіву, а за схемою), 

котрий напруженістю інтонації (VI‒VII♯‒VII♯‒VI‒V у мінорі) підкреслює 

драматизм ситуації. Гармонічне вирішення заспіву доповнює враження 

елегійності за рахунок поглибленості S сфери (у g-moll відхилення у c-moll, e-

moll).   



152 
 

Інша картина представлена у приспіві, де виражено почуття світлої 

вдячності і поклоніння коханню. На противагу деякій розповідності заспіву 

тут встановлюється вальсовий рух, що відбивається в мелодійній лінії 

появою фраз широкого дихання (на чотири такти); відбувається зміна 

низхідного руху, котрий переважав у заспіві, на висхідний з охватом 

широкого діапазону (від октави до децими у 47‒51 т.т.). Зміни підкреслені і 

кардинальної переміною тональності – однойменний G-dur, розцвічений 

зіставленнями з тональностями III ступеню (h-moll), VI♭ (Es-dur) та іншими 

субдомінантової сфери (a-moll, c-moll):  

1‒8 9‒22 23‒30 31‒62 

4 + 4 2 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 3 + 5 (4 + 4 + 4 + 4) + (4 + 4 + 4 + 4 ) 

a b… a c 

 g‒c‒g‒c‒D c‒D‒G‒e‒c‒D G‒h‒G; a‒D‒G; G‒h‒G; a‒c‒G; Es‒G 

 приспів заспів 

 A B 

 

Контраст елегійності з відтінками мелодраматичності і світлої лірики, 

реалізований на рівні заспіву та приспіву у куплеті, ‒ явище показове для 

canzone napoletana другої половини XIX століття. Аналогічні приклади ми 

відзначали у творах Т. Коттрау. Даний принцип буде зберігатися і в творах 

інших авторів, формуючи у сукупності той солодко-ностальгічний образ 

неаполітанської пісні, який закріпиться в якості «шаблону» у слухацькому 

сприйнятті більшості. 

 

«Tu ca nun chiagne» / «Не плач!» (1915). Слова Л. Бовіо, музика Е. Де 

Куртіса [94]. 

«Не плач!» представляє типовий зразок неаполітанської пісні «золотої 

епохи» жанру. На це вказують: зміст (любовна тематика); поетичний склад 

мініатюри (образи природи виконують одночасно кілька функцій – 

позначення локації дії, фону для розвитку ситуації, роль метафори – 

поетичних аналогій між парою та закоханим у гору місяцем); двоскладність 

куплету АВ. Додатковими ознаками можна вважати підвищено емоційну 
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манеру висловлювання. Вся пісня викладена у високій теситурі, при 

обмеженості діапазону (максимально октава g
1
‒g

2
) задіяно звуки переважно 

від d
2
 до g

2 
. Виразний хід на висхідну кварту на початку мелодії, а потім і на 

сексту перед приспівом, виражають внутрішній порив і устремління, що 

відповідають заклику «Не плач!»: «Не засмучуй журбою прекрасних очей, 

марних сліз не потрібно. Я з тобою бути хочу...». Маркером емоційної 

збудженості можна вважати і декламаційність, котра переважає над 

кантиленою – численні репетиції звуків, зупинки на V ступені, як свого роду 

питання, фермати, ритмічне виділення значущих за змістом звуків (d у 

14 такті, f – у 15 такті). Додамо, що настрій заданий в короткому 

двотактовому вступі – елемент форми, характерний для багатьох пісень Е. Де 

Куртіса. Тут в гармонічному звороті, показовому для canzone napoletana 

кінця XIX ‒ початку ХХ століття, поміщений згусток мелодраматичного 

стану: IV‒I‒II♭‒V‒I. У той же час відзначимо, що подальший гармонічний 

розвиток пісні достатньо елементарний, будучи обмежений основними 

функціями. Деяка різноманітність намічається у 8‒9 тактах, де дано 

тимчасове відхилення у B-dur та C-dur. Звернемо увагу також на лаконізм 

форми – період у 17 тактів, з двох речень повторної будови (тематично 

приспів представляє варіант заспіву), з внутрішньої періодичністю, 

вираженою через повторність масштабно-тематичних структур (2 + 1 + 1): 

1‒2 3‒10 11‒17 

 (2 + 1 + 1) + (2 + 1 + 1) (2 + 1 + 1) + 3 

 а b (=a вар) 

g‒d‒Es‒d d‒g‒d‒A; d‒A‒B‒C‒d‒g‒A d‒g‒d‒A‒d 

вступ А (заспів) В (приспів) 

 

Гаетано Лама / Gaetano Lama (1886–1950) – ще один приклад імені 

композитора, чиї твори звучать дотепер, але інформація про його творчу 

біографію вельми стисла. Зазначимо, що в українському та китайському 

музикознавстві відомості про нього і зовсім відсутні. Бібліографічна стаття, 

що наводиться в енциклопедії Treccani [162], базується на ряді італійських 

джерел переважно середини ХХ століття – першої Енциклопедії 
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неаполітанської пісні Е.  Де Мура, «Маленької історії неаполітанської пісні» 

Ф. Петріччоне, дослідженні про неаполітанську пісню ХХ століття С. Ді 

Масса. Найбільш сучасною у цьому списку постає монографія С. Паломби 

(2001). Але навіть при такому переліку відомості про Гаетано Лама вельми 

обмежені. Дані про закінчення ним навчального закладу, як в біографіях 

інших композиторів пісні, не фігурують. Відомо лише, що, будучи 

уродженцем Неаполя, він формувався як музикант-імпровізатор на 

регулярних музичних вечорах, що влаштовувались неаполітанської 

буржуазією, де він виступав як автор і виконавець танцювальної музики. Не 

випадково першим твором, що приніс йому успіх, був вальс «Присвята». 

Впродовж тридцяти років (з 1910 р.) Г. Лама працював у видавництві «La 

Canzonetta Publishing House», метою якого була популяризація 

неаполітанської пісні; писав вокальні твори італійською і неаполітанською 

мовами, брав участь у підготовці пісенних фестивалів у П‘єдігротта. Його 

стиль характеризується як дещо обмежений у засобах вираження і тяжіє до 

легкої музики. Наряду з цим визнаної «класикою» неаполітанської пісні 

вважається ряд його творів, які звучать дотепер. Серед них ті, що були 

написані у 1917‒1923 роках, в період творчої співпраці з поетом Ліберо 

Бовіо, художнім керівником театру «La Canzonetta»: «Canzone 'e surdate» / 

Тиха пісня» (1915), «Reginella» / Королева (1917), «'A serenata» / Серенада 

(1917), «Cara piccina!» / Дорогий малюк! (1917), «'O mare canta» / Пісня моря 

(1919), «Silenzio cantatore» / Спів тиші (1922). Також Г. Лама співпрацював з 

поетами Е. Маріо, Франческо Фіоре, Сальваторе Баратта, Карла Нетті, Рокко 

Гальдієрі, Адольфо Генізом. Не маючи на меті вивчення творчості Г. Лама у 

всій її цілісності, звернемося до аналізу пісні «Reginella» / Королева (1917) на 

предмет виявлення музичних закономірностей неаполітанської пісні початку 

ХХ століття [28].  

Жанр вальсу, що нерідко обирають композитори-пісенники рубежу 

століть, приходить на зміну традиційному розміру 
6
/8 . Контраст приспіву та 

заспіву підкреслюється в даному випадку не ладотональним 
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співвідношенням (основна тональність D-dur не переглядається у заспіві), а 

ритмоінтонаційним оформленням. У заспіві мелодія будується як 

послідовність ланок секвенції у м‘якому низхідному русі, в оточенні 

основних тонів допоміжними звуками. Для неї характерний рівномірний рух 

чвертями:  

Гармонічне оформлення мелодії в приспіві базується на грі «світлотіні» 

‒ D-dur зіставляється з fis-moll та e-moll. У приспіві змінюється характер 

мелодичної лінії. З одного боку, характер кружіння залишається. З другого, 

стає іншою ритмічна організація фрази:  

 

У гармонічному оформлені класичне функціональне співвідношення 

залишається ведучим, доповнюючись вкрапленням мінорної та мажорної 

тональностей II ступеню (e-moll та E-dur): 

 
1‒9 т.т. 10‒25 26‒33 34‒50 

4 + 4 + 1 4+4+4+4 4+4 4+4+4+4 

a b bвар. а 

e-moll‒A‒D‒E‒A‒D D‒fis‒D‒e‒A‒D fis‒A-dur  D‒G‒e‒A‒D‒e‒E‒A‒D 

Вступ 

 
1 речення 2 речення 3 речення 

 заспів приспів 

 А В А 

 

 

Не можна не відзначити переважання тотальної періодичності та 

квадратності, що максимально відповідають жанру пісні. З цікавого 

відмітимо виникаюче в рамках куплетності відчуття тричастинної форми: 

ABA. Друге речення порівняно з першим менше в два рази (8 тактів проти 16-

ті), тоді як перше речення заспіву та третє речення (приспів) масштабно 

рівні. Це дозволяє сприймати друге речення серединою. Відчуття 

репризності посилюється і завдяки тематичній арці: тема вступу проводиться 

згодом у приспіві, створюючи відчуття врівноваженості форми.  

 

«Santa Lucia luntana» / Далекая Санта Лючия (1919) [133].  



156 
 

Дана пісня відноситься до числа тих, в яких піднімається тема масової 

еміграції італійців до Америки, що почалася наприкінці XIX століття, будучи 

поданою під темою розставання з Неаполем і жагучою туги за батьківщиною: 

«Відпливають кораблі до далеких берегів, а на борту співають 

неаполітанці...» [див.: Додаток С, № 6]. Пісня «Santa Lucia» Т. Коттрау, що 

отримала всесвітню відомість, звучала гімном містечку, оспівуючи красу 

цього дійсно «раю на землі». Через півсторіччя, у 1919 році неаполітанський 

поет Е. А. Маріо / E. A. Mario (1884‒1961) пише текст (і музику до нього), у 

котрому передає драму почуттів людей, що назавжди покидають рідний край. 

Автор більше двох тисяч пісень італійською та неаполітанською мовами, у 

багатьох з котрих він виступав одночасно і у якості композитора, Джованні 

Ермете Гаета (справжнє ім‘я поета) разом з Сальваторе Ді Джакомо, Ернесто 

Муроло та Ліберо Бовіо вважався видатним представником неаполітанської 

пісні першої половини ХХ століття [за мат. 103; 104]. Його висока 

освіченість, глибокі пізнання в літературі, талант дозволяли йому з успіхом 

працювати в різних літературних жанрах. У поезії його стиль відмічають 

поєднанням глибини, якості обробки, оригінальності і витонченості.  

Якщо говорити про популярність самої пісні, то ще за життя 

Е. А. Маріо вона використовувалася в ряді фільмів: в італійському німому 

«Napoli che canta» / Неаполь співає (1926), американському звуковому фільмі 

«Santa Lucia luntana» (1931) та інших. Пісня була популярною у репертуарі 

багатьох співаків (Маріо Ланца, Беньяміно Джильї, Серджіо Франкі, Лучано 

Паваротті, Хосе Каррераса, Андреа Бочеллі та ін.), неодноразово 

інтерпретувалися заново. Міцно увійшла вона і в репертуар виконавців 

неаполітанської пісні (Роберто Муроло, Серджіо Бруні та ін.). Іншими 

словами, дана пісня, як і чимало зі спадщини Е. А. Маріо увійшла як в 

академічну практику, так і виконавців авторської неаполітанської пісні.  

Характеризуючи музичну сторону пісні, відмітимо, що драматичний 

підтекст, виражений в тексті пісні, не отримує прямого відображення в 

музиці «Santa Lucia luntana». Тональність Es-dur; м‘яке розгортання мелодії в 
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тридольному русі; кантилена, котра будується як зчеплення коротких фраз 

невеликого діапазону (переважно терції, квінти) – все справляє враження 

ліричної композиції, світлої за настроєм: 

 
Однак дана парадоксальність поєднання драматичного тексту та 

ліричності музики породжує те почуття гострої меланхолії, яке, можливо, 

краще ніж інші емоційні барви передає щемливе відчуття ностальгії і туги за 

рідним краєм.  

Невибагливість мелодії, підкреслено пісенної за своєю природою 

доповнюється структурною періодичністю та повторністю: тут представлена 

масштабно-тематична організація, которая нередко встречалась и в других 

неаполитанских песнях (2+2+1+2). Не можна не сказати і про скромність 

гармонічного рішення, що не виходить за рамки простої функціональності: 

T‒D; T‒S‒D‒T. У другому реченні заспіву намічається деяка гармонічна 

різноманітність, що пов‘язано з відхиленням у тональності VI, III, II ступеня. 

У 23‒24 тактах дана нереалізована надалі послідовність двох зменшених 

септакордів до f-moll та Es-dur: 

 

1‒9 10‒25 26‒37 75‒81 

4 + 4 (2+2+1+2)+(2+2+4) 2+2+2+2+4 7 

 а + а b + b b 

 Es‒B‒Es‒c‒g‒As‒Es‒f‒Es Es‒As‒B‒Es Es‒f‒B‒Es 

вступ заспів приспів coda 

 

Підводячи підсумок, відмітимо, що проаналізована пісня, входячи в 

число відомих зразків canzone napoletana першої половини ХХ століття, 

здавалося б, не виділяється своїми музичними особливостями. Між тим, 
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характерне поєднання текстової та музичної сторони, що народжує той 

неповторний образ ностальгії і світлої меланхолії при солодкості мелодії та 

простоті гармонічного рішення, створюють цілісний вигляд явища, 

закарбованого в слухацькій свідомості під іменем неаполітанської пісні. 

 

«Passione» / Пристрасть (1934). Слова Ліберо Бовіо, музика Н. Валенте 

та Е. Тальяферрі [14].  

Ернесто Тальяферрі / Ernesto Tagliaferri (1889–1937) – великий співець 

Неаполя, «арфа Давіда», як називали його сучасники [110] народився в 

селищі Борго Сант-Антоніо Абате у сім‘ї перукаря. Його батько гордо 

називав свій заклад «салоном» та сподівався, що син продовжить його 

справу. Однак Ернесто обрав Музичну консерваторію Сан-П‘єтро-а-Майелла 

у Неаполі, котру закінчували багато композиторів-пісенників, його 

сучасників. Після отримання диплома (по класу скрипки) він виграв конкурс 

на посаду концертмейстера перших скрипок у театрі Real Teatro di San Carlo. 

Водночас розпочав складати пісні. Але офіційно прийнятим в світ 

неаполітанської пісні він став у 1915 році після написання композиції 

«Napule canta» на текст визнаного метра в області неаполітанської пісні 

Ліберо Бовіо. Після служби під час Першої світової війни (1920-ті роки) 

зав‘язує творчі стосунки з поетом Ернесто Муроло, котрі тривали аж до 

раптової смерті композитора у 1936 році («Mandulinata a Napule», «Piscatore 

'e Pusilleco» , «Napule ca se va», «Nun me scetà», «Adduormete cu mme», 

«Ammore canta», «„A Canzona d‟à felicità», «O Cunto è Mariarosa», «Quanno 

ammore vo filà», «A Canzone d'e stelle», «Vela a mmare», «Napule e Surriento», 

«Mbracce a tte»). Основними темами їх спільних творів були: любов до 

Неаполя і, конкретно, Позіліппо, до їх природної краси, що руйнується 

цивілізацією; гармонія минулого, зміна пір, гімн любові, простоті, щирості. 

Е. Тальяферрі також прославився як диригент, що сприяв успіху багатьох 

співаків. Як вказує Карло Феделе в нарисі про композитора [110], його ім‘я 

на афішах було запорукою успіху. Після смерті ряд вокальних творів було 
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підготовлено до публікації Н. Валенте. Ймовірно, одним з них є і 

проаналізована нами пісня «Passione», створена композитором за два роки до 

смерті (1934).   

Це зразок Canzone Napoletana першої третини XX століття, що визнана 

«золотою епохою» жанру. Перше, на що звертаєш увагу – це любовно-

ліричний характер з яскраво вираженим мелодраматичним відтінком. Сама 

назва, форма подачі – підкреслено емоціональна, репрезентативна – вказують 

на стилістику «жорстокого романсу». Пояснимо: вже в чотиритактовому 

вступі розгортається гармонічна колізія, тобто через гармонічно нестійкий, 

модуляційно насичений як для початку пісні процес передано стан 

внутрішньої драми, метань, незадоволеності. При тому, що основна 

тональність a-moll, пісня починається відхиленням у d-moll, щоб потім через 

гармонічні хитрування повернутися до основної тональності. Наведемо у 

підтвердження схему початкового гармонічного звороту: у d-moll II7‒K
6
4=IV 

(для a-moll) ‒II
5

6‒II7‒V‒I (a-moll). Стилістика «жорстокого романсу» 

розкривається і в мелодії вокальної партії: у першому реченні переважають 

секвенції – низхідні поступеневі оберти у діапазоні квінти, котрі можуть 

завершуватися або на нестійкій ступені, або повторенням заключного тону, 

що привносить в кожну фразу «запитальний» відтінок: V‒IV‒III‒II‒I‒II‒II 

(і т. д.). У другому реченні заспіву («Як забувши обіцянки...»), де вирування 

пристрастей посилюється, в мелодії переважають репетиції, завдяки чому 

передається відчуття думки, що не дає спокою героєві: V‒V‒V‒V‒V‒V‒IV. 

Не менш виразними є і кадансові оберти: II‒III‒IV‒II‒↑VI‒V. Аналогічну 

роль відіграє й багаторазово повторюваний протягом 17‒19 тактів терцевий 

мотив у рамках зменшеної квінти. Будучи нестійким, він вносить відчуття 

тривожності. Цікаво, що емоційна насиченість мелодики вокальної партії 

підкреслюється і виразним ходом у басі (14‒16 т.т.): b‒a‒gis‒a‒g‒ges‒f‒d.  

Звертає на себе і контраст заспіву та приспіву, виражений через 

різницю розмірів (
6
/8  у заспіві та 

3
/4 ‒ у приспіві), тонально (a-moll і A-dur, 

відповідно), інтонаційно (у заспіві переважають низхідні поступеневі мотиви, 
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або з переважанням речитації, а у приспіві – у вальсовому русі широкі 

виразні ходи вгору на кварту (21 т., 71 т.), на малу сексту (25 т., 75 т.), 

поєднання висхідної терції та низхідної кварти (29‒30 т.т.), ланцюжок секст, 

що ніби обігруються композитором (32‒34 т.т.). Подібний контраст приспіву 

та заспіву, так само як і повторення у коді приспіву з диференціацією 

матеріалу на партію фортепіано і вокалу, надає пісні в цілому неповторність. 

Не можна не сказати про структурну вивіреність форми. Домінуюча тут 

повторність і періодичність пом‘якшуються, завдяки гнучкості мелодії та 

знахідкам у гармонічному розвитку:  

 

1‒4 5‒12 т.т. 13‒20 21‒36 71‒87 

4 
2+2+4 

a 

2 + 2 + 2 + 2 

a 

4 + 4 + 4 + 4  

b 

(4 +4 )    +    4 +5    

     Ф-но         вокал 

 1 реч. 2 реч. період період 

d‒a-moll a-moll‒F-dur‒ a‒d‒E‒a A‒h‒A‒e‒h‒A-dur A‒h‒A‒e‒h‒A-dur 

вступ 
заспів 

А 

приспів 

В 
Coda 

 

Підводячи підсумок, можна стверджувати, що перед нами вже не 

просто Canzone Napoletana першої третини XIX століття зі збірки 

«Passatempi musicali» Г. -Л. Коттрау, з більш елементарної формою, 

обмежена рамками одного жанру, скромністю фактурного і гармонічного 

рішення. Це також не пісня у стилістиці Г. Доніцетті, де академізм ставав 

мірилом смаку, стримуючи будь-які прояви відкритого вираження почуття. 

«Passione» ‒ це вже зразок концертної пісні, котра може звучати з естради 

кафе-шантан, чи як супровід до німого кіно, з розмахом подачі, сміливістю 

образних контрастів, насиченістю гармонічного колориту, насиченістю і 

ефектністю фортепіанної фактури. У стилі мелодизму, манері піднесеності 

емоційної подачі відчувається вплив оперного веризму. Безумовно, це 

приклад жанру Canzone Napoletana у його новому різновиду, хоча він і 

увібрав в себе признаки моделей, що існували до того. 
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Висновки до Розділу 3. XIX століття являє собою картину стрімкого 

розквіту неаполітанської пісні від її презентації і визнання як самобутнього 

художнього явища у музичному просторі Європи, створення художнього 

різновиду Сanzone Napoletanа в творчості Г. Доніцетті, В. Белліні, Т. Коттрау 

до формування класичної моделі жанру в останні десятиліття XIX – початку 

ХХ століть. Ведуча роль в цих процесах належала генерації ентузіастів-

композиторів (Г.-Л. Коттрау, Ф. Флорімо, Т. Коттрау, В. де Мельо та ін.), 

безмежно відданих неаполітанській музиці, що узяли на себе роль по 

збиранню та редагуванню фольклорного матеріалу, його підготовки до 

видання і подальшому просуванню на європейському музичному ринку із 

залученням інтересу до унікальної традиції регіону Кампанья. Головним 

ініціатором і, певною мірою, менеджером неаполітанської пісні у першій 

половині XIX століття став француз Г.-Л. Коттрау, котрий представив на суд 

публіки у 1824 році першу збірку неаполітанських пісень «Passatempi 

musicali». Посилення міграційних потоків, а разом з тим і нових музичних 

смаків, до речі салонного музикування, носіями ідеї якого найчастіше були 

французи, сприяло ретрансляції неаполітанської пісні у європейський 

простір. Популярність збірки «Passatempi musicali» Г.-Л. Коттрау була 

настільки великою, що складала основу репертуару салонів першої половини 

XIX століття, впливаючи на творчість композиторів та мелодику італійської 

опери в цілому. Конкретним прикладом феномену Сanzone Napoletanа в її 

стрімкому та повсюдному поширенні в Європі з подальшою 

комерціалізацією наприкінці XIX століття може слугувати історія «Te vogliо 

Bene assaje» (Г. Доніцетті,  Р. Сакко), що стала відомою не тільки у всій 

Італії, але і за її межами, в тому числі в Парижі та Лондоні, як в музичних 

салонах знаті, так і в народному середовищі, закріпившись на правах 

загальновизнаного фольклорного матеріалу. Успіх однієї пісні надихнув 

поетів на написання нових текстів; композиторів – на редагування народного 

матеріалу і створення власних зразків в національному стилі. Зросла 

кількість видаваних збірок пісень і темпи їх подальшого просування.  
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Проведений порівняльний аналіз збірок Г.-Л. Коттрау, Ф. Флорімо та 

В. де Мельо дозволив дійти висновку про відповідність обраних 

композиторами засобів обробки народної пісні тим тенденціям, що панували 

з кінця XVIII століття. Мається на увазі збереження жанрових і стилістичних 

контурів фольклорного мотиву, фактурних прийомів, що притаманні 

народній музиці даного національного типу, збереження у недоторканності 

інтонаційно-ритмічної сторони пісні, доповнення її найпростішим 

акомпанементом у дусі народного супроводу, найчастіше тарантели, на що 

вказують розмір 
6
/8 і характерна фігура супроводження: бас – два акорди. 

Гармонічна мова таких обробок максимально проста, вона рухається канвою 

головних функцій (T–D–T, T–S–T).  

Елементарне гармонійно-фактурне рішення, запропоноване Г.-

Л. Коттрау і відтворене у збірках Ф. Флорімо та В. де Мельо доводить думки 

щодо камерної природи цих збірок, їх призначення аудиторії музикантів-

аматорів, відвідувачів музичних салонів, або для домашнього музикування. 

Оскільки у підписниках першого випуску «Passatempi musicali» значилися 

переважно високопоставлені особи (принцеси, герцогині, баронеси і т. д.), 

чий виконавський рівень був аматорськи-дилетантським, це не дозволяло 

включати в музичний текст обробки виконавські технічні складнощі. Через 

двадцять років, у часи видання збірок Ф. Флорімо ситуація стала мінятися – 

виконавська оснащеність багатьох представників світського суспільства 

наблизилася до професійної, що логічно відобразилось і на складності 

нотного тексту. Італійські дослідники вважають, що Ф. Флорімо першим 

насмілився втрутитися в популярні зразки (обробки Г.-Л. Коттрау з 

«Passatempi musicali»), оскільки сам був першокласним музикантом і 

відчував необхідність надати їм деяку елегантність, витонченість і 

функціональність в плані репрезентативності та концертної подачі.  

Розміщення у першому випуску «Passatempi musicali» поряд з 

народними піснями фрагментів оперних творів Дж. Паїзієлло, Д. Чімарози та 

іншого композиторського матеріалу під виглядом народних зразків, 
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підкреслює цікавий механізм циркуляції популярного музичного матеріалу в 

соціумі, інтегративні процеси між народною та професійною творчістю в 

музиці південноіталійського регіону. Сформоване ще за часи Ренесансу 

(віланели), в мистецтві неаполітанської опери XVIII століття (використання 

народних Сanzone Napoletanа у музичному тексті опер, популярність оперних 

арій Дж. Паїзієлло та Д. Чімарози в народному середовищі), це питання не 

втрачає свого сенсу у романтичну добу, підтверджуючись новими формами 

взаємодії фольклорної та академічної практики (цитування народних тем у 

вокальній музиці Г. Доніцетті, використання стилістики Сanzone Napoletanа в 

романтичній опері).  

Активні процеси пошуку, реставрації, редагування народних пісенних 

зразків сприяли піднесенню Сanzone Napoletanа на рівень жанру художнього 

значення, за аналогією з австро-німецькою lied та французькою mélodie. 

Близький їм жанр romanza, представлений у камерно-вокальній творчості 

Г. Доніцетті (вокальний цикл «Nuits d'été à Pausillipe»), навіть поступався 

Сanzone Napoletanа своєю популярністю, хоча і здійснював з нею мікстові 

форми. Порівняльний аналіз кількох romanza та Сanzone Napoletanа 

Г. Доніцетті дозволив виявити різницю між двома жанровими різновидами 

італійської художньої камерної пісні першої половини XIX століття. З одного 

боку, їх зближує звернення до теми кохання, що обумовлює вибір засобів 

музичної виразності: темпу (Larghetto, Andante, переважно Andantino), 

мелодики (виразні ходи на широкі інтервали – малу і велику сексти, септиму, 

зменшену квінту; перевага поступеневого руху; заповнення стрибків; 

повторність початкових фраз; використання тридольних розмірів 
6
/8; 

3
/8; 

3
/4), 

форми (намір подолання квадратності та повторності через трикратне 

повторення фраз, вторгнення кадансів, незбіг цезур у вокальній та 

фортепіанній партіях), пластичності, гнучкості, плинності в цілому. З іншого, 

romanza відзначаються більш складним і контрастним інтонаційним 

розвитком, різноманітністю задіяних фактурних прийомів, множинністю 

переключень, насиченістю форми ознаками вільного розвитку, контрасту, 
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іноді включенням драматичного елемента в ліричний перебіг подій. Всі вони 

надають уявлення про оперний стиль першої третини XIX століття і 

Г. Доніцетті, зокрема.  

Твори Т. Коттрау (1827‒1879), знаходячись під безпосереднім впливом 

музичного стилю XIX століття (оперної мелодики, романсової лірики 

салонного типу, народної пісні, що зазнала обробок композиторів), 

ознаменували третій – останній етап у формуванні класичної моделі canzone 

napoletana (за Р. ді Мауро). Вважається, що саме вокальні мініатюри 

композитора стали тим стилістичним зразком, котрий визначив образ canzone 

napoletana останньої третини XIX століття. Пісні Т. Коттрау відзначаються 

оригінальністю та кантиленістю мелодики; як правило, вони вільні від 

зовнішніх жанрових ознак традиційної народної Сanzone Napoletanа (розміру 

6
/8 , типово прийнятого фактурного рішення, повторності тощо). Кожного разу 

композитор намагається знайти оригінальне рішення навіть у межах 

куплетної форми, то використовуючи ритмоформули мазурки, вальсу, 

сициліани замість тарантели, то відмовляючись від традиційної гармонічної 

сітки, то знаходячи наскрізні для всієї пісні інтонації і т. д. Він демонструє 

можливості жанру, який готовий до втілення творчої ідеї та стильового 

синтезу будь-якої складності, залишаючись при цьому осередком підвищеної 

ліричності і меланхолійності висловлювання.  

Все це і формує той фундамент, на якому розквітне «класична» Сanzone 

Napoletanа кінця XIX – початку ХХ століття. Її демонструють твори 

Ф. П. Тості, Г. Лами, Е. де Куртіса, Е. А. Маріо та інших авторів, в яких 

традиційний жанр, увібравши до себе ознаки всіх попередніх моделей, постає 

у вигляді знайомої більшості концертної пісні, котра може звучати з естради 

кафе-шантан, чи як супровід до німого кіно, з розмахом подачі, сміливістю 

образних контрастів, насиченістю гармонічного колориту, густиною і 

ефектністю фортепіанної фактури, з мелодизмом та манерою піднесеної 

емоційної подачі, що так наближають її до оперного веризму.  
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ВИСНОВКИ 

1. Представлене дисертаційне дослідження спрямоване на осмислення 

неаполітанської пісні як цілісного жанрового явища в процесі його історичної 

еволюції: від витоків в народній та міській культурі Середньовіччя, 

різновидів Canzone Napoletana в різних музичних епохах до визнаного 

канону «неаполітанської пісні» на рубежі XIX–XX століть. Узагальнення 

результатів наукових розробок щодо особливостей Canzone Napoletana як 

жанрового явища довело, що в українському, російськомовному і 

китайському музикознавстві ситуація розробленості інформаційного поля з 

питання Сanzone Napoletanа є вкрай слабкою: незважаючи на деякі кроки у 

цьому напрямку, відсутнє будь яке системне дослідження за цим напрямком. 

Інформація за даною темою зосереджена здебільшого в зарубіжних джерелах, 

як і самі нотні зразки, що являють собою бібліографічну рідкість навіть в 

Італії.  

Звернення до праць сучасних італійських дослідників виявило 

існування стійкої наукової традиції у розробці теми Сanzone Napoletanа, що 

почала формуваться ще у XIX столітті (праці Ф. Чіреллі, Г. Унгареллі, 

К. Блазіса), активізувалася у середині ХХ-го (етнологічно-дослідницька 

діяльність Е. де Мартіно, Д. Карпітелли, Р. де Сімоне, Е. де Мура, П‘єтро 

Гаргано), залишається у центрі уваги на сучасному етапі (П. Ск‘яло, 

Р. Ді Мауро, Дж. Руберті та ін.). Актуальність зазначеної теми в італійському 

етномузикологічному і науковому дискурсі підтверджена і тяжінням до 

створення колективних монографій, що об‘єднують спеціалістів різних 

наукових галузей соціології, антропології, істориків музики, виконавців, чим 

підкреслюється важливість вивчення неаполітанської пісні на 

міждисциплінарному рівні за такими напрямками, як: історичний 

(усвідомлення закономірностей розвитку з урахуванням кризових і 

стабільних періодів, трансформації понять), методологічний (пошук 

найбільш ефективних методик – інструментів вивчення з урахуванням 

спеціалізації, задіяння мультимедійних засобів у вигляді інтернет-платформ, 
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цифрових технологій), науково-аналітичний (дослідження матеріалів), 

морфологічний (розгляд неаполітанської пісні як самобутньої гілки 

італійської музики і європейської культури в цілому).  

У запропонованому дослідженні узагальнено концепції італійських 

вчених щодо самобутніх рис неаполітанської пісні: її здатність до сублімації 

музичних традицій різних середземноморських народів (П. Авалоне); зв‘язок 

з колективною пам‘яттю південців, їх особливим стилем життя, з релігійними 

практиками, міфологічними віруваннями (П. Авалоне, М. Стаціо). Окремим 

напрямком є визначення культурно-економічного феномену цього жанру, що 

перетворившись у насправді «туристичний» товар, максимально повно 

репрезентує культурну своєрідність південного регіону, виступаючи носієм 

культурного коду нації і Середземномор‘я в цілому (М. Стаціо).  

3. На підґрунті результатів наукових досліджень та власних 

аналітичних спостережень виявлено недостатність висвітлення в науковій 

літературі за обраною темою «докласичного» періоду в історії Canzone 

Napoletana – з доби Середньовіччя до епохи Романтизму, з приводу чого 

розширено відомості про історію становлення жанру в світлі збагачення та 

оновлення за останні роки інформації, пов‘язаної з вивченням Canzone 

Napoletana у західноєвропейському музикознавстві. Доведено, що перші 

згадування про пісенну культуру народів Апенінського півострова 

відносяться до XIII століття, доступний для вивчення аудіо- і нотний 

матеріал – до XV століття. У 1530-ті роки з‘являються перші збірки 

мадригалів і віланел – пісенного жанру, який народився безпосередньо в 

Неаполі. Стрімке поширення віланели (сільської пісні) в сольному і 

багатоголосному варіантах по всій Італії, а потім і в інших європейських 

країнах, наділяє її статусом мегажанру. Інтеграційний характер 

розкривається через факт об‘єднання народної та композиторської ліній, що 

притаманне італійській вокальній музиці. Це дозволяє розглядати Canzone 

Napoletana черговим етапом лінії ліричних жанрів: фротола – віланела – 

мадригал. Аналіз у дослідженні нотних текстів та аудіозаписів декількох 
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віланел XVI століття призводить до висновку про оригінальність їх форми, 

мелодійну самобутність, особливості гармонізації, в якій відчувається вплив 

модальної системи, фактурно-тембрових рішень. Залучення у якості 

матеріалу дослідження пісень Неаполітанського Королівства XVII−XIX 

століть підтверджує жанрову різнобарвність неаполітанської пісенної 

культури того часу, формування в ній стійких ознак майбутнього класичного 

канону неаполітанської пісні кінця XIX століття, а саме: квінтесенції 

ліричного висловлювання, різноманітності сюжетних мотивів, різнобарв‘я 

жанрових рішень (жартівливі сценки, пародії, пісні торговців і ремісників, 

тарантела), форм висловлювання (ода коханій, мелодраматичний монолог, 

діалог-сценка).  

4. Охарактеризовано роль музично-дослідницької та редакторської 

праці композитора Гійома-Луї Коттрау; розглянуто підготовлену ним збірку 

неаполітанських пісень «Passatempi musicali», до 104 номерів якої увійшли 

фрагменти з опер-buffa, стародавні селянські пісні, епіко-ліричні пісні, 

балади, розбійницькі пісні та пісні-пародії з міського циклу, імпровізаційні 

пісні. Більше половини з них були старовинними зразками, що давно 

закріпилися в народній пісенній практиці. Інші представляли результат 

композиторської праці самого Г.-Л. Коттрау, котрий писав вокальні 

мініатюри в дусі традиційної Сanzone Napoletanа. Видана вперше у 1824 році, 

вона сприяла затвердженню Canzone Napoletana у європейському музичному 

контексті. Підкреслено, що завдяки зусиллям Г.-Л. Коттрау, француза за 

походженням, було зафіксовано найдавніші зразки унікальної пісенної 

спадщини південноіталійського регіону, що знайшло надалі підтвердження в 

етномузикознавчих розвідках ХХ століття. Окрім численних перевидань 

«Passatempi musicali», які поповнювалися новими зразками, почали 

друкуватися збірки під редакцією інших авторів. Тільки в період з 1843 по 

1855 рік було видано дев‘ять пісенних збірок Франческо Флорімо, куди 

увійшло більше дев‘яноста зразків. Значною віхою став і тритомник 

«Відлуння Неаполя» (1877) Вінченцо де Мельо, що налічує 150 пісень. На 
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сьогоднішній день дані збірки репрезентують нотно задокументований зріз 

неаполітанської культурної традиції, звукового контексту XIX століття, на 

який все частіше звертають увагу сучасні дослідники.  

5. Визначено місце Canzone Napoletana у контексті вокального стилю 

Г. Доніцетті, в творчості котрого споріднені зв‘язки з неаполітанською 

музикою зумовлені самою біографією композитора. Прекрасний знавець 

неаполітанського фольклору, Г. Доніцетті увійшов до історії як автор пісні 

«Te vogliо Bene assaje», з якої почалася офіційна історія фестивалю пісні в 

П‘єдігротта. Поряд зі «Santa Lucia» та «Fenesta ca lucive» це була 

найславетніша мелодія XIX століття. Популярність пісні підтвердилася 

численними творчими «відповідями»: цю мелодію підстроювали під церковні 

тексти; складали на її мелодію вірші-пародії, в яких критикувалася та пісенна 

лихоманка, що охопила цілий Неаполь. Історія цієї пісні дає ключ до 

розуміння феномену стрімкого і повсюдного поширення Сanzone Napoletanа 

в Європі з подальшою комерціалізацією до кінця XIX століття. «Te vogliо 

Bene assaje» поширилася не тільки всією Італією, але і за її межами, в тому 

числі в Парижі та Лондоні, як в музичних салонах знаті, так і в народному 

середовищі, закріпившись на правах загальновизнаного фольклорного 

матеріалу. Популяризації, з одного боку, сприяли випуски поетичних збірок з 

пісенними текстами, в тому числі і в перекладі з неаполітанського діалекту 

на італійську мову. «Te vogliо Bene assaje» була вперше надрукована у 1835 

році у збірці віршів «Cetra Partenopca» під назвою «Intercalare»; у 1843 році у 

Лондоні увійшла до збірки «12 нових неаполітанських народних мелодій», 

але вже в перекладі на італійську, що здійснив Манфредо Маджоні. З іншого 

боку, важливу роль в її поширенні зіграла згадана збірка пісень Г.-

Л. Коттрау. Ознаки Сanzone Napoletanа можна спостерігати в оперній 

творчості та камерно-вокальній творчості композитора, на що вказують 

окремі цитати неаполітанських пісень в його творах, а також спорідненість з 

жанром через використання неаполітанського діалекту, типових сюжетних 

ситуацій, засобів музичної виразності. 
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6. Узагальнено і музично-теоретичні відомості про неаполітанські пісні 

останніх десятиліть XIX ‒ початку XX століття, визнаних «золотою добою» 

даного жанру. Підкреслюється типовість їх форми (куплетна, АВ), схожість 

фактурного та гармонійного рішення, переважання кантилени, простота 

мелодійного рисунка та загальна «відкритість» Canzone Napoletana до 

інтонаційного діалогу з будь-якими вокальними жанрами. 

Наведені факти та власні аналітичні спостереження надають 

можливість бачити внутрішню єдність пісенної південноіталійської культури, 

в якій Canzone Napoletana рубежу XIX−XX століть виступає кульмінацією 

еволюційного процесу в кілька століть. Його початок – у пісенній культурі 

Середньовіччя (карнавальні пісні і фротоли), продовження – у віланелах і 

мадригалах XV−XVI століть, оперному стилі бароко. Важливим етапом 

еволюції жанру виступає період романтичної доби – з 1824-го до 1880-х 

років, від дати поширення неаполітанської пісні у музичному просторі 

Європи та у творчості багатьох композиторів до початку «золотої доби» 

неаполітанської пісні («Фунікулі-Фунікула» та ін.), її популярності на 

світовому рівні. Це дозволяє охарактеризувати жанр Canzone Napoletana як 

цілісне явище, що формувалося протягом багатьох століть в музиці на 

перетині народної і професійної практик та стильових перехрещень, у вигляді 

творчого взаємообміну сільської та міської вокальних культур, під впливом 

танцювальної музики, оперного жанру, мистецтва bel canto.  
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ДОДАТОК А 

ТЕКСТИ НЕАПОЛІТАНСЬКИХ ПІСЕНЬ 

Пісні Неаполітанського королівства 
 

1. STU PETTU È FATTU CIMBALU D'AMURI.  TU BELLA 

 
 

Stu pettu è fattu cimbalu 

d'amuri  
(Оригінал на 

південноіталійськом диалекті) 

 

Stu pettu è fattu cimbalu d'amuri 

tasti li sensi mobili e accorti 

cordi li chianti, suspiri e duluri 

rosa è lu cori miu feritu a morti 

strali è lu ferru, chiai so li miei 

arduri 

marteddu è lu penseri, e la mia 

sorti 

mastra è la donna mia, ch'à tutti 

l'uri 

cantando canta leta la mia morti" 

(anonimo) 

 

 

 

 

 

 

  

Stu pettu è fattu cimbalu 

d'amuri  
(переклад російською 

 Ян Фуїнь) 

 

Моя грудь как  

Чембало любви, в котором 

Чувствительные клавиши – 

мои чувства, 

Струны – плач, вздохи и 

боль сердца. 

Розовый (клавесин) –  

это мое сердце, раненное до 

смерти. 

Железный наконечник, 

наносящий язвы струнам, –  

моя страсть. 

Молоточки – это мысли, не 

дающие покоя. 

Моя судьба – моя женщина, 

которая радуется моему 

предсмертному пению. 

Tu bella 

(переклад російською  

Ян Фуїнь) 

 

 

Тебя зовут Мария, 

прекрасное имя, 

Оно дано тебе Мадонной. 

Тихо, тише, 

Послушай-ка мою песню! 

Море прекрасно, берег 

прекрасен, 

и дочь моряка тоже. 

Моя любимая сказала, что 

придет ночью. 

Я хочу посадить 

апельсиновое дерево и 

мандарин, 

и еще маленькое 

лимонное для тебя, моя 

любовь! 

Ты прекраснейшая среди 

прекрасных, 

Как ласточка, летаешь над 

океаном. 

Но постой, у меня есть 

пара слов тебе... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



188 
 

ДОДАТОК А 

ТЕКСТИ НЕАПОЛІТАНСЬКИХ ПІСЕНЬ 

Пісні Неаполітанського королівства 

2. SONA A BATTENTI 

анонімний італійський композитор Відродження 

 

Sona a battenti 

(Оригінал на 

південноіталійськом 

диалекті) 

Sona a battenti 

sona chitarra mia, 

 

li colpi giusti  

lo sonatur ti dà. 

Sona chitarra mia,  

 

ruspiti da lu sonnu  

non cchiù dormire 

e non ci dormi quannu  

 

c'avimmo amari. 

Nu letto di viole  

ci lu faciti, 

li materazzi e li  

cuscini di seta 

e li lenzoli soni 

arricamati, 

 

li cuperti soni di 

vasilicoi. 

Sono belli l'occhi toi 

e l'occhi toi belli 

sò li fronni d'arburelli 

e l'occhi toi vivaci  

sò li fronni di vammacia. 

 

Rapilu belli ca t'avi da 

parlà: 

t'ava dicere duje paroli, 

tinele a mente nun li 

scurdà. 

Sona a battenti 

sona chitarra mia… 

Strum, strum 

(переклад англійською  

Пол Ачер / Paul Archer
22

) 

 

Strum, strum,  

o my guitar,  

played well  

you‘ll pick up the rhythm. 

Strum, o my guitar,  

don‘t be sleepy,  

don‘t fall sleep, 

for you can‘t sleep  

when you‘re in love. 

Make a bed  

of violets with silk mattresses  

and cushions 

and embroidered sheets 

and blankets of basil. 

Your eyes are beautiful, 

your beautiful eyes  

are like the leaves on the trees, 

your sparkling eyes  

are like the leaves on the 

grapevine. 

Listen, o beautiful one, to what 

I have to say: 

I have a few words to say to 

you, 

to keep in mind and never 

forget. 

 

 

Бренчи, бренчи... 

(переклад російською Ян Фуїнь) 

 

 

Бренчи, бренчи,  

о моя гитара,  

играй хорошо,  

ты подхватишь ритм. 

Бренчи, моя гитара,  

не будь сонной,  

не засыпай, 

ибо ты не можешь уснуть,  

когда влюблен. 

Сделай фиалковое ложе 

с шелковыми перинами  

и подушками, 

вышитыми простынями 

и одеялами из базилика. 

Твои глаза прекрасны, 

твои прекрасные глаза  

как листья на деревьях, 

твои искрящиеся глаза  

как листья на виноградной лозе. 

 

О прекрасная, послушай 

что я должен сказать: 

У меня есть несколько слов, 

чтобы сказать вам,  

помнить и никогда не забывать. 

  

                                                           
22

 Sona a battenti/ http://www.paularcher.net/translations/early_music_texts/anonymous/sona_a_battenti.html 
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ДОДАТОК А 

ТЕКСТИ НЕАПОЛІТАНСЬКИХ ПІСЕНЬ 

Пісні Неаполітанського королівства 

3. PIGLIATE L'ALMA MIA 
 

Pigliate l'alma mia 
(оригінал на південноіталійськом диалекті) 

 

Pigliate l'alma mia  

Pigliate l'alma mia ca te la dòi  

Non me ne curo di senza restare  

Se mi prometti non m'abbandonare.  

Sempre son stato tuo e sempre sarò  

Servo di core mentre ho da campare  

Se mi prometti non m'abbandonare.  

Ma se ti partirai come farò!  

Convien che l'alma t'habbia a seguitare...  

Però ti prego, non m'abbandonare! 

Возьми мою душу 

(переклад російською Ян Фуїнь) 

 

Возьми мою душу  

Возьми мою душу,  

я отдаю тебе ее  

Я не волнуюсь,  

если я останусь без нее, 

Если ты пообещаешь мне,  

ты не оставишь меня.   

Время течет.  

Я всегда был твоим,  

и я всегда буду твоим слугой в моем сердце 

до тех пор, пока я живу.  

Если ты пообещаешь мне,  

ты не оставишь меня. 

Но если ты уйдешь, что я буду делать ?!   

Тогда моя душа должна следовать за 

тобой ...  

Поэтому я прошу, не покидай меня! 
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ДОДАТОК А 

ТЕКСТИ НЕАПОЛІТАНСЬКИХ ПІСЕНЬ 

Пісні Неаполітанського королівства 

4. LO GUARRACINO  

(XVIII століття, автори музики та слів невідомі. Переклад Чернега Наталії [
23

]) 

Lo guarracino, ca jeva pe' mare, 

Lle venne voglia de se 'nzorare. 

Se facette 'no bello vestito 

De scarde de spine, pulito pulito. 

Co 'na parrucca tutta 'ngrifata 

De ziarelle 'mbrasciolate, 

Co lo sciabbò, scollo e puzine 

De seta 'ngrese, fina fina. 

 

Cu li cazune de rezza de funno, 

Scarpe e cazette de pelle de tunno 

E sciammeria e sciammerino 

D'aleghe e pile de vojo marino, 

Cu li buttune e buttunera 

D'uocchie de purpo, secce e fere, 

Fibbia, spata e schiocche 'ndorate 

De niro de secce e fele d'achiata. 

 

Doje belle cateniglie 

De premmone de conchiglie, 

'No cappiello aggallonato 

De codarino d'aluzzo salato. 

Tutto posema e steratiello, 

Jeva facenno lo sbafantiello. 

Girava da ccà e da llà, 

La 'nnammorata pe' se trovà. 

 

La sardella, a lo barcone, 

Steva sonanno lo calascione 

E, a suono de trommetta, 

Jeva cantanno 'st'arietta: 

"E llarè lo mare e lena 

E la figlia d' 'a zia Lena 

Ha lassato lo 'nnammorato 

Pecché niente ll'ha rialato". 

 

Lo guarracino che la guardaje, 

De la sardella se 'nnammoraje. 

Se ne jette da 'na vavosa, 

La cchiù vecchia e maleziosa. 

Гуаррачино, что плавает в море, 

Задумал жениться. 

Он пошил себе красивый костюм 

Из острых чешуек, очень опрятный. 

Надел кудрявый парик, 

Усыпанный мелкими ракушками, 

Воротничок, платочек на шею и манжеты 

Из английского шѐлка очень тонкого. 

 

С брюками из сетки, 

Ботинками и носками из кожи тунца 

И накидкой и пелериной 

Из водорослей и щетины дюгоня, 

С пуговицами и кнопками 

Из глаз осьминогов, каракатиц и лососей, 

Пряжки, шпага и позолоченные ленты 

Из чернил каракатицы и желчи ласкири. 

 

Две красивые цепочки 

Из ракушек, 

Элегантную шляпу 

Из хвостиков щуки. 

Всѐ накрахмалено и хорошо разглажено, 

Он был похож на щѐголя. 

Вышел и плавал туда-сюда 

В поисках невесты. 

 

Одна сардина стояла на балконе, 

Играя на лютне, 

И под звуки трубы 

Пела песенку: 

"О, море, море, 

А дочка тѐтушки Лены 

Оставила своего жениха, 

Потому что он ничего ей не подарил!" 

 

Гуаррачино, увидев еѐ, 

Влюбился в сардину. 

От неѐ уплывала морская собачка, 

Ворчливая старуха. 

                                                           
23 Lo guarracino/ http://www.napule-de-canzone.com/lo_guarracino_rus.html  

 

http://www.napule-de-canzone.com/lo_guarracino_rus.html


191 
 

Ll'ebbe bona rialata 

Pe' mmannarle 'na 'mmasciata. 

La vavosa, pisse pisse 

Chiatto e tunno nce lo disse. 

 

La sardella ca la sentette, 

Rossa rossa se facette. 

Pe' lo scuorno ca se pigliaje, 

Sott'a 'nu scoglio se 'mpezzaje. 

Ma la vecchia de la vavosa 

Subbeto disse: "Ah, schefenzosa! 

De 'sta manera nun truove partito, 

'Nganna te resta lo marito. 

 

Se haje voglia de t'allocà, 

Tanta smorfie non haje da fà! 

Fora le zeze, fora lo scuorno, 

Anema e core e faccia de cuorno!" 

Ciò sentenno la zia, sardella 

S'affacciaje a la fenestella 

E fece 'n'uocchio a zennariello 

A lo speruto 'nnammoratiello. 

 

Ma la patella ca steva de posta 

La chiammaje "Faccia tosta, 

Tradetora, sbrevognata, 

Senza parola, male nata", 

Ch'avea 'nchiantato ll'alletterato, 

Primmo e antico 'nnammorato. 

De carrera da chisto jette 

E ogne cosa lle dicette. 

 

Quanno lo 'ntise lo poveriello 

Se lo pigliaje farfariello. 

Jette a la casa, s'armaje a rasulo, 

Se carrecaje comm'a 'no mulo 

De scoppette, de spingarde, 

Povere, palle, stoppa e scarde. 

Quatto pistole e tre bajonette 

Dint'a la sacca se mettette. 

 

'Ncopp'a li spalle sittanta pistune, 

Ottanta bomme e novanta cannune 

E, comm'a guappo pallarino, 

Jeva trovanno lo guarracino. 

La disgrazia a chisto portaje 

Ca 'mmiez'a la chiazza te lo 'ncontraje, 

Se ll'afferra p' 'o crovattino 

E po' lle dice: "Ah malandrino! 

 

Tu me lieve la 'nnammorata 

E pigliatella 'sta mazziata!" 

Он дал ей денег, 

Чтобы оправить послание сардине. 

И морская собачка, шепотом, 

Чѐтко и ясно ей его передала. 

 

Услышав послание, 

Сардина покраснела. 

От стыдливости 

Под камень забилась. 

Но старая морская собачка 

Сказала ей: "Ах, привередливая! 

Так ты не найдѐшь себе жениха 

И останешься без мужа. 

 

Если ты хочешь выйти замуж, 

Ты не должна так ломаться! 

Вперѐд любезность и прочь застенчивость, 

Смелей, будь милой и сердечной!" 

Слушая тѐтушку, сардина 

Выглянула в окошко 

И, в согласии, подмигнула 

Полному надежд влюблѐнному. 

 

Но пателла, что стояла рядом, 

Назвала еѐ "Нахалкой, 

Предательницей, бесстыжей, 

Не умеющей сдерживать слово", 

Потому что она бросила тунца, 

Своего бывшего жениха. 

Поспешно ушла от него 

И много чего наговорила ему. 

 

Узнав об этом, в несчастного тунца 

Вселился демон. 

Он вернулся домой, вооружился ножом, 

Нагрузил себя, как мула, 

Винтовками, ружьями, 

Порохом и патронами. 

Четыре пистолета и три штыка 

Положил в свой мешок. 

 

На плечах семьдесят оружий, 

Восемьдесят ядер и девяносто пушек 

И, как злобный рыцарь, 

Пошѐл искать гуаррачино. 

К несчастью 

Посреди площади он его встретил, 

Схватил за шиворот 

И сказал: "Ах, ты, злодей! 

 

Ты украл у меня невесту, 

Вот тебе за это!" 
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Tuffete e taffete, a meliune, 

Lle deva pacchere e secozzune. 

Schiaffe, ponie e perepesse, 

Scoppolune, fecozze e conesse, 

Scervecchiune e sicutennosse 

E ll'ammaccaje osse e pilosse. 

 

Venimmoncenne che a lo rommore, 

Pariente e amice ascettero fore. 

Chi co' mazze, cortielle e cortelle, 

Chi co' spate, spatune e spatelle. 

Chiste co' barre, chille co' spite, 

Chi co' 'ammennole e chi co' 'antrite, 

Chi co' tenaglie e chi co' martielle, 

Chi co' torrone e sosamielle. 

 

Patre, figlie, marite e mogliere 

S'azzuffajeno comm'a fere. 

A meliune correvano a strisce, 

De 'sto partito e de chille li pisce. 

Che bediste de sarde e d'alose, 

De palaje e raje petrose, 

Sarache, dientece ed achiate, 

Scurme, tunne e alletterate. 

 

Pisce palumme e piscatrice, 

Scuorfane, cernie e alice, 

Mucchie, ricciole, musdee e mazzune, 

Stelle, aluzze e sturiune, 

Merluzze, ruongole e murene, 

Capoduoglie, orche e vallene, 

Capitune, auglie e arenghe, 

Ciefare, cuocce, tracene e tenche. 

 

Treglie, tremmole, trotte e tunne, 

Fiche, cepolle, laune e retunne, 

Purpe, secce e calamare, 

Pisce spata e stelle de mare, 

Pisce palummo e pisce martielle, 

Voccadoro e cecenielle, 

Capochiuove e guarracine, 

Cannolicchie, ostreche e angine. 

 

Vongole, cocciole e patelle, 

Piscecane e grancetielle, 

Marvizze, marmure e vavose, 

Vope prene, vedove e spose, 

Spinole, spuonole, sierpe e sarpe, 

Scauze, 'nzuoccole e co' le scarpe, 

Sconciglie, gammere e ragoste, 

Vennero 'nfino co le poste. 

 

Удары и толчки миллионами, 

Он ударил его по щеке. 

Пощѐчины, удары и подзатыльники, 

Пинки и удары в шею, 

Пощечины и удары в лицо, 

Он переломал ему все кости и хрящи. 

 

Поднялся шум, 

Знакомые и друзья выплыли наружу. 

Кто с дубинкой, ножиком и ножом, 

Кто со шпагой, саблей и мечом. 

Этот с балкой, тот с копьѐм, 

Кто с миндалями, а кто с орехами, 

Кто с клещами, а кто с молотом, 

Кто с турронами и сузамеллами*. 

 

Отцы, дети, мужья и жѐны 

Дрались, как звери. 

Миллионы сбежались в кучу, 

Рыбы и той и другой стороны. 

Сколько было среди них сардин и сельди, 

Камбал и скатов, 

Морских карасей, зубанов и ласкири, 

Скумбрий и тунцов. 

 

Куньи акулы и рыбы-удильщики, 

Скорпены, морские окуни и анчоусы, 

Морские коты, сериолы, треска и бычки, 

Трахиноты, барракуды и осѐтры, 

Хек, морские угри и мурены, 

Кашалоты, косатки и киты, 

Иглы, сарганы и сельди, 

Кефаль, морские коньки и драконы и линь. 

 

Барабульки, скаты, лососи и тунцы, 

Корифены, цеполы, атерины и смариды, 

Осьминоги, каракатицы и кальмары, 

Рыбы-мечи и морские звѐзды, 

Куньи акулы и рыбы-молоты, 

Горбыли и песчанки, 

Спруты и хромисы, 

Моллюски, устрицы и морские ежи. 

 

Морские черенки, сердцевидки и пателлы, 

Акулы и крабы, 

Губаны, спарусы и морские собачки, 

Полосатики, вдовы и замужние, 

Лавраки, морские окуни, змеи и сарпы, 

Босые, на каблуках и в ботинках, 

Морские улитки, креветки и лангусты, 

Все послушно пришли. 
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Capitune, saure e anguille, 

Pisce gruosse e piccerille, 

D'ogne ceto e nazione, 

Tantille, tante, cchiù tante e tantone. 

Quanta botte, mamma mia, 

Ca se devano. Arrassosia! 

A centenare le bbarrate, 

A meliune le ppetrate. 

 

Muorze e pizzeche a beliune, 

A deluvio li secozzune. 

Non ve dico che vivo fuoco 

Ca se faceva per ogne luogo. 

Te - te - ttè, ccà pistolate, 

Ta - ta - ttà, llà scoppettate, 

Tu - tu - ttù, ccà li pistune, 

Bu - bu - bbù, llà li cannune. 

 

Ma de cantà sò già stracquato 

E me manca mò lo sciato. 

Sicché, dateme licenza, 

Graziosa e bella audienza! 

'Nfi' ca sorchio 'na meza de seje 

A la salute de luje e de leje, 

Ca se secca lo cannarone, 

Sbacantannose lo premmone. 

 

Угри, ставриды и змеехвосты 

Рыбы большие и малые, 

Всех видов и групп, 

Маленькие, побольше и огромные. 

Сколько тумаков, мама миа, 

Они надавали ему. Кошмар! 

Сотни палкой, 

Миллионы камнями. 

 

Укусы и пинки миллиардами, 

Град ударов в шею. 

Я уж не говорю, что огнѐм 

Было обожжено всѐ его тело. 

Te - te – tè, здесь раны от пистолета, 

Ta - ta - tà, там раны от ружья, 

Tu - tu - tù, здесь от карабина, 

Bu - bu - bù, там от пушки. 

 

Но петь об этом я уже устал 

Мне не хватает дыхания. 

Поэтому, дайте мне передышку, 

Достопочтенная публика! 

Налейте мне чуть-чуть, 

За здоровье его и еѐ, 

Иначе у меня пересохнет в горле 

И опустошатся лѐгкие. 
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ДОДАТОК B 

МУЗИЧНІ ПРИКЛАДИ 
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ДОДАТОК С 

ТЕКСТИ НЕАПОЛІТАНСЬКИХ ПІСЕНЬ 

Кінець XIX – початок ХХ століття 

1. Chello che tu me dice / Бути тобі тільки другом 

Chello che tu me dice 

Nenna non boglio fa 

essè volimmo amice 

non m'aje da 'ncojetà 

 

Se t'amo tu lo saje 

la mano te la dò 

'nzò che tu buò l'avraje 

darte lo core  

 

Rosella co no squaso 

se l'ha pigliato già 

quanno è vestuta i raso 

me fa sbertecellà 

То, чего ты так просишь, 

Сделать не в силах я. 

То, чего ты так просишь, 

Сделать не в силах я! 

Хочешь быть только другом, 

А не любить меня. 

 

О нет, о, нет! 

Я не могу, я не могу! 

Быть тебе только другом, 

А не любить тебя... 

О нет, о, нет! 

Не в силах больше я! 

 

Как ни прекрасна дружба, 

Слаще ее любовь, 

Как ни прекрасна дружба, 

Слаще ее любовь! 

Ты ль предлагаешь это? 

Ты ли, любовь моя? 

 

О нет, о, нет! 

Я не могу, я не могу! 

Быть тебе только другом, 

А не любить тебя... 

О нет, о, нет! 

Не в силах больше я! 
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2. Fenesta vascia / Низкое окно / Низьке віконце24 

 

Fenesta vascia 'e patrona crudele, 

Quanta sospire m'haje fatto jettare! 

M'arde 'sto core comm'a 'na cannela, 

Bella, quanno te sento annommenare! 

 

 

Oje piglia la sperienza de la neve! 

La neve è fredda e se fa maniare. 

E tu comme sì tant'aspra e crudele? 

Muorto me vide e non me vuò ajutare? 

 

 

 

Vorria arreventare 'no picciotto, 

Co 'na langella a ghire vennenn'acqua, 

Pe' mme nne jì da chiste palazzuotte: 

Belle ffemmene meje! Ah! Chi vò 

acqua? 

 

Se vota 'na nennella da llà 'ncoppa: 

"Chi è 'sto ninno ca va vennenno 

acqua?" 

E io responno co parole accorte: 

"Sò lagreme d'ammore e non è acqua!" 

Низкое окно жестокой хозяйки, 

Сколько вздыханий я посылал тебе! 

Моѐ сердце сгорает, как свеча, 

Когда я слышу твоѐ имя, красавица! 

 

 

О, будь такою, как снег! 

Cнег – холодный, но его можно взять 

в руки. 

А ты почему так сурова и жестока? 

Видишь как я умираю и не хочешь 

спасти меня? 

 

Хотел бы я снова стать мальчишкой 

И ходить с кувшином, продавая воду, 

Чтобы уйти отсюда к другим домам: 

«Милые женщины! Ах! Кто желает 

воду?» 

 

Если какая-нибудь девушка спросит: 

«Кто этот юноша, который продаѐт 

воду?» 

Я отвечу сдержанно: 

«Это – слѐзы любви, это не вода!» 
 

  

                                                           
24

 Переклад Наталії Чернега – http://www.napule-de-canzone.com/fenesta_vascia_rus.html 
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3. Me voglio fa 'na casa / Хочу побудувати дім
25

 

 

Me voglio fa 'na casa mmiezo mare 

Me voglio fa 'na casa mmiezo mare 

Fravecata de penne de pavune 

Fravecata de penne de pavune 

Doro e dargiento li scaline fare 

Doro e dargiento li scaline fare 

E de pietre preziuse li barcune 

E de pietre preziuse li barcone 

Quanno nannella mia se ne va a 

affacciare  

Quanno nannella mia se ne va a 

affacciare 

Ognuno dice ognuno dice 

Mo sponta lu sole ! 

 

 

Я хочу построить дом посреди 

моря,  

С павлинами, в саду,  

с павлинами в саду.  

тралалала, лалала... 

Из золота и серебра хочу сделать 

ступени,  

Из золота и серебра хочу сделать 

ступени,  

А драгоценными камнями 

отделать балкон,  

А драгоценными камнями 

отделать балкон.  

Тралалала...  

Когда моя девушка выйдет на 

него  

Когда моя девушка выйдет на 

него -  

Каждый скажет: взошло 

Солнце!!!  

тралала... 
 

                                                           
25

 Переклад взято з ресурсу – https://it.lyrsense.com/giuni_russo/me_voglio_fa_na_casa 
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4. Marechiare / Марекьяре  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Quanno spònta la luna a 

Marechiare 

Pure li pisce nce fanno a 

ll‘ammore. 

Se revòtano ll‘onne de lu mare. 

Pè la prièzza càgnano culore, 

Quanno spònta la luna a 

Marechiare. 

A Marechiare ce sta na fenesta. 

La passiona mia ce tuzzulèa. 

Nu garofano addora ‘int‘a na testa. 

Passa ll‘acqua pè sotto e murmulèa, 

A Marechiare ce sta na fenesta. 

  

Chi dice ca li stelle sò lucente 

Nun sape st‘uocchie ca tu 

tiene ‘nfronte. 

Sti ddoje stelle li ssaccio i 

sulamente 

Dint‘a lu core ne tengo li ppònte. 

Chi dice ca li stelle sò lucente? 

Scètate, Caruli, ca ll‘aria è doce 

Quanno maje tantu tiempo aggi‘ 

aspettato. 

P‘accompagnà li suone cu la voce, 

Stasera na chitarra aggio purtato. 

Scètate, Caruli, ca ll‘aria è doce. 

  

 

 

 

 

Когда луна поднимается над 

Марекьяре, 

Все рыбы танцуют любовный 

танец, 

Волны в океане мечутся 

От радости, они меняют свой 

цвет, 

Когда луна поднимается над 

Марекьяре! 

В Марекьяре есть окно, 

Моя страсть стремится в него, 

Гвоздики в вазе дарят вам свой 

аромат, 

Ручей течет под ним и шепчется, 

В Марекьяре под тем окном, 

Кто говорит: «Как же сияют 

звезды!» 

Тот не знает и не видел блеска 

твоих глаз, 

Твои глаза знаю только я, 

Они в моей душе оставили свой 

неизгладимый след, 

Кто бы говорил: «Как же сияют 

звезды!» 

Проснись, Каролина, воздух 

свежий! 

Как же я томлюсь от долгого 

ожидания! 

Чтобы придать моему голосу 

лучшее звучание, 

Сегодня я принес гитару, 

Просыпайся, Каролина, Воздух 

такой свежий! 
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5. Non ti scordar di me / Не забывай меня 

 

Partirono le rondini dal mio 

Paese freddo e senza sole   

Cercando primavere di viole,  

Nidi d'amore e di felicita  

 

La mia piccola rondine parti 

Senza lasciarmi un bacio,  

Senza un addio parti 

Non ti scordar di me 

La vita mia legata e a te.  

Io t'amo sempre piu 

Nel sogno mio rimani tu  

Non ti scordar di me  

La vita mia legata e a te.  

C'e sempre un nido  

Nel mio cor per te  

Non ti scordar di me  

 

 

 

Non ti scordar di me  

La vita mia legata e a te.  

Io t'amo sempre piu 

Nel sogno mio rimani tu  

Non ti scordar di me  

La vita mia legata e a te.  

C'e sempre un nido 

Nel mio cor per te 

Non ti scordar di me 

 

Ласточки улетают из моей 

Пасмурной и холодной страны 

В поисках фиалковой весны,  

Гнезда любви и счастья.  

 

Моя маленькая ласточка, ты 

покидаешь меня,  

Не оставляя и поцелуя, 

Уходишь, не попрощавшись... 

Не забывай меня,  

Моя жизнь связана с твоею,  

И я люблю тебя всѐ сильнее,  

Лишь во сне моѐм останешься 

ты...  

Не забывай меня,  

Моя жизнь связана с твоею,  

Ты всегда найдѐшь в моѐм сердце 

Тѐплое место для себя.  

Не забывай меня... 

 

Не забывай меня,  

Моя жизнь связана с твоею,  

И я люблю тебя всѐ сильнее,  

Лишь во сне моѐм останешься 

ты... 

Не забывай меня,  

Моя жизнь связана с твоею,  

Ты всегда найдѐшь в моѐм сердце  

Тѐплое место для себя.  

Не забывай меня... 
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6. Santa Lucia Luntana / Далекая Санта Лючия  

Partono 'e bastimente 

Pe' terre assaje luntane, 

Cantano a buordo: 

Sò napulitane! 

 

Cantano pe' tramente 

'O golfo già scumpare 

E 'a luna 'a 'mmiez'ô mare 

'Nu poco 'e Napule lle fa vedè. 

 

Santa Lucia, 

Luntano 'a te, 

Quanta malincunia! 

Se gira 'o munno sano, 

Se va a cercà furtuna, 

Ma, quanno sponta 'a luna, 

Luntano 'a Napule 

Nun se pò stà! 

 

E sonano… ma 'e mmane 

Tremmano 'ncopp' 'e ccorde. 

Quanta ricorde, ahimmé, 

Quanta ricorde! 

 

E 'o core nun 'o sane 

Nemmeno cu 'e ccanzone: 

Sentenno vvoce e suone, 

Se mette a chiagnere 

Ca vò turnà! 

 

Santa Lucia, 

Luntano 'a te, 

Quanta malincunia! 

Se gira 'o munno sano, 

Se va a cercà furtuna, 

Ma, quanno sponta 'a luna, 

Luntano 'a Napule 

Nun se pò stà! 

 

Уплывают корабли 

К далѐким берегам, 

А на борту 

Поют неаполитанцы! 

 

Они поют, а в это время, 

Залив уже исчезает, 

А луна посреди моря 

Немного освещает им Неаполь. 

 

Санта Лючия 

Уже далеко от тебя, 

Какая грусть! 

Вращается мир, 

Люди едут в поисках счастья, 

Но, когда светит луна, 

Далеко от Неаполя 

Невозможно находиться! 

 

Они играют… но их руки 

Дрожат на струнах. 

Столько воспоминаний, увы, 

Столько воспоминаний! 

 

И сердце не утешишь 

Даже песнями: 

Слушая голоса и напевы, 

Хочется плакать, 

Потому что хочется вернуться! 

 

Санта Лючия 

Уже далеко от тебя, 

Какая грусть! 

Вращается мир, 

Люди едут в поисках счастья, 

Но, когда светит луна, 

Далеко от Неаполя 

Невозможно находиться! 
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Santa Lucia, tu tiene 

Sulo 'nu poco 'e mare, 

Ma, cchiù luntana staje, 

Cchiù bella pare! 

 

È 'o canto d' 'e Ssirene 

Ca tesse ancora 'e rrezze. 

Core nun vò ricchezze: 

Si è nato a Napule, 

Ce vò murì! 

 

Santa Lucia, 

Luntano 'a te, 

Quanta malincunia! 

Se gira 'o munno sano, 

Se va a cercà furtuna, 

Ma, quanno sponta 'a luna, 

Luntano 'a Napule 

Nun se pò stà! 

 

Санта Лючия, ты находишься 

Только немного на море, 

Но чем дальше ты, 

Тем красивей ты кажешься! 

 

Здесь поют русалки 

И всѐ так же плетут свои сети. 

Сердцу не хочется богатства: 

Тот, кто родился в Неаполе, 

Хочет здесь умереть! 

 

Санта Лючия 

Уже далеко от тебя, 

Какая грусть! 

Вращается мир, 

Люди едут в поисках счастья, 

Но, когда светит луна, 

Далеко от Неаполя 

Невозможно находиться! 


