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          Метою роботи є розкриття специфіки творчого методу a capella колективу «The Swingle 
Singers». Дослідження особливостей репертуару та вокальної манери цього колективу може стати у 

пригоді при вихованні естрадних вокалістів. Методологія дослідження передбачає використання 
аналітичного підходу при вивченні особливостей аранжувань гурту та порівняльного методу задля 
виявлення специфіки вокальної манери. Наукова новизна полягає в тому, що вперше в українському 
музикознавстві окреслено особливості діяльності вокального колективу. Висновки. Творчість 
колективу «The Swingle Singers» демонструє надзвичайно високий рівень вокального виконавства. 
Учасники гурту володіють професійністю, що обумовлює їхнє визнання у музичному світі. Їхній 
репертуар пов'язаний з виконанням творів, що належать до академічної музичної традиції та 
естрадної музики. Одним з ключових аспектів їхнього методу є вміння створювати ансамблеве 

звучання, здійснювати інтеграцію та диференціацію тембрового начала. У залежності від задуму 
виконавців можливе створення виконавських інтерпретацій творів, яке б відповідало початковому 
авторському варіанту, як це робиться з музикою композиторів-класиків, а також тих, де змінюється 
стильове забарвлення, гармонія, метроритмічне начало тощо. 
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          Особенности творческого метода a capella коллектива «The Swingle Singers» 

          Целью работы является раскрытие специфики творческого метода a capella коллектива «The 
Swingle Singers». Исследование особенностей репертуара и вокальной манеры этого коллектива 
может пригодиться при воспитании эстрадных вокалистов. Методология исследования предполагает 
использование аналитического подхода при изучении особенностей аранжировок группы и 
сравнительного метода для выявления специфики вокальной манеры. Научная новизна заключается 

в том, что впервые в украинском музыковедении обозначены особенности деятельности вокального 
коллектива. Выводы. Творчество коллектива «The Swingle Singers» демонстрирует очень высокий 
уровень вокального исполнительства. Участники группы обладают профессионализмом, что 
обусловило их признание в музыкальном мире. Их репертуар связан с исполнением произведений, 
относящихся к академической музыкальной традиции и эстрадной музыке. Одним из ключевых 
аспектов их метода является умение создавать ансамблевое звучание, осуществлять интеграцию и 
дифференциацию тембрового начала. В зависимости от замысла исполнителей возможно создание 

исполнительных интерпретаций произведений, которое бы соответствовало первоначальному 
авторському варианту, как это делается с музыкой композиторов-классиков, а также тех, где меняется 
стилевое оформление, гармония, метроритмическое начало. 
          Ключевые слова: аранжировки, a capella, «The Swingle Singers», вокал, репертуар. 
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          Features of the creative method a capella collective "The Swingle Singers" 

          The purpose of the article is to reveal the specifics of the creative method of the a capella group The 
Swingle Singers. The study of the peculiarities of the repertoire and vocal style of the collective can be 
useful in the education of pop vocalists. The methodology involves the use of an analytical approach when 

studying the features of group arrangements and the comparative method in order to identify the specifics of 
the vocal manner. The scientific novelty lies in the fact that for the first time in the Ukrainian musicology 
features of the activities of the vocal ensemble are outlined. Conclusions. The creativity of the band "The 
Swingle Singers" demonstrates an extremely high level of vocal performance. The members of the group 
have a professionalism that relates them to recognition in the music world. Their repertoire is associated with 
the performance of the works related with the academic musical tradition and pop music. One of the critical 
aspects of their method is the ability to create ensemble sound, to integrate and differentiate the timbre. 

Depending on the design of the performers, it is possible to develop productive interpretations of works that 
would correspond to the original author's version, as is done with the music of classical composers, as well 
as those where style, harmony, metrorhythmic origin change. 
          Key words: arrangement, a capella, The Swingle Singers, vocals, repertoire. 
 

         Актуальність теми дослідження. Проблема існування високопрофесійного 

вокального виконавства є одним з питань, яке набуває актуалізації в сучасних 
умовах інформаційного суспільства. За рахунок розповсюдження новітніх технологій 
запису звуку та його корекції виникають можливості створення якісних аудіо- та 

відеоробіт, де демонструється вокальна майстерність. Проте в разі співу наживо 
виявляється брак підготовки. За подібних умов надзвичайно важливим є звернення 
до аналізу виконавської діяльності тих співаків чи колективів, які можуть виступати 

своєрідним дороговказом та орієнтиром для молодих співаків. Одним з надзвичайно 
професійних співацьких ансамблів є вокальний колектив «The Swingle Singers». 
Дослідження особливостей творчого методу, репертуару та вокальної манери цього 

зразкового у багатьох відношеннях колективу може стати у пригоді при вихованні 
естрадних вокалістів. 
         Аналіз досліджень і публікацій. На даний момент у вітчизняному музикознавстві 

немає робіт, де б характеризувався творчий підхід a capella колективу «The Swingle 
Singers». Відповідно методологічною базою виступають праці, де висвітлюються 
певні аспекти розвитку класичної музики в умовах інформаційного суспільства, як-от 

в роботі І. Довжинець [1]. Особливості соул-манери у вокальному мистецтві 
розроблені М. Фісун. Деякі аспекти творчості Астора П'яццолли висвітлюються в 
статті В.М. Самофалова [2]. «Синфонія» Беріо аналізується у праці Н. Хрущової [4]. 

Чимало інформації представлено на сайті колективу [5]. 
         Метою дослідження є розкриття специфіки творчого методу a capella колективу 
«The Swingle Singers». 

         Виклад основного матеріалу. Коли згадується сучасне естрадне виконавство, то 
перше, що спадає на думку – це його сплетеність з культурою шоу-бізнесу. Досить 
багато чинників розвитку поп-культури пов’язано з практикою наявності якісних 
треків, часта ротація яких та вдалий менеджмент зумовлюють появі інтересу до 

виконавців. Разом з тим все більше комунікація між слухачами та виконавцями 
починає відбуватись виключно за посередництвом медіа. Таким  чином починає 
зменшуватись актуальність відвідування концертних заходів, де можна виявити 

справжній рівень співака. Для того, щоб глядач його відвідав, відтепер необхідні 
чинники, які б стимулювали його потрапити на концерт. «Іншим важливим моментом 
сучасного життя є те, що в умовах можливості отримання музичної інформації у 

будь-який слушний час слухач повинен мати певну додаткову мотивацію, щоб 
відвідати концерт (наприклад, послухати улюбленого виконавця, попасти на музичну 
прем’єру, відвідати «престижний захід», «вийти у світ» і т. ін.)» [1, 34]. Проте є низка 
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колективів, які не потребують додаткової реклами та чиї виступи постають у центрі 
уваги публіки. 
         Серед виконавських вокальних ансамблів одним з тих, що має вже досить  

тривалу історію, виділяється The Swingle Singers. Розвиток даного колективу 
пов'язаний не лише зі зміною учасників гурту, але й зі зміною географічного чинника 
його розташування. Так під час заснування його на початку 60-х років у Франції 

колектив The Swingle Singers складався з восьми учасників. Вони повинні були 
виступати насамперед як бек-вокалісти. До першого складу входило вісім виконавців 
– два сопрано, два альти, два тенори та два баси (Ворд Свінг, Енн Жермен, Клод 

Жермен, Жанет Бакомон, Крістіан Легран, Клаудін Мейньє, Жан-Клод Бріодін та Жан 
Куссак). Керівником ансамблю був Ворд Свінгл, а серед вокалісток була сестра 
провідного французького композитора Мішеля Леґрана – Крістін Леґран. Власне цей 

останній факт сприяв тому, що співак-соліст, піаніст та композитор Мішель Легран 
виступав у супроводі колективу. Крім цього The Swingle Singers виступали разом з 
іншими французькими співаками, зокрема з такими відомими шансоньє, як Едіт Піаф 

та Шарль Азнавур. 
         Варто вказати на надзвичайну різноплановість колективу. Якщо на початку 
своєї кар’єри вони виконували здебільшого класичну музику, то поступово їхній 

репертуар став розширюватись, включаючи джазові композиції, рок-хіти і т.п. Їхня 
майстерність не викликала жодних сумнівів, адже саме цей ансамбль виконував один 
з найвідоміших творів провідного композитора-авангардиста XX століття – Лучано 

Беріо («Симфонія»). «Універсальність групи привела до співпраці з такими 
колективами, як Modern Jazz Quartet, Джеймі Каллум і Labrinth. Лучіано Беріо був 
одним з перших композиторів, який вивчав звук підсилених голосів Swingles в 

оркестровій обстановці з його новаторською (Simfonia). Група продовжує виконувати 
твір з великою популярністю у всьому світі, із недавніми виставами в симфонічному 
залі Девіса в Сан-Франциско, на Королівському фестивалі в Лондоні та в Ла Скала в 

Мілані; вони з нетерпінням очікують, що це приведе його до нової аудиторії до його 

50-річчя в 2018-19» [5]. Саме ця симфонія, розрахована для досить неординарного 

виконавського складу – восьми голосів та оркестру, написана до 125-річного ювілею 
Нью-Йоркського філармонічного оркестру і присвячена Леонарду Бернстайну. 
Прем’єрний виступ відбувся у складі Нью-Йоркського філармонічного оркестру і The 

Swingle Singers під керівництвом Л. Беріо. Цей надзвичайно яскравий та складний 
твір мав велике значення для розвитку мистецва. Н. Хрущова характеризує його як 
приклад постмодерністського мистецтва, навіть як його маніфест. ««Симфонію» 

Беріо з повним правом можна назвати «відкритим» твором: велика кількість 
культурних алюзій змусила багатьох вважати її своєрідним маніфестом 
постмодернізму. Її відрізняє спрямованість назовні, до інших музичних творів і навіть 

інших систем: творчості Малера, «Міфологіки» Леві-Стросса і поетики Джойса» [4, 
121]. Відповідно, при виконанні твору подібного рівня складності на виконавців 
покладалась надзвичайно велика відповідальність. Майстерність колективу була 

гідно оцінена композитором та слухачами. 
         Якщо казати про специфіку репертуару, то значну частину становлять саме 
твори, які можуть бути віднесені до найбільш визначних зразків академічної музичної 

творчості – це прелюдії та фуги Й.С. Баха, «Болеро» М. Равеля, твори В.А. Моцарта 
та інших композиторів. Причому необхідно звернути увагу на те, що ці (твори) були 
написані для інструментального складу, в той час як учасники The Swingle Singers 

виконували усі партії a capella. Саме спроба створити цікаву інтерпретацію творів Й. 
Баха послугувала відправною точкою для діяльності колективу. Їхній перший альбом, 
який мав назву Jazz Sébastien Bach, увібрав у себе найбільші хіти композитора – 

інвенції, фуги, прелюдії, канони, бурре, арію з сюїти та т.п. За цей диск гурт отримав 
нагороду «Греммі» у номінації «Найкращий новий артист», а також «Найкращий 
хоровий спів». Як можна пересвідчитися, подібне визнання відразу привернуло увагу 

внаслідок їхнього вибору творів та завдячуючи професійній майстерності. Подібний 
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інтерес до класичних творів був не випадковим, адже вони мають непересічну 
популярність та велике значення для культури. 
         Відзначимо, що поступово склад гурту змінився. У зв’язку з цим відбувалась 

незначна модифікація назви колективу – The Swingles, The New Swingle Singers та 
The Swingle Singers. Більше того, за рахунок зміни виконавців відбувалась і 
трансформація національної приналежності гурту, адже з французького він 

перетворився на британський. Досить тривалий час зберігалось вісім учасників, поки 
в 2011 році Люсі Бейлі не пішла з гурту. Після цього інші учасники – Дж. Голдсміт-
Етесон, С. Дейві, К. Уїлер, О. Гріффітс, Дж. Сміт, К.Фокс, Е. Ранделл – вирішили не 

шукати нової вокалістки. 
         За рахунок того, що виконавський шлях гурту був досить тривалим, в ньому 
відбувались чималі зміни і стосовно вибору репертуару. Відповідно, варто 

сконцентрувати увагу на останніх десятиліттях діяльності ансамблю. Досить  типовим 
для усіх періодів розвитку історії гурту є виконання колективом Арії Й. С. Баха «On 
the G-string» з третьої оркестрової сюїти in D-dur (BWV 1068), версії, записаної 2008 

року. Виконується цей твір усім складом ансамблю. Вокалісти імітують голосами 
тембри звучання струнної групи, досить стримано використовуючи вібрато, що 
характерно для доби бароко. Вони створюють характер поступового мелодичного 

розгортання, притаманного струнним інструментам, які не пов’язані з необхідністю 
брати повітря. Немає різкої атаки, відсутні яскраві контрасти між голосами. 
Охоплення різних регістрів здійснюється надзвичайно легко. Хоча в даному випадку 

співають як жіночі, так і чоловічі голоси. Усі можливі складності, пов’язані з 
теситурою, можливими перехідними нотами, широкими стрибками, інтонаційними 
зворотами, що потребують особливого слухового контролю подаються виконавцями 

так, наче їх немає в нотному тексті Баха. Подібний виконавський рівень є свідченням  
високого професіоналізму, гарної вокальної техніки, тонкого смаку, блискучої 
обізнаності в аспектах прочитання художніх творів барокової доби. Особливо варто 

вказати важливість ансамблевості, яка проявляється в тембровій інтеграції, що 
створює ефект монотембральності, вмінні досконало володіти технікою 
ланцюжкового дихання. 

         Зовсім інші аспекти виконавської майстерності проявляються при виконанні 
«Amazing Grace» (2009) в аранжуванні Джоанни Форбс (Joanna Forbes). Це 
християнський гімн, вербальний текст якого написаний англійським проповідником і 

поетом Джоном Ньютоном. Точних відомостей стосовно часу написання музичного 
тексту немає. Досить часто до нього звертались джазові музиканти, використовуючи 
як тему-стандарт. Так вона є і в репертуарі The Swingle Singers. У версії 2009 року 

дану пісню виконує лише жіноча частина гурту – тобто квартет сопрано та альтів. 
Колектив співає цю композицію у стилі соул. У разі використання манери соул 
обов’язковими будуть наступні прийоми: «опора на імпровізаційність, респонсорну 

техніку, офф-біт (створення метроритмічних «конфліктів» у джазовій імпровізації), 
лабільне інтонування («блюзові тони», шаут-ефекти, офф-пітч, дьорті-тони, граул-
манера), глісандо, різні прикраси в мелодії» [3, 772]. 

         Солістка імпровізує у стилі соул, прикрашаючи мелодію мелізмами, в той час як 
тло створюється групою, що виконує гармонію в хоральному викладі. У середині 
твору використовується мінорне проведення теми, що є дуже нетиповим для цього 

гімну. У даному розділі змінюється фактура, з’являються затримання з секундовими 
поспівками, що нагадують інтонації lamento. Потім знову повертається мажор і в 
репризному розділі після зміни солістки, яка виконує головну мелодійну лінію, 

змінюється характер подачі звуку. Імпровізаційності більше немає, зосереджується 
увага на співставленні акордів та різних типів фактури – унісонів та акордів. 
Відбувається стильова модуляція – від соул-манери до звучання подібного до 
церковного хору, де немає солістів, а здебільшого наявна монолітність тембру. 

Превалюють чистота, прозорість, звучання в середньому та високому регістрах. 
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Зазвичай цей твір виконується без коди, проте у версії The Swingle Singers вона є і 
містить у собі вільний розвиток мелодичного матеріалу на гармонію теми. 
         Розглянемо особливості трактування пісні «Lady Madonna» з репертуару гурту 

«The Beatles». У версії 2001 року її виконує весь колектив – і чоловічі, і жіночі голоси. 
Створено досить цікаву версію, яка йде в стилі лаунж, при цьому солісти 
використовують вокальну манеру соул. На відміну від версії Beatles, пісня 

побудована за принципом діалогу. Розпочинає вести мелодичну лінію жіночий голос, 
якому потім відповідає чоловічий. Ця ж структура буде зберігатися і надалі. У цій 
версії використовується більш складна гармонія, аніж у оригіналі, доволі часто 

змінюється фактура, додаються фрагменти імпровізації усього гурту на змінену 
(ускладнену) гармонію теми. Імпровізують співаки використовуючи мінорну 
пентатоніку. Між куплетами вокалісти додають свої авторські вставки 

імпровізаційного характеру. 
         У цій композиції застосовується принцип чергування фраз за типом «соліст-
ансамбль», що характерне для джазу. У кульмінації використовується власний 

матеріал, де наявні темброві переклички між солістами і всім гуртом, що виконує 
оркестровий риф (мелодико-ритмічна поспівка, гармонізована за допомогою блок-
акордів). На цьому матеріалі будується кульмінація композиції. Потім вона плавно 

переходить у коду, де поступово гальмується рух. У тембровому відношенні 
імітується звучання інструментів біг-бенду. У коді звучить сопрано соло на тлі 
витриманих акордів, причому розспіваються фрази, побудовані на звуках мінорної 

пентатоніки. Безумовно це є новаторським варіантом твору «The Beatles». Поява 
соул-манери, імпровізації по мінорній пентатоніці, використання рифів та діалогічна 
структура «соліст-ансамбль» наближають звучання даного твору до більш 

джазового. 
         Одним з творів, до якого звертаються учасники гурту у своєму репертуарі, є 
«Libertango». Характеристику творчості видатного аргентинського композитора, що 

написав цей твір, наводить В. Самофалов. «Численні плоди композиторської 
творчості Астора П’яццолли варті найвищих похвал і на диво різноманітні: як у стилі 
танго, так і ні. Завдяки йому танго збагатилось класичною поліфонією, джазовими 

гармоніями, а також художніми прийомами, які відкрили І. Стравинський, Б. Барток, 
перетворившись у серйозну музику, що відтепер зветься «Nuevo Tango»» [2, 193]. У 
версії твору «Libertango» A. П’яццолли, виконаній The Swingle Singers, здійснюється 

його кардинальне переосмислення. Розпочинається твір вступом, де представлений 
абсолютно новий музичний матеріал, якого немає у П’яццоли. Спочатку йде 
витриманий подвійний органний пункт тоніки та домінанти у низьких голосів, що 

частіше використовується в народному музикуванні як бурдону. На його тлі  
розгортається вокальна імпровізація, побудована в гармонічному мінорі, що 
уподібнена народному співу, який нагадує східну традицію. Наявні риси  

імпровізаційності, притаманній епічним жанрам, як-от початковий розділ в 
українських думах – заплачка, де використовуються секундові низхідні інтонації. 
Потім цей матеріал змінюється за рахунок появи контрастної фактури, в якій буде 

викладатись саме текст П’яццолли. Виконується основна гармонічна послідовність 
усім ансамблем та мелодія вступу. Потім з’являється соло сопрано, яке виконує 
основну тему «Libertango», що підтримується більш активним фактурним супроводом 

групи. Вокалісти зберігають основні вузли гармонії та ритмічну структуру, наявну в 
оригінальній версії. Проте зміни стосуються регістрів, гармонії (додаються прохідні 
звороти). У третій чверті композиції раптово зникає мелодія, в той час як 

залишається матеріал фактури. На неї накладається низхідна, побудована на 
хроматичній гаммі, нова мелодія, якої у П’яццолли немає. До неї додаються 
контрапункти жіночих голосів, що створюють контрастну поліфонію. Вони доводять 
п’єсу до кульмінації, на якій звучить тема вступу, а потім знову йде вона у 

контрапунктичному поєднанні з основною мелодією. При цьому у чоловічої частини 
групи розшарування фактури теж призводить до кульмінації, яка настає на 
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проведенні видозміненої основної теми з додаванням дисонуючих контрапунктів. 
Наприкінці звучить той самий вокал, як і на початку твору на фоні затухаючого баса. 
Останні фрази йдуть соло, без супроводу інших голосів. У даному творі 

використовується диференціація тембрів, які максимально схожі на інструменти, які 
наявні у П’яццолли – струнно-щипкові (скрипки, контрабас), бандонеон. 
         Наукова новизна полягає в тому, що вперше в українському музикознавстві  

окреслено особливості діяльності вокального колективу. 
         Висновки. Творчість колективу «The Swingle Singers» демонструє надзвичайно 
високий рівень вокального виконавства. Учасники гурту володіють  професійністю, що 

визнається у музичному світі. Їхній репертуар пов'язаний з виконанням творів, що 
належать до академічної музичної традиції та естрадної музики. Одним з ключових 
аспектів їх методу є вміння створювати ансамблеве звучання, здійснювати 

інтеграцію та диференціацію тембрового начала. У залежності від задуму виконавців 
можливе створення виконавських інтерпретацій творів, які б відповідали початковому 
авторському варіанту, як це робиться з музикою композиторів-класиків, а також тих, 

де змінюється стильове забарвлення, гармонія, метроритміка тощо. 
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