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Жанр обробки народної пісні на сучасному етапі:
культурно-історичний аспект
АНОТАЦІЯ ■ Чжан Лін. Жанр обробки народної пісні на сучасно‑
му етапі: культурно-історичний аспект. ■ Стаття присвячена жанру оброб‑
ки народної пісні в аспекті історичного розвитку на прикладі музичної культу‑
ри України та Китаю. Жанр обробки народної пісні як результат взаємодії тра‑
диційного та професійного музичного мистецтва має свою інтонаційно-музич‑
ну, образно-змістовну та виконавську специфіку. Вона проявляється у сталих
жанрових показниках, що забезпечують йому життєздатність та впізнаваність
у різних історично-часових та національно-культурних умовах. Метою дослі‑
дження є виявлення специфіки історичного розвитку жанру обробки народної
пісні на основі порівняння умов взаємодії традиційної та професійної музичної
культури України та Китаю. Основними методами дослідження є жанровий та
історичний. Вперше запропонована порівняльна характеристика історії роз‑
витку жанру обробки народної пісні в Україні та Китаї, яка дозволяє зробити
висновок, що відмінності у шляхах розвитку цього жанру (в історії розвитку
професійного музичного мистецтва, у способах взаємодії традиційної та про‑
фесійної музичної культури та, відповідно, в особливостях композиторської об‑
робки фольклорних першоджерел) не змінюють його специфіку, яка має теоре‑
тичний та практичний (а саме виконавський) виміри. Результатом дослідження
є висновок про те, що жанр обробки народної пісні завдяки своїй синтетичній
природі має особливі якості, котрі у різних історичних та культурних умовах
дозволяли йому зберігати свою специфіку протягом кількох століть до сього‑
дення. ■ Ключові слова: жанр, обробка народної пісні, українська музична
культура, китайська музична культура, музична практика.
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АННОТАЦИЯ ■ Чжан Лин. Жанр обработки народной песни на
современном этапе: культурно-исторический аспект. ■ Статья посвя‑
щена жанру обработки народной песни в аспекте исторического развития
на примере музыкальной культуры Украины и Китая. Жанр обработки на‑
родной песни как результат взаимодействия традиционного и профессио‑
нального музыкального искусства имеет свою интонационно-музыкальную,
образно‑содержательную и исполнительскую специфику. Она проявляется
в стабильных жанровых показателях, обеспечивающих жанру обработки на‑
родной песни жизнеспособность и узнаваемость в различных историко-вре‑
менных и культурных условиях. Цель исследования – выявление специфики
исторического развития жанра обработки народной песни на основе срав‑
нения условий взаимодействия традиционной и профессиональной музы‑
кальной культуры Украины и Китая. Основными методами исследования яв‑
ляются жанровый и исторический. Впервые предложена сравнительная ха‑
рактеристика истории развития жанра обработки народной песни в Украине
и Китае, которая позволяет сделать вывод, что различия в путях развития
этого жанра (в истории развития профессионального музыкального искус‑
ства, в способах взаимодействия традиционной и профессиональной музы‑
кальной культуры и, соответственно, в особенностях композиторской об‑
работки фольклорних первоисточников) не меняют его специфику, которая
имеет теоретическое и практическое (а именно исполнительское) измерения.
Результатом исследования является вывод о том, что жанр обработки народ‑
ной песни благодаря своей синтетической природе имеет особые качества,
которые в различных исторических и культурных условиях позволяли сохра‑
нять ему свою специфику в течение нескольких веков до сегодняшнего дня.
■ Ключевые слова: жанр, обработка народной песни, украинская музы‑
кальная культура, китайская музыкальная культура, музыкальная практика.
ABSTRACT ■ Zhang Ling. The genre of folk song arrangement at
the present stage: cultural and historical aspect.
■ Logical reason for research. Folk song arrangement used to occupy
and still occupies a prominent place in musical practice, both in the composing
one and the performing one. It combines the best, time-tested features of the folk
music tradition and professional musical art. Being a genre, which is synthetic in
nature, the arrangement of a folk song carries a complex set of characteristics of
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different types of musical creativity, which, activating different genre indicators in
different historical and cultural conditions, allows this genre to occupy a special
place in musical culture. The focus on a wide audience, realized at different levels
of the genre, determines its external intonation-figurative, as well as performing
simplicity and accessibility. At the same time, in the field of musical theory, the
genre of folk song arrangement has not been given sufficient special attention either
in the aspect of the peculiarities of this genre as such, or in terms of the peculiarities
of its development in certain temporary socio-cultural conditions. According to the
author of the present article, it is precisely the combination of these perspectives of
research that is a fruitful approach to identify the specifics of the genre of folk song
arrangement, in particular, in the historical and cultural aspect.
Innovation. The present article is devoted to the genre of folk song arrangement
in the aspect of historical development on the example of the musical culture of
Ukraine and China. The genre of folk song arrangement as a result of the interaction
of traditional and professional musical art has its own intonation-musical, figurativemeaningful and performing specificity. It manifests itself in stable genre indicators,
providing the genre of folk song arrangement with vitality and recognition in
various historical, temporal and cultural conditions. For the first time, we propose
a comparative characteristic of the history of the development of the genre of folk
song arrangement in Ukraine and China, on the basis of which it can be argued that
differences in the ways of the development of this genre do not affect the genre
nature, which has theoretical and practical (namely, the performing one) dimensions.
Objectives. The purpose of the presented research is to reveal the specifics
of the historical development of the folk song arrangement genre on the basis of
comparing the conditions of interaction between the traditional and professional
musical culture of Ukraine and China. In this regard, the following scientific tasks
arise: a review of scientific sources devoted to the Ukrainian and Chinese folk song
in the aspect of the study of the genre of arrangement; the identification of the ratio
of the traditional and professional approach in the genre of folk song arrangement;
a comparative characteristic of the main directions of the development of the
genre of folk song arrangement in Ukraine and China from the early recorded data
of the modern musical practice.
Methods. The main methods of our research are the genre one and the
historical one. The genre method is necessary to identify the main genre constants
of folk song arrangement, which preserve the specificity of the present genre
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in various historical, temporal and cultural conditions. The historical method
is associated with regulating information about the evolution of the folk song
arrangement genre in the time perspective from the beginning of the interaction of
traditional and professional music to the modern existence of the genre.
Results of Discussion. A rather voluminous baggage of facts related to the
arrangement of folk songs in the existing musicological sources often remains
just a sum of facts. Quite a lot of research has been devoted to folk music and
folk song as one of its main representatives, both in a historical and theoretical
way. These are scientific works of different genres – from articles to dissertations.
As a separate genre, the arrangement of folk songs has not received comprehensive
coverage in individual scientific works, although the study of specific samples
of arrangements of folk songs in the conditions of the composing or performing
creativity is represented quite widely. As a rule, in studies devoted to the genre of
folk song arrangement, the object is the arrangement of a folk song in the creative
work of a particular composer or in the field of performance – for example, in
relation to Ukrainian musical culture, one can talk about bandura performance,
the activities of certain musical groups of varying degrees and directions of
professionalism – from amateur to academic. As for Chinese musical culture, the
representative of which the author of the present article is, Chinese musicologists
pay more attention to the history of Chinese folk song, its collection, recording
and influence on the professional creative work of Chinese composers – from
chamber-vocal to instrumental creativity.
Thus, the lack of a systematic study of folk song arrangement as a genre
makes such a study very perspective. Considering that modern musicology
involves genre, stylistic, figurative, national-cultural parameters in the field of
scientific research, the study of the genre of folk song arrangement seems to be
quite rich both in terms of problems and in terms of predicted results. The cultural
and historical aspect of the study, associated with understanding the patterns of
the development of any musical genre at different stages of history in different
cultural and civilizational conditions, is one of the basic ones in science. In the
present article, it is based on a comparative characteristic of the development of
the genre of folk song arrangement in Ukrainian and Chinese musical culture.
Conclusions. The result of the study is the conclusion that the genre of folk
song arrangement, owing to its synthetic nature, has special genre qualities, which
in various historical and cultural conditions allowed it to retain its specificity
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for several centuries up to the present day. The comparative characteristic of the
history of the development of the folk song arrangement genre in Ukraine and
China allows concluding that the differences in the ways of the development
of this genre (the history of the development of professional musical art, the
differences in the ways of interaction between traditional and professional musical
culture and, accordingly, the peculiarities of the compositional arrangement of
folklore primary sources) do not change its specificity, which has both theoretical
and practical (in particular, the performing one) dimensions. The prospects for
further research in this direction are associated with: the characteristic of the
synthetic genre nature of folk song arrangement; with the peculiarities of the
historical development of the folk song arrangement genre in different time and
national-cultural conditions; with the identification of the role of the genre of folk
song arrangement in musical practice (both the composing one and the performing
one) at different historical stages of the development of musical art in different
countries of the world. ■ Key words: genre, folk song arrangement, Ukrainian
musical culture, Chinese musical culture, musical practice.

––––––––––––––– ▫ ▫ ▫ –––––––––––––––
Постановка проблеми. Обробка народної пісні завжди посідала
помітне місце в музичній практиці – як композиторській, так і вико‑
навській. Вона поєднує в собі кращі, перевірені часом риси фольклор‑
ної музичної традиції і професійного музичного мистецтва. Як синте‑
тичний за своєю природою жанр, обробка народної пісні несе в собі
складний комплекс характеристик різних видів музичної творчості,
який, активуючи різні жанрові показники в різних історичних і куль‑
турних умовах, дозволяє даному жанру виконувати особливу функ‑
цію в музичній культурі. Спрямованість на широку аудиторію, що
реалізується на різних рівнях жанру, обумовлює його зовнішню об‑
разно-інтонаційну, а також виконавську простоту і доступність (при‑
наймні, такою вона здається). При цьому, в області музичної теорії
жанру обробки народної пісні не приділено достатньої фахової уваги,
ані в аспекті особливостей даного жанру як такого, ані з точки зору
особливостей його розвитку в певних часових соціокультурних умо‑
вах. На думку автора даної статті, саме поєднання цих ракурсів дослі‑
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дження є плідним підходом для виявлення специфіки жанру обробки
народної пісні, зокрема, в історико-культурному аспекті.
Стаття присвячена жанру обробки народної пісні в аспекті його
історичного розвитку на прикладі музичної культури України та
Китаю. Жанр обробки народної пісні як результат взаємодії традицій‑
ного та професійного музичного мистецтва має свою інтонаційно-му‑
зичну, образно-змістовну і виконавську специфіку. Вона проявляється
в стабільних жанрових показниках, що забезпечують жанру обробки
народної пісні життєздатність і впізнаваність в різних історико-часо‑
вих і культурних умовах. Порівняльна характеристика історії розви‑
тку жанру обробки народної пісні в Україні та Китаї, що пропону‑
ється у цьому дослідженні, має на меті підтвердити, що відмінності
в шляхах розвитку цього жанру не впливають на його природу, яка
має теоретичний і практичний (а саме виконавський) виміри.
Огляд літератури. Народній пісні як одному з головних репрезен‑
тантів національної культури (як музичної, так і у широкому розумін‑
ні), присвячене досить багато досліджень як в історичному, так і в тео‑
ретичному руслі. Як приклад, в українському музикознавстві назвемо
системні наукові розвідки І. Земцовського (1978) і Г. Головинського
(1981), також згадаємо про численні навчальні посібники з історії
української музики тощо. В останній час також з’явилися наукові пра‑
ці з більш широкого кола проблематики, дотичної до народної пісні –
наприклад, з питань виконавства (Гапон, 2010), нових принципів вза‑
ємодії традиційної та професійної музичної культури (Дерев’янченко,
2005), форм побутування фольклору в сучасному культурному середо
вищі (Осадча, 2000), проявів національного у виконавській інтерпре‑
тації (Чайка, 2007) і багато інших. У китайській музикознавчій науці
треба відзначити такі підходи до дослідження тематики, пов’язаної
з народною піснею, як увага до розвитку професійного сольного співу
в Китаї (Ян Бо, 2016), виявлення витоків жанрового різноманіття ки‑
тайської камерно-вокальної музики (Цао Шулі, 2011), систематизація
образно-культурних джерел музичного мистецтва Давнього Китаю
(Лю Янь, 2016), а також характеристика взаємодії традиційної та про‑
фесійної китайської музичної культури, зокрема, як джерела виник‑
нення нових жанрових явищ – наприклад, «художніх пісень» у камер‑
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но-вокальній музиці Китая, створених китайськими композиторами
на вірші старовинних поетів (Ван Хонтао, 2016).
Тим не менш, одному з найпопулярніших результатів взаємодії
традиційного та професійного музичного мистецтва, а саме жанру об‑
робки народної пісні, досі не присвячено окремих, системних теоре‑
тичних досліджень. У музичній науці увага до цього явища спрямову‑
ється, як правило, на творчість конкретного композитора чи сферу му‑
зичної практики; частіше за все, це діяльність певних колективів (на‑
приклад, наукові праці українських вчених Л. Ластовецького про жанр
обробки народної пісні в хоровій творчості Миколи Ластовецького,
Л. Дуди про специфіку жанру обробки народної пісні в сучасному
бандурному репертуарі, Є. Дубінченко і Л. Гнатюк про хорові оброб‑
ки народних пісень у творчості Ганни Гаврилець, М. Березуцького
про обробки українських народних пісень в репертуарі ансамблю
бандуристів, О. Яковчука про хорові обробки українських народних
пісень і так далі). Подібна ситуація складається і в музикознавстві ін‑
ших європейських країн. Цілісного дослідження про жанр обробки
народної пісні в китайській академічній музиці нам не вдалося зна‑
йти, можливо, з тієї причини, що китайська академічна музика стала
розвиватися тільки у ХХ ст., хоча зразків для такого дослідження – ки‑
тайських народних пісень в композиторській обробці – доволі багато.
Отже, вимальовується серйозна необхідність та багата перспектива
вивчення обробки народної пісні як жанру.
Мета представленого дослідження – виявити специфіку історич‑
ного розвитку жанру обробки народної пісні на основі порівняння
умов взаємодії традиційної та професійної музичної культури України
та Китаю. В зв’язку з цим постають такі наукові завдання: огляд на‑
укових джерел, присвячених українській та китайський народній піс‑
ні в аспекті дослідження жанру обробки; виявлення співвідношення
традиційного та професійного підходу в жанрі обробки народної піс‑
ні; порівняльна характеристика основних напрямів розвитку жанру
обробки народної пісні в Україні та Китаю від ранніх зафіксованих
даних до сучасної музичної практики.
Основними методами нашого дослідження є жанровий та істо‑
ричний. Жанровий метод необхідний для виявлення основних жанро‑
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вих констант обробки народної пісні, які зберігають специфіку даного
жанру в різних історично-часових та національно-культурних умовах.
Історичний метод пов’язаний з упорядкуванням інформації про ево‑
люцію жанру обробки народної пісні в часовій перспективі від по‑
чатку взаємодії традиційної та професійної музики до сучасного по‑
бутування жанру.
Виклад основного матеріалу. Народна пісня, як у автентичному
вигляді, так і в жанрі обробки, є одним з найпопулярніших об’єктів
як слухацької, так і композиторської уваги. Це обумовлено багатьма
чинниками, основним з яких, на наш погляд, є історико-культурний.
Народна пісня є центральним жанром традиційної музичної культури,
її першоджерелом та витоком образного-інтонаційного і жанрового
натхнення для композиторів усіх національних культур світу. В сучас‑
них умовах глобалізації виникає і потреба у збереженні культурної,
ментальної ідентичності, яка відбилася у народній пісні і зберігається
в ній протягом століть до сьогодення.
Оскільки народна пісня у своєму автентичному вигляді на кон‑
цертній сцені звучить рідко (цей факт обумовлений тією обставиною,
що своїм походженням та характеристиками вона жорстко пов’язана
з особливими умовами і манерою виконання), то слухач сьогодні зна‑
йомий з народною піснею, як правило, у жанрі обробки.
Досить об’ємний багаж фактів, пов’язаних з обробками народних
пісень, в існуючих музикознавчих джерелах часто так і залишаєть‑
ся сумою фактів. Народній музиці і народній пісні як одному з го‑
ловних її репрезентантів, присвячене досить багато досліджень – як
у історичному, так і у теоретичному руслі. Це наукові праці різних
масштабів – від статей до дисертацій. Але як власне особливий жанр,
обробка народної пісні не отримала комплексного висвітлення в окре‑
мих наукових працях, хоча вивчення конкретних зразків обробок на‑
родних пісень в умовах композиторської або виконавської творчості
представлено досить широко. Як правило, в дослідженнях, присвяче‑
них цьому жанру, об’єктом стає обробка народної пісні у творчості
конкретного композитора чи в сфері виконавства – наприклад, сто‑
совно української музичної культури мова може йти про бандурне
виконавство, діяльність певних музичних колективів різного ступе‑
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ня та напрямки професіоналізму – від аматорських до академічних.
Що ж стосується китайської музичної культури, представником якої
є автор даної статті, то китайські музикознавці більше уваги приділя‑
ють історії народної пісні Китаю, її збору, фіксації та впливу на про‑
фесійну творчість китайських композиторів – від камерно-вокальної
до інструментальної творчості. Таким чином, недолік системного ви‑
вчення обробки народної пісні як жанру робить таке вивчення дуже
перспективним. З огляду на те, що сучасне музикознавство залучає до
поля наукових пошуків виконавство, а також жанровий, стильовий,
образний, національно-культурний параметри, дослідження жанру
обробки народної пісні представляється досить багатим і щодо про‑
блематики, і з точки зору прогнозованих результатів.
Культурно-історичний аспект дослідження, пов’язаний з розумін‑
ням закономірностей розвитку будь-якого музичного жанру на різних
етапах історії в різних культурно-цивілізаційних умовах, є одним з ба‑
зових у науці. В даній статті він заснований на порівняльній харак‑
теристиці розвитку жанру обробки народної пісні в українській і ки‑
тайській музичній культурі. Знайомство з історією вивчення народної
пісні, а також її залучення до професійного музичного мистецтва дає
змогу виявити подібності та розбіжності у деяких історико-культур‑
них процесах, на основі яких можна охарактеризувати особливості
жанру обробки народної пісні. Порівняння у цьому сенсі української
та китайської музичної практики є, на наш погляд, показовим – ці му‑
зичні культури є досить різними за багатьма проявами, але народна
пісня займає в них центральне місце.
З часів відокремлення світського професійного музичного мис
тецтва від духовного (як і у всій Європі з XVІІІ ст.) в Україні не мож‑
на знайти українського композитора, у творчому доробку якого не‑
має обробок народних пісень. Важливим також є той факт, що багато
хто з композиторів особисто збирав зразки народнопісенної творчості
та комплектував відповідні збірки, що дозволило нащадкам зберегти
цей культурно-мистецький скарб, який, в силу усного побутування
в умовах різних історичних катаклізмів, міг бути втрачений безпово‑
ротно. Тим не менш, на сьогодні існують записи півмільйона україн‑
ських народних пісень, з яких опублікованою є десь десята частина
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(50‑томне видання «Українська народна творчість», 10‑томне видан‑
ня «Українські народні мелодії»). У фонді ЮНЕСКО знаходиться
15,5 тисяч українських пісень.
Перші нотні записи українських народних пісень знахо‑
димо у збірці кінця ХVІІ – початку ХVІІІ ст., що приписується
Захарію Дзюбаревичу. У 1790 р. виходить «Богогласник» з піснями
релігійного змісту. У XVIII ст. українські пісні широко представле‑
ні в численних зібраннях, як рукописних, так і друкованих. Народну
пісню досліджували фольклористи М. Драгоманов, С. Людкевич,
О. Сластіон, П. Куліш, І. Срезневський, М. Сумцов, О. Потебня та інші.
Починаючи з ХІХ ст., практично всі українські композитори ство‑
рюють обробки народних пісень (провідником у цьому процесі був за‑
сновник української композиторської школи М. Лисенко). Ці обробки,
як правило, дещо змінювали автентичний музично-інтонаційний про‑
філь пісні, наближаючи її до канонів професійного музичного мистец
тва того часу – мелодична лінія впорядковувалася в рамках тональ‑
но‑гармонічної системи та звичних метро-ритмічних умовах, що, звіс‑
но, позбавляло ці музичні першоджерела певної специфіки – особливо
виконавської та регіональної. Проте жанровий та образно‑художній
стрижень зберігався, а в умовах принципової багатоваріантності на‑
родної пісні її композиторський «різновид» долучається до загального
доробку української пісні, при цьому також набуваючи статусу профе‑
сійного музичного твору. Тому обробки народних пісень і у музичній
практиці займають свою особливу «нішу», у всі часи маючи своє місце
в концертному репертуарі виконавців та в слухацькому попиті.
У ХХ ст. ставлення до народної музики дещо змінюється, акти‑
вується цікавість саме до музичної та виконавської специфіки фоль‑
клорного першоджерела, і поступово залучення народної пісні до про‑
фесійної музичної творчості в жанрі обробки стає не таким масовим
та більш вибірковим у академічній музиці, а ось увага до обробки на‑
родної пісні у неакадемічних музичних напрямках посилюється. Свої
обробки народних пісень створюють автори, що представляють більш
масові музичні явища – музичної естради, джазу, рок-музики тощо.
Історико-культурні процеси, пов’язані зі збереженням народної
пісні та її залученням в якості обробки до професійної музичної куль‑
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тури, в Китаї дещо відрізнялися від ситуації в Україні. Народна пісня
в Китаї, як і в Україні, є надважливим джерелом для академічного
мистецтва, вона – носій національно-традиційних рис, образної та
ментальної специфіки. Китайська музика протягом багатьох століть
існувала в доволі замкненому культурно-цивілізаційному середовищі,
і професійна композиторська творчість під впливом європейської тра‑
диції почала формуватися з середини ХХ ст. І саме китайський фольк
лор став базою широкого освоєння нових засад творчості. Питання
взаємозв’язку композиторської творчості з національними вито‑
ками відображені у наукових працях Ван Юйхе, Бо Хе, Ван Янься,
Ло Тянь Цюн, Лі Хуанчжі та інших. Жанровому розмаїттю народних
пісень присвячені роботи багатьох китайських музикознавців, таких
як Тянь Бянь, Ван Гуанзін, Вей Дзюнь, Цао Шулі.
Китайський музикознавець Цао Шулі зазначає, що народна піс‑
ня як розвинене явище була представлена ще в епоху ранньої Цінь,
а найбільше значення для подальшого розвитку китайської вокаль‑
ної музики мають високохудожні китайські давні пісні. Автор згадує
також інші різновиди пісенного жанру: гімн, оду, елегію (Цао Шулі,
2011: 46).
Найдавнішою збіркою народних пісень є знаменита «Книга пі‑
сень» (Ши Цзін), складена близько двох тисяч років тому. Зібрані
Конфуцієм 305 зразків представляють все різноманіття та багат‑
ство китайських пісень у жанровому та образному аспектах. Тут ще
не було зафіксованого музичного тексту пісень, але у трактаті Мо-Цзи
вказується на те, що зібрані у згаданій «Книзі пісень» зразки по біль‑
шості є саме піснями, які передбачають відповідне виконання. Деякі
мелодії, пов’язані з цими зразками, відомі в Китаї і були складені ком‑
позиторами епохи пізньої Чжоу і Хань (VI–I ст. до н. е.).
Подальші епохи історії Китаю поєднані тією закономірністю, що
народні пісні ставали основою для традиційної творчості китайських
композиторів, яку не можна плутати із сучасним композиторським
мистецтвом Китаю. Ця суттєва відмінність від української музич‑
ної практики обумовлює той факт, що жанр обробки народної пісні
в Китаї розвивався власним шляхом, тобто він мав вихід на компо‑
зиторську творчість на протязі десятків століть, але при цьому най‑
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частіше трансформувався в авторські твори композиторів «в дусі»
народної пісні, а музичні засоби, якими опрацьовували композитори
тих часів народні пісні, були традиційними та не виходили за рамки
загальноприйнятої системи (на відміну від ситуації в українській му‑
зичній практиці). Таким чином, сучасний жанровий феномен обробки
народної пісні в Китаї має дві різновиди – це обробки народних пі‑
сень в історично традиційній композиторській практиці, де фольклор‑
не першоджерело та його обробка виконані в одній системі музичних
засобів, та обробки народних пісень, створені за допомогою компози‑
торів – представників академічного музичного мистецтва другої по‑
ловини ХХ ст. Відповідно до цього різниться і концертна практика
виконання творів цього жанру.
Висновки. Підсумовуючи результати дослідження, можна зро‑
бити висновок про те, що жанр обробки народної пісні завдяки сво‑
їй синтетичної природі має особливі якості, що в різних історичних
і культурних умовах дозволяли йому зберігати свою специфіку про‑
тягом декількох століть до сьогоднішнього дня. З порівняльної харак‑
теристики історії розвитку жанру обробки народної пісні в Україні та
Китаї витікає, що відмінності у шляхах розвитку цього жанру (в іс‑
торії розвитку професійного музичного мистецтва, у способах вза‑
ємодії традиційної та професійної музичної культури та, відповідно,
в особливостях композиторської обробки фольклорних першодже‑
рел) не змінюють його специфіку, яка має теоретичний та практичний
(а саме виконавський) виміри. Перспективи подальших досліджень
у даному напрямку пов’язані: з характеристикою синтетичної жан‑
рової природи обробки народної пісні; з особливостями історичного
розвитку жанру обробки народної пісні в різних часових і національ‑
но-культурних умовах; з виявленням ролі жанру обробки народної
пісні в музичній практиці (як композиторській, так і виконавській)
на різних історичних етапах розвитку музичного мистецтва в різних
країнах світу.
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