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У статті розкрито зміст сценічного втілення української народної пісні 

засобами перформансу. Дано визначення засобу «перформанс», що 

розглядається як форма сучасного мистецтва та характеризується 

активністю й ефемерністю. Даний вид мистецтва покликаний викликати дуже 

сильні почуття з боку аудиторії. Обґрунтовано думку, що для ефективності 

сценічного втілення української народної пісні засобами перформансу потрібно 

використовувати не тільки сам вокальний твір, але й танець, пантоміму, 

декламацію, інструментальну музику. 

Ключові слова: пісня, сценічне втілення, мистецтво, засоби, перформанс. 

The content of the stage embodiment of Ukrainian folk song by means of 

performance is revealed in the article. The definition of a means of "performance" is 

given, which is considered as a form of contemporary art and characterized by activity 

and ephemerality. This type of art is intended to evoke very strong feelings from the 

audience. It is grounded that not only the vocal work itself, but also dance, pantomime,  

         recitation, instrumental music should be used for the effectiveness of the stage 

performance of Ukrainian folk song. 

Keywords: song, stage embodiment, art, means, performance. 

Постановка проблеми. Сучасний період розвитку вітчизняної системи 

освіти в сфері культури і мистецтва ознаменований розробкою і реалізацією 
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ефективних педагогічних технологій на всіх її рівнях. Це обумовлено низкою 

факторів: популярністю музично-виконавських та музично-теоретичних 

спеціальностей, зміст роботи яких базується на народно-співочих національних 

традиціях; рівнем викладання фахових дисциплін, які формують знання, вміння, 

навички в області музично-виконавської, науково-дослідницької діяльності; 

можливістю реалізувати творчі проекти і програми, що сприяють зміцненню 

духовної, національної самосвідомості, спадкоємності культурно-історичного 

досвіду. 

Водночас перформанс, трактується як форма сучасного мистецтва, що 

характеризується активністю й дещо ефемерністю. Він покликаний 

безпосередньо залучати аудиторію як за рахунок загальної картини того, що 

відбувається, так і за рахунок дій творця [5, c.45]. Отже, виходячи з цих позицій, 

обрана тема є актуальною й своєчасною. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Вивчення народної пісенної 

творчості має свою певну історію. Пісні здавна були об’єктом наукової уваги 

філософів, етнографів, істориків, мистецтвознавців, фольклористів. В змісті 

історико-мистецтвознавчого аспекту становлення й розвитку народної творчості, 

народної художньої культури, фольклору  заслуговують  праці  Т. Бакланової, 

П. Богатирьової,     В. Василенко,      В. Гусєвої,      К. Давлетової,      K. Квітки, 

І. Мацієвського, A. Мехнецова та ін. Народна творчість та її взаємодія з 

професійним мистецтвом вивчали в першу чергу фольклористи – Е. Алексєєв, 

Б. Асаф’єв,    О. Веселовський,    Є. Гіппіус,     В. Єрьоміна,     І. Земцовський, 

Н. Колпакова, С. Скрипка та ін. У дослідженнях цих учених народна пісня постає 

як складова частина різноманітної національної художньої культури, розвиток 

якої, з одного боку, підкоряється загальним законам еволюції мистецтва, а з 

іншого – має свою специфіку, зумовлену соціокультурними та історичними 

умовами його побутування. Незважаючи на достатню розробленість проблеми 

народної творчості, де осмисленню феномену народної співочої культури 

віддається значне місце, не вистачає тих праць, що були б спрямовані на сценічне 

втілення української народної пісні засобами перформансу. 
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Метою дослідження є розгляд питань сценічного втілення народної пісні 

засобами перформансу. 

Виклад основного матеріалу. Основним орієнтиром сценічного 

трактування народної пісні є традиційне мистецтво, адже саме в ньому закладена 

специфічна манера народного виконавства. Крім того, переконливі зразки 

інтерпретації народної пісні представляють багато професійних та аматорських 

колективів. При репродукуванні музично-пісенного матеріалу виникає 

необхідність враховувати закони, які вироблені іншими сценічними жанрами, 

зокрема, драматичним мистецтвом. Великої режисерської роботи вимагає 

інтерпретація традиційних обрядів і сцен народних дійств, що найчастіше 

відтворюються великими хоровими колективами, в них відбувається з’єднання 

всіх видів народного мистецтва: співу, танцю, драматичного дійства [2, c.22]. 

Українська народна пісня являє собою явище синкретичне. Засобами 

народного виконавства є не тільки пісня, алй й танець, пантоміма, декламація, 

інструментальна музика. Об'єднати їх, щоб розкрити художній задум однієї пісні 

або сцени – справа не проста, а навчити мистецтву володіння ними, особливо в 

самодіяльному середовищі – величезна й відповідальна праця. Виходячи з цього, 

при підготовки сценічного виступу треба враховувати складну систему знань 

музики, літератури, хореографії, живопису, театру. Весь цей сплав повинен бути 

спрямований в єдине русло: на створення цілісного твору, вистави, композиції. 

Керівники, які мають тільки кваліфікацію музиканта і не володіють 

спеціальними знаннями і навичками в інших видах мистецтва, і, перш за все, в 

драматичному, зазвичай обмежуються тільки на музичному виконанні пісні. 

Для сценічного втілення народної пісні засобами перформансу потрібно 

використовувати комплекс методів: 

- аналіз поетичного тексту (підтекст, логічний і композиційний аналіз); 

- ідейне тлумачення пісні; 

- аналіз жанрових особливостей пісень; 

- вибір «передбачуваних обставин»; 

- визначення «темпо-ритму» сценічної дії та поведінки персонажів; 
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- сценічне рішення в просторі (мізансценування, планування, хореографія); 

- художнє оформлення (одяг, бутафорія, декорацъй, світлове і шумове 

оформлення). 

Таким чином, у процесі творчого входження в матеріал, його аналізу 

поступово складається задум твору. При цьому, вибір виконавських засобів при 

сценічному втіленні народної пісні залежить, перш за все, від жанру вокального 

твору і традицій в народному, регіональному середовищі [4, c.67]. 

Виконавець народної пісні повинен ретельно продумувати сценічний 

варіант пісні, оскільки головна його задача полягає в тому, щоб не тільки 

продемонструвати видовищний (перформансний) момент у показі пісні, але й 

сприяти швидкому розбудженню інтересу серед слухачів, завдяки танцювальним 

рухам, жесту, діалекту, манери співу, гри, костюму в цілому або його елементів. 

Народна пісня містить яскраві, доступні для роздумів образи, часто передбачає 

якийсь сюжетний розвиток, дає можливість за допомогою міміки, жесту та 

інших виразних засобів, глибше розкрити зміст твору. При цьому, сучасні 

виконавці народних пісень повинні не тільки співати, але й добре рухатися, 

грати на народних музичних (шумових, ударних) інструментах [1, c.3]. 

Працюючи над піснями з рухами, виконавець повинен пам'ятати, що показ пісні 

здійснюється не для того щоб відвернути увагу слухачів від музичної тканини, а 

для того щоб цим потужним засобом виразності допомогти глибше розкрити 

зміст пісні, привести слухача до відчуття атмосфери обряду або свята, в якої 

природно звучить народна пісня з моменту свого народження. Всі ці моменти і 

підкреслюють значення перформансу в сценічному втіленні народної пісні. 

Висновки та перспективи подальших розвідок. Таким чином, щоб мати 

можливість виступати для різної глядацької аудиторії, у соліста (фольклорного 

ансамблю) повинен бути напрацьований великий репертуар, який охоплює різні 

жанри народно-пісенного мистецтва. Виконавці при цьому повинні не тільки 

співати, але й володіти певними знаннями в області народної творчості та 

етнографії, щоб мати можливість найбільш повно розкрити зміст виконуваних 

творів і найбільш яскраво уявляти культуру глядацької аудиторії [5, c.24]. 
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