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традицію в модальність української модерної культури. Його багатогранна й 

високовартісна пісенна спадщина і нині єднає українців у світі. 
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ТРАДИЦІЇ ФОРМУВАННЯ ВОКАЛЬНОГО СТИЛЮ BEL CFNTO 

 

Белька нто (італ. bel canto, де bello – гарний, cantare – співати) – техніка 

віртуозного співу, яка характеризується плавним переходом від одного 

звуку до іншого, природнім звукодобуванням, насиченим та рівномірним 

звуком у всіх регістрах. 

Стиль bel canto виник в Італії на початку XVIIст. і був пов’язаний із 

формуванням жанру опери, в якому перед співаком ставала проблема слова, 

фразування, передачі тонких нюансів поетичного тексту, красі вокалізації, 

гнучкості, легкості й рівності звучання, віртуозному володінню голосу. Арія 

як основна вокальна форма в опері дала можливість співакові 

продемонструвати свої найкращі природні якості та найвищу майстерність.  

Видатними виконавцями цього стилю у другій половині XVII ст. в Італії були 

Б. Феррі, Ф. Пістоккі, П. Тозі, А. Страделла, які займалися не тільки 

виконавською діяльністю, а також були педагогами і композиторами. 

%22італ.
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Проблеми формування стилю bel canto були висвітлені у трактатах Тозі 

(1723), Манчіні (1774) і Манштейна (1834). Особливу увагу педагогів 

привертали питання розвитку рухливості голосу, віртуозним пасажам і 

мистецтву орнаментики, а володіння вокальною технікою було необхідною 

умовою при виконанні повільних розділів оперних арій. Головними 

елементами вокальної техніки, які описані у трактатах є: portamento di voce, 

messa di voce, вокальні прикраси appoggiatura, acciaccatura, mordent, gruppetto. 

Таким чином було закладено підґрунтя італійського bel canto, обумовленого 

як умовами нового музичного жанру – опери, так і фонетичною 

характерністю італійської мови [1].  

Надзвичайної віртуозності набуває оперний спів у ХVІІІ столітті в 

період панування на оперній сцені співаків-кастратів або сопраністів, які 

виконували сопранові та контральтові партії та володіли силою і красою  

звуку, надзвичайною  віртуозністю й музикалністю.  

У музично-історичних дослідженнях мистецтвознавців Ю. Волкова, 

І. Драч, О. Стахевича поняття bel canto трактувалося досить широко: «Як 

вокально-виконавська школа, стиль композиторської творчості та 

педагогічна традиція. Три складові «прекрасного співу» розглядалися, як 

правило, окремо. В останні десятиріччя з’явилися роботи, де висловлюється  

думка про те, що різні компоненти bel canto впливали один на одного, деколи 

розвивалися синхронно, багато в чому визначаючи злети і падіння оперного 

жанру в Італії (П. Луцкер, І. Сусідко, О. Стахевич)» [4, с. 10]. 

О. Стахевич уважає, що природні вокальні дані необхідно розвивати 

через усвідомлене управління диханням; звукоподачою у високій співочій 

позиції, завдяки чому спів набуває бажаного природного звучання; рівністю 

звучання всих ділянок діапазону, яке не порушується при переході з одного 

регістра до іншого та надає вокалізації особливої  гнучкості  та пластичності. 

Мистецтвознавець наголошував, що формуванню стилю bel canto сприяють 

загальноприйняті дидактичні методи вокального навчання, за допомогою 

яких педагог  спираючись на свідомість і активність студента  озброює його 
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знаннями, вміннями і навичками і одночасно сприяє її виховання та розвитку, 

а саме:фонетичний, метод показу та наслідування, усного пояснення [2]. 

На думку музикознавців Б. Гнидь, А. Хоффман bel canto вимагає від 

виконавців володіння новими технічними прийомами, збагаченням тембрової 

палітри голосу, рівність голосу протягом усього діапазону, абсолютний 

контроль за диханням (filarilsuono), володіння технікою legato, умінням 

імпровізувати. Арії майстрів bel canto є педагогічно доцільними у сучасній 

вокальній освіті майбутніх виконавців.  

Найбільш детально процес навчання стилю bel canto розглядала 

А. Хоффман. Вона вважала, що навчання вокалу в стилі bel canto має 

проходити під час курсів вокальної підготовки, вивченню оперних партій, 

освоєння сценічної майстерності, історії оперного мистецтва, основ 

вокального дихання [4]. Автор підкреслювала, що плівка під нижніми 

ребрами, яка відділяє черевну порожнину від грудної, допомагає набирати 

великий резерв дихання. Утримуючи повітря діафрагмою і пресом, виходить 

певна «повітряна подушка», за допомогою якої повітря поступово виходить 

назовні, тим самим коливає зв’язки, які розташовані в гортанній порожнині 

як дві ниточки, і в результаті цього виникає звук. Володіння диханням є 

основою стилю bel canto .  

Іноземні дослідження з вокального виконавства bel canto є життєописи 

видатних співаків (Джоан Сазерлент, Монсерат Кабальє, Марія Каллас, 

Сергій Лемешев , Белла Руденко, Євгенія Мірошніченко, Микола Гяуров та  

багато інших) світової оперної вокальної культури на ґрунті італійської 

манери звукоутворення, стилю виконання, зосереджує Центр удосконалення 

оперних артистів, створений при La Scala. Він підкреслює міжнародний 

статус театру такого, що, плекаючи традиції італійського bel canto, внаслідок 

швидкісної глобальної інформаційності сучасного суспільства, сприяє 

виробленню єдиного еталону звучання голосу в академічній манері. 

Отже, ґрунтуючись на об’єктивних наукових відомостях про традиції 

bel canto, сучасний педагог на заняттях у класі постановки голосу повинен 

ставити чіткі завдання під час усного пояснення, даючи образні визначення 
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характеру співочого звуку, які пов’язанні не тільки зі слуховими, а й із 

зоровими, резонаторними, м’якими м’язовими відчуттями. 
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Глибокі соціальні, духовні та економічні зрушення, що відбуваються 

сьогодні в Україні, поставили систему освіти в ряд найважливіших 

соціальних інституцій. За цих умов особистість педагога, вихователя, якість 

його професійної діяльності набувають особливої значущості. Основні 

вимоги до педагогічних кадрів і рівня їхньої підготовки знайшли 


