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Стаття розкриває питання вокального виконання партесних творів у сучасній манері. 

Розглядаються головні складові сучасного виконавського підходу до еталонної манери співу. 
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В темі «партесний твір» порушення проблеми виконання у сучасному світі є 

надзвичайно гострою. Підхід до виконання тогочасної музики в теперішньому 

вокальному світі, з музичним характером та тембровим забарвленням сучасності часто 

не є коректно застосованим. Питання вокального виконання у темі партесного твору 

ускладнюється тим, що партесна творчість поєднує риси православного співу, 

української народної творчості з вокальними набутками західноєвропейського бароко. 

Отож, орієнтиром у відтворенні вокальної манери потребує сучасний виконавський 

досвід, тому що характер та манера виконання є «фундаментом» для створення 

вокального твору. Через «прозору» інформацію щодо виконавської манери, партесні 

твори майже не користуються популярністю у виконавській практиці. 

Як відомо, раніше матеріал писався для дитячого голосу, а саме, для виконання 

хлопчиками домутаційного віку. Тому для партесного ансамблю властивий достатньо 

малий склад виконавців, таким чином під час виконання партесів кожен виконавець – 

соліст. Співак повинен володіти потужною динамічною палітрою, міцним голосом. За 

рахунок цього досягається потрібне ансамблеве звучання. За виконанням партій альтів 
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та дискантів слід зауважити те, що дитячому темброві характерна безвібратність, 

прозорість, простота звуку. Орієнтування на таке звучання є важливим аспектом для 

виконавців цих партій.  

Зверну увагу, співаки партесів повинні володіти базовою технікою нижнього 

міжреберного (діафрагматичний) дихання. Зауважу, що ланцюгове дихання 

некоректно застосувати до музики тодішньої епохи. Головне завдання церковної 

музики – передати усний текст, музики бароко – у кожному слові донести 

притаманний йому сенс. Таким чином, виконання матеріалу без професійної техніки 

вокального дихання неможливе. Чітка вимова – один з важливих шляхів досягнення 

правильного звучання старовинного твору. Таким чином, вимова, процес артикуляції – 

основова вокального твору. 

Отож, підіб’ємо висновки, у виконанні партесів головним завданням сучасних 

колективів – відтворювати доречну та правильну вимову, тембр має бути лагідним, 

тембрально не забарвленим, дихання – повносилим.  

 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 
1. Герасимова-Персидская Н. Партесный концерт в истории музыкальной культуры. М.: 

Музыка, 1983. 288 с.  

2. Григорьева Г. Некоторые аспекты анализа музыкального произведения в системе 

современных стилевых критериев.Музыкальное произведение: сущность, аспекты анализа: К.: 

Музична Україна, 1988. С. 61–70. 128 с. 

3. Даньшина Н. Специфіка виконання ренесансної вокальної музики в умовах вітчизняної 

хорової практики: дисертація на здобуття наук. ступеня кандидата мистецтвознавства: спец: 17.00.03. 

«Теорія та історія культури», 2013. 299 с. 

4. Журнал-збірка. Музикознавство. URL: https://kyivmusicology.com 

 

 

https://kyivmusicology.com/
https://kyivmusicology.com/

