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АНОТАЦІЯ 

Ян Хаосюань. Феномен співацько-виконавського стилю Йонаса 

Кауфманна. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація 

на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 025 – 

Музичне мистецтво (галузі знань 02 – Культура та мистецтво). – Харківський 

національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського, Харків, 2021. 

– Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, 

Суми, 2021. 

 

Дисертацію присвячено формулюванню основних рис співацько-

виконавського стилю Й. Кауфманна з точки зору феноменологічного 

підходу. Актуальність теми полягає також у розробці в межах 

інтерпретології концепції феномену особистості. Наукова проблематика 

пропонованого дослідження зумовлена відсутністю наукового опису 

творчості Й. Кауфманна як найяскравішого представника сучасного 

вокального виконавства. Співак перебуває на злеті своєї кар’єри і в його 

доробку – оперні ролі та камерні програми з творів майже всієї світової 

класики, співпраця з видатними виконавцями, режисерами, диригентами. 

Другий аспект актуальності теми полягає в дослідженні процесу 

формування виконавського (зокрема, співацько-виконавського) стилю. 

Методологія дослідження базується на теоретичному обґрунтуванні 

аналізу виконавського стилю через позиції феноменології творчості 

(дослідження Е. Гуссерля, О. Лосєва, М. Аркадьєва, Г. Ципіна, 

Т. Іваннікова). Застосування системного підходу обумовило залучення 

теорії виконавського стилю (дослідження І. Єргієва, О. Катрич, 

В. Медушевського, В. Москаленка, Ю. Ніколаєвської, О. Стахевича, 

І. Сухленко, Л. Шаповалової) у ракурсі специфіки вокальної творчості на 

сучасному етапі.  

Матеріалом дослідження є аудіо-, відеозаписи опер за участі 

Й. Кауфманна: «Осудження Фауста» Г. Берліоза, «Фіделіо» Л.ван Бетховена, 
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«Кармен» Ж. Бізе, «Лоенгрін», «Валькірія», «Зігфрід», «Парсифаль» 

Р. Вагнера, «Травіата», «Трубадур», «Аїда», «Дон Карлос», «Сила долі», 

«Отелло» Дж. Верді, «Фаyст» Ш. Гyно, «Андре Шеньє» У. Джордано, «Так 

діють всі» В.А. Моцарта, «Ніна» Дж. Паізіелло, «Богема», «Тоска», «Дівчина 

з Заходу» Дж. Пуччіни, «Фьоррабрас» Ф. Шуберта; окремі арії з опер 

Дж. Пуччіні, Г. Доніцетті, Дж. Верді, Р. Вагнера, У. Джордано та ін. 

(концертні виконання, сольні альбоми), оперет (Й. Штраус), CD-записи 

«Зимового шляху», «Прекрасної мірошниці» Ф. Шуберта, «Арії веризмy», 

Arias from Mozart, Schubert, Beethoven and Wagner (2009); лідерабенди з 

пісень Ф. Шyберта, Г. Малера, Р. Штраyса, Г. Вольфа; також залучені 

аудіозаписи окремих партій та арій у виконанні Л. Браунлі, П. Бечади, Ван 

Чуаньює, Ші Іте. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що у 

дисертації вперше досліджується співацько-виконавський стиль з точки зору 

феноменологічного підходу; сформульовано аспекти дослідження 

феноменології особистості через позиції інтерпретології; запропоновано 

періодизацію творчої біографії Й. Кауфманна; проаналізовано основні 

приклади виконавських версій Й. Кауфманна; сформовано стильову систему 

як єднання стабільних та мобільних рис виразності та метасистему співацько-

виконавського стилю Й. Кауфманна. В результаті представлено його 

творчість як феномен музичного мистецтва межі ХХ-ХХІ століть; з точки 

зору виконавського аналізу та порівняльної інтерпретології запропоновані 

описи виконавських версій Й. Кауфманна, Л. Браунлі, Ші Іте, П. Бечади, Ван 

Чуаньює. 

В Розділі 1 представлено теоретичні аспекти дослідження. Узагальнення 

наукової літератури, що присвячена становленню та розвитку європейських 

шкіл дало змогу окреслити основні риси найвідоміших, представники яких 

зараз панують на світових сценах, та позначити риси глобалізації, притаманні 

сучасним творчим процесам. Сформульовано такі новітні тенденції в 

вокальному виконавстві межі XX-XXI сторіч: розмежування кордонів, 
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змішування традицій вокальних шкіл, співприсутність декількох 

представників різних шкіл одночасно в межах вистави. 

Виокремлено три складові співацького стилю. Перша пов’язана із 

загальним явищем стилю, друга – з процесом виконання і третя – зі 

специфікою вокального виконання. Так, музичний стиль (складова 1) є 

увиразненням особливостей музичного мислення, а музичні твори – 

продуктом «діалогу» і спілкування виконавця та композитора (за 

висловленням В. Медушевського). В такому розумінні посилюється статус 

виконавця, який, по суті, є творцем інтерпретації. Для теорії виконавського 

стилю (складова 2) актуально визначення В. Холопової, що стиль є 

«категорією-інтровертом» і поняття «стиль творчої особистості» (С. Шип), 

«стиль музичної творчості» (В. Москаленко), «тип творчої особистості» 

(М. Ліберман), «архетип музиканта» (О. Катрич), які націлені на 

індивідуальні характеристики, але в ракурсі формування універсальних рис. 

Мислення виконавця-вокаліста (складова 3) орієнтоване на вокально-

акторське втілення і перевтілення за допомогою голосу як інструменту того, 

що закладено композитором в тексті твору, виходячи з власного творчого 

мислення і типу особистості. Таким чином, запропоновано дефініцію: 

співацько-виконавський стиль – 1) цілісність найвищого рівня, що зумовлює 

феномен особистості митця; 2) тип музикування, заснований на 

характерності тембрового забарвлення голосу (фарби звуку) і сформованих 

вокальних прийомах, що характеризують його звучання (фонетика мови, 

строгість або імпровізаційна свобода, експресія, фразування, ритміка і т.і.). 

У Розділі 2 доведено, що співацько-виконавський стиль Й. Кауфманна 

являє собою систему взаємопов’язаних стабільних та мобільних 

компонентів. 

На ґрунті публіцистичних досліджень, інтерв’ю та матеріалів 

автобіографічної книги запропоновано періодизацію творчості 

Й. Кауфманна: перший етап – опанування школами співу (німецька та 

італійська), пошук власної манери; другий етап – початок кар’єри та ранній 
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стиль (1998-2006) – характеризує існування великої кількості різножанрових 

ролей, знайомство з видатними режисерами та диригентами, які вплинули на 

становлення артиста (А. Паппано, М. Крушей); третій етап – злет та визнання 

(з 2006 р. – дебют в партії Альфреда в «Травіаті» Дж. Верді, вистава 

Метрополітен-опера) та визнання – охарактеризовано через формування 

програм концептуальних Liederabend’ів, записи опер, концертів, виступи з 

видатними співаками, робота з видатними режисерами, що дозволяє вже 

зараз усвідомлювати цілісність його виконавського стилю та виокремити 

феноменальні риси його творчості. 

Орієнтуючись на настанови феноменології творчості (Г. Ципін, І. Єргієв, 

Т. Іванніков) та різні інтерпретаційні версії Й. Кауфманна сформульовані такі 

параметри його співацько-виконавського стилю. 

1. Інтелектуалізм, концептуальність задуму та «циклічність» втілення 

– параметр, що виявляється стосовно трактовки співаком образу Фауста в 

різних інтерпретаціях (1999 р.– опера Ф. Бузоні, 2002, 2005, 2011, 2012, 2015 

– драматична легенда Г. Берліоза та опера Ш. Гуно, 2011 р. – симфонія 

Ф. Ліста). Причому основою інтерпретацій співака в творах Ш. Гуно, 

Ф. Бузоні, Г. Берліоза є німецька традиція трактування образу Фауста й, 

зокрема, – поема Гете), що формує цілісність інтерпретаційної концепції 

співака.  

Вказано, що для формування лідерабендів Й. Кауфманн завжди обирає 

складні програми (камерні цикли Р. Вагнера, Р. Штрауса, Г. Малера), а в 

програмах переважають цикли пісень («П’ять пісень на вірші Матільди 

Везендонк» Р. Вагнера, «Три сонета Петрарки» Ф. Ліста, «Сім сонетів 

Мікеланджело» Б. Бріттена, «Зимовий шлях» Ф. Шуберта, «Пісні про 

померлих дітей» Г. Малера), або взагалі вечори присвячено творчості одного 

композитора (Р. Вагнер, Р. Штраус, Г. Малер), яка переосмислюється співаком 

та подається в новому емоційно-інтелектуальному ключі. З точки зору 

драматургії виконання співаком будь-якого твору або циклу завжди цілісні й 

устрімлені до катарсису (саме такою є якість фінальних пісень або номерів 
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його лідерабендів). 

2. Прихильність до режисерського театру. Й. Кауфманн поділяє 

погляди на домінування режисерського театру, про що неодноразово 

відмічав у інтерв’ю. Й хоча, зокрема, інтерпретація Фауста, як персонажа 

концепцій різних режисерів, центрована особистісним розумінням артистом 

глибин цього образу, все ж таки у різних виставах можна помітити його різні 

відтінки (які залежать саме від режисерських інтерпретацій). Режисерський 

тип мислення відбивається й у створенні концертних програм. 

3.Складена система вокальних засобів виразності, що дозволяють 

співакові моделювати різні грані образів. Позначено, що інтерпретаціям 

Й. Кауфманна притаманні: економія виконавських засобів, прихильність 

співака до ведення кантилени, роль ритмічної складової у вокальній 

партитурі, вміння підстроювати свій голос у різних вокальних ансамблях, 

блискуче піано та mezzo voce, яскравість forte, філігранність diminuendo тощо. 

До тексту (партитури) Й. Кауфманн ставиться шанобливо, завжди 

обов’язково знає лібрето, наколи не дозволяє собі перебільшувати в плані 

агогіки, динаміки тощо. У виконанні Й. Кауфманна завжди превалює 

маскулінність.  

У Висновках підсумовано спостереження над співацько-виконавським 

стилем музиканта через позиції: тембру, виконавської культури (поєднання 

німецької та італійської співацьких шкіл), виконавського мисленню (перевага 

інтелектуалізму), виконавської поетики (особливості тембру, роботи з 

текстом, темпоритм, агогіка). На основі константних рис інтерпретації 

Й. Кауфманна представлено співаком універсального типу. 

Ключові слова: феноменологія виконавської творчості, феномен 

особистості, творчість Й. Кауфманна, співацько-виконавський стиль, 

інтерпретація, оперна виконавська творчість, Liederabend. 
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SUMMARY 

Yan Haosyuan. The phenomenon of the singing-performing style of 

J. Kaufmann. – Qualification scientific work on the rights of the manuscript. 

Dissertation for acquiring a PhD degree on specialty 025 – Musical Art (branch of 

knowledge 02 – Culture and Art). – Kharkiv I. P. Kotlyarevsky National 

University of Arts, 2021. – Sumy State Pedagogical University named after 

A.S. Makarenko. – Sumy, 2021. 

 

The dissertation is devoted to the formulation of the main features of the 

singing and performing style of J. Kaufmann from the point of view of the 

phenomenological approach. The relevance of the topic also lies in the 

development within the interpretology of the concept of the phenomenon of 

personality. The scientific problems of the proposed research are stipulated by the 

lack of a scientific description of the creative work of J. Kaufmann as the brightest 

representative of modern vocal performance. The singer is at the peak of his career 

and in his works there are opera roles and chamber programs compiled from the 

compositions of almost all world classics, collaboration with outstanding 

performers, directors, and conductors. The second aspect of the relevance of the 

topic is to study the process of formation of performing (in particular, singing-

performing) style. 

The research methodology is based on the theoretical substantiation of the 

analysis of the performing style through the positions of the phenomenology of 

creativity (research by E. Husserl, O. Losev, M. Arkadyev, G. Tsypin, and 

T. Ivannikov). The application of a systematic approach led to the involvement of 

the theory of the performing style (research by I. Yergiyev, O. Katrych, 

V. Medushevsky, V. Moskalenko, Y. Nikolayevska, O. Stakhevych, I. Sukhlenko, 

and L. Shapovalova) in the perspective of the specifics of vocal creativity at the 

present stage. 

The material of the research is audio and video recordings of operas with the 

participation of J. Kaufmann: «Condemnation of Faust» by G. Berlioz, «Fidelio» 
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by L. van Beethoven, «Carmen» by J. Bizet, «Lohengrin», «Valkyrie», 

«Siegfried», «Parsifal» by R. Wagner, «La Traviata», «Troubadour», «Aida», 

«Don Carlos», «The Force of Fate», «Othello» by G. Verdi, «Faust» by S. Gino, 

«Andre Chenier» by U. Giordano, «This is How Everyone Works» by 

V. A. Mozart, «Nina» by G. Paisiello, «Bohemia», «Longing», «Girl from the 

West» by G. Puccini, «Fiorabras» by F. Schubert; separate arias from operas by 

G. Puccini, G. Donizetti, G. Verdi, R. Wagner, U. Giordano, and others (concert 

performances, solo albums), operettas (J. Strauss), CDs of «Winter Road», «The 

Miller’s Beautiful Wife» by F. Schubert, «Arias of Verism», Arias from Mozart, 

Schubert, Beethoven and Wagner (2009); Liederabends from songs by F. Schubert, 

G. Mahler, R. Strauss, G. Wolf; also involved audio recordings of individual parts 

and arias performed by L. Brownlee, P. Bechadi, Wang Chuanyue, and Shi Ite. 

The scientific novelty of the obtained results is that in the dissertation for 

the first time the singing-performing style is investigated from the point of view of 

the phenomenological approach; we have formulated aspects of the study of the 

phenomenology of personality through the positions of interpretology; the 

periodization of J. Kaufmann's creative biography has been offered; the main 

examples of J. Kaufmann's performance versions are analysed; we have formed a 

stylistic system as a combination of stable and mobile features of expression and a 

metasystem of singing and performing style of J. Kaufmann. As a result, his 

creative work is presented as a phenomenon of musical art at the turn of the 20th-

21st centuries; from the point of view of the performance analysis and comparative 

interpretology, the descriptions of the performance versions by J. Kaufmann, 

L. Brownley, Shi Ite, P. Bechada, and Van Chuanyue have been proposed. 

Section 1 presents the theoretical aspects of the study. The generalization of 

scientific literature devoted to the formation and development of European schools 

has made it possible to outline the main features of the most famous ones, whose 

representatives now dominate the world stage, and to identify the features of 

globalization inherent in modern creative processes. The following latest trends in 

vocal performance at the turn of the 20th-21st centuries have been formulated: 
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demarcation of borders, mixing the traditions of vocal schools, the presence of 

several representatives of different schools simultaneously within the performance. 

There are three components of the singing style which have been defined. The 

first is related to the general phenomenon of style, the second – to the process of 

performance and the third – to the specifics of vocal performance. Thus, the 

musical style (component 1) is an expression of the peculiarities of musical 

thinking, and musical compositions are the product of «dialogue» and 

communication between the performer and the composer (in the words of V. 

Medushevsky). In this sense, the status of the performer, who, in fact, is the creator 

of the interpretation, is strengthened. For the theory of performing style 

(component 2) it is important to remember V. Kholopova’s definition that style is 

an «introvert category» and the concept of «creative personality style» (S. Shyp), 

«musical creativity style» (V. Moskalenko), «type of creative personality» 

(M. Lieberman), «archetype of a musician» (O. Katrych), which are aimed at 

individual characteristics, but in the perspective of the formation of universal 

features. The thinking of the performer-vocalist (component 3) is focused on the 

vocal-acting embodiment and reincarnation with the help of the voice as an 

instrument of what is laid down by the composer in the text of the composition, 

based on his/her own creative thinking and personality type. Thus, the definition 

has been proposed: the singing and performing style is 1) the integrity of the 

highest level, which determines the phenomenon of the artist's personality; 2) the 

type of music playing, based on the characteristics of the timbre colour of the voice 

(sound colours) and the formed vocal techniques that characterize its sound 

(phonetics, rigor or improvisational freedom, expression, phrasing, rhythmics, 

etc.). 

Section 2 proves that Kaufmann's singing and performing style is a system of 

interconnected stable and mobile components. 

On the basis of journalistic research, interviews and materials of the 

autobiographical book the periodization of J. Kaufmann's creativity has been 

offered: the first stage – mastering the schools of singing (German and Italian), 
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search of own manner; the second stage – the beginning of his career and early 

style (1998-2006) – characterizes the existence of a large number of roles of 

different genres, acquaintance with prominent directors and conductors who 

influenced the formation of the artist (A. Pappano, M. Krushey); the third stage – 

take-off and recognition (since 2006 – the debut of Alfred's part in J. Verdi's «La 

Traviata», performance of the Metropolitan Opera) and recognition – is 

characterized by the formation of conceptual Liederabends programs, recordings of 

operas, concerts, performances with prominent singers, work with outstanding 

directors, which allows us to realize the integrity of his performance style and 

highlight the phenomenal features of his creative work. 

Based on the guidelines of the phenomenology of creativity (G. Tsypin, 

I. Yergiyev, T. Ivannikov) and various interpretative versions of J. Kaufmann, the 

following components of his singing style have been formulated. 

1. Intellectualism, conceptuality of the idea and «cyclicality» of the 

embodiment – the parameter that is manifested in the singer's interpretation of the 

image of Faust in different interpretations (1999 – opera by F. Busoni, 2002, 2005, 

2011, 2012, 2015 – dramatic legend by G. Berlioz and opera by S. Gounod, 2011 – 

symphony by F. Liszt). Moreover, the basis of the singer's interpretations in the 

compositions by S. Gounod, F. Busoni, G. Berlioz is the German tradition of 

interpreting the image of Faust and, in particular, Goethe's poem), which forms the 

integrity of the singer's interpretative concept. 

It has been pointed out that J. Kaufmann always chooses complex programs 

(chamber cycles by R. Wagner, R. Strauss, G. Mahler) for the formation of 

Liederabends, and the programs are dominated by song cycles «Five Songs on 

Matilda Wesendonk's Poems» by R. Wagner, «Three Sonnets of Petrarch» by 

F. Liszt, «Seven Sonnets of Michelangelo» by B. Britten, «Winter Road» by 

F. Schubert, «Songs about the Dead Children» by G. Mahler), or evenings are even 

dedicated to the creative work of one composer (R. Wagner, R. Strauss, 

G. Mahler), which is reinterpreted by the singer and presented in a new emotional 

and intellectual key. From the point of view of drama, the singer's performance of 
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any composition or cycle is always integral and aimed at catharsis (this is the 

quality of the final songs or numbers of his Liederabends). 

2. Commitment to the director’s theatre. J. Kaufmann shares the views on the 

dominance of the director’s theatre in the modern world, which he repeatedly noted 

in the interviews. And although, in particular, the interpretation of Faust as a 

character of the concepts of different directors is centred by the artist's personal 

understanding of the depths of this image, still in different performances one can 

see its different shades (which depend on the director's interpretations). The 

director's type of thinking is also reflected in the creation of concert programs. 

3. Composite system of vocal expression means that allow the singer to model 

different facets of images. It is noted that J. Kaufmann's interpretations are 

characterized by: economy of performing means, commitment of the singer to the 

cantilena, the role of the rhythmic component in the vocal score, the ability to 

adjust his voice in different vocal ensembles, brilliant piano and mezzo voce, 

brightness of forte, filigree of diminuendo and more. J. Kaufmann treats the text 

(score) with respect, always knows the libretto, he never allows himself to 

exaggerate in terms of agogics, dynamics, etc.). In Kaufmann's performance, 

masculinity always prevails. 

The Conclusions summarize the observation of the musician's singing and 

performing style through the positions of: timbre, performing culture (combination 

of German and Italian singing schools), performing thinking (predominance of 

intellectualism), performing poetics (features of timbre, work with text, tempo-

rhythm, agogics). On the basis of constant features of interpretation J. Kaufmann is 

represented as a singer of the universal type. 

Key words: phenomenology of creativity, phenomenon of personality, 

creativity of J. Kaufmann, performing-singing style, interpretation, opera 

performance, Liederabend. 
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ВСТУП 

Обґрунтування теми. Пропоноване дослідження є одним з перших 

досвідів системного опису творчості Й. Кауфманна як феномену музичного 

мистецтва межі ХХ-ХХІ століть.  

Актуальність теми закладено в назві і полягає у розробці концепції 

феномену особистості співака в межах інтерпретології. Виконавський стиль 

постає як відношення двох суб’єктів (виконавця і суб’єкта самої музики, 

зафіксованого в тексті), зустріч композиторського та виконавського 

мислення. Саме зустріччю стає кожний виступ Йонаса Кауфманна – 

видатного співака сучасності, про якого Пласідо Домінго сказав: «Я завжди 

насолоджуюся, коли чую, як співає Йонас Кауфманн, і дуже люблю 

розмовляти з ним; тому що він не тільки чудовий співак, а й 

високоінтелігентний художник, який довго і копітко працює над 

інтерпретацією своїх ролей, а також удосконалює співочу техніку» [цит.за 

227].  

Створений Й. Кауфманном творчий доробок (за досить незначний час, з 

моменту дебюту в Метрополітен-опера в 2006 р.) є настільки значним, що 

вимагає наукового осмислення. Отже, проблематика дисертації зумовлена 

відсутністю спеціального дослідження, присвяченого творчості 

Й. Кауфманна як найяскравішого представника сучасного вокального 

виконавства, в ракурсі вивчення його співацько-виконавського стилю. На 

цьому прикладі доцільно довести, що аналіз виконавського стилю здатний 

інтегрувати теоретичні положення й історичні відомості, естетичні оцінки та 

емоційний відгук, зберігаючи при цьому безпосередній зв’язок з живою 

музичною практикою.  

Йонас Кауфманн є одним з найзатребуваніших тенорів світу, володарем 

призу італійських критиків (2009), звукозаписних компаній «Classica 

Awards» (2011), премії імені Дж. Пуччіні (2015) та ін. З 1997 року Кауфман 

працював з такими світовими знаменитостями: диригентом Джорджо 

Стрелера, режисером Мартіном Кушеєм, співав в «Ла Скала», Зальцбурзі, 
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Цюріху, Чикаго, лондонському «Ковент-Гардені», «Метрополітен-опера». 

Темброво багатий голос, ефектна зовнішність, вимогливість до себе – все в 

сукупності призвело до такого успіху. Співак перебуває на злеті своєї 

кар’єри: в його доробку – оперні ролі та камерні програми з творів 

Р. Вагнера, Дж. Верді, Ж. Массне, Дж. Пуччіні, Р. Штрауса, Ф. Шуберта, 

Ж. Бізе, Дж. Паізіелло. Особливий успіх мав Й. Кауфманн після виконання 

опери Дж. Паізіелло «Ніна», в операх «Фауст» Ф. Бузоні, ораторії 

«Засудження Фауста» Г. Берліоза, «Кармен» Ж. Бізе, приголомшливо 

виступив в «Аїді» Дж. Верді. У концертних виступах Й. Кауфманн співав з 

П. Домінго, Д. Хворостовським, Х. Карерасом, Л. Паваротті, Ланг-Лангом 

(2014), в оперних виставах – з Кейт Олдріч, Анною Катериною Антоначчі 

(«Кармен»), Беном Хеппнером, Рене Флемінг («Кавалер троянд» Р. Штрауса), 

Лусіо Гало, Анжелою Георгіу, А. Нетребко («Травіата» Дж. Верді), Каміллою 

Нюлунд («Фіделіо» Л.ван Бетховена), Ганною Хартерос («Лоенгрін» 

Р. Вагнера), Софі Кох («Вертер» Ж. Масне), Наталі Дессей («Манон» 

Ж. Масне) та ін., працював з такими диригентами як В. Гергієв, Г. Кантеллі, 

Н. Ханнонкурт, А. Паппано, К. Аббадо, Д. Баренбойм та багатьма ін.  

Вивчення творчості Йонаса Кауфманна передбачає її осягнення в 

повному обсязі: як в оперному мистецтві, так й в мистецтві концертно-

камерного співу та як виконавця-автора альбомів. Як така вона здатна 

презентувати основні тенденції розвитку вокального виконавства. Так, 

процеси, що відбуваються в сучасному вокальному мистецтві, демонструють 

найрізноманітніші вектори, тенденцію до змішання вокальних стилів, 

синтезу підходів, специфізацію або універсалізацію вокального виконавства. 

Отже, актуальність теми пов’язана з цілим комплексом проблем, серед яких: 

- недостатність наукових досліджень, присвячених аналізу сучасних 

тенденцій оперного виконавства; 

- необхiдність подальшого дослідження особливостей виконання та опис 

процесу формування феномена виконавського (зокрема, співацько-

виконавського) стилю; 
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- недостатність і маловивченість творчості представників різних 

напрямків сучасного виконавства, зокрема, Й. Кауфманна і специфіки його 

вокального стилю й сценічних втілень ключових ролей. 

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

Дисертація виконана на кафедрі інтерпретології та аналізу музики згідно з 

планом науково-дослідницької роботи Харківського національного 

університету мистецтв імені І. П. Котляревського. Її зміст відповідає 

комплексним темам «Когнітивні моделі виконавського музикознавства» 

перспективного тематичного плану кафедри інтерпретології та аналізу 

музики ХНУМ імені І. П. Котляревського на 2012–2017 роки (протокол № 4 

від 29.11.2012 р.) та «Інтерпретологія як інтегративна наука» перспективного 

тематичного плану науково-дослідницької роботи ХНУМ імені 

І. П. Котляревського на 2017-2022 рр. (протокол № 4 від 30.11.2017 р.) Тему 

дисертації затверджено (протокол № 4 від 24.11.2016 р.) на засіданні вченої 

ради ХНУМ імені І. П. Котляревського та уточнено (протокол № 10 від 

25.06.2020 р.).  

Мета дослідження – визначити феноменальні риси співацько-

виконавського стилю Й. Кауфманна. 

Формулювання мети зумовило постановку та вирішення наступних 

завдань: 

- сформулювати основні позиції феноменологічного підходу в 

інтерпретології (феномен особистості); 

- узагальнити наукову літературу, що присвячена становленню та 

розвитку європейських (німецької, італійської) та китайської вокальних шкіл; 

- на прикладі творчості Й. Кауфманна та інших видатних виконавців 

(Л. Броунлі, П. Бечада, Ші Іте, Ван Чуаньюе) виокремити новітні тенденції в 

вокальному виконавстві межі XX-XXI сторіч;  

- визначити аспекти виконавського аналізу як специфічного дослідження 

музичного твору та виконавського стилю; 
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 - позначити риси співацько-виконавського стилю Й. Кауфманна в 

контексті різних жанрів (камерного виконавства, опери, концертних 

виступів) та наскрізні теми його творчості; 

- виявити основні параметри співацько-виконавського стилю 

Й. Кауфманна з точки зору феноменологічного підходу. 

Об’єктом дослідження є сучасне вокальне виконавство; предметом - 

виконавська творчість Й. Кауфманна як феномен музичної культури межі 

ХХ–ХХІ ст. 

Матеріалом дослідження є аудіо-, відеозаписи опер за участі 

Й. Кауфманна: «Осудження Фауста» Г. Берліоза, «Фіделіо» Л.ван Бетховена, 

«Кармен» Ж. Бізе, «Лоенгрін», «Валькірія», «Зігфрід», «Парсифаль» 

Р. Вагнера, «Травіата», «Трубадур», «Аїда», «Дон Карлос», «Сила долі», 

«Отелло» Дж. Верді, «Фаyст» Ш. Гyно, «Андре Шеньє» У. Джордано, «Так 

діють всі» В.А. Моцарта, «Ніна» Дж. Паізіелло, «Богема», «Тоска», «Дівчина 

з Заходу» Дж. Пуччіни, «Фьоррабрас» Ф. Шуберта; окремі арії з опер 

Дж. Пуччіні, Г. Доніцетті, Дж. Верді, Р. Вагнера, У. Джордано та ін. 

(концертні виконання, сольні альбоми), оперет (Й. Штраус), CD-записи 

«Зимового шляху», «Прекрасної мірошниці» Ф. Шуберта, «Арії веризмy», 

Arias from Mozart, Schubert, Beethoven and Wagner (2009); лідерабенди з 

пісень Ф. Шyберта, Г. Малера, Р. Штраyса, Г. Вольфа; також залучені 

аудіозаписи окремих партій та арій у виконанні Л. Браунлі, П. Бечади, Ван 

Чуаньює, Ші Іте. 

Теоретична база. Теоретичну базу дисертації складають наукові праці, 

які умовно можна поділити на групи з питань: 

 феноменології як напрямку філософії (М. Бердяєв [14], 

К. Вальверде [21], М. Гайдеггер [155], Е. Гуссерль [37], Ж. Деррида [43], 

Ж. Лакруа [81], Г. Марсель [92], [97], В. Молчанов [97], Н. Мотрошилова 

[101], Е. Муньє [105]), зокрема, – філософії мистецтва (Л. Акопян [2], 

М. Аркадьєв [6], В. Бичков [17], О. Зотов [60], Т. Іванніков [65], О. Лосєв 

[84], Ж. Марітен [90], О. Самойленко [124], К. Свасьян [126], В. Суханцева 
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[139], З. Фоміна [152], В. Холопова [159–160]) та психології творчості 

(І. Єргієв [53], Д. Іванова [63–64], О. Коменда [75], О. Копелюк [76], 

С. Марков [91], С. Сеїдов [127], М. Cісікзентміхелі [185], О. Управітелев 

[147], Д. Уест [148], Г. Ципін [167]); 

 теорії музичного стилю (В. Медушевський [94–95], М. Михайлов 

[96], Є. Назайкінський [106], С. Скребков [130], в тому числі, виконавського 

(І. Єргієв [56], О. Катрич [70], К. Мартінсен [93], В. Москаленко [99], 

Ю. Ніколаєвська [108], Д. Рабинович [116–117], О. Самойленко [123]. 

І. Сухленко [140], С. Тишко [146], Л. Шаповалова [173], Б. Яворський [178]) 

у ракурсі універсалізму особистості (О. Коменда [75]); вокальної 

проблематики (О. Стахевич [136]);  

- історії, теорії вокального мистецтва, вокального виконавства (Ф. Абт 

[1], Р. Амон [3], М. Андгуладзе [4], Д. Аспелунд [5], В. Багадуров [8], 

Є. Белов [9], Ю. Гей [26], Б. Гнидь [28–30], С. Громов [35], М. Дейша-

Сионицька [41], Л. Дмитрієв [45], П. Доминго [46], І. Драч [47], О. Дуда [48], 

Д. Євтушенко [55], Г. Зейдлер [58], Я. Іваницька [61], O. Іванов [62], 

Т. Казначеєва [69], Х. Кайзер (Hermann J. Kaiser) [211], Л. Кирилліна [73], 

Ю. Кестінг (Jürgеn Kеsting) [212], Л. Кияновська [74], А. Козак (Angelika 

Kozak) [213], І. Кочнєва [79], Дж. Лаурі-Вольпі [82], М. Львов [87], 

Т. Мадишева [89], В. Морозов [98], М. Мугінштейн [102–103], Г. Орлов 

[110], Л. Паваротті [111], О. Сакало [120–121], Д. Самін [122], Л. Соловцова 

[132], О. Стахевич [134–136], Є. Степанидіна [138], В. Тимохін [145], 

Я. Топлев (Jasmina Toplev) [225], С.Фучіто [154], А. Хохловкіна [162], 

М. Черкашина-Губаренко [168–169], С. Юдін [175], Р. Юссон [1786], 

Л. Ярославцева [179]); 

- проблемам музичної інтерпретації (Є. Гуренко [36], Ж. Дедусенко [40], 

Н. Корихалова [77], Є. Ліберман [83], Т. Лимарева [86], В. Москаленко [99–

100], Ю. Ніколаєвська [108], Н. Петрова [112], С. Раппопорт [118], 

О. Самойленко [124–125], Ю. Сетдикова [128], Т. Сирятська [129], 
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Г. Стахевич [137], К. Тимофеєва [143–144], О. Фекете [149], А. Хуторська 

[163]), Чжоу Чживей [170]); виконавського аналізу та форми ([23; 34; 38]). 

Окрему групу досліджень складають роботи (в тому числі музичні 

енциклопедії та словники) з історії формування вокального виконавства і 

вокальних шкіл, тенорових амплуа. Власне, Й. Кауфманну присвячено 

величезну кількість публіцистичних матеріалів, існують текстові та відео-

інтерв'ю італійською, німецькою, англійською, французькою мовами. 

Основний матеріал стосовно творчості Й. Кауфманна міститься в численних 

інтерв’ю [7; 13; 18; 66–67; 68; 71–72; 79–80; 180; 183; 197–200; 202–209; 218; 

224], матеріалах офіційного сайту [210], книзі Т. Войта (Thomas Voigt) 

«Meinen die wirklich mich» [227] з багатьма спогадами про роботу зі співаком 

видатних музикантів сучасності, фільмі Mein Verdi [201], статтях Т. Бєлової 

[10], Т. Єлагіної [11; 49–52], А. Єфіменко [54], М. Пріцкера [114], 

І. Сорокіної [133], Є. Цодокова [165–166], Є. Шапінської [171], М. Д’орігні 

(M. D'Origny) [186], З. Вулфа (Z. Woolfe) [228], К. Фонсека-Вольхайм 

(C. Fonseca-Wollheim) [190], К. Френке (Ch. Franke) [191] та ін., що 

характеризують Й. Кауфманна у різних ролях. 

Методи дослідження. Розкриття концепції затребувало системного 

підходу, який поєднав як загальнонаукові, так і спеціальні методи 

дослідження: 

 - історичний – задля визначення шляхів формування тенорового 

виконавства та впливу історичних традицій на творчість Й. Кауфманна; 

 - стильовий – дозволив позначити засадничі принципи музичного 

мислення Й. Кауфманна; 

 - інтонаційний аналіз – як підґрунтя структурно-функціонального 

підходу до вивчення творів з репертуару виконавців; 

- порівняльна інтерпретологія як метод спрямована на аналіз 

виконавських версій; 

- системний – дозволяє змоделювати творчість Й. Кауфманна як 

художнє ціле, що існує у синхронно-діахронній єдності. 
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У дисертації залучений інтерпретативний підхід, розробка якого 

здійснюється в дослідженнях кафедри інтерпретології та аналізу музики 

Харківського національного університету мистецтв імені 

І. П. Котляревського, зокрема, монографії та докторській дисертації 

наукового керівника пропонованої дисертації (Ю. Ніколаєвської [108]). 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що у 

вітчизняному музикознавстві вперше: 

- обґрунтовано інтерпретологічні засади феноменології особистості 

співака; 

- представлено сучасний дискурс трактування співацько-виконавського 

стилю та надано його дефініцію; 

-  запропоновано періодизацію виконавської творчості Й. Кауфманна; 

-  проаналізовано репрезентативні приклади виконавських версій 

Й. Кауфманна різножанрових творів; 

-  сформовано установку на розуміння виконавського стилю як 

системного єднання стабільних та мобільних рис виразності та метасистему 

співацько-виконавського стилю Й. Кауфманна;  

- здійснено описи виконавських версій Й. Кауфманна та Л. Браунлі, 

П. Бечади, Ші Іте, Ван Чуаньює в аспекті порівняльної інтерпретології. 

Набуло подальшого розвитку:  

- феноменологічний підхід до музичної творчості, сформований у 

дослідженнях Л. Акопяна, Т. Іваннікова, О. Управітелева, Г. Ципіна; 

- теорія виконавського стилю, сформульована в дослідженнях 

І. Єргієва, О. Катрич, В. Москаленка, Ю. Ніколаєвської, О. Стахевича, 

І. Сухленко, Л. Шаповалової. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості 

використання його матеріалів при підготовці лекційних курсів з історії 

вокального виконавства, «Історія світової музичної культури», «Музична 

інтерпретація», «Історія вокальних стилів». Результати дослідження можуть 

бути використаними у педагогічному процесі мистецьких навчальних 
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закладів, на семінарських заняттях з історії світового та українського 

виконавства, у створенні анотацій до аудіозаписів та концертних програм. 

Апробація результатів дослідження. Окремі теоретичні та 

методологічні положення дисертації пройшли апробацію на засіданнях 

кафедри інтерпретології та аналізу музики Харківського національного 

університету мистецтв імені І. П. Котляревського, а також у виступах на 10 

всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях:  

Міжнародна науково-творча конференція «музичне мистецтво та 

культура: Захід – Схід. До 20-річчя Національної академії мистецтв України» 

(05-07.12. 2016, Одеса, очна участь); Науково-мистецький проект «Практична 

музикологія»: «Інтонаційний образ світу: національні спектри» (09-11.12. 

2016, Харків, очна участь); Відкрита звітна наукова конференція «Актуальні 

проблеми музичного і театрального мистецтва». До 100-річчя Харківського 

національного університету мистецтв імені І.П. Котляревського (16.02.2017, 

Харків, очна участь); Всеукраїнська конференція «Традиції та сучасність 

музично-педагогічної освіти» (Чернігів, 2017, заочна участь); Міжнародна 

науково-творча конференція «Трансформація музичної освіти і культури: 

традиція та сучасність)» (24-25.04. 2017, Одеса); XVI всеукраїнська 

Молодіжна Науково-творча конференція «Музичне мистецтво та наука на 

початку третього тисячоліття» (24-25.11.2017, Одеса); Науково-мистецький 

проект «Практична музикологія»: «Мистецькі школи в історико-культурному 

процесі» (07-10.12. 2017, Харків, очна участь; 06-09.12. 2018); XVIІI м/н 

науково-творча конференція студентів та аспірантів «Мистецтво та шляхи 

його осмислення в дослідженнях молодих науковців» (22-23.03.2018, Харків, 

очна участь); XVIІI науково-практична конференція українського товариства 

аналізу музики (31.03- 01.04. 2018, Київ, очна участь); Day of science 

«Hypertext of modern musicology» (19.05. 2018, Харків, очна участь; 

17.05.2019, Харків, очна участь); ХІХ Міжнародна науково-творча 

конференція студентів та аспірантів «Мистецтво та шляхи його осмислення в 

дослідженнях молодих науковців» (22-23.03.2019, Харків, очна участь); ХХІ 
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Міжнародний фестиваль «С. Рахманінов та українська культура: духовні 

скарби цивілізації», науково-теоретичний симпозіум (28-29.03. 2019, Харків, 

очна участь). «Музикознавчі вечорниці» (до 15-річчя кафедри інтерпретології 

та аналізу музики), Науково-мистецький проект «Практична 

Музикологія»(07-08.12.2019, Харків, очна участь).  

Публікації. Основні положення дисертації опубліковано у 6 

одноосібних публікаціях: 3 статтях у спеціалізованих наукових фахових 

виданнях, затверджених МОН України, 1 – в періодичному виданні країн 

Євросоюзу (Австрія-Чехія); 1 – в періодичному виданні КНР (китайською 

мовою); 1 – тези (англійською мовою). 

Структура дисертації. Дисертація складається зі Вступу, двох Розділів, 

Висновків, Списку використаних джерел та двох Додатків. В Додатку А 

запропоновано список вибраних аудіо- та відео-ресурсів, залучених до 

аналізу співацько-виконавського стилю Й. Кауфманна. Список використаних 

джерел містить 232 позиції (з них 53 – іноземними мовами). Загальний обсяг 

дисертації – 199 сторінок, з яких 159 сторінок основного тексту.  
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РОЗДІЛ 1 

ТВОРЧІСТЬ Й. КАУФМАННА  

КРІЗЬ ПРИЗМУ ТЕОРЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

1.1 Феноменологічний підхід як наукова стратегія 

 

Звернення до феноменології як методу гуманітаристики на сучасному 

етапі її розвитку обумовлено прагненням більш глибокого пізнання 

мистецтва. В музикознавстві феноменологічний метод став певною науковою 

стратегією, що притаманна філософії музики. Але в межах пропонованого 

дослідження ключ феноменології ми залучимо до вивчення стилю 

особистості митця.  

Нижче надамо деякі ключові етапи розвитку наукового методу. 

 

1.1.1.  Феноменологічний підхід у філософії Е. Гуссерля.  

Виникнення напрямку у філософській думці, що іменується 

«феноменологією», пов’язують з ім’ям австрійського філософа Е. Гуссерля 

[37]. Отримавши спочатку математичну освіту в Берлінському університеті, 

Е. Гуссерль згодом перейшов від теоретичного осмислення онтологічного 

статусу математичного знання до загальносвітоглядних філософської 

проблематики. Зберігаючи «освітянську» установку на обгрунтування 

можливості адекватного осягнення реальності, він вибудовує свою власну 

методологію в полеміці як з «наївною» природничо-наукової натуралістичної 

установкою, так і зі спекулятивним діалектичним історизмом. Філософ 

намагається подолати (можливо, – поєднати) два напрямки німецької 

класичної філософії: «кантіанство» і «гегельянство». У Канта, що спирався 

на «ньютонівське» природознавство, австрійського філософа не влаштовує 

нездоланний дуалізм «феноменального» і «ноуменального» планів 

реальності. У Гегеля – містичний перехід і розчинення пан-логізма 

абстрактної ідеї в пан-психологізмі Абсолютного Суб’єкта. Тож Е. Гуссерль 
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шукав точку синтезу психолого-емоційно-внутрішньо-пережитого і 

об’єктивно-зовнішньо-даного. Й знайшов таку точку в «значущості» («для 

чого?»), «осмисленості» («навіщо?»), які конституюється свідомістю, 

причому водночас конституюється й сама свідомість (знаменита 

«інтенціональність» свідомості – насиченість смислами). 

Таким чином, філософ робить акцент не на тому «що це є?», а на тому 

«для чого це є?», «навіщо?», «яким чином?». Тож, «значимість» – ось, що 

перебуває в центрі феноменологічного аналізу; це «точка золотого 

перетину», в якій сходяться і об’єктивуються як внутрішні переживання 

суб’єкта, так і фактичність навколишнього іншого. Значення розкриває Світ 

не тільки в його даному природному реальному стані, а й в його можливому 

бутті. Свідомість виробляє смисли не тільки в світлі того, що є, а й формує їх 

з урахуванням відкритого горизонту – «чим все могло б бути». 

Е. Гуссерль, вибудовуючи систему своєї філософії, прагне «створити 

нову, суто наукову філософію, яка поставить і емпіричні науки на 

аподиктичну підставу, в той же час ... не дозволяючи «”об’єктивістським” 

тенденціям наук розвинутися в катастрофічне для культури забуття 

конституюючої ролі суб’єктивності»1 [148, с.154]. Філософ поставив собі 

амбітне завдання: відкрити до-пізнавальне (до-предметне) відношення між 

людиною і світом. 

Отже, пафос феноменології – пошук абсолютних принципів і норм 

розуму, що лежать в основі наукового пізнання, культури, етики. Частково 

наслідуючи традицію платонізму, Е. Гуссерль по-новому ставить питання про 

сутнісному відмінності в осягненні одиничних і загальних (ідеальних) 

предметів, принципів, норм, які не зводяться до суми або подібності 

індивідуальних. Спроба описати дві основні форми свідомості (апріорну і 

апостеріорну) – основоположна лейттема гуссерлівського вчення про 

свідомість. Феноменологія в розумінні філософа – це опис смислових 

                                                        
1 Переклад українською даної цитати – автора дисертації, всіх іншомовних цитат – сертифікованого 

перекладача з німецької та англійської, з китайської – автора дисертації. 
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структур свідомості та предметностей, який здійснюється в процесі 

«винесення за дужки» як факту існування самого предмета, так і 

психологічної діяльності спрямованого на нього свідомості. В результаті 

такого «винесення за дужки» предметом дослідження феноменолога стає 

свідомість, що розглядається з точки зору його інтенціональної природи, що 

проявляється в спрямованості актів свідомості на предмет. Тож предмет з 

такої точки зору є не заданий, а явлений (виявляє себе) в свідомості. Такого 

роду явище Гуссерль і називає феноменом (гр. phainomenon – те, що являє 

себе). Таким чином феноменологія – це наука про феномени свідомості, а 

інтенціональність2 стверджує нерозривність світу і свідомості, при якій 

відкривається можливість пізнання світу шляхом проникнення в сенс, 

значення, які виражають собою все багатство відтінків реальності і які 

завжди вже присутні до акту пізнання; і одночасно інтенціональність показує 

незвідність один до одного світу і свідомості.  

Свідомість не може бути «мисленням мислення», закупореним, 

відірваним від життєвого світу, свідомість – завжди «свідомість-про-щось», 

що не є воно саме. Отже, свідомість завжди перебуває поза-себе, в світі, а 

світ існує для нас остільки ,оскільки він є в свідомості, а свідомість – 

остільки оскільки вона є свідомість про цей світ. 

Отже, підсумуємо. Головною метою феноменологічного методу є 

прагнення досягти суворого розмежування і разом з тим суворої 

корелятивності актів свідомості, предмета в певній смисловий даності і 

самого явленого об'єкта як такого (останній не обов'язково повинен бути 

реальним: уявним, згадує і т.п.).  

Знамените гасло феноменології «До самих речей!» закликає обмежити 

сферу актів свідомості зв’язками переживань, в яких проявляє себе 

предметне, але які не містять в собі ні реально-матеріального буття, ні будь-

якого схематизму, нав’язуваного предметами, і запрошує до широкої 

                                                        
2 Поняття «інтенціональності визначається як «провідний елемент формування смислової структури 

свідомості, що відображає фундаментальне ставлення людини до світу» [109, с. 270]. 
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дослідницької програми, різні напрями якої передбачають повернення до 

вихідних начал досвіду і рефлексії; в ході її реалізації в центрі уваги 

філософського дискурсу виявиться проблематика сенсу, значення, символу. 

Всякий інтенціональний акт є актом наділення предметності змістом; 

ставлення інтенції і предмета є особливим ставленням додання сенсу. 

Інтенциональний зміст акту складають: якість акту (уявлення, судження і 

т.д.), матерія акта (конкретна предметна співвіднесеність), його сутність 

(єдність якості та матерії). 

Значення відділяється як від матеріально-речового буття знака, так і від 

його функцій вказівки і ознаки, а також від даності в сприйнятті, пам'яті або 

фантазії і, головне, від предмета: те, про що йдеться, і те, що говориться, 

нетотожні. Є два принципово різних рівня інтенціональності: розсуд ідей 

надбудовується над сприйняттям індивідуальних предметів і процесів, що 

радикально змінює інтенцію. Пізнання Е. Гуссерль розглядає як здійснення 

значення з певним ступенем повноти. Відповідно до цього виділяються акти 

пізнання: сигніфікації і сприйняття (для реальних предметів), категоріальне 

споглядання, як розсуд загального (для ідеального). Істина є збіг значення, 

призначення та властивостей об’єкта. 

У наступні роки праці Е. Гуссерля спровокували дійсний 

феноменологічний рух в першій половині XX століття. Одна зі спроб 

класифікації різноманітності феноменологічної думки приведена в 

«Енциклопедії феноменології» ([187]), де вона розкладається на сім типів: 1) 

Трансцендентальна конститутивна феноменологія вивчає те, як 

конституюється об’єкти в чистій або трансцендентальній свідомості, 

залишаючи осторонь питання про будь-яке відношення до навколишнього 

природного світу. 2) Натуралістична конститутивна феноменологія вивчає, 

як свідомість конституює або сприймає речі природного світу, допускаючи – 

разом з природною установкою – що свідомість є частиною природи. 3) 

Екзистенціальна феноменологія вивчає конкретне людське існування, в тому 

числі переживання вільного вибору або дії в конкретних ситуаціях. 4) 
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Генеративна історицистська феноменологія вивчає генерацію сенсу наших 

переживань в історичних процесах колективного досвіду. 5) Генетична 

феноменологія вивчає генезис смислів речей в суб’єктивному потоці 

переживань. 6) Герменевтична феноменологія вивчає інтерпретативні 

структури досвіду, то, як ми розуміємо і взаємодіємо з об’єктами, що 

оточують нас в світі людського існування, включаючи нас самих і інших 

людей. 7) Реалістична феноменологія вивчає структуру свідомості і 

інтенціональності, допускаючи існування цієї структури в реальному світі, 

який здебільшого займає зовнішнє відношення до свідомості і жодним чином 

не проводиться свідомістю. 

Для подальшого дослідження феноменології особистості ми будемо 

залучати позиції екзистенційної та герменевтичної феноменології. 

1.1.2 Феноменологія особистості. Найбільш відомими з класичних 

феноменологів після Е. Гуссерля були М. Хайдеггер [155], Ж.-П. Сартр, 

М. Мерло-Понті, М. Шелер, Ж. Деррида [43]. Вони подекуди по-різному 

розуміли феноменологію, практикували різні методи і отримали різні 

результати. Однак усіх їх об’єднало, в кінцевому підсумку, нове розуміння і 

опис людської суб’єктності, особистісності, що знайшло відображення в 

таких поняттях, як «філософії тілесності», «екзистенціалізм», «філософська 

антропологія», «персоналізм». 

Відповідно до екзистенційно-феноменологічної моделі людське буття 

являє собою нерозривну єдність або взаємопов’язаність індивіда і світу; 

особистість розглядається як така, що не володіє існуванням поза світом, а 

світ – як такий, що не володіє існуванням поза особистості. Але не дивлячись 

на такий тісний взаємозв’язок, людська особистість дистанційована по 

відношенню до реальності, що проявляється у: 1) великий і рухомий фонової 

емоційної амплітуді сприйняття світу; 2) можливості відокремлення власного 

«Я», а також сприйняття світу з позиції «Я-центризму»; 3) відчутті відносної 

самостійності та незалежності «внутрішнього» від «зовнішнього» і разом з 

тим пластичність переходу від одного до іншого; 4) інтерес до найдрібніших 
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деталей Універсуму і одночасно здатності переживати почуття Всеєдності; 5) 

розумінні особистості як незмінного у зміні й змінюваного в незмінному 

(єдність в різноманітті та різноманіття в єдності). «Буття особистості служить 

підставою всіх актів, по своїй суті різних», – зазначає К. Вальверде [21, с. 45]. 

Можливості людського переживання обмежені і формуються за допомогою 

ряду інваріантів, за допомогою яких кожне буття-в-світі інтерпретується 

унікальним чином. Крім того, в силу з-конституйованого існування кожне 

буття-в-світі є характерно відкрито-закінченим і швидше постійно 

мінливим і пластичним, ніж фіксованим і повністю визначеним. У кращому 

випадку може бути досягнуто деяке відчуття особливостей переживання 

світу іншою людиною більш-менш адекватне їх сприйняття, але ніколи не 

осягається до кінця. З позицій феноменології цей висновок можна 

проінтерпретувати так: кожен з нас є самотнім у власному переживанні 

реальності, і, як не парадоксально, ми самотні саме тому, що перебуваємо у 

взаєминах один з одним; наша партикулярність, яка характеризується 

відчуттям неповноти, тривогою і турботою, обертається пристрасним 

прагненням до інтегративного осмислення Реальності.  

Особистість з позиції феноменології – «Образ» , котрий існує «поверх» 

фактичності речей і фактів-подій. «Людина є істота, яка долає себе, 

трансцендуючого». – пише М. Бердяєв. – «Реалізація особистості в людині є 

це постійне трансцендування. Людина хоче вийти із замкнутої 

суб’єктивності, і це відбувається завжди в двох різних, навіть протилежних 

напрямках. Вихід з суб’єктивності відбувається шляхом об’єктивації. Це 

шлях виходу в суспільство з його загальнообов’язковими формами, це шлях 

загальнообов’язкової науки. На цьому шляху відбувається відчуження 

людської природи, викидання її в об’єктний світ, особистість не знаходить 

себе. Інший шлях є вихід з суб’єктивності через трансцендування.  

Трансцендування є переходом до транссуб’єктного, а не до 

об’єктивного. Цей шлях лежить в глибині існування, на цьому шляху 

відбуваються екзистенційні зустрічі з Богом, з іншою людиною, з внутрішнім 
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існуванням світу, це шлях не об’єктивних повідомлень, а екзистенціальних 

спілкувань. Особистість цілком реалізує себе тільки на цьому шляху» [14, 

с. 17]. Тож, особистість – те, що завжди залишається по той бік будь-якої 

об’єктивації, єдина реальність, яку ми пізнаємо і одночасно творимо 

зсередини в самому процесі даного пізнання. Таким чином, мова про 

особистість можлива тільки в контексті власного переживання себе. У 

зазначеному контексті особистість (une personne) – це духовна істота, 

конституйована, як така, способом існування і самостійністю в своєму бутті; 

вона підтримує це існування за допомогою прийняття деякої ієрархії 

внутрішньо пережитих цінностей, що вільно застосовуються і, за допомогою 

відповідального включення в діяльність і постійно здійснюваного звернення 

до іншої особистості; яким чином, вона здійснює свою діяльність в свободі і 

понад те розвиває за допомогою творчих актів своє покликання в усій її 

своєрідності. «Особистість є не субстанцією, а актом, творчим актом», – 

зазначає М. Бердяєв [14, с. 14]. Особистість – те, що постійно дивиться на 

себе крізь призму цілісності, тому так важливо для особистості розуміння 

власного існування в його співвіднесеності з буттям-як-таким. 

Саме покликання бути самим собою становить «саму сутність» 

особистості. Це покликання не закладено в особистості a priori, але 

формується для неї в ході звершення її життєвого досвіду. «Особистість (la 

personne) сама знаходить своє покликання і сама будує свою долю. Ніхто 

інший (personne autre) – ні людина, ні колектив – не може брати на себе цей 

тягар відповідальності» [105, с. 306]. При цьому покликання не є для 

особистості чимось остаточно ясним; тому його не можна опанувати 

назавжди, не можна остаточно підпорядкувати собі, їм неможливо 

розпорядитися. Згідно Е. Муньє, моє усвідомлення моєї особистості та її 

реалізація завжди символічні й не завершені. Тому особистість завжди 

«історія», вона триває як рух до все більш персонального розуміння і 

втілення свого єдиного покликання. У цьому русі до себе особистість 

постійно виходить за свої межі. За словами філософа, «реалізація особистості 
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– це аж ніяк не концентрація в особистість або персональності набутих 

багатств, навпаки, це її трансцендентність (transcendance) (або, якщо бути 

більш скромним у виразах, “трансцендуючий рух (transcendement)”), тобто 

постійне зусилля схождення і позбавлення від володіння, зусилля відкидання, 

відмови від володінь, тяга до одухотворення» [105, с. 306]. Цей акт 

трансценденції є одночасно і процесом позбавлення від володіння, і 

процесом персоналізації: «Це зусилля особистісного трансцендитуючого 

пориву становить власне людську якість» [105, с. 308], фундаментальна 

ознака особистості. Як писав М. Бердяєв: «Особистість є мікрокосм, цілий 

універсум. Тільки особистість і може вміщати універсальний зміст, бути 

потенційним всесвітом в індивідуальній формі (курсив наш – Я. Х.). Цей 

універсальний зміст не притаманний ніяким іншим реальностям природного 

або історичного світу, завжди характеризується, як частина. Особистість не є 

частина і не може бути частиною у відношенні до якого-небудь цілого, хоча 

б до величезного цілого, всього світу. Це є істотний принцип особистості, її 

таємниця» [14, с. 12]. Головною конституюючою рисою особистості 

М. Бердяєв вважає здатність до творчого акту, а французький персоналіст 

Е. Муньє вирізняє такі особливості, як: рішучість (здатність до спонтанного 

вільного діяння), розумність, любов (здатність до спів-страждання, 

милосердя). Інший французький філософ-екзистенціаліст Г. Марсель [92] 

унікальність людини вбачав у здатності розрізняти (аж до протиставлення) 

стану «бути» і «мати»; особистість ніколи не може бути об’єктивованою, це 

завжди живий суб’єктивно пережитий і творчо оновлюваний досвід буття. 

Лише постійне запитування про себе, прояснення ситуації власного 

існування («занедбаності в буття» М. Хайдеггер) відкритого невизначеності і 

незавершеності Творіння, здатне протистояти об’єктивації тотальності 

готівкового: «Особистість – це вчинок, оскільки вона персоналізує себе в 

діяльності, яку виконує, і в історії, яку творить. Драма особистості – це, по 

суті, історична драма: індивідуальна участь у власній історії, спільне з 

іншими людьми участь в історії універсуму; обидва ці участі постійно 
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взаємопов’язані – ось що характеризує особистість. Їй властивий закон 

напруженості, або полярності: перш за все це напруженість між тим, що 

називають духом індивідуалізму, і духом спільності ... У кінцевому рахунку, 

особистість повинна бути трансцендентної по відношенню і до 

індивідуального, і до соціального, і вона є такою, хоча реалізує себе тільки 

завдяки їм. ... Особистість – це відкритість не тільки іншим, але і світу» [81, 

с. 30-31].  

На думку Ж. Лакруа головною особливістю особистісного начала є 

постійне сприйняття себе з одного боку в якості джерела творчого акту, а з 

іншого – таємничої загадки, що вимагає прояснення: «Щоб дійсно бути і 

бути в повноті, необхідно визначити себе» [81, с. 24]. Йому вторить його 

співвітчизник Г. Марсель: «Але все ж, хто я є? Якщо я задаю це питання, то 

що дозволяє мені вирішити його? Якщо навіть і припустити, що я таку 

підставу маю, то чи можливо мені визнати його, оскільки сумлінно вивірений 

досвід показує мені, що я виходжу за межі самого себе в усіх напрямках і 

вважаю, що зрозумів себе тільки за умови невідання про себе? <...>. Воно 

зачіпає самі умови, які дозволяють його ставити: хто я сам, щоб вивідати 

себе про те, що я таке? І так непомітно питання перетворюється в заклик» 

[92, с. 114].  

1.1.3 Феноменологія творчості. Феноменологічний метод на ґрунті 

дослідження мистецтва має власну специфіку. Зокрема, аналіз феноменів 

музичної творчості (стосовно різних векторів діяльності) можна зустріти у 

працях В. Холопової» [Феномен музыки] та З. Фоміної [фомина], які 

пов’язували цінність музики з «феноменом звучання», «феноменом 

сприйняття» як феноменами смислоутворення й смислоосягнення». Тому 

такий метод може застосовуватися як до вивчення композиторської, так й 

виконавської і слухацької творчості. Зокрема, в статті З. Фоміної про 

музичний час [151] авторка звертає увагу саме на музику як звучний феномен 

та зокрема те, що музиканта сам має «створювати» музичний час, в чому й 

полягає феноменологія музичного часу. Основна проблема, яку обговорює 
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авторка – те, що в музичному часі «немає минулого» [151, с. 595], що 

музичний час – область «суб’єктивного», пов’язаного з внутрішнім 

сприйняттям, що, в свою чергу, пов’язує цей феномен зі свідомістю. 

Специфіку феноменологічного аналізу часу в музиці вторка вбачає в 

осягненні його рухливості, а екстраполяція феноменологічної методології в 

аналіз музичних творів дозволяє їй віднайти «додаткові смислові простори, й, 

тим самим, сприяє поглибленню розуміння не тільки окремих творів, але й 

направленості музичних посилів в цілому» [151, с.604]. 

Т. Іванніков [65], узагальнюючи досвід багатьох музичних 

феноменологів, формуючи позиції феноменологічного підходу стосовно 

гітарної творчості, намагається «конкретизувати точки входу у дослідницьке 

поле феноменів гітарної творчості, забезпечуючи перспективу їх ширшого та 

глибшого вивчення» [65, с.34]. Слушно визначаючи, що «специфіка 

феноменологічного підходу полягає в подвійній функції свідомості: це 

одночасно і засіб дослідження, і його предмет» [65, с.35], автор звертає увагу 

на «активну» реакцію на об’єкт творчості (або дослідження): «суб’єктивний 

відгук як знак прийняття і відображення смислів, які закладені в явищі» [там 

само]. 

Автор вирізняє декілька підходів, які є доволі розповсюдженими та 

актуальними у мистецтвознавстві. Серед них: 

– феноменолого-психологічний (що чітко орієнтований на інтуїтивне 

осягнення музичних сенсів, бо, за словами Ж. Марітена інтуїція 

«народжується в найпотаємніших глибинах Інтелекту» [90, с. 61]; рефлексію, 

психологію особистості творця та реципієнта), емоційність В інтуїтивному 

злитті музики та людини народжується музична емоція – «сутність, 

невід’ємна від феномена музики» [159, с. 279], емоції; 

– ейдетичний, котрий вцілений на вивчення сприйняття та пізнання 

поза залежністю від акустичних умов та психології творця (див.: праці 

О. Лосєва «Будова художнього світовідчуття» [84] та «Музика як предмет 

логіки» [85]. Зокрема, він зазначає: «Сенс музики, тобто, її справжній 



35 

 

 
 

представлений образ, її справжній феномен, ніколи та ні за яких обставин не 

може бути вирізнений ознаками фізичними, фізіологічними або 

психологічними» [85, с. 413]); 

– темпоральний (М. Аркадьєв [5], О. Лосєв [84]), що у творчій 

свідомості поєднаний з особистісним досвідом. Так, О. Лосєв зазначає: 

«Музика та музичний твір не є звуками, акордами, мелодією, гармонією, 

ритмом тощо… <...> Один такт переходить до іншого, проймається ним 

внутрішньо, знищується як самостійна ізольованість, є разом з ним певною 

ідеальною єдністю» [84, с. 441–442]. 

– трансцендентальний, що виходить з посилу про свідомість, котра 

може породжувати смисли та направлений, за твердженням В. Суханцевої 

[139, с. 85] на «інтелектуальну» діяльність слухача.  

Також Т. Іванников розмірковує над процесом переходу акустичного у 

феноменальне. У розвиток досліджень М. Аркадьєва [6] автор пов’язує такий 

перехід з «горизонтом свідомості», що «робить істотно важливим 

розрізнення суб’єктів музичної творчості в дискусії про феноменологію 

творчості композитора, феноменологію виконання та феноменологію 

сприйняття» [65, с.45]. 

Отже, позначимо основні позиції філософської герменевтики, що є 

актуальними у колі музикознавства: 

1. Взагалі важливим видається орієнтація на пошук сенсу твору (що 

твориться, виконується чи сприймається), тож важливими стають питання 

пізнання та розуміння. Позиція «свідомість=об’єкт пізнання» передбачає, що 

виконавець, реципієнт дорівнюють себе (свою свідомість) авторові 

(авторській свідомості, що знайшла відбиття у творі).  

2. Феноменологічний дискурс у вивченні сучасного вокального 

мистецтва в межах пропонованого дослідження полягає у актуалізації такого 

підходу стосовно феномену творчості особистості. Зокрема, залучаючи 

термінологію феноменології, йдеться про «конституювання особистості», що 

дослідниками розуміється як встановлення певних зв’язків всередині системи 
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Особистості («внутрішньої структури особистості»), себто – «єдність 

мотивів, мотивацій, здібностей, рішень, емоцій особистості» [101, с. 290]. 

Н. Мотрошилова вказує на «конституювання іншого» як «основний модус 

досвіду щодо Alter ego (іншого) – чуттєве занурення (Einfühlung), 

співпереживання, уявне “вживання” в життя інших людей, конституювання 

єднання Я і Ти» [101, с. 291]. Й феноменологічний підхід дозволяє осягнути 

глибину Особистості, що пізнається. За словами К. Свасьяна, 

«конституйована предметність, згідно зі своєю сутністю, корелятивно 

пов’язана з тією сутнісною формою інтернаціональності, яка є для нею 

конститутивною. Виникнення та оформлення предмета у свідомості можливе 

лише за умовою цієї кореляції, отже свідомість “творить” предмет не з себе, а 

з імплікацій самої предметності. Так, наприклад, коли я формую уявлення 

про іншу людину, я виходжу саме із способів його явленості в моїй 

свідомості та продукую його сутнісні характеристики, спираючись на сам 

феномен, а не на порожнечу. Конституювання в цьому сенсі можна було б 

позначити як самовіднайдення предметності у свідомості, розуміючи під 

предметністю не емпірично-індуковану даність, а ейдетично-смислову само 

даність» [126, с. 73].  

3. Власне творчість може сприйматися у межах 

феноменологічного підходу як «конституювання світу». Творчість є цілісним 

феноменом, що поєднує «зовнішній шар» (світ об’єктивностей, зовнішня 

форма, великий хронотоп, культурна середа, що формує особистість) та 

«внутрішній» (світ суб’єктивних реакцій на зовнішній світ, внутрішня форма, 

що може увиразнюватися через певні позиції музичного тексту, малий 

хронотоп).  

Стосовно композиторської творчості (Д. Шостаковича) 

феноменологічний метод залучає Л. Акопян [2], для виконавської – 

розробляється Г. Ципіним [167]. Зупинимося трохи докладніше. 

Для пропонованої концепції важливими є важливими декілька пунктів, 

зафіксованих дослідником. Перший, який він ставить як найважливіший – 



37 

 

 
 

радість від натхнення та творчості, відчуття вірно обраного шляху та вміння 

«адекватно» оцінювати поразки, щоб далі розвиватися. В цьому полягає 

амбівалентність таланту, що є властивістю талановитої особистості. Звідси 

якраз другий пункт – вміння відходу від «ретроспектної» оцінки 

(«постфактум») будь-якого виконання, вольове начало, що дозволяє рухатися 

вперед. Виключно важливою автор називає «внутрішню настанову», 

«мотиваційну самоорієнтацію» виконавця, що дозволяє йому формувати 

власний виконавський творчий стиль. 

Отже, підсумуємо. Маючи на увазі під феноменологією певне поєднання 

в єдине ціле психологічних станів творця, Г. Ципін одними з основних 

вважає такі настанови артиста як:  

1) «необхідність у вольовій дії»;  

2) перевтілення «треба» в «хочу» (тобто бажання творити); 

3) наявність внутрішньої позиції («для кого грати»?), тобто діалог митця 

з Іншим («власним» слухачем, собою). 

Ще одним дослідженням, в якому розробляється концепція 

феноменології артиста, є монографія (і докторська дисертація) І. Єргієва [53; 

56]. Так, автор, розмірковуючи над феноменом артистичного універсуму, 

пов’язує його сутність з існуванням комплексу базових якостей артиста 

(зокрема, артистична обдарованість) та набутих у процесі творчості та 

виконавства (таких, як артистична психотехніка, артистична синергія, 

художня техніка), що вкладається у поняття «універсальний виконавський 

творчий комплекс». Під останнім автор розуміє таке: «творчий потенціал 

музиканта-виконавця, який реалізується в концертній практиці як художня 

ідея, художній образ, естетичні емоції, інтерпретація» [53, с.245]. Також 

дослідник розмірковує над поняттями «артистична виконавська енергія-

смисл, що є результатом «активного переживання змісту музичного твору, в 

тому числі ремарок» [53, с.55], що стає, на думку автора, «головним 

системоутворюючим елементом смислової конфігурації артистизму» [там 

само]. Погоджуємося з твердженням І. Єргієва, що в результаті саме 
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«конфігурація артистизму» грає чи не більшу роль у «оновленні змісту 

музичного твору безпосередньо в концертно-художньому акті за участі 

публіки, у створенні виконавцем по суті свого власного виконавського 

музичного твору як нової художньої цілісності» [53, с. 57]. Отже, автор, 

залучаючи феноменологічний метод, пропонує такі параметри «конфігурації 

артистизму» (у цілісності рис особистості, що виявляються в концертній та 

іншій діяльності музиканта). 

1. Артистична обдарованість («комплекс вроджених функцій з 

вродженими особливостями (задатками), що сприяє прояву артистизму)» [53, 

с.62]) передбачає комплекс психоантропологічних та психофізіологічних 

факторів, що характеризують особистість артиста. Серед них – інтроверсія, 

екстраверсія, енергетика, харизма, шоу-артистизм та ін. Основною 

константою є музикальність (як комплекс здібностей до творчого сприйняття 

– «творча музикальність» [53, с.61]), темперамент, моторика та емоційність, 

здатність до «життєвого перевтілення» [там само, с.62], «інтуїтивна функція» 

[там само, с.66]. 

2. З точки зору реалізації змісту виконуваного твору важливою є 

художня виконавська свідомість (найбільш важливі емоційна та 

інтелектуальна сфери), то формує творче сприйняття, мислення, артистичне 

світоспоглядання, і, як результат – звукотворчість. Автор трактує художню 

діяльність виконавця як «переживання особистісного смислу музичного 

твору, що інтерпретується як вираз свого відношення до “чужого” нотного 

тексту іншого автора, – це звукоінтонаційний, наслідувально-виразний, 

естетично-емоційний моторно-артистичний продуктивний акт» [53, с. 70]. 

Дослідник вирізняє знаки свідомості виконавця, що формують його як 

артиста: «художні рецепції, емоційний музичний слух та чуттєве відношення 

до інтонації, тембрально-інструментальний музичний досвід» [53, с.74]. 

І. Єргієв доходить до висновку, що виховання артистичної техніки можливо 

лише на основі формування особливої форми художньої виконавської 

свідомості (виділено автором – Я.Х.), здатного входити в “змінені стани”, 
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забезпечити психологізм, магнетизм, енергетизм гри як наслідок 

особистісного відношення до змісту музичного твору, переживання 

особистісного смислу музики, що придає виконавському акту ту 

багатовимірність, яку можна назвати мистецтвом артистичної академічної 

гри» [53, с.77-78]. 

3. З точки зору спілкування у системі «артист-слухач» одним з 

головних принципів виконання, що фундує діяльність артиста, передбачає 

обов’язкову направленість на слухача та врахування зворотної його реакції, є 

«принцип комунікативності». Таке спілкування відбувається за рахунок 

вибудованої «психотехніки»3 (до яких автор долучає змістовно-інформаційні, 

творчі, соціально-ігрові елементи, а також екстравертивність 

/інтровертивність), а також психомоторики4 (пластика, «спеціальні 

виконавські рухи» [53, с. 123] тощо) та музична експресивність 

(«екстеріоризація внутрішніх переживань-перевтілень» [56, c. 21]). Саме 

«психотехніка» артиста направлена на те, щоб «заразити» слухачів 

«емоційним музичним смислом» [53, с.66] 

4. Завдяки вищезазначеному формується виконавська синергія як 

«синтез “рухів” духу, розуму, тіла та інструменту» [56, c. 22], що направлена 

на «посилення виразної інтонаційно-мовленнєвої експресії» [53, с. 162]. 

Автор вважає, що артистична енергія виконавця є результатом «активного 

переживання музичного образу» [там само, с.162]. Саме завдяки їй виникає 

так звана «особистісна енергетична структура музичного образу, яка, 

набуваючи синергетичного характеру, багаторазово посилює силу свого 

впливу на публіку» [там само, с.162]. 

Музикознавчі аспекти феноменології стилю в аспекті глибинних 

зв’язків «комунікації всіх суб’єктів творчості (митець-виконавець-слухач)» 

вивчаються в дослідженні О. Копелюка [76, с. 11]. Автор акцентує увагу на 

                                                        
3 «Артистичну психотехніку» автор називає «психоенергетичним інструментом» [53, с. 147]. 
4 За визначенням І.Єргієва, «психомоторика призвана втілити моторну структуру художнього образу 

артистичними рухами виконавця в конкретному метрі, ритмі, розмірі, темпі, динаміці, агогіці, артикуляції 

курсив автора – Я.Х.) в кожному моменті інтонування» [53, с.127]. 
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тому, що «стиль в музиці увиразнює феноменологічні властивості її буття» 

[76, c. 15], а «феноменологія в значенні когнітивний шлях до інтерпретації 

музичної творчості встановлює цінність індивідуального досвіду людини-

творця, переживання твореного ним артефакту, а на підсумковому етапі – 

теоретичної рефлексії» [там само]. Дослідник вирізняє також виконавську 

феноменологію, що «пов’язана з пізнанням смислової спрямованості творів у 

їх адекватному відтворенні» [76, c.16], що увиразнюється через «виконавську 

концепцію», яка, в свою чергу, є «має такий самий онтологічний модус, як і 

творення музики: коли музичний твір відрефлексований виконавцем як 

власне волевиявлення, а не є лише засобом подолання суто виконавських 

завдань» [там само, c. 17]. Узагальнюючи власні спостереження, О. Копелюк 

пропонує модель феноменології стилю в музиці, що в його концепції 

складається як комунікативна система (між автором, виконавцем, слухачем 

та дослідником), що налчує феноменологію особистості, життєтворчості, 

феномен музичного твору; феномен виконавства як інституції; виконавська 

та слухацька феноменологія. 

.Все вище перелічене складає сутність феноменологічного методу 

музикознавства як наукової стратегії й може бути залучено до вивчення 

виконавської творчості Й. Кауфманна.  

 

1.2 Вокальні школи на сучасному етапі: динаміка стильових 

трансформацій 

 

Сучасні процеси, що відбуваються в камерній та оперній творчості, 

демонструють тенденцію до універсалізації принципів вокального 

виконавства. Проте, історично сформовані вокальні школи формують ряд 

характерних ознак, знання про які необхідно знати виконавцю. Вокальна 

школа – це система вокально-виконавських принципів і педагогічних 

методів, яка передається від покоління до покоління, від вчителя до учня. 

Існування кількох національних шкіл обумовлено історичними фактами і 
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традиціями музичної культури. У школі співу (чи то фольклорна, чи 

академічна традиція) відображаються особливості психологічного складу 

етносу, його музики, поезії, мови, виконавських традицій. Узагальнено 

виконавська школа є «родом культурної традиції», «регулятор виконавства» і 

«спосіб існування культурної пам'яті» і його (за визначенням Ж. Дедусенко 

[40]). За визначенням Є. Белова, «національна школа співу формується як з 

вокально-технологічних принципів, так і з особливості психологічного 

складу нації, витоків її музичної культури, особливостей історичного 

розвитку. Вокальна школа це основа основ правильного співу» [9, c. 1344].  

Важливу роль у формуванні вокальних шкіл відіграла поява опери. 

Можна вважати, що національні вокальні школи в країнах Західної Європи 

почали формуватися одночасно з виникненням національних 

композиторських шкіл, що висували перед співаками власні художньо-

виконавські вимоги. Основні європейські вокальні школи – італійська, 

французька, німецька, російська – до сьогодні мають значення для 

становлення співака. 

До речі, не завжди явище «вокальної школи» пов’язується з 

територіальною ознакою. Здебільшого в основу поняття вкладаються 

ментальні характеристики, що відбиваються у конкретних прийомах 

звуковидобування, характеристиках вимови тощо. Як вказує Т. Мадишева, 

«особливістю вокального виконавства є його синтетичний характер, який 

обумовлений тісним зв'язком слова, музики і співу. Особливі труднощі 

створюють проблеми, пов’язані з вербальним (словесним) характером 

вокальної музики, а також необхідністю реалізувати на практиці синтез слова 

і музики» [89, с. 5]. Однак все ж-таки, вокальна школа – явище цілісне та 

здатне узагальнити ментальне та практичне. Дослідниця зазначає, що для 

створення «звукового» образу виконавцем звучання мови є домінантою. 

Тому визнання універсального характеру інтонаційно-фонетичного підходу 

до вокального виконавства дозволяє автору розглядати його як результат 

виявлення логіки розвитку цілого комплексу засобів мовної виразності, яка 
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не тільки розширює межі виразних засобів, але і «розкриває численні 

фонетико-семантичні межі музично-поетичного образу і можливості його 

трактування, тим самим знаходячи нові шляхи вдосконалення виконавської 

культури» [89, с. 7]. 

Що стосується італійської вокальної школи, то, за словами Є. Белова, 

«якщо в широкому сенсі в понятті «італійська вокальна школа» (і т.і.) 

переважає територіальний аспект розуміння (всі культурно-історичні 

процеси, які відбувалися на певній території), то у вживанні терміна у 

вузькому сенсі переважає етнічно-ментальний аспект» [9, c. 1344-1345]. Є ще 

вужчий аспект – технологія співу, що й спричиняє впізнаванність її 

вихованців. Тож, за словами автора, «для розуміння школи як об'єктивної 

ціннісно-розумової реальності проблема початку школи зводиться до 

виявлення її вихідної тематичної структури (ВТС), а розгляд подальшого її 

перетворення виступало б як розвиток її ментального простору» [там само, 

с.1345]. Тому нижче розглянемо принципи різних національних шкіл з двох 

сторін: технічної та ментальної. 

Для дослідження виконавсько-співацького стилю Й. Кауфманна для нас 

найбільш важливими є німецька та італійська вокальні школи. Саме завдяки 

поєднанню настанов цих шкіл співак на сьогодні має видатні досягнення та 

вважається тенором, якому підвладний будь-який репертуар. 

Й. Кауфманн починав вчитися на засадах німецької вокально-

виконавської школи. Як така, ця школа має багаті традиції, але остаточно, як 

зазначається багатьма дослідниками, сформувалася тільки до середини XIX 

ст., і, по суті, як альтернатива bel canto. Її зазвичай позначають як «школу 

примарного тону» (іноді – «вчення про первинний тон») завдяки тому, що 

серед основних принципів дослідники виявляють головування серединної 

ділянки голосового діапазону, що враховує особливості німецької мови (і, по 

суті, заперечує установки італійської манери). Але говорити так буде доволі 

узагальнено, бо слід враховувати увесь історичний шлях німецької школи 

співу. 
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Юрген Кестінг (Jürgеn Kеsting) [212] у дослідженнi процесів розвитку 

музичної педагогіки Німеччини вирізняє три етапи: друга половина ХІХ– 

початок ХХ ст.; після 1945 р. та сучасний (з 1980-х рр.). 

Перший етап відображає шлях досить тривалого становлення німецької 

школи співу. О. Стахевич [136] зазначає, що основним завданням, що 

здійснювала ця школа в особі, зокрема, Ю. Штокгаузена, була спроба 

«поєднати в процесі постановки голосу розвиток регістрової природи і 

виявлення акустичних можливостей на основі фонетики німецької мови» 

[136, c. 68]. Орієнтуючись на історичні дослідження В. Багадурова [8] та 

О. Стахевича [134–136], присвячені специфіці німецької співацької школи5, 

можна вважати, що сам Ю. Штокгаузен орієнтувався традиції старої 

італійської школи та певним чином відобразив вплив італійського бельканто 

на німецьку школу. Важливими в дослідженнях Ю. Штокгаузена було, за 

словами О. Стахевича, прагнення об’єднати «досягнення вокальної 

педагогіки свого часу з результатами природно-наукових і акустичних 

досліджень» [136, с.69]. З огляду на них він враховував закони, «відповідно 

до яких висота звука залежить від частоти коливань, сила – від амплітуди 

коливань, тембральне забарвлення – від форми коливань» [там само], що 

впливають на якість співацького звучання, та «запропонував метод 

формування такого співацького звука, що за своїми характеристиками 

відповідає змішаному голосоутворенню» [там само, с.71]. Як зазначає 

О. Стахевич, підхід Ю. Штокгаузена «сприяє вихованню насамперед великих 

міцних голосів і переходові до одно регістрової манери співу <…>. Проте 

відкритим залишилося питання, як формувати верхню ділянку чоловічих 

голосів, особливо тенорів» [136, с.73].  

До речі, історично темброві амплуа тенора відрізнялися більшою 

розмаїтістю, охоплюючи практично весь спектр різних образних 

характеристик героїв – від комічних і характерних партій (старий, наперсник, 

                                                        
5 В цих дослідженнях наведено багато даних про шлях становлення німецької вокальної школи, тому в 

нашій роботі обмежимося лише декількома позиціями, які вважаємо найголовнішими. 
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інтриган), амплуа молодого героя-коханця до героїчних ролей. До XIX 

століття в операх, поряд з легким і гнучким «витонченим тенором» 

(італійський tenore di grazia, інше позначення – ліричний тенор), утвердилося 

амплуа менш рухомого тенора драматичного плану, а потім і «героїчного 

тенора». Для французької опери були більш характерні ліричні тенори. 

Наступні покоління методистів німецької школи якраз працювали над 

виховуванням саме сильних драматичних голосів. Звісно, це певним чином 

було пов’язане з творчістю Р. Вагнера, оперна творчість якого вимагала саме 

такого підходу.  

Один з видатних педагогів того часу – Ю. Гей (автор книги «Німецьке 

навчання співу» [26]) розвиває методичні принципи, що базуються на 

«взаємозв’язку мовлення і співу» (О. Стахевич [136, с.73]) та концепції 

«натурального тону» або натурального звучання. Саме задля пошуку такого 

звучання його методика [136, с. 122] направлена на розвиток  

діафрагматичного дихання, що піднімає м’яке піднебіння; працює над 

зниженням гортані6 (завдяки «фонетичному методу», співу на «о» чи «у»); 

розвитком вібраційних відчуттів для з’єднання головного і грудного 

резонування; на дикцію (рекомендація – співати на німецькі голосні з 

умляутами). Фонетика та техніка мовлення напряму пов’язується з 

тембральними властивостями голосу, тому розділяє тембри за світле та темне 

забарвлення. 

Так, стосовно високих чоловічих голосів у класифікації Ю. Гея є 

низький, високий та тенор-буф і для кожного властиве свій шлях опанування 

верхніми звуками. Акцент в методиці Ю. Гея на однорегістровості та 

вдосконаленні основного регістру співаків приводив до того, що з’являлися 

легкі високі голоси з якісним звучанням фальцету (за словами О. Стахевича 

[136, с.78]), що визивало суперечки у прихильників італійської манери співу. 

                                                        
6 Натомість, зокрема, у французькій школі гортань під час співу повинна підійматися, якщо цього вимагає 

сходження по звуках мелодії. 
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За спостереженнями Ю. Кестінга [212], який включає до першого етапу 

становлення німецької співацької школи й кінець ХІХ - початок ХХ ст., коли 

в рамках руху за відновлення духовних, культурних та політичних ідей, що 

мали вплив також і у сфері педагогіки, відбулася певна реформа. 

характеризується також зосередженням на концептуальних та професійних 

аспектах стосовно всіх дисциплін шкільної музичної програми. В масовій 

шкільній музичній освіті, яскравим представником якої був «рух музичної 

молоді» назріла необхідність формулювання та узагальнення багатьох 

дидактичних питань. До цього періоду єдиного уявлення про питання в 

музичній педагогіки не існувало, ідеї були розрізненими та не мали 

загального «ядра». Отже, перший етап становлення музичної педагогіки в 

Німеччині характеризується усвідомленнями педагогами певних проблем, 

пов’язаних із відсутністю дидактичних матеріалів та пошуком їх вирішення. 

Власне в кінці ХІХ ст. відбулося й удосконалення теорії примарного 

тону (Б. Мюллер-Брунов, Г. Гольдшмідт). Коротко її зміст вкладається в такі 

позиції: співати повинно бути легко, тому вірним має бути саме 

«направляння звука в голову і уміння “вести” тон, проспівати його» [136, 

с. 83]., а смисл постановки голосу полягає у «правильній функції дихання і 

звукоутворення» [там само, с. 84]. Основною проблемою школи «примарного 

тону» вважається неувага до регістрової природи голосів, що, авжеж, 

викликало багато питань та проблем, які згодом педагоги намагаються 

долати. 

За спостереженнями В. Гуріної, «XX століття характеризується пошуком 

нових форм і засобів вираження» [107], що було спричинено перш за все 

зміною музичного мовлення, яка яскраво відчувається саме в німецькому (та 

австрійському мистецтві). Мова про творчість Р. Штрауса (перевтілення 

вагнерівських традицій), нові грані вокалу в творчості А. Шенберга, А. Берга, 

К. Орфа, складність музики П. Хіндеміта та ін. Тож, зазначає авторка, «нові 

завдання викликають необхідність придбання цілого ряду додаткових 

властивостей голосу і акторської поведінки» [там само]. 
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На початку ХХ ст. важливе місце в репертуарі вокалістів німецької 

школи займають пісні німецького фольклору, а також вокальні цикли, що 

створені професійними композиторами. Як вказує Я. Топлев у дипломнй 

роботі «Подорожувати та співати: подорожні пісні та практика рухів молоді 

після 1945 року в німецькомовному блоці» (Відень, 2019) [225], в Пруссії 

1920-х років ситуація зі школою співу німецького фольклору була складною. 

Не було жодної організації, де б можна було практикувати фольклорний 

вокал, увага більше приділялася грі на інструментах. Ніхто не міг вступити 

до музичного навчального закладу, не граючи на якомусь інструменті. 

Професійне навчання вокальному мистецтву мало проходити паралельно із 

навчанням гри на музичних інструментах. Також обов’язковим вважалося 

колективне музикування — гра в оркестрах, ансамблях, спів в дитячому хорі.  

За підтримки міністра культури Пруссії Карла Генріха Бекера (1876-

1933) було проведено реформу, завдяки якій фольклорний спів почали 

визнавати на рівні із професійним академічним. Крім того, інструментальне 

музикування вже не вважалося найголовнішим. В 1929 році Георг Гьотч 

(Georg Götsch) заснував музичну школу у Франкфурті-на-Одері. На 

формування німецької вокальної школи мала значний вплив «Гільдія 

вокалістів» Фріца Йоде. Він вчителював в «Народній школі», а з 1923 року 

став професором хорового диригування на кафедрі фольклорної музики в 

Академії церковної та шкільної музики в Берліні. Ще до Першої Світової 

Війни Йоде проявляв інтерес до німецьких фольклорних пісень, впровадив 

«відкриті уроки» вокалу та сподівався завдяки ним підсилити народний дух у 

суспільстві. Йоде був відомим колекціонером фольклору. Його бібліотека 

налічувала чисельні книги та записи, які він згодом об’єднав у велике 

видання з шести томів. Також на увагу заслуговує його збірка хорових 

творів, датування яких починається з XVI століття. Окрім цього Йоде 

проявляв інтерес до музики бароко та Ренесансу, поліфонічним творам того 

часу, в протилежність тенденції, що зберігалася з ХІХ століття, де перевага 

надавалася творам із домінуючим акордовим викладанням. Історичний підхід 
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Йоде до колекціонування відкрив шлях для наступних поколінь сприймати 

музику в її хронологічному порядку. Також Йоде намагався донести до своїх 

учнів ідею про різні практики музикування, починаючи з Ренесансу і 

закінчуючи фольклорним співом. Але саме фольклор займав центральну 

позицію в педагогічному досвіді Йоде.  

Наступний важливий представник німецької вокальної школи — це 

Вальтер Хензель. В 1924 році вони разом із дружиною Ольгою заснували 

«Об’єднання вокалістів», де була можливість отримати якісне, професійне 

навчання. Організація діяла на території всього німецькомовного блоку. Саме 

в цій організації проводилася також практика майстер-класів та виступів із 

обміном творчого досвіду. Окрім цього, «Об’єднання вокалістів» проводило 

фестивалі співу, так звані «Вокальні тижні». Проте основною метою 

засновників «Об’єднання» був захист та відновлення національного духу за 

допомогою німецьких фольклорних пісень.  

Другий етап в музичній педагогіці Німеччини (за Ю. Кестінгом [212]) 

пов’язаний з ім’ям музичного діяча Міхаеля Альта. Після 1945 року музична 

педагогіка набувала розвитку, але з відомих причин, його напрямок змінився 

й відбулося відокремлення від попередніх політичних та національних ідей. 

В 1968 році М. Альт завершив та видав фундаментальну працю під назвою 

«Музична дидактика», де визначив загальну систематизацію важливих 

позицій в музичній педагогіці. Оскільки в ті часи виникла тенденція 

наукового підходу до будь-яких дисциплін (як на рівні шкільної, так і на 

рівні вищої освіти), це дало поштовх для наукового орієнтування й в 

музичній педагогіці.  

Методичні роботи із професійним науково обґрунтованим підходом 

з’явилися лише на третьому етапі (з 1980-х рр. по теперішній час), що дало 

підставу вважати німецьку музичну педагогіку сформованою, усталеною 

науковою дисципліною. Орієнтування на науковий підхід зумовило 

переведення навчання на інший якісний рівень. Це означало, що учні мали 

отримувати знання із науково підтвердженими фактами. Ці дані, завдяки вже 
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існуючим на той час технічними приладам можна було продемонструвати в 

конкретних одиницях виміру. Такі, наприклад, поняття, як гучність, 

динаміка, тембр, акустичні властивості, моторні реакції, робота пам’яті було 

подано у вигляді конкретних даних, та зовсім інакше сприймалися учнями. 

Цей підхід не міг також не відбитися на методиці викладання вокальної 

дисципліни. Змінилася уява про такі поняття, як резонатори, артикуляція, 

дихання «на опорі» та багато інших. До того ж, більше стало в німецькій 

педагогіці «емпіричних соціальних зв’язків» (Ю. Кестінг [212]), підсилення 

інтерактивності, орієнтації на психологічні моменти, дослідження 

аудіального сприйняття. Слід також звернути увагу на появу статистичних 

викладень про зміни точки зору та виховання естетичного смаку у 

хронологічному порядку (власне історичний підхід в педагогіці). 

За спостереженнями В. Гуріної стосовно німецької вокальної школи на 

межі ХХ–ХХІ ст., «сучасні педагоги заперечують будь-який зв’язок зі 

школою примарного тону, однак їх наполегливі поради учням “направляти 

звук” в область перенісся і лобних пазух, а також широке застосування 

сонорних приголосних в різних складосполученнях вказують на 

продовження традицій німецької вокальної школи, сформованої в XIX 

століттi» [107]. Авторка аналізує основні установки видатних педагогів 

сучасності та вказує, що всі вони акцентувалися або на пошуку «ділянки 

голосу, що звучить натурально», або на диханні (Г. Кремерс), або на 

напрацюванням «вібраційних відчуттів у верхній ділянці обличчя» завдяки 

роботі над сонорними приголосними (Е. Пейн). Зокрема, установками однієї 

із знаних педагогінь-представниць школи Єви Флейшер, професорки 

Лейпцизької консерваторії є: «гранична активність в роботі; розвиток 

дихальної мускулатури на вправах без співу; підкреслена артикуляція; 

напрямок звуку в області перенісся і лобних пазух; перехід від мовного 

(акторського) голосу до співочого» [там само]. Узагальнюючи, В. Гуріна 

відмічає, що головними принципами сучасних педагогів є: «низьке, глибоке 

дихання з максимальною активізацією черевних м’язів; обов’язкове 
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направлення звуку в верхню частину обличчя до появи вібраційних відчуттів; 

виконання вправ не на чисті голосні, а на з’єднання приголосних (переважно 

сонорних) з різними голосними» [107], а також робота над вимовою, 

сценічними рухами, акторським самовираженням, що й зумовлює 

комплексний розвиток співака-актора. 

Отже, на момент початку навчання Й. Кауфманна (остання третина 

ХХ ст.) німецька школа не тільки пройшла тривалий шлях, а й склала повний 

компендіум настанов, які з успіхом застосовувалися в педагогіці. З іншого 

боку, школа виявилася відкритою до нових віянь та оновлення. 

Стосовно збережень традиції співу в німецькій вокальній школі на увагу 

заслуговує дослідження Лізелотте Реглер «Ханс Грегор - ера останнього 

директора придворного оперного театру в Відні» [226]. В ньому 

представлений список директорів Віденського оперного театру другої 

половини ХХ століття й дотепер, в хронологічному порядку: Franz Salmhofer 

1955-1963, Albert Moser 1963-1973, Karl Dönch 1973-1987, Eberhard Waechter 

1987-1992, Ioan Holender 1992-1996, Klaus Bachler 1996-1999, Dominique 

Mentha 1999-2003, Rudolf Berger 2003-2007, Robert Meyer 2007-2017. Можна 

прослідити наступну тенденцію: В середині ХХ століття в репертуарі 

Віденської опери домінували оперети. В 1950-1970-ті роки кількість 

спектаклів-оперет налічувала більше, ніж 50 відсотків, в той час як звичайні 

опери не досягали й 30 відсотків. При цьому німецькі комічні опери 

показували в театрі в невеликій кількості — від 4 до 7 відсотків від 

загального репертуару. По мірі наближення до ХХІ століття проявляється 

наступна закономірність: відсоткова кількість оперет зменшується, загальний 

оперний репертуар, навпаки, збільшується, але, на жаль, німецькі комічні 

опери майже щезли з репертуару, проте збільшилася кількість балетних 

вистав. 

Особливий вокальний культ для оперних артистів бере свій початок в 

Відні. Багато співаків, незалежно від їхньої національності, досягли 

грандіозного успіху саме тут та були сприйняті віденською публікою 
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неоднозначно. Багатьох солістів опери публіка водночас і любила, і 

ненавиділа. В наші часи можна виділити російську співачку Анну Нетребко 

та німецького тенора Йонаса Кауфмана, виступи яких супроводжуються 

повним розпродажем квитків оперних залів в усьому світі. Цьому, звичайно, 

сприяли підтримка медіа та інших комунікацій.  

Для Віденської опери велике значення мав період керівництва 

Еберхарда Вехтера. Саме в результаті його головування Віденська опера 

набула відновлення та розквіту з часів Другої Світової війни. І все це 

відбулося за досить короткий час. Завдяки Е. Вехтеру Віденська опера 

поповнилася цілою новою генерацією майстрів вокалу, що вплинули на 

розвиток австрійської культури взагалі та започаткували тенденцію 

«стирання кордонів» між Німеччиною та Австрією. В часи Е. Вехтера на 

посаді директора Віденської опери телебачення було лише на початковій 

стадії свого розвитку, тому публіка мала йти безпосередньо до театру, щоб 

побачити та почути своїх улюблених артистів наживо та разом із ними 

переживати спектаклі. Е. Вехтер намагався не лише робити кар’єру оперного 

артиста, але й керувати оперним театром. У 80-ті роки ХХ століття це 

бажання втілилося у життя. Керування театром почалося з репертуарних 

змін. Перед усім, він почав відновлення постановок віденських Volksoper.  

Незадовго до його смерті в 1992 році він вважався Saison Direktor 

Віденського оперного театру і дуже пишався блискучими поколіннями 

співаків часів його директорської посади. Правління Віденським оперним 

театром Вехтера характеризувалося бажанням та метою розвивати театр в 

консервативному напрямку. Це в ті часи було об’єктом критики та 

недоброзичливості з боку інших культурних діячів Відня. Але сам Вехтер був 

впевнений у своїй правоті та палко відстоював свої інтереси. Тому провідні 

солісти Віденського оперного театру в зазначений період знаходилися на 

роздоріжжі між «традицією та інновацією». Їхні творчі завдання мали з 

одного боку, відповідати вимогам консервативного директора театру, з 

іншого - вони мали враховувати смаки та очікування публіки, що рухалася 
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більш у прогресивному напрямку та орієнтуватися на прогресивні тенденції в 

суспільстві.  

Така двовекторна позиція одночасного збереження традицій та 

впровадження інновацій була характерна для творчості солістів оперного 

театру у Відні протягом майже всього ХХ століття, поки директором театру 

не став Домінік Мента. Період його перебування на посаді директора 

позначений скороченням кількості оперет в репертуарі та збільшення 

кількості опер, загальновизнаних у світі. З цього моменту виникла чітка 

тенденція зменшення репертуару оперетного на користь власне оперного. 

Протягом дослідження історії Віденського оперного театру в ХХ столітті 

важливе значення має ще й відношення дирекції до суто німецького явища — 

німецької комічної опери («Deutsche Spielopern»). Цей жанр найкраще 

демонстрував фольклорні традиції німецькомовного блоку, поєднуючи їх із 

«академічними» компонентами. Стосовно техніки виконання німецьких 

комічних опер слід вказати поєднання суто вокальних, класичних засобів із 

речитативами, декламацією, а також техніки виконання фольклорних пісень, 

яка потребує інших позицій голосового апарату. Окрім цього, основним 

«лейтмотивом», основною ідеєю цих опер було зміцнення німецької народної 

самосвідомості.  

Цікаво, що на початку ХХ століття процентна кількість німецьких 

комічних опер була значно вище, ніж у середині століття. Поступово, із 

кожним десятиліттям кількість таких опер в репертуарі театрів Німеччини та 

Австрії скорочувалась. В наші часи, 20-ті роки ХХІ століття жанр німецької 

комічної опери майже зник. Постановки таких опер здійснюються вкрай 

рідко. Можливо, це є наслідком універсалізації та глобалізації, що за останні 

20 років набувають обертів та є загальносвітовою тенденцією.  

Звернемося до творчості видатних представників німецької вокальної 

школи. Одним з найвідоміших виконавців, хто презентував її силу та славу, 

був Петер Шрайєр [221]. Він народився в саксонському містечку 

Констаппель. Його батько був вчителем та кантором. В батьківському 



52 

 

 
 

будинку був історичних напис: тут в 1806 народився композитор Карл 

Фердінанд Адам. В 1943 році Петер закінчив початковий курс при 

Дрезденському церковному хорі, а в 1945 став його членом. Хлопчиком 

Петер мав чудовий альт, а свій талант відкрив завдяки хормейстеру Рудольфу 

Мауербергеру. Саме він помітив чудові здібності хлопця, та навіть сам 

створював сольні партії для Петера. Це були, перед усім, аранжування та 

обробки багатьох пісень німецького фольклору. Після того, як голос Петера 

«зламався», Шрайєр обрав свій професійний голос — тенор. Після перших 

приватних штудій із педагогом Фрітцем Полстером Шрайєр продовжив 

навчання вокальному мистецтву в Дрезденській вищій музичній школі. Як 

зазначав сам співак [221], в цей період на нього вплинули такі особистості, 

педагоги, як Герберт Вінклер та Йоганнес Кемтер, а також викладач з 

диригування Ернст Хінце та викладач з керування хором Мартін Флеміг.  

В 1959 році Петер дебютував в дрезденській опері із «Фіделіо» 

Л. Бетховена. В 1961 проявив себе в ансамблевому співі та здобув значного 

успіху у виконанні партій Моцарта. Слід зазначити, що саме це зіграло 

велику роль в становленні репертуару Шрайєра. Окрім цього, на нього 

звернули увагу також оперні театри за межами Німеччини. В 1966 році 

Шрайєр дебютував в партії Юнгера Зеемана («Трістан та Ізольда») з 

Bayrеuthеr Fеstspiеlеn. В 1967 році його запросили в Зальцбург, після чого 

Шрайєр мав великий попит: він отримував запрошення в провідні оперні 

театри світу (Ла Скала, нью-йоркський Мет, Театр Колон, що в Буенос-

Айресі). П. Шрайєр здобув популярність, перед усім, як виконувач партій 

опер Моцарта, але світове визнання йому принесло виконання Страстей та 

Ораторій Й. С. Баха. До завершення кар’єри у 2005 р. окрім опер, німецьких 

фольклорних пісень та ораторій П. Шрайєр спробував себе й у жанрі оперети 

(слід вказати партію Айзенштейна в «Летючій миші»). З 1981 року Шрайєр 

проводити інтернаціональні майстер-класи з вокального виконавства. За 

свою кар’єру він зробив чисельну кількість звукозаписів. Його альбом 
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Різдв’яних пісень здобув велику популярність та відіграв значну роль у 

німецькій музичній індустрії.  

П. Шрайєр вів також діяльність диригента, працюючи в Берлінській 

філармонії, симфонічному оркестрі Гамбурга, дрезденській капелі, 

Віденському симфонічному оркестрі, а також у Моцартеум-оркестрі в 

Зальцбурзі. З 1984 по 1990 роки Шрайєр займав посаду президента 

«Kuratoriums Schauspielhaus Berlin» (пізніше – Konzеrthaus в Берліні). Він був 

членом Академії Мистецтв у Саксонії. Є. Цодоков зауважує: «Якщо 

спробувати лаконічно сформулювати творче обличчя Петера Шрайєра як 

співака, то можна сказати, що він вважається наслідувачем ліричного тенора 

Ф. Вундерліха, лише з тією різницею, що Вундерліх, можливо, більш повно 

втілював музичний гедонізм за допомогою свого ніжного голосу, а Шрайєр у 

цьому сенсі був більш поглибленим та саморефлексуючим митцем, що є 

суттєвим для виконання німецької духовної музики, в першу чергу, 

бахівської» [Цодоков Ушел из жизни певец и дирижер Петер Шрайер]. 

В іншому ключі працював ще один відомий тенор Німеччини – 

виконавець партій вагнерівських опер Вольфганг Віндгасен (Wolfgang 

Windgassen). В 1950 році Віндгасен дебютував з партією Зігмунда 

(«Валькірія») та здобув грандіозний успіх. З 1951 по 1970 роки він співав в 

Bayreuther Festspielen всі фундаментальні Вагнер-партії: Ерік, Тангейзер, 

Лоенгрін, Зігмунд, Зігфрід, Вальтер, Трістан та Парсіфаль. Окрім виконання 

партій та майстерного володіння голосом, В. Віндгасен став відомим також 

завдяки своїм акторським здібностям. Марта Мьодль, партнерка Віндгасена в 

багатьох вагнерівських операх, згадувала: «Він не він не просто грає ролі та 

співає, він є Трістаном, Зігфрідом та Парсіфалем! Можливо, таке втілення 

було б найбільшим бажанням Вагнера» [188]. Диригент Карл Бьом 

підкреслював: «Віндгасен є яскравим прикладом поєднання найкращих 

якостей: голосу, музикальності, зовнішності, акторських здібностей та 

високого ступеня мистецької свідомості та відповідальності. Перерости його 

просто неможливо!» [188].  
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Цікавим є шлях становлення Людвіга Зютхауса (Ludwig Suthaus). Він 

відкрив свій талант вокаліста підчас навчання в Штайнмітце, в 17 років. 

Співак скористався можливістю продовжити навчання у вищій музичній 

школі в Кельні. Зютхаус навчався там у класі педагога Юліуса Ленца 

спочатку як баритон. Але незабаром Зютхаус відчув (та переконав свого 

вчителя), що його вдача - саме тенор. В якості співака-тенора він й закінчив 

вищий навчальний заклад. Як вказано у відкритих джерелах [215], в 1928 

році Зютхаус дебютував у партії Вальтера з «Нюрнберзьких 

Мейстерзінгерів» Р. Вагнера в місті Аахен. З 1932 по 1942 він мав 

ангажемент оперному театрі Штутгарта. Зютхаус працював також у багатьох 

інших провідних театрах світу: берлінській опері (Dеutschе Opеr Bеrlin), 

віденській опері (Wiеnеr Staatsopеr), Королевській опері Ковент Гарден 

(Royal Opеra Housе Covеnt Gardеn) в Лондоні, міланській Ла Скала, паризькій 

опері (Parisеr Opеr) та опері Сан-Франциско (San Francisco Opеra).  

Людвіг Зютхаус зарекомендував себе здебільшого як виконавець партій 

Вагнера. Всесвітньо відомі його виконання партій Трістана («Трістан та 

Ізольда», 1952), Зігфріда («Перстень Нібелунгів», 1953) та Зігмунда 

(«Валькірія», 1954). Вплив Людвіга Зютхауса на розвиток вокального 

мистецтва Німеччини в середині ХХ століття важко переоцінити. Його голос 

характеризується неабиякою енергією, глянцевим металевим відтінком. При 

цьому голос містив м’які меланхолічні інтонації, виконавець вмів співати на 

дуже тихому динамічному нюансі, сучасники відмічали його володіння 

майстерним піано. Можливо, володіння динамікою Й. Кауфманн засвоїв 

завдяки саме записам Л. Зютхауса, орієнтуючись на його виконавську 

техніку. Хоча в ті роки така особлива риса не дуже цінувалася слухачами, 

тому Л. Зютхаус часто залишався «в тіні» інших тенорів, таких як 

Г. Трептов/Güuntеr Trеptow, М. Лоренц/Max Lorеnz, Б. Альденгоф/Bеrnd 

Aldеnhoff чи Р. Віней/Ramón Vinay. 

Та якщо подивитися на ситуацію ретроспективно, звертає на себе увагу 

саме вокальна культура Л. Зютхауса, зокрема його відношення до 
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фразування. Сучасний погляд на вокальне мистецтво наголошує, що високий 

рівень вокальної майстерності - це не лише інтенсивність голосу, широкий 

діапазон та артикуляція. Це ще фразування та динаміка – глибоке 

філософське осмислення ролі, що виконує соліст. Передати емоції не 

голосно, не відкрито, а тихо, щоб це складно було помітити, і це потребує 

надзвичайної уваги від слухачів, але в тому й полягає справжня майстерність 

сучасного оперного виконавця.  

Ще один представник німецької вокальної школи, який здобув 

популярність не лише як оперний співак (тенор), виконавець опер Р. Вагнера, 

а й як співак рок-музики – Петер Хофман. В молоді роки Хофман співав та 

грав на гітарі в різних рок-гуртах його рідного міста Дармштадт. Паралельно 

він займався професійним мистецтвом вокалу з педагогом Еммі Зіберліх, й в 

1969 році вступив до Вищої школи музики в Карлсруе. Оперний дебют 

Хофмана відбувася в 1972 році в театрі м. Любек в партії Таміно з опери 

Моцарта «Чарівна флейта». Після театрального сезону 1974/1975 року 

Хофман був заангажований до театрів у Вуперталі, Дортмунді, Штутгарті та 

Гамбурзі. В цей період Хофман виконував партії у вагнерівських операх. 

Важливою подією в кар’єрі Хофмана став виступ у Bayrеuthеr Fеstspiеlеn з 

партією Зігмунда («Валькірія») в 1976 році. За диригентським пультом цієї 

вистави був П’єр Булєз. З 1976 року Хофман підписав контракт в оперному 

театрі Штутгарта й до 1983 року був провідним солістом цього театру.  

Творче амплуа Петера Хофмана сформувалося в якості виконувача 

ролей опер Вагнера. З цими ролями він виступав в провідних театрах 

світового рівня: паризький театр Гарн’єр, Метрополітен опера. Він виконував 

головні партії: Трістана, Лоенгріна, Парсіфаля, Вальтера. Як вказують 

джерела [220], успіх у виконанні цих партій відбувся не лише завдяки його 

сповненого сили голосу, але й його зовнішності: Хофман був чоловіком із 

богатирською статурою та довгим білявим волоссям. Великі вагнерівські ролі 

Хофман продовжував виконувати до 1992 року.  
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Але паралельно з кар’єрою оперного виконавця П. Хофман розвивав 

кар’єру співака рок-музики. Це досить рідке явище, оскільки для двох 

принципово різних типів музикування від виконавця вимагається 

використовувати принципово різні техніки вокалу. Відомо, що під час співу 

рок-музики вокаліст стискає голосові зв’язки, щоб отримати різкий та 

пронизливий тембр. Окрім того, в рок-музиці часто використовується 

фальцет. В оперному мистецтві вокалу голосові зв’язки мають бути 

відкритими. Як рок-співак Петер Хофман записав декілька успішних 

альбомів. Наприклад, альбом U-Musik став чотириразовим золотим та 

дворазовим платиновим диском. У надбанні П. Хофмана є також альбом, в 

якому поєднується два вокальних принципи: рок-музики та класичної музики 

– Rock Classics –, що мав приголомшливий успіх та за короткий час став 

дворазово платиновим. В 1990 Хофман виконував головну роль в «Фантомі 

Опери» в театрі Ноє Флора в Гамбурзі. 

Наприкінці огляду становлення німецької співацької школи наведемо 

спостереження Т. Мадишевої з приводу специфіки впливу фоніки німецької 

мови на створення «звукового образу» твору. Момент, що є найважливішим 

[89, с. 34-35] – тверде, глухе та енергійне вимовляння приголосних, існування 

сонорних приголосних, оглушення їх наприкінці слова їхня альвеолярна 

вимова. Також авторка акцентує увагу на «фонетичній базі» німецької мови 

(низьке положення гортані, енергійна та пружна артикуляція та ін.), що 

«визначає характер співацького звуку» [89, с.45]. Все вищезазначене, 

безумовно, складає базу співацьких стилів видатних німецьких співаків. 

Іншою школою, завдяки якій Й. Кауфманн став видатним співаком, 

стала школа італійського співу. Слід пам’ятати, що власне, тенорове 

мистецтво стало характеризуватися з позицій тембрових амплуа, пов’язаних 

саме з італійською оперою і розвитком італійської вокальної школи, а виразні 

засоби бельканто й формувалися на основі фонетичних особливостей 

італійської мови та традицій народного виконавства. 
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О. Стахевич у фундаментальному дослідженні вокального мистецтва 

Західної Європи [134] на основі трактатів Г. Панофки, М. Гарсіа, 

Ф. Ламперті, Ж. Б. Фора докладно аналізує процес становлення як бельканто 

XVIII ст., так й реформування італійського співу у ХІХ та народження 

«нового вокально-виконавського стилю з якісно іншим звучанням 

співацького голосу» [134, с. 218], який майже конфліктував з принципами 

дворегістрового співу класичного бельканто. Автор зазначає, що «в процесі 

постановки голосу, що фіксують вокально-методичні праці авторів ХІХ ст. – 

послідовників класичного стиля бельканто, регістровий механізм співацького 

голосу підкоряє та об’єднує навколо себе установки з розвитку дихання, 

виявленню акустичних ефектів голосового апарату, координації його 

діяльності в момент фіксації (артикуляція, положення гортані в співі, позиції 

глотки, роботи голосових складок» [там само, с. 226]. До речі, що стосується 

італійської вокальної мови, то, за дослідженнями Т. Мадишевої [89, с.36-38], 

їй властива вокальність, що увиразнюється у вимові як приголосних, так і 

голосних (зокрема, приголосні не пом’якшуються перед голосними, є велика 

кількість подвійних приголосних, голосні не редукуються, існують декілька 

голосних, що припадають на одну ноту, потреба в «невловимих павзах» та 

ін.). 

Аби не заглиблюватися в теорію становлення італійської вокальної 

школи (що бере початок з XVI ст.), зупинимося лише на деяких постулатах 

стилю бельканто в інтерпретації М. Андгуладзе [4]. Слід пам’ятати, що 

«точкою опори» в італійській школі автор вважає «розуміння співу як прояву 

душевних рухів: Il canto che nell'anima si sente – спів, котрий чується в душі» 

[4, c.97] та наголошує на єдності технічного, художнього та естетичного, бо 

«саме в опорі звуку полягає велика таємниця мистецтва співу» і «хто не має 

опори, той не співає» [4, c.103]. 

Aвтор вирізняє першим пунктом рефлекторність співу (І canto и riflesso 

[4, c.108]). Тобто, в італійській школі (на відміну від німецької) спів 

пов’язаний з підсвідомим інстинктивним (або імпульсивним) проявом, 
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причому природа і зміст його більш емоційного характеру (ніж пов’язаного з 

процесом пізнання). Звідси, вважає автор, відома свобода співаків-італійців. 

Але все ж таки, співочий апарат в італійській школі розуміється як певний 

механізм, що проходить стадії формування (Si canta col meccanismo, non colla 

voce, тобто спів формується). Тому, вважає Н. Андгуладзе, італійська техніка 

«не передбачає форсованої емісії звуку» [4, с. 120]. Е. Карузо вважав, що 

секрет гарного музичного звуку в тому, що «видих та подача звуку повинні 

проходити у співака одночасно» [цит. за 154, с. 15]. 

Наступний важливий параметр – дихання (Il fiato nel canto и inversivo), 

бо «бельканто створювалося як мистецтво дихання» [4, c. 102]. Його можна 

зупиняти, продовжувати, головне – дихання повинно безпосередньо 

перетворюватися в співочий звук. В італійській школі є багато різновидів 

«художнього» дихання (respirazione artistica, fiato artistico, respiration 

phonatoir, Stimmatmung, парадоксальне та ін.) і розуміння, що «у співі 

дихання стає інверсійним» [4, c. 104]. Автор вказує, що основою є спів на 

«так званому малому диханні, коли енергія повітряного потоку цілком 

перетворюється в енергію вокального звуку (Карузо, Паваротті), а значить, у 

вокальну форму, в якій зібрані феномени потенції, енергії і художньої 

сутності співу» [4, c. 106]. До речі, про дихання як першооснову, пише й 

М. Дейша-Сіоницька [41]. Е. Карузо вважав дихання «рушійною силою 

голосу» [154, c. 7], від якого залежить атака звуку і музичне фразування.  

Хоча італійська співацька практика розрізняє головний і грудний темний 

колорит (scuro di testa, scuro di petto) та вважає, що звук може бути 

горизонтальним і вертикальним (Il suono puт essere orizzontale e verticale), 

важливою настановою італійської вокальної школи є орієнтація на головний 

регістр (la voce di testa), який вважається провідним з точки зору формування 

голосового апарату (Chi sa cantare sul serio, sa portare la voce in testa). Так, 

М. Ангуладзе зазначає: «Тільки відповідним застосуванням головного 

регістра стає можливим створення звуку з тими тембровими, колоритними, 

позиційними і технічними властивостями, якими відрізняється звуковий 
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еталон італійської школи від інших вокальних традицій» [4, c.122]. Це вкрай 

важливо для кантилени. В практиці педагогів-італійців «темний» тембр, якщо 

брати його в позиції «світлого», не втрачає легкості та не перешкоджає 

гнучкості голосу. Нарешті, останньою важливою настановою є правило: 

«Prima risonanza, poi pronuncia» (спочатку резонанс, потім вимова), тому 

теоретики і практики італійської вокальної школи вважають за можливе 

перехід на роботу з вимовою тільки після закріплення резонаторної 

організації співочого звуку. Саме дотримання вищеозначених принципів 

вокальної італійської школи дозволяє, за висновками М. Ангуладзе [4], її 

представникові бути технічно «абсолютно озброєним», його співочий апарат 

стає здоровим і сильним, а співак може вільно долати вокальний матеріал 

будь-якої складності. 

Вокальне мистецтво, зокрема, тенорове, налічує безліч особистостей – 

вихованців італійської співацької школи. Серед «еталонів» тенорового співу 

традиційно прийнято називати імена саме італійських майстрів – Б. Джильї, 

Е. Карузо, Ф. Кореллі, Дж. Мартінеллі, Дж. Рубіні, які так чи інакше 

розвивали традиції італійського вокального стилю бельканто. У спеціальній 

літературі, присвяченій мистецтву співу, зустрічаємо таке поняття, як 

«амплуа італійського тенора» [82, с. 179], яке деякі дослідники відносять не 

тільки до італійських співаків, але і, наприклад, деяких іспанських 

(Ф. Віньяс, М. Флет та ін.), французьких (Ж. Тіль та ін.). Одним з таких є й 

американський тенор Лоуренс Браунлі, творчість якого пов’язана саме з 

репертуаром бельканто. Починаючи з професійного сценічного дебюту 

(2002) в ролі Альмавіви з опери Дж. Россіні «Севільський цирульник» (ця 

роль стала значною в його репертуарі), згодом він дебютував у новій 

постановці (2007), грав у театрах у Відні, Мілані, Берліні, Мадриді, Дрездені, 

Мюнхені, Баден-Бадені, Гамбурзі, Токіо, Нью-Йорку, Вашингтоні, Сан-Дієго, 

Сіетлі та Бостоні. Серед його досягнень – «Італійка в Алжирі», 

«Попелюшка», «Арміда» Дж. Россіні, опери Г. Доніцетті («Пурітане»), серед 

його записів – віртуозні арії Дж. Россіні, «Карміна бурана» К. Орфа, 
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італійські пісні тощо. В 2014 році після концерту Л. Браунлі з Хуаном Дієго 

Флоресом, і Хав’єром Камара світова преса стала називати їх «три тенори» і з 

ними пов’язується нове «золоте століття» тенорового виконавства. 

На основі аналізу голосів співаків італійської школи можна 

сформулювати такі константи позначеної манери співу: темброва 

наповненість, дзвінкий резонансний спів у всіх регістрах, в першу чергу, у 

високому; красиву, темброво забарвлену кантилену, особливо в ліричних 

партіях. В амплуа італійського тенора прийнято вирізняти особливу 

кантиленну м'якість, широту, володіння теплою серединою і блискучими 

верхами. Л. Дмітрієв на основі бесід з італійськими співаками сформулював 

принципові особливості школи. Зокрема, окрім відомих засад, виокремлено 

такі:  

1) голос – те, що повинно постійно розвиватися, тому важливим є 

регулярні заняття протягом всієї кар’єри; 

2) оперний голос не завжди можна виховати, бо це залежить від 

особливої «анатомічної структури» [44, с. 163]; 

3) неможливо співати на мовленнєвій основі; 

4) найважливішим є організація голосу як «вокального инструменту», 

проте ніколи немає превалювання одного якогось «фактору 

голосоутворення» (дихання чи резонаторів). Спів для італійських співаків, – 

пише Л. Дмитрієв, – «завжди комплексний процес, в якому одночасно беруть 

участь всі частини голосового апарату» [44, c. 166]; 

5) дихання, хоча і є важливим параметром, але не є найголовнішим 

(хоча, як зазначає Л. Дмитрієв, думки співаків з цього приводу «сильно 

розходяться» [44, с. 168]) і може розвиватися паралельно вихованню всього 

голосового апарату; 

6) артикулювання важливе для всіх звуків («артикуляторна мускулатура 

повинна бути добре розвинутою» – пише Л. Дмитрієв [там само, с. 173]); 
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7) важливим є верхній резонатор («маска»), бо «при відчутті сильних 

вібрацій в області “маски” сам процес співу значно полегшується» [44, 

с. 174].  

Справедливо зазначити, що в даний час, хоча особливості характеру 

звучання голосу, пов’язані з фонетикою мови, і відмінність в естетичних 

вимогах до вокального виконання ще відчуваються, національну своєрідність 

виконавських манер різних шкіл в процесі глобалізації значно згладжено. 

Є. Белов зазначає: «Останнім часом в світі не прийнято говорити про чіткий 

поділ вокальних шкіл на італійську, німецьку і т.д. Швидше говорять про 

гарну чи погану. Історично під “бельканто” розуміється скоріше стиль 

виконання, а не техніка співу. Вимоги до техніки співаків зараз 

інтернаціональні: “близьке” формування звуку, тонке змикання, низька опора 

на дихання, рівне звуковедення, абсолютно позбавлене будь-якого виду 

форсування» [44, c.1347].  

Такі глобалізаційні процеси вплинули на виконавську школу, зокрема, 

Китаю. Як вказують автори монографії «Музична наука» [230] історично 

школа академічного співу почала складатися 1927 року, коли в Шанхаї 

відкрилася перша китайська професійна музична академія («Національна 

музична академія») зі ступенем вищої освіти. До її створення доклали зусиль 

перші викладачі – Цай Юенпей та Сіао Йомей. За два роки (1929) вона 

змінила назву на Національний вищий спеціальний музичний заклад, 

деканом котрого став Сіао Йомей. Там викладалися такі предмети як 

композиція, фортепіано, оркестрові інструменти, вокал (академічний та 

народний). Одним з відомих на всю країну вчителів був перший викладач 

вокалу Чжоу Шуан. Він навчався фортепіано, вокалу та музичній теорії в 

трьох університетах – США (Гаврський університет, Нью-Йоркська музична 

академія), Великій Британії (New England University).  

Іншим, не менш відомим викладачем був Ін Шаннен – співак (баритон) 

та композитор, який теж навчався в США (музична академія Мічеганського 
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університету). А 1930 р. до Шанхаю приїхав Володимир Шушлін – засновник 

сучасної системи навчання вокалу. 

На становлення школи китайського академічного виконавства вплинув 

радянський педагог-піаніст Борис Захаров (Петербурзька консерваторія), 

який працював в Шанхаї у кінці 1920-х рр., та скрипаль Arrigo Foa (Італія, 

Міланська консерваторія), який працював у Шанхаї з моменту заснування 

(1927). Ще один із відомих митців того періоду – композитор Хуан Цзі, 

випускник Йєльського уніеврситету (США), почав працювати у Шанхаї з 

1929 р. Один з перших викладачів з теорії – Чінь Чжу – навчався в Німеччині 

(Берлінський університет). 

У подальшому відомою викладачкою вокалу, що працювала в Шанхаї з 

1947 по 2016 рр., стала Чжоу Сяойєн (спочатку вона навчалася у Шанхаї – 

1935 р., потім – у Парижі – з 1938 р.). За роки викладання вона виховала 

багато вокалістів. Вона є вчителькою відомого баритона Ліао Чанйюн, який 

тільки 1997 р. виборов перші місця на трьох найпрестижніших вокальних 

конкурсах, і зараз наразі є викладачем Шанхайської консерваторії. 

Таке поєднання різних шкіл та технік в китайській педагогіці є доволі 

цікавим явищем, бо методи кардинально відрізняються від традиційної 

техніки співу, що культивується в китайській опері. Зокрема, серед вимог до 

виконавців там є таке: 

1.  Власна техніка співу, заснована на діафрагматичному, а не грудному 

диханні, роль головного резонатора, відсутність мікстового регістру; довге 

дихання, достатньо чіткий ритм, існування та превалювання високих та дуже 

високих нот – все це те, без чого неможливий вплив на слухачів; 

2. з жанрових домінант превалює музична декламаційність та 

монологічність; 

3. одним з обов’язкових елементів є рух тіла (мова тіла, рух кистей рук, 

положення тіла, поворот голови, очей – все це вкрай важливі елементи, які 

повинні бути дуте точними, бо через різницю змінюється смисл); 

4. танцювальні рухи поєднані з елементами ушу; 
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5. в традиції виконання є позиція, що не повинні виражатися емоції, 

тільки співом можна достукатися до слухачів. 

Як ми знаємо, не дивлячись на такі контрастні настанови шкіл та 

педагогіки співаки з Китаю зараз завойовують серця слухачів зі всього світу, 

тому можна сказати, що саме на перетині традицій зароджуються 

найяскравіші зірки.  

Зокрема, назвемо тенора Ван Чуаньює/WangChuanYue (王传越) [231], 

відомого, зокрема, як лауреата конкурсу ім. П.І. Чайковського (2015). До того 

він був солістом молодіжного оперного театру Китаю, неодноразово 

отримував національні та міжнародні відзнаки. Після майстер-класу та 

міжнародного конкурсу ім. Х. Гарбора (Відень) йому запропонували 

контракт у європейських оперних театрах, а після майстер-класу в Гонконгу 

– навчання в Джульярдській школі співу (2007). Він виступає з сольними 

концертами (зокрема, у Canymus Arts College, первший концерт «I sing 

Beijing» в національному великому театрі, концерт у 

хансейській/конфуціанській академії тощо), приймав участь у першому 

міжнародному фестивалі в Шеньчжені (2007), бере участь у шоу, виставах 

досить багатого жанрового та стильового спектру («Дама з камеліями», 

«Хуанхе», «Сирота Чжао», 2012, Гонконг, національна Гранд-опера), не 

замикається тільки на класичному репертуарі (зокрема, приймав участь в 

майстер-класі з виконання творів А. Шенберга, Відень, 2009; у квітні 2011 р. 

бере участь у «Дон Пасквуале» в шанхайському мюзик-холі, виконує в 

концертах народні пісні. Закінчивши центральну китайську консерваторію 

(пісенний факультет), він виборов титул «кращий голос» (2013). Цікаво, що 

він є одним з небагатьох китайських тенорів, що затребувані на європейських 

оперних сценах, у виконанні культових партій (де виявляє себе блискучим 

артистом).  

Наступний аналітичний фрагмент присвячено пластиці втілення 

вокально-сценічного образу на прикладі інтерпретацій арії «Parmi veder le 

lagrime» з опери «Ріголетто» Дж. Верді двома відомими співаками 
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сучасності: Павлом Бечадой (Польща) та Ші Іте / Shi Yijie/ 石倚洁(Китай) 

[232]. 

Петро Бечада вважається одним з найуспішніших, затребуваних і 

перспективних ліричних тенорів сучасності. Він народився і здобув 

початкову вокальну освіту в Польщі, причому в Академії музики в Катовіце 

його вчителем був Павло Лісиціан. Його творча кар’єра почалася з 

Цюріхській опери (до речі, як і творчий злет Й. Кауфманна) в 1997 році. 

Надалі він співав в найбільших оперних театрах світу, в тому числі – 

Лондонській королівської опері, Сан-Франциско, Метрополітен-опера, Ла 

Скала. В його репертуарі – безліч титульних тенорових партій, в тому числі – 

втілення вердіївських образів Альфреда («Травіата»), Герцога Мантуанського 

(«Ріголетто»), Ріккардо («Бал-маскарад»), Едгар («Лючія ді Ламмермур» 

Г. Доніцетті), Рудольф («Богема» Дж. Пуччіні) тощо; він бере участь у записі 

творів, що нечасто виконуються (наприклад, «Король Рогер» 

К. Шимановського, «Рейнська ундина» Ж. Оффенбаха). Незважаючи на 

романтичні пріоритети у виконавстві, все ж останнім часом П. Бечада 

демонструє розширення репертуару. 

Китайський тенор Ші Іте починав вчитися в Китаї, однак продовжив 

навчання в Токіо, а потім в Європі (Грац). Він переможець багатьох 

конкурсів, але головне – він проявляє себе як оперний співак і прекрасний 

актор, що яскраво проявилося і в участі в постановці опери «Ріголетто» 

Дж. Верді. 

У записі 2017 р. (постановка в Чилі, диригент Валдес) сцена з арією 

Герцога звучить дуже динамічно. По-перше, досить швидкий вступ. І одразу 

голос Ші Іте демонструє яскравий тембр, схвильованість. Іноді він бере дуже 

високі ноти, які звучать навіть агресивно. Однак саме тому його виконання 

демонструє яскраву вибухову силу. Пластика його втілення образу Герцога 

пов’язана з ідеєю про цей образ як про юнака, палаючого від любові, з 

палкою душею, іноді невгамовний, іноді навіть грубий, але від надлишку 
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почуттів. Причому у виконанні Ші Іте це помітно навіть у тому як він рвучко 

рухається по сцені. 

Петр Бечада (запис 2006 року, Цюрихська опера) презентує дещо інший 

образ. Уже прелюдія звучить трохи повільніше, спокійніше, що впливає і на 

інтерпретацію співака. Можна сказати, що в цілому спостерігається в цій 

сцені спокійна атмосфера. Та й тембр співака – м’який, соковитий, він більше 

співає на легато, часто проникають ніжні, мрійливі ноти. У виконанні 

П. Бечада Герцог – мрійлива, витончена, поетична натура, в зв’язку з чим 

пластика рухів співака більш плавна, спокійна (мені здається, що він постає 

як більш зріла людина, більш стриманий і скромний, причому також 

стримано він бере і верхні ноти). 

Підкреслимо цікавий факт. Обидва виконавці демонструють віртуозну 

техніку, зрілість виконання, ясність задуму, але на цьому схожість 

закінчується. Співаки показують різну вокальну пластику, яка проявляється в 

різній тілесно-пластичної інтерпретації цього одного з найбільш ординарних 

образів оперної творчості Верді. 

Порівняємо інтерпретації арії Рудольфа («Богема» Дж. Пуччіні) у 

виконання Ван Чуаньює, Ші Іте та П. Бечади (запропонуємо порівняльну 

характеристику в таблиці, звертаючи увагу на темброві фарби, баланс 

технічного ат емоційного, техніку верхніхм нот). 

Таблиця 1. Порівняльна характеристика виконань 

Ван Чуаньює 

(конкурсний запис, 

конкурс 

ім.П.І.Чайковського, 

2015, 2 премія) 

Ші Іте (концертний 

запис) 

Петр Бечада 

(вистава) 

Голос сильний, 

драматичний тенор 

Голос більш 

ліричний, ніжний тембр 

Голос лірико-

драматичний 

технічні завдання 

панують над емоційною 

складовою (ймовірно, в 

зв'язку з конкурсом) 

Баланс техніки і 

емоцій, свобода 

голосоведення, 

сміливість в 

звуковидобуванні 

 

Емоції виражені 

більш глибоко, 

переважають над 

технікою; ідеальна 

комбінація техніки та 

емоційного наповнення 

арії; тембр більш 
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«темний»  

Темп доволі 

швидкий0 

Темп середній Темп більш 

повільний, ніж у 

виконанні Ван Чуаньює 

та Ші Іте 

Верхні ноти (сі, до) 

звучать яскраво 

На верхніх нотах – 

вибухова сила емоцій 

від повноти почуттів 

Верхні ноти – 

звучать в повну силу. 

 

Також для порівняння звернемося до виконання партії Герцога у 

«Травіаті» Дж. Верді (виконавські версії П. Бечади, Й. Кауфманна, Ші Іте)7. 

Таблиця 2. Порівняльна характеристика виконань 

П. Бечада Й. Кауфманн Ші Іте 

Цюріхський театр, 

2005 

Дир. Franz Welser-

Mӧst 

Паризька опера 

2007 

Концертне 

виконання (Грац), 2007 

Лірико-

драматичний тенор 

Драматичний тенор Ліричний тенор 

Глибоке почуття 

Відчуття неспокою 

У виконанні відчутна 

сила та безстрашність 

М’яка атака звуку 

Тембр яскравий, 

металевий, стабильный 

Тембр мужній Легкий голос та 

легко й з силою взяті 

верхні ноти  

Темп швидкий Темп достатньо 

швидкий 

Темп средний 

Костюм класичний, 

традиційний 

Сучасний 

сценічний план і 

костюм 

Традиційний 

костюм 

Зрілий 

виконавський стиль, що 

увиразнений у 

багатогранності 

виконання 

Патетичний стиль Ніжний, м’який 

стиль виконання 

Тож, аналізуючи ключові вокальні школи на сучасному етапі, можна 

констатувати як дотримування традицій, так й фіксувати динаміка стильових 

трансформацій, що призводить до постійного оновлення та розвитку цих 

шкіл. Найбільш цікаві приклади виконавських стилів спостерігаємо при 

                                                        
7 Посилання на відеозаписи: https://youtu.be/_eW1aHmmmwE; https://youtu.be/I3tnwHBSV00; 

https://youtu.be/ziWf-eqKolI 

https://youtu.be/_eW1aHmmmwE
https://youtu.be/I3tnwHBSV00
https://youtu.be/ziWf-eqKolI
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поєднанні (навіть синтезі) декількох професійних настанов, що демонструє й 

творчість Й. Кауфманна. 

 

1.3 Теоретичні аспекти вивчення виконавського стилю в музиці 

 

Основна мета пропонованої роботи – цілісний аналіз виконавського 

стилю Й. Кауфманна, який базується на аналізі його виконавських версій 

(В. Москаленко [99]). Тому нижче зупинимося на деяких теоретичних 

аспектах сучасних поглядів на такі концепти, як «виконавський стиль» та 

«виконавський аналіз».  

Вивчення стилю в сучасному музикознавстві є досить актуальною 

проблемою. Поняття музичного стилю багатогранно та ієрархічно і включає 

такі різновиди, як композиторський, авторський, історичний, національний, 

етнічний, епохальний та ін. Виокремився й напрямок дослідження 

інструментально-видового стилю, що започаткувався у дослідженнях 

Є. Назайкнського [106] та розробляється представниками харківської 

музикознавчої школи (дослідження про «альтовий», «гітарний», 

«скрипковий» стилі, «стиль саксофону» тощо). Рух наукової думки 

спрямований й на дослідження виконавського стилю (поняття, що є 

базовим для даної роботи). Його розробці присвячено на сучасному етапі 

доволі багато досліджень, серед яких основними є праці О. Катрич [70], 

В. Медушевського [95], В. Москаленка [99], Ю. Ніколаєвської [108], 

І. Сухленко [140], Л. Шаповалової [173].  

Насамперед позначимо основні моменти загальної теорії стилю. 

Отже, засновниками сучасної теорії стилю в музиці в 1970-х роках є 

В. Медушевський [94], М. Михайлов [96], Є. Назайкінський [106], 

С. Скребков  [130], С. Тишко [146]. С. Скребков вважав стиль «вищим 

проявом художньої єдності» [130, с. 10], В. Медушевський в ранніх працях 

(1979) формулював визначення стилю як семіотичного об’єкту, де система 

виразних засобів (як означувальне стилю) через «цілісність 
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світосприйняття» нерозривно пов’язана з тим, що означується [94, с. 31-32]. 

С. Тишко мислить систему стилю як сукупність «стійких ознак музичних 

явищ, засіб їхньої диференціації та інтеграції на різних рівнях (авторська 

індивідуальність, напрям та школа, історична епоха, національна специфіка 

і т.і.), перехід їхніх смислових нашарувань в конкретні системи музично-

виражальних засобів» [146, с. 5]. Дослідження М. Михайлова [96] 

зосереджені на явищі музичного стилю, який організований системно і 

пов’язаний з музичним мисленням: «Музичний стиль – вираження 

особливостей музичного мислення як специфічної художньо-творчої форми 

мислення (на відміну від науково-творчої)» [там cамо, с. 51]. За 

визначенням автора (дослідження 1981 р.), «стильові ознаки – суть 

вираження спільних рис між різними творами даного композитора або 

різними групами, які визначаються спільністю жанровою або змістовно-

образною» [96, с. 125], а сам стиль пов’язаний з сукупністю художніх 

можливостей, зосереджених в конкретній особистості. На таку 

концентрацію звертає увагу й Є. Назайкінський. Так, в навчальному 

посібнику 2003 р. надано таке визначення: «Стиль – та якість, яка дозволяє 

в музиці чути, вгадувати, визначати того або тих, хто її створює або 

відтворює» [106, с. 17]. Він вказує на необхідність в усвідомленні стилю 

трьох важливих моментів [106, c.20]: вказівку на єдиний генезис; вимогу 

музичної увиразненості, тобто такої, що чутно безпосередньо на слух, та 

залучення в цей процес всієї сукупності властивостей музики, тобто, 

існування стилю як цілісності. Є. Назайкінський [106] орієнтується на 

існування «авторського» стилю (композиторського та виконавського), і 

поступово у визначеннях стилю виокремлюється не тільки «авторське», а 

взагалі – особистісне (що стосується й стилю виконання). Тож, виходячи з 

принципу «стильової ієрархії» (поняття, яке зустрічається в монографії М. 

Михайлова «Стиль в музиці» [96] і пізніше – у монографії 

Є. Назайкінського «Стиль та жанр в музиці» [106]) структура стилю 
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графічно може позначатися у вигляді конуса, в основі якого лежить 

епохальний стиль, а вершиною є стиль індивідуальний.  

В. Холопова, поглиблюючи досягнення попередніх авторів, вводить 

поняття «стиль творчої особистості», в який потрапляють композиторський, 

виконавський і музикознавчий стиль [160, с. 223]. За її концепцією «стиль» 

є відображенням «загального» на рівнях індивідуального та оригінального, 

він має «внутрішню цілісність, замкненість (1) та є відмежованим від інших 

стилів (2)» [там само, с. 222], а, власне стиль композиторський – 

«індивідуальна, історично нова, досконала і цілісна художня система, яка 

визначається об’єктивними соціально-культурними умовами і 

особливостями особистості автора; один з факторів типізації (курсив наш – 

Я.Х.) музики» [160, с. 225]).  

До теорії стилю дотична й теорія творчої особистості. Не 

концентруючись на ній докладно, вкажемо на дослідження О. Коменди [75], 

в якому завдяки діяльнісно-структурному методу досліджується феномен 

універсальної творчої особистості. За її визначенням, універсальна творча 

особистість ‒ «це творча особистість, для якої характерне поєднання не 

менше трьох видів діяльності … серед яких розрізняють провідні й 

допоміжні, і конфігурація яких на різних стадіях розвитку універсальної 

особистості та з врахуванням усього творчого шляху й визначає її загальний 

профіль або тип» [75, c. 92–93]. Також авторкою представлені моделі 

особистості, серед яких можна виокремити й ту, що притаманна 

виконавській діяльності (зокрема, «універсал-виконавець»). 

Додамо, що аналізуючи виконавську творчість Й. Кауфманна, ми 

розуміємо універсалізм виконавця в дещо відмінному ракурсі – з точки зору 

проявлення виконавця у різних жанрах та амплуа. 

Виконавський стиль. Переходячи до викладення основ теорії 

виконавського стилю, поставимо запитання: якщо система 

композиторського стилю передбачає типізацію (В. Холопова), то що 

передбачає система стилю виконавського? 



70 

 

 
 

Теорія виконавського стилю на сьогодні склалася як розвинена система, 

що фіксує внутрішні та зовнішні взаємовідношення («виконавець–твір», 

«виконавець–інші музиканти», «виконавець–його внутрішнє Я».  

Онтологічний ракурс дослідження аналізованого феномену пов’язаний 

з роботами В. Медушевського. Зокрема про музичний твір як продукт діалогу 

виконавця і композитора автор зазначає: «Музичні твори – це безпосередні 

предмети художнього спілкування. В рамках європейської культури вони 

існують в єдності двох форм – як “композиторські” інваріанти, і як 

виникають на їх основі реальні виконавські варіанти» [94, с. 35]. На тонкий 

зв’язок звуковідчуття як світовідчуття В. Медушевський вказує у 

дослідженнях 2000-х років. «Звуковідчуття як світовідчуття – це праматерія 

інтонації, її передоснова, що існує до часу. Без цієї праоснови інтонація була 

б порожня, так що нічого було б розгортати в часі. [...] Від надміру серця – від 

світоспоглядальної серцевини звуковідчуття – нервові нитки тягнуться до 

периферії, до місця, де звук (при безпосередньому або опосередкованому 

клавіш контакті з ним) незбагненно стикається з тією або іншою частиною 

тіла (палець піаніста, губи при грі на духових, зв’язки та весь апарат 

голосоутворення при співі) […] Ніякий звук не народжується раніше 

звуковідчуття і прихованого в ньому світовідчуття»8. Також В. Медушевський 

відмічає особливу роль виконавця в творчому процесі : «А хіба не всі засоби 

музики в руках виконавця? Виконавські засоби – такі, начало котрих може 

бути позначено в нотному тексті, а кінець втрачається в недосліджуваності 

інтонації. Остання може бути зафіксована в звукозапису, а слухом визначена 

тільки за духом, а не за буквою» [95, с. 512-513]. Але все ж таки, не 

дивлячись на принципову «недосліджуваність» виконавської інтонації, саме у 

виконанні формується особливий різновид твору – виконавський твір.  

Історичний ракурс явища пов’язаний ще з лекціями та працями 

Б. Яворського [178], який переймався питаннями стильового підходу у 

                                                        
8 Дану було тезу висловлено в авторській електронній версії посібника В. В. Медушевського «Духовно-

моральний аналіз музики», подарованому кафедрі інтерпретології та аналізу музики ХНУМ імені 

І.П.Котляревського і  яку надано авторові роботи науковим керівником. 
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виконавстві, під котрим мав на увазі ретельне знайомство виконавця з 

епохою, яка впливає на вибір композитором ідей, знаходження сенсу твору, з 

особливостями мислення композитора і з умовами виконавського 

відтворення.  

Н. Корихалова в книзі «Інтерпретація музики» [77]  пише, порівнюючи 

композитора та виконавця: «Зміст діяльності в одному випадку – створення 

музичного твору, в іншому – його інтерпретація. Нарешті, продукт 

діяльності в першому випадку створений музичний твір, у другому – якийсь 

особливий “виконавський твір”, трактування твору, одноосібним автором 

якого виступає композитор. Створюване художником-артистом 

виконавське трактування, що містить його бачення, прочитання, 

тлумачення ним об’єктивно даного твору – ось плід його творчої 

діяльності» [77, с.156]. Про «виконавський твір», що є «продуктом» 

діяльності виконавця, авторка зазначає, що він – «створюване художником-

артистом виконавське трактування, що містить його бачення, прочитання, 

тлумачення ним об’єктивно даного твору – ось плід його творчої 

діяльності» [там само, с.156].  

Психологічний ракурс дослідження цього феномену пов’язаний з 

працями К. Мартінсена [93], який надав визначення трьох виконавських 

типів (класичний, романтичний, експресіоністський), Д. Рабиновича [117], 

який пропонує типологію виконавських стилів, кожен з яких по-своєму 

вирішує «питання виразності, охоплює підвладних йому концертантів більш-

менш стійкою єдністю репертуарних тяжінь» [117, с. 128]: (віртуозний, мета 

якого вражати; емоційний, мета якого висловлювати, раціональний, мета 

якого переконувати, інтелектуальний, мета якого – осягати). 

Типологічний дискурс притаманний дослідженню О. Катрич [70], яка у 

становленні теорії власне виконавського стилю описує його як цілісний 

феномен. Авторська модель, що має назву «музично-виконавська стильова 

концентрація», містить в своїй основі позицію виконавського стилю і 

характеризує систему музично-виконавського стилетворення. Також авторка 
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вводить поняття «музично-виконавський архетип» як узагальнюючий тип 

музичного мислення виконавця, і пропонує поділ виконавців як 

представників аполоністичного (оповідальний спосіб виконання) і 

діонісійського (дієвий спосіб виконання) архетипів. Визначена дефініція 

спирається на поняття «музично-виконавського архетипу (апологічного та 

дионісійського), «стильової домінанти» (що охоплює єдність найбільш 

індивідуальних, національних і культурно-історичних характеристик) та 

пов’язана зі специфікою світосприйняття виконавця: «Індивідуальний стиль 

музиканта-виконавця – це відповідна до специфічності його музичного 

світобачення система виражальних засобів, яка, зберігаючи цілісність, 

функціонує в якості опорного чинника переінтонування різних 

композиторських стилів» [70, с. 8]. Всі рівні цієї системи представляються 

одночасно самостійними та взаємопов’язаними. Авторка пропонує вивчати 

виконавський стиль як концентричний процес з рівнями, що є 

взаємопов’язаними, але незалежними один від одного, для чого формулює 

поняття «сконцентрованість стилю виконавця музики» та формулює три 

підтипи виконавських стилів, що впливають на інтерпретацію. 

Системний дискурс дослідження феномену виконавського стилю 

пов’язаний з роботами В. Москаленка [99–100], який  надає визначення не 

тільки виконавському стилю, а й формулює дефініцію «стилю музичної 

творчості», що мислиться автором як «специфіка світовідчуття та музичного 

мислення творчої особистості, яка реалізується через систему музично-

мовленнєвих ресурсів створювання, інтерпретування та виконання музичного 

твору» [99, с. 232]. Автор співвідносить поняття «індивідуальний музичний 

стиль», обсяг якого «сумірний масштабом великої творчої особистості» [там 

само, с. 229] і позначає важливість «системи музично-мовних ресурсів» [99, 

с. 234] та всього складеного тезаурусу «слухових уявлень», що стають 

«поєднувальною ланкою між музичною мовою та музичним мовленням» [там 

само, с.236]. В. Москаленку належить й розробка системи понять, що складає 

теорію інтерпретації та інтерпретування й відображають саме виконавську 
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специфіку: подія, інтонування, інтерпретувальна діяльність, «інтонаційна 

інтрига», виконавська версія тощо, що є важливими для аналізу творчої 

діяльності особистості. 

Згадаємо дослідження Є. Лібермана [83, c.194], який з огляду на 

активність виконавця під час роботи над твором класифікує такі зони: 

емоційну (сюди входять непозначені або неточно позначені координати: 

звук, педалізація, мелізми, агогіка, знаки динамічного та ритмічного 

нюансування), емоційно-інтелектуальну (з неточно позначеними 

координатами: виявлення фактури, темп, словесні позначки) та 

інтелектуальну (з фіксацією точних та відносно точних координат: 

артикуляції, акцентування, штрихів, формоутворюючої динаміки, 

метроритмічного малюнку і звуковисотності).  

Виконавський стиль вивчає І. Сухленко [140], складаючи систему 

стосовно творчості В. Горовиця та описуючи його як поєднання 

особистісних рис та проекцій виконавського мислення, увиразнених у 

виконавській стилістиці піаніста. Л. Шаповалова [173] розмірковує над 

виконавською поетикою, зокрема, мисленням, відчуттям часопростору, 

виконавською драматургією. Так, авторка пише: «В свідомості виконавця 

діють два плани, два вектори, що й вимірює структуру його свідомості: - 

онтологічний, буттєвий (в ньому живуть тексти культури, традиції їх 

прочитання та передачі історичного досвіду); рефлексивний, 

інтенціональний, що базується на досвіді даної особистості (в єдності 

життєвих, індивідуально-психологівчних, художніх і соціальних функцій)» 

[173, с.557]. 

Цікавим є дослідження музично-артистичної діяльності в дисертації 

Т. Сирятської [129]. Розуміючи інтерпретацію як «структурований у 

виконавському часопросторі спосіб творчого спілкування особистості (Я) з 

Іншим-у-собі (з автором)» [129, с. 7], авторка розмірковує над поняттями 

«виконавська семантика», «акцентуйовані риси темпераменту», «характерні 

акцентуації», «артистична енергія» («феномен особистісно-психічного 
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впливу виконавця на слухача» [там само, c. 7]) та вдається до позицій 

виконавського аналізу, серед яких: «звукові структури», які є 

«увиразненням композиторського задуму, втіленням авторської концепції 

твору» [129, с. 5], традиції виконання, наукові знання (особливо при 

зверненні до музики віддалених епох), «психологічні уявлення та 

переживання образного строю твору», коли працює «закон співпадання 

(конгруентності) психологічної структури особистості виконавця з 

семантичною „програмою” музичного твору: тобто власну концепцію він 

вибудовує з тих психічно-енергетичних процесів, які несуть на собі 

відбиток його досвіду: інтелекту, емоційності, темпераменту та характеру, 

світогляду, волі, професійної культури» [там само] та умови «буття 

музичного виконавства» [129, с.6]. Все вищеозначене дозволяє авторці 

виявити «системний зв’язок темпераменту особистості музиканта-

виконавця з його виконавським стилем» [там само, с.13]. 

М. Давидов [38], підсумовуючи на певному етапі вивчення 

виконавського стилю, позначив три його аспекти: діалогічний (в сенсі 

віддзеркалення загального-єдиничного, композиторського-виконавського, 

національного-індивідуального тощо), онтологічний (як система 

музичнвиконавських засобів, що об’єднані через позицію інтонування) та 

музично-функціональний (пов’язаний з питаннями 

об’єктивного/суб’єктивного). 

Одна з останніх праць, де обговорюється поняття «виконавський 

стиль», є монографія Ю. Ніколаєвської (2020). Так, як засвідчує авторка, 

«основними параметрами виконавського стилю з позиції виконавської 

інтерпретології (разом із домінантними рисами особистості) є: 

1) виконавська культура (на яку впливають, звісно, наявність школи, 

творчих контактів) і яка розкриває свій зміст через звуковідчуття як 

світовідчуття та створення звукового образу інструмента; 
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2) виконавське мислення9 (перевага інтелектуалізму, логіки чи 

емоційності, системність), що обумовлює вибір репертуару та структуру 

виконавського тексту (у бартівському розумінні «від твору – до тексту»); 

3) виконавська поетика (артикуляція, хронотоп, тембровий слух, 

фактурний слух, темпоритм та агогіка, структурне мислення або 

формотворчий слух); 

4) усвідомлена «звукотворча воля» (або хроноартикуляційна стратегія), 

що демонструє шлях від смисло-прочитання твору до смислонародження у 

виконавській інтерпретації; 

5) постульовані стратегії творчості конкретної особистості, Homo 

Interpretatus» [108, с. 230]. 

Продовжуючи стосовно виконавського стилю, Ю. Ніколаєвська 

пропонує представити його динамічну структуру з позицій 

інтерпретативної теорії музичної комунікації та позначає метасистему 

стилю, визначаючи: -фізичний рівень (він стосується арсеналу виконавця); 

-художній рівень – власне виконавська поетика – сукупність виконавських 

засобів; -духовний рівень – «царина втілення життєвого досвіду, галузь ідей 

та основ творчості, які стають очевидними завдяки взаємодії перших двох 

рівнів» [108, с. 227]. Справедливо, що усі рівні існують як цілісність, хоча 

мають стабільні та мобільні компоненти. 

Загальна теорія стилю і виконавського стилю позначена необхідною 

специфізацією щодо окремих видів музичного мистецтва, зокрема, 

вокального, обумовленого якостями вокального голосу. Так, 

Є. Назайкинський визначає вокальне мистецтво так: «У вищому розумінні, – 

це також і мистецтво акторської втілення і перевтілення, яке в своїх кращих 

проявах спирається на весь величезний досвід розвитку цього виду творчості, 

і тим самим являє собою гармонійне поєднання традицій і новаторства» [106, 

с. 76]. 

                                                        
9 Стосовно виконавського мислення, наведемо думку М. Давидова [38], який вбачав включення до цього 

явища параметрів асоціативності (як сполучення музичного та поза музичного) й слухового мислення (як 

системи горизонтального, багато площинного та фонічного). 
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Т. Лимарева [86] справедливо вказує на те, що вокаловеденню 

притаманний певний природничо-науковий та інструментознавчий ухил. Це 

явище не випадкове, адже вокаліст розглядає свій голос, звучання свого 

живого інструменту як головний чинник виконання, а все, що не 

відноситься до голосу, сприймається ним як другорядне. В системі 

вокального виконання, за словами дослідниці, в порівнянні з іншими 

видами виконання, зростає вагомість саме голосового інструменту, який 

набуває вирішальне значення для співака. Якість свого інструменту – 

першорядна, щоденна турбота вокаліста (про це йшлося, зокрема, в 

підрозділі про вокальні школи). С. Юдін зазначає: «Унікальність співочого 

інструменту визначається тим, що він є живим організмом, для якого 

співоче голосоутворення один із проявів його функціональних 

можливостей, які не мають життєво важливого значення [...]. Інструмент 

співака – це самоналагоджувальний і самограючий інструмент. Його 

настройка і гра на ньому здійснюються без участі рук музиканта, виключно 

інтелектуально-вольовим шляхом – шляхом моделювання (створення і 

корекції) ідеальної програми майбутнього дії і практичної реалізації цієї 

програми за допомогою вольового зусилля» [175, с. 14]. 

Саме з природно-технологічною стороною вокалознавства пов’язані 

дослідження О. Стахевича, зокрема, «З історії вокально-виконавчих стилів» 

[136], основне завдання якого (як й деяких навчальних курсів) – «розкрити 

феномен співацького голосу і проблему застосування його природи у 

виконавстві» [136, с.93], що автор й здійснює в теоретичному та 

історичному аспектах. О. Стахевич наполягає на синтезі в вокальній 

педагогіці «особистого творчого досвіду, який, розвиваючи раціональну, 

свідому сферу, більше збагачує сферу інтуїції, підсвідомості і розвитку 

інтелектуального начала» [там само, с.97], що, безумовно, проектується на 

подальше вивчення творчості Й. Кауфманна. 

За твердженням Ю. Сетдікової [128], суть творчості виконавця 

укладена в художній інтерпретації, яка розуміється як творче тлумачення 
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виконавцем композиторського задуму, представленого нотними знаками. 

Це дія-тлумачення – є діалектичне єдність об'єктивного і суб'єктивного, 

виражене у вигляді особистісного ставлення до виконуваного твору. Та ж 

дослідниця пріоритетними питаннями вивчення вокального виконавства 

вважає такі напрямки, як: аналіз вокально-естетичних проблем поряд і у 

стосунках з іншими виконавчими мистецтвами; специфіку та особливості 

національного виконавського стилю; вокально-виконавська виявлення 

музичного жанру; вокально-виконавська виявлення музичної форми; 

специфіку і своєрідність індивідуального виконавського стилю; особливості 

індивідуальної виконавської прочитання конкретного твору; феномен 

впливу «харизми» виконавця; поглиблене вивчення вплив звуку і 

вокального мистецтва на людину; вокально-виконавська інтерпретація в 

слухацької сприйнятті; найбільш широке використання багатого 

теоретичної спадщини, а також по можливості всебічний аналіз естетичних 

проблем вокального виконавства, в цілому. 

Л. Деркач [42] напрацювала стильові механізми виконавської діяльності 

(співака). Так, авторка дає визначення «суб’єкта діяльності», під яким 

розуміє «особистість співака як носія креативної енергії, який володіє 

емоційно-інтелектуальними властивостями та технологічними і психолого-

фізіологічними можливостями для формування виконавської інтерпретації» 

[42, c.7] та позначає, що єдність вокально-технічних, стильових і жанрово-

комунікативних механізмів інтерпретування як творчого мислення 

сучасного співака складає ключове завдання синергійної концепції музичної 

науки» [там само]. 

Ще одним ракурсом інтерпретологічних досліджень є вибудова 

аспектів виконавського аналізу. 

Він пов’язує декілька вимірів. Якщо в центрі теоретичного аналізу 

міститься власне музичний твір з позицій гармонії, фактури, 

композиції/формотворення, інтонаційності, жанру, стилю та ін., то при 

обиранні одного з аспектів є можливість більш докладного його вивчення. 
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Так, визначаючи необхідність стильового аналізу, М. Михайлов позначає 

його принципи: «Один твір (і навіть його фрагмент) укладає в собі ознаки 

тимчасової, хронологічної приналежності до конкретного творчого 

напрямку (течії, школі й т. і.), національної культури і індивідуального 

авторського стилю» [96, с. 50-51]. О. Самойленко серед рис саме художньої 

інтерпретації, що відрізняє її від інших видів, вказує на поза-словесність, 

пошук смислу «поза межами», відкритість пізнання та «синтезований 

підхід до предмета» [125], яким в даному випадку є виконуваний твір. Саме 

він стає об’єктом аналітичного осмислення музиканта, в роботі над яким 

розкриваються особливості виконавського підходу. Через позицію твору 

надає визначення інтерпретування як процесу В. Москаленко, 

формулюючи, що він є «організована інтелектом творча діяльність 

музичного мислення, яка направлена на розкриття виразно-смислових 

можливостей музичного твору» [99, c.13]. 

Що стосується безпосередньо виконавського аналізу в ракурсі 

індивідуального виконавського стилю, то основними його параметрами 

мають бути такі. 

По-перше, увага має бути сконцентрована на виконавських засобах 

виразності (штрих, артикуляція, динаміка, темпові рішення тощо), які 

підлягають інтерпретуванню виконавцем. Ці параметри можуть відбиватися 

у явищі «виконавського тесту», який, зокрема, О. Фекете називає: 

«звукообразне інтонаційно-пластичне втілення принципів виконавського 

мислення» [149, с. 7] і «реалізація суб'єктивного світу особистості 

інтерпретатора, яка усвідомлюється через відтворення композиторського 

тексту» [там само]. Також вищезазначені параметри вкладаються в поняття 

«виконавська партитура» (А. Хуторська [163]).  

По-друге, важливим є рівень виконавської традиції (відображеність в 

тексті, або передбаченість традицій інтонування). Попередні рівні 

впливають на виконавське прочитання жанрових основ музичного твору (в 

деяких випадках саме виконавство може істотним чином вплинути на 
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жанровотворення), до яких додається емоційна програма, що відбиває риси 

особистості (співпадаючи або не співпадаючи з темпераментом виконавця). 

І в цілому вищезазначені пункти допомагають розкрити і аргументувати 

художній генезис твору на основі його стильових, жанрових та інших 

координат та визначити особливості «виконавської версії», яку 

В. Москаленко [99] позначає як «результат діяльності з інтерпретування 

музичного твору». Врешті-решт, відмінність виконавських концепцій 

базується на відмінності часо-просторово відчуття композиційної форми. 

 

Висновки до Розділу 1 

Серед завдань, що ставилися в дослідженні, присвяченій творчості 

Й. Кауфмана, в межах розділу увага була сконцентрована на питаннях 

феноменології творчості, а саме – формулюванні підходів до аналізу 

творчої особистості. На основі аналізу феноменологічних концепцій, 

наукової літератури, присвяченої становленню та розвитку європейських 

шкіл та досліджень, присвячених теорії виконавського стилю, 

сформульовано наступні висновки. 

1.Основні позиції феноменологічного підходу в інтерпретології 

сформовані на основі екзистенційної та герменевтичної феноменології – 

праць Е. Гуссерля, М. Хайдеггера, Ж.-П. Сартра, М. Мерло-Понті, 

М. Шелера, Ж. Деррида, М.Бердяєва, К. Вальверде. Вивчення людської 

суб’єктності як особистісності, взаємопов’язаність індивіда і світу, розуміння 

особистості як творчого акту (Ж. Лакруа, Г. Марсель, М. Бердяєв), 

принципова не-завершеність особистості (Е. Муньє) фундує основу такого 

підходу. Феноменологія творчості (праці О. Лосєва, В. Холопової, 

М. Аркадьєва, З. Фоміної, В. Суханцевої, Г. Ципіна, Л.Акопяна, І. Єргієва, 

Т. Іваннікова) передбачає конституювання особистості (формування творчої 

особистості, що включає артистичну обдарованість, виконавська енергія), 

«активну» реакцію особистості на об’єкт творчості («звукотворчість», 

«виконавська синергія», за визначенням І. Єргієва), на пошук сенсу твору у 
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всіх комунікативних вимірах (композитор–виконавець–слухач) або 

домінуючий «принцип комунікативності» (І. Єргієв), поєднання 

«зовнішнього» та «внутрішнього» хронотопів (М. Аркадьєв, Г. Ципін). 

2. Стосовно специфіки розвитку вокальних шкіл (на ґрунті досліджень 

О.Стахевича, Т. Мадишевої, Є. Бєлова, Ю. Кестінга, В. Гуріної, Я. Топлев) 

позначені певні етапи становлення основних вокальних шкіл. Власне, 

поняття вокальної школи (в світлі обраної теми, що присвячена митцю ХХІ 

ст.), ми схильні позначити (в продовження думки Т.Мадишевої) як цілісний 

феномен, віддзеркалення ментальних характеристик певної нації (групи), 

що увиразнюються у технології співу (прийомах звуковидобування, 

характеристиках вимови, зв'язку слова, музики і співу тощо).  

Так в розвитку італійської школи можна виокремити так етапи: 

бельканто (XVIII ст.), реформування італійського співу (навіть конфлікт, за 

визначенням О. Стахевича, принципами бельканто) – ХІХ ст., народження 

«нового вокально-виконавського стилю» (О. Стахевич) – друга половина 

ХІХ ст. Позначено (спираючись на Є. Белова), що в сучасній практиці є 

тенденція до синтезування традицій та об’єднання принципів шкіл співу. 

В розвитку німецької налічують такі етапи: формування школи 

«примарного тогу» (середина ХІХ ст.). її удосконалення (кінець ХІХ– поч. 

ХХ ст.), перша половина ХХ ст. (пошук нових форм, засобів вираження, 

практик музикування, що базувалося на включенні досвіду фольклорного 

співу, поверненні барокових та ренесансних принципів співу тощо); пошук 

наукового обґрунтування (з 1945 р.) та сучасний етап (з кінця 1980-х), що 

характеризується професійним науково обґрунтованим підходом, 

модернізацією у викладанні вокальних дисциплін, що відбилося в уяві про 

резонатори, артикуляцію, дихання «на опорі» тощо. Настанови німецької 

вокальної школи продемонстровано на творчості видатних співаків – 

П. Шрайєра, Л. Зютхауса, П. Хофмана. 

Динаміка стильових трансформацій, що позначила розвиток вокальних 

шкіл, відбилася на становленні та розвитку доволі молодої академічної 
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вокальної школи – Китаю. Від 1927 р. (створення її першими викладачами 

Цай Юенпей та Сіао Йомей) пройшло близько 100 років і зараз ця школа 

демонструє видатні досягнення (Ван Чуаньює – лауреат конкурсу 

ім. П.І. Чайковського; Ші Іте – виступає на світових оперних сценах, бере 

участь у знакових виставах). 

3.Одним із завдань пропонованого розділу стало означення основних 

критеріїв вивчення такого явища як «виконавський стиль» та «вокальний 

стиль».  

Проаналізована наукова література показує складність і 

багатогранність такого явища як виконавський стиль. На даний момент в 

теорії склалися два підходи до його вивчення. Один домінує психологічні 

риси особистості (поглиблення класифікацій виконавських типів). Живе 

виконавське мистецтво демонструє обмеженість такого підходу, хоча і 

виявляє нові грані виконавських типів. Закономірностями для вивчення 

цілісності виконавського стилю виявляються: 1) наявність школи; 2) творчі 

контакти, що впливають на стиль виконавця; 3) еволюція стилю в часі. 

Теоретичні аспекти викладемо у вигляді декількох тез.  

У визначенні є три складові. Перша пов'язана із загальним явищем 

стилю, друга – з процесом виконання і третя – зі специфікою вокального 

виконання. 

Отже, по-перше, музичний стиль – вираження особливостей музичного 

мислення, а музичні твори - продукт діалогу і спілкування виконавця та 

композитора (за В. Медушевським). Ця теза є дуже важливою, бо посилює 

статус виконавця, який, по суті, є творцем інтерпретації (Homo creator – 

Людина, що творить). Тобто дуже важливим є сама людина, який володіє 

стилем. 

По-друге, для теорії виконавського стилю актуально визначення 

В. Холопової, що «стиль фіксує індивідуальне і оригінальне» і поняття 

«стиль творчої особистості» – як сукупність рис, які її характеризують, 

перевагу музиканта певним прийомам творчості (за визначенням С. Шипа). 
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Позначимо, що є певна історична традиція в описі явища виконавського 

стилю, що позначає рух науки від теорії музики до складання такої науки як 

інтерпретологія. Інтерпретологія налічує складену ситему понять, що 

відбивають особистісні характеристики. Вона включає такі поняття, як «тип 

творчої особистості» (М. Ліберман), «архетип музиканта» (О. Катрич), 

«суб’єкт творчості» (Л. Деркач), «Людина, що інтерпретує» 

(Ю. Ніколаєвська), які орієнтуються на індивідуальні характеристики, але в 

ракурсі формування універсальних рис. Тавкож створено типологію 

виконавських стилів (О. Катрич), визначено специфіку виконавського 

мислення (Л. Шаповалова), сформульовані ознаки виконавського тексту 

(В. Сумарокова), «виконавського твору» (В. Москаленко, І. Сухленко), дана 

узагальнююча система виконавського стилю в монографії Ю. Ніколаєвської 

(через єдність трьох рівнів). В пропонованому дослідженні ми орієнтуємося і 

на визначення В. Москаленка «стиль музичної творчості», який характеризує 

його як співвіднесеність музичного мислення музиканта і системи музично-

мовних (мовленнєвих) ресурсів. На стиль можуть впливати ментальність, 

національні традиції, особистісні характеристики. 

По-третє, мислення виконавця-вокаліста орієнтоване на вокально-

акторське втілення і перевтілення за допомогою голосу як інструменту того, 

що закладено композитором в тексті твору, виходячи з власного творчого 

мислення і типу особистості. Отже, виконавський вокальний стиль – тип 

музикування, заснований на характерності тембрового забарвлення (фарби 

звуку) співацького голосу і сформованих вокальних прийомів (орієнтування на 

фонетику мови, строгість або імпровізаційна свобода, експресія і т.д.). 

При вивченні виконавського стилю актуалізуються інші (на відміну від 

композиторських) закони цілісності. Важливою є традиція або наявність 

школи (тобто ґенеза виконавського стилю); вагомим у формуванні стилю є 

особистісні якості (темперамент, характер); вагомим фактором є й зв'язок 

між світовідчуттям і звуковідчуттям та еволюція стилю в часопросторі під 

впливом об’єктивних причин (творчих зв'язків, обставин життя тощо).  
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Все вищеперераховане впливає на формування констант виконавського 

стилю.  

Тож, стиль виконання залежить не тільки від авторського задуму 

твору, що виконується, але й від індивідуальності виконавця, його 

інтелекту, темпераменту, нарешті, від смаків епохи, країни, навколишнього 

середовища. В якому б обсязі ми не розглядали виконавський стиль, він 

завжди зберігає свої індивідуальні характерні ознаки. З огляду на це ми 

маємо право розбирати і властиві певному стилю репертуарні тяжіння та 

уподобання. Виходячи з даного тлумачення виконавського стилю, можна 

вважати, що безпосереднім його виразом є, виконавська інтерпретація. 

Теорія стилів формувалася протягом багатьох десятиліть і в наш час має 

певну структуру. Стилі поділяються на епохальні, національні, історичні, 

стилі шкіл, напрямків, індивідуальний стиль і т. д. Кожен з напрямків має 

свої індивідуальні риси та структуру. 

5. Стосовно параметрів виконавського аналізу (дослідження 

К. Тимофєєвої, О. Фекете, Ч. Чживея та ін.) позначені такі: звук/звучання, 

темпоральнітсь, просторовість (Б. Яворський), дихання, артикулювання, 

штрихова культура. 

Все вищезазначене буде застосовані при аналізі виконавських версій 

Й. Кауфманна. 

Всі теоретичні аспекти щодо виконавського стилю видатних співаків 

мають стабільні та мобільні риси, співвідношення яких і визначають 

оригінальність і впізнаваність.  

Основні положення розділу викладені в публікаціях автора дисертації 

[158; 229]. 
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РОЗДІЛ 2 

ВИКОНАВСЬКА ТВОРЧІСТЬ Й. КАУФМАННА:  

ЖАНРОВО-СТИЛЬОВИЙ АСПЕКТ 

 

2.1. Етапи творчої біографії Й. Кауфманна: стильові проєкції 

В одному з інтерв'ю Й. Кауфманн зізнався: «Я знав, чого хочу, з самого 

дитинства. Коли був дитиною, завжди щось співав, кричав чи говорив дуже 

голосно і експресивно. Мама боялася, що мій голос не витримає такого 

звернення, однак він пережив. Але я ніколи не націлювався на кар’єру як 

таку. До успіху треба бути готовим морально» [7]. Зліт його творчої кар’єри 

не був стрімким, про що він ділиться з різними співрозмовниками у інтерв’ю, 

до своєї вершини він йшов поступово та наполегливо. 

На основі біографічних даних, викладених на офіційному сайті співака 

[210], книзі Т. Войта [227], статтях Т. Бєлової і Т. Єлагіної [11], а також 

численних інтерв’ю, представимо творчу біографію Й. Кауфманна з огляду 

на процес становлення його співацько-виконавського стилю.  

Перший етап: навчання. 

Корені його творчого виховання містяться в дитинстві. В інтерв’ю з 

Барбарою Ретт [208] співак розповідав, що його любов до Італії 

простягається від дитячих часів, коли він з родиною проводили там 

відпустки. В документальному фільмі-концерті «My Italy» Й. Кауфманн 

згадує: «Для мене Італія – країна спогадів. Як і багато жителів Німеччини, я 

провів тут першу сімейний відпустку. І з тих пір часто приїжджаю сюди. 

Коли я перебуваю тут, я ловлю себе на тому, що я щось постійно наспівую. І 

це не тільки Верді та Пуччіні, але також і інші неперевершені італійські хіти 

– від Карузо до Паваротті, від Модуньо до Лучіо Далла. Мені неймовірно 

пощастило, що я побував в Італії в такому ранньому віці. У 1950-х і 1960-х 

роках Італія була головним туристичним напрямком для сімей з Німеччини. 

Всі, у кого вистачало коштів, перетинали перевал Бреннер, щоб насолодитися 
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атмосферою цієї благословенної країни. Здається, все почалося з мого дідуся. 

Це він переконав нашу сім`ю приїхати сюди в перший раз. А для мене це 

стало звичайною справою – приїжджати сюди два-три рази на рік» [209]. 

А от стосовно німецької культури співак зізнавався, що доволі пізно 

відкрив для себе, зокрема, Відень, тільки коли бував там вже на гастролях, 

хоча «на відстані Відень і його жителі здавалися мені дуже 

представницькими, інформацію я черпав, в основному, з телевізора», – казав 

він. Але він багато часу проводив у фермерському будинку в Тіролі, де жили 

дідусь с бабусею. За спогадами Й.Кауфманна, по телевізору (тоді одному на 

всі будинки) австрійські телепрограми показували в більшій кількості, ніж 

німецькі і саме з їх допомогою він відкрив для себе тонкощі мови та 

мовлення, оскільки австрійський діалект відрізняється за вимовою від 

німецького. «Тональність австрійського діалекту стала невід'ємною частиною 

мого дитинства», – говорив співак. 

Інший пласт культури, яка увійшла з самого дитинства, були записи на 

платівках його батька та діда. Якщо дідусь був «пристрасним вагнеріанцем», 

тому з дитинства лунала його музика, дід грав Вагнера на фортепіано і співав 

всі партії (чоловічі та жіночі). Але також були й оперети (Й. Штраус), музика 

Р.Штрауса, Г. Малера, Й. Брамса, А.Брукнера. А от бабуся оперети, й завдяки 

їй майбутнй спвак вивчив багато такої музики. «Вона дуже любила ці 

невигадливі мелодії і виконавців, таких як Rudolf Schock і Anneliese 

Rothenberger, – зазначав він, – Часто вона сама співала ці “хіти”, у неї був 

прекрасний, світлий голос. І її захоплення поширилося також і на мене. Для 

мене оперети завжди були “музикою гарного настрою”. Я згадую: коли я в 

студентські роки робив неприємну роботу по дому, як, наприклад, 

прибирання, то завжди ставив “Кажана” з Carlos Kleiber, і ця музика творила 

чудеса з моїм настроєм» [208]. «Я виріс на цій музиці» – прозвучало в 

іншому з інтерв’ю [11].  

Власне навчання співака проходило в декілька доволі тривалих та 

непростих етапів. Так, після закінчення консерваторії (Вищої школи музики) 
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в Мюнхені (як оперний і концертний виконавець, 1994), він був задіяний в 

невеликих ролях, студентських спектаклях і навіть співав незначні ролі в 

виставах Баварської державної опери (на офіційному сайті співака [210] 

зазначено, що це відбувалося навіть за часів студентства). Відзначимо, що 

роки навчання пов'язані з оволодінням німецької традицією співу: 

консерваторські педагоги «вважали, що німецькі тенори повинні все співати 

як Петер Шрайер, – тобто легким, світлим звуком» [11]. Й. Кауфманн згадує: 

«По виходу з консерваторії мій голосок нагадував голосок Міккі-Мауса. А з 

такою технікою навіть на епізодичні ролі я не був нарозхват. Я думав про те, 

щоб все кинути, бо не довіряв своєму голосу» [227]. В іншому інтерв'ю він 

говорить: «Він (голос) був неправдоподібно маленьким і блідим, 

функціонував зовсім не так, як мені хотілося б, і явно не на повну 

потужність. А оскільки саме голос, і я це відчував, повинен був стати моєю 

основною професійноюм зброєю, потрібно було терміново шукати якийсь 

спосіб налаштувати його і поліпшити» [13]. 

Однак роки навчання принесли йому зустріч з чудовим музикантом – 

професором класу камерного співу Гельмутом Дойчем – який через роки став 

його партнером в концертних виступах і записах. І ще один спогад постійно 

присутня в інтерв’ю Й. Кауфманна – про уроки сценічної пластики, 

фехтування, хореографії: «У нас у Вищій школі Мюнхена був дуже хороший 

викладач румуно-угорського походження з сценічного руху, танців і 

фехтування. Його уроки здорово допомогли мені» [227]. 

На початку кар’єри (контракт в театрі Саарбрюккена, 1996-1998 рр.), 

навіть виконуючи маленькі ролі, співак відчував не тільки труднощі, але й 

болі в горлі та вимушений був звернутися до педагога Майкла Родеса, який 

працював над технікою розширення гортані, що давало голосу звучати більш 

вільно та без напруги. Власне, М. Родес працював за настановами старої 

італійської школи та навчив Й. Кауфманна вірно розподіляти власні сили, 

щоб відчувати таку свободу. Н. Белова пише: «Він вийняв його істинний, 

темно-матовий баритональний тембр, поставив яскраві верхні ноти, «золоті» 
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для тенорів. Вже через кілька місяців після початку занять Родес впевнено 

пророкував учневі: «Ти у мене будеш Лоенгріном» [11]. Доволі тривале 

навчання у знаменитого вокального педагога допомогло з’єднати традиції 

німецької та італійської шкіл і дало Й. Кауффманну шукане відчуття свободи 

володіння голосом, силу і повноту звучання – те, чим він славиться і понині. 

Згодом Й. Кауфманн згадував: «Майкл Родес показав мені зовсім іншу 

техніку. Я брав у нього приватні уроки, які до сих пір вважаю 

найважливішою віхою в мою освіту. Родес зробив для мене велику і важливу 

справу, далі працюю тільки самостійно» [13]. 

Другий етап: ранній (початок кар’єри та перші вистави). 

До триумфа на початку XXI ст. Й. Кауфманн постійно виступав. Так, у 

1998 р. Джорджо Стрелер обрав його для виконання ролі Феррандо в оперній 

постановці Così fan tutte В. Моцарта, в Зальцбурзькому фестивалі (1999) він 

заспівав в «Докторі Фаусті» Ф. Бузоні. В 1996-1998 рр. з’явилися й перші 

концертні записи та CD.  

Стосовно роботи над роллю Феррандо Й. Кауфманн зазначає глибинний 

вплив, що спричинила на нього робота з великим режисером, кув н відносить 

до «найголовніших подій» в його театральному житті: «Як ця літня людина з 

його позамежної енергією не розминався ні з чим, і все помічав! Ми всі 

відчували себе як в школі. Його головним кредо було знаходити щовечора 

нове сценічне рішення. З волі божої жоден епізод не мав суворої установки, і 

ніколи не повторювався. На репетиції арії Феррандо “Tradito, schernito” він 

годував мене цілу годину інформацією і налаштовував емоційно: “Це 

ситуація на дотик. Це головне. Як ти це зробиш – мені все одно. Головне, 

щоб глядач розумів, що до чого. І коли цю сцену завтра ти будеш відчувати 

по-іншому, ти і зіграєш по-іншому. Потрібно щовечора створювати нове”.Це 

було для мене чимось новим. До сих пір я звик до того, що режисер 

пояснював мені кожен крок. Щонайменше, я потребував якийсь каркас ролі, 

її основу. А Стреллер навчив мене тому, щоб я сам створював собі цей 

каркас. І коли я одного разу це зробив, я міг діяти спонтанно, і, що 
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важливіше, спонтанно реагувати на те, що роблять мої партнери. Це було для 

мене найважливішим досвідом» [227, c.42–43]. 

Починаючи з 2001 року Й. Кауфманн був членом трупи Цюріхського 

оперного театру, де грав в спектаклях «Чарівна флейта», «Викрадення із 

сералю», «Ідоменей», Cosi fan tutte В. Моцарта, «Ніна» Дж. Паізіелло, 

«Фьоррабрас» (Fierrabras) Ф. Шуберта, Fidelio Л. Бетховена, «Ріголетто», 

«Травіата», «Дон Карлос» Дж.Верді, «Тоска», «Богема» Дж. Пуччіні, 

«Парсіфаль» Р. Вагнера, «Кармен» Ж. Бізе. У 2001 році він дебютував з ролі 

Кассіо («Отелло») в Чикаго і в 2004 році в Парижі, в 2004 році він вперше 

виступив в Royal Opera House в Лондоні (Ruggero в La Rondine). Всі ці 

виступи були цікавими, критики доволі часто хвалили співака, але якогось 

вибухового успіху не складалося. Й. Кауфманн випробував той варіант свого 

голосу, що вийшов від поєднання двох традицій й, як зізнавався, він його не 

підводив і це надавало привід радіти.  

У Штутгарді він познайомився з М. Кушеєм («Фіделіо», 1998, роль 

Жакіно). За спогадами Й. Кауфманна, це стало «першим потужним досвідом 

існування в режисерському театрі, де кожен подих, кожна інтонація 

виконавця обумовлена одночасно музичною драматургією і режисерською 

волею» [11]. У 2002 відбулася перша зустріч Й. Кауфманна з Антоніо 

Паппано, під керівництвом якого в «Ла Монне» він взяв участь в постановці 

сценічної ораторії Г. Берліоза «Засудження Фауста», що нечасто ставиться. 

Дивно, що на цей блискучий виступ Й. Кауфманна в складній заголовній 

партії (аналіз цього образу буде здійснено у підрозділі 2.3) в партнерстві з 

відомим басом Жозе Ван Даммом (Мефістофелем) преса майже не 

відгукнулася. У низці зустрічей доленосною для нього стало знайомство з 

А. Георгіу (лондонський «Ковент-Гарден», 2004 р, коли він замінив раптово 

вибулого Роберто Аланії в «Ластівці» Дж. Пуччіні), з ім'ям якої пов'язаний 

перший справжній тріумф Й. Кауфманна. 

Поряд з оперними партіями він представляв і камерні концерти, 

виконуючи пісні Ф. Шуберта («Зимовий шлях», «Прекрасна мірошниця»), 
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Р. Штрауса (перший диск з його піснями вийшов у 2006 році). Критики також 

помітили його виступи в масштабних виконаннях з оркестром – партії тенора 

в ІХ симфонії, ораторії «Христос на Масленічній горі» і Урочистій Месі 

Бетховена, «Створення світу» Й. Гайдна і Месі Мі-бемоль мажор Шуберта, 

Реквіємі Берліоза і «Фауст-симфонії» Ліста.  

У 2006 році він дебютував в Метрополітен-Опера в Нью-Йорку з роллю 

Альфреда («Травіата»), надзвичайно успішним був дебют в партії Хосе в 

опері «Кармен» (Royal Opera House, Лондон, 2006), в партії Таміно («Чарівна 

флейта», Цюріх 2007), Альфреда («Травіата», 2007, Паризька опера), але все 

це не давали поки тривалого резонансу, хоча за роль Едріса в «Королі Рогері» 

К. Шимановського німецький журнал «Opernwelt» назвав Й. Кауфманна 

«відкриттям року». 

Протягом означеного періоду співак постійно бере участь у цікавих та 

сучасних постановках, має потужні ансамблі (поруч з Й. Кауфманом на сцені 

– Ласло Полгар, Веселина Казарова, Чечілія Бартолі, Міхаель Фолля, Томас 

Хемпсон, за пультом – Ніколаус Арнонкур, Франц Вельзер-Мест, Нелло 

Санті) – все те дозволило співакові постійно вдосконалюватися вокально і 

сценічно, поєднуючи ліричний репертуар з драматичним (Ліндор в «Ніні» 

Дж. Паізіелло, де в головній ролі виступила Чечілія Бартолі, «Ідоменей» 

В. А. Моцарта, імператор Тит в його ж «Милосердя Тита», Флорестан в 

«Фіделіо» Л. ван Бетховена, що став згодом візитною карткою співака, 

Герцог в «Ріголетто» Верді, відроджений «Фьоррабрас» Ф. Шуберта). Можна 

сказати, що кожен образ вокально і акторський сповнений вже зрілої 

майстерності та гідний залишитися в історії опери. 

Отже, підсумуємо, що на етапі початку своєї кар’єри в творчості 

Й. Кауфманна вже сформувалися три основні напрями: опера, концертні 

виступи (які потім переросли в лідерабенди) і пристрасть до режисерського 

театру, яке зберігається їм й досі. Крім того, постійною якістю стало і 

поєднання ліричного і драматичного репертуару, що дозволило 

Й. Кауфманну звучати так легко і вільно. 
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Третий етап: визнання. 

Перший тріумф Й. Кауфманна пов’язаний з виступом в Метрополітен-

опера в опері «Травіата» (2006, де він замінив Р. Віллазона), після якого 

преса охрестила його «новим королем тенорів» [11]. Сам співак згадує, що 

навіть спочатку не повірив у це: «Був дивовижний момент, коли я йшов зі 

сцени, зал став мені бурхливо аплодувати. Спочатку я подумав навіть, що це 

якийсь жарт. Я став обертатися, думав, аплодують комусь за моєю спиною» 

[227, с.9]. Як згадує співак, у нього майже підкосилися ноги, він мимоволі 

подумав: «Невже це зробив я?». Не випадково саме ця фраза стала назвою 

для книги про нього [227]. Т. Бєлова і Т. Єлагіна аналізують даний парадокс: 

«Дивне почуття: яскравий вокал, темпераментно зіграно. Але чому саме 

банальний Альфред, а не його глибокі рідкісні попередні ролі, поклали 

початок зоряної популярності Кауфмана? Партнерська по своїй суті партія, 

де багато прекрасної музики, але нічого принципового в образ не можна 

внести в силу авторської волі, тому що ця опера – про неї, про Віолетту. Але, 

можливо, саме цей ефект несподіваного потрясіння від дуже свіжого 

виконання, здавалося б, досконально вивченої партії, і приніс такий 

приголомшливий успіх» [11].  

У сезоні 2007/2008 Й. Кауфманн вельми успішно виступав в різних 

постановках в Royal Opera House (Лондон), Метрополітен-Опера (Нью-

Йорк), оперних театрах Берліна і Цюріха, а також в концертах (Carnegie Hall, 

Клівленд, Цюріх, Монпельє), давав сольні концерти (Мюнхен і Гамбург) і 

вечори пісні (Бордо, Шварценберг, Мюнхен). Преса сприймала його як 

наступника золотих тенорів попереднього покоління (вислови на кшалт «He 

came, he, he conquered»). Після «Тоски» в Royal Opera House в Лондоні, в 

2006-му він співав у Віденській державній опері («Чарівна флейта»), 

дебютував в ролі Хосе в «Ковент-Гардені» («Кармен» з Анною-Катериною 

Антоначчі мала шалений успіх, як і випущений диск із записом вистави, а 

роль Хосе на багато років стала ще однією не тільки знаковою, але і 

улюбленою в репертуарі).  
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На початку 2008 р. вийшов перший сольний диск Й. Кауфманна 

«Романтичні арії», який став рейтинговим та був удостоєний Grand Prix du 

Disque, премією журнала Diapason d'or 2009, був номінований на Meilleur 

disque de 2008 (за рейтингом журналу Classica). У 2008 р. Й. Кауфманн також 

виступає в операх «Богема» Дж. Пуччіні (Берлін) і «Манон» Ж. Массне 

(Лірична опера, Чикаго, де партнеркою стала виступив з Наталі Дессей). Того 

ж року відбувся його концерт в Москві («Хворостовський і друзі»), в кінці 

2008 р. успіх приніс і образ Флорестана з «Фіделіо» Л. Бетховена (опера 

Гарньє, Париж). 

Сезон 2009/2010 рр. ознаменований знаменною для співака подією – 

лідерабендом Ф. Шуберта («Прекрасна мірошниця»). У 2009-му він заспівав 

у Віденській опері в партії Каварадосі в «Тосці» Дж. Пуччіні (його дебют в 

цій знаковій ролі відбувся роком раніше в Лондоні), в Мюнхені – 

інтерпретував «Лоенгріна», створивши незвичний романтичний образ (не 

дивлячись на сучасну режисуру і костюми). Відкриття сезону в «Ла Скала» 7 

грудня 2009 р. пов'язано з новим образом Хосе в «Кармен». Спектакль був 

прийнятий публікою і критикою неоднозначно, але це не вплинуло на тріумф 

Й. Кауфманна (приз італійських критиків «Кращий співак 2009 року», XIX 

Premio Della Critica Musicale Франко Абб’яті). EMI випустила диск опери 

Дж. Пуччіні «Мадам Батерфляй», який отримав Премію «Грамофон» (2009). 

Цей же рік відзначений роботою з Д. Баренбоймом над Messa da Requiem 

Дж. Верді. 

У виконанн головної партії в «Вертері» Ж. Массне (поч. 2010 р.) 

Й. Кауфманн представив власне бачення ролі. Цікаво, що на запитання чому 

він начебто «відійшов» від свого амплуа «головного героїчного тенора 

покоління» та залишає в репертуарі партію цього ліричного, «слабкого та 

неврастенічного» героя, співак відповів: «Мені ніколи не спадало на думку 

відмовлятися від улюблених ліричних партій тільки тому, що тепер мене 

називають Heldentenor <…>. Це різноманітність можливостей швидше 

допомагає кар'єрі, ніж заважає. До того ж характер Вертера дуже близький 
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моєму серцю. Так, він божевільний, так, він істеричний, але при цьому все ж 

дуже симпатичний хлопець» [79]. Критики неодноразово відмічали його 

майже бездоганну французьку, і стосовно запитання «Як зробити так, щоб 

заспівати французьку партію з мовної виразністю шансоньє і одночасно з 

легато?» спвак розмірковує: «Це питання контролю дихання. Коли дихання 

добре підтримується і залишається постійно в потоці, все проходить без 

проблем, і саме у французькому репертуарі. Набагато важче співати дійсно 

натурально, не як мовна машина. Це не зробити тільки за допомогою 

виразної дикції, навпаки, це часто буває досить штучно. Істотно важливо те, 

щоб кожне слово було відчути як у власній партії, так і в партіях партнерів. 

Тут треба дійсно “пограти” словами, звук і слово повинні зливатися, і тільки 

тоді все звучить почасти натурально» [227, с. 62]. 

2010 р. відзначений інтерпретацією Й. Кауфманном образу Лоенгріна 

(Байройтський фестиваль), Флорестана з «Фіделіо» (диригент К. Аббадо, 

запис отримав нагороди Echo Klassik, 2012 і премії Грамофон, 2011)10, 

виходом блискучого CD Verismo Arias. До того ж, співак частіше став 

виступати в концертах у супроводі оркестру. Так, знаковим був концерт 

«Sehnsucht» (Пристрасне бажання) з оркестром Мюнхенськогт радіо 

(записаний кампанією Sounding Images), де він виконав арії з німецьких опер 

(В. Моцарт, Л. Бетховен, К.М. Вебер, Р. Вагнер), а також– фрагменти з 

оперети Ф. Легара.  

Навесні 2011 року, після відновлення опер «Вертер» і «Кармен» у Відні і 

Мюнхені, а також «Тоски» в Teatro alla Scala в Мілані, Й. Кауфманн виступив 

в США з концертами і дебютом в ролі Зігмунда в Метрополітен-Опера (Нью-

Йорк). З нагоди сторіччя Г. Малера Й. Кауфманн виконав «Пісню про 

Землю» (диригент К. Аббадо, Берлінська філармонія), виступав в Цюріху, 

Валенсії і Санкт-Петербурзі (Зігмунд, «Валькірія», концертна версія). Він 

                                                        
10 Серед інших нагород 2010 р. Orphée d'or (Франція) і Echo Klassik (Німеччина) за диск «Ностальгія», 

Premio della critica musicale як співак 2010 р. (Італія), Opera News Awards 2010 року (Нью-Йорк) і двічі – 

Diapason d'or (як співак і за компакт «Прекрасна мірошниця», Франція), Vocalist of the Year (за версією 

журналу Musical America). 
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постійно виступав з концертами (з А. Нетребко і Ервін Шротт, Вальдбюне). 

А в Нью-Йорку він співав у «Фаусті» Ш. Гуно. Поряд з іншими нагородами, 

Йонас Кауфман 2011 року був нагороджений у Франції орденом Chevalier de 

l'ordre des Arts et des Lettres, удостоєний премії Грамофон 2011 року (UK).  

Відзначимо і серію концертів з піснями Г. Малера і Р. Штрауса (City of 

Birmingham Symphony Orchestra, диригент Андріс Нельсон). 

У 2012 р. Й. Кауфманн взяв участь в Зальцбурзькому Великодньому 

фестивалі, співав у «Богемі» (Boheme) Дж. Пуччіні з А. Нетребко, здійснив 

запис «Реквієму» Дж. Верді (дир. Д. Баренбойм). Виступав у партіях в 

«Аріадні в Наксосі» Р. Штрауса, «Кармен», «Богемі», «Реквіємі» (тобто в 

короткий час співав чотири зовсім різні ролі і партії на трьох мовах і всі були 

вкрай успішними).  

Початок 2013 р. ознаменовано постановкою «Парсифаля» 

(Метрополітен Опера live in HD), записом альбому і концертами з музикою 

Р. Вагнера, дебютом у ролі Манріко («Трубадур»), гала з Е. Гаранча (Elina 

Garanca) в Festspielhaus (у завершенні сезону в Баден-Бадені). У 2013 р. він 

відзначений преміями International Opera Award (співак року), приз 

глядацьких симпатій (UK). Крім того, він отримав у Європі Баварську медаль 

за популяризацію класичної музики серед дітей та підлітків. У березні 2013 

відбувся запис CD з аріями Дж. Верді. Вражає різноманітність його ролей і 

образів – Dick Johnson (La fanciulla del West, 2013, Відень), Альваро (Forza del 

destino, грудень 2013, Мюнхен). Також у планах вже тоді були Andrea Chénier 

(У. Джордано), Каніо («Паяци» Р. Леонкавалло), Туррідо («Сільська честь» 

П. Масканьї), де Гріє («Манон Леско» Дж. Пуччіні липень 2014 р. Лондон), 

Ріккардо / Густаво («Un ballo in maschera» Дж. Верді), Отелло (Дж. Верді), 

Тангейзер (Р. Вагнер). Все це презентує вельми широкий діапазон та шалену 

працездатність та затребуваність, що було відзначено такими нагородами, як 

хрест «за заслуги перед Федеративною Республікою Німеччина», номінація 

на нагороду за заслуги перед європейською культурою (2015), премія Пуччіні 

(2015), яка щорічно вручається на фестивалі Pucciniano-фонд. 
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Популярність Й. Кауфманна досягла свого піку. У січні 2016 на екрани 

вийшов фільм-концерт «Йонас Кауфманн – вечір з Пуччіні», в якому звучать 

арії та сцени з опер «Турандот», «Тоска», «Манон Леско» (диригент Йохен 

Рідер). Й. Кауфманн коментує фрагменти творів композитора (у фільмі 

задіяні деякі електронні архівні матеріали). 

Також цікавою є кінопрезентація «Осудження Фауста» Г. Берліоза (з 

Софі Кох і Брін Терфель) і випуски циклу «Опера на всі часи» (у випусках 

про «Фіделіо», «Лоенгрін», «Кармен», «Кавалер троянд» Й. Кауфманн 

фігурує як виконавець). До речі, Й. Кауфманн не прагне до участі в кіно-

проєктах. Так, в одному з інтерв'ю він зазначає: «Синхронізація артикуляції 

до відтворення звуку – вічна проблема, і, за великим рахунком, це завжди 

помітно в фільмах-операх. Я вважаю за краще варіант, коли з кількох живих 

вистав монтуються найкращі фрагменти і робиться DVD. Зніматися в кіно – 

це зовсім інша історія. Я б дуже хотів спробувати, але тільки без співу!» [52].  

Подібне ставлення – і до студійних записів: «Типовий «цифровий» звук 

– дитя нашого часу. Слухаючи свої студійні роботи, шкодую, що епоха 

аналогових записів минула. У них була особлива «аура», якій мені страшенно 

не вистачає сьогодні» [52]. Серед виданих Й. Кауфманном записів – опери 

(їхня стильова та жанрова різновекторність дійсно вражає)11.  

Важливим, як вже зазначалося, є те, що творча діяльність Й. Кауфманна 

не обмежується одним лише оперним репертуаром. Також показовим є 

інтерес соліста і до камерної музики. У дискографії Кауфманна налічується 

велика кількість камерних творів Ф. Шуберта. Величезним попитом 

користуються його концертні виступи, навколо яких завжди є ажіотаж. 

                                                        
11 На СD видано: Marschner. Der Vampyr. Capriccio (DELTA MUSIC), 1999 (дир. Froschauer); Weber. Oberon. 

Philips (Universal), 2005 (дир. Джон-Эліот Гардінер); Humperdinck. Die Königskinder. Accord, 2005 (запис з 

фестиваля в Монпельє, дир. Филип Жордан); Puccini. Madama Butterfly. EMI, 2009 (дир. Антоніо Паппано); 

Beethoven. Fidelio. Decca, 2011 (дир. Клаудіо Аббадо); на DVD: Paisiello. Nina, o sia la pazza per amore. 

Arthaus Musik. Opernhaus Zürich, 2002; Monteverdi. Il ritorno d’ Ulisse in patria. Arthaus. Opernhaus Zürich, 

2002; Beethoven. Fidelio. Arthaus Musik. Opernhaus Zürich, 2004; Mozart. La clemenza di Tito. EMI classics. 

Opernhaus Zürich, 2005; Schubert. Fierrabras. EMI classics. Opernhaus Zürich, 2007; Bizét. Carmen. Decca. A 

Royal Opera House, 2007; Strauss. Der Rosenkavalier. Decca. Baden-Baden, 2009; Wagner. Lohengrin. Decca. 

Bayerische Staatsoper, 2009; Massenet. Werther. Decca. Paris, Opéra Bastille, 2010; Puccini. Tosca. Decca. 

Opernhaus Zürich, 2009; Ciléa. Adriana Lecouvreur. Decca. A Royal Opera House, 2011. 
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Незвичайним став концерт за участю Йонаса Кауфманна і сопрано Ані 

Кампе - кульмінація фестивалю «Зірки білих ночей» (2011). Цікаво, що були 

виконані цілком перший акт і друга картина другого акту опери «Валькірія». 

Концерт мав назву «Вагнер-гала» і цікавий насамперед досвідом концертного 

втілення образу Зигмунда, у партії якого нещодавно Й. Кауфманн з тріумфом 

дебютував в Метрополітен Опера. Попри концертне виконання співак 

продемонстрував й сценічну рухливість, й прекрасну акторську гру, й 

бездоганний вокал в складній партії. 

Й. Кауфманн брав участь у концертній програмі «Хворостовський і 

друзі». Зірковий дует виконав сувору і важку програму, основу якої склали 

фрагменти з італійських і французьких опер. У концерті проявилася 

віртуозна майстерність солістів. 25.11.2013 року Йонас Кауфман дав єдиний 

концерт в Москві, другий після виступу з Д. Хворостовським, де у супроводі 

Державного академічного симфонічного оркестру імені Є. Светланова 

(диригент Йохен Рідер) прозвучали арії з опер Дж. Россіні, Ж. Бізе, 

Ж. Массне, Дж. Верді. «Це фантастика і щастя для мене – виконувати велику 

італійську класику. А виконувати сцени з “Отелло” Верді – справжнє 

емоційне потрясіння. Я настільки поринаю в цю музику, що буквально 

відчуваю навіть фізичний біль героя», – зазначає Й. Кауфманн в інтерв’ю [7]. 

Йонас Кауфманн дебютував в знаменитому концерті «Остання ніч prom-

концерт» (12 вересня 2015 р.), який транслювався в прямому ефірі з Лондона 

(Королівський Альберт-Холл), де виконував арії Дж. Пуччіні, в тому числі 

«Nessun dorma». В концерті під відкритим небом в Мюнхені він співав з 

Анною Нетребко, Томасом Хемпсоном, Оленою Жидкової та Ільдаром 

Абдразаковим. Вишукано Й. Кауфманн звучить в дуетах з Е. Гаранча (Tu qui, 

Santuzza), Рене Флемінг (La Rondin, Puccini), Н. Дессей (Le Corum, 

Montpellier; Romeo & Juliette Duet, Montpellie). Програми, які заслуговують 

на увагу – Tutto Verdi (з Р. Віллазоном та П. Домінго), з Анною Нетребко і 

Ервіном Шротта (2011) та ін. Виконання Й. Кауфманна з оркестром завжди 

підкреслює його сценічність (при в цілому статичній поведінці), голосову 
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пластику, силу голосу, вміння співати різноманітний репертуар. Подібні 

концерти продовжують традицію, започатковану Л. Паваротті, П. Домінго, 

Х. Карерасом (невипадково Й. Кауфманн співав з усіма ними). З останніх 

знаменних концертних виступів відмітимо, зокрема, концерт «Sehnsucht» 

(Пристрастне бажання), в якому Йонас Кауфманн виконав арії з німецьких 

опер за участі оркестру Мюнхенського радіо12).  

Маючи неабияку популярність серед різних верств населення, Кауфманн 

звертається також і до альбомного формату запису. Вражає кількість виданих 

ним записів сольних альбомів13, серед яких важливе значення мають «Арії 

Верді» та «Арії веризму». Цікавими є його роздуми в інтерв'ю про останнй 

альбом [199], де співак зазначив: «Веризм – це стиль, в якому багато речей 

дозволені. Емоції тут більш важливі, ніж вокальний професіоналізм, якість 

співу. У веризмі можна створювати образ без химерної вокальної техніки, 

віртуозності. Техніка, звичайно, має бути присутня, але це не головне. Голос 

в веризмі використовується тільки як провідник, передавач для емоцій і 

нічого більше. Виконання ролей у веристських операх вимагає не тільки 

фізичної та технічної витривалості, а й ментальної витривалості теж, 

оскільки для цього потрібно повністю викласти душу» [199]. Й. Кауфманн 

протиставляє Пуччіні іншим композиторам-веристам, оскільки у Пуччіні 

присутній власний особливий стиль, в якому емоції найбільш оголені. 

Основні труднощі при виборі арій для цього альбому для співака полягали в 

тому, щоб зіставити їх разом, виявити певний зв'язок у послідовності 

                                                        
12 Запис за посиланням: https://www.medici.tv/ru/concerts/jonas-kaufmann-german-arias-sehnsucht/ 
13 «Richard Strauss. Lieder». Harmonia mundi, 2006 (c Хельмутом Дойчем), «Romantic Arias». Decca, 2007 

(дир. Марко Армільято), «Schubert. Die Schöne Müllerin». Decca, 2009 (з Хельмутом Дойчем), «Sehnsucht». 

Decca, 2009 (дир. Клаудіо Аббадо), «Verismo Arias». Decca, 2010 (дир. Антоніо Паппано)), ораторій та 

кантат (Schoenberg: Die Jakobsleiter, CD, Harmonia Mundi, 2003), Henschel, Kaufmann, Kammer, Meier, 
Rügamer, Azesberger. Dirigent: Kent Nagano; Beethoven: 9. Sinfonie (CD, Hänssler, 2002) Nylund, Vermillion, 

Kaufmann, Selig. Dirigent: Roger Norrington, Livemitschnitt, Stuttgart 2002), Sehnsucht CD, Decca 2009; Hugo 

Wolf: Italienisches Liederbuch; Jonas Kaufmann, Diana Damrau, Helmut Deutsch (Live recording 2018); You mean 

the world to me (CD / Download, Sony Classical 2014); Arias from Mozart, Schubert, Beethoven and Wagner with 

Michael Volle (Baritone), Mahler Chamber Orchestra, Conductor: Claudio Abbado (recorded 2008); Dolce 

Vita (CD / Download, Sony 2016); Dalla: Caruso / Leoncavallo: Mattinata / Rota: Parla più piano / Tagliaferri: 

Passione / Ferilli: Un amore così grande / Musumarra: Il Canto / d'Anzi: Voglio vivere così / Cardillo: Cor 'ngrato / 

de Curtis: Ti voglio tanto bene; Non ti scordar di me; Torna a Surriento / Cottrau: Fenesta ca lucive / Gastaldon: 

Musica proibita / Bixio: Parla mi d'amore, Mariù / Modugno: Volare / de Crescenzo: Rondine al nido /Sartori: Con 

te partirò / Merritt: Il libro dell'amore Orchestra del Teatro Massimo di Palermo, Conductor: Asher Fisch;The 

World of Jonas Kaufmann. 2009. Decca Music Group Limited. 

https://www.medici.tv/ru/concerts/jonas-kaufmann-german-arias-sehnsucht/


97 

 

 
 

номерів, тобто, скласти концепцію. Також соліст вирізняє арію з «Паяців», 

вважаючи її дуже складною в плані реалізації емоційного плану. Важливим 

для нього було знайти номери з опер, які, на жаль, зараз призабуті 

(наприклад, «Сільська честь» П. Масканьї), відновити інтерес публіки до них. 

Оперу «Богема» Й. Кауфманн в інтерв’ю також вважає незаслужено забутою, 

такою, що вийшла з поля зору більшості оперних театрів світу, незважаючи 

на те, що партія Рудольфа наповнена безліччю виразних засобів, в яких 

яскраво може виявитися краса тембру соліста. 

Й. Кауфманн проявляє інтерес також до арій з оперет. Наприклад, 

альбом «Wien» являє собою колекцію найбільш популярних віденських 

мелодій з оперет Ф. Легара, Е. Кальмана, Р. Таубера, Р. Бенацький, 

П. Абрахама, Е. Кюннек, таких, як «Весела вдова», «Летюча миша», 

«Віденська кров» і багатьох інших унікальних пісень Відня, хітів з фільмів 

Р. Шольца (Robert Stolz), Х. Мея (Hans May), В. Р. Хайманн (Werner Richard 

Heymann), М. Споланський (Mischa Spoliansky); «Glück, das mir verblieb» 

Е. В. Корнгольда. У записі альбому (Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, 

диригент Jochen Rieder) також брала участь сопрано Р. Вілліс-Шольцен 

(Rachel Willis-Sørensen). 

В одному з інтерв’ю (з Б. Ретт) співак розповів про культуру віденських 

пісень, які вважає маленькими шедеврами, що напряму пов’язані зі 

звичайним життям. Зокрема, в його альбомі Wiеn серед усього іншого 

присутні дві пісні з фільму 1935 року («Heut ist der schönste Tag in meinem 

Leben» / «Сьогодні – найкращий день мого життя») австрійського режисера 

Йозефа Шмідта (Joseph Schmidt). Так, поряд з титульної піснею там присутня 

і «Es wird im Leben dir mehr genommen als gegeben» («Ти береш від життя 

більше, ніж даєш»). Коментуючи свій вибір, Й. Кауфманн говорить: «Слід 

просто залишити речі такими, якими вони є, тому що вони не можуть бути 

іншими, їх не можна змінити. І жити далі вільніше. Але “Es wird im Leben” 

дуже сильно “застряє в серці”, оскільки практично у кожної людини є досвід 

нещасливого кохання, це співзвучно дуже багатьом людям. Я думаю, для 
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цього фільму Ганс Мей з цими двома піснями хотів домогтися яскравого 

контрасту між реальним життям і тим життям, яке хочуть зображати, вдаючи 

що все оточені тільки щастям і радістю» [208]. В деяких піснях життя 

ідеалізоване, йдеться про щастя в маленьких повсякденних дрібницях («Café 

in Hernals»). Співак говорить, що хотів би своїм виконанням заново відкрити, 

показати під іншим кутом унікальність старого Відня.  

Віденські романси, що представлено в альбомі, іноді досить невигадливо 

оркестровані, частково звучать з зовсім камерним супроводом на зразок 

камерного оркестру. Зате в цій музиці, вважає Й. Кауфманн «є можливість 

висловити величезний вокальний потенціал: від наповненого оперного 

голосу і до інтонацій шансон мистецтва. Це наступна причина, чому я так 

люблю цей репертуар. Захоплює ця багатогранність і виникає почуття, що ти 

сам можеш заново відкрити класичні віденські оперети «срібної Ери» – від 

Легара та Кальмана до джазу і шлягерів Пола Абрахама. І не менш 

захоплюючим є жанр «Віденського романсу» – від класичного виконання 

Роберта Штольца (Robert Stolz), як в «Im Prater blühn wieder die Bäume» або 

Германна Леопольди (Hermann Leopoldi) з його чудовою піснею «Kleinen 

Café in Hernals» і до Георга Крайслерса (Georg Kreislers) «Der Tod, das muss 

ein Wiener sein». Це майже як історія культури Відня, виражена в звуках, 

оформлена в звучанні. І якщо в тій чи іншій композиції час від часу може 

зустрітися танго або фокстрот, то червоною лінією у всій цій історії 

відзначений, звичайно ж, вальс. Коли співаються твори Гернальс, Грінцинг і 

Зіверінґ (Hernals, Grinzing und Sievering) – чи не є це даниною традиції, що 

бере початок від Франца Шуберта? Я думаю, тут є трохи від теми 

«самотності в природі», яка йде не стільки від Шуберта, скільки від природи 

як такої. Хто хоча б раз проводив літо у Відні, тому потім завжди не 

вистачатиме цього відчуття природи. Через більш високого розташування, в 

цьому місті завжди дме свіжий вітер і можна забути про спеку, яку 

відчувають жителі більш низинних міст» [208]. 
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Також співак намагається популяризувати жанр опери, звертається в 

своїй творчості і до жанру кросовера та популярної музики. Так, в одному з 

відповідей на питання, чи дозволить він використовувати своє зображення 

для створення, наприклад, комп'ютерної гри за мотивами опери, він не 

замислюючись відповів: «Якщо це приверне до неї молодь, – звичайно, так» 

[51], що показує широту його поглядів на сучасну культуру і мистецтво. 

Все вищезгадане дозволяє вважати Й. Кауманна як глибокого та 

вдумливого музиканта, який не дозволяє собі розслаблятися та постійно 

вдосконалюється. Так, у розмові з Пітером Фесслахером [203] Й. Кауфманн 

зазначає: «Як і багатьом творчим особистостям, мені доводилося переживати 

кризи в кар'єрі, брати паузу на якийсь час, а потім знову відновлюватися для 

діяльності оперного соліста було непросто. У перший час ти відчуваєш шок, 

що твій голос і твоє тіло не може нормально функціонувати. Тут присутній 

також і певний психологічний дискомфорт. Психологічно відчувається тиск 

ситуації, що довго не виступати на сцені ти не маєш можливості, що хтось 

займе твоє місце, що потрібно якомога швидше повернутися до нормальної 

діяльності соліста. Більшу перерву, ніж на 5 місяців соліст просто не може 

собі дозволити. У моєму календарі, який розписаний на кілька років вперед, 

немає місця навіть для звичайної застуди тривалістю 7-14 днів» [203].  

Відносно режисерських вимог і сценічного акторської майстерності 

Й. Кауфманн зауважує: «Коли я перебуваю на сцені, я завжди виконую немов 

би дві ролі. Перша – цілком пов'язана з музичним матеріалом, коли я співаю. 

Вона характеризується великою активністю, інтенсивністю, іронією, 

напруженням емоцій і пристрастей. Друга ж роль здебільшого пасивна, вона 

відноситься до тих моментів, коли я не співаю. Тому що в такому випадку 

потрібно включати акторську гру, висловлювати почуття і події за 

допомогою рухів, а не за допомогою голосу. Для оперного соліста це дуже 

важко поєднувати. Коли я починаю працювати над новою роллю, я 

намагаюся якомога уважніше ознайомитися з сюжетом і часто задаю питання 

“чому?” Чому мій герой вчиняє саме так, а не інакше, що змушує його 
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здійснювати певні дії. Таким чином, це допомагає мені більше вникнути і 

зрозуміти характер персонажа, необхідно завжди ставати на його місце, 

постійно рефлексувати. Тільки при всебічній роботі над музичним текстом 

досягається висока якість виконання» [там само]. 

В наступних підрозділах звернемося до інтерпретацій Й. Кауфманном 

творів різних жанрів та стилів, з метою виявити константні та мобільні 

параметри його співацько-виконавського стилю. 

  

2.2. Жанр Liederabend'а в творчій практиці співака 

 

Якщо в оперній ґалузі співак на сьогоднішній день є одним з 

найзатребуваніших тенорів світу та визнаний широким загалом, то його 

камерні програми з творів Р. Вагнера, Дж. Верді, Ж. Массне, Дж. Пуччіні, 

Р. Штрауса, Ф. Шуберта, Ж. Бізе, Дж. Паізіелло, Ф. Шуберта, Г. Малера – 

предмет особистих вподобань. Камерне виконавство і виступи з 

симфонічним оркестром – важлива грань творчості Й. Кауфманна, він завжди 

ретельно до них готується. Майже кожного року зі своїм постійним 

акомпаніатором Гельмутом Дойчем він робить нову програму Lieder (подібні 

концерти отримали назву «лідерабенди»). У цих концертах особливий вибір 

співака падає на німецький репертуар, в тому числі – камерні твори Густава 

Малера. З цим автором він відчуває на особливій спорідненості, про що 

висловлювався не раз. Вже виконані більшість романсів, «Пісня про Землю», 

«Пісні про померлих дітей» (спеціально для співака молодий керівник 

Бірмінгемського оркестру Андріс Нельсонс розшукав ніколи не виконувався 

варіант в тенорової тональності - на малу терцію вище оригіналу).  

Підкреслимо, що як концерти з симфонічним оркестром (під відкритим 

небом в Мюнхені, Tutto Verdi, «Зірки білих ночей», «Гала Вагнер» ; виступи 

з А. Нетребко, Т. Хемпсоном, Н. Дессей, Е. Гаранча, Р. Флемінг, 

Д.Хворостовським) завжди демонструють видатні акторські здібності 

співака, його сценічність, сильний голос та бездоганну техніку, так це 
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стосується й програм Lieder (або «лідерабендів»), які він представляє публіці 

разом з постійним партнером Гельмутом Дойчем (фортепіано). Особливістю 

таких камерних вечорів є увага співака до німецького репертуару. Доробок 

Й. Кауфманна в сфері камерного музикування (в паралель до створених ним 

оперних персонажів та концертних виступів з оркестром) заслуговує на 

окреме дослідження, без якого неможливе усвідомлення цілісності його 

виконавського стилю. 

Що стосується досліджень камерно-вокального виконавства, то 

пошлемося на дисертації І. Герсамії [27], Т. Мадишевої [89], Т. Лимаревої 

[86]. Зокрема, Т. Лимарева виявляє найбільш характерні «структури 

звукового тексту вокально-виконавської інтерпретації як форми вираження 

творчості співака й як явища художньої культури» [86, с. 23], а також 

встановлює деякі загальні закономірності «в побудові звукових виконавських 

текстів» [там само]. Проте автор робить висновок про те, що вокально-

виконавська інтерпретація «моделюється як семантична капсула, де сферою 

діяльності виконавця є периферійна зона, а ядро належить авторам 

графічного тексту – композитору і поету» [там само], з яким ми, 

досліджуючи виконавську діяльність Й. Кауфманна не можемо погодитися. 

Модель камерного-вокального виконання як діалогу пропонує 

Є. Степанідіна. Досліджуючи проблему діалогічності вокальної та 

фортепіанної партії (як «системи, за правилами якої будується твір»), авторка 

вирізняє діалогічні відносини в нотному тексті та діалог епох та стилів, що 

має вияв як по відношенню до твору, так й до виконання, та виокремлює 

наступні різновиди діалогічних пар: Діалогічна пара «слово-вокальна 

партія», «слово-фортепіанна партія» (при синхронній взаємодії «учасників» 

діалогу; діалог «персонажів» в рамках вокальної партії, вокально-фортепіанні 

епізоди – сольні фортепіанні та вокальні фрагменти (при діалозі «по 

горизонталі», або діахронному зрізі); діалоги «автор-виконавці», «вокальна 

партія-співак», «текст фортепіанної партії-піаніст», «співак-акомпаніатор», 

«вокальна та фортепіанна партія» [138, с.9], а також вказує на такі різновиди 
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співвідношення вокальної та фортепіанної партій як головування голосу або 

паритетність партій [138, с.10]. 

Нагадаємо, що Г. Ципін [167], досліджуючи феноменологію творчості, 

одними з основних вважає такі настанови артиста як: 1) «необхідність у 

вольовій дії»; 2) перевтілення «треба» в «хочу» (тобто бажання творити), 3) 

наявність внутрішньої позиції («для кого грати»?), тобто діалог митця з 

Іншим («власним» слухачем, собою). Всі ці настанови, безумовно, можна 

позначити щодо творчості Й. Кауфманна, зокрема, стосовно лідерабендів. За 

словами співака, віднайдена ним «камерна форма» Liederabend'а є 

найулюбленішою формою його вислову, хоча й доволі важкою з точки зору 

власне підготовки. Так, в одному з інтерв’ю Й. Кауфманн відмічає: «Мені 

важче було б підготувати такий Лідерабенд для єдиного концерту і 

повторювати його через півроку, або ще через рік-два. Підготовку тоді треба 

починати мало що не знову з початку. Коли ми ставимо оперу, ми довго 

репетируємо, і прем’єрний блок зазвичай від трьох до восьми спектаклів 

підряд. У виставі складається все те, що було знайдено на репетиціях, але і за 

час виконання цієї серії зазвичай є можливість щось поліпшити, відточити і 

відкрити щось нове, тобто дійсно робити музику. Багато років поспіль я 

намагався використовувати такий досвід серії вистав в жанрі сольного 

пісенного вечора і зробити з ним турне» [51].  

Отже, Liederabend («пісенний вечір») за романтичною традицією 

вечірній концерт, в якому виконувалися твори із загальною ідеєю, або одного 

автора (музики чи тексту). Настанова, яку Г. Ципін сформулював як 

«перевтілення “треба” в “хочу”» пов’язана в творчості Й. Кауфманна з 

ретельною роботою над власне концертною програмою, бо лідерабенд – 

особистісний жанр, в якому можливо тонке відчуття довіри та бесіди з 

публікою. «Вольова дія» співака в цьому сенсі – свідоме обрання переважно 

творів авторійсько-німецького репертуару. Зокрема – виконання камерних 

опусів Густава Малера. Ним виконані романси, «Пісня про Землю», «Пісні 

про померлих дітей» (в теноровій тональності на терцію вище за оригінал). 
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Стосовно останнього виконання Т. Белова пише, що «проникнення та 

попадання Й. Кауфманном в образний світ твору є дивовижним, його 

інтерпретація постає в один ряд з класичним записом Д. Фішера-Діскау» [10]. 

У 2011 відмітимо серію концертів з піснями не тільки Г. Малера, а й 

Р. Штрауса (City of Birmingham Symphony Orchestra, дир. А. Нельсон); 

лідерабенд в Бамберзі, Мюнхені та Метрополітен-опера з піснями Ф. Ліста, 

Г. Малера, А. Дюпарка (зокрема, на вірші Гейне та Гете), Р. Штрауса.  

Та все ж таки окрема тема в контексті дослідження виконавського стилю 

Й. Кауфманна – творчість Ф. Шуберта. Так, ще на початку кар’єри він співав 

в опері «Веселий замок сатани», у сезоні 2009/2010 виконав лідерабенд 

Ф. Шуберта «Прекрасна мірошничка», який потім записав. В його 

дискографії є «Зимовий шлях» ((в іншому перекладі – «Зимова подорож»), 

арії з опери «Ф’єррабрас», «Альфонсо і Естрелла» (альбом «Sehnsucht»), за 

участі співака пройшли вистави К. Гута «Ф’єеррабрас». В концерті у 

Музікферайн (1 травня 2014) пролунала рання балада Die Bürgschaft 

(«Порука»). В одному з інтерв'ю він зазначає: «У 19 років Шуберт написав 

музику на баладу Шиллера “Порука”. У ній є елементи, характерні для 

опери; добре чутна зростаюча напруга – вочевидь, йому було приємно грати з 

таким матеріалом. Але, звичайно, Шуберт відомий перш за все завдяки своїм 

симфоніям, камерній музиці і величезній пісенній творчості – такій простій і 

філігранній» [114]. Але, звичайно, саме виконання циклу «Зимовий шлях» 

продемонструвало глибину розуміння та інтерпретації співаком камерної 

творчості Ф. Шуберта та поставив цей запис в один ряд з виконаннями 

П. Шрайєра, Д. Фішера-Діскау, Ханса Хоттера. Поряд з записом (фірми 

SONY) є концертне виконання цього циклу (12.04.2014) в рамках 

концертного турне, про яке співак говорить: «Турне з “Зимовим шляхом” дає 

масу задоволення, з кожним виступом все більше і більше. Пісні Шуберта 

дають прекрасну можливість урізноманітнити мій оперний репертуар. З 

вокальної точки зору виконувати “Зимовий шлях” неважко, та й емоційно 

наповнити його досить просто. Шуберт написав таку прекрасну музику на 
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тексти Вільгельма Мюллера, що у мене як співака просто немає шансу не 

відкритися їм: варто вступити на цей шлях, і тебе захоплять зима і депресія» 

[51]. У «Зимовому шляху» композитор вирішується на зображення 

внутрішнього світу людини в стані безвиході, який з такою силою відтворює 

Й. Кауфманн. «У цих піснях, – каже співак, – той трагічний Шуберт, якого 

часто просто не знають, розкриває тіньові й осяяні ніччю сторони свого буття 

... Людина повинна бути глухою, щоб його не вразили заклики темних сил, 

які так часто прориваються в його фортепіанній музиці, в його Піснях, 

квартетах і симфоніях» [там само]. В інтерв’ю з І. Кухаренком співак 

зазначає, що серед найцікавіших вокальних циклів «Зимовий шлях» – 

«найбільш важливий цикл серед всіх. Наріжний камінь, так би мовити» [79], 

що знаходить віддзеркалення в його інтерпретації. 

Партнер Й. Кауфманна Г. Дойч (Helmut Deutsch) в інтерв’ю про 

створення виконавської версії «Зимового шляху» [204] відмічає: «Для мене 

це найбільш важливий, суттєвий пісенний цикл. Цей цикл знайшов відгук у 

серцях величезної кількості слухачів, вразив дуже багато людей у всьому 

світі. Коли Шуберт в колі друзів поділився ідеєю про створення цього 

музичного твору, в якому так яскраво описується життя простих людей, друзі 

критично сприйняли цю ідею. Йому сказали, що людей це не зацікавить, 

вони підуть додому і будуть жити своїм особистим життям. Кожна пісня 

індивідуальна, у кожної є смуток, як, наприклад, в пісні “Einsamkeit”. Але 

між ними постійно присутні “спалахи” youthfulness and sense of rebellion. 

Іншими словами, якщо у вас все ще є сили сказати “і тепер ми самі – боги” 

незадовго до кінця» [204]. 

Нагадаємо, що дослідники (серед них Г. Остін [182], Г. Гібс [192], 

П. Вульфіус [25], Ю. Хохлов [161]) позначають, що один з тиульних жанрів 

романтизму – пісня та камерний вокальний цикл позначені в трактуванні 

Ф. Шуберта вагомими новаціями. Серед таких вирізняється «стиль пісенного 

жанру», характерними рисами якого П. Вульфіус називає: 
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-демократизацію (пов’язано з особливістю нового романтичного героя, 

«психологічне обличчя якого відрізняється великою конкретністю, 

збагаченої рисами, що відтворює обстановку, в якій протікає той чи інший 

душевний рух, часом навіть з прикметами поведінки дійової особи» [25, с.  

377]); 

- специфічне співвідношення рельєфу і фону (тому велике значення має 

фортепіанна партія, яка не є суто супроводом); 

-прагнення композитора надати пісенним образам «наочність та 

зосередженість насамперед на характеристиці замкнутого стану», що 

розкривається безпосередньо в інтерпретації «Зимового шляху»; 

- обов’язкове включення до вокальної стилістики (поряд з власне 

пісенністю» декламаційного інтонування.  

Тож, у пісні відзеркалилися кращі сторони шубертівського генія, що 

полягають у віднайдені багатогранності психологічних станів людини, її 

шукання, страхи, сподівання. І все це повинно відобразитися в інтерпретації. 

Звернемося до аналізу виконання Й. Кауфманна. У першому романсі 

(«Спокійно спи» або «Добраніч»), яка взагалі повинна презентувати вдаваний 

спокій, можливо, скорботність, що посилюється досить ритмізованим 

супроводом, що відбиває ритм шагу, чути трохи перебільшену, скандовану 

дикцію початкових фраз, яка змінюється звичною м’якістю, і завершується 

на словах «мої кроки безшумні, що не рипнули двері» на піанісимо (співак 

геніально відображає тонким нюансом загальне просвітлення настрою в 

останньому куплеті). 

На контрасті, attacca, звучить бурхливий «Флюгер» з тривожними, немов 

криками, вокальними «спалахами». Цей номер закладає особливу лінію в 

драматургії циклу, пов’язану саме з тривожними відчуттями. Ще яскравіший 

контраст – з наступним номером «Застиглі сльози». На фоні відривістих, 

«крижаних», «гострих» акордів у фортепіано співак веде досить м’яку 

вокальну лінію, досить повільно переходячи від ppp до mf. У «Зледенінні» 

(№4), який продовжує інтонаційно-фактурну лінію «Флюгера», в першій 
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половині романсу голос звучить рівно, в паралель з партією фортепіано. У 

другій частині романсу (на словах «Невже нічого в світі/на згадку не 

знайду?/Страждання вщухне, й пам'ять/Про неї загублю»14) співак знов надає 

голосу сили, виходячи на кульмінацію, акцентуючи декламаційні інтонації. В 

№5 («Липа») співак трохи прискорює (на зрівняння з іншими) темп 

(особливо на початку та в кінці романсу). Не дивлячись на оманливість 

спокою, що презентована в тексті, голос Й. Кауфманна звучить доволі 

напружено (в другій частині), що виявляє підтекст цієї пісні. 

«Повінь» – номер, в якому співак органічно поєднує повноцінне оперне 

ff і найтонше pp. Особливості вокальної драматургії – в швидкому переході 

від одного до іншого нюанса, що надає романсу підкреслено трагічного 

звучання. Контрастом стає наступна зосереджена пісня «Біля річки». На наш 

погляд, №№6-7 драматургічно з’єднані, що виявляється в схожості 

тембрового забарвлення. Від так слова «Сніг, ти знаєш мої мрії.Куди води 

твої йдуть?» (№5) мають сумну відповідь (в ріку сліз). Також у виконанні 

Й. Кауфманна об’єднаний драматургічно з попередніми номерами №7 

(«Спогад»), стаючи своєрідним фіналом цього міні-циклу. Голос звучить 

вкрай напружено та нерівно (особливо на словах «О кожен камінь на бруківці 

Я спотикався на бігу»). В цьому сенсі романси «Блудний вогник» та 

«Відпочинок» в інтерпретації Й. Кауфманна–Г. Дойча стають 

постскриптумом, хоча повільний темп та рефлексивний текст  в романсі 

«Блудний вогник» – «Кожна річка вийде в море, І скорботи в гріб зійдуть» – 

трактований співаком напружено та драматично, а текст «Відпочинку» 

(пов’язаний з алегорією «відпочинок-смерть») презентує ще відчутніше 

голосове напруження. Т. Єлагіна відмічає, що в концертному виконанні 

вражаючою була цезура «на грані», що «солодко грала на нервах слухачів» 

[49]. 

Контрастами насичений №10 «Весняний сон». Закладене в 

композиторському тексті протистояння мажору-мінору й легкої, світлої 

                                                        
14 Дано в перекладі Ю. Гершунської. 
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мелодії та жорстких відривістих, колючих фраз та акордів у фортепіано 

передано співаком з підкресленим драматизмом, що відтворює двоствіття 

мрійливої душі головного героя. Драматургічно продовженням є й №11 

«Самотність», пов’язана з попередніми номерами застиглістю звучання та 

«холодним», майже відстороненим тембром (віддзеркалюючим слова життя 

навколо, а я один ходжу й мовчу»). 

Й. Куфманн є в інтерпретації циклу «Зимова подорож» блискуче 

відтворює закладені в тексті Ф. Шуберта контрасти. Зокрема в №13 – 

«Пошта» контрастність виявлено й на рівні структури куплету (енергійний 

початок куплету, імітація поштового награшу на словах «Десь надворі гомін 

й метушня» – вокальна скорботна та безнадійна, «никнуча» мелодія на 

словах «Не ждеш, що принесуть листа./Чому тоді ти б'єшся так,/Ах, серце?), 

й на рівні штрихової пластики (стакатна манера в першій та легатна – в 

другій половині куплету).  

Цікавий прийм своєрідного «еха» задіяно в №14 «Сивини». Співак тут 

немов зовсім ховає можливості свого голосу – в романсі панує 

декламаційність. На наш погляд, номер – блискучий приклад «театральної» 

вокальності та акторських здібностей Й. Кауфманна. В романсі «Остання 

надія» ефект «втори» залучено на рівні фортепіанний супровід–вокальна 

партія. Драматургічно дзеркальним до «Флюгера» є № 18 «Бурхливий ранок» 

(«Порвала буря темну/тканину сірих хмар»), в якому контрасти ще яскравіше 

виявлені в голосовій пластиці співака. 

За словами Г. Дойча «Трактир» (в іншому перекладі – «Готель») є одним 

з головних романсів циклу («Це найглибша, осмислена і красива пісня з 

усього циклу»). Вона вкрай повільна, і від співака вимагає величезного 

напруження і філігранної техніки дихання. Кауфманн інтерпретує її як хорал, 

а супровід виконується ледь чутним звуком. Таке «виконання на межі» звуку 

і тиші вражає й в попередніх номерах – «Самотність», «Сивини», «Ворон», 

«Остання надія» – розвиток кожної з них подібний до розкручування 
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пружини. В романсі «Готель» таке звукове рішення пов’язане з текстом 

(алегорія з цвинтарем). 

Т. Єлагіна відмічає, що пісні «Сивини» та «Ворон» «здалися особливо 

особистими для соліста по духу», а «останні шість пісень за зростаючою 

напругоюі створювали відчуття пружини» [49].  

Завжди важливим є закінчення циклу. №24 «Шарманщик» (в 

українському перекладі – «Лірник», «Старий лірник», «Катеринщик»), 

безумовно, є однією з най безвихідніших пісень композитора. За засобами 

вона найпростіша (що імітує примітивні награні шарманки), але смисл 

полягає в глибині простої пісні лірника («Та все награва́ мелодію журну,/Й 

звуки катеринки линуть вдалину»). У виконанні Й. Кауфмана–Г.Дойча це 

іншосвівття, життя «після любові», яку відчував головний герой, життя, яке 

дорівнює смерті (Т. Єлагіна почула цей романс «не таким безнадійним, як 

зазвичай. Не застиглість старого, що замерзає на льду, а картинка-спогад про 

вже давнє, що вдболло» [49]). Драматургічно цикл є відкритим, він ставить 

не капку, а багато крапку. Не дивно, що в концерті слухочі не одразу почали 

аплодувати, й декілька секунд панувала шокуюча тиша. 

Є. Шапинська характеризує інтровертність виконавця як можливість 

відчути дихання «іншого світу» [171], а К. Франк вбачає у виконанні 

Й. Кауфманна весь спектр емоцій – «від іронічного, безпорадного прощання 

“Gute Nacht” до помилкової надії “Die Post” і відчаю “Der Leiermann” ... 

Кауфман був схожий не на оповідача, який розповідає здалеку, а на людину, 

що переживає біль в даний момент»[191]. Апофеозом цієї емоції стає 

«Сміливість», яку Кауфманн вважає центром власної виконавської концепції. 

До речі, стосовно настанови творчості, сформульованої Г. Ципіним як 

«наявність внутрішньої позиції» та діалогу, треба відмітити, що Й. Кауфманн 

частіше веде цей діалог із самим собою. Багато зі слухачів відмічають 

інтровертність його виконання «Зимового шляху»: «На своєму “Зимовому 

шляху” Кауфман захоплює слухача глибиною переживання, а не показною 

яскравістю емоції» [10]. Але такий внутрішній діалог вимагає активного 
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слухання. «Кауфмана і Дойча недостатньо чути, потрібно слухати», – вважає 

Т. Белова [там само]. К. Франк у відгуку на виконання «Зимового шляху» 

зазначав здатність Кауфманна «проникати крізь шкіру та психіку 

персонажа», що позначається на партиципативності виконання: «Те, що 

Кауфман був у якомусь іншому світі, не знаючи про свою аудиторію, було 

очевидним. Він пестив і хрипів, плескав фрази і співав крізь зуби» [191].  

Стосовно концептуального виміру інтерпретації Й. Кауфманном 

«Зимового шляху» слід відмітити: цільність та вибудованість виконавської 

форми; свідоме уникнення зайвої експресивності, моно логічність (артист 

з’єднує пісні, створюючи розширений монолог), артистизм (так, Т. Ешлі 

відмічав, що співак виконує цикл «велично, байронічно і метафізично 

зухвало» [181]). 

Наразі відмітимо, що співак виказує думку, що змістовна сутність 

«Зимового шляху» для нього з часов розкривається інакше: «Зараз я співаю 

цей цикл інакше, ніж навіть півроку тому. Нюанси інтерпретації пов’язані, 

скоріше, з особистими змінами. Дорослішання впливає не тільки на стан 

душі, а й на професію, для музиканта це особливо важливо. Та й голос 

змінюється, хоча зміни тембру пов’язані не тільки з віком, але і з тими 

партіями, які я співав. Моя вокальна техніка дозволяє відчувати себе вільно, 

легко і спокійно. Я можу сконцентруватися на інтерпретації, і це допомагає 

вирішувати комплексні завдання у виконанні циклу Шуберта» [51]. Тож, 

можна сподіватися, що нові інтерпретації зокрема шубертівської лірики ще 

попереду. 

 

2.3 Сценічна інтерпретація оперних персонажей 

 

Опера – той жанр, в якому талант Й. Кауфманна проявляється в повну 

силу і в усій його різнобічності. В інтерв'ю співак не раз відзначав, що саме 

робота в оперному форматі з Джорджо Стрелером в 1998-му році над «Cosi 

fan tutte» зумовила його акторський «прорив», який позначився на всій його 

подальшій творчості. Потужна дискографія співака, звичайно, вимагає свого 
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осмислення. В даному підрозділі зупинимося лише на деяких сценічних 

образах, виокремивши: 

- трактування образу Фауста (на різних прикладах оперно-

ораторіального жанру);  

- вагнерівських персонажів (в аспекті поєднання німецьких та 

італійських традицій співу); 

- інших найбільш значних для оперного доробку Й. Кауфманна 

персонажів, що демонструють шлях артиста до шуканої в межах 

пропонованого дослідження сформованості співацько-виконавського стилю. 

 

2.3.1 Концептуалізм образу Фауста (твори Ф. Бузоні, Ш. Гуно, 

Г. Берліоза) 

 

У достатньо об’ємному репертуарі Й. Кауманна окремим пунктом 

можна вирзнити фаустіанську тему взагалі, та, зокрема, – інтерпретацію 

співаком образу Фауста, до якого він раз у раз повертається і який творчо 

переосмислює. Так, ще на початку кар’єри він брав участь у виставі «Доктор 

Фауст» Ф. Бузоні в епізодичній ролі Студента (1999), більш серйозна робота 

– виконання «Фауст-симфонії» Ф. Ліста (2011, до 200-річчя Ф. Ліста він 

виконав сольну партію), арій з «Мефистофеля» А. Бойто, що було включено 

до сольного диску «Verismo Arias» (2010). Окремої уваги варто «Осудження 

Фауста» Г. Берліоза (2002) – новаторська вистава, в якій Й. Кауфманн 

блискуче впорався з важкою теноровою партією в сценічній версії цієї 

ораторії. Для творчості Й. Кауфманна характерно неодноразове звернення й 

до «Фауста» Ш. Гуно. Його перший досвід втілення головної ролі – 2005 р., 

Цюріхська опера, за 6 років з’явилася постановка в «Метрополітен-опера». 

Вважаємо, що доробок співака в інтерпретації цього багатого й 

неоднозначного образу потребує спеціального дослідження. Тож, основним 

завданням цього пункту є формулювання основних рис трактування образу 
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Фауста в інтерпретації Й. Кауфманна з точки зору параметрів його 

виконавського стилю. 

Звернемося до трактовок Й. Кауфманном образу Фауста. Співак в 

одному з інтерв’ю зізнався, що для нього ідеальне втілення – у поемі Гете, а 

для його адекватного переносу на оперну сцену знадобився би об’єм 

вагнерівської тетралогії [18]. До того ж важливо, що співак завжди перечитує 

оригінал тексту. В інтерв’ю Б. Ретт на запитання чи справедливим є вираз 

Карла Крауса «Те, що розділяє (відрізняє) німців та австрійців – це спільна 

мова»? Й. Кауфманн відповів: «Я думаю, Краус говорив це відносно 

верхньонімецької мови в порівнянні з діалектами. Коли в повоєнний час 

відбувалося поділ окупованих земель, була навіть думка створити 

Альпійську Республіку, в яку входили б Баварія, Австрія та Південний 

Тіроль. Як це функціонувало б на ділі, я не знаю. Але щодо менталітету, я 

думаю, це висловлювання добре підходить» [208]. 

Втіленням німецької мистецької ідеї для співака стала легенда про 

Фауста. Перша його робота – роль Студента в незакінченій опері Ф. Бузоні 

«Доктор Фауст». Дж. Горовиць (Joseph Horowitz) відзначав, що її музика 

«дивної краси», а трактовка персонажів відрізняється «елегійним спокоєм»: 

«Його Мефістофель відображає інтелектуальний фаталізм Бузоні, його Фауст 

– невгамовний ідеалізм. Його поєднання серйозних екзистенційних пошуків 

із фелліноподібною залежністю від фантастики і гротеск – це знову ж таки 

подвійна подвійність» [196]. Ф. Бузоні сконцентрувався на старій легенді, 

уникаючи лінії «Фауст-Маргарита» і деякі режисери цікаво осмислюють 

концепцію композитора15. Зокрема, Ентоні Бомон (Antony Beaumont) 

представив виставу як «віртуальну подорож, що відбувається виключно 

всередині голови Фауста, а не у зовнішньому світі» (за словами Й. Горовиця 

                                                        
15 Виставу 1999 р. можна послухати на запис: 

https://yandex.ua/video/preview/?text=%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%80%D1%83%D1%87%D1%87%D0%B

E%20%D0%B1%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B8-

%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80&path=wizard&parent-reqid=1616797642216218-

1314819339304245040800101-production-app-host-man-web-yp-

135&wiz_type=vital&filmId=529440038239930281&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3

DuE5FE1hauuA 
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[196]), відтак Фауст і Мефістофель однаково одягнені і немов би зображують 

дві сторони однієї складної особистості. Умовними є й всі персонажі 

(наприклад, студенти Віттенберга – арлекіни з білим лицем), що підкреслює 

«дивність і нереальність людей та подій» [196]. 

Роль Студента тут у Й. Кауфманна прохідна, але важлива як перше 

торкання до теми, що стала наскрізною у творчості співака. Крім того 

вважаємо за потрібне висловити думку, що саме звернення до творчості 

Ф. Бузоні стало поворотною точкою в системі цінностей Й. Кауфманна. 

Естетичні ідеали композитора, що увиразнені в позиціях «абсолютної 

музики», «єдності музики» та ін. мали б скласти парадигму того, що автор 

називав «новою музикою» та концепцією «юної класичності». Так, він 

наполягав в музичному театрі на функції «видовищного», для чого ввів ряд 

понять, таких як Schlagwort (підказка). За думкою Бузоні, як вказує 

І. Заславська [57], саме підказки (мовні, оптичні – манера поведінка чи 

костюм, сценічні – декорації) підказують нам те, «про що немає потреби 

говорити ні в тексті, ні в музиці, і тим більш докладно описувати» [57, c.11]. 

Першим серйозним зверненням до образу Фауста стала вистава 

«Осудження Фауста» Г. Берліоза Королівського театру «Ла Монне» 

(Брюссель, 2002, режисер Антоніо Паппано, режисер-сценаріст Roland 

Aeschlimann). Є. Цодоков відмічає: «Треба чітко розуміти, що Фауст у 

Берліоза з точки зору амплітуди вокально-стилістичної трактування ширше 

Фауста Гуно» [165] і те, що достатньо молодому тенору було доручено цю 

роль – просто знахідка режисера. Твір Г. Берліоза стоїть на межі опери та 

ораторії, адже композитором дано назву: опера у 4-х частинах (драматична 

легенда для оркестру, солістів та хору), у зв’язку з чим композитором 

посилено роль оркестру, а режисура будується за принципом комбінації 

окремих сцен (Є. Цодоков навіть пише про «мозаїчність» [165]). Композитор 

і драматург, Г. Берліоз, спираючись при написанні на французький переклад 

гетівського твору, дещо переосмислює його, розставляючи власні акценти в 

цій історії. Це, однак, не зменшує ролі Фауста, яку в оперній практиці 
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співають як ліричні, так й драматичні тенори. Й. Кауфманну вдається 

трактувати цей образ водночас й лірично, й драматично (Є. Цодоков називає 

його «драматичним універсалом»). Це відчувається вже у першій дії – в арії і 

сцені Фауста. Його тут зазвичай зображують (в сценічних версіях) літньою 

людиною, яка прокидається серед своїх книг і помічає прихід весни як пори 

оновлення. Він співає про те, як чудово, що знов весна, як добре жити далеко 

від людей, одному, він дивиться як співають й танцюють сільські жителі, як 

радіють вони природі й святу. Г. Берліоз так будує сцену, що настрій раптово 

змінюється («на словах «Це сини Дунаю готуються до битв»16), і ще раз – 

після великої оркестрової інтродукції («Без жалю я покинув поля, де мене не 

залишала туга. З тугою повертаюсь я у рідне місто. Як я страждаю!»). Вся ця 

дуже різнопланова сцена приводить до відчаю Фауста та призиву («О, 

темрява, прийди! Пролий бажану отруту і хай вона осяє чи вб’є мій розум»). І 

знов – Фауст чує піснеспіви і згадує дитинство, молитви й повертається до 

світла («Моя нетверда віра повертається і дарує мені спокій»), в музиці 

відчувається майже релігійний екстаз («я плачу. небо знову мене знайшло!»), 

зразу після чоло з’являється Мефистофель. 

Отже, вся перша сцена Фауста триває майже півгодини і потребує геть 

різких, але істотних перевтілень. У постановці 2002 р. на сцені – мінімальні 

декорації (символічний величезний червоний олівець як знак книжного 

знання), а сам Фауст у відтворенні Й. Кауфманна – молода й приваблива 

людина17. Відсутність зайвих предметів на сцені максимально концентрує 

увагу на солісті й вимагає від співака неабиякої акторської роботи, з чим він 

блискуче справляється. Особливо вражають його відчай, а потім – вкрай 

ніжне звернення до Христа й спроба знов здобути віру. 

Взагалі Й. Кауфманн блискуче трактує образ Фауста, він дуже природній 

у цій авангардовій постановці, різноплановий актор як в соло (арія-гімн 

природі ч.1, ч.2, картина 1, ч. 4, картина 2), та і в дуетах з Мефістофелем 

                                                        
16 Переклад українською – автора дисертації. 
17 Запис за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=GeaAyyRAdjo 
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Жозе ван Дамом (ч. 2, картини 1, 2, ч. 4, картина 2), Маргаритою (ч. 3). 

Перевтілення Фауста відбуваються дуже швидко: в сцені з Мефистофелем 

(ч.2) недовіра («жалюгідний демон, покажи мені свої чудеса») змінюється на 

бажання відчути життя; у 3 частині в голосі Й. Кауфманна відчутне 

передчуття любові («Я відчуваю наближення прекрасної мрії») і дійсний, 

безпосередній прихід кохання («Ангел мій, твій небесний образ осявав моє 

серце ще до того як я дізнався тебе»). Чуттєвість в дуеті з Маргаритою знов 

змінюється на пристрасть («душа охоплена любовним захопленням і 

нудиться ненаситним бажанням. П’янить любов, а божевілля множить 

невгамовні бажання. Щастя кличе мене і я його не втрачу!»). Вершиною цієї 

опери можна вважати останні сцени Фауста, де спочатку звучить гірко-

екстатичний гімн природі (віддзеркалення початкових настроїв героя – 

«Природа! Безгранична! Неосяжна!») який змінюється відчаєм («Вийте, 

дрімучі ліси, руйнуйтеся, скелі») і відчайдушною сміливістю на грані зі 

смертельним страхом («Боже, нас переслідує монстр! Жах! Які жахливі 

крики! Вони хльостають мене своїми жахливими крилами») у сцені страти 

Фауста в пеклі (Й. Кауфманн тут навіть переходить на крик, що з ним 

трапляється нечасто).  

Підсумуємо. На наш погляд, й ця вистава, й акторсько-співацький склад 

(Мефістофель – Жозе Ван Дамм, Маргарита – Сьюзан Грам), й інтерпретація 

Й. Кауфманна – блискучі. Підкреслений співаком лірико-драматичний ухил 

цього образу, безумовно, заслуговує на те, щоб залишитися в золотому фонді 

записів оперної класики.  

У кар’єрі Й. Кауфманна є ще одне звернення до «Осудження Фауста» 

Г. Берліоза – у Паризькій постановці Алвіса Херманіса 2015 р. Це сучасна 

вистава з великою кількістю проекцій і хореографії. Головний герой 

Й. Кауфманна виглядає більш драматично, ніж в постановці 2002 року, де 

переважало все ж-таки ліричне амплуа. Драматизм підкреслено поринанням 

у електронно-примарний світ, який може й стає для людства дійсним пеклом. 

Герой Й. Кауфманна у цій виставі – не юнак, він людина з досвідом, якій є 



115 

 

 
 

що втрачати у житті. Його голос майже протягом всієї опери звучить з 

напругою (особливо відзначимо арію «Заклик до природи» з 4 ч.)18 й 

демонструє переконання співака, що Г. Берліоз написав «таку незвичайну 

музику, яка звучить дуже сучасно» [19]. В інтерв’ю «Еuronews» Й. Кауфманн 

каже: «Цей сюжет зачаровує. Беручись за таку роботу, ми повинні вирішити, 

розповідаємо ми просто про якусь людину на ім’я Фауст, або ж ми говоримо 

про вічну спокусу людини перед злом» [19].  

Все це, безумовно, підкреслено режисерською роботою – за концепцією 

А. Херманіса Alter Ego Фауста у XXI ст. є вчені-фізики, серед яких 

С. Гоккінг і все, що відбувається на сцені – фантасмагорія, яку герой вважає 

за правду (згідно ідеям С. Гоккінга майбутнє – за освоюванням людьми 

інших планет, тому в сценографії так багато ірреальних деталей). 

Ю. Ніколаєвська вказує, що в цій постановці втілилася ідея «оперної вистави 

як виміру катастрофи (імплозійна стратегія)» [108, c.463], тому «велика 

кількість проекцій на сцені – нагадування про електронно-примарний світ, 

який поступово стає для людства дійсним пеклом» [там само]. За концепцією 

А. Херманіса Alter Ego Фауста у XXI ст. є вчені-фізики, серед яких С. Гокінг, 

і все, що відбувається на сцені – фантасмагорія, яку герой вважає за правду 

(згідно ідеям вченого, майбутнє – за освоюванням людьми інших планет, 

тому у сценографії так багато ірреальних деталей). 

Й. Кауфманн в цій виставі більш рухливий у різних сценах, сум’ятний, 

пристрасний, його рухи видають неспокій. Але його вокал – бездоганний. 

К. Богопольська у рецензії на виставу пише: «Арія ”Заклик до природи” була 

виконана Йонасом Кауфманом так віртуозно, що зал вибухнув оплесками, то 

ж можна сказати і про попередній любовний дует з Софі Кох, дуже 

емоційною Маргаритою» [16]. Цікавим є й факт осягнення Й. Кауфманном 

берліозівської драматургії: «Берліоз ніколи не збирався писати оперу від А до 

Я, він писав на тему Фауста, створював окремі твори. Потім вони були якось 

                                                        
18 Прослухати можна за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=E9j49o77ZQY 
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зібрані воєдино. Це дуже складна для постановки опера, але якої 

інтенсивності музика!» [19]. 

Для Й. Кауфманна такий образ Фауста як людини, котра приймає 

виклики сучасності та не долає їх, не перша спроба. Метрополітен-опера у 

2011 р. (режисер Д. Мак-Ануф/М. Desmond McAnuff, Р. Пепе/René Pape – 

Мефистофель, М. Поплавська/Marina Poplavskaya – Маргарита, диригент – 

Я. Незет-Сегуйн/Yannick Nézet-Séguin) поставила «Фауста» Ш. Гуно, дію 

якого перенесено у ХХ ст. Режисер також вдався до пошуків «двійника» 

Фауста і вивів на сцену фізика Р. Оппенгеймера, якому належить відкриття 

атомної бомби. Для співака, безумовно, цікавим був досвід переосмислення 

основного героя, тим більше, що ХХ сторіччя надає безліч варіантів 

перевтілення фаустіанського міфу (нагадаємо, що у 2005 р. Й. Кауфманн 

брав участь у виставі Цюріхської опери (Маргарита – Е. Мозук/Elena Mosuc, 

Мефистофель – К. Коломбара/Carlo Colombara, диригент Патрік Фурнільє; а 

також – у 2012 р., у постановці Wiener Staatsoper, А. Домен/Albеrt Dohmеn – 

Мефистофель, І. мула/Ivna Mula – Маргарита, диригент – А. Алтіну/Alain 

Altinoglu19, в яких його трактовка наближується до традиційної20).  

Й. Кауфманн не вважає Фауста легковажним, він у даній інтерпретації 

співака – харизматичний, не слабкий, не поганий, але підвладний 

диявольським хитрощам: «Він не поганий сам по собі, але договір з дияволом 

штовхає його на ситуації, що вимагають поганих вчинків. Це дуже важке 

завдання – зобразити його симпатичним, незважаючи на його нечесну 

поведінку з Маргаритою, тим більше, що лібрето не дає нам навіть натяку, 

чому він кинув її в скрутну хвилину» [52]. Коментуючи режисерські знахідки 

вистави, Й. Кауфманн зазначає: «Я не думаю, що ця постановка ближче до 

                                                        
19 Прослухати можна за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=MIaOx_GaEbw 
20 До речі, коментуючи власне ставлення до Фауста, Й.Кауфманн зазначив: «Принаймні 95 відсотків усіх 

оперних творів для тенора - це хороша людина, це завжди приємний хлопець, який потрапляє в біду через 

нерозуміння або через зло чи щось інше. Є лише деякі, де це змінюється, і один з них - Фауст, що не 

означає, що Фауст повинен бути дійсно, дійсно страшним, але рішення, які він робить, дуже самолюбиві, він 

дуже погано ставиться до всіх інших, особливо до Маргарити» [189]. У постановці Віденської опери (2012) 

Й. Кауфманн грає разом з І. Мулою (Маргарита). Традиційність вистави сприяє й більш спокійній трактовці 

Й. Кауфманна. Так, першу картину він співає не так несамовито, як у вищезгаданій постановці 

«Метрополітен-опера», а звернення Фауста до Бога було більше схоже на скаргу, ніж на благання. 
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Гете, ніж до Гуно. Мені здається, режисер швидше шукав спосіб донести 

сюжет опери до аудиторії, якій історія ХХ століття набагато ближче, ніж 

часи доктора Фауста. Його ідея полягала в тому, що один з учених, що 

створили атомну бомбу – може бути, Роберт Оппенгеймер, може, хтось ще – 

кінчає життя самогубством після того, як дізнається про трагедію Хіросіми і 

Нагасакі. Історія Фауста і Маргарити є свого роду баченням в момент 

клінічної смерті, з подальшим нещасним кінцем» [52].  

Післяпрем’єрна критика добре відгукнулася на інтерпретацію саме 

Й. Кауфманна. Так, газета «The New York Times» відзначала неабиякий вокал 

співака: «Кауфманн, суперзірка “Met” – був прекрасним, вокально чудовим 

Фаустом. Він співав задумливі та романтичні пасажі з завуальованим темним 

колоритом та ніжною лірикою, і звільняв стриману силу у насичених фразах, 

які увінчані безстрашними високими нотами»21. Це підтвердилося й 

рецензією, що вийшла майже одразу після прем’єри: «Акторство Кауфманна 

у ролі Фауста було однаково вдалим. <...> Його голос у надзвичайній формі, 

гнучкий, сильний, з відтінком баритональних глибин. У сполученні з 

природнім музичним інтелектом Кауфманна він надає кожній фразі форму та 

специфічне забарвлення. Його ”Salut! Demeure chaste et pure” був наповнений 

ніжною лірикою та закінчився радісним та могутнім високим C» [190]. 

Важливо відмітити надзвичайну продуманість та пристрасність 

Й. Кауфмана, з якою він грає в цій постановці. Взагалі кожна фраза 

осмислена, а іноді здається, що інтерпретація співака глибше за 

інтерпретацію власне композитора. Наприклад, у монолозі «Нікчемний світ» 

слова прокляття і заперечення у співака звучать так полум’яно, ревнісно, що 

відчутні гетівські глибини смислу, які підкоряють собі стилістику 

французької ліричної опери. Образ старого Фауста у Кауфманна – одна з 

найкращих його акторських робіт, переданих через вокальну пластику 

                                                        
21 З анотації до офіційного диску Double Tony Award (March 25, 2014, ASIN: B00DPMFE6U). Оригінал 

тексту: «Mr. Kaufmann, a Met superstar… was a handsome, vocally splendid Faust. He sang the pensive and 

romantic passages with veiled dusky colorings and tender lyricism, and unleashed pent-up power in full-bodied 

phrases, capped by fearless high notes». 
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(строфи відчаю, кінцевого розуміння марності земних зусиль співаються 

потужним й «темним» звуком). Теж стосується й любовної лінії з 

Маргаритою. В інтерпретації Й. Кауфманна Фауст – ніжний і дійсно 

закоханий в Маргариту. Т. Єлагіна пише: «Мабуть, ніде досі по-німецьки 

стриманий Кауфманн не втілює так яскраво Бажання, Любов в її 

первородному, грішному сенсі. Хтось заперечить, згадає його палкого Хосе, 

особливо в постановці 2006 року в «Ковент-Гардені», але там надто сильна 

зовнішня спокуса» [52]. Отже, Кауфманівській Доктор Фауст в різних 

інтерпретаціях є виключно образом глибоким і символічним.  

 

2.3.2. Нові грані персонажів опер Р. Вагнера: Лоенгрін («Лоенгрін»), 

Зігмунд («Валькирія»), Парсифаль («Парсифаль»)  

 

Вагнерівський доробок Й. Кауфманна заслуговує окремої уваги. 

О. Шаповал вбачає в творчості Р. Вагнера майже безперервний шлях 

духовних трансформацій: «Усю оперну творчість композитора можна 

уподібнити грандіозному метациклу. Ідея безсмертя виступає смисловим 

знаменником творчої еволюції композитора, підпорядковуючи собі низку 

взаємопов’язаних смислообразів: страждання і співчуття, гріхопадіння і 

спасіння, життя і смерті, Ероса і Агапе, які сполучаються завдяки 

об’єднуючій їх міфологемі Шляху (її можна представити одночасно як 

процес і результат). Остання є символом-еквівалентом духовного сходження 

людського «я» [172, c. 48].  

Можна сказати, що увесь «вагнерівський» шлях Й. Кауфманна став 

шляхом «зростання» до вагнерівського ідеалу. 

Першим його досвідом стала партія Лоенгріна (відкриття мюнхенського 

фестивалю, 2009). Нагадаємо, що у коментарях до опери «Лоенгрін» 

Р. Вагнер акцентує ірреальність персонажа, розуміючи його як символ 

неземної Любові, та людської дійсності: «Серед <...> сумних турбот 

прокинулася в людських серцях споконвічна спрага любові; чим 
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наполегливішою і полум’янішою ставала ця жага під тягарем дійсності, тим 

менше було можливостей вгамувати її в цій дійсності» [20, с. 58]. Склалася 

певна традиція трактовки Лоенгріна саме як Янгола. Відтак втілення 

персонажа Й. Кауфманном зазнало й критичних відгуків. Так, Г. Садих-Заде 

стосовно режисерської концепції та вокальної інтерпретації співака писала: 

«Історія Лоенгріна подана як метафора будівництва. Кауфман виходить у 

витягнутих треніках і футболці і співає типово вердіївським голосом, з 

італійським надривом, навіть не намагаючись освітлити і полегшити тембр 

для зображення променистого лицаря, який прийшов у Дольний світ з 

гірських висот» [214]. Авторка намагається пояснити це задумом режисера 

[119], що Лоенгрін стає земним персонажем, який забув про свою небесну 

природу, але все одно вважає, що ані його зовнішність, ані голосові дані не 

підходять цьому образу. В Баварській опері (вистава 2010 р.) «Лоенгрін» був 

сприйнятий музикознавицею М. Черкашиною-Губаренко із захопленням. 

Вона відчула в постановці Р. Йонеса шуканий демократизм, тому й доцільно 

виглядали футболки та спортивні штани на Й. Кауфманні-Лоенгріні. Він мав 

виглядати «демократом, своїм хлопцем, що привертає до себе з першого ж 

появлення», – пише знана вагнерознавиця [169, с. 283]. 

В постановці 2010 р. (Байройт, реж. Х. Нойєнфельс) інтерпретація 

співака теж не була однозначною. Образ Лоенгріна в інтерпретації 

Й. Кауфмана сповнений кришталевих звучностей голосу, що ідеально 

підходить для потойбічного образу, хоча це дається йому нелегко. Так, 

З. Вульф зазначає: «”Лоенгрін”– чудове шоу, але воно дуже складно для 

виконавців. ... Кауфман говорив мені, що повинен багато працювати над 

верхніми звуками (регістром голосу, щоб він сприймався як rivetingly 

розвиненою мускулатури, а не роздратовуючого напруження)» [228]. Хоча 

сам співак відзначає, що для нього це не був досвід перевтілення, 

здебільшого – вкладання «себе» в образ.Хоча співак розмірковує над 

сутністю вогнерівського персонажа так: «Навіть якщо взяти Лоенгріна, який 

буквально лицар Грааля, то і там все непросто – він чужак, незнайомець в цій 
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країні, який вимагає від коханої ніколи не питати, хто він такий. B фіналі він 

втрачає самовладання, і якщо уважно подивитися на текст Вагнера, то стане 

ясно, що злиться він перш за все на себе. Так що в підсумку цього супергероя 

публіка швидше шкодує і хоче йому допомогти. Зізнаюся, ця реакція і цей 

персонаж мені набагато ближче» [80]. І дійсно, багато писалося критики, що 

Кауфманн немов би грав Кауфманна, такими впізнаваними були його тихі 

звучності та фортіссімо, бездоганне фразування, глісандування. Але такі 

вердіївсько-пуччініївські параметри голосу та вокального стилю 

вагнерознавцями вбачалися далекими від дійсно вагнерівського голосу. 

У постановці «Лоенгріна» в Ла Скала (диригент Д. Баренбойм, 

2012 р.)22 Й. Кауфманн попрацював над своїм голосом і звучали відгуки, що 

його Лоенгрін був фантастичним. Хоча й тут критики, підкреслюючи, що 

він є чудовим артистом, «розумним співаком», «майстром вокальної 

декламації, найтоншої обробки кожної фрази» [133], дорікають співакові, 

що все ж таки демонструє дещо штучні «верхи» голосу, що не дає сповна 

насолоджуватися його співом. Висловимо власну думку: Й. Кауфманн 

намагався співати як італієць, власне, манерою бельканто й не ставив собі 

за мету понад усе стати вагнерівським тенором. Т. Войт вважав не 

випадковим, що Кауфманн кілька тижнів перед його дебютом в «Лоенгріні» 

на Мюнхенському оперному фестивалі співав італійські партії Каварадоссі 

й Альфредо. «Таким чином, – вважає автор, – він підійшов до ідеалу 

Вагнера набагато ближче, ніж ті, хто спеціалізується на Вагнері» [227? 

с. 58]. Так, трактування Й. Кауфманном образу Лоенгріна дійсно земне, 

тому так опукло бачиться конфлікт із закладеною композитором небесною 

природою персонажа. Ця подвійність, що немов би розриває героя з 

середини, й надає трактуванню Й. Кауфманна риси унікальної інтерпретації. 

І ще одне зауваження з приводу відомої дискусії про Кауфманна як 

виконавця Вагнера. Співак особливо розмірковував над силою голосу у 

                                                        
22 Запис за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=nE86ipdL7nc&ab_channel=Radahime, 

http://youtu.be/uwYfzBWbnzs, https://www.youtube.com/watch?v=H6MWyCP-r8o&t=0s&ab_channel=Radahime. 

https://www.youtube.com/watch?v=nE86ipdL7nc&ab_channel=Radahime
https://www.youtube.com/watch?v=uwYfzBWbnzs&t=0s
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вагнерівських партіях, бо, як він вважав, «тихий, повернутий назад звук для 

Вагнера так само важливий, як і спів повною силою. У старих джерелах 

можна також прочитати, що Вагнер писав у своїх листах. Наприклад, що 

Ізольда не повинна звучати так драматично, як Норма. Це ж показує, як 

далеко ми пішли від первісного задуму автора» [227, c. 59-60]. І далі: «Ця 

гнучкість, яка для Вагнера так неймовірно важлива, на мою думку, може 

бути збережена тільки тоді, коли спеціалізуються не тільки на Вагнераі але і 

співають також італійські та французькі партії, тим самим роблячи свій голос 

гнучким. У кращому випадку можна свої вагнерівські партії прикрасити 

італійським мелосом і французькими інтонаціями» [там само, с. 60]. Це 

видається нам важливою думкою артиста, бо, як показує звучання партії 

Каварадоссі, можна блискуче заспівати «E lucevan le stelle» на основі 

інтерпретації Lieder. 

Більш вдало склалася доля інтерпретацій Й. Кауфманна образу Зігмунда. 

Стосовно «Кільця Нібелунгів» М. Мугінштейн зазначає, що ще за часів 

Вагнера (перша постановка тетралогії) визначився його феномен як 

«особливого ритуального циклу» [103, с.215] а сучасні режисери вбачають в 

«Кільці» «сучасну картину світу» [там само, с.221]. Також автор зазначає: 

«Переображуючи архетипи, Вагнетстворює нову єдність міфа та психології, 

пансимволіку міфологічного простору драми. <…> гнер народжує новий міф 

про катастрофу романтичного світу. В той же час міф несе позачасовий та 

поза національний, суто узагальнений характер. Вперше міф стає 

універсальною формую актуалізації культури» [103, c.210]». З огляду на таку 

думку, співак в сучасній постановці тетралогії Р. Вагнера може презентувати 

універсальні якості, тож «невагнерівство» Й. Кауфманна стало в цьому 

випадку рисою, що додає нових фарб усталеній інтерпретації. 

У виставі «Валькірії» (2011, Метрополітен-опера) режисер Робер Лепаж 

спорудив досить незручну для співаків декорацію-трансформер, яка блимала 

і рухалася, що було досить незручно. М. Мугінштейн назвав цю виставу 

інтригуючою, хоча, на його розсуд, «техніка режисера в перших частина 
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уступає глибині автора» [c.223]. Але Й. Кауфманн акторськи вибудовує свою 

роль геніально, з чудовою пластикою (як голосовою, так й сценічною), що 

дозволяє все ж таки його зарахувати до видатних інтерпретаторів 

вагнерівських персонажів. Можливо, така вдача сталася тому, що герой 

опери «Валькірія» Зігмунд демонструє зовсім інший (на відміну від 

Лоенгріна) образ. В нього закладено значно більше героїзму, це також 

продиктовано музичним матеріалом, насиченим пунктирним ритмом та 

частим рухом мелодії вгору.  

Опера «Валькірія» представляє собою лірико-філософський центр 

тетралогії, найнапруженіша в психологічному сенсі з усього циклу 

«Нібелунгів». О. Шаповал пише, що образу Зігфріда притаманна 

«променистість»: «Здавалося б, цей герой далекий від християнської традиції 

в протилежність Лоенгріну і Парсифалю. Проте все ж виявляється об’єднюча 

лня між ідеями християнства і образом Зігфріда. Р. Вагнер характеризує 

Зігфріда як безстрашного сонцесяйного героя» [172, c. 58]. Й. Кауфманну ж 

притаманне інше бачення образу. «Упевнений, що персонажів Вагнера варто 

наповнювати людським змістом, – каже він, – щоб глядач розібрався, кому 

співчувати, в кого закохуватися героїні і герою, кого засуджувати. Тільки так 

казка працює. Режисери, правда, думають часто інакше. Ось в Нью-Йорку 

догляд в людське був єдиною зброєю проти так званого чудесного і 

казкового, яке породжувала “пекельна” машина» [66]. 

Можливо, тому в сцені дуету Зігмунда та Зіглінди підкреслюються дві 

важливі лінії – любов та героїзм, що співіснують разом. Ці важливі риси 

співаку необхідно поєднувати протягом всього виконання своєї партії. 

Й. Кауфманн блискуче виконує це завдання, постійно й гнучко 

«перемикаючи» драматичний та ліричний принципи співу. Особлива 

психологічна напруга вдтворюється у сцені гибелі Зігмунда у поєдинку з 

Хундінгом.   

Акт 1 сцена 3 – чітко вимальовує героїчні риси характеру героя. Далі 

звучить дует із Зігліндою, де обидва виконавці співають у широкій манері, 
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неспішно переходячи від одного звуку до іншого. В одному з інтерв’ю 

Й. Кауфман розкриває деякі секрети виконання партії Зігмунда – для цього 

співак опанував нову для нього специфічну вокальну техніку, яка «відкрила 

новий світ». А. Єфіменко, аналізуючи партію Зігмунда, виконану 

Й. Кауфманном, вказує, що його виконавський стиль можна порівняти з 

«діонісійською енергією» [54], з чим важко не погодитися. 

Стосовно партії Тристана цікавими є думки виконапвцівв інтерв’ю 

Дж. Бароне/ Joshua Barone з New York Times (стосовно концертних версій 

другого акту опери з Каміллою Нілунд, сопрано, Бостонським симфонічним 

оркестром, дир. Андріс Нельсонс, 2018) Й. Кауфманн зазначає, «Ця музика – 

як наркотик: легко викликає звикання. <…> Від цього неможливо позбутися. 

Воно завжди там – застрягло в мозку» [183].  

В центральному дуеті Тристана та Ізольди музика часто змінюється, 

часто без попередження, за словами  А. Нельсона, «від грандіозності до 

інтимності шубертовских романсів». Для Кауфманна, не дивлячись на 

солідний вагнерівський бекграунд, «Тристан» виконувався вперше. Співак 

зазначив, що цей любовний дует містить більш складні завдання, ніж в будь-

якій партії в операх Вагнера. «Тут присутні алітерація і всі ті ігри, в які 

Вагнер любив грати (наприклад, слова з дев'яти складів, які я ніколи не чув 

складеними в одне), тому що іноді він хотів висловити речі таким способом, 

яким раніше, можливо, ще ніхто не користувався. – висловлюється він. – Це 

схоже на те, як діти, граючи в гру, намагаються перевершити один одного 

чимось більшим. Це божевілля. До кінця другого акту він стає повним 

психом. Це не схоже на романтичну лінію в інших операх Вагнера.< …>  

Справжня любов, або навіть проста любов, не існує у Вагнера. У 

“Тангейзерi” (“Tannhäuser”) присутня любов: одна – безневинна і чиста, інша 

– сексуальна. У “Валькірії” є любов брата і сестри. Далі, є любов Зігфріда до 

літньої пані – Брюнгільди. Всі види дивної любові. <…> Але зазвичай ми 

маємо щасливий безневинний момент любові, за яким йде удар долі» [183].  

http://www.nytimes.com/by/joshua-barone
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Стосовно особливостей партії Тристана співак позначав венлику 

кількість «più forte» (як й в партії оркестру), що становить певну складність: 

«Це не як марафон, а як стрибок в довжину один за одним. І часу немає на те, 

щоб належним чином приземлитися і взяти розбіг для наступного. Тільки 

стрибок, стрибок, стрибок, стрибок. Якщо хоч на одній ноті забаритеся – 

доведеться почекати трохи, тому що не можна бути впевненим у тому, де 

зараз гармонія, або що б то не було: тут можна повністю зламати собі шию і 

втратити голос за секунду» [там само]. Тим не менш, попри складнощі, 

співак відчуває себе в цій ролі доволі впевнено. 

Ще більший успіх як виконавець вагнерівських опер мав Й. Кауфманн у 

«Парсифалі». Опера з тріумфом була представлена на сцені Метрополітен у 

Нью-Йорку і левова частка успіху належить саме йому (також Й. Кауфманн 

приймав участь у Мюнхенській виставі). 

«Парсифаль» – остання опера Вагнера, містична драма, в якій майстерно 

переплетені філософські, етичні та релігійні елементи. За думкою 

М. Мугінштейна, вона «вінчає творчість Вагнера – грандіозну сагу про 

духовний шлях європейської людини ХІХ ст., романтика» [103, с.265]. 

Аналізуючи режисерські концепції ХХІ ст., автор зазначає, що багато з нових 

вистав прагнуть подолати «закаменілість» першої інтерпретації Р. вагнера, 

прагнуть шокувати та приголомшувати. Такі вистави «Парсифаля» стають 

«епатажними акціями ХХі ст.», проектами «аудіовізуальної епохи», 

презентуючи, з одного боку, «праісторію та пракультуру», з іншого – нові 

виміри глобалізованого світу, парадоксального, та втілюю чого «кінець 

людської історії та культури» [там само, с.271]. 

Цікаво ставлення співака до цієї опери Р. Вагнера. «Якщо ви починаєте 

занурюватися в глибину цієї фантастичної історії, – каже Йонас Кауфманн, – 

то поступово захоплюєтеся. Це щось дивовижне, трансцендентне, схоже на 

таємничу подорож» [200]. Диригент постановки, Ашер Фіш, зазначає: «У 

Парсифалі ви повинні прийняти те, що внутрішній ритм твору створюється 

абсолютним спокоєм. Це все одно, що намагатися знизити пульс і кров'яний 
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тиск, щоб змусити цю музику говорити правильною мовою, а це дуже 

важкий процес» [200]. Важлива і думка Й. Кауфманна про філософські 

складові ролі: «Це філософський досвід, він змушує вас замислитися про 

крах людства, про те, що станеться, якщо людина дотримується думки про 

те, що той, хто нічого не знає, в кінцевому рахунку просвічується через 

милість і жалість, які він відчуває по відношенню до інших, якби ми всі йшли 

в цьому напрямку, то не було б ніяких воєн і в усьому світі панував би тільки 

мир. Дехто мені говорив, що ця опера змушує їх переосмислити і зрозуміти, 

чому вони є християнами» [200]. За спостереженнями М. Черкашиної-

Губаренко, «співвідношення «Лоенгріну» з «Парсифалем» можна 

співставити з принципом дзеркальної симетрії. Дзеркальна оберненість 

сюжету останнього твору Вагнера виявляється в таких деталях, як вбивство 

лебедя, яким герой починає свій шлях самопізнання, як повідомлення йому 

таємниці його імені Анімою-Кундрі <…> Мотив заборони як накладений 

ззовні моральний закон трансформується в цензуру внутрішню, 

уподібнюється одкровенню, яке осяває свідомість» [169, с. 276].  

Диригент вистави А.Фiш зазначає: «Вражає, що Вагнер, який не був 

релігійною людиною, в кінці свого життя звернувся до теми, яка, на наш 

погляд, є чисто релігійною. Я не можу повірити в те, що в кінці свого життя 

він взяв і раптом став релігійним. За своєю суттю він був критиком і я думаю, 

що і тут мова йде про критику традиційної релігії, про те як вона 

використовується релігійним істеблішментом. Десь через годину, може, дві, 

кожен занурюється в музику, починає по-справжньому слухати, все більше 

зосереджуючись. Музика Вагнера веде за собою, вабить. На це потрібен 

якийсь час, але як тільки це відбувається, настає неповторний момент, який 

забути неможливо» [200]. О. Шаповал пише, що «у драмі-містерії 

«Парсіфаль» Р. Вагнер найбільш послідовно проводить ідею суєтності 

чуттєвого буття, Ероса, волі до життя, протиставляючи тілесне і надчуттєве» 

[172, c.43]. 
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Парсифаль Й. Кауфманна з точки зору вокалу заспіваний високим, 

«німецьким», вагнеровським тембром. Його емоційний тон знижений, 

витриманий в одному ключі. 

Партія Парсіфаля – це невичерпне джерело для інтерпретацій. В ній 

закладений колосальний потенціал, і вона потребує від солістів подальшого 

звернення до цього образу, переглядання, переосмислення. Й. Кауфманн 

звернувся до цієї ролі вже маючи досвід більш «малих» образів вагнерівських 

опер – Валтера («Тангейзер») та Лоенгріна. Важливим моментом в опері є 

фінал першого акту. У записі Мюнхенського оперного театру 28. 06. 2018 

року диригент Кирило Петренко демонструє надзвичайно тонку трактовку у 

виконанні вагнерівської оркестрової партитури, особливу увагу приділяє 

контрастам, безперервній зміні динамічних нюансів. В своїй останній опері 

Вагнер намагався розвити та сфокусувати зміст літературного першоджерела. 

Головною темою вагнерівського наративу є втрата людством гуманістичних 

ідеалів, окрім цієї ідеї, в опері присутня ідея братерства, причому Вагнер 

«акцентує духовну спорідненість людей, вдаючись до символу-узагальнення, 

яким стає відтворений в кінці I дії обряд таємної вечері» [150, с. 247].  

Також домінуючою темою є тема душевних мук, що виникають в 

людини після здійсненого гріха (образи Амфортаса та Кундрі). Під час 

вистави Парсифаль робить колосальну працю внутрішнього переродження - 

від наївного юнака, що випадково потрапив до місця Грааля до сильної 

рішучої людини, здатної змінити світ на краще, знищивши зло та 

страждання. Важливим стимулом для цілковитого усвідомлення світових 

проблем стає для Парсифаля поцілунок Кундрі. В образі головного героя 

Вагнер вимальовує моральну активність. Головний висновок щодо тих речей, 

якими вдалося опанувати Парсіфалю, це, за словами О. Філіппова, «мудра 

жалість» [150, с. 247], «розуміння чужого горя» [там само, с. 249]. 

Дует з другого акту Парсифаля та Кундрі складається з двох розділів, які 

розмежує поцілунок Кундрі (на фоні «трістанового» акорду у квартету 

валторн). Другий розділ, що триває після сцени поцілунку, починається з 
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крику Парсифаля. Слід особливо зауважити, що в закінченні дуету 

композитор застосовує незвичайний психологічний прийом: на відміну від 

традиційних дуетних сцен, Парсифаль та Кундрі не можуть зійтися разом у 

своїх моральних та етичних намірах. 

Сцена 1 з другого акту сповнена лірики та м’якості. Таким чином, в 

деяких епізодах образ Парсифаля має риси таємничості, герой поринає у 

таємниці власної душі, запитуючи себе: хто він? Звідки прийшов сюди? Та 

ще запитання стосовно його минулого. Але в цілому сам Й. Кауфманн 

наполягає, що цей образ є героїчним. Треба також прийняти до уваги, що як в 

музичному матеріалі «Парсифаля» всі тематичні розгортання відбуваються 

дуже повільно, так і на сцені, рухи солістів у багатьох сценах є повільними, 

немов як в уповільненій відеозйомці. Це, звичайно, ускладнює відтворення 

образу на сцені.  

Особлива концентрація відбувається у третьому акті. Тут фокусування 

йде більше на тональних забарвленнях, легато, фразуваннях. Саме цим 

виразним засобам приділено більше уваги, ніж вокальним прийомам, що 

мають відношення до героїчності (гучність, густий тембр). Соліст 

демонструє майстерне володіння низьким регістром. Виконання німецькою 

мовою – мовою оригіналу також відбивається на характері виконання. 

Артикуляція німецької мови вимагає «твердого приступу», коли голосні 

звуки всі вимовляються не злито, а окремо. Тому «плавна» вокалізація є 

дещо ускладненою.  

Це акцентує й сам виконавець: «В опері “Парсифаль” найбільша 

складність полягає у фразуванні, а також у органічному поєднанні фраз, тим 

більше, що фрази мають великий обсяг. Деякі фрази досягають чотирьох – 

п’яти хвилин! Окрім цього, знаходження на сцені тривалий час потребує 

колосальних затрат енергії, каже співак [Jonas Kaufmann✮Betrachtung der 

Rolle des Parsifal]. У сцені «Karfreitagszauber» («Диво Страсної п’ятниці») 

Й. Кауфманн фактично не форсує звучання голосу, весь матеріал викладає в 

нюансах p. Сцена «Nur eine Waffe taugt», за словами соліста, «повинна 
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виконуватись не сумно, проте проникнено, для того, щоб виразити, який 

наївний Парсифаль в певний момент. Тому що він до цього моменту не 

формулював питання про своє минуле, звідки він, і як було його ім’я в 

минулому. Але це не причина, через яку героя треба озвучувати з великою 

силою в голосі» [205].  

Важливо зауважити, що супутниця Парсифаля Кундрі (виконує Nina 

Stemme) також знаходиться у пошуках себе. В ній – втілення загальної ідеї 

гуманізму та екзистенціалізму. В партії Кундрі є епізоди крику, плачу, 

ламентацій, які виконуються без фіксованої звуковисотності. Кульмінація 

опери відбувається у сцені «Amfortas, die Wunde» у другому акті. Проте всі 

композиторські вимоги солістом виконано. У фінальній сцені виконавець 

робить дуже великі зупинки на ферматних нотах, підкреслюючи цим 

авторський задум, панує атмосфера скорбного настрою. 

Отже, підсумуємо: хоча Й. Кауфманн й не може вважатися бездоганним 

вагнерівським співаком, природа його голосу дозволяє йому створювати 

цікаві трактовки, деякі з котрих можуть вважатися навіть видатними в 

сучасній вагнеріані. Специфіку його інтерпретацій сформулював Т. Войт: 

«Логічно те, що Кауфманн зробив свій інтернаціональний “прорив” з 

“Травіатою” в Мет, перш ніж в Німеччині був визнаний його “ваґнерівський” 

потенціал. З одного боку, це стара історія художника, який тільки після 

визнання за кордоном був правильно оцінений і вдома. З іншого боку, краще, 

що могло статися зі співаком: бельканто на базі Вагнера» [227, c. 58]. 

 

2.3.3. Лірико-драматичні персонажі: образи Хосе («Кармен»), 

Фернандо («Фіделіо»), Фьоррабраса («Фьоррабрас») 

 

Питання, що постійно постає, коли йдеться про творчість Й. Кауфманна 

– поєднання його ліричної природи голосу та драматичного таланту, 

«діонісійської» природи натури. З цієї точки зору проаналізуємо знакові 

партії репертуару. 
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До образу Хосе з опери «Кармен»Й. Кауфманн звертався неодноразово, 

зокрема з Кейт Олдріч (постановка «Кармен» на фестивалі Choregies 

d'Orange). Відзначимо блискучу постановку з Ганною Катериною Антоначчі і 

постановку Баварської опери (2011) з А.Рахвелішвілі. 

Дана постановка цілком традиційна. Посередині сцени був споруджений 

бугор, по якому ходили солісти і хор в першому акті. У другому на цьому 

пагорбі були розкидані циганські шатра, в третьому – скелі. У четвертому 

акті десь на задньому плані виднілася арена. Костюми теж цілком традиційні. 

Однак саме в цій постановці гра Й. Кауфманна відкриває всю глибину і 

неминущу актуальність оперного мистецтва. Він настільки ідеально втілив 

Хосе (зовнішні дані, акторська гра, неповторний тембр), що можна вважати 

цю «Кармен» подією в історії її світових постановок.  

На наш погляд, на тлі своїх партнерів Й. Кауфманн виглядає головним 

персонажем опери. Це опера про Хосе. Він, простий хлопець, без особливих 

запитів. Коли Кармен все-таки спокушає його і тікає з-під варти, Хосе 

виглядає втраченим. Арія з квіткою звучить як прощання з колишнім життям: 

Й. Кауфманн співає її без якоїсь особливої афектації, з димінуендо на 

фінальній фразі, дуже виразно, осмислено і проникливо. Цікавий у 

Й. Кауфманна і фінал опери. Замість дезертира на сцену виходить пристойно 

одягнений молодий чоловік – в костюмі-«трійці» і спочатку розмовляє з 

Кармен, не підвищуючи голосу. І лише в самому кінці, коли Хосе розуміє, що 

не йому віддали перевагу, а іншому, він немов втрачає голову і його вокал 

кардинально змінюється – Й. Кауфманн веде його на межі своїх вокальних 

можливостей. Його голос заповнює весь зал. 

Вистава 11.07.2015 (запис Chorégies d'Orange) виконується мовою 

оригіналу – французькою. В ній Й. Кауфманн також багатовимірно 

інтерпретує образ свого героя Хосе. З одного боку – це простий солдат, з 

іншого – людина, в середині якої прихований вихор почуттів. У дуеті з 

Мікаелою його партія сповнена лірики, особливо вражає епізод, де вокальна 

партія проводиться у супроводі валторни, до тембру якої виконавець 
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налаштовує свій голос. Даний дует розкриває такі риси героя, як чистота 

почуттів, відкритість та ніжність. Співак веде партію рівною динамікою, не 

підвищуючи її до нюансу F. Але настрій Хосе різко змінюється, коли він 

бачить квітку, що її залишила Кармен. У голосі з’являється різкість, 

фразування втрачають свою плавність, стають відривістими та нервовими.  

«Арію з квіткою» Хосе з другого акту слід виділити окремо. Це просто 

шедевр, колосальна майстерність, широкий спектр виразних засобів, 

відображається багатство палітри почуттів. Сцена бійки Хосе та Ескаміліо – 

зазвичай у цій сцені Ескаміліо поводиться іронічно, саркастично, він глузує з 

Хосе, усвідомлюючи заздалегідь свою перемогу над ним. В той же час, Хосе 

у виконанні більшості різних артистів трактується як простий чоловік, що не 

приховує, як його дратують витівки суперника. Й. Кауфманн у цьому плані 

міняє образ Хосе: в даному випадку герой має почуття власної гідності та 

скептично реагує на образи Ескаміліо. Інтерпретація Й. Кауфмана робить 

солдата Хосе більш врівноваженим та розумним, ніж це зображено іншими 

артистами. У манері співу це виражається у рівномірному розподілі 

тривалостей, без зайвих зупинок на довгих нотах. Вражає також сцена Хосе, 

Кармен та Мікаели з третього акту. Протиборство, розкриваються подвійні 

почуття Хосе до двох жінок, але по-різному.  

Доцільним є ще одно спостереження: із різними типами жінок Хосе 

Й. Кауфмана поводиться по-різному. Наприклад, з ніжною жінкою герой 

поводиться відповідно, а з пристрасною Кармен – він сповнений пристрасті 

та рішучості, непоборне бажання підкорити цю жінку. В той самий час він з 

готовністю виконує будь-яку забаганку Кармен. Таким чином, має місце 

тонка психологічна мімікрія. Остання сцена – дует Хосе та Кармен наповнена 

різноманіттям почуттів. З одного боку, на початку сцени Хосе сподівається 

на те, що в нього ще є шанс повернути кохання Кармен. З іншого, – коли 

Кармен остаточно відмовляє йому, – в Хосе виникає обурення та він 

поводиться несамовито, хоча надії героя не вщухають до останньої миті.  
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Співак вносить до манери виконання весь спектр почуттів – від болю до 

готовності на будь-який вчинок заради кохання Кармен. Але поведінка 

Кармен призводить до стану афекту Хосе. Це триває лише мить – епізод 

вбивства, не одразу після цього герой усвідомлює, що він скоїв. Остання 

сцена демонструє глибоке розкаяння та розпач, у голосі соліста звучить плач. 

Та навіть після припинення останніх звуків (оркестру та голосу), Й. Кауфман 

ще на деякий час завмирає з відкритим ротом, немов продовжуючи співати у 

себе в душі – це останній «штрих» у інтерпретації образу Хосе, що 

демонструє надзвичайний психологічний стан героя.  

У виставах «Фіделіо» Л. ван Бетховена Й. Кауфманн приймав участь 

неодноразово. Так, запам’яталася робота з режисером М. Кушеєм (Леонора – 

Стела Клейндінст, Штутгарт, 1998), коли він співав маленьку тенорову 

партію Жакіно. За задумом режисера, Жакіно замість дрібного службовця, 

якого зазвичай звикли змальовувати, ставав «людиною влади», тюремним 

наглядачем, який брутально ґвалтував Марцеліну після її сцени з Фіделіо. В 

будь-якому разі, робота з видатним режисером змінила власні бачення 

самого Й. Кауфманна. 

Співак пройшов шлях від маленької тенорової партії «Фіделіо» до 

головної партії Флорестана, якої бояться навіть досвідчені героїчні тенора 

(«Фіделіо» з Г. Ріллінгом і Н. Харнонкоуртом) доволі швидко. Й. Кауфманн 

згадує у бесіді з Т. Войтом: «Все почалося з того, що я співав в різних 

концертах під керуванням Гельмута Ріллінга (Helmut Rilling), і серед іншого - 

«Schцpfung» Гайдна. Мабуть, Ріллінг був мною дуже задоволений, і кожен 

раз питав, чи можу я собі уявити, що я співаю свого першого Флорестана під 

його керівництвом? Я поставився до цього скептично, і попросив час для 

роздумів. Спочатку я повинен був перевірити, чи зможу осилити цю партію. 

Отже, я постав перед моїм педагогом в Мюнхені і поклав перед нею ноти. 

Вона схвилювалася: «Відмовся, це не для тебе! Занадто рано!» Але потім 

вона пом'якшилася, і тоді ми протягом кілька годин пройшли партію уздовж і 
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поперек, чотири рази - одну особливо важку останню частину арії, яку вже 

заспівали дуже багато тенорів, два рази дует і так далі» [227, с.44-45]. 

В межах Мюнхенського фестивалю було представлено дві вистави 

«Фіделіо» (серія «Опера для всіх», з трансляцією вистави на площі перед 

театром).  

Цікаво, що Й. Кауфманн брав участь ще в одній виставі – «Леонорі» 

італійського композитора Ф. Паера/Ferdinando Paer (Цюріхська опера, 

2000 р.). Прем'єра неймовірним чином забутої «Леонори», написаної за 

місяць до «Леонори» Бетховена, вихідної версії «Фіделіо», пройшла з 

успіхом, і була відзначена національної пресою. Т. Войт [227, с. 45] пише, що 

у FAZ можна було прочитати про «на рідкість сталеве звучання, відповідне 

для вирішення складних завдань цієї героїчної партії. Складні речитативи і 

арії тенор заспівав так добре, як тільки цього міг бажати автор. Кауфманн не 

потребував будь-яких обмежень» [там само]. Його одразу ж визнали одним з 

найбільш обдарованих ліричних тенорів свого покоління. До того ж, в голосі 

відчувався героїзм, який мав на увазі Бетховен, але про який не думав 

Ф. Паер.  

Стосовно «Фіделіо» Л. Бетховена трактування Й. Кауфманна не було 

настільки однозначно «героїчним». Коментуючи сцену із захопленим 

баченням Флорестана, коли ангел-спаситель «веде мене до свободи, в 

небесну імперію» («Der führt mich zur Freiheit, ins himmlische Reich»), яку 

називають «пекельно складною фразою», Й. Кауфманн вважає [227], що 

співак має залишатися в межах свого голосу, без перебільшень. Цей 

«екстрім» співак долає через більш спокійний темп, що потім, до речі, 

спрацювало саме в постановці з Н. Арнонкуртом (Цюріх), який проводив 

оперу в трохи повільніших темпах. У виставі є дуже сильні моменти, 

зокрема, реакція Флорестана на Леонору під час «прощання з життям» та 

появою Леонори в образі юнака (дует «O namenlose Freude»/ «О, невимовна 

радість») Й. Кауфманн трактує висловлювання Флорестана як галюцинацію і 

співає на значній відстані, що спричиняє сильний ефект. 
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М. Черкашина-Губаренко, аналізуючи виставу режисера К. Бієго (з 

ідеєю лабіринту та включенням фрагментів творів Х. Л. Борхеса та 

Г. Маркеса), яка виходить за межі «опери порятунку», високо оцінює 

акторську роботу Й. Кауфманна. За задумом режисера тюрма є лабіринтом, 

де нівелюється підрахунок часу, де зникає ім’я, зв’язок зі світом. «В 

поведінці Флорестана-Кауфманна, – пише авторка, – відчувається, що він 

давно втратив почуття часу та просторові орієнтації, а єдине, що прив’язує 

його до життя – спогади про кохану дружину» [168, с. 92]. Всі режисерські 

знахідки втілилися в трактовці Й. Кауфманна, що й спричинило такий 

потужний вплив вистави на слухачів. «Спектакль, – пише М. Черкашина-

Губаренко, – став дійсним відкриттям та прикладом того, як можна зробити 

актуальним класичний твір, проникаючи в його сутність, а не вступаючи в 

полеміку з автором, як правило, завжди малоефективну» [168, с.93]. Сам 

співак добре відгукувався на цю виставу Калікста Біейто. «Продукція мені 

сподобалося. – каже він. – Також сподобалося й те, що Калікст знав, що 

робить, і зміг показати і пояснити все за рекордно короткі терміни. У мене 

було дуже мало часу для репетицій. Тільки два моменти повисають у повітрі, 

коли публіка не розуміє, що відбувається. Самогубство ув’язненого в кінці 

першого акту, винесене на перший план, і постріл міністра Фернандо в 

Флорестана з подальшим його воскресінням. У лібрето варта репліка 

Фернандо про Божий суд – він вбиває вільну людину, а Бог його повертає. 

Фернандо блазнює в гримі клоуна або фокусника, вбиває-воскрешає. 

Виходить непотрібне нашарування і напруга – у людей завмирають серця, 

коли Флорестан падає. А в цілому, ідея з лабіринтом Борхеса хороша, й 

інтимний момент зустрічі чоловіки і жінки, які багато років не бачилися і 

відчувають, що потрібно все починати заново і що їм буде важко, а може й 

неможливо, один одного дізнатися і зрозуміти заново» [66]. 

Ангеліка Козак в дослідженні «Німецька комічна опера в контексті 

репертуару Віденського театру оперети з 1955 по 2012 роки» [213] пише, що 

жанр німецької романтичної опери сформувався в точці дотику двох гілок 
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еволюції. Дуже скоро він набув популярності та став центром уваги публіки. 

Німецька романтична опера мала всі сприятливі умови для цього: в даному 

жанрі містилися характерні та унікальні моделі оформлення. Все це 

спричиняє постійний інтерес до неї з боку сучасних виконавців, серед яких – 

Й. Кауфманн. 

У виставі «Фьоррабраса» Й. Кауфманн брав участь у постановці 

Цюріхської опери23 (2006, партнери – Ю. Бансе, Т. Робинсон, Х. Штрель, 

М. Фоллє, Г. Франк; диригент Ф. Вельзер-Мест, реж. К. Гут). В різних 

інтерв’ю співак нарікає на недооціненість Ф. Шуберта як оперного 

композитора, а також представляє виставу Клауса Гута. Ця опера вперше 

була поставлена лише у 1988 році. Лібрето дуже велике, статичне, тому 

режисер повинен був знайти своєрідний «хід» вистави. Таким «ходом» та 

дійсно знахідкою стало введення у сюжет героя Ф. Шуберта, який пише свою 

оперу за фортепіано і взаємодіє з персонажами сюжету. Таке двосвіття на 

сцені, принцип «паралельної дії» надало динаміки та обумовило сценічну 

драматургію, трохи знівелювало перекоси лібрето. Саме такий хід подобався 

співаку, бо цей «Фьеррабрас» будувався на темі відносини артистів до 

композитора і, по суті, був покликаний привернути увагу до його постаті та 

творчості. 

Не дивлячись на вади лібрето, музика опери, хоча й не досягає висот 

шубертівських інструментальних опусів, все ж таки доволі образна. Критик 

К. Муллінс/Chris Mullins вважає, що диригент «підкреслює драматизм 

партитури, можливо, намагаючись забезпечити більше ажіотажу, ніж це 

вдається в лібрето» [219]. Образ Фьоррабраса нескладний за своєю суттю, але 

був для Й. Кауфманна важливим (з огляду на його ставлення до німецького 

репертуару взагалі та до Шуберта зокрема24). Опера презентує ліричну (а не 

драматичну, сценічну) сутність таланту композитора і є вкрай невигідною 

для виконавців. Чому ж Кауфманну так важливо було брати участь у цій 

                                                        
23 Запис за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=V3zid3kqY4c&ab_channel=Dany 
24 Арію з опери Ф. Шуберта Alfonso und Estrella, D.732 «Schon, wenn es beginnt zu tragen...und mein Herz will 

ihm nach» включено до альбому «Thе Art of Jonas Kaufmann». 
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постановці? Він виражає тут повагу для композитора, зігравши Фьоррабраса, 

який не є дуже задоволеним, що його персонажа замало, хоча сцени за участі 

Й.Кауфманна подані, як завжди, артистично. Крім того, співак завжди 

розцінює розширення репертуару як шлях до розвитку голосу. Дійсно, голос 

звучить багато на низьких нотах. Коли він вперше почув запис, дуже 

здивувався повноті та «щільності» власного тембру. На думку Т. Войта, 

запис «Фьоррабраса» належить до «кращих досягнень Кауфманна в Цюріхі» 

[227, c. 54], а диригент Ф. Верзель-Мерст саме після цієї вистави називав 

співака «в кращому сенсі інтернаціональним тенором» [227, c. 56]. 

 

2.3.4 «Золота» тенорова класика: герої опер Дж. Верді, Дж. Пуччіні, 

У. Джордано 

 

Й. Кауфманн не раз звертався до образів Дж. Верді, тим більше, що саме 

з Альфреда почалося його сходження до вершин. А. Георгіу так згадує про 

роботу з ним над «Травіатою» (2006): «Йонас Кауфманн дуже важлива глава 

в моїй кар'єрі, і в моєму житті. Все почалося з підготовки до відродження 

постановки Дзеффіреллі Травіати Верді в Метрополітен Опера. ... Я 

запропонувала йому Jonas Kaufmann. ... Я дуже добре пам'ятаю першу 

репетицію з ним. Це був справжній обмін компліментів між нами. Тембр 

його голосу це щось унікальне і особливе, що так рідко можна знайти в наші 

дні. Він володіє вокальною технікою, яка дозволяє йому все, і його німецька 

спадщина не заважає йому відчувати себе як вдома в італійському і 

французькому репертуарі. Я думаю, це добре, що він співає такий 

різноманітний репертуар, який допомагає йому зберегти голос гнучким і 

еластичним» [227, с.49]. У партії Альфреда багато хто був здивований його 

баритональним тембром, тим більше, що він майстер однаково середнього і 

високого регістру. 

Про першу виставу в Мет сам Й. Кауфманн розповідав Т. Войту, що 

точкою, коли його немов би відпустило будь-яке хвилювання від того, що 



136 

 

 
 

відбувається, стала ситуація, коли він у сцені з Віолеттою натикнувся на 

настінну лампу та вдарився головою. В залі був чутний сміх, але для артиста 

це був момент своєрідної «ініціації», «як звільнення: разом з цим ударом об 

лампу приходить повне розслаблення тіла», – пише Т. Войт [227, c.6]. 

Партнери відмітили, що з цього моменту Кауфманн зі співака перетворився 

на Артиста та заспівав арію з 2 акту «De’ miel bollrnti spiriti» в повний голос, 

чуттєво та щиро, а «Parigi, o cara» в останній сцені – якомога тихо, ніжно та 

щемливо. Це дійсно таємниця творчості, яка інколи залежить від 

найнепомітніших дрібниць. «Втілення характеру на сцені для нього східне з 

арт-терапією: він може виплеснути агресію та пережитти ті емоції, які в 

реальному житті стали б руйнівними. І публіка це відчула», – зазначає 

Т. Войт [227, c.7].  

Після «Травіати», яка стала «великим проривом» (А. Георгіу) 

Й. Кауфманн заспівав і записав «Аїду» (Warner Classics, диригент Антоніо 

Паппано), «Трубадур» (Мюнхен, 2013), «Силу долі» (2013, Баварська опера). 

В останній завдяки декораціям і костюмам ми бачимо умовність того, що 

відбувається в опері (постановка М. Кушей). Ця вистава – про 

непривабливості війни, про нетерпимість, про забобони, які заважають 

людям любити один одного. Ця тема теж дуже чітко простежується і в 

постановці. Режисер підкреслив гідності головної героїні (Аня Хартерос, яка 

в цьому спектаклі втілювала собою ангельську чистоту) та динамічність 

героя Й. Кауфманна. Партія Альваро, хоч і досить важка для співака, але 

демонструє те, що співак не зупиняється на досягнутому і ставить перед 

собою нові завдання і виконує їх. Партію Альваро він співає з такою 

самовіддачею, що здається, що його можливості і зовсім безмежні. У нього 

все продумано, включаючи грим, зачіску і костюм. 

З приводу своєї роботи з М. Кушеєм Й. Кауфманн згадує, що після 

постановки «Фіделіо», яка стала чи не першою його повноцінної оперною 

постановкою, він багато ставив і над кожним проектом довго працював: «І 

мені здається, ця “Сила долі” близька його серцю. Він прекрасно все 
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продумав і зробив свою роботу на “відмінно” <...> “Силу долі” називають 

однією з найважчих для постановки опер Верді. Тому що не зовсім зрозуміло 

про що сюжет і як зробити дію хоч скільки-небудь логічним. Хоча насправді 

мова йде тільки про жахливі удари долі. І Кушей задався питанням: що в наш 

час сприймається по-справжньому трагічно? Мені здається, він знайшов 

дуже вдалу форму: показати трагізм ситуації через вихваляння війни. Він 

знайшов відмінне рішення - що не завжди вдається при модернізації дії, – 

при цьому не порушуючи і не змінюючи нічого в авторському задумі. Його 

сценічна версія тільки допомагає зрозуміти те, про що йде мова у Верді <...> 

В цьому і полягав намір режисера: шокувати цими картинками. Адже в опері 

мова постійно йде про війну і помсти! І якщо показувати позначение в 

ремарках XVIII століття, то глядачі подумають: “Так, які жахливі були часи!” 

А осучаснений варіант доводить - людство не змінилося, воно так само 

жорстоко, як і двісті з гаком років тому. Тому мені такий підхід здається 

вдалим. Можливо, комусь, ось як одному з вас, те, що відбувається на сцені 

бачиться занадто огидним - його право не дивитися подібну постановку» 

[51]. В цій виставі в ролі Альваро (Баварська опера, 25.12.2013, 

реж. М. Кушей) співак демонструє чудеса акторської роботи. Він виконував 

свою партію лежачи обличчям до підлоги і спиною до публіки (на початку 

головної арії); лежачи на спині протягом арії; повзаючи під столом; 

піднімаючись по конструкції, що нагадує стіну для скелелазання, він стрибав 

на стіл з розбігу на ногах та животом, крутитися, тобто, демонстрував 

прекрасну фізичну та вокальну форму. Голос жодного разу не підвів співака, 

звучав на повну силу та зі всіма нюансами, які закладав виконавець. 

Звернемося до окремих інтерпретацій. 

«Отелло». Партія Отелло має велику кількість технічних складнощів, 

водночас втілення цього героя вимагає від соліста талановитої акторської 

майстерності. Провідні італійські солісти та музикознавці зазначають 

загальну тенденцію молодих співаків, що мають амбіційний підхід до 

творчості та беруться за виконання партії Отелло на початку кар’єри. 
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Наприклад, Reina Vincenza, тенор у відставці наголошує на необхідній 

наявності величезного виконавського досвіду для ролі Отелло та вказує на 

той факт, що багато співаків отримали травми голосових зв’язок та 

зруйнували свої голоси. Сам Вінченца виконував цю партію після 20 років 

співацької кар’єри [201]. Тому не дивно, що весь оперний світ здивувався 

сміливості Й. Кауфмана, який на досить ранньому етапі своєї кар’єри 

зважився на такий складний шлях. Але ще більші здивування виникли, коли 

молодий співак з блискучим успіхом впорався з поставленим завданням.  

В партії Отелло є елементи, які потребують «gewisse reife», 

безпереважної зрілості. Італійський музикознавець Gianluigi Mattinetti вважає 

інтерпретацію Кауфманна найкращою з усіх попередніх тенорів. Тому що 

його інтерпретація має гнучкість, це взагалі рідкісна загальна риса 

Кауфманна – те, що він дуже гнучкий, лабільний інтерпретатор. Цією якістю 

володіють дуже мало тенорів. Кауфманн часто в своїх інтерв’ю каже, що 

велика складність полягає в тому, щоб співати тихо. Підчас тихого співу 

потрібно передати внутрішню напругу, глибину почуттів, внутрішню 

боротьбу. Виконавець може швидко «перемикатися» від ліричного голосу до 

драматичного, швидко змінювати тембр та якість голосу. Саме роль Отелло 

потребує такої сили, яка не потрібна більше для жодного персонажу.  

«Дон Карлос». Одразу слід наголосити, що ця п’ятиактна опера – 

величезне навантаження для тенора, але Й. кКауфманн до самого кінця опери 

співає бездоганно.  

Одразу звертає на себе увагу багатогранність персонажу. Якщо в 

першому акті Дон Карлос – це життєлюбний юнак, щирий, відкритий, 

сповнений надій на майбутнє, то в другому акті характер героя змінюється. 

Низка трагічних подій призводять героя до розчарування та апатії. Тому це 

все треба тонко відобразити. Кауфманн має властивість насичувати голос 

низькими обертонами, але й може робити його світлим, чистим, з багатством 

та перевагою верхніх обертонів. В опері «Дон Карлос» присутній широкий 

спектр компонентів у сюжеті, що притаманні суто італійським виставам: тут 
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є й історія кохання, і політичні негаразди, і сімейні конфлікти, і громадські 

гуманістичні ідеали, проблема батька та сина («Vater-Sohn Beziehung»). 

Вокальні партії в цій опері мають яскраво виражені технічні та виразні 

компоненти. Роль Дона Карлоса потребує лабільності, якою в певній мірі 

володіє Й. Кауфманн. К. М. Келла/Carlo Maria Cella (Pressprecher Teatro La 

Scala) каже: «Спів повинен відбуватися природно. Це так зване італійське 

фразування, яке може опанувати лише той, хто дуже добре орієнтується в 

італійській мові, на рівні мовного носія. Йонас – це тенор, за яким непомітно, 

що його рідна мова не італійська. Це ще більш важливо, ніж віртуозність у 

голосі – володіти специфікою, яку італійці називають «italianita». В цьому 

сенсі Йонас фантастичний, неперевершений» [201]. 

Сучасні постановки потребують іноді дуже складних умов для 

виконання, наприклад, співати лежачі на спині підчас ремонту автомобіля. 

Або співакові треба сидіти навприсядки, в такій позі діафрагма людини 

знаходиться у стисненому стані і користуватися правильною вокальною 

технікою дихання стає просто неможливим. Але це абсолютно не впливає на 

якість подачі голосу чи артикуляції виконавця. Одна з таких постановок – це 

«Травіата» 2007 року (партія Віолетти – К. Шейфер/Christina Schaefer). 

Постановка в дуже модерному стилі. Герой Й. Кауфмана Альфред втілює 

ідеал лірики. Співак приділяє значення кожній ноті в партії, особливо це 

позначається в дуеті з першого акту. Другий акт – сцена Альфреда, 

виконавець демонструє широкий, кантиленний спів, іноді переходить на 

речитатив. Успішно залучає техніку «розігнатися - затормозити», робить 

прискорення, створює ефект стрімкості, нестриманості, це позначається на 

тривалостях та динаміці, а потім – різкий «провал» - невелика пауза, й після 

неї починається знову з тихого нюансу динамічне та швидкісне зростання. 

Інтенсивність створюється завдяки певним артикуляційним засобам. Взагалі, 

спостерігається контраст в артикуляції: чергування м’якого та твердого 

початку звуку.  
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Також помітною рисою у виконавському стилі Й. Кауфманна є те, що 

він довгі тривалості робить ще довшими (навмисне перебільшує), особливо 

це стосується нот із крапками, а потім «компенсує» час за рахунок більш 

швидкого виконання дрібних тривалостей чи орнаментації. Дует з четвертого 

акту – активний, наповнений пристрастю. Темп вельми рухливий, 

відчувається загостреність в ритмі. У дуеті в четвертому акті «Parigi, o cara» – 

виконавці співають в повільному темпі, Й. Кауфманн співає глибоким, 

грудним тембром. Співак зазначає: «Голос – це єдиний інструмент, який 

мусить відображати всю партитуру, мусить наслідувати різним інструментам 

оркестру. Окрім цього співак мусить добре відчувати механізм 

«прискорення-тормозу», а ще кожен такт може інтерпретуватися rubato. Для 

оперного співака повинна існувати можливість широкої свободи 

інтерпретації» [201].  

Взагалі однією з важливих рис виконавського стилю Й. Кауфманна є 

тяжіння до повільних темпів. Такий самий прийом «прискорення-тормозу» 

використовується солістом на високих ферматних нотах. Довго тримає ноту 

на форсованому звуці, але потім дуже різко припиняє, обриває звук. І це 

завжди трапляється несподівано, слухач не має можливості до цього 

підготуватися, прогнозувати цей момент. Витримання паузи після 

форсованого звучання ще більше посилює драматичний ефект. Після такого 

«тормозу» тиша немов би продовжує «звучати». 

Радамес з опери «Аїда». У виставі з режисером А. Паппано Й. Кауфманн 

вперше виступив в ролі Радамеса, хоча вже співав героїчних персонажів 

Дж. Верді. Цей персонаж також містить в собі декілька ліній-характерів. 

Радамес – це поєднання закоханого чоловіка та воїна. Найбільше вражає 

остання сцена Аіди та Радамеса у четвертому акті «La fatal pietra», в якій 

Кауфман з великою майстерністю передає скорботний характер. Його голос у 

тембровому та динамічному плані вдало співвідноситься з акордами струнної 

групи та дерев’яних духових інструментів у низькому регістрі. В епізоді, де 

партія тенора дублюється з мелодичною лінією кларнетів виконавець 
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підлагоджує тембр голосу під тембр кларнетів. Наприкінці при прозорій 

фактурі в оркестрі Кауфман досягає проникливого, хоча й тихого звучання 

голосу. Також звертають на себе увагу рель’єфні crescendo та diminuendo, що 

виконані співаком із значною динамічною градацією. 

Манріко з опери «Трубадур». Образ Манріко дуже ясно та чітко 

прописаний у композитора. Це втілено за допомогою вибору інструментів 

оркестру, які супроводжують цього героя, а також за допомогою темпів, 

динаміки, штрихів, ритму та інших засобів виразності. Як зауважує сам 

співак, він «повинен грати вбивцю, але для інтерпретації цього образу 

виконавець мусить усвідомити сам та всіма засобами, психологічно, показати 

причину, чому він скоїв це вбивство. Наразі з цим герой Манріко має 

продемонструвати любов до життя та оптимізм» [201]. 

Образ Манріко в «Трубадурі» (Баварська опера, 2013) у виконанні 

Й. Кауфманна був дуже вдалим. Співак бігав вгору-вниз по сходах складної 

конструкції, але на вокальній стороні інтерпретації це ніяк не відобразилося. 

До речі, в одному з інтерв'ю Й. Кауфманн висловив своє ставлення до 

музики Верді у виконанні П. Домінго: «Скільки я себе пам'ятаю, Пласідо 

Домінго був великим яскравим прикладом для мене. Кожен раз, коли я чув, 

як він співає, я думав, як би мені мати такий темний, округлий і красивий 

тенор» [...], на що П. Домінго відповів: «І якщо хтось запитує мене, хто самий 

великий тенор в світі на даний момент, я не сумніваюся – це Jonas Kaufmann. 

І якщо хтось хоче знати, хто мій улюблений композитор, то відповідь: Верді. 

У нього є ця неймовірна уява, мелодії, написані серцем» [227]. 

Що стосується трактування образів опер Дж. Пуччіні, що тут варто 

виділити такі опери як «Манон Леско» (з Анною Нетребко, 2015), «Тоска» (з 

А. Георгіу), «Мадам Батерфляй». Партії Пуччіні дивно підходять 

Й. Кауфманну, підходить його дивовижний тембр – темнуватий, насичений. 

Відомо, що Карузо, будучи тенором, теж мав баритональне забарвлення 

звуку. Так само і Кауфманн має повноцінний теноровий діапазон у поєднанні 
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з оксамитовим звучанням. Він – тенор, що поєднує красу тембру, багатство 

діапазону і приголомшливе сценічне чарівність і красу. 

Важливе значення у творчому доробку Й. Кауфмана має партія 

Каварадоссі з опери Дж. Пучіні «Тоска». Як зазначає в одному з інтерв’ю сам 

виконавець, «щоб створити справжній образ Каварадоссі, потрібно втілити 

три лінії: 1. Художник, 2. Закоханий чоловік, 3. Революціонер. Але у 

композитора в партитурі все це написано, треба лише уважно та ретельно 

підходити до трактування музичного матеріалу» [206]. До речі, 

найулюбленіший епізод співака у цьому спектаклі – це сцена зі Скарпіа з 

другого акту («Vittoria!»). 

В рамках пропонованого дослідження ми будемо спиратися на два 

записи опери «Тоска»: більш ранній - 10. 07. 2010 (Bayerische Staadsoper, 

München) та пізнішій запис у Віденській опері 16. 04. 2016.  

На першому записі Перша арія характеризується досить широкою 

манерою співу, соліст грамотно розраховує всі фразування, втілює дуже 

велику динамічну градацію. Цікаво, що наприкінці арії співак відтворює 

такий тембр голосу, схожий на тембр кларнета, який вступає, продовжуючи 

мелодичну лінію вокальної партії. Таким чином, Й. Кауфманн демонструє 

блискучі знання властивостей інструментів симфонічного оркестру та 

бездоганно орієнтується в партитурі, оскільки має змогу тонко реагувати на 

інструментальний баланс оркестру.  

Арія (E lucevan le stelle) з третього акту починається з ррр, репліки 

виконуються ледве чутно. Співак робить значний контраст між фразами. 

Можна розподілити три лінії втілення образа Каварадоссі відповідно до 

викладання музичного матеріалу по актах: в першому акті це художник, тому 

що багато лірики та споглядальності, в другому – це революціонер, оскільки 

тут є напруженість та відчайдушність, які проявляються в дуетах та 

ансамблевих сценах, і третій акт – це чоловік, що кохає, адже саме в фіналі 

звучить неперевершена арія, музична побудова якої є квінтесенцією 

драматизму вистави, водночас із ліричною складовою. Слід зауважити, що в 
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пізнішому виконанні Й. Кауфманн робить темп ще повільнішим та ретельно 

подрібнює тривалості. В результаті у слухача виникає враження, що герой 

намагається зупинити час, закарбувати той самий момент, коли він повністю, 

всіма своїми почуттями відчуває життя. Тоді як на записі 2010 року 

Й. Кауфманн втілював у цій арії Каварадоссі величезний груз страждань та 

розпач.  

М. Черкашина-Губаренко серед трійки основних героїв опери в цій 

постановці віддавала перевагу саме Й. Кауфманну, вважаючи, що він 

бездоганно володіє ресурсами свого голосу. «В складній у вокальному 

відношенні партії Каварадоссі, – пише дослідниця, – співак продемонстрував 

й свій сценічний темперамент, й дивовижне багатство звучання, й 

майстерність найтоншого філірування звуку в піано та могутній експресії 

форте» [169, с.183]. 

«Дівчина з Заходу». (La Fanculla del West, Met opera).  

Вважається, що в цій опері Дж. Пуччіні присутній, так званий, ефект 

Вагнера. Як відомо, в музиці Вагнера велике значення має текстовий 

компонент, почуття осмислення світу. Пуччіні створив у «Дівчині з Заходу» 

зовсім інший музичний світ, це не типовий Пуччіні, де кожна найменша 

емоція виражена мелодично, музика пронизана дрібними темами. Це 

неймовірно красиво, але ця музика закликає слухача до розуму, а не апелює 

тільки до почуттів, емоцій. Й. Кауфманн вважав, що «Дівчина з Заходу» 

певною мірою більш складна для сприйняття, але якщо вникнути, зануритися 

в цю музику, то однієї насолоди недостатньо, буде виникати бажання слухати 

її ще й ще [218]. Стосовно ролі Діка Джонсона, партія якого займає значне 

місце в оперному репертуарі, співак в інтерв’ю говорить: «Це круто – 

побувати ковбоєм. У партії міститься кілька прекрасних арій, герой повинен 

вдавати з себе, передавати типові маскулінні риси, властиві ковбоям. Цей 

«поганий хлопчик», одягнений у чорне пальто і чорний капелюх і мав би 

їздити на чорній коняці, хоча це, звичайно, кліше. Для цієї ролі солісту 

довелося брати уроки верхової їзди, щоб опанувати і цією майстерністю теж, 
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оскільки режисер-постановник вистави вирішив включити у виставу 

справжню їзду на коні» [там само]. 

Опера «Дівчина з Заходу» не представляє особливого інтересу для 

середньостатистичного слухача, оскільки вона має своєрідну структуру і 

засоби виразності. Так, наприклад, у ній відсутні арії в традиційному 

розумінні, масові сцени і сцени дуетів також виконані в своєрідній, незвичній 

манері. Проте, звертають на себе увагу всілякі новаторські прийоми, такі як 

інтонаційна побудова мелодій, незвичні для того часу джазові гармонії і 

синкопований ритм, оскільки на американську музику зробила сильний 

вплив ритмічна різноманітність африканської. Певні новації стосуються 

також і оркестровки опери. Л. Данилевич вказує, що стиль «Дівчата з 

Заходу» – це складне явище. Новаторські пошуки автора органічно 

поєднуються з традиціями італійського оперного мистецтва, які, перш за все, 

проявляються в музичній побудові. Основні теми опери, зазначає 

Л. Данилевич, поділяються на дві групи. Першу групу складають мелодії, що 

містять італійську пристрасність, патетику; іншу - ніжні, ліричні кантілени. 

Автор вказує також на літературно-сценічну неповноцінність партії 

Джонсона. Це позначається і на музичному «портреті» персонажа, 

незважаючи на те, що в сценічному плані його роль сприймається досить 

виграшно. Наприклад, у сценах з Мінні, партія якої дуже виразна і емоційно 

різноманітна, Джонсон виглядає дещо невигідно.  

Образ героя опери втілений композитором у другорядній ролі, іноді він 

стає «тінню» образу Мінні. У репліках Джонсона часто зустрічаються 

елементи з тем Мінні. Наприклад, епізод у другому акті після викриття 

Джонсона. Залучення композитором прийомів з американського фольклору, 

джазу, а також поширеного тоді жанру регтайм також привносять своєрідний 

ефект для створення нової, незвичної для слухачів того часу, атмосфери 

«Нового Світу». Такі характерні ритми і мелодійні обороти застосовуються 

композитором в опері лише епізодично. На думку Л. Данилевич, такі 

«джазові» прийоми були багато в чому чужі творчій натурі італійського 

https://www.youtube.com/watch?v=K_u0oDTr4Pk
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композитора, і над ними він запанував поверхнево. Проте, автор вважає їх 

доречними в епізодах, що зображують побутове життя золотошукачів. При 

цьому важливе значення синкопований ритм набуває в характеристиці образу 

Джонсона. Виконуючи цю партію, Й. Кауфманн настільки вільно оперує 

прийомами свінгу, що у його персонажа зникає деяка легковажність, яка 

відчувається у інших солістів, і проявляються такі риси характеру, як 

оптимізм, винахідливість, безстрашність, а також, певною мірою, бравада і 

почуття безкарності, яке так властиво розбійникам. Композитор 

використовує синкопований ритм у всіх епізодах, коли потрібно показати 

«темну сторону» Джонсона. 

Стосовно опери «Чіо-Чіо-сан» Ю. Ніколаєвська зазначає, що вона є чи 

не однією «з найулюбленіших для режисерського театру. З точки зору 

відтворення хронотопу вона спонукає до пошуку вельми цікавих рішень. Два 

світи –  американський та японський, духовний та емоційний, традиційний і 

сучасний по-різному передаються авторами вистав. Зокрема, йдеться, про 

стратегію символізації» [108, c. 462]. Відтак для виконавців опера презентує 

широке інтерпретаційне поле. 

Інтерпретація Й. Кауфманном персонажа Пінкертона з опери «Мадам 

Баттерфляй» охоплює широкий спектр рис характеру цього героя. Це не 

тільки легковажний молодий чоловік, що не думає про завтрашній день і 

підкоряється тільки емоційним поривам. Пінкертон Кауфманна - ще й 

раціональна людина, яка отримує вигоду з будь-якої ситуації, що 

підвернулася. Як зазначає Л. Данилевич («Джакомо Пуччіні»), у бесіді з 

консулом Шарплес Пінкертон викладає свою життєву програму: «Життя-гра; 

вона пов'язана з ризиком: можна виграти, а можна й програти. Ну а для того 

щоб не бути в програші, треба не ловити гав, не дивитися по сторонах і не 

продаватися поетичним мріям. Головне – це вміти робити справу, тобто 

брати від життя все, що можна взяти» [39, с. 194]. Таким є сенс життя за 

визначенням лейтенанта Пінкертона.  
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В інтерв’ю Й. Кауфманна стосовно цієї опери та персонажу [180] співак 

наголошував, що відносини партнерів побудовані на контрасті і між ними 

немає взаємності. З одного боку, Чіо-Чіо-Сан сповнена любові до 

американського лейтенанта, вона ще дуже молода, і це її перші почуття до 

чоловіка, вона абсолютно довіряє йому. З іншого боку, для Пінкертона - це 

просто ще одна можливість скрасити свою подорож. Він від початку знає, що 

не несе ніяких зобов'язань і відповідальності за свої вчинки. 

Важливе місце в опері «Мадам Батерфляй» займає дует Пінкертона і 

Чіо-Чіо-Сан з I акту. Мелодійну основу в кінці дуету становить музичний 

матеріал з хору подруг. В найостанніших тактах дуету голоси солістів 

зливаються в захопленому гімні любові. Пінкертон є уособленням 

антагоністичного світу Чіо-Сан. Це світ сучасної «цивілізації» і розважливого 

американського менталітету. Образ Пінкертона розкривається в першому 

акті. Музична характеристика представлена композитором досить повно. 

Молодий лейтенант показаний, безсумнівно, як ліричний герой, за сюжетом 

це не яскраво-негативний герой. У ньому немає таких негативних, злих рис, 

як у Скарпіа з «Тоски» або Яго з «Отелло». Однак в ліриці Пінкертона немає 

тієї глибини і людяності, які наповнюють музичний образ героїні опери. У 

любовному дуеті героїв не відчувається взаємність, можливо, лірика там і 

присутня, але пристрасті, як такої, немає.  

Особливий інтерес представляє перша з двох арій Пінкертона (сцена з 

Шарплес). У цій арії він розкриває суть свого життєвого підходу. На початку 

і в кінці арії звучить американський гімн, який поданий як нагадування про 

американський менталітет героя, надає декларації Пінкертона офіційний 

відтінок. Урочиста тема гімну звучить спочатку в оркестрі. А в кінці номера 

ця тема звучить і в вокальних партіях (Пінкертон цокається з консулом, і 

вони п'ють за Америку). Арія наповнена романтичним колоритом, пов'язаним 

з образом «мандрів», готового на авантюри шукача пригод. У той самий час 

музика передає деяку рисовку, позірство самовпевненого американця. 

Данилевич вказує на цікавий «прийом, за допомогою якого Пуччіні «знижує» 
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романтичний пафос Пінкертона. Його «політ думки» раптом обривається. 

Пінкертон запитує у консула, що він хотів би випити – пунш чи віскі? Цей 

навмисний прозаїзм повторений в кінці сцени з Шарплес. Типова 

самовпевненість – та межа Пінкертона, яка особливо підкреслюється 

композитором. 

У третьому акті у вокальній партії Пінкертона відсутній подібний 

самовдоволений характер. Інтонації його голосу більшою мірою передають 

пригніченість і небажання бачитися і спілкуватися з Чіо Чіо Сан. У 

музичному матеріалі композитор прагне показати деяку роззосередженість, 

розфокусованість Пінкертона. Як зазначає Л. Данилевич, «музична цитата з 

американського гімну, повторюючись кілька разів (і не тільки в першій, а й в 

другій дії), включається в музичну драматургію опери і навіть отримує 

деякий симфонічний розвиток» [39, с. 214].  

Слід відзначити, що в інтерпретації Й. Кауфманна саме цього персонажа 

присутня гіперболізація характерних рис Пінкертона. Тобто, у фрагментах, 

де у героя виявляється ліричний настрій, соліст додає ще більшої широти і 

ніжності в образі; у фрагментах, що демонструють прагматичність, 

Пінкертон Кауфманна нарочито «сухий», діловитий і беземоційний. І, 

нарешті, в третьому акті, коли проявляються малодушні риси героя, 

Кауфманн за допомогою ослаблення сили голосу, показує невпевненість 

персонажа, його гостре бажання уникнути будь-якого роду відповідальності. 

Диригент А. Паппано, називаючи музику цієї опери Пуччіні дуже 

тонкою, навіть прозорою, бачив ці характеристики в партитурі. 

«Композитором дана дуже яскрава характеристика персонажів опери, – 

говорив він, – Матеріал написаний в традиціях японської музики» [180]. 

Спеціаліст у дослідженні традиційної музики Японії Вільям Мальме також 

звертає увагу на унікальний дух, який пов'язує музику Сходу і Заходу. Автор 

зазначає, що Пуччіні вдалося це завдяки з'єднанню елементів традиційного 

музикування Японії bunraku і елементів, властивих італьянській опері [216, с. 

228]. A. Паппано також підкреслює, що природа характеру Пінкертона не є 
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суто негативною. Особливо це проглядається у виконанні Й. Кауфманна, 

який наділяє цього персонажа здебльшого ліричними рисами, при цьому така 

якість Пінкертона, як прагматичність в інтерпретації соліста майже не  

вдчувається. 

Роль Андре Шеньє з однойменної опери У. Джордано презентує «амплуа 

італійського тенора» та є однією з найулюбленіших в репертуарі співака. В 

одному з інтерв’ю [197] Й. Кауфманн відзначає, що, як і в більшості опер 

веризму, пристрасті і емоції тут – ключовий фактор. «Тому, – каже співак, – 

коли виконуєш роль в веристській опері, необхідно стежити, не втрачати 

контроль над собою і не вдаватися до емоцій занадто сильно, щоб не 

перегравати. Тому що показна пристрасть вже межує з несмаком. Кожна 

мелодія в опері – це як велике нове відкриття, яке приводить тебе в захват, і 

кожна лінія виповнюється чудово. Герой опери настільки любить героїню, 

що готовий жити разом і померти разом. Пристрасть – невинність чи це? 

Несемо ми відповідальність за свої почуття? Ось основні питання, які ставить 

автор у виставі, і які не дають спокою головному герою. Любов, яка 

приносить стільки страждань головним героям, приносить також їм думка 

ніколи не розлучатися і зустріти смерть разом» [там само].  

В дисертації Лян Цзітао, присвяченій творчості У. Джордано (2018) 

[164], вказується, що головний герой власне завдяки «героїчності» своєї 

натури, сильним та неординарним характером, по суті, «виводить цей твір за 

стильові межі веризму» [164, с. 123]. Музичні характеристики персонажу 

розраховані на «амплуа італійського тенора за традиціями епохи бельканто 

(сильні верхні ноти, широкий діапазон, рівне звучання голосу у різних 

регістрах)» [там само]. Стосовно ж інтерпретацій образу А. Шеньє 

(Е. Карузо, Б. Джильї, М. дель Монако, Ф. Кореллі, П. Домінго, Х. Каррерас, 

Л. Паваротті та ін.) можна виявити два аспекти. По-перше, авжеж, 

підкреслюють головування школи італійського бельканто (принцип canto è 

riflesso, співу без форсування емісії звуку, роль дихання, перевага головного 

регістру (la voce di testa), цілісність кантилени тощо). Другий аспект полягає 
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у розширенні емоційних та характеристичних домінант образу. Зокрема, 

існують як виконання в межах лірико-драматичного амплуа (Л. Паваротті, 

Ф. Кореллі, Х. Каррерас), більш драматичного, героїчного (Б. Джильї, 

П. Домінго). Між цими «крайніми» варіантами є усереднені, але кожний 

співак відшукує власні нюанси передачі цього неординарного образу. 

В опері декілька яскравих номерів за участі головного героя – арія з I дії 

(«Improvviso» «Un di all'azzurro spazio!»), аріозо А. Шеньє «Io non ho amato 

ancor!», дует – освідчення в коханні Андре і Мадлени з II дії, арія Шеньє «Si, 

fui soldato») з III дії, фінальний любовний дует «Vicino a te s'acqueta». В 

інтерв’ю [207] Й. Кауфманн вказував на роль в «Андре Шеньє» великої 

кількості імпровізаційних моментів. У цьому, можна вважати, полягає для 

виконавця ідея «відкритого твору» (за У. Еко), коли солістові, виконуючому 

роль, надається велика свобода. Й. Кауфманн зазначав, що в одному з 

епізодів потрібно співати арію, «повернувшись спиною до публіки, що 

привносить новий, несподіваний для публіки елемент» [там само]. Диригент 

вистави в Ковент-Гардені (2015) Антоніо Паппано в інтерв’ю [197] відзначає 

певну складність в оркестровці У. Джордано, особливо це стосується 

фінальної сцени, фінального дуету, в якому дуже висока щільність фактури, 

оркестр звучить тутті, але при цьому повинен бути дотриманий баланс, щоб 

оркестровий звук не перекривав солістів, незважаючи на те, що тут 

досягається найвищий рівень пристрастей.  

Партія солістів у згадуваному фрагменті також відрізняється складною 

(високою), незручною теситурою. Голос «підіймається», «дереться» все вище 

і вище, і ця рухливість, гнучкість голосу не може не захоплювати. Говорячи 

про оркестр, Антоніо Паппано також звертає увагу на те, що в «Андре 

Шеньє» композитор створює так зване оркестрове «ноу хау», де 

спостерігається «розумність» у розподілі партій інструментів оркестру. Голос 

у цій опері дійсно грандіозний, і оркестр повинен це підкреслювати. Але 

оркестр також є і протагоністом голосу, тобто, водночас підкреслює голоси 

солістів, і в той же час, їх відтінює. Все симфонічні елементи максимально 

https://www.youtube.com/watch?v=vmjdMyQfIAc
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спрямовані на передачу емоцій, що відбуваються на сцені, створюють 

своєрідний «місток» між сценою і аудиторією. Відбувається дуже тісна 

комунікація артистів і слухачів. 

Трактовка Й. Кауфманном імпровізації «Un di al'azzurro spazio» 

(зокрема, у виставі Bayerische Staatsoper, 2017, диригент Philipp Stölzl) є 

досить емоційною (в традиціях італійських тенорів, що виконували цю 

партію протягом 100 років), співак залучає дзвінкий верхній регістр, 

всередині речитативний розділ звучить драматично, кульмінаційна зона арії 

яскрава. Можна сказати, що Кауфманн продовжує лінію інтерпретації 

Е. Карузо, який міг бездоганно поєднувати ліричне та драматичне в межах 

одного виконання. Щодо технології виконання цієї музики, то, зокрема, 

А. Паппано відмічає: «Зараз тенора здатні взяти верхнє «до», 

використовуючи chest або натуральний голос. Виникає проблема, і вона 

полягає в тому, що тенора зазвичай мають справу з щоденним базисом. Я 

маю на увазі те, що звичайний діапазон тенора включає дві октави, деякі 

можуть співати вище, деякі – нижче, але базис складають ці дві октави. І 

якщо я почну співати від нижньої «до», то коли я досягаю серединного 

проміжку цього діапазону, мій голос псується, «ламається» (runs out). Щоб 

такої проблеми не виникало, необхідно створити «міст» між низьким і 

високим діапазоном голосу. Це називається «passaggio». Голос робиться 

трохи тихіше і слабкіше в цей перехідний момент, таке відбувається на нотах 

«ми» і «фа», в середині октави. Без цих знань, без цієї майстерності 

неможливо домогтися блискучої кар’єри вокаліста. «Всі без винятку – від 

Карузо до Паваротті та Йонаса Кауфманна володіють блискучою технікою 

«passaggio»? [224] – каже А. Паппано, підкреслюючи, що тільки декілька 

дійсно видатних вокалістів у світі мають цю техніку в своєму арсеналі, 

Й. Кауфманн – серед них. 

Й. Кауфманн вбачав, що перша арія Андре Шеньє – класичний приклад 

застосування техніки passaggio. Доречність negotiating пассаджио в опері 

«Андре Шеньє» – в епізоді різкого інтервального стрибка-підйому з «фа» на 
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верхній «сі-бемоль» на слові «Amor». «Для мене особисто, – каже 

Й. Кауфманн, – нота “фа” – це indecisive, тому що вона може ставитися як до 

верхньої, так і до нижньої позиції. У другому акті опери «Андре Шеньє» є 

репліка з цією нотою, і кожен раз, під час кожного виконання я не впевнений 

в стовідсотковій якості виконання цього фрагмента. Щоразу це виходить 

заспівати по-різному» [224].  

Стосовно інших номерів, то важливою сценою в опері, звичайно, є 

другий дует у кінці, особливо звертають на себе увагу останні фрази, складні 

для виконання. Взагалі, Й. Кауфманн відзначає значну роль дуетів в «Андре 

Шеньє», всіх їх об'єднує одна спільна риса – складність фразування. «Дует з 

початку другого акту з Буше екстремально складний, екстремально 

unspektakulaer, – каже виконавець, – його неймовірно складно співати [197]. 

У виконанні партії Андре Шеньє Кауфманн демонструє знакову для 

його виконавського стилю майстерність димінуендо. На питання А. Паппано 

«Як Ви пом'якшує звучання голосу, якщо початок звуку був гучний і 

активний», співак відповідає: «Все, весь мовний апарат повинен бути 

абсолютно розслабленим. Також у такому стані апарату можна з гнучкістю 

керувати динамікою голосу, робити крещендо і дімінуендо по кілька разів 

протягом однієї фрази» [224].  

Цікаво, що коли ще тільки планувалася вистава 2015 р., Й. Кауфманн 

бачив цю роль у поєднанні поетичного та філософського: «Я думаю, що 

справжній Поет не так далеко пішов від філософа. Земля велика, на ній 

зустрічаються різні характери. Але не кожен може стати героєм опери: 

потрібно знайти досить цікавий тип, щоб публіка могла пережити оперу 

тривалістю в три-чотири години. Поет – це якраз такий тип, він дає величезні 

можливості для різноманіття інтерпретації, для подання романтичної сторони 

життя. Поет бачить світ іншими очима. Як художник, або фотограф, які не 

просто дивляться, а мислять картинами. Поет теж бачить не тільки 

навколишню дійсність, але намагається передати її ідеальний образ, уявити її 
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яскравіше і красивіше. А якщо ми говоримо про Шеньє, тут ще додається 

епоха і образи Французької революції» [51].  

За рік Л. Яблокова, аналізуючи постановку Ковент-Гардена, де 

Кауфманн дебютував в цій ролі (2015, диригент А. Паппано), зазначає: «Його 

нескінченно гарний звук, округлий і гнучкий, має пробивну міць, за якою, 

проте, не відчувається абсолютно ніяких зусиль – спів природний, як 

дихання. На всьому діапазоні голос співака звучить виключно рівно і 

емоційно яскраво, він пиряє крізь музику з вишуканою легкістю і 

безпосередністю, будь то політичні декларації або любовні рими. Прощальна 

арія засудженого викликала – буквально – вибух глядацьких оплесків <…>. 

Артист підкорює своєю музикальністю, його дикція ясна, а присутність на 

сцені романтично піднесено і благородно, він не переграє, він і є – Андре 

Шеньє» [177]. 

 

2.3.5. Лірико-комічні персонажі («Казки Гофмана» Ж. Офенбаха, 

«Ніна» Дж. Паізіелло, «Летюча миша» Й. Штрауса) 

 

Серед жанрових вподобань Й. Кауфманна здебільшого є великі 

драматичні ролі. Але не обходить він й комічну оперу та взірці більш легкого 

жанру, зокрема, оперети. При виконанні оперет важливого значення набуває 

поняття перспективізації. Н. Петрова та О. Ірисханова вказують: 

«Перспективізація – це засіб та процес характеризації об’єкта з точки зору 

учасника комунікації. В когнітивній лінгвістиці це поняття представляє 

собою дискурсивний механізм конструювання об’єкту з точки зору того, хто 

говорить / спостережувача. При цьому одні учасники дискурсивного акту 

конструюють об’єкт для інших його учасників» [112]. Поняття 

перспективізації використовується також у деяких дослідженнях з 

когнітивної нарратології, де позиціонується як засіб вибудовування сюжету 

чи як суб’єктивна точка зору того, хто розповідає (автора, персонажа) 

стосовно тої чи іншої події. Диференціація точок зору дозволяє виділити в 
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тексті суб’єктивні «шари» твору, його модальність, та врахувати форми 

«адресованості» тексту (у порівнянні з поліперспективою Б. В. Раушенбаха, 

поліфонічністю М. М. Бахтіна, інтетекстуальністю Р. Барта та Ю. Кристевої). 

В дослідженні О. Стокінгера (Alexander Stockinger) «Різноманіття голосів. 

Поліперспектива та постановка у Гофмана та Оффенбаха» (Відень, 2010) 

йдеться про особливості втілення ролей у мистецтві комічної опери з позиції 

перспективізації. Автор аналізує оперу «Казки Гофмана»/«Les Contes 

d‘Hoffmann» Ж. Оффенбаха та знаходить багато цікавих особливостей та 

труднощів стосовно виконання головних ролей спектаклю.  

Ця опера характеризується тим, що в ній один соліст має виконувати 

чотири різних партії та зображати чотирьох різних персонажів. Це стосується 

як жіночої партії (сопрано), так і чоловічої (баритон та тенор). Дана 

особливість вимагає від солістів неабиякої майстерності, тому й не дивно, що 

опера викликала інтерес з боку режисерів-постановників багатьох театрів у 

різних країнах. «Якщо порівнювати літературні тексти Гофмана з лібрето 

Барб’є, – пише автор, – можна зробити висновок, що лібретист створив 

“рефлексивний пучок”, в якому представлені головні герої опери – Ліндорф 

та Стелла» [222, с. 144]. Про складність втілення поліперспективізації образів 

у цій опері свідчить одна цікава особливість — опера мала чисельну кількість 

постановок різними режисерами в чисельних театрах. Той факт, що співачка 

має втілювати чотири різні фігури не лише висуває певні вимоги для голосу, 

що знаходиться на межі своїх можливостей, а й свідчить про свідому 

взаємодію лібретиста з увагою аудиторії. Той, хто може синтезувати образи 

Стели та Ліндорфа та пов’язати їх із прототипами, знаходить ще один 

елемент узгодженості даної опери. Ключ до цього об’єднання полягає, з 

одного боку, у володінні знаннями про літературні шаблони, з іншого, – у 

володінні знаннями про природу сприйняття особистості самого Гофмана.  

У випадку зі Стелою, замість реального персонажа можна помітити в ній 

«магію уяви» Гофмана. В його текстах можна побачити унікальні посилання 

на Донну Анну з «Дон Жуана», Ларетту та Терезіну з «Фермати» (Die 
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Fermate) та Джулію з романа «Життя та погляди кота Мурра». Однак це 

поєднання фігур співака/співачки є не лише багатогранним, але й просто 

невирішеним баченням художника й в більш широкому сенсі – самого 

мистецтва. Те, що Стеллі бракує голосу для втілення чотирьох фігур, які 

передбачає авторський задум, стає очевидним при більш детальному 

розгляді. В театральній практиці ця партія зазвичай не виконується однією 

солісткою. Образ «ідеальної» співачки має зійти нанівець, оскільки він не 

може бути використаним — ані під час вивчення музичної практики, ані при 

розгляді літератури раннього романтизму. В ретроспективі фрагментарний 

образ Стелли може центруватися, але так чи інакше, простір асоціації 

залишається відкритим. 

«Казки Гофмана», за визначенням М. Мугінштейна [103], є 

«пронизливою історією про самотність людини-романтика» [103, с.251]. 

Опера має доволі  щасливу сценічну долю, зокрема в творчості ХХІ ст. Хоча 

сучасні вистави інколи розкривають зовсім незвичні сторони цієї опери – 

антиромантичні, демонструючи все, що відбувається, як фантазії, маячня, 

підкреслюючи гротесковість подій, хоча є й реконструкторські задуми, які 

вцілені на втілення романтичного духу й суті. 

Саме так мислить образ Гофмана Й. Кауфманн. В його втіленні це 

дійсно образ епохи, що не можна повернути, щирий романтик, сповнений 

таїн життя та творчості, що виявляється у виконанні ключових номерів – 

баладі, романсі Гофмана, дуеті з Антонією, Джульєттою. 

Стосовно творчості Й. Кауфманна висловимо таку думку: в операх 

співак виконує партію одного персонажа, але орієнтування відбувається на 

втілення багатьох, зазвичай протирічних рис характеру героїв. У образі 

одного героя (наприклад, Пінкертон, Альфред) може міститися декілька 

«особистостей», що потребує дотримання різних принципів виконання та 

різної вокальної техніки. Отже, багатообразність (перспективізація та 

поліперспективізація), закладена Оффенбахом, пройшовши довгий шлях із 
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чисельними етапами-інтерпретаціями в ХХІ столітті знайшла відображення в 

творчості Й. Кауфманна. 

Що стосується виконання партії Ліндоро в опері Дж. Паізіелло «Ніна» 

(Nina Ossia La Pazza Per Amore, 1789), то її специфіка позначена незвичайним 

для італійської опери визначенням – «музична комедія в прозі та поезії». 

М. Мугінштейн [102] вказує на передромантичний феномен «Ніни», 

спрямований до «прикордонної області жіночої душі, обмеженої реальністю» 

[102, с. 212]. Дійсно, головна героїня, що прагне втекти від буденності 

передбачає знаменитих романтичних героїнь Белліні, Доніцетті та навіть 

Верді, сцени божевілля – предтеча новаторських моно сцен й т.і. В цьому 

сенсі образ Ліндоро є досить традиційним для опери ХІХ ст. та навіть 

веризму – образ закоханого юнака, що оберігає кохану в її божевіллі та 

співчуває їй. Для Й.Кауфманна це звичне амплуа (оперу «Ніна» з ним та 

Ч. Бартолі було поставлено в Цюріху). 

У версії «Летючої миші», здійсненої до Новорічного концерту в 

Дрездені Й. Кауфманн вперше виконав роль Айзенштейна і справив на 

віденську публіку дуже гарне враження. Співак зізнавався, що партія йому 

подобалася з дитинства. Посилаючись на виконавця Е. Вочтера/Eberhard 

Wächter, який часто співав партію Айзенштейна та коротко описував 

керівництво до виконання оперет як «квітучу дурницю», Й. Кауфманн 

пов’язував ці традиції також з італійськими операми, начебто легкими, але 

музика яких не залишає байдужим. До того ж, для віденців оперета – 

особливий вид мистецтва, ніхто інший так цей жанр не сприймає і не 

представляє. «Протягом мого навчання в Мюнхені моїм учителем за фахом 

«пісенний спів» (Liedgesang), був Helmut Deutsch. Якраз у той час я разом з 

ним вивчав Віденську пісню (Wienerlied). Після пари фраз він сказав мені: 

“Слухай себе уважніше, це звучить лякаюче!” – “Що не так? Це звучить не 

по-віденськи?” – “Так, але фальшиво, як ніби з трамвая!”. Це було дуже 

переконливо», – згадував співак [208].  
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Й. Кауфманн захоплювався не тільки віденським колоритом, вимовою, 

«віденською тональністю», а й творчістю відомих виконавців у жанрі 

оперети і віденської пісні (Tauber, Schmidt, Schock, Wunderlich, Gedda). Він 

вивчав та досліджував їхню творчість та вважав, що кожен з них втілив як 

власний індивідуальний стиль, так й відобразив свій час. «Вони зробили 

величезний вплив на мене, – говорить музикант, – і в мене в голові часто 

крутяться найвідоміші речі у виконанні Rudolf Schock, навіть коли ці речі 

співають інші солісти, я все одно уявляю його голос. Існує безліч 

інтерпретацій одних і тих самих творів, і їх сума впливає також і на мої 

інтерпретації. При цьому я завжди намагаюся йти своїм власним шляхом» 

[208]. 

«Віденський альбом» Й. Кауфманна містить «вічні хіти» з репертуару 

тенорів з оперети Й. Штрауса «Eine Nacht in Venedig» («Ніч у Венеції»). Саме 

з цієї оперети ще під час студентства в Регенсбурзі почалася його професійна 

кар'єри (36 вистав «Ночі в Венеції», партія Карамелла, 1993-1994 рр.). Співак 

зазначав, що то було величезним досвідом: «Коли ти новачок, у тебе існує 

багато різних уявлень про спів, але при цьому втрачається власна 

індивідуальність. Сильне почуття наслідування. У перший вечір я 

неймовірно хвилювався і тремтів перед кожною високою нотою. Зрештою 

нервозність пішла, але на її місце прийшла рутина. І останні 10-12 виходів я 

повірив у себе, знаходив нові нюанси і нові акценти. Я був щасливий, що 

пройшов це випробування» [208]. 

В інтерв’ю Й. Кауфманн зазначає, що дуже любить співати в опереті й 

намагається продемонструвати як багато вона може доставити задоволення, 

незважаючи на те, що цей жанр дуже складний. «В оперному мистецтві 

напруга під час співу – нормальна річ для досягнення драматичного ефекту. – 

говорить Й. Кауфманн. – В опереті все по-іншому: незалежно від того, яке 

загострення пристрастей відбувається на сцені, все повинно звучати легко і 

невимушено. При цьому ще потрібно вміти імпровізувати і спонтанно 

реагувати на певні речі. Все це приносить мені величезне задоволення. У 
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середовищі комічних акторів відомий ще один елемент оперети: це 

нездійсненні мрії, туга за тим, що ніколи більше не повернеться. Звичайно, 

серйозні почуття тут мають місце. Без конфлікту і складних ситуацій “Happy 

End” просто не має сенсу. І навіть якщо мрії не збуваються і в кінці кінців все 

розчаровані, все одно настає святкування. Як в “Летючій миші”, наприклад: 

всі маски зняті, герої пізнали одне одного, але святкування триває! Це дуже 

суттєвий елемент оперети» [208]. 

Наостанок зазначимо, що для Й. Кауфманна оперета не є й ніколи не 

буде «кічем», але спвак зазначає, що вона може існувати тільки в 

першокласному виконанні. Шлях безперспективний – співати оперету, коли 

вже не можеш співати Каварадосі та всі партії тенорового репертуару. 

Вірний шлях (за Й. Кауфманном) – презентувати легкість та правдиві, цілком 

життєві почуття, без перебільшень, вважає співак. 

 

Висновки до Розділу 2 

У світовому вокальному мистецтві Й. Кауфманн займає виняткове місце, 

будучи спадкоємцем великої тенорової традиції. Його прекрасний голос 

багато дослідників і любителі наділяють цілою низкою епітетів, наприклад, 

«повнозвучним, соковитим», «темно-баритональним». Володіючи 

прекрасною віртуозною технікою і школою дихання, він зумів створити 

власний неповторний вокальний стиль, в якому синтезувалися різні історичні 

вокальні традиції – німецької, французької, італійської пісенної культури, 

бельканто. Сьогодні Й. Кауфманн представляє поєднання найвищої 

майстерності, сильної енергетики і, звичайно ж, красивого, багатого, 

гнучкого і хвилюючого голосу, знаменитого своєю виразною силою, 

бездоганною технікою і універсальністю. Природно, що виконавська 

творчість Й. Кауфманна надихає не тільки сучасного слухача, але захоплює 

музиканта-дослідника. 

Основним завданням розділу став аналіз виконавського стилю 

Й. Кауфманна у жанрово-стильовому аспекті В дисертації дослідження його 
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співацько-виконавського стилю відбувалося за такими позиціями: тембр–

виконавська стилістика–традиція співу–репертуар. 

1. Важливим моментом у визначенні історичної ролі Й. Кауфманна є 

характеристика його голосового апарату і тембрових якостей голосу. Він 

охоплював діапазон від сі великої октави до ре другої, які давали можливість 

співакові виконувати найрізноманітніші тенорові партії, як ліричні, так і 

драматичні. Відповідно до думки італійських майстрів співу, якщо бас – це 

низи, то тенор – верхи. Тенор без «верхів» або зі слабкими «верхами» не 

може бути солістом. Тому однією з найвиразніших специфічних 

характеристик тенора є «звончатість» його центральної і верхньої теситури. 

Визначаючи властивості унікального тембру голосу Й. Кауфманна, з точки 

зору вокальної стилістики вкажемо на його майстерність у грі тембровими 

відтінками голосу, вільного переходу від матового, високого звучання до 

потужного, дзвінкого, повнозвучного верхнього регістру, поєднання 

витонченої лірики, голосової пластики і активної твердої, артикульованої 

подачі. Його вокал в кращі моменти вражає відточеністю фразування, 

приголомшливими pizno, бездоганною дикцією й ідеальним «смичковим» 

звуковеденням. Можливо, сам природний тембр, здається трохи 

інструментальним, позбавленим неповторною впізнаваністю забарвлення, 

але його спів є завжди одухотворенним. Для драматичного тенора незвично 

використовувати у верхній теситурі falsetto і morendo, але з цим пов’язують 

його своєрідність як музиканта, що поєднує драматичну й ліричну сутності. 

2. Таке вокальне багатство стало можливим в процесі поєднання двох 

вокальних шкіл: німецької та італійської. Хтось вважає його занадто німцем в 

італійському репертуарі, і занадто італійцем в операх Вагнера. Іншим 

поціновувачам французького стилю не вистачає більш традиційної легкості й 

світла голосу в партіях Фауста, Лоенгріна, Вертера. Слід відмітити, що у 

рецензіях останнього часу все менше його називають «німецьким тенором», 

частіше порівнюють водночас й з німецьким тенором Фріцем Вундерліхом, й 
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з Ф. Кореллі та П. Домінго. Тобто, визнають «подвійність» бази вокальної 

техніки музиканта. 

3. З точки зору репертуару можна виокремити декілька аспектів його 

аналізу. 

По-перше, уваги заслуговує національний аспект творів, що обираються 

для інтерпретації. Звісно, перш за все, це взірці італійської музичної 

культури, зокрема, опери «золотого» тенорового репертуару – Дж.Верді, 

Дж.Пуччіні, Р. Леокавалло. Але й доробок німецьких композиторів в 

творчості Й. Кауфманна займає одне з основних місць. Так, він звертається 

до таких взірців оперної німецької культури: а) творчість В.А. Моцарта 

(«Ідоменей», «Милосердя Тита», Cosi fan tutte, «Похищення з Сералю», 

«Чарівна флейта»), Fidelio Л. Бетховена; б) німецька романтична опера 

(«Фьоррабрас» Ф. Шуберта, «Оберон» К. М. Вебера); музична драма 

Р. Вагнера («Тангейзер», «Лоенгрін», «Валькірія», «Парсіфаль»); опера ХХ 

ст. («Аріадна в Наксосі», «Кавалер троянд» Р. Штрауса). З італійського 

репертуару в його доробку: «Ніна» Дж. Паізіелло, «Ріголетто», «Травіата», 

«Трубадур» «Дон Карлос» Дж.Верді, Andrea Chénier У. Джордано, «Паяци» 

Р. Леонкавалло, «Сільська честь» П. Масканьї, «Манон Леско» «Тоска», 

«Богема», «Ластівка», «Турандот» Дж. Пуччіні, «Доктор Фауст» Ф. Бузоні. 

Серед французької музики: «Кармен» Ж. Бізе, «Засудження Фауста» 

Г. Берліоза, «Манон», «Вертер» Ж. Массне, «Фауст» Ш. Гуно; з польської – 

«Король Регер» К. Шимановського. 

Другим аспектом, що заслуговує уваги, є жанрово-стильовий. Якщо 

подивитися на перелік виступів Й. Кауфманна на оперних сценах, то це 

здебільшого великі опери, хоча зустрічаються й лірико-комічні (умовно до 

цього напряму можна віднести «Ніну» Дж. Паізіелло), ліричні («Вертер» 

Ж. Масне), лірико-драматичні («Кармен» Ж.Бізе). Найбільше талант співака 

виявляється у драматичних, навіть, трагічних ролях. Це легко прослідкувати 

на прикладі проаналізованих версіях, в яких втілено образ Фауста, 

вагнерівських персонажах (Парсіфаль, Лоенгрін, Зігмунд), героях опер Верді, 
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Пуччіні. Зокрема, «інтелектуальностю» проникнуті виконання Р. Вагнера в 

трактуванні Й. Кауфманна. Він виконує його, разом з тим, легко і красиво, а 

образ романтичного тенора дуже добре виражає в звуці. Важливо, що він 

любить виконувати ліричні ролі (наприклад, «Вертер» Ж. Массне, в якому 

чується проникливість виконання, дивовижний тембр голосу і схожість 

співака з персонажем Гете). Але ще важливішим є те, що акторські 

трактування часом дуже простих персонажів (Фьоррабрас, Ліндоро, Студент 

та ін.) стають оригінальними та запам’ятовуються.  

Важливо, що Й.Кауфман не обмежується тільки жанром опери а 

успадковує світову культуру в усій її повноті, звернувшись до таких жанрів, 

як віденська пісня, віденська оперета, для яких характерними стали лірична 

тематика, втілена засобами виразної мелодійної кантилени. У виконанні 

співаком жанру Liеd він відчуває впевнену свободу і невимушеність, які 

зближують його вокальне мистецтво з імпровізацією. 

Третій аспект – ціннісний. Звісно, ангажементи Й.Кауфманна 

зумовлюють його вибір виконуваних опер. На сьогоднішній день список 

виконуваних ним творів в повному обсязі величезний. Але, що важливо, він 

із задоволенням бере участь й у постановках, записах музики, видатні якості 

якої викликають суперечливі оцінки. Один з таких прикладів – «Фьоррабрас» 

Ф.Шуберта, «Засудження Фауста» Г. Берліоза, «Доктор Фауст» Ф. Бузоні. 

Артист не дає собі права недооцінювати, залишаючи це право для Історії та 

часу. Часто співак надає приклади переоцінки відомого, що стосується 

вокальної лірики Р. Вагнера, Ф. Ліста, Р. Штрауса, Ф. Шуберта. 

Резюмуючи все вище сказане, додамо, ще декілька важливих 

особливостей особистості Й. Кауфманна: 

А) його прагнення не стояти на місці, рухатися вперед; відкритість до 

нового, що виявляється у небажанні замикатися в традиційних оперних 

формах, проникати в задуми режисерів, читати філософські книги та 

осмислювати повсякденне буття, новинки серйозного кіно; 

Б) експресивність натури, що формує його артистизм; 
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В) інтелектуальність, що впливає на трактування різних образів, 

формування концертних програм, занурення в режисерську концепцію тощо. 

Тож, зі стильової точки зору Й.Кауфманна важко однозначно віднести 

до якогось одного напрямку в вокальному мистецтві ХХ-ХХІ ст., оскільки 

він значно збагачує і розширює художньо-виражальні можливості кожного з 

них. В цьому ми вбачаємо вияв яскравого індивідуального співацько-

виконавського стилю. 

Основні положення розділу викладені в публікаціях автора дисертації 

[156; 157; 194; 195]. 
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ВИСНОВКИ 

Пропонована дисертація присвячена феномену виконавського стилю 

одного з видатних співаків сучасності Йонаса Кауфманна, який є одним з 

найзатребуваніших тенорів у світовій оперній практиці. Не дивлячись на 

популярність артиста та безліч публіцистичних матеріалів, його творчий 

доробок затребував системного підходу. Точкою відліку було обрано 

феноменологічний підхід, який екстрапольовано у царину інтерпретології. 

Аналіз, який було здійснено стосовно багатьох інтерпретацій оперних партій, 

концертних виступів, лідерабендів та записаних альбомів, дозволив 

сформулювати наступні висновки, що торкаються як теоретичних аспектів 

дослідження виконавського стилю, так і феноменальних аспектів творчої 

діяльності Й. Кауфманна. 

1. Одним із завдань дисертації було формулювання основних позицій 

феноменологічного підходу в інтерпретології. Важливим є наступне. 

До феноменології (в розумінні Е. Гуссерля, М. Гайдеггера) прийнято 

звертатися, коли йдеться про переживання від імені першої особи та стосовно 

особистісної свідомості. Точкою відліку феноменології є свідомий досвід. 

Феноменологія вивчає структуру різних видів досвіду – від сприйняття, 

мислення, пам'яті, уяви, емоції, бажання і воління до тілесної свідомості, та 

мовленнєвої діяльності. Гусерлівська інтенціональність є спрямованістю 

переживання на речі в світі, при чому наше переживання репрезентує (або 

«інтендує») їх через конкретні поняття, думки, ідеї, образи. Розроблена в 

межах феноменології концепція включає: опанування часу (всередині потоку 

свідомості), простору (в сприйнятті), формування «горизонтної» свідомості), 

самосвідомості, усвідомлення приналежності переживання (самосвідомості – 

в одному з смислів), самості в її різних ролях (як мислячої, діючої і т. і.), 

втіленої дії (в тому числі кінетика, усвідомлення власного руху), цілі і 

інтенції, усвідомлення інших особистостей (в емпатії, інтерсуб'єктивності, 

колективно), мовної діяльності (в тому числі надання сенсу, комунікації і 



163 

 

 
 

розуміння інших), активності в навколишньому життєвому світі (в тій чи 

іншій конкретній культурі).  

Історично виокремилася «онтологічна феноменологія» (М. Гайдеггер та 

його нащадки) та напрями герменевтичної феноменології (Ж. Дерріда), яка 

вивчає інтерпретативні структури досвіду (розуміння та взаємодію 

особистості на інших об’єктів та суб’єктів) і «етичної» феноменології 

Е. Левінаса (сконцентрованість на значущості категорії Іншого). Тобто 

важливим при феноменологічному підході в межах інтерпретології є 

направленість його на виконавську свідомість: як саме об’єктивна 

даність/композиторський текст переживаються та відтворюються 

конкретним виконавцем? Всі вказані позиції природно екстраполюються на 

музичне мистецтво, і, зокрема, виконавську творчість.  

Основними позиціями феноменологічного підходу в інтерпретології є: 

 усвідомлення унікальності кожного інтерпретаційного артефакту; 

 усвідомлення багатовимірності творчої особистості; 

 дослідження саморозвитку інтерпретуючої особистості. 

2. Теоретичні аспекти вивчення такого феномена як співацько-

виконавський стиль дозволили виокремити у ньому три складові. Перша 

пов'язана із загальним явищем стилю, друга – з процесом виконання; третя – 

зі специфікою вокального виконання. Так, музичний стиль (складова 1) – 

вираз особливостей музичного мислення, а музичні твори – продукт діалогу і 

спілкування виконавця та композитора (за визначенням В. Медушевського). 

В такому розумінні посилюється статус виконавця, який, по суті, є творцем 

інтерпретації (Homo creator – Людина, що творить), власне того, хто володіє 

стилем. 

Для теорії виконавського стилю (складова 2) актуально визначення 

В. Холопової «стиль фіксує індивідуальне і оригінальне» і поняття «стиль 

творчої особистості» – це сукупність рис, які її характеризують, перевагу для 

музиканта певних прийомів творчості (за визначенням С. Шипа). Ми 

спиралися на визначення В. Москаленка «стиль музичної творчості», який 
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характеризує його як співвіднесеність музичного мислення музиканта і 

системи музично мовних ресурсів: «твори, інтерпретування та виконання 

музичного твору». Важливим є те, що на стиль можуть впливати 

ментальність, національні традиції, особистісні характеристики. В 

музикознавстві є поняття «тип творчої особистості» (Є. Ліберман), «архетип 

музиканта» (О. Катрич, Т. Сирятська), які скеровані на індивідуальні 

характеристики, але в ракурсі формування універсальних рис. 

Мислення виконавця-вокаліста (складова 3) орієнтоване на вокально-

акторське втілення і перевтілення за допомогою голосу як інструменту того, 

що закладено композитором в тексті твору, виходячи з власного творчого 

мислення і типу особистості. На підставі трьох складових пропонується 

визначення:  

Співацько-виконавський стиль – цілісність вищого рівня, тип 

музикування, заснований на характерності тембрового забарвлення 

(фарби звуку) і сформованих вокальних прийомів (орієнтування на 

фонетику мови, строгість або імпровізаційна свобода, експресія і т.і.), що 

обумовлюють феномен особистості митця.  

Виконавський стиль видатних співаків як художнє явище містить 

стабільні та мобільні компоненти, співвідношення яких і визначають 

оригінальність і впізнаваність. 

3. Узагальнення наукової літератури, що присвячена становленню та 

розвитку європейських шкіл дало змогу окреслити основні риси 

найвідоміших з них, представники яких зараз панують на світових сценах – 

італійська, німецька, китайська – та позначити риси глобалізації, притаманні 

сучасним творчим процесам. На прикладі творчості Й. Кауфманна, 

Л. Браунлі, Ші Іте, П. Бечади, В. Чуаньює виокремлено тенденції в 

вокальному виконавстві межі XX-XXI сторіч: розмежування кордонів, 

змішування традицій вокальних шкіл, співприсутність декількох 

представників різних шкіл одночасно в межах вистави.  
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4. На основі численних біографічних та автобіографічних матеріалів 

запропоновано етапи життєтворчості Й. Кауфманна. Так,  

- для першого (умовна назва «навчання») притаманні пошyк власної 

манери співy, перехід з німецької школи на італійську;  

- 2-й етап – початок кар’єри та ранній стиль (1998-2006) – 

характеризується існуванням великої кількості різножанрових ролей, 

знайомство з видатними режисерами та диригентами, які вплинули на 

становлення артиста (А. Паппано, М. Крушей, Джорджо Стрелер, 

Н. Харнонкурт); 

-  3-й етап – злет та визнання (з 2006 р. – дебют в партії Альфреда в 

«Травіаті» Дж. Верді (вистава Метрополітен-опера) – 

охарактеризовано через формyвання програм концептyальних 

Liederabend’ів, записи опер, концертів, вистyпи з видатними 

співаками та режисерами, що дозволяє на системній основі 

усвідомлювати та обґрунтувати цілісність його виконавського стилю 

та виокремити феноменальні риси його творчості. 

Орієнтуючись на такі настанови артиста, виокремлені Г. Ципіним: 1) 

«необхідність у вольовій дії»; 2) перевтілення «треба» в «хочу» (тобто 

бажання творити) , 3) наявність внутрішньої позиції («для кого грати»?), 

тобто діалог митця з Іншим («власним» слухачем, собою), в дослідженні 

проаналізовано різні інтерпретаційні версії Й. Кауфманна – від 

шубертівського лідерабенду до трактовки образу Фауста, який пронизує всю 

кар’єру співака. 

Стосовно «структур звукового тексту» (Т. Лимарева), або складових 

виконавського стилю, що виявлені при аналізі творчості співака на прикладі 

лідерабендів та характеризують його індивідуальність, позначено такі. 

1. Інтелектуалізм, концептуальність задуму та «циклічність» втілення. 

Для ліберабендов співак завжди обирає складні програми (камерні цикли 

Р. Вагнера, Р. Штрауса, Г. Малера), іноді демонструючи й нові виміри 

інтерпретації доволі простих, на перший погляд, пісень (це стосується, 
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зокрема, пісень Ф. Шуберта). В програмах переважають цикли пісень («П`ять 

пісень на вірші Матільди Везендонк» Р. Вагнера, «Три сонета Петрарки» 

Ф. Ліста, «Сім сонетів Мікеланджело» Б. Бріттена, «Зимовий шлях» 

Ф.Шуберта, «Пісні про померлих дітей» Г.Малера), або взагалі вечори 

присвячено творчості одного композитора, особистість якого Й. Кауфманном 

осмислюється у новому, глибокому прочитанні. З точки зору драматургії 

виконання співаком будь-якого твору або циклу завжди цілісні й устрімлені 

до катарсису (саме такою є якість фінальних пісень або номерів його 

лідерабендів) 

2. Система вокальних засобів виразності, що дозволяють співакові 

моделювати різні грані образів. В лідерабендах відбиваються головні риси 

стилю Й. Кауфманна, які можна позначити й стосовно оперних трактувань: 

економія виконавських засобів, прихильність співака до ведення кантилени, 

роль ритмічної складової у вокальній партитурі, вміння підстроювати свій 

голос у різних вокальних ансамблях, блискуче piano та mezzo voce, яскравість 

forte, філігранність diminuendo тощо. Характерно, що зовні стримана манера 

виконання Й. Кауфманна дозволяє передати відтінки поетичного і музичного 

тексту, досягаючи дійсно трагічних висот, властивих йому як виконавцю 

трагічних ролей оперного репертуару. В камерному виконанні деякі речі 

звучать навіть більш рельєфно. Наприклад, це стосується тембру (співак вміє 

обирати потрібний окрас голосу, зокрема, матовий або «сталевий» відтінок), 

динамічного відтінку ррр (іноді ледь чутне звучання голосу в вокальному 

циклі Ф. Шуберта видавало відчуття межі між світами, який немов би 

перетинає ліричний герой), дикції (співак чітко промовляє слова) та ритму 

(йому властива специфічна «гострота» з певними порушеннями рівномірного 

перебігу, що надає потужний вплив на слухачів). Аналізуючи метод роботи 

Й.Кауфманна з авторським нотним текстом, потрібно відзначити, що він 

шанобливо ставиться до тексту виконуваних творів, ніколи не перебільшує з 

«вольностями» (агогічних відхилень, текстових купюр чи, навпаки, 

додавання тексту, фіоритур тощо). 
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З точки зору поведінкових характеристик у виконанні Кауфманна 

завжди превалює маскулінність.  

В лідерабендах також велике значення має діалог вокальної та 

фортепіанної партій. Критика завжди відмічає майже бездоганне відчуття 

один одним Й. Кауфманна та Х. Дойча. При паритетності партій, можна 

виокремити у виконанні Кауфманна–Дойча такі види діалогу (за 

класифікацією Є. Стапанідіної) як діалог «слово-вокальна партія», 

синхронність вокальної та фортепіанної партій; діалог «персонажів» в рамках 

вокальної партії, діалог «вокальна партія-співак» (хоча іноді співак та піаніст 

немов би «змагаються», але це завжди зумовлено наявною метою). 

Вищеперелічене дозволяє визначити ще одну рису виконавського стилю 

Кауфманна – артистизм. Завдячуючи його нестримній артистичній 

енергетиці, яку відчувають слухачі та відвідувачи лідерабендів, співак 

створює яскраві, концептуальні пісенні вечори, що в цілому вирізняються 

продуманістю інтерпретацій і які, безумовно, увійдуть до пантеону світового 

камерного виконавства.  

Дослідивши втілення Й. Кауфманном образу Фауста, ми виявили 

концептуальність, яка коріниться у його глибоко особистісному відчутті, що 

простежується протягом тривалого часу і не залежить від режисерських 

концепцій. Стосовно концептуалізму образу Фауста можна сформулювати 

наступні висновки щодо основних рис інтерпретації Й. Кауфманна з точки 

зору параметрів його виконавського стилю. 

1. Різножанровість втілення. За 20 років Й. Кауфманн брав участь у 

різних постановках та виконанні творів , пов’язаних з фаустіанською темою 

(1999 – опера Ф. Бузоні, 2002, 2005, 2011, 2012, 2015 – драматична легенда 

Г.Берліоза та опера Ш.Гуно, 2011 – симфонія Ф. Ліста. 

2.Інтелектуалізм. Завжди основою трактовок Й.Кауфманна є німецька 

традиція трактування образу Фауста й, зокрема, – поема Гете, завдяки чому 

йому вдається досягти смислових глибин у розкритті образу. 
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3. Прихильність до режисерського театру. Згідно концепціям 

режисерів (Й.Кауфманн поділяє погляди на домінування режисерського 

театру у сучаснім світі) Фауст в інтерпретації співака постає доволі 

різноплановим: ліричним (у постановках 2002 р, 2012 р; драматичним й 

трагічним – у більш пізніх виставах 2011 р. та 2015 р.) 

4. Система вокальних засобів виразності, що дозволяють співакові 

моделювати різні грані образу. На всіх проаналізованих виконаннях 

відбиваються стильові принципи Й. Кауфманна: економія виконавських 

засобів, прихильність до кантилени, роль ритмічної складової у вокальній 

партитурі, вміння підстроювати свій голос у різних вокальних ансамблях, 

блискуче piano, mezzo voce, forte, філігранність diminuendo. Все перелічене 

дозволяє співакові створювати яскраві та незабутні сценічні образи, що в 

цілому відрізняються від звичних інтерпретацій і які, безумовно, увійдуть до 

колекції видатної світової фаустіани. 

5. Метасистема співацько-виконавського стилю Й. Кауфманна 

складається з трьох рівнів: а) «фізичний» (пов’язаний з співацьким 

«арсеналом» виконавця); б) художній (сукупність виконавських засобів, що 

діють як система); в) духовний (концепційні та етичні основи творчості). 

Узагальнюючи процес виявлення стабільних та мобільних параметрів 

стилю Й. Кауфманна з точки зору феноменологічного та 

інтерпретологічного підходів до творчості особистості, викладемо 

структуру виконавського стилю.  

1) Виконавська культура, що розкриває свій зміст через звуковідчуття 

як світовідчуття. Стосовно творчості Й. Кауфманна слід говорити про 

єднання традицій німецької вокальної школи, якій притаманне спів легким, 

світлим звуком, та італійської вокальної школи. Саме навчання у Майкла 

Родеса (видатного вокального педагога ХХ ст.) дало йому базу старої 

італійської вокальної школи – свободу і вміння розподіляти свої сили 

протягом всієї партії або арії, що він й демонструє протягом всієї кар’єри. 
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2) Виконавська поетика. По-перше, впізнаваним є сам тембр голосу 

Й. Кауффмана. Це драматичний голос, багатий обертонами в грудному 

регістрі і дуже красивий в високому регістрі. Іноді його тембр визначають 

навіть як баритональний драматичний тенор. Особливості ведення звуку у 

виконанні Й. Кауфмана – в красі його кантилени. Сам співак казав: «це 

корисно – співати партії, в яких є тільки кантилена і лірика» []. Для 

Й. Кауфмана характерним є плавний перехід з грудного регістра в горловий і 

рівне володіння голосом на всьому діапазоні. Його вокал у кращі моменти 

вражає відточеністю фразування, приголомшливими піано, бездоганною 

дикцією і ідеальним «смичковим» звуковеденням.  

До константних рис інтерпретацій Й. Кауфманна слід віднести й 

наступне. Аналізуючи метод роботи співака з авторським нотним текстом, 

потрібно відзначити, що його трактування завжди дуже індивідуальні. 

Основа цього – особлива роль ритму. У цьому сенсі виконавський стиль 

Й. Кауфманна представляється близьким романтичному. Хоча, з іншого боку, 

співак шанобливо ставиться до тексту виконуваних творів, не допускає 

перебільшеною агогіки, що вказує на превалювання «інтелектуального 

типу». Артист завжди є строго вірний ритму і темпу, зазначених 

композитором і не прагне до показових рубато в ім'я демонстрації власних 

вокальних досягнень. У такій економії виконавських засобів відбивалися 

характерні для співака почуття міри і рафінований музичний смак, які, однак, 

не виключали глибокого і непоказного вживання в образ, при яких сценічні 

почуття передавалися як реальні, справжні, миттєво пережиті. 

3) Виконавське мислення. Й. Кауфманн ніколи не був «співаком 

одного репертуару» і завжди був схильний до чергування різних амплуа: 

Вагнер і Верді, Массне і Пуччіні, Моцарт і Р. Штраус, Шуберт і Бізе. 

Італійські критики називають Й. Кауфманна toton tenore («всеспіваючий 

тенор»). Отже, Й.Кауфману підвладний практично весь теноровий репертуар 

світової опери, хоча, звичайно, більше це репертуар романтичної і 

веристської опери. І, до речі, в операх Вагнера, і в італійських операх він 
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звучить по-різному, враховуючи стильову специфіку творчості кожного 

композитора. Важлива риса його мислення – багатогранність. Так, в одному з 

інтерв'ю він говорить: «Я можу одночасно готувати кілька програм: 

поєднувати веристів з Малером і Вагнером і Бетховена – з Верді. По суті, це 

одна і та ж музика. Якщо ти десь, в одній з її граней фальшивий, тоді 

здається, що якийсь композитор або якась опера заважає тобі працювати над 

іншими, пригнічує все інше. А якщо цієї фальші немає, то все йде добре. 

Інша справа стиль – на ньому доводиться концентруватися, і тут Вагнер може 

домінувати. Але ось думати одночасно про кілька проектів, «співіснувати» в 

різному матеріалі – це мій улюблений стан» [в опері людині потрібна 

людина, 92]. 

4) Усвідомлена «звукотворча воля», що демонструє шлях від смисло-

прочитання композиторського твору до смисло-народження у виконавській 

інтерпретації. Його акторські трактування часом звичайних персонажів 

оригінальні і переконливі. У своїх інтерв’ю він завжди відзначає якою 

важливою є взаємодія з іншими персонажами, режисерським задумом, тому 

його дуже люблять запрошувати сучасні режисери. 

В оперних постановках Й. Кауфманн розкриває багатство образу. У 

пропонованому дослідженні ми вважаємо, що він є співаком універсального 

типу, бо однаково добре йому вдаються як камерні концерти, так і оперні 

постановки, а його виконавському стилю притаманна концертність як 

основна якість.  

До стабільних рис творчості співака відносимо й артистичну енергію (як 

феномен волевиявлення митця під час виконання через увиразнення сили 

його темпераменту та духовного впливу на слухача). Як результат – плідність 

виконавських інтерпретацій Й. Кауфманна полягає в ефекті виконання як 

художнього відкриття. Тож, в концептуальному вимірі інтерпретації 

вбачаємо постульовані стратегії творчості Й. Кауфманна, і чітко 

усвідомленому і висловленому власному відношенню до того, що 

відбувається на сцені. Як феноменальна особистість, що інтерпретує, він 
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демонструє єдність ціннісних, психологічних та духовних складових творчої 

діяльності музиканта-артиста. 

Таким чином, виконавський стиль Й. Кауфманна характеризують 

легкість, але повнота звучання голосу на піано, ніжність, м'якість – в меццо 

воче, яскравість і блиск – на форте. Якщо звернутися до відомих типологій, 

то його можна віднести до таких типів виконавців: 

 - за типологією Д. Рабиновича, – до емоційного і інтелектуального типу 

виконавців, метою якого є вираження і пізнання; 

 - за К. Мартінсеном, – до романтичного типу виконавців. 

Феномен творчості Й. Кауфманна – в його прагненні не стояти на місці, 

рухатися вперед, відкривати нові сторінки музики або переосмислювати вже 

відоме, тобто тенденція до постійного саморозвитку. Це відноситься, 

наприклад, до його інтерпретації творів Ф. Шуберта, Г. Малера, Р. Штрауса, 

інтерпретація образу Фауста (в творчості різних композиторів протягом 

кар’єри), до якого у Й. Кауфманна є особлива схильність і яка демонструє 

постійне переосмислення (саморозвиток Особистості, в термінології 

феноменології). Можливо, це також дозволяє зарахувати співака до 

«інтелектуальному» типу. 

Камерне виконавство Й. Кауфманна являє величезний інтерес для 

дослідження його стилю, бо його інтерпретації завжди відкривають нові 

виміри смислів. Складність та різнохарактерність образів, текстів, творів; 

поєднання та витриманість в одному стильовому полі; вміння розподіляти 

силу голосу, підпорядковуючи його художньому задуму – це риси, що 

характеризують справжнього Майстра. До того ж, позначена вище 

сценічність співака дозволяє виокремити концертність як важливу якість 

самопрезентації, що яскраво виявляється у камерному жанрі лідерабернда. 

Безумовно, Й. Кауфманну підвладний практично весь теноровий 

репертуар (оперний, концертний, камерний), тому ми визначаємо його 

співаком універсального типу. Мистецтво тенорового співу, так чи інакше, 

уособлює музичний театр, що ставить перед виконавцем комплексні завдання 
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– володіння опуклою подачею музичного матеріалу, акторська майстерність, 

сценічна мова та пластику. Саме таким представляється нам Й. Кауфманн – 

глибоким і вдумливим Артистом!  
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ДОДАТКИ 

ДОДАТОК А 

Список аудіо- та відео ресурсів (вибрані), в яких зафіксовано 

творчість Й.Кауфманна 

1. Концертні виступи (соло) 
https://www.youtube.com/watch?v=hf6XSkDgAYs 

https://www.youtube.com/watch?v=jC_qfR_Tl8k 

https://www.youtube.com/watch?v=nvkVakdV4z8 

https://www.youtube.com/watch?v=-GVRoRILVD4 

https://www.youtube.com/watch?v=ur7F9qol1CA 

https://www.youtube.com/watch?v=j88McbafK4k 

https://www.youtube.com/watch?v=_-tSlaqHmeo 

https://www.youtube.com/watch?v=fdqvhi3nWg4 

https://www.youtube.com/watch?v=9II5MMau9UU 

https://www.youtube.com/watch?v=ut5S6C3GQi0 

 

2. Окремі вокальні твори, номери 
https://www.youtube.com/watch?v=acKQuh-rLIQ 

https://www.youtube.com/watch?v=shZEuvvFimw 

https://www.youtube.com/watch?v=8hSbfv2K-Q0 

https://www.youtube.com/watch?v=FVEyakkfZ6Y 

https://www.youtube.com/watch?v=shZEuvvFimw 

 

3. Концертні виступи ( в дуетах) 
https://www.youtube.com/watch?v=7NjHZ7ouIOs 

https://www.youtube.com/watch?v=p2MwnHpLV48 

https://www.youtube.com/watch?v=vJL7r6Xa7Jk 

https://www.youtube.com/watch?v=xmKUZeJB_Nw 

https://www.youtube.com/watch?v=Rr105kRlbPk 

https://www.youtube.com/watch?v=zvk5gbR-K7A 

 

4. Виступи в оперних виставах 
https://www.youtube.com/watch?v=PzKhikZ4oVE 

https://www.youtube.com/watch?v=suj-2sbSFKs 

https://www.youtube.com/watch?v=8UGbVAGtGVI 

https://www.youtube.com/watch?v=tLoeWZAHjAE 

https://www.youtube.com/watch?v=V1dafrlt10w 

https://www.youtube.com/watch?v=YBd87H8TGTk 

https://www.youtube.com/watch?v=njs-aQy_89c 

https://www.youtube.com/watch?v=dc_6nlxVsag 

https://www.youtube.com/watch?v=pJEUqzFcLkQ 

https://www.youtube.com/watch?v=FioGST4B4Jg 

https://www.youtube.com/watch?v=sVip9O-IPK4 

https://www.youtube.com/watch?v=GeaAyyRAdjo 

https://www.youtube.com/watch?v=JHqeC3cxsg8 

https://www.youtube.com/watch?v=4BCpMr1U0-o 

https://www.youtube.com/watch?v=lxbTboHZ-p4 

https://www.youtube.com/watch?v=oOJzcf5y8bQ 

https://www.youtube.com/watch?v=hf6XSkDgAYs
https://www.youtube.com/watch?v=jC_qfR_Tl8k
https://www.youtube.com/watch?v=nvkVakdV4z8
https://www.youtube.com/watch?v=-GVRoRILVD4
https://www.youtube.com/watch?v=ur7F9qol1CA
https://www.youtube.com/watch?v=j88McbafK4k
https://www.youtube.com/watch?v=_-tSlaqHmeo
https://www.youtube.com/watch?v=fdqvhi3nWg4
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https://www.youtube.com/watch?v=ut5S6C3GQi0
https://www.youtube.com/watch?v=acKQuh-rLIQ
https://www.youtube.com/watch?v=shZEuvvFimw
https://www.youtube.com/watch?v=8hSbfv2K-Q0
https://www.youtube.com/watch?v=FVEyakkfZ6Y
https://www.youtube.com/watch?v=shZEuvvFimw
https://www.youtube.com/watch?v=7NjHZ7ouIOs
https://www.youtube.com/watch?v=p2MwnHpLV48
https://www.youtube.com/watch?v=vJL7r6Xa7Jk
https://www.youtube.com/watch?v=xmKUZeJB_Nw
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