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АНОТАЦІЯ
Косенко Г. Г. Темброва семантика альта у творчості харківських
композиторів 1960–2000-х років. – Кваліфікаційна наукова праця на правах
рукопису.
Дисертація

на

здобуття

наукового

ступеня

кандидата

мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 – «Музичне мистецтво». –
Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського,
Міністерство культури України, Харків, 2018.
Дисертацію присвячено обґрунтуванню системності проявів тембрової
семантики альта у творчості харківських композиторів 1960–2000-х років.
Проблема тембру – одна із найскладніших у теоретичному музикознавстві.
Це обумовлено тим, що, по-перше, темброві характеристики інструментів та
вокальних голосів часто важко піддаються систематизації, по-друге, вони
настільки ж різноманітні, наскільки різноманітний весь навколишній
звуковий світ, що оточує нас – реальний та художній.
У сучасній органології – комплексній науці про інструменти як
«органи», «знаряддя» музичного мислення – вони розглядаються як
продовження людини, більш-менш відчужені від неї за способом виконання.
Формула «інструмент – це теж людина» (Є. Назайкінський) виходить із
ставлення до інструмента як до продовження голосу, де, після духових
аерофонів, пріоритет належить струнно-смичковим хордофонам. Найменш
вивченим з точки зору художньої семантики тут є альт, зокрема, його
темброві амплуа, якими він наділяється у трьох основних жанрових групах
інструментального музикування – симфонічній, концертній та камерноансамблевій.
У

дисертації,

спираючись

на

наявний

ряд

праць

системно-

комплексного рівня (Д. Гаврилець, В. Горбунов, В. Дарда, М. Карапінка,
Е. Купріяненко, С. Понятовський, В. Альтман, В. Рілей, Ф. Зейрінгер) з
приводу альта та жанрів, що втілені у музиці за його участю, вирішуються
питання тембрової семантики інструмента, її відображення через систему
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образних амплуа, специфіка цього відтворення у різних жанрах музикування
– концерті, квартеті, сонаті. Дослідження проводиться з огляду на
національну стилістику, що в даному випадку означає вивчення тембрової
семантики альта в музиці українських, зокрема, харківських композиторів.
Сформульовано коло дефініцій, пов’язаних з темою дисертації:
темброве амплуа інструмента – широка амплітуда його характеристик, що
залежить від внутрішніх і зовнішніх факторів – конструкції інструмента, його
художнього буття, застосування в практиці суспільного музикування у
зв’язку з певними родами і видами музики; темброве амплуа альта –
різновид струнно-смичкових тембрових амплуа, котрий займає в їх ансамблі
окреме місце, що пов’язано з цілим рядом особливостей конструкції цього
інструмента (відносно великі розміри для струнних типу da braccio, дещо
менша, порівняно зі скрипкою, технічна рухливість, досить різкі контрасти
регістрових зон тощо), а також з процесами у галузі музично-естетичної
парадигматики, в яких специфіка інструментів з виокремленням їх
неповторних стильових особливостей найчастіше була вторинною по
відношенню до їх універсальних – оркестрових і ансамблевих – якостей та
властивостей;

концертно-альтовий

інструментально-видове

явище,

стиль
котре

–

це

відносно

характеризується

стабільне
особливим

співвідношенням тембру і фактури, реалізованим у жанрі концерту з
типовими для нього діалогом та віртуозним солюванням. При цьому
константне кореспондує зі змінним – «образом» інструмента як представника
сімейства струнно-смичкових хордофонів із такими специфічними ознаками,
як «матовість» тембру, менша, ніж у скрипки, рухливість, різкі регістрові
контрасти, особливості штрихової техніки.
У процесі дослідження систематизовані семантичні аспекти вивчення
альтового тембру. Темброву семантику альта визначено за критеріями двох
рівнів – загального (практика суспільного музикування, змістовний контекст,
внутрішня субзнаковість) та особливого (відмінні якості звучання у вигляді:
інструментальної кантилени з відчутною опорою на речитацію-декламацію,
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двокомпонентності регістрової палітри, специфіки виконавської техніки
тощо).
Означено засоби відтворення тембрової семантики альта у жанрі
концерту з оркестром. На підставі узагальнення даних з джерельної бази у
дисертації окреслено історіографію альтового концерту від епохи Бароко до
ХХ століття, окреслені критерії його жанрово-стильової класифікації у
творчості харківських композиторів.
Доведено, що концерт для альта з оркестром є вагомою складовою
творчого доробку ряду провідних представників харківської композиторської
школи, яка у стильовому плані вирізняється поєднанням авторських інтенцій
з національними та світовими традиціями. Інструментальний концерт,
зокрема, альтовий, у творчості харківських авторів 1980–2000-х років
відрізнявся неоромантичною спрямованістю. Підкреслено, що виникненню
альтових концертів композиторів-харків’ян сприяла виконавська альтова
школа на чолі з професором С. Г. Кочаряном. Ряд концертів писався для
конкретного

виконавця

(М. Тененбаум,

М. Рисанов,

М. Удовиченко,

Е. Купріяненко, С. Кулаков) і увиразнював риси стилів. У досліджуваний
період композиторами Харкова було створено шість альтових концертів, які
у дисертації класифіковано як симфонізований концерт-цикл монологічного
типу (зразок – Концерт для альта з оркестром Д. Клебанова), одно- чи
двочастинний концерт-поема (зразок – Концерт для альта і камерного
оркестру op. 53 В. Бібіка). Додатково виокремлений програмний варіант
жанру («Японські силуети Д. Клебанова), у котрому риси концерту поєднані
з рисами вокального циклу.
У дисертації запропоновано стислий огляд становлення жанру
струнного квартету в Україні та проаналізовано альтову темброву семантику
безпосередньо у творах харківських майстрів, що були створені у межах
трьох стильових періодів: неокласичного (1920–1950-ті роки – Перший та
Другий квартети В. Борисова, Другий квартет М. Тіца, Ретро-сюїта для
квартета М. Кармінського тощо); неофольклористичного з рисами стилістики
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модерну (1960–1980-ті роки – Третій квартет М. Тіца, Сюїта для струнного
квартета Г. Цицалюка тощо); постмодерністського (1990-ті–2000-ні роки –
«Забута п’єса» О. Гугеля, «Білий квадрат» С. Пілютикова тощо).
Рольові функції альта у цих та інших творах проявляються на двох
рівнях

–

композиційно-драматургічному

та

техніко-виконавському.

Унаочненням першого слугують авторські ремарки щодо альтових партій
(espressivo, risoluto, appassionato, pesante, cantabile, marcato тощо), а другий
розкривається, передусім, у численних альтових soli.
Вирізнено музично-художні ідеї формування тембрової семантики
альта у квартетному жанрі: 1) темброколористична, де увагу композитора
спрямовано на досягнення певних звукових ефектів (квартети М. Равеля,
Б. Бартока, А. Берга, Е. Віла-Лобоса, Г. Бацевич, А. Гайденко, О. Грінберга);
2) віртуозно-технічна, де автори фокусуються на виявленні внутрішніх
ресурсів інструментів, виконавській технології (квартети П. Гіндеміта,
М. Регера, А. Шенберга, Д. Клебанова, В. Борисова); 3) семантична, де
провідну роль відіграють темброві амплуа інструментів у певному образносмисловому

навантаженні

(квартети

Д. Шостаковича,

Р. Глієра,

М. Мясковського, Б. Яровинського, О. Глотова, Б. Севастьянова).
Визначено співвідношення традицій та новацій трактування альта у
квартетах харківських авторів. Зазначено, що темброва семантика альта у них
співпадає з визначеними ідеями, що втілені у цьому жанрі (з «поправкою» на
індивідуально-стильові репрезентації), у зв’язку з чим запропоновано аналіз
трьох найпоказовіших зразків – П’ятого квартету Д. Клебанова (віртуознотехнічна

ідея),

Квартету

для

двох

скрипок,

альта

і

віолончелі

Б. Севастьянова (семантична ідея), «Мерехтіння» для двох скрипок, альта і
віолончелі О. Грінберга (темброколористична ідея).
Альтові сонати у творчості харківських авторів у дисертації
класифіковано на базі ряду опозицій, що стосуються драматургії та
композиційної будови творів. Для характеристики втілення тембрової
семантики альта у сонатному жанрі запропоновано аналітичні етюди трьох
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творів – Сонати для альта і фортепіано ор. 72 В. Бібіка (монологічна
симфонізована

модель),

Сонати

для

альта

і

фортепіано

«Пам’яті

Д. Клебанова» В. Птушкіна (діалогічна концертна модель), Сонати-поеми для
альта і фортепіано Б. Севастьянова (поемна камерна модель).
Встановлено, що харківські автори, орієнтуючись на певні усталені
моделі альтового музикування, виявляють у своїх творах риси національної
та регіональної мовної стилістики. Проаналізовані у дисертації твори
виступають типологічно зразковими у сучасному трактуванні альтового
тембру, що дає підстави вважати їх стилістично вагомими у світовій альтовій
практиці, а також такими, що потребують більш широкого використання у
концертній та навчально-педагогічній діяльності альтистів України.
Ключові слова: темброве амплуа інструмента, темброва семантика
альта, концертно-альтовий стиль, харківська композиторська школа, альт у
концертному, сонатному жанрах, альт у струнному квартеті.
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SUMMARY
Kosenko H. Viola’s timbre semantics in the works of Kharkiv
composers of the 1960–2000s. – Qualification scientific work as a manuscript.
Thesis for a Candidate Degree in Art History in specialty 17.00.03 – Musical
Art. – I. P. Kotlyarevsky Kharkiv National University of Arts, Ministry of Culture
of Ukraine, Kharkiv, 2018.
The thesis is devoted to the substantiation of the systematic manifestations
of the timbre semantics of the viola in the works of Kharkiv composers of the
1960–2000s. The issue of timbre is one of the most difficult in theoretical
musicology. This is due to the fact that, first, the timbre characteristics of
instruments and vocal voices are often difficult to systematize, and secondly, they
are as diverse as the whole ambient sound world that surrounds us – the real and
the artistic.
In modern organology, a comprehensive science of instruments as “organs”,
“instruments” of musical thinking, they are considered as a continuation of a
person, more or less alienated from the person depending on the way of playing.
The formula “an instrument is also a human” (E. Nazajkinskij) follows from the
attitude toward the instrument as a continuation of the voice, where, after the wind
aerophones, the priority belongs to the bowed string chordophones. The least
studied from the perspective of artistic semantics is the viola, in particular, its
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timbre roles which it shares in the three main genre groups of instrumental music
making – symphonic, concert and chamber ensemble.
In the thesis, based on a number of works of system-complex level
(D. Gavrylets,

V. Gorbunov,

V. Darda,

M. Karapinka,

E. Kupriyanenko,

S. Ponyatovsky, W. Altmann, W. Riley, F. Zeyringer) on the viola and the genres
embodied in the music with its participation, the issues of the instrument’s timbre
semantics are resolved, as well as its reflection through a system of figurative
roles, the specifics of such reproduction in different genres of music making –
concerts, quartets, sonatas. The research is conducted taking into account the
national stylistics, which in this case means the study of the viola’s timbre
semantics in the music of Ukrainian, in particular, the Kharkiv composers.
The range of definitions related to the topic of the thesis is formulated:
the instrument’s timbre role means a rather broad amplitude of the instrument’s
characteristics, which depends on internal and external factors – the design of the
instrument, its artistic existence, application in the practice of social music making
in connection with certain kinds and types of music; the viola’s timbre role means
a variety of bowed string timbre roles that occupies a separate place in their
ensemble, due to a number of features of this instrument’s design (relatively large
dimensions of the string instruments of da braccio type, somewhat smaller,
compared with the violin, technical mobility, rather sharp contrasts of register
zones, etc.), as well as with processes in the field of musical and aesthetic
paradigm, in which the specificity of instruments with the selection of their unique
stylistic features was often secondary to their universal – orchestral and ensemble –
qualities and properties; the concert-viola style means a relatively stable
instrumental-and-type phenomenon characterized by a correlation between the
timbre and the texture of the instrument, implemented in the genre of the concert
with its typical functions of dialogue and virtuosic soloing. At this, the constant
corresponds to the variable one – the “image” of an instrument as a representative
of the family of bowed string chordophones with such specific features as

9
“opacity” of the timbre, mobility less than in a violin, sharp register contrasts,
features of a stroke technique.
In the process of research, semantic aspects of the study of viola timbre was
systematized. The viola timber semantic is defined by the criteria of two levels –
general (practice of social music-making, semantic-content context, internal submomentousness) and special (excellent sound quality in the form of: instrumental
cantilena with a significant backstop on recitation-reclamation, two-component
register palette, the specifics of performing technique, etc.).
Means of reproduction of timber semantics of viola in the genre of concert
and orchestra are defined. Based on the generalization of data from the source
base, the thesis outlines the historiography of the viola concert from the Baroque to
the twentieth century and the criteria for its genre-style classification in the works
of Kharkiv composers.
It is proved that the concert for viola and orchestra is a significant
component of the creative adaptation of a number of leading representatives of the
Kharkiv composers school, which is distinguished in style by a combination of
author’s intentions with national and world traditions. In works of Kharkiv authors
of the 1980–2000s, instrumental concert including viola was marked by neoromantic orientation. It is outlined that the creation of viola concerts by composersKharkivans was promoted by the performing viola school (the founder is professor
S. G. Kocharyan). A series of concerts was written for a particular artist
(M. Tenenbaum, M. Risanov, M. Udovichenko, E. Kupriyanenko, S. Kulakov) and
expressed the features of the styles. In the study period, Kharkiv composers have
created six viola concerts, which are classified in the thesis as a symphonized
concert cycle of a monologue type, (e.g., the Сoncert for viola and orchestra by
D. Klebanov), single or two-part concert-poem (e.g., the Сoncert for viola and
chamber orchestra by V. Bibik). Additionally, a program variant of the genre
(“Japanese silhouettes” by D. Klebanov) is outlined.
The thesis proposes brief review of the genre formation of the stringed
quarteted in Ukraine and the viola timbre semantics is analyzed directly in the
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works of Kharkiv masters, which were created within three stylistic periods:
neoclassic (1920–1950s – First and Second Quartets by B. Borisov, Second
Quartet by M. Tits, Retro Suite for Quartet by M. Karminsky, etc.); neo-folklore
with features of the style of the modernist (1960–1980s – Third Quartet by M. Tits,
“The Glory of the Four Elements” by K. Tsepkolenko, Suite for String Quartet by
G. Tsitsalyuk, etc.); post-modernist (1990–2000s – First Quartet by A. Gaidenko,
“The Forgotten Piece” by O. Gugel, “White Square” by S. Pilyutykov, etc.).
The viola role in these and other works are on two levels – compositiondramaturgical and technical and performing. The embodiment of the first one are
the author’s remarks about the viola parties (espressivo, risoluto, appassionato,
pesante, cantabile, marcato, etc.), and the second opens, first of all, in numerous
viola soli.
The musical and artistic ideas of the formation of the viola’s timbre
semantics in the quartet genre are singled out: 1) the timbre-and-coloristic, where
the composer’s attention is directed at the achievement of certain sound effects
(quartets by M. Ravel, B. Bartоk, A. Berg, H. Villa-Lobos, G. Bacewicz,
A. Haydenko, O. Grinberg); 2) the virtuosic-and-technical, where the authors
focus on identifying the internal resources of instruments, as well as on performing
technique (quartets by P. Hindemith, M. Reger, A. Schoenberg, D. Klebanov,
V. Borisov); 3) the semantic, where the timbre roles of instruments in a certain
figurative-and-semantic load play a leading role (quartets by D. Shostakovich,
R. Glière, M. Myaskovsky, B. Yarovinskiy, O. Glotov, B. Sevastyanov).
The correlation of traditions and innovations in the interpretation of viola in
the quartets by Kharkiv authors is determined. It is noted that the viola timbre
semantics in them coincides with certain ideas embodied in this genre (with an
“amendment” for individual-style representations), in connection with which the
analysis of the three most representative samples is proposed – the Fifth Quartet by
D. Klebanov (virtuoso-technical idea), the Quartet for Two Violins, Viola and
Cello by B. Sevastyanov (semantic idea), “Schimmering” for Two Violins, Viola
and Cello by O. Greenberg (timbrecoloric idea).
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The thesis classifies the viola sonatas on the Kharkiv authors’ works on the
basis of a number of oppositions, concerning drama and compositional structure of
works. To characterize the embodiment of the viola’s timbre semantics in the
sonata genre, analytical sketches of three works are suggested: Sonata for Viola
and Piano op. 72 by V. Bibik (the monologic symphonized model), Sonata for
Viola and Piano “In Memory of D. Klebanov” by V. Ptushkin (the dialogical
concert model), Sonata-Poem for viola and piano by B. Sevastyanov (the poem
chamber model).
It was determined that Kharkiv authors, guided by certain established
models of viola music making, reveal in their works the features of national and
regional language stylistics. The compositions analyzed in the thesis appear to be
typologically exemplary in the contemporary interpretation of the viola timbre,
which gives grounds to consider them stylistically important in the world viola
practice, as well as those that require wider use in the concert and educational-andpedagogical activities of Ukrainian violists.
Key words: instrument’s timbre role, viola’s timbre semantics, viola concert
style, Kharkiv composers’ school, viola in concert and sonata genres, viola in
string quartet.
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ВСТУП
Обґрунтування вибору теми дослідження. Проблема тембру – одна з
найскладніших у теоретичному музикознавстві. Це обумовлено тим, що, поперше, темброві характеристики інструментів та вокальних голосів часто
важко піддаються систематизації, по-друге, вони настільки ж різноманітні,
наскільки різноманітний весь навколишній звуковий світ – реальний та
художній.
У сучасній органології інструменти розглядаються як продовження
людини, більш-менш відчужені від неї за способом виконання. Формула
«інструмент – це теж людина» (Є. Назайкінський [139]) виходить із
ставлення до інструмента як до продовження голосу, де, після духових
аерофонів, пріоритет належить струнно-смичковим хордофонам.
Найменш вивченим з точки зору художньої семантики тут є альт,
зокрема, його темброві амплуа, якими він наділяється у трьох основних
жанрових групах інструментального музикування – симфонічній, концертній
та камерно-ансамблевій. Незважаючи на наявність цілого ряду праць
системно-комплексного рівня з приводу альта та жанрів, що втілені у музиці
за його участю (Д. Гаврилець [36], В. Горбунов [47], В. Дарда [57],
М. Карапінка

[84],

В. Альтман [219],

Е. Купріяненко

В. Рілей [241],

[109],

С. Понятовский

Ф. Зейрінгер [247]),

такі

[155, 156],
питання

як

темброва семантика інструмента, її відображення через систему тембрових
амплуа, специфіка цього відображення у різних жанрах музикування
досліджені недостатньо. Це відноситься і до сфери національної стилістики,
що в даному випадку означає дослідження тембрової семантики альта в
музиці українських, у тому числі й харківських композиторів. Альт у доробку
харківських митців представлено багатогранно та різножанрово. Це
концерти,

сонати,

квартети

(В. Борисова,

Д. Клебанова,

В. Бібіка,

Б. Севастьянова, В. Пацери), концертні жанри («Романтична повість» для
альта з оркестром В. Борисова, Фантазія для альта з оркестром М. Стецюна,
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Lamentoso для альта і струнного оркестру С. Турнєєва), камерні твори (Тема з
варіаціями для скрипки і альта Д. Клебанова, «Тарантела» і «Рапсодія» для
альта і фортепіано Л. Шукайло, «Ностальгія» для альта і фортепіано
І. Ковача, «Триптих» для альта solo, струнних і фортепіано, «Елегійна
музика», «Звуки і гармонії» для альта і фортепіано В. Бібіка, «Музика» для
альта і фортепіано М. Кармінського, Постлюдія для фортепіано, альта і
віолончелі О. Гугеля,) та твори для альта solo («Ностальгія» В. Борисова,
Варіації С. Пілютикова, «Recitativo» В. Бібіка, «Елегія» О. Гугеля).
Дані про альт у творчості українських, зокрема, харківських
композиторів, по-перше, розосереджені у різних джерелах, по-друге, вони
стосуються більш загальних питань, у зв’язку з чим цей інструмент і жанри
музики за його участю частіше за все фігурують у якості ілюстрації певних
теоретичних

положень

(Ю. Дедюля

[60],

А. Дзюбан

[63],

І. Іванова,

А. Мізітова [82], Л. Шаповалова [212], В. Широкова [214], Д. Гурвіц [233],
С. Шварц [242]).
Регіональний аспект дослідження заявленої в даній дисертації теми
представлений через екстраполяцію на нього цілого ряду положень сучасної
музикології, що стосуються теорії тембру в музиці (Т. Афанасенко [14],
О. Жарков [69, 70, 71, 72, 73], С. Коробецька [93], М. Манафова [122, 123],
М. Мартишева [124], С. Пономарьов [153], І. Толкач [185], В. Цитович [203]),
музичної

семантики,

герменевтики,

теорії

музичного

змісту

(М. Арановський [9], М. Бонфельд [23], В. Холопова [196, 197]), теорій
концертного, квартетного і сонатного жанрів (Б. Асаф’єв [13], К. Біла [21],
Н. Горюхіна [49], І. Кузнєцов [104], М. Мироненко [131], Л. Мінкін [134],
І. Польська [151], Л. Раабен [157, 158], Ю. Хохлов [200]) на творчість
харківських композиторів.
Таким чином, актуальність заявленої теми обумовлена наступними
причинами:
– затребуваністю тембру альта у композиторській практиці різних
часів, представленої жанрами п’єси, концерту, струнного квартету та сонати;
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– недостатнім висвітленням питань, щодо специфіки прояву тембрової
семантики та тембрових амплуа альта у зазначених жанрах;
– відсутністю
тембрової

комплексних

семантики

альта

у

досліджень,
творчості

присвячених

представників

вивченню
харківської

композиторської школи.
Зв’язок дослідження 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
комплексній темі «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.). Тему дисертації затверджено (протокол № 4 від
26.11.2015 р.) та уточнено (протокол № 9 від 26.04.2018 р.) на засіданні
вченої ради ХНУМ імені І. П. Котляревського.
Мета дослідження – обґрунтувати системність проявів тембрової
семантики альта у творчості харківських композиторів 1960–2000-х років.
Формулювання мети зумовило постановку та вирішення наступних
завдань:
– визначити проблематику тембру в сучасному музикознавстві та
систематизувати семантичні аспекти вивчення альтового тембру;
– означити

критерії

жанрово-стильової

класифікації

альтового

концерту у доробку композиторів харківської школи;
– надати семантичний аналіз альтових концертів Д. Клебанова та
В. Бібіка;
– класифікувати жанр струнного квартету ХХ ст. в аспекті тембрової
семантики;
– окреслити варіанти трактування альта в квартетах харківських
авторів

у

світлі

репрезентацій;

проблеми

традицій

та

індивідуально-стильових
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– розкрити особливості відтворення тембрової семантики альта у
сонатах харківських композиторів.
Об’єктом дослідження є темброва семантика альта, предметом – її
втілення у творчості харківських композиторів 1960–2000-х років.
Матеріал дослідження склали твори харківських композиторів у
жанрах концерту для альта з оркестром, струнного квартету та сонати для
альта і фортепіано. Як найпоказовіші в аспекті відтворення тембрової
семантики

альта

проаналізовані:

Концерт

для

альта

з

оркестром

Д. Клебанова; Концерт для альта і камерного оркестру op. 53 В. Бібіка;
Квартет для двох скрипок, альта і віолончелі Б Севастьянова; Квартет для
двох скрипок, альта і віолончелі № 5 Д. Клебанова; «Мерехтіння» для двох
скрипок, альта і віолончелі О. Грінберга; Соната для альта і фортепіано ор. 72
В. Бібіка;

Соната

В. Птушкіна;

для

альта

Соната-поема

і

для

фортепіано
альта

і

«Пам’яті

фортепіано

Д. Клебанова»
Б. Севастьянова

(нотні тексти, аудіо- та відеозаписи).
Методи дослідження. Для розкриття змісту заявленої теми у
дисертації

використано

сукупність

загальнонаукових

та

спеціальних

музикознавчих підходів до явища, що вивчається. Серед них наступні
методи:
– семантичний, спрямований на розкриття знакової природи альтового
тембру та тембрових амплуа інструмента;
– історичний, що виявляє еволюційну динаміку альтового мистецтва у
практиці суспільного музикування різних епох та періодів;
– дедуктивний, що визначає хід дослідження у напрямку від загального
(темброва семантика інструмента) до особливого (темброві амплуа альта) та
конкретного (альт у творчості харківських композиторів);
– компаративний,

необхідний

для

порівняння

особливостей

трактування альтового тембру у творах різних жанрів та різних авторів;
– органологічний, котрий окреслює особливості звукообразу альта у
струнно-смичковому музикуванні;
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– жанрового аналізу, який визначає об’єктивні параметри втілення
тембрової семантики альта;
– стильового аналізу,

спрямованого

на

виявлення

суб’єктивного,

індивідуально-авторського начала у трактуванні альтового тембру;
– виконавського

аналізу,

що

передбачає

спеціальний

розгляд

артикуляційного комплексу альта у творах, які вивчаються.
Теоретичну

базу

дослідження

становлять

праці

з

наступної

проблематики:
– музичного мислення, музичної семантики, герменевтики, теорії
змісту (М. Арановський [9], Л. Березовчук [18], М. Бонфельд [23], Д. Головін
[42], А. Коженкова [90], О. Козак [91], С. Колобков [92], Ю. Крейн [101],
В. Медушевський

[126,

128],

В. Москаленко

[137],

Є. Назайкінський

[139, 140], Ю. Ніколаєвська [143], Д. Рубцова [165], М. Рицарєва [167],
Н. Рябуха

[168],

Л. Стоковський

[177],

В. Ткаченко

[184],

Н. Харнонкур [190], В. Холопова [194, 195, 196, 197], Т. Чередниченко [205],
Л. Шаповалова

[210,

211,

212],

M. Breal

[222],

J.-J. Nattiez

[239],

J.-N. von der Weid [246]);
– органології, тембрології, інструментознавства та інструментовки
(Т. Афанасенко [14], Г. Банщиков [15], Г. Берліоз [19], Є. Браудо [25],
С. Василенко [29, 30], О. Веприк [31, 32], Є. Вітачек [34], Ф. Геварт [40],
В. Горбунов [43, 44, 46], Г. Дарваш [56], О. Жарков [69, 70, 71, 72, 73],
О. Жерздєв

[74],

С. Коробецька

Ю. Іщенко
[93],

[81],

Ю. Крейн

А. Карс
[101],

[85],

Д. Клебанов

М. Манафова

[88],

[122, 123],

М. Мартишева [124], А. Міхель [133], В. Мужчиль [138], М. Нюрнберг [144],
С. Пономарьов [153], Ю. Рагс [159], К. Раков [160], М. Римський-Корсаков
[161], Д. Рогаль-Левицький [162, 163], Б. Струве [179], І. Толкач [185],
В. Цитович [203], М. Чулакі [209], G. Hoppe [231], E. M. von Hornbostel,
K. Sachs [232], F. Zeyringer [248]);
– теорій жанру, стилю в музиці, музичної форми та фактури
(М. Арановський [7, 8], Б. Асаф’єв [12], Т. Бершадська [20], О. Власов [35],
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Н. Горюхіна

[49],

А. Готліб

Г. Ігнатченко [78, 79, 80, 83],

[50],

О. Катрич

Г. Дауноравічене
[86],

Л. Кияновська

[58],
[87],

Т. Кюрегян [110], М. Лобанова [114], Л. Мазель [119], О. Маклигін [120],
В. Медушевський [127, 129], М. Михайлов [132], В. Москаленко [135, 136],
Є. Назайкінський [139, 140, 142], Н. Очеретовська [148], С. Скрєбков [170],
М. Скребкова-Філатова [171], О. Соколов [172, 173], М. Тараканов [181],
М. Тіц [183], Ю. Тюлін [187], А. Хасаншин [191], В. Холопова [193,
198, 199],

О. Царьова

[201],

В. Цуккерман

[202],

Є. Чорна

[208],

С. Шип [213], H. Besseler [221], C. Dahlhaus [224], Z. Lissa [235]);
– історії та теорії концертного і камерно-ансамблевого музикування
(Т. Адорно [3], І. Андрієвський [4], В. Андрієвська [5], О. Антонова [6],
Б. Асаф’єв

[11, 13],

К. Біла

[21],

М. Боровик [24],

О. Бурель

[26],

І. Бялий [28], Т. Вєркіна [33], Л. Гаккель [37, 38, 39], Л. Гінзбург [41],
І. Гребнєва [51], Н. Данченко [55], Ж. Дедусенко [59], Е. Денісов [62],
Н. Дика

[64],

Ф. Дружинін

[67],

І. Єгрієв

[68],

О. Зінькевич

[76],

О. Кріпак [103], І. Кузнєцов [104], М. Мироненко [131], Л. Мінкін [134],
Т. Омельченко

[146],

І. Польська [151,

Г. Островська

152],

Л. Раабен

[147],

Л. Повзунов

[157, 158],

[150],

Г. Суворовська [180],

І. Тукова [186], М. Удовиченко [188], А. Утіна [189], Ю. Хохлов [200],
Н. Чистякова

[207],

F. T. Dunhill

[226],

D. Ferguson

[227],

M. Herter Norton [229], U. Homer [230], A. Hyatt King [234], G. Stratton [243],
M. Tenenbaum [236], M. Waszak [245]);
– теорії

та

історії

альтового

мистецтва

(Г. Безруков

[16],

Д. Гаврилець [36], В. Горбунов [45, 47], В. Дарда [57], М. Карапінка [84],
О. Криса

[102],

С. Кулаков

[105],

Е. Купріяненко

[107,

108,

109],

С. Понятовський [154, 155, 156], О. Стоклицька [176], W. Altmann [219],
A. Buchner [223], D. Milward [237], W. Primrose [240], W. Riley [241],
L. Tertis [244], F. Zeyringer [247]);
– творчості композиторів – авторів творів за участю альта, у тому
числі – української, зокрема, харківської школи (Н. Арнонкур [10],
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Ю. Бентя [17],

М. Бялік

Ю. Дедюля [60],

[27],

Б. Деменко

І. Золотовицька [77],
Т. Левая [111],

Р. Давидян
[61],

І. Іванова,

А. Мізітова

[53],

А. Дзюбан

А. Мізітова
[130],

[82],

О. Данілова
[63],

[54],

І. Драч

[66],

В. Кобиляцька

О. Рощенко-Авер’янова

[89],
[164],

О. Сердюк [169], Ф. Стендаль [175], М. Черкашина [206], В. Широкова [214],
D. Gwizdalanka [228], D. Hurwitz [233], S. Schwartz [242]).
– музичної естетики, філософії, соціології, психології (Т. Адорно [1, 2],
М. Лобанова [113], Л. Мазель [117], А. Сохор [174], Б. Теплов [182],
Т. Чередниченко [204]).
Методологічне значення для вивчення обраної проблематики мали
також наукові дослідження у галузях філософії, наукології, культурології,
семіології

(Т. Кун [106],

О. Лосєв

[115],

Ю. Лотман

[116],

М. Мамардашвілі [121], Ч. Пірс [149], У. Еко [217], M. Dufrenne [225],
G. Mounin [238]).
Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає у
тому, що воно є першим досвідом комплексного вивчення тембрової
семантики

альта

у

творчості

композиторів

харківської

школи

1960–2000-х років.
У дисертації вперше:
– надано

дефініції

понять

«темброве

амплуа

інструмента»

та

«концертно-альтовий стиль»;
– систематизовано семантичні аспекти вивчення альтового тембру на
матеріалі творчості харківських композиторів;
– визначено особливості втілення тембрового амплуа альта в двох
основних моделях концерту – симфонізованій та поемній – у творчості
харківських композиторів (1980–2000-х рр.);
– класифіковано жанр струнного квартету ХХ ст. в аспекті тембрової
семантики;
– виявлено співвідношення традицій та новацій трактування альта у
квартетах харківських авторів (1960–2000-х рр.);
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– запропоновано характеристики втілення тембрової семантики альта у
сонатах харківських композиторів (1980–2000-х рр.);
– введено у науковий обіг маловивчені партитури творів О. Грінберга,
Б. Севастьянова.
Отримали подальший розвиток:
– положення сучасної тембрології, що дають можливість виявлення
тембрової семантики альта та відповідних до неї амплуа інструмента у
системі музичного твору.
Практичне

значення

отриманих

результатів

дослідження

визначається можливістю використання положень та висновків праці у
подальшому вивченні тембрової семантики не тільки альта, але й інших
інструментів, а також інших жанрів музичної творчості, стилів інших авторів.
Результати дослідження можуть стати складовими навчальних курсів
«Історія виконавського мистецтва на струнно-смичкових інструментах»,
«Методика викладання гри на струнно-смичкових інструментах», «Методика
викладання камерного ансамблю», «Історія світової музичної культури»,
«Інструментознавство», «Аналіз музичних творів» для бакалаврів та
магістрів музичних навчальних закладів України. Положення дисертації
можуть бути корисними і для виконавців, які звертаються до інтерпретації
проаналізованих у даній праці творів.
Апробація результатів дослідження. Дисертація обговорювалась на
засіданнях кафедри інтерпретології та аналізу музики Харківського
національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського. Її основні
положення викладено у доповідях автора на всеукраїнських та міжнародних
наукових та науково-практичних конференціях: «Актуальні проблеми
музичного і театрального мистецтва» (Харків, 2016, 2017), «Гіпертекст
сучасного музикознавства» (Харків, 2016), «Інтонаційний образ світу:
національні спектри» (Харків, 2016), «Мистецькі школи в історикокультурному процесі» (Харків, 2017), «Молоді музикознавці» (Київ, 2017),
«Традиції та сучасність музично-педагогічної освіти» (Чернігів, 2017),
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«Глухів музичний: земля Березовського і Бортнянського» (Глухів, 2017),
«Hypertext of modern musicology» (Харків, 2017, 2018).
Публікації. За темою дисертації опубліковано 5 одноосібних статей,
з них 4 – у спеціалізованих фахових виданнях, рекомендованих і
затверджених МОН України, 1 стаття у фаховому періодичному зарубіжному
виданні «Южно-Российский музыкальный альманах» (Ростов-на-Дону,
Російська Федерація),

а

також

тези

доповіді

на

науково-практичній

конференції.
Структура дисертації. Дисертація складається з Анотації, Вступу,
трьох Розділів, Висновків, Списку використаних джерел та Додатків.
Загальний обсяг дисертації становить 222 сторінки, з них основного тексту –
163 сторінки. Список використаних джерел налічує 248 позицій.
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РОЗДІЛ 1
ТЕМБРОВА СЕМАНТИКА АЛЬТА: ВІД ЯВИЩА ДО ТЕРМІНА
1.1. Проблема

тембру

в

музикознавстві.

Темброве

амплуа

інструмента (досвід дефініції)
Проблема тембру – одна з актуальних у музичному мистецтві.
Ставлення до неї було історично мінливим і це стосувалося, по-перше,
підходу до тембру як до виразно-конструктивного засобу музики, по-друге,
як до засобу створення певних образів в умовах конкретного музичного
твору.
У даний час питання тембру в музиці вирішується в рамках відносно
нової галузі музикознавства, що отримала назву органології. Характеризуючи
зміст цієї музикознавчої дисципліни, яка прийшла на зміну традиційним
інструментознавству
«Вся еволюція

та

інструментовці,

музичного

інструмента

Є. Назайкінський

якраз

йшла

шляхом

зазначає:
пошуків

органоподібної, тобто органічної, що нагадує організми, конструкції. Тому
незліченні метафори, в яких фіксується ототожнення інструмента з живою
істотою, метафоричні зовсім не на всі сто відсотків» [139, с. 81].
У цьому висловлюванні міститься ключова ідея поняття тембру,
використання якого в музиці завжди пов’язане з людиною, з будовою її
організму та органологією інструмента. Якщо брати витоки музичного
тембру,

то

вони

заключені

в

людському

голосі.

Висуваючи

тезу

«голос людини – це людина» [139, с. 61], Є. Назайкінський поширює її на
всю палітру музичної тембровості, окреслює сам предмет органології як
комплексної науки про інструменти, покликаної вирішувати цілий ряд задач,
що «…полягають насамперед у повній, всебічній характеристиці музичних
інструментів разом з голосами і в порівнянні з ними. Серед них
виокремлюються філософсько-естетичні завдання і проблеми, музичнотеоретичні,

акустичні

та

технологічні,

пов’язані

з

виготовленням
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інструментів, з технікою оркестровки, з виконанням музики тощо»
[там само, с. 85].
У

найширшому

значенні,

виходячи

з

положень

висунутих

Є. Назайкінським, тембр – це «тіло музики», її матеріальний, точніше,
матеріалізований знак, що найбільш безпосередньо розрізняється. Цю
особливість інструментальних тембрів помітив ще Б. Асаф’єв у книзі
«Музична форма як процес»: «Зовсім не парадоксальним було б твердження,
що форма – такий же засіб знаходження або виявлення соціального буття
музики, як інструмент (недарма ж в утворенні форм простежується вплив
інструментарію епохи їх виникнення) <...> Те, що інструмент відчутний на
дотик, а форми – ні, справи не вирішує» [12, с. 23].
«Відчутність», «тілесність» інструментів, створюваних як продовження
функцій людського організму в області звучання, співвідноситься з
музичними творами, створеними для певних інструментів або голосів.
Характеризуючи це співвідношення, можна навіть поставити знак рівності
між музичним твором і музичним інструментом, що становлять єдине ціле,
де «твір, створений композитором, це Syntagma musicum, тоді як виріб
майстра – швидше Paradigma musicum: в тому сенсі, що перше розгортається
в часі і реалізує тільки ті властивості і таланти інструмента, які відповідають
індивідуальному неповторному композиторському задуму, а друга являє
собою потенційний музичний простір всіх зібраних разом можливостей
інструмента, існуючих як би поза часом або, інакше, поза художньо
організованим часом» [139, с. 89–90].
Інструменти і голоси, відрізняючись за тембром, містять у собі різний
за семантикою потенціал, що характеризується через поняття «універсалізм»
і «специфіка». Кожен інструмент і голос прагне, з одного боку, бути
неповторним та індивідуальним, з іншого боку, «спілкуючись» в ансамблях і
в оркестрах з іншими інструментами і голосами, він переймає їх властивості.
Перше реалізується в специфіці того чи іншого звучання-тембру, друге – у
його універсалізмі. Ці явища і поняття співвідносяться між собою
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діалектично. По-перше, як зазначає Є. Назайкінський, самі інструменти
«...можуть

бути

більш

або

менш

універсальними,

або,

навпаки,

специфічними» [там само, с. 91], по-друге, «...розширення діапазону
художніх можливостей йде двома шляхами – пошуки нових незвичайних
прийомів (наприклад, гра col legno або pizzicato на скрипці) і детальна
розробка специфічних для інструмента властивостей. Другий шлях –
універсалізація через поглиблення специфіки та її “подолання”» [139, с. 91].
Органологічний підхід до інструментів-голосів включає і тембровий
аспект, хоча і не зводиться до нього. Окремий розгляд тембру пов’язаний з
його роллю не лише в інструментарії, але і в самій системі виразноконструктивних засобів музики, де головними традиційно вважаються
мелодія, гармонія і ритм, а інші – додаткові, в числі яких і тембр. Така точка
зору, представлена, зокрема у Л. Мазеля, В. Цуккермана в підручнику з
аналізу музичних творів [119], не є єдино можливою і корегується в
історичній практиці суспільного музикування.
Мова йдеться про те, що в нових музичних стилях, наприклад, у стилях
музики XX століття, роль так званих додаткових засобів зростає; вони стають
генеральними у формотворчому плані та «затьмарюють» класичні засоби
виразності, що визначали в музичному мистецтві його, хоч і значний, але
лише окремий історичний етап. Досить згадати характеристику гармонії, що
дав І. Стравінський, який визначив її як «науку про акорди та їхні зв’язки, що
мала блискучу, але коротку історію» [178]. Можна також вказати на
зростаюче значення такого засобу музики, як фактура, яка в стилях музики
XX століття, зокрема в поліфонії пластів, стає, на думку В. Холопової,
«інтонаційним

резервуаром

музики»

[198, с. 3],

а

такі

засоби

формоутворення, як гармонія та поліфонія стають лише її компонентами.
До числа провідних виразно-конструктивних засобів в Новітній музиці
(період її формування, зазвичай, визначається межею XIX–XX ст.) належить і
тембр. Творець дванадцятитонової системи і серійної композиції на її основі
А. Шенберг невипадково підходив до питання тембру з позицій музичної
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комунікації, звертаючи увагу на той факт, що сучасний слухач, на його
думку, є «тембровим гурманом» [1, c. 182]. Це означає, що тембр інструмента
або голосу не тільки визначає характер музичних образів, але й має
подаватися в новій вишуканій якості, характеризувати тонкі нюанси
психології сприйняття звукового часу-простору музичного твору.
В історичному плані дихотомія «тембр-твір» була мінливою і
становить на сьогодні такі етапи:
– вибір тембрів довільний і залежить від наявності тих чи інших
інструментів чи голосів, які опиняються «під рукою»; така практика була
характерна для інструментальної виконавської версійності періоду пізнього
Ренесансу, а також раннього Бароко (див. про це: [10]);
– тембри жорстко «прив’язані» до інструментального складу твору, що
відображено у підзаголовках типу «концерт для...», «соната для...» (певного
інструмента (-тів), голоса (-ів); така практика характерна для пізнього
Бароко, зокрема, для творчості Й. С. Баха, стиль якого М. Лобанова визначає
як «бароко після бароко» [113, с. 21];
– повна синхронізація темброво-інструментального складу і звукового
матеріалу твору характерна для епохи Просвітництва чи Класицизму;
– ренесанс принципу версійності в творчості ряду композиторівромантиків XIX століття (Р. Шуман, Й. Брамс); даний принцип не означав
«спонтанної» версійності епохи Бароко, а був пов’язаний з можливістю
існування двох (чи навіть кількох) рівноцінних в художньо-образному
значенні тембрових версій твору (див. про це [109]);
– новий підхід до тембру у Новітній музиці відрізняється плюралізмом
стильових трактувань інструментів та їх поєднань, а також пошуками їх
нових звукових якостей, у тому числі і за рахунок нетрадиційних способів
звуковидобування, що ведуть до корінних змін в акустичній структурі
звукоутворення (див. про це, зокрема, з приводу інструментів струнносмичкової групи: [138]).
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Для того, щоб визначити роль такого виразного і конструктивного
засобу музики, як тембр, необхідно звернутися до існуючих дефініцій цього
явища і поняття. В енциклопедичних музичних виданнях та тлумачних
словниках

тембр

визначається

по-різному,

що

підкреслює

його

багатозначність семантики, яка виходить за межі музичної термінології.
Розглянемо різні дефініції даної категорії, представлені в працях цілого
ряду авторів: Т. Афанасенко [14], Г. Банщикова [15], О. Жаркова [69, 70, 71,
72, 73], Ю. Іщенка [81], С. Коробецької [93], М. Манафової [122, 123],
М. Мартишевої

[124],

Є. Назайкінського

[139,

140,

141],

С. Пономарьова [153], І. Толкач [185], В. Цитовича [203].
Згідно з визначенням Ю. Рагса, «Тембр – забарвлення звуку; одна з
ознак музичного звуку (поряд з висотою, гучністю і тривалістю), за якою
розрізняють звуки однакової висоти і гучності, але виконані на різних
інструментах, різними голосами або на одному інструменті, але різними
способами, штрихами» [159]. У цьому визначенні важливим являється
момент, що пов’язує забарвлення звуку, тобто власне тембр, із артикуляцією
як способом його отримання. Комплексний характер тембру враховується у
визначенні, наданому в «Енциклопедичному музичному словнику»: «Тембр –
“забарвлення” або “характер” звуку, якість, за якою розрізняються звуки
однієї і тієї ж висоти і завдяки якому звучання одного інструмента або голосу
відрізняється від іншого. Тембр залежить від форми коливань звуку і
визначається кількістю та інтенсивністю гармонік (часткових тонів). <...>
Вплив на тембр мають матеріал звукового тіла, спосіб звуковидобування,
середовище, в якому виникає і поширюється звук тощо» [218, с. 269].
У

характеристиці

тембру,

запропонованій

Є. Назайкінським,

відображена його системна природа, що стосується не якогось одного
елементу звучання, а всього звукового комплексу твору. В цьому відношенні
слід врахувати і процесуальність музики, котра розгортається у часі.
Це відображено в певних музичних подіях, що утворюють у сукупності
драматургію музичного твору.
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Драматургічний аспект тембру відображений у цілому ряді існуючих
на сьогоднішній день робіт, зокрема, у дисертації С. Коробецької [93]. Автор,
розглядаючи в якості прикладу симфонічні твори П. І. Чайковського,
визначає

темброву

драматургію

як

«інтонаційний

процес

образно-

виражальних відносин художнього змісту музичного твору, реалізованого в
системі тембрових взаємозв’язків» [93, с. 5].
Тембровий аспект музичного твору пов’язаний і з його формою, що
розуміється і як процес, і як структура (синтаксис). Про це йдеться у
дисертації С. Пономарьова [153], де з цього приводу автор, слідом за
Г. Банщиковим [15], виокремлює три параметра тембру – вертикальний,
горизонтальний і діагональний. Під тембровою вертикаллю обидва автори
розуміють

«розподіл

тембрів

відносно

фактури»;

під

тембровою

горизонталлю, яка «важливіше вертикалі», мається на увазі «розподіл
тембрів у формі» [15, с. 11]. Третій вимір тембру – діагональ, котра, на думку
С. Пономарьова, характерна для поліфонічної музики, – означає «єдність
тембрового розвитку з голосоведінням» [там само].
Наявність трьох просторових параметрів у сукупному явищі тембру
аналогічно фактурі, де спостерігається подібна ж якість, що фіксується у
працях Є. Назайкінського [140, 141] та Г. Ігнатченка [78, 83]. Якщо розуміти
тембр в його сукупному значенні як цілісний образ звучання музичного
твору або його фрагмента, то фактура «підключається» до цього образу,
утворюючи як би його «кістяк». У цьому сенсі фактура, що розуміється як
«тривимірна просторова конфігурація музичної тканини, що об’єднує і
диференціює по вертикалі, горизонталі та глибині всю сукупність
компонентів» (за визначенням Є. Назайкінського – [140, с. 73]), включається
до тембру, котрий, проте, стоїть як би над нею, вступає з фактурною
конфігурацією тканини в особливі, не координаційні, а субкоординаційні
зв’язки. У визначенні фактури, запропонованому в дисертації Г. Ігнатченка,
враховується й її процесуальний аспект. З фактурних координат, однакових і
для тембру, автором виокремлюється вертикаль: «Фактура є рухома у часі
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вертикаль музики, що змінює свою будову в процесі свого руху, взаємодіє з
синтаксичними структурами, але не зводиться до них» [78, с. 9].
Як бачимо, темброво-фактурний комплекс,

що

утворюється

в

результаті злиття в єдиному образі звучання цих двох засобів музики,
заснований на діалектичному протиріччі: фактура орієнтована на параметр
вертикалі, котрий породжує за рахунок функціональної диференціації ефект
глибини (плани звукової інтенсивності); тембр ґрунтується на пріоритеті
параметра горизонталі, про що свідчать наведені вище висловлювання
Г. Банщикова і С. Пономарьова, оскільки саме в ній розкриваються
специфічні, субкоординаційні властивості тембру як «тіла» або (в плані
колориту) забарвлення музики.
Поглиблене

вивчення

категорії

«тембр»

в

її

специфічному

і

універсальному значеннях проведено на даний час О. Жарковим. У цілій
серії статей цього автора [69, 70, 71, 72, 73, 74] запропоновано розгляд
тембру за цілим рядом ознак, що випливають з його системної природи.
Автор виходить з того, що «...тембр у музичному творі постає як складна
багаторівнева функціональна система. Його функціональність базується на
відносних критеріях, як-то: 1) тембровий контраст; 2) темброва щільність;
3) темброва м’якість; 4) темброва мікстовість» [73, с. 30].
Багаторівневість тембру О. Жарков [71, с. 273] пропонує вивчати у
зв’язку з наступними факторами:
1) акустичний момент, що характеризує якісні відмінності одного
звукового тіла від іншого, залежать від складу обертонів, резонатора,
артикуляції тощо;
2) власне інструментальне уявлення про тембр, за яким звучання
одного інструмента відрізняється від звучання іншого (тембр скрипки, тембр
альта, тембр вібрафона тощо); цей аспект тембру вбирає в себе і акустичний
момент;
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3) специфічні

особливості

регістрових

елементів,

пов’язаних

з

артикуляцією та аплікатурою (тембр низької флейти, тембр високого фагота
тощо);
4) групування

тембрових

характеристик

за

інструментальними

сімействами (тембр струнно-смичкових, дерев’яних духових тощо);
5) музично-естетичні

та

музично-семантичні

специфічні

якості

звучання інструмента, пов’язані з конкретним періодом, типом оркестровки,
стилем, стилістиками;
6) стильовий та стилістичний рівень характеристики тембру, що
залежить від певного напряму, школи, течії (тембр кларнета у романтиків,
струнні в імпресіонізмі);
7) тембр як елемент індивідуального стилю композитора;
8) тембр у його формотворчому значенні, що визначається технікою
оркестровки як її елемент (тембр як інтонація у формі музичного твору);
9) драматургічне трактування тембру в аспектах «тембру як елемента» і
«тембру як інтонації» (тембр як еквівалент тембрової драматургії).
Запропонована

О. Жарковим

інтонаційна

класифікація

тембру

музичного твору, що включає дані пункти, повинна враховувати, на думку її
автора, і підходи до тембрового феномену в західному і вітчизняному
музикознавстві, що склалися на теперішній час. О. Жарков зазначає з
приводу першого з цих підходів, що в ньому переважає структурний момент,
пов’язаний з виокремленням класів та моделей [71, с. 274], а в другому –
визначальним є характеристика тембрових опозицій [там само].
Дослідник наводить два показових, на його погляд, визначення тембру
в музиці, що належать західним авторам. У визначенні Ж. Н. ван дер Вейда
тембр характеризується зі сторони його комунікативної сутності: «Тембр –
комплексне поняття (часто визначається як сукупність трьох компонентів:
висоти, тривалості, інтенсивності), яке спрямоване на злиття звучання всіх
компонентів в слуховій сутності» [246, с. 109].
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Друге визначення тембру надано одним з адептів електронної музики –
Т. Мюраєм, який підкреслює структурно-функціональну особливість тембру
в його об’єктивному існуванні і суб’єктивному сприйнятті: «Тембр – це
“суб’єктивний вираз об’єктивного спектру звучання”» [цит. по 246, с. 114].
У вітчизняному музикознавстві, зокрема, в дисертації українського
композитора та дослідника Ю. Іщенка [81], тембр вивчаэться у відносних
опозиціях, що характеризують цілісну картину ролі тембрового чинника
драматургії

музичного

твору.

Наведемо,

слідом

за

О. Жарковим,

класифікацію системи тембрових опозицій, запропоновану Ю. Іщенком. Вона
включає наступні п’ять пунктів [81, с. 7]: тембровий контраст і темброва
тотожність; тембри чисті і змішані; темброва щільність і темброва
прозорість; темброва різкість і темброва м’якість; сольний тембр і груповий
тембр.
Аналізуючи, в тому числі і з низкою музичних прикладів, художні
прояви перерахованих тембрових опозицій, О. Жарков зазначає, що деякі з
них в даний час вже перестали бути метафорами, залежними від музичної
інтуїції композиторів, серед яких такі видатні майстри оркестровки, як
Г. Берліоз,
підкреслює,

М. Римський-Корсаков,
що

«...у

сучасних

П. Чайковський
умовах

за

та

інші.

допомогою

Автор

потужного

комп’ютерного потенціалу завдання порівняння звучання інструментів
(чистих тембрів) по щільності й прозорості цілком здійсненне. Акустично
вивчаючи кількість гармонік і порядок їх виникнення у кожного інструмента
(тобто провівши спектральний аналіз), можна фізично довести твердження,
які

раніше

ґрунтувалися

на

суб’єктивному

слуховому

сприйнятті

інструментів і блискучому знанні оркестровки» [71, с. 275].
Проблема тембру, котра стала особливо актуальною в результаті
виходу цього конструктивно-виразного засобу музики на пріоритетні позиції
в інтонаційному комплексі музичного твору, вивчена в цілому досить
ретельно, що підтверджується дослідженнями авторів 1970–1980-х років.
Зокрема, В. Цитович в дисертації, присвяченій виявленню специфіки
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тембрового мислення Б. Бартока [203], посилається на класифікацію тембрів,
дану А. Сохором в курсі лекцій, прочитаних у Ленінградській консерваторії.
Вона

включала

наступні

чотири

види

тембру:

інструментальний,

гармонічний, регістровий і фактурний [там само, с. 4]. Розшифровуючи це
положення А. Сохора, В. Цитович зазначає, що під інструментальним
тембром розуміється «...забарвлення звуку, яке залежить від фізичних
(акустичних) властивостей інструмента і від прийому звуковидобування,
яким користується виконавець» [203, с. 4]. Поняття гармонічного тембру
означає «...склад співзвуччя, тобто – при інших рівних акустичних умовах –
звучності розрізняються забарвленням, яке залежить від гармонічного та
інтервального поєднання окремих звуків [203, с. 4].
Що стосується регістровки, то роль цього компонента у створенні
сукупного тембру звучання визначається співвідношенням «світлот» (вислів
Б. Теплова [182]). На думку В. Цитовича, «...у більшості випадків світле
забарвлення властиве верхньому, темне – нижньому регістру» [203, с. 4].
Регістровка не є власне тембровим показником, що підтверджується
відмінностями у тембрах звучання навіть в одних і тих же інструментів, які
розподіляються на високі, середні і низькі регістрові зони. Такі компоненти,
як маса, розташування і регістр є атрибутами фактури (див. про це в [78, 79,
80]), а в поєднанні з тембровими характеристиками вони утворюють
«темброво-фактурний комплекс» (термін Г. Ігнатченка).
Аналогічну характеристику сукупної дії тембру і фактури пропонує і
А. Сохор в понятті «фактурний тембр», який, на думку В. Цитовича,
залежить від «...тісного або широкого розташування, що створює щільність,
розрідженість або “пустоту” звучання, від типу руху, від пульсації, різного
виду фонів, тобто всього, що входить у поняття “фактура”» [203, с. 4].
Для повноти картини в системі існуючих на сьогодні визначень
параметрів тембру в його взаємодії з фактурою необхідно привести і ті
доповнення, які В. Цитович пропонує до класифікації А. Сохора. Вони
стосуються поняття, що визначається автором як «відносна ступінь
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тембрової активності» [там само]. Формулюючи це поняття, В. Цитович
орієнтується на слухове сприйняття, в котрому при прослуховуванні
музичного твору постійно відбувається «порівняння яскравості однієї
звучності з іншою» [там само, с. 5]. Для характеристики тембрової активності
В. Цитович пропонує використовувати дві пари взаємопов’язаних понять –
«темброва пляма» і «тембровий фон»; «реальний тембр» і «нейтральний
тембр».
Перше («темброва пляма») в інструментальному тембрі означає
використання «звучання окремого інструмента (або групи інструментів), а
також

застосування

особливого

способу

звуковидобування.

Інструментальний тембр, застосований для створення тембрової плями, може
бути названий реальним тембром» [203, с. 5]. Друге – «тембровий фон» –
означає відсутність акцентування яскравих тембрових якостей, при котрому
«звучність фона сприймається як нейтральна і тому в таких епізодах
інструментальний тембр може бути умовно названий нейтральним тембром»
[там само]. В. Цитович враховує і роль фактури в темброутворенні, коли
створюється явище, що визначається ним як «ілюзорний тембр» [там само].
Автор зазначає, що «...темброва пляма може виділятися на нейтральному
фоні

завдяки

не

інструментуванню,

а

використання

гармонічного,

регістрового, фактурного тембру, чи всіх цих видів у сукупності. Такого роду
тембр як засіб створення плями на відміну від реального можна назвати
ілюзорним тембром» [203, с. 5–6].
Ще одним параметром виміру тембру є поняття «темброколорит».
Розглядаючи

це

поняття

і

явище

в

сучасній

музичній

системі,

М. Манафова [122] пропонує дефініцію, в якій поєднуються поняття тембру
як забарвлення і як характеру звуку: «під темброколоритом мається на увазі
певне загальне звучання фрагменту музичної тканини, що синтетично
поєднує в собі різноманітні фактори, що в тій чи іншій мірі впливають на
звуковий “образ” твору, такі як інструментальний склад, особливості
артикуляції

і

звуковидобування,

регістрове

розташування

акордів

і
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тембрових

комплексів,

фактурні

рішення

(інтерваліка

вертикального

комплексу, характер розташування тонів), що визначають конкретний
колорит

звучання»

[122,

с. 3].

Аналогічне

визначення

поняття

«темброколорит» представлено і в дисертації І. Толкач [185]. Автор зазначає
комунікативну функцію темброколориту, який «...створює необхідний за
змістом характер звучання і надає безпосередній емоційний вплив на
художника (композитора, виконавця) і слухача» [185, с. 9].
Особливу роль тембру в системі звукових властивостей підкреслює
Є. Назайкінський, визначаючи тембр як специфічну характеристичну
властивість звуку: «...у широкому сенсі тембр виявляється поза рядом,
утвореним висотою, гучністю, тривалістю і просторовою локалізацією. Його
ставлення до них є не координаційним, а субкоординаційним – тембр вбирає
ефекти всіх інших властивостей, виступає як характер звучання у цілому»
[139, с. 31].
Узагальнюючи, можна виокремити, слідом за Т. Афанасенко, два
значення тембру в музиці – вузьке і широке. Перше значення тембру
визначається як «природне забарвлення джерела звучання» [14, с. 6], а друге
–

«як

сукупність

висотно-тембрових,

артикуляційно-динамічних,

гармонічних, фактурно-фонічних чинників» [там само]. Друге значення
тембру практично збігається з поняттям «темброколорит» у тому сенсі, в
якому його розуміє М. Манафова. З першим же значенням тембру пов’язане
поняття

«темброколористична

палітра»,

що

визначено

в

дисертації

Т. Афанасенко як «набір найбільш характерних для техніки того чи іншого
композитора звучностей, які виступають у ролі “барв”. Палітра пов’язана з
індивідуальним слуховим відчуттям композитора, його музичним стилем та
естетичними прагненнями» [14, с. 6].
Як бачимо, поняття «темброва палітра» практично збігається з
поняттям «тембровий стиль» і належить у зв’язку з цим до індивідуального
стилю композитора як автора музичного твору. Разом з тим, слід враховувати
і виконавський фактор у втіленні тембру, що відображено у понятті

36
«темброве поле», запропонованому в праці М. Мартишевої. Автор визначає
цю якість тембру як складну дворівневу систему, що включає в себе
[124, с. 10]:
1) об’єктивний, матеріально існуючий базис формування тембру (тобто
сам

інструмент

і

його

темброві

особливості,

а

також

акустичні

закономірності утворення різноманітного забарвлення звуку);
2) суб’єктивно-креативний фактор, що відображає здатність музиканта
з найвищою повнотою використовувати у своїх творчих устремліннях закони
акустики та на їх основі найбільш повно розкривати темброві ресурси, які
потенційно закладені до інструменту.
Ще однією характеристикою тембру в його комунікативній функції є
поняття «темброве амплуа». У наявній літературі з проблем тембру та
органології це поняття, якщо і використовується, то чисто метафорично, для
позначення подібності між вокальними та інструментальними звучаннями.
Разом з тим, при вивченні кожного окремого інструментального тембру слід
мати на увазі ту інтонаційну систему, в яку він «вмонтований», тобто
семантичне амплуа даного інструмента з його темброво-фактурними і
артикуляційними характеристиками у творах за його участю – симфонічних,
камерних, сольно-концертних.
Поняття «амплуа» традиційно належить до музичного театру і
вокальних голосів, про що свідчить наступне його визначення: «Амплуа – в
музичному театрі рід ролей і партій певного характеру, що виконуються
співаком в залежності від його вокальних і сценічних даних (...); місце,
відведене співакові у трупі відповідно до його голосових даних, вокальної та
сценічної майстерності (...)» [218, с. 10]. В оперних театрах «...поділ трупи на
амплуа було поширене до 2-ї пол. XIX ст. <...> Поступово у зв’язку з
індивідуалізацією музично-сценічних образів, утвердженням нового, більш
широкого розуміння творчих завдань, що стоять перед співаком, поняття
амплуа відмирає (хоча до цих пір ще зустрічається в оперному театрі поділ за
характером голосів)» [там само].
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Що стосується етимології слова «амплуа», то це «французьке за
походженням і театральне за побутуванням слово <...>, що означає
застосування, посаду, рід занять» [167]. У цьому значенні, вже поза прямою
«прив’язаністю» до музичного театру, поняття «амплуа» може бути
застосовано і до музичних інструментів. Ряд основоположних думок з цього
приводу міститься в концепції «портретних» характеристик вокальних
голосів, запропонованій Є. Назайкінським [139]. Дослідник розглядає
проблему

типологізації

голосів

комплексно,

виходячи

з

процесів

«інструменталізації» їх звучання, що вплинули на всю систему сольновокального виконавства, пов’язану з оперним мистецтвом. Відзначаючи
істотну роль жанрів, у зв’язку з якими формувалися співочі та сценічні
амплуа в музичному театрі, Є. Назайкінський підкреслює й інший аспект
цього феномена: «Не менш важливим в різних культурах виявлялися і
канонізовані системи образності, які відображувалися, наприклад, в
театральних масках, співочих і акторських амплуа, у впливі на голоси
типології афектів» [139, с. 73].
Для виявлення амплуа інструмента у певній системі жанрового канону,
так само як і вокального голоса, необхідно виходити з діалектики
співвідношення понять «універсалізм» і «специфіка», що рівнозначно
виокремленим

Є. Назайкінським

категоріям

«портретування»

і

«об’єктивації», що належать до вокальної специфіки. Автор зазначає з цього
приводу, що: «...в пошуках манер і свого амплуа співак може підкреслювати
оригінальність, або, навпаки, прагнути до повного підкорення голосу одному
з типів, що затвердилися» [там само, с. 75]. І далі (це висловлювання
Є. Назайкінського повністю екстраполюється на інструментальні амплуа):
«..У цих пошуках синкретичний від природи голос розщеплюється,
розробляється в окремих якостях і прийомах звуковидобування, дихання,
філірування, а потім знову збирається вже в нових поєднаннях, що
утворюють або ряд “різних голосів”, або одну-єдину характерну маску, з
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якою співак вже не розлучається, вважаючи її відповідною до канону, або
неповторною, що представляє цінність відкриття» [139, c. 75].
Підходячи до питання про визначення поняття «темброве амплуа
альта», спираючись на дослідження В. Ткаченко [184], систематизуємо
фактори, які сюди входять. Серед них [184, с. 5–6]:
1) візуально-акустичний образ інструмента, що залишається незмінним
у всіх його функціональних проявах;
2) характер інтонаційно-звукової системи і стану засобів виразноконструктивного комплексу музики в ній (мова йдеться про стилі епох і
відмінності в системах музичної мови);
3) стан виконавства на інструменті, що залежить, у свою чергу, від
ступеня досконалості його конструкції;
4) наявність виконавських шкіл (у тому числі національних) і різних
методичних посібників, створених їхніми представниками;
5) інформаційним забезпеченням мистецтва гри на тому чи іншому
інструменті (преса, періодичні видання тощо).
У понятті «темброве амплуа інструмента» виокремлюються дві
сторони – внутрішня і зовнішня. Перша з них характеризується якостями
власне тембру у всіх його проявах, починаючи від метафор, які визначають
характер сприйняття того чи іншого тембру, і закінчуючи аналізом
обертонового

спектру

тембру

як

акустико-фізичного

явища.

Тут

враховується і зв’язок тембру із фактурою і її атрибутами – динамікою,
артикуляцією, агогікою, а також такими якостями звучання, як регістровка,
яка може бути різною і впливати на сукупне звучання інструмента.
До числа зовнішніх факторів відносяться зв’язки тембру зі стійкими
уявленнями слухачів про властивості того чи іншого інструмента, що
характеризуються поняттям «темброві ярлики» (О. Веприк [31]). Сюди ж
можна віднести й індивідуально-виконавські манери гри, за допомогою яких
темброве амплуа інструмента істотно видозмінюються.
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Отже, під поняттям «темброве амплуа інструмента» маємо на увазі
широку амплітуду його характеристик, що залежить від внутрішніх і
зовнішніх факторів – конструкції інструмента, його художнього буття,
застосування в практиці суспільного музикування у зв’язку з певними родами
і видами музики.
Темброве амплуа характеризують стабільні ознаки звучання того чи
іншого інструмента і належать до сфери його сумарних характеристик. Разом
з тим, поняття і явище тембрового амплуа є стилістично мобільним і може
вбирати в себе індивідуально-стильові якості, пов’язані з трактуванням того
або іншого інструмента в системах музичного стилю, починаючи від стилю
епох і закінчуючи конкретними зразками музичних творів.
Якщо ж звернутися до тембрового амплуа такого інструмента, як альт,
то слід виходити, як і у випадках характеристики інших інструментальних
тембрів, з приналежності даного інструмента до певного сімейства (смичкові
хордофони), способу застосування альта в оркестровій, ансамблевій і сольноконцертній

практиках,

особливих

якостях

цього

інструмента,

що

позначилися на його затребуваності в різних історичних, регіональних і
жанрових умовах.
Отже, «темброве амплуа альта» являє собою різновид струнносмичкових тембрових амплуа і займає в їх ансамблі окреме місце. Це
пов’язано з цілим рядом особливостей конструкції цього інструмента
(відносно великі розміри для струнних типу da braccio, дещо менша,
порівняно зі скрипкою, технічна рухливість, досить різкі контрасти
регістрових зон тощо), а також з процесами у галузі музично-естетичної
парадигматики, у яких специфіка інструментів з виокремленням їх
неповторних стильових особливостей найчастіше була вторинною по
відношенню до їх універсальних – оркестрових і ансамблевих – якостей і
властивостей.
Доцільно задатися питанням: чи є стійким та стабільним альтове
темброве амплуа і, якщо так, то з чого воно складається?
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На підставі побіжного огляду альтовий творів, написаних до початку
ХХ століття, можна говорити про технічні можливості альта в аспекті
відтворення через них характерних рис його більш-менш стійкого
темброобразу:
1) його ігровий діапазон в основному був дещо вужчим – від «до»
малої октави до початку третьої октави;
2) метроритмічна організація була регламентована законами стилю (від
барочного до романтичного);
3) технічний альтовий арсенал був вельми обмеженим: композитори в
основному використовували базові штрихи, такі як dеtache, legato, staccato .
Серед прийомів можна назвати чергування arco і pizzicato, гру
con sordino, tremolo, акценти і sforzando. Зустрічалися нескладні для
виконання подвійні ноти та акорди.
Беручи до уваги усі ці характеристики, композитори зазвичай
використовували тембр цього інструмента для створення меланхолійних і
ліричних образів. У ХХ столітті ж підхід композиторів до альтового тембру
кардинально змінюється завдяки розширенню виразних і технічних
можливостей цього інструмента. Так, Д. Гаврилець зазначає, що на початку
ХХ століття «зміна ставлення до інструмента, безперечно, знайшла своє
втілення у радикальному перегляді тембрової семантики – від містичної
тьмяності до драматизму» [36, с. 6]. Отже, альтове амплуа включає
філософські, медитативні, лірико-психологічні, драматичні характеристики.
1.2. Семантичні аспекти вивчення альтового тембру: досвід
систематизації
Якщо амплуа інструмента характеризують його сукупний стабільномобільний звуковий вигляд, близький за смисловим значенням «тембровим
ярликам» О. Веприка [31], то термін «темброва семантика» відсилає нас до
широкої сфери музичного змісту, що виражається через сукупність засобів
виразно-конструктивного комплексу музики. Змістовний аспект тембро-
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семантики, її пріоритетність у системі музично-мовленнєвих засобів виразно
проявляється в сонористиці – течії, що заявила про себе на рівні
композиторської техніки письма у другій половині ХХ століття. Як зазначає
О. Маклигін, «у першу чергу, широке застосування сонорних засобів
обумовлено прагненням композиторів найбільш повно виявити і показати у
всьому

різноманітті

картину

навколишнього

світу,

що

інтенсивно

розширюється, бажання більш безпосередньо висловити різноманіття його
фарб, відобразити все багатство емоційного і духовного образу людини
нашого часу» [120, с. 129–130].
Семантичними значеннями володіють усі засоби музики, але їх питома
вага в кожній стильовій системі буває різною. Наприклад, в класикоромантичну епоху провідним формо- і стилетворчим засобом була гармонія,
точніше, її функціональна сторона. У наступні епохи, починаючи з
Романтизму і Постромантизму, гармонія стає іншою за семантичним змістом,
перетворюється із «засобу» в «мету» художнього та конструктивного
композиторського рішення (вислів С. Скребкова [170]). «Переакцентування»
в системі виразних засобів музики, як вже зазначалося, позначається і на
тембрі в його тісному зв’язку з фактурою. Їх комплекс висувається на
перший план в сфері «музичної знаковості», яка і складає основу семантики
як музичного явища та поняття.
Для виявлення тембрової семантики альта необхідно звернутися, в
першу чергу, до змісту самого слова «семантика», а також до історії його
застосування в музиці. Як зазначає з цього приводу В. Холопова, це слово
з’явилося спочатку в мовознавстві і ввів його французький лінгвіст
Мішель Бреаль у 1897 році [196, с. 25]. У музикознавчій літературі
словосполучення

«музична

семантика»,

за

словами

В. Холопової,

зустрічається, в основному, у працях зарубіжних авторів, що припадають на
останню третину ХХ і початку XXI століття [196].
Однак, першим у музикознавчий дискурс це поняття ввів ще
Б. Асаф’єв, який відзначав з цього приводу наступне: «Мені здається, що
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правильним

було

б

рішуче

відмовитися

від

поняття

“музична

символіка”. <...> Набагато ближче і вірніше скористатися терміном
мовознавства і у всіх випадках тісного зв’язку музики через певні образні
інтонації з навколишньою дійсністю відносити цей зв’язок як вираження
цілком реальних взаємовідношень до галузі музичної семантики. І для вчення
про музичний зміст, і для встановлення взаємодії між словесним мовленням і
музичними інтонаціями <...> – вивчення, аналіз і свого роду систематика
проявів музичної семантики були б надзвичайно цінними і просто
необхідними опорними даними, тоді як від музичної символіки (знову одне із
надбань формальної естетики) немає мосту до живої музичної і мовної
інтонації в силу абстрактності цього терміну» [12, с. 208]. Згодом Б. Асаф’єв,
однак, відмовився від використання терміну «музична семантика», причиною
чого була деяка схематичність семантико-аналітичних процедур, що не
враховували інтонаційно-змістовну сторону музики.
Відродження терміну, яке відбулося у музикознавстві останньої
третини ХХ століття, можна пояснити завданням створення теорії музичного
змісту. В. Холопова пропонує у зв’язку з цим нову концепцію під назвою
«широка теорія музики». В рамках цієї дисципліни, музичний зміст
розкривається за трьома блоками [194, с. 34–35]: «1. Музична естетика,
філософія, психологія, культурологія, соціологія; 2. Теорія музичного змісту;
3. Музично-композиційні теорії; музично-виконавські теорії».
Зрештою блоки широкої теорії музики, виокремлені В. Холоповою, в
аналітичному плані зводяться до поєднання трьох наукових підходів –
герменевтики, семантики та теорії змісту. Оскільки в даному підрозділі
дисертації мова йдеться про темброву семантику альта, зупинимося
докладніше на змісті феномена «семантика» в його застосуванні до музики
взагалі.
Для виявлення особливостей семантики В. Холопова користується її
порівнянням з двома іншими рядоположними за змістом і рівнем
узагальнення категоріями – музична герменевтика і музичний зміст. Сенс
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всіх трьох понять автором формулюється в таких коротких визначеннях:
«Музична герменевтика – це тлумачення музики, музична семантика –
значення тих чи інших явищ музики, музичний зміст – виразно-смислова
сутність музики» [196]. У більш розгорнутому вигляді музична семантика
визначається автором як дисципліна і метод пізнання, що має на меті
«знаходження значень і за своєю природою претендує на “наукову
точність”» [197].
На думку В. Холопової, найбільшими можливостями в аналізованій
тріаді – герменевтика, семантика, теорія змісту – володіє однак остання
категорія. Семантика в цьому плані обмежена у своїх можливостях.
Охоплюючи «і художній текст, і понятійний апарат музичної теорії», вона
все ж відрізняється певною однозначністю в чому і полягає її обмеження як
методу наукового пізнання. В якості підтвердження своїх слів В. Холопова
зазначає, що «в природі мистецтва і музики в тому числі, діє закон
протиріччя, навіть парадоксу <...> Парадоксів мистецтва семантика вловити
не може» [197]. Про цей принцип більш докладно йдеться в дисертації
С. Колобкова [92], де виокремлені прояви парадоксальності на трьох
«поверхах» структури музичного твору – мікроінтонаційному, що охоплює
перший масштабний рівень сприйняття форми у вигляді одиниць, що
досягають рівня періоду; сюжетно-драматургічному, що починається від
простих форм; концепційно-драматургічному, на якому окремі форми
перших двох «поверхів» об’єднані в форму цілого [92, с. 9]. Характерно, що
С. Колобков не вважає принцип парадоксальності в музиці «асемантичним» і
виводить його з метафор, якими характеризуються образно-семантичні
значення структурних елементів музичних текстів.
Точка зору В. Холопової на музичну семантику здається більш
аргументованою, чому сприяє контекстний розгляд цього феномену. Для
подолання «обмеженості» семантики, а також герменевтики як мистецтва
тлумачення автор пропонує керуватися системною категорією найвищого
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порядку – «музичний зміст». Структура цього змісту вимальовується як у
логічній парадигмі, так і в синтагмі.
Перше відображено у наведених вище блоках «широкої теорії музики».
Друге представлено на історико-еволюційному рівні у вигляді змін музичносмислових епох, яких, на думку В. Холопової, було на даний момент чотири.
Наведемо їх перелік і характеристики, пропоновані дослідником, оскільки
вони мають важливе значення для розкриття тембрової семантики альта як
метасистеми, в якій фокусуються виразно-конструктивні властивості даного
інструмента в їх багаторівневому і багатоскладовому вираженні.
Для характеристики змісту музичних епох В. Холопова обирає
співвідношення

компонентів

музично-змістовної

тріади

«емоційне,

зображальне, символічне»: «В бароко всі три сторони – емоційна,
зображальна та символічна – знаходяться на оптимально високому рівні.
У віденських класиків все далі розвивається емоційна сторона, а
зображальність і символіка стають другорядними. У романтизмі емоційна
сторона досягає апогею, зображальність у першій половині XIX ст.
обмежена, а в другій – доходить до максимальних висот, символіка
залишається другорядною. У ХХ ст. <...> на перше місце виходить символіка
(як ніколи в історії музики), емоційність досягає крайнощів (хоча має
розвинену “золоту середину”), зображальність стає другорядною» [197]. При
такому підході до змістовної сфери, що фіксується в семантичних значеннях
музики різних епох, слід враховувати дві сторони семантики як способу
вивчення музики в науковому вимірі, про що йдеться в іншому дослідженні
В. Холопової – «Спеціальний і неспеціальний музичний зміст» [195]. Автор
зазначає, що «спеціальним змістом називається той аспект змісту музики,
який притаманний одному лише музичному мистецтву. Неспеціальним
змістом іменується аспект змісту, який присутній як в музиці, так і поза
музикою. Під “поза музикою” мається на увазі широке коло явищ: інші види
мистецтва, інші області людської свідомості та діяльності – наука, релігія, –
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об’єктивно існуюча дійсність – космос, природа, стихії, – практична
діяльність людей, їх соціальні та особисті відносини тощо» [195].
У цій системі змістовного рівня вибудовуються й семантичні значення
засобів музично-виражального комплексу, які, як правило, діляться на дві
групи.

Поряд

з

розглянутими

вище

поняттями

«спеціального»

і

«неспеціального» музичного змісту, слід назвати й «специфічні» і
«неспецифічні» засоби музики (за визначенням В. Медушевського [129]).
Автор виокремлює фактично єдиний «специфічний» засіб музики –
ладогармонію, що в широкому значенні розуміється як «звуковисотна
система»; до системи специфічних засобів музики належить, на думку
автора,

частково

і

ритм,

який

має

властивості

«специфікуватися»,

опиняючись у звуковисотному музичному контексті [129, с. 177]. Сказане
В. Медушевским про ритм можна поширити й на інші «неспецифічні» засоби
музичної форми, у вченні про яку вже досить давно склався розділ системи
засобів музики на основні (мелодія, гармонія, ритм) та доповнюючі (фактура,
тембр, артикуляція, динаміка тощо). Про це йдеться, зокрема, у підручнику
Л. Мазеля та В. Цуккермана [119], де тембр класифікується як важливий, але
допоміжний засіб музичної виразності, що розуміється переважно як
забарвлення звуку і суттєво не впливає на розпізнавання тематичного
комплексу твору, про що свідчать, наприклад, різні транскрипції одного і
того ж художнього зразка. Допоміжні засоби, на думку вказаних авторів,
можуть історично висуватися на роль основних. Якщо віднести це до тембру,
то це пов’язано «...з двома факторами, що впливають один на одного:
зростанням ролі в музиці самого конкретного характера звучання (тобто
тембрів, регістрів, динамічних відтінків, фонічного боку гармонії, фактури)
та розвитком музичного інструментарію» [119, с. 320].
Ще однією парою понять, що характеризують співвідношення
елементів-засобів всередині системи музичного змісту і його семантичного
відображення, є запропоноване М. Арановським розділення останнього на
два типи – «інтрамузичний» та «екстрамузичний» [9]. Під інтрамузичною
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семантикою дослідник розуміє «...значення, що утворюються в тексті при
взаємодії

системи

музичної

мови

і

контексту»

[9, с. 317–318];

під

екстрамузичною семантикою – «...область конотацій, що виникає в
результаті виходу за межі суто інтрамузичної семантики, незважаючи на те,
нлежить вона до феноменів суто психічної природи (припустимо, до емоцій,
почуттів тощо) чи до психічного відображення зовнішньої реальності
(наприклад,

до

зорових

образів,

асоціацій,

синестезій

тощо)»

[там само, с. 318].
Специфіка музики як виду мистецтва, особливо, якщо мова йдеться про
«чисту» інструментальну непрограмну її область, визначає особливу природу
знаково-музичної мови, розглянуту М. Бонфельдом [23]. У музично-мовному
інтонуванні в цьому випадку система знаків діє по-особливому; музичні
значення тих чи інших елементів мови часто позбавлені стабільності і
закріпленості за якою-небудь конкретною звуковою фігурою і характером її
«тілесного» (тембрового) втілення. В аналітичних цілях для характеристики
такої ситуації, поряд з поняттям знаку, М. Бонфельд вводить поняття
субзнаку. Автор зазначає, що поняття субзнака «в системі музичної мови
<...> володіє достатнім ступенем визначеності, яким субзнак – носій змісту
(точніше – поля змістів) – відрізняється від найпростішого елемента, що не є
таким носієм» [23, с. 92]. Розуміння субзнака, як видається, межує тут із
символом, але, на відміну від останнього, в першому випадку зберігається
«прив’язка» до певного контексту, хоча і досить широкого. З цього приводу
М. Бонфельд відмічає, що «...субзнак – поняття виключно широке, бо, крім
самого факту зв’язку з певним змістовним полем, ніщо інше його не
обмежує. Субзнаком може виявитися і окремий звук, і надто простора <...> їх
супряженість» [там само].
Зазначимо, що субзнаком у цьому сенсі може виявитися і тембр як
носій особливої якості в метасистемі, яка визначається як «образ
інструмента».

Використовуючи

це

словосполучення,

вкорінене

у

виконавському музикознавстві завдяки Л. Гаккелю [39], слід мати на увазі не
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тільки «образність» (прямий зв’язок образу і знаку), але і «без-образність»,
про яку говорить О. Лосєв, маючи на увазі специфіку музики як ліричного
виду мистецтва [115]. Підсумовуючи свої міркування з приводу субзнака,
М. Бонфельд пропонує висновки, що, на наш погляд, є суттєвими для
виведення поняття «темброва семантика альта».
Перший

висновок

стосується

того,

що

«...сама

семантика

субзнака/діалогу ХД формується під впливом контексту, тобто сенсу цілого:
саме ціле актуалізує ті чи інші жанрові властивості, а інші здатне приховати,
відсікти. Завдяки зв’язкам з позамузичною дійсністю, що існують у субзнаці
та

виявляються

за

допомогою

контексту

<...>

вдається

домогтися

семантичної визначеності і уникнути “німоти”, зробити семантику музичної
тканини “промовистою”» [23, с. 130].
Інший висновок автора належить до когнітивної «відкритості» субзнака
як «представника» цілого, тобто всього музичного твору, актуалізованого в
його контактах з історичною, соціальною та естетичною дійсністю:
«Розуміння значення субзнака – це лише відправна точка для сприйняття
сенсу цілого, бо сенс належить тільки і виключно твору в цілому»
[23, с. 130].
Знакова природа засобів виразно-конструктивного комплексу музики
також може бути охарактеризована через поняття субзнака як «поля» дії
знаку, від якого він походить, втіленого в цілісному художньому об’єкті –
творі. Інструменти та їх тембри в цьому сенсі є особливими, якщо
скористатися термінологією М. Бонфельда, субзнаками/діалогами, що мають
двоїсту природу. Про це йдеться в книзі Є. Назайкінського [142], у главі,
присвяченій аспектам музичного стилю. Виявлення стильових характеристик
музичних інструментів автор пов’язує з їхньою двоїстою природою – «...в
інструменті проявляють себе різні сили, здатні затуляти собою безпосередні
прояви індивідуальності» [там само, с. 35]. Будучи «органами» музичного
мислення (звідси назва сучасної науки про музичні інструменти –
«органологія»),

інструменти

в

аспекті

стилю

виходять

за

рамки
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інтро-якостей, тобто особистісного начала, що лежить в основі будь-якої
стильової характеристики. Як зазначає Є. Назайкінський далі, інструмент з
одного боку, «особистісний»; «...він виготовляється майстром, а потім
потрапляє у володіння до іншого майстра – виконавця» [там само]. З іншого
боку, інструмент «виступає для музиканта і як частина природи, яка диктує
йому деякі власні закони і правила – наприклад, регістрові і динамічні
обмеження, труднощі в чомусь одному і режим найбільшого сприяння в
іншому» [142, с. 36].
Все сказане вище стосується і тембрової семантики альта, що включає
обидва стильові аспекти, які виявляє Є. Назайкінський – індивідуальноособистісний і «надособистісний», пов’язаний з відчуженням інструмента від
людини в процесі історичного розвитку системи суспільного музикування.
Остання визначає закономірності стилю інструмента як знакової системи, що
базується на родових характеристиках тієї чи іншої інструментальної групи
(альт як струнно-смичковий хордофон з відповідною акустичною структурою
звукоутворення у вигляді системи «артикулятор, резонатор, вібратор»).
Темброва якість, що криється в інтонаційному образі інструмента,
визначається,

в

першу

чергу,

властивостями

вібратора.

Сукупний

(синкретичний), образ звучання інструмента, що емпірично сприймається, у
процесі

історичної

практики

диференціюється,

стає,

на

думку

Є. Назайкінського, «аналітичним», багатоскладовим. Порівнюючи струнні
інструменти (хордофони) з духовими, дослідник зазначає, що «...у струнних –
вібратори були не тільки видимі, а й відчутні, доступні прямим
маніпуляціям» [139, с. 94]. Розглядаючи інструменти різних груп як систему
«екстериорізації» голосу, Є. Назайкінський виокремлює в музиці наявність
двох способів інтонування – «...музично-тонового – упорядкованого строєм,
ладом, законами гармонії, та інтонаційно-мовленнєвого, – що підкоряється
вимогам гнучкого відображення смислового та емоційного руху мови» [там
само, с. 99]. Далі автор робить наступний висновок, що характеризує дві
сторони інструментальної інтонації: «У цій диференціації <...> ми бачимо, по
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суті, розвиток давньої діалектичної єдності та протиріччя двох компонентів
висоти звука, один з яких називають власне музичним, інший –
позамузичним, світлотно-тембровим, регістровим, мовленнєвим» [139, с. 99].
Як бачимо, тембровий компонент тут віднесений до позамузичних
витоків інтонації як єдність «тона» і «звука», причому «світлотність»
(вислів Б. Теплова

[182]) тут

виявляється

первинною. Аспект

слуху

виокремлюється і Є. Назайкінським, який відзначає, що «...механізми
об’єднання двох різних сторін музичної інтонації належать до сфери слуху.
Вони формуються в процесі його тривалого виховання і функціонують як
механізми психологічної установки – установки на стабільне звуковисотне
інтонування, підпорядковане тонально-ладовій опорі, що утримується
пам’яттю» [139, с. 99].
Слухова пам’ять відображена в музичних інструментах, які самі по собі
є її хранителями і реалізаторами. Сприйняття інструмента може бути
візуальним і слуховим, а також комбінованим – візуально-слуховим. При
цьому слух спрямований на диференціацію, а зір – на інтеграцію корінних
особливостей того або іншого інструмента. Невипадково, визначаючи
поняття

«музичне

мислення»,

Т. Чередниченко

вводить

для

його

характеристики коротку метафору «свідомість слуху» або «слухова
свідомість» [204, с. 40]. Інструменти в контексті слухової свідомості
виступають як «екстатичні машини» (вислів М. Мамардашвілі [121]). В них
людина «...переведена на більш інтенсивний регістр життя, і, знаходячись
“поза собою” щось у собі опановує <...> Екстазуючи, посилюючи можливості
і стани людського психічного апарату, вони переводять його в інший вимір, в
інший спосіб буття, що лежить поза окремою людиною і до того ж є більш
осмисленим і упорядкованим, ніж сама людина [там само, с. 46]».
Музичні інструменти повністю відповідають даній філософській
«викладці». Вони мають органологічну природу і в своїх витоках та еволюції
двоїсті: відділяючись все далі від голосового прототипу за властивостями
акустичної

системи

звукоутворення,

інструменти

постійно

прагнуть
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повернутися до «живого» інтонування, підпорядковуючи «неживе», що
міститься в них, останньому.
Інструмент

завжди

знаходиться

в

руках

виконавця,

який

«одухотворює» його своєю творчою свідомістю. З’єднання ж «виконавства» і
«композиторства» в їх різних співвідношеннях за первинністю та «питомою
вагою» у творчості художника – визначальний момент у реалізації тембрової
семантики будь-якого інструмента. Невипадково, коли мова йдеться про
інструментальний стиль, порял з автором твору, завжди згадуються
виконавці.
Ступінь розробленості методології виконавського стилю на теперішній
час вже досить висока, що дозволяє включати цей стильовий компонент в
темброву семантику інструмента, яка розглядається як метасистема у всіх
зазначених вище логіко-смислових та побутово-художніх параметрах.
Естетико-комунікативна природа виконавства, як відзначається у працях
Л. Шаповалової [210, 211, 212], визначається рефлексією виконавця як
художника, що творить нове в рамках метасистеми «творчість, сприйняття,
рефлексія». Ці «три кити» (вислів Л. Шаповалової), що утворюють систему
когнітивного музикознавства на її «верхніх поверхах», як би накладаються на
асаф’євську комунікативну тріаду «композитор–виконавець–слухач», а також
на висунуту Є. Назайкінським більш конкретну стильову тріаду «музикант,
твір, слухач». В останній процесуальні компоненти всіх названих тріад
поєднуються в специфізованному вигляді, що дає можливість розглядати у їх
рамках і темброву семантику такого інструмента, як альт, що реалізується
насамперед у виконавському стилі.
Виконавське мистецтво, виконавський стиль найтіснішим чином
пов’язані зі стилем інструмента і характеризуються на думку Л. Шаповалової
як «зустріч двох свідомостей», що виникає «у процесі розуміння чужої
творчості»: «Для виконавства це означає, з одного боку, принципове
визнання свободи творчості, а з іншого, – вказує на об’єктивні критерії її
обмеження» [210, с. 218]. У цьому розумово-інтуїтивному процесі, поряд із
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твором, своєрідним «обмежувачем», в рамках стилю якого здійснюється
інтерпретація, виступає семантика інструмента.
Розглядаючи далі місце виконавства в системі альтової семантики,
необхідно виокремити й аспект, що стосується характеру комунікації, яка
виникає по лінії складових усіх наведених вище тріад. За думкою
Л. Шаповалової, виконавство є особливим типом музичного мислення, в
якому поєднуються «...дві операційні функції свідомості, які і складають
“камінь спотикання” для інтерпретатора: це розуміння твору (для самого
себе) і його відтворення для інших, тобто комунікація, або спілкування»
[211, с. 555]. Робота виконавця над твором композитора при цьому
забезпечується,

як

зазначає

дослідник

пам’яттю,

увагою

і

волею

[там само, с. 556].
Виконавець (у тому числі й альтист) у своїй творчій свідомості, що
становить на думку Л. Шаповалової, «ядро» когнітивного процесу, виконує
функцію

«“множення”

чужого

досвіду

власними

смисло-образами,

асоціаціями, стимулами» [211, с. 556]. Далі автор коротко характеризує
виокремлені ним складові виконавського процесу, визначає їхні смислові
призначення. Так, пам’ять покликана утримувати «предметний шар
об’єктивної реальності»; воля – «мати енергію і здатність її являти світу в
потрібній кількості»; увага – це «здатність, прийнявши в себе – віддати
Іншим, у концентрованій і досконалій за красою формі» [там само].
Розглядаючи виконавство у якості основної «рушійної сили» в еволюції
музичного мислення, необхідно диференційовано підходити до його видів,
пов’язаних з певним інструментарієм. Це стосується і струнно-смичкових
хордофонів, а також, безпосередньо, альта, з приводу чого можна привести
думку Є. Назайкінського про інструменти в цілому: «...Відокремившись від
живого голосу й наслідуючи його, інструменти розширили образне,
смислове, семантичне поле музики, перетворивши його в інструментальне
уподоблення антропоцентричного макрокосму дійсності» [139, с. 117].
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Висунення струнно-смичкових хордофонів на пріоритетні ролі в
ансамблевому, оркестровому та сольному музикуванні підтверджує сказане
Є. Назайкінським. Починаючи з того періоду, коли сімейство віол поволі
поступається своїми позиціями скрипкам та їхній родині, формуються два
взаємопов’язаних «образи-стилі» скрипки як еталонного інструмента своєї
групи. У дисертації В. Гребнєвої з цього приводу зазначається наступне:
«Скрипковий стиль у Concerti grossi А. Кореллі відрізняється тембровою
стабільністю у поєднанні з імітацією відтінків “живої мови” (вимога самого
А. Кореллі до виконавців), що не виключало притаманної концерту
віртуозності у сольно-ансамблевих фрагментах» [51, с. 10]. Це означає,
зокрема, установку на «промовисту» гру – «sprechendes» Spiel (див. про це
у [190]),

яка

культивувалася

в

струнно-смичковому

інструменталізмі

Барокової епохи, але була частково втрачена в період панування віденськокласичної оркестрової моделі.
Роль альта, з його унікальними темброво-акустичними і художніми
властивостями в цей період вже досить повно усвідомлювалась, про що
свідчать, зокрема, твори Й. С. Баха, з яких «Бранденбурзький концерт № 6»
досі є неперевершеним еталоном. Як зазначає С. Понятовський, партії двох
альтів, для яких призначений цей Концерт, «настільки індивідуалізовані та
підкреслені своєрідною інструментовкою, що цей твір можна порівняти з
подвійним сольним концертом» [156, с. 50].
У висловлюваннях музикантів-практиків (диригентів, виконавців,
знавців

оркестру,

майстрів-виробників)

міститься

досить

багато

характеристик альтового тембру, загальних семантичних властивостей альта
як типологічної системи. Наприклад, Л. Стоковський вбачав у альті не
«велику скрипку», як це зазвичай прийнято вважати, а зовсім інший
інструмент, споріднений не зі скрипкою, а з viola da braccio [177].
С. Понятовський в числі провідних семантичних ознак альтового
тембру

та

техніки

виокремлює

«...спів

декламаційно-розповідного

складу» [154]. Далі автор робить суттєвий для нас висновок щодо тембрової
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семантики

«голоса»

інструмента:

«...це

специфічна

характеристична

особливість альтів, яку найчастіше використовують композитори в оркестрі
та у камерній музиці, але завдяки схильності тембру пристосовуватися до
настрою мелодії можливості застосування альтів практично невичерпні»
[там само].
Властивості альта «пристосовуватися» до мелодичного матеріалу, про
яку пише С. Понятовський, стосуються в першу чергу виконавців. Як
зазначає французький дослідник смичкових інструментів Л. Відаль, навіть
«…хороший скрипаль може легко грати на альті, але він ніколи не буде у
змозі отримати з нього всіх ефектів, на які він здатний» [цит. по 133, с. 179].
Це означає вже зазначену раніше якість «образу інструмента», при якому
його «недоліки» перетворюються у достоїнства, що визначають його
темброву специфіку і особливості виразної гри на ньому.
У цьому плані термін «стильна гра», що застосовується по відношенню
до фортепіанної гри Л. Гаккелем [38], поширюється й на альт і означає не
тільки «виразну гру», але й повне розуміння майстром-виробником та
виконавцем специфічних і універсальних властивостей інструмента. Так, у
альтах Страдіварі, на думку Є. Вітачека «приваблює дивовижне звучання, що
має чисто альтовий тембр» [34, с. 102]. Під цим звучанням автор має на увазі
«...не той приглушений і разом з тим різкий звук, який багатьма музикантами
вважається характерним для альта, а звук, в якому, по суті, набагато частіше
чується тембр голосу тенора, ніж альта, щільний, яскравий, з легким
відтінком меланхолії, який при більш енергійному натисненні смичка
переходить в мужньо-патетичний» [там само]. Ця характеристика належить
до емоційно-образного сприйняття альтового тембру і позначає дві різні
характеристики його тембрового амплуа – власне «альтову» і «тенорову»,
якщо застосувати тут аналогію з вокальними голосами.
Єдність темброво-художньої та темброво-технічної сторін звучання
альта зафіксовано М. Грінбергом в його характеристиці задуму Альтової
сонати М. Глінки. Пояснюючи, чому композитор звернувся саме до альтової,
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а не скрипкової сонати, автор вказує на дві причини: 1) «Віртуозна техніка
скрипки була Глінці все ж мало доступна, а соната писалася ним в першу
чергу для себе» [52, с. 34]; 2) для романтично налаштованого молодого
композитора «...густий, що так добре виражає емоції томління і пристрасті
тембр альта, здавався, найімовірніше, більш відповідним для ліричних
образів сонати» [там само].
Технічна сторона альтового тембру тісно пов’язана з образнохудожньою, що фіксується в описі Д. Рогаль-Левицького [163]. Відомий
знавець оркестра і його тембрів починає своє тлумачення альта з його
порівняння зі скрипкою, відзначаючи, що за всієї спорідненості квінтового
строю цих інструментів, «квінти» альта і скрипки звучать по-різному
(зокрема, через висоту строю): «...альт позбавлений властивої скрипковій
“квінті” дзвінкості і блиску, що компенсується, втім, чарівним звучанням
“баска” – виразним і глибоко вражаючим» [163, с. 97]. Д. Рогаль-Левицький
далі зазначає своєрідну «двокомпонентність» альтової звучності, яка в
низькому регістрі «сувора, мужня і досить терпка» [там само], а у верхньому
стає «збудженою», іноді «з відтінком деякої напруженості» [163, с. 98].
Автор знаходить і аналог альта у групі дерев’яних духових інструментів
оркестра – англійський ріжок, семантика якого дуже близька альтовому
тембру за образними характеристиками [там само].
Залишаючи тут осторонь докладний опис еволюції альта в системі
струнно-смичкового музикування та його жанрових варіантах (див. про це в
[156]),

наведемо

запропоновану

С. Маршанським

класифікацію

«інтерпретацій семантики альтового тембру», що склалася у другій половині
ХХ – на початку ХХІ ст. [125]. Автор виявляє три лінії цих інтерпретацій,
визначаючи їх як:
1) романтична («гарольдівська»);
2) філософська, поглиблено-психологічна, що йде від Д. Шостаковича;
3) авангардна [там само, с. 12–18].
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Перша з цих інтерпретацій представлена у 50–60-ті рр. минулого
століття; друга – 70–80-ті рр.; третя – 80–90-ті рр. ХХ ст., коли альтовий
тембр і техніка спеціально трактуються як універсальні і застосовуються
звукозображально, а також з використанням нетрадиційних прийомів гри як
атрибутики багатьох інструментально-видових стилів кінця XIX – початку
ХХ ст. (див. про це в [138]).
Таким чином, характеризуючи темброву семантику альта можна
виокремити такі її ключові ознаки:
1) тембр інструмента, у тому числі і альта, має семантичні значення в
тій мірі, в якій він (цей інструмент) затребуваний в практиці суспільного
музикування, в залежності від того, яка роль йому відводиться в музичних
жанрах трьох родів – оркестровому, ансамблевому, сольно-концертному;
2) семантика будь-якого конструктивно-виразного засобу музики, в
тому числі і тембру, виступає як центральний елемент у епістемологічній
(пізнавальній) тріаді «герменевтика, семантика, теорія змісту» (В. Холопова);
3) семантика, в тому числі і темброва, виступає як знакова, тобто
певною

мірою

зредукована

система,

яка,

володіючи

властивостями

узагальнення, не може розкрити все багатство музичного змісту, що
реалізується через інструментальне звучання у відповідному контексті твору;
4) у тембровій семантиці того ж альта слід враховувати загальний,
змістовний контекст, що породив її, який може бути «спеціальним» (суто
музичним, без прикладних або взаємодіючих значень) або «неспеціальним»
(з наявністю останніх) (В. Холопова);
5) корінна специфіка тембру

(константа)

ситуативно

міняється,

набуваючи нових «змінних» значень, що призводить до утворення
«субзнаків» музичної мови (М. Бонфельд), де реалізується її принципова
мобільність і семантична «плинність»;
6) тембр, у тому числі й альтовий, виступає як домінанта у формуванні
«образу інструмента» (Л. Гаккель), який також є семантично мобільним і
залежить від системи, в яку він включений як елемент;
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7) тембровий компонент «образу» альта слід розглядати в рамках
органології як метасистеми, де стикаються особистісний (творчі особистості)
і

«надособистісний»

(інструменти

як

артефакти

культури)

фактори

(Є. Назайкінський);
8) темброва семантика альта, як і будь-якого іншого інструмента,
розкривається у сукупному образі сімейства, в яке він входить і властивості
якого він репрезентує (струнно-смичкові хордофони);
9) дане інструментальне сімейство являє собою відображення цілісної
картини світу в тому її виді, яке сформувалося в епоху Бароко і далі
зберігалося, хоча і з модифікаціями, аж до сучасності;
10) в даній системі, яка визначається як темброва метасистема,
істотним є диференційований підхід до «образів» елементів цієї системи –
окремих інструментів, з якої поступово виокремився альт (раніше це були
скрипка і віолончель);
11) «образ»

альта

формувався

і

модифікувався

за

різними

стилістичними векторами та напрямами, що зафіксовано у безлічі
характеристик цього інструмента, наданих видатними музикантами;
12) до числа домінант тембрової семантики альта, якщо узагальнити ці
висловлювання, а також музичну практику, належить:
– принципова несхожість альтового тембру зі скрипковим; альт ближче
старовинній viola da braccio (Л. Стоковський);
– первісний зв’язок альтового тембру зі «співом декламаційнорозповідного складу» (С. Понятовський), що в подальшому модифікувався за
рахунок розширення його виразного ресурсу до масштабів розгорнутої
інструментальної кантилени;
– «злитість» інструмента і виконавця в єдиному образі звучання, при
якому проявляється особливість альта не як «великої скрипки», а
специфічного

«тембростилю»,

відтворення

якого

професійному альтисту, а не скрипалеві (Л. Відаль);

доступно

тільки
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– особлива якість «чисто альтового тембру», під яким слід розуміти не
розхоже уявлення про нього як про приглушений, іноді «різкий», а
благородний, «теноровий» звук – «щільний, яскравий, з легким відтінком
меланхолії» (Є. Вітачек);
– «схильність» тембру альта не тільки до меланхолії, але й до інтонацій
романтичного

«томління»,

прихованої

та

стримуваної

пристрасті

(М. Грінберг), що визначило «зліт» альта як носія подібних художніх амплуа
в інструментальній музиці, починаючи від «Гарольда в Італії» Г. Берліоза,
«Манфреда» П. Чайковського до сьогодення;
– автономна специфіка альтового тембру, що виокремлює цей
інструмент зі скрипкового сімейства, яка реалізується через його аналогію з
одним із специфічних інструментів дерев’яної духової групи – англійським
ріжком (Д. Рогаль-Левицький), котрий вийшов на передові позиції в
інструментальному

солюванні

майже

одночасно

з

альтом

темброрегістра,

яку

майстри

(«Туонельский лебідь» Я. Сібеліуса);
– «двокомпонентність»

альтового

альтового мистецтва вміють вигідно використовувати для характеристики
внутрішньо-контрастних образів: низький регістр альта – суворий, мужній,
досить терпкий, верхній – «збуджений», «з відтінком деякої напруженості»;
– історіографічна семантика альта ХХ століття (включаючи і початок
XXI століття), виражена через три інтерпретаційно-тембрових етапи:
романтичний

(«гарольдівський),

«шостаковичевський»

та

авангардний

(за С. Маршанським).
Висновки до Розділу 1
У системі тембрового мислення як сукупності уявлень про «образ
звучання»

інструментів

і

людських

голосів

необхідно

сформувати

методологічні підходи до її вивчення, серед яких головним і центральним
буде питання, що формулюється як «тембр у музиці».
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Розробка цього питання, у зв’язку зі складністю чіткого виявлення
тембрових параметрів музичного звучання, в музикознавстві довгий час мала
лише прикладний характер, пов’язаний з традиційними предметами
навчального

порядку

–

інструментоведенням

та

інструментовкою.

Розширення поля дослідження проблем тембру, що відбулися в останні
десятиліття, було обумовлено створенням теоретичної бази для відносно
нової музикологічної галузі – органології (Є. Назайкінський), що включає
широкий спектр напрямків і завдань – від «філософії інструмента» до його
конструктивних деталей і комплексу виконавських прийомів.
У системі науки про музику тембр розглядається як характер,
забарвлення звуку, що саме по собі вірно, але не виявляє суті тембру як
виразно-конструктивного

засобу

«повної»

музичної

форми

(В. Медушевський), в якій цей засіб не є специфічно музичним, але
«специфікуєтся» у зв’язку з завданнями музичного змісту.
Саме в області теорії музичного змісту слід шукати методологічне
коріння вивчення проблеми тембру. Відтак сучасна тембрологія як складова
органології включає наступні підходи до досліджуваного об’єкту:
– сукупне визначення тембру, що, за О. Жарковим, є багаторівневою
функціональною системою, вивчення якої спирається на такі критерії, як
«тембровий

контраст»,

«темброва

щільність»,

«темброва

м’якість»,

«темброва мікстовість»;
– розуміння тембру як комунікативної системи, що дає ключ до
визначення його естетики та поетики;
– розуміння тембру як складової музичного мислення, за визначенням
Т. Чередниченко, одного з аспектів «свідомісті слуху»;
– характеристика тембру як трикомпонентної слухової сутністі, що
включає, за думкою Ж. Н. ван дер Вейда, висоту, тривалість, інтенсивність;
відношення до тембру, як суб’єктивного виразу об’єктивного спектру
звучання (за висловом Т. Мюрая);
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– виявлення у тембрі якостей, що дозволяють вивчати його як
компонент музично-драматургічного ряду («темброва драматургія», за
дослідженнями С. Коробецької та Ю. Іщенка);
– трактування тембру як тривимірної музично-просторової структури,
що

реалізується

у

векторах

вертикалі,

горизонталі,

діагоналі

(за

визначеннями Г. Банщикова та С. Пономарьова);
– сприйняття тембру як одного з параметрів звукової структури
музичного твору, що виступає у комплексі з побудовою і розвитком фактури
(за твердженням Г. Ігнатченка);
– можливість не лише «метафоричного», але й «математичного»
тлумачення тембру, що, за думкою О. Жаркова, може бути прорахованим за
допомогою технічних засобів; розподіл тембру на чотири основні види
(А. Сохор) – інструментальний, гармонічний, регістровий, фактурний, що у
сприйнятті (за дослідженням В. Цитовича), відображується у різних
градаціях ілюзорності та нейтральності;
– віднесення тембру до загальної сфери проявів музичного колориту у
його поєднанні з усіма виведеними назовні звучаннями (фактура, гармоніки
спектра, інтерваліка, артикуляційні засоби), що реалізується у поняттях
«темброколорит» (М. Манафова, І. Толкач), «темброколористична палітра»
(Т. Афанасенко), «темброве поле» (М. Мартишева).
У даній дисертації у розвиток до означених підходів вивчення тембру
запропоновано аспект, що позначається поняттям «темброве амплуа», яке
вживається зазвичай метафорично, але вимагає наукового дефініювання. На
основі порівняння вокально-сценічних та інструментально-драматургічних
амплуа надано наступне визначення: під поняттям «темброве амплуа
інструмента» мається на увазі широка амплітуда його характеристик, що
залежить від внутрішніх і зовнішніх факторів – конструкції інструмента,
його художнього буття, застосування в практиці суспільного музикування у
зв’язку з певними родами і видами музики.
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У даному понятті фіксуються стабільні ознаки звучання інструмента,
які у процесі творчої практики модифікуються і підпорядковуються
художнім завданням авторів музики та її інтерпретаторів.
Темброве амплуа такого інструмента, як альт відповідає всім критеріям
наведеного визначення, але вирізняється своєю специфікою. Остання
полягає, по-перше, в приналежності альта до сімейства струнно-смичкових
хордофонів, що становить константу його тембру і техніки; по-друге, в
рамках цього сімейства виокремлюються внутрішні специфічні ознаки, які
відрізняють альт від його «родичів» – віолончелі та скрипки.
У такому аспекті темброва семантика альта організовується в цілісну
художню метасистему, що розглядається за такими ознаками як роль
інструмента:

1) у

практиці

суспільного

музикування,

де

альт

використовується в залежності від жанровості трьох родів – оркестрової,
ансамблевої, сольно-концертної; 2) у епістемологічній (пізнавальній) тріаді
«герменевтика, семантика, теорія змісту» (В. Холопова), де формуються
«філософія» інструмента як основа його «образу»; 3) у семантиці як знаковій
системі логічного порядку, де фіксуються лише загальні (константні) риси
цього образу, але не розкривається його повнота; 4) у змістовному контексті,
де можлива наявність зазначеної повноти у двох взаємопов’язаних значеннях
–

інтро-

та

екстрамузичному,

«спеціальному»

і

«неспеціальному»

(В. Холопова); 5) у виникненні семантичної «субзнаковості» (М. Бонфельд),
де відображено принципова мобільність альтово-тембрової метасистемы;
6) в історико-стильовому контексті, де виокремлюються періоди, в яких
альтовий тембр стає домінантним в системі музично-художнього вираження;
7) у контексті органології як науки про комплексні властивості інструментів,
де сполучаються такі складові альтової тембро-семантики як «особистісний»
(персональний)

і

«надособистісний»

–

епохальний,

історичний,

національний, регіональний тощо. (Є. Назайкінський).
Для виявлення тембрової семантики альта необхідно також, як вже
було зазначено, враховувати властивості сімейства хордофонів, куди він
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входить з подальшим виокремленням його автономних показників у вигляді:
1) принципової несхожості альта як «спадкоємця» viola da braccio зі
скрипкою (Л. Стоковський); 2) генетичної опори альтового інтонування на
вокальну речитацію і декламацію з подальшим виокремленням з них
інструментальної кантилени (С. Понятовський); 3) органічної єдності альта і
виконавця, при якій властивості інструмента стають властивостями стилю
музикуючого індивідуума (Л. Відаль); 4) близькості альта теноровому
вокальному тембру, що виражається в його благородному звучанні в межах
середнього регістру (Є. Вітачек); 5) «схильності» тембрової семантики альта
не тільки до образів меланхолії, а й до інтонацій романтичного томління,
стримуваної пристрасті, що визначило генеральну лінію у трактуванні цього
інструмента

романтиками

та

їхніми

послідовниками

(М. Грінберг);

6) спорідненості альта та англійського ріжка – тембри цих інструментів стали
особливо

популярними

в

музичній

практиці

майже

одночасно

(Д. Рогаль-Левицький); 7) «двокомпонентності» альтового темброрегістра:
нижній – відповідає напружено-пристрасним образам, суворо-мужнього
звучання; верхній – відрізняється напруженістю й емоційністю (в руках
висококласного альтиста ці «крайнощі» завжди долаються); 8) наявність у
семантиці

сучасного

альта

інтерпретаційно-тембрових

(ХХ

етапів

–
–

початок

ХХІ

романтичного

«шостаковичевського» і авангардного (С. Маршанский).

століття)

трьох

(«гарольдівского);
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РОЗДІЛ 2
АЛЬТ У КОНЦЕРТНОМУ ЖАНРІ
2.1. Альтовий концерт: витоки та історіографія. Концертноальтовий стиль
Одним із доказів значущості та вагомості інструмента у практиці
(точніше, в практиках) суспільного музикування є створення для нього
сольно-концертного

репертуару.

інструментально-видового

стилю,

Концерт
для

як

його

жанр

є

для

кожного

носіїв

(композиторів

і

виконавців) і «споживачів» (слухачів) найбільш «відповідальним» у плані
репрезентації універсальних та специфічних властивостей інструмента. Саме
в

концерті

акумулюються

властивості

тембру

інструмента,

його

конструктивно-виражальні можливості у плані «стильної гри» під якою автор
цього терміна – Л. Гаккель – має на увазі «гру виразну» [38, с. 75–76].
Зараз вже важко собі уявити, що тривалий час альт перебував на
«маргінесі» інструментального стилю, зокрема, його струнно-смичкової
«гілки», представленої такими визнаними «солістами», як скрипка чи
віолончель. Втім, таке уявлення про альт, як показують історичні та художні
факти, вже давно, ще з часів «бароко після барокко» (так М. Лобанова [113]
характеризує творчість Й. С. Баха, що передбачив розквіт альтового
мистецтва майже на двісті років), неухильно долалося. Багато композиторів,
диригентів та виконавців минулих епох звертали на альт свою увагу,
вважаючи його виразні ресурси яскравими і перспективними у плані передачі
цілої гами образно-емоційних станів, а так звані недоліки інструмента (дещо
тьмяний тембр, незручні аплікатурні «розтяжки» тощо) лише можливістю
перетворити їх у його достоїнства.
Для того, щоб охарактеризувати концертно-альтовий стиль як вищий
етап художньо-комунікативної адаптації цього інструмента до процесів
еволюції музичного мислення, необхідно звернутися до аналізу літератури
стосовно альта, що з’явилася порівняно недавно, але вже стала досить
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обширною. Праці, що виникли в цей період – в першу чергу, книга
С. Понятовського, представлена у жанрі навчального посібника [156],
дисертації Е. Купріяненко – про альт у камерному ансамблі політембрового
типу [109], В. Дарди – про стилістику альтового концерту на ранніх етапах
його виникнення [57], В. Горбунова – про альтове мистецтво Росії XVIII –
початку XX століття [47], С. Маршанського – про наступний етап у розвитку
цього

ж

національно-альтового

стилю

[125],

–

базуються

на

фундаментальних дослідженнях минулих десятиліть і навіть століть. Перш за
все, це праці з інструментознавства та інструментування (Г. Банщиков [15],
Г. Берліоз [19], С. Василенко [29, 30], Г. Дарваш [56], А. Карс [85],
Д. Клебанов [88], М. Нюрнберг [144], К. Раков [160], М. Римський-Корсаков
[161], Д. Рогаль-Левицький [163], М. Чулаки [209]), історії оркестрових
стилів (О. Веприк [31, 32], Ю. Крейн [101]). Сюди ж можна віднести
відомості про оркестрові, концертні та ансамблеві можливості альта, котрі
можна знайти в описах і характеристиках видатних музикантів –
композиторів, диригентів, виконавців-альтистів і педагогів, музичних
майстрів (Є. Браудо [25], Ф. Дружинін [67], Є. Вітачек [34], Е. Купріяненко
[107, 108], А. Міхель [133]).
До джерел, що проливають світло на зміст поняття «концертноальтовий стиль» можна віднести і методичну літературу у вигляді «шкіл гри»
(Г. Безруков [16], В. Горбунов [45], Ф. Зейрінгер [247], С. Кулаков [105]), а
також статті, присвячені виконавській та педагогічній праці відомих
музикантів-альтистів: О. Недбалу [223], Л. Тертісу [244], П. Гіндеміту [111],
В. Борисовському [175], М. Теріану [53].
У цілому, якщо систематизувати напрямки вивчення альта в аспекті
його концертної репрезентації, можливі такі дослідницькі вектори:
1) вивчення струнно-смичкових хордофонів в аспекті їх органології
(В. Горбунов [44], Б. Струве [179], В. Альтман [219], Ф. Зейрінгер [248]);
2) вивчення
універсалізації

альта
своїх

як інструмента,
виражальних

що

знаходиться

можливостей

на шляху

(В. Горбунов [46],
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Е. Купріяненко [109], С. Понятовський [154, 155], Д. Рогаль-Левицький [162],
В. Рілей [241], Ф. Зейрінгер [247]);
3) вивчення жанру альтового концерту як такого (Д. Гаврилець [36],
В. Горбунов [47], В. Дарда [57], Е. Купріяненко [108], С. Маршанський
[125]);
4) характеристика

альтового

концерту

в

його

репрезентації

українськими авторами, зокрема харківськими (І. Іванова, А. Мізітова [82],
Л. Шаповалова [212], Д. Гурвіц [233], С. Шварц [242]).
Вихідним у методологічному плані для виведення поняття «концертноальтовий

стиль»

«інструментальний

може
стиль»,

служити

базове

запропоноване

визначення

Д. Рубцовою

феномена

[165].

Автор

формулює цю категорію як «багатоскладове, історично детерміноване явище,
що відбиває закономірності еволюції музичного мислення» і вирізняється
такими ознаками, як [165, с. 373–374]:
1) багатоетапність

формування

(перехід

від

вокального

до

інструментального музикування та їх поєднанню);
2) синкретизм і версійність витоків (бароковий «концертуючий стиль»
або «стиль симфоній», де «концертування» ще не диференційовано за
інструментарієм та жанрами);
3) композиторсько-виконавська стильова специфіка, що особливо
наочно проявляється у концертному жанрі;
4) виокремлення з тембрової палітри інструментів, здатних відобразити
завдання, що стоять перед «чистим» інструментальним мисленням, серед
яких

провідна

роль

історично

була

відведена

струнно-смичковим

інструментам.
У методологічному плані важливою є думка Е. Купріяненко щодо
еволюційної динаміки інструмента: «Практика суспільного музикування
свідчить про поступовість виокремлення кожного з тембрів, які у своїй
еволюційній динаміці відрізняються особливим співвідношенням стабільних
та мобільних факторів. Якщо перші фіксують унікальність даного тембру, то
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другі

–

можливість

його

стилістично-індивідуального

трактування»

[109, с. 1]. На цій основі автор пропонує визначення альтового стилю, що
належить до узагальненого за семантикою «образу» цього інструмента, без
диференціації жанрових особливостей музики, створеної для нього. Під
альтовим стилем мається на увазі «сукупність специфічних якостей “образу”
інструмента (матовість тембру, напруженість звучання у високому регістрі,
аплікатурні складнощі у техніці виконання подвійних нот і акордів тощо), що
формувалися у практиці ансамблевого музикування у напрямку до
універсалізації

його

виражальних

можливостей

шляхом

поглиблення

специфіки через її подолання» [там само, с. 10].
У даному визначенні, по-перше, виявлено історичний генезис
альтового стилю, що формувався в рамках ансамблевої практики, по-друге,
використана органологічна формула, що належить Є. Назайкінському, який
зазначив

діалектичне

співвідношення

категорій

«універсалізм»

та

«специфіка» в інструментальному мисленні. Суть цієї формули полягає у
тому, що шлях до універсалізації, «безмежного розширення» можливостей
інструмента пролягає через поглиблення його специфіки, тобто всіх якостей і
властивостей, що відрізняють його від інших інструментів того ж або інших
сімейств [139, с. 91].
Специфіка концертності в її альтовому зрізі якраз і характеризується
виявленою

Є. Назайкінським

діалектикою.

З

одного

боку,

концерт

узагальнює специфічні та універсальні властивості альта в єдиній діалогічній
системі,

охарактеризованій

Б. Асаф’євим

як

«шлях

до

симфонічної

діалектики» [11, с. 218–219]. З іншого боку, жанровий канон концерту в його
альтовому

трактуванні

по-новому

репрезентує

і

специфіку

цього

інструмента, адже концертна віртуозність завжди передбачає її специфічну
реалізацію

через

можливості

конкретного

інструмента,

для

якого

створюється концерт.
Концерт і принцип концертності, що стоїть за ним – вищий етап у
розвитку того чи іншого інструментально-видового стилю (термін «стиль
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будь-якого

виду

музики»

або

«видовий

стиль»,

запропонований

В. Холоповою [193, с. 223]). Наявність у концерті віртуозно-виконавського
компоненту, що охоплює широкий спектр ресурсів інструмента або голосу,
робить цей жанр «відповідальним» перш за все для виконавців. Але й
композитор, звертаючись до концерту, повинен знати не тільки закони
концертної форми, а й володіти технікою письма для даного інструмента, що
враховує його традиції та сучасні новації.
У стилістиці концерту як «універсального» жанру об’єднуються
текстові

ознаки

жанру

і

стилю,

причому

«жанрова

матриця»

(вислів Є. Назайкінського) більшою мірою впливає на стилістику твору, ніж
стиль, хоча останній і є головним показником «художнього відкриття»
(вислів Л. Мазеля [117]). Це стосується і виконавської сторони концертного
жанру, що через діалог репрезентує, якщо вжити вислів Б. Асаф’єва
[11, с. 219], діалектику самого «начала і принципа концертності» в якому, як
правило, присутній і сольно-віртуозний компонент («концертний» – поняття
більш широке, ніж «концерт», який розуміється як жанр).
Для характеристики концерту як принципа музичного мислення
(концертності) і як жанра доцільно привести визначення цього феномена,
запропоноване Л. Мінкіним: «Концерт – віртуозний імпровізаційний твір для
хора або оркестра або соліста (або хора) з оркестром, заснований на
послідовному втіленні діалогічного принципа, що визначає внутрішню
структуру твору, форми викладу і розвитку музичного матеріалу, прийоми
солювання одного або групи виконавців» [134, с. 83]. У наведеному
визначенні, яке має, за вказівкою автора, зведений характер, зафіксовані
найважливіші загальні особливості у концертній комунікації, пов’язані з
будь-якими видовими стилями. Це, зокрема, якості імпровізаційності та
віртуозності, що реалізуються через діалог як форму буття концертного
жанра. Усередині такого узагальненого уявлення про концерт та принцип
концертності можуть бути виокремлені його видові реалізації, що згруповані
в

найширшому

плані

на

основі

співвідношення

вокального

та
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інструментального начал, а всередині кожного з них – по тембровим амплуа
вокальних голосів або інструментів. В останньому випадку і виникають
предикати, спрямовані на пояснення видової приналежності концерту:
«концерт для...», «концерт який» – фортепіанний, скрипковий тощо.
Крім цього, як це показано в дисертації К. Білої, в концерті як жанрі
слід враховувати співвідношення корінної моделі (константи), що визначає
загальну семантику даного роду музикування, і різних модифікацій
еволюційно-стильового і стилістичного порядку, що виникають всередині
системи концертності. Виокремлюючи ці моменти, автор зазначає, що до
числа ключових засад моделі концертного жанра відносяться: «тричастинна
композиція, наявність конкретного образно-емоційного змісту частин,
темпове

співвідношення

частин,

регламентовані

форми

частин,

протиставлення виконавських груп, композиційні особливості будови форм
частин» [21, с. 10]. Це – лише модель жанра, що, як і будь-яка модель являє
собою лише типову схему.
Якщо за жанровою моделлю спробувати побачити суть глибинного
принципу концертності, що є основою модифікацій цієї моделі, то тут, на
думку автора, базові установки зводяться до трьох основних ознак семантики
жанра – наявності одного або декількох солістів, ансамблевої діалогічності
(соліст – оркестр) і принципу контрасту [там само]. Реалізація цих
семантичних установок породжує різні прояви «начала і принципа
концертності» (Б. Асаф’єв), серед яких К. Біла [21, с. 13] виокремлює
наступну ієрархію, що стосується, як видається, не тільки творчості сучасних
українських композиторів, про яких говорить автор: 1) концерт для
солюючого інструмента з симфонічним оркестром; 2) симфонія з солюючим
інструментом; 3) концерт для оркестру; 4) твори з рисами концерту;
5) концертштюк; 6) кончерто-гроссо.
Відзначимо, що жанрова форма сольного концерту, в тому числі й
альтового, може існувати в різних модифікаціях, синтезах та «гібридах».
Крім типової (константної) тричастинної циклічної моделі концерту, що
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усталена у творчості віденських класиків, існують інші семантикокомпозиційні варіанти жанра, серед яких:
1) концерти з іншою кількістю частин – двох, чотирьох, п’ятичастинні,
а також одночастинні. В останніх розділи «написані в різному русі,
виконуються без перерви» [218, с. 116];
2) концерти різних складів, призначені для «двох, трьох або чотирьох
солістів у супроводі оркестру, концерти для окремих виконавців без
супроводу оркестру і концерти для оркестру без солістів» [65, с. 136].
Обидві ці семантичні групи в оцінці жанру концерту зсередини можуть
поділятися

на

окремі

підвиди,

про

що

мова

йдеться

у

працях

І. Гребнєвої [51], І. Кузнєцова [104], Л. Раабена [158], Ю. Хохлова [200].
Узагальнюючи положення зазначених праць, зупинимося на класифікації,
запропонованій І. Кузнєцовим, де жанр концерту розглядається за критеріями
співвідношення партій соліста (солістів) та оркестру (ансамблю). Автор
виокремлює три види концертів [104, с. 8–9]:
1) паритетний (біцентричний), що характеризується збалансованістю
партій, їх рівнопотенційністю у музичному розвитку;
2) домінантно-сольний, що вирізняється провідною роллю сольних
партій;
3) домінантно-оркестровий,

що

тяжіє

до

«гібридного

жанру»

концерту-симфонії.
До

жанрових

ознак

інструментального

концерту,

на

думку

О. Антонової, слід віднести й фактори його історичного буття, до числа яких
традиційно відносяться чотири типи – бароковий, віденсько-класичний,
романтичний та сучасний, а також «передкласичний», що виокремлюється
цим автором [6, с. 6].
Якщо поглянути на жанрову ситуацію, що склалася навколо альтового
концерту в першій половині ХХ століття, то, як зазначає Д. Гаврилець, тут
представлені [36, с. 7–8]:
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1) камерна модель жанра, в стилістиці неокласицизму (Альтовий
концерт «Schwanendreher» П. Гіндеміта, Концерт № 1 для альта з оркестром
Д. Мійо);
2) симфонізована модель, реалізована у руслі постромантизму (альтові
концерти С. Форсайта, Й. Боуена, У. Уолтона);
3) синтетична модель жанру, представлена в рамках неофольклоризму
(зразок – Концерт для альта з оркестром Б. Бартока).
Характеризуючи

другу

половину

ХХ століття,

автор

відзначає

зростання «дифузії» жанрів, «нівелювання» традиційних композиційних
структур концерту [там само]. Все це призводить до появи таких різновидів
концертного жанру, як [36, с. 8–11]:
1) циклічна
оркестром

модель

Г. Бацевич,

концерту-симфонії
Я. Верещагіна,

(Концерти

Концерт № 2

для
для

альта
альта

з
та

симфонічного оркестру op. 104 В. Бібіка);
2) одночастинні концерти-поеми (альтові концерти К. Пендерецького,
А. Ешпая, Концерт для альта з оркестром № 1 Є. Станковича);
3) концертні твори вокально-інструментальних складів (твори за
участю солюючого альта – «Стікс» та «Оплаканий вітром» Г. Канчелі,
«Японські силуети» Д. Клебанова);
4) інші атипові моделі концертних творів (наприклад, програмні твори
концертного типу – «Lachrimae» для альта і струнного оркестру Б. Бріттена,
«Музичний подарунок» Г. Ляшенка, «Монолог» для альта з камерним
оркестром А. Шнітке, Симфонієта A’CORDA Г. Гаврилець та інші).
Вивчаючи жанр альтового концерту, слід спиратися на окреслені вище
функціональні і семантико-композиційні (за класифікацією І. Тукової [186])
особливості жанра з поправкою на стиль інструмента. Наявність у системі
альтового концертування стильового компонента відбивається на специфіці
обох рівнів жанра, але впливає насамперед на його семантико-композиційні
особливості, виражені через жанровий зміст, жанровий стиль і жанрову
форму.
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Жанр альтового концерту має таку ж багату і складну історію, як і сам
інструмент. Як показує еволюція альтового концерту, вихідною точкою тут
була практика оркестрового музикування епохи Бароко, де альт, незважаючи
на дещо упереджене ставлення до нього з боку композиторів, почав уже
прирівнюватися до функції других скрипок [36, с. 5]. Наприклад, хоча альт
ще не потрапляє до групи concertino в такому жанрі, як concerto grosso, але
вже стабільно присутній у ньому. Так, 12 Concerto grossi da camera I da
Chiesa op. 6 А. Кореллі в остаточній редакції були призначені виключно для
струнного оркестру, що свідчить, на думку І. Гребнєвої [51, с. 12], про
затвердження в якості інструментальної домінанти стилю скрипки, яка
виступає як збірний образ всієї струнно-смичкової групи, що включає й
групу альтів.
За свідченнями дослідників, оригінальна література для альта (або за
його активною участю) почала з’являтися ще у XVII столітті: «Перші зразки
альтового концерту сформувалися в соціокультурному і стильовому просторі
Бароко в результаті сукупних зусиль представників різних національних
традицій» [36, с. 5]. Це свідчить ще й про те, що до числа класифікаційних
критеріїв розгляду жанрового стилю альтового концерту відносяться і його
національна стилістика.
Д. Гаврилець, формулюючи історичні етапи еволюції концертуючого
альта, виокремлює спочатку дві епохи – «докласичну», де альт ще не фігурує
як сольно-концертний інструмент, але вже активно використовується у
груповому концертуванні, і «класичну» (від середини XVIII століття), коли
альт активно впроваджується в симфонічну та оперні партитури, в тому числі
і в солюючій якості [там само]. Дослідник відзначає, що «Першим, хто надав
альту гідне місце в оперному оркестрі, був К. В. Глюк, який використовував
виразність тембру альта як носія кантиленного начала» [36, с. 5].
Подальше розширення виражальних і технічних можливостей альта
відбувається у віденсько-класичний період, коли для нього був створений
цілий ряд творів концертного типу. Серед них: Концертна симфонія для
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скрипки і альта В. А. Моцарта, Концерти Я. Стаміца і його синів – К. Стаміца
і

А. Стаміца,

Я. Ваньхала,

Концерти

А. Ролла,

А. Враницького,

К. Грауна,

К. Цельтера,

Р. Хофштеттер,

М. Райлі,

Г. Друшецького,

Ф. Хофмайстера, К. Д. фон Діттерсдорфа тощо.
Витоки української концертно-інструментальної традиції в академічній
музиці сягають початку XVIII століття. Як зазначає К. Біла, перший зразок
інструментального концерту «...був створений при російському дворі
видатним українським композитором Д. Бортнянським – Концерт для
чембало з оркестром» [21, с. 11]. Автор підкреслює також, що складна
історична обстановка того часу ускладнювала розвиток усіх жанрів в
українській музиці, але є інформація, що «...харківський композитор
І. Лозинський мав у своєму доробку серед інших творів концерт для кларнета
(інструмента, що часто виступав як “двійник альта”. – К.Г.), виданий в
1822 році» [там само].
Як і в інших інструментально-видових стилях, історичне місце
альтового концерту характеризується поступовим виокремленням сольної
функції інструмента з системи інших жанрів, у яких він використовувався,
але не досягав персоніфікації в області тембрової семантики. Як
наголошується в дисертації Е. Купріяненко [109, с. 7], еволюція альта містить
три етапи – оркестровий, ансамблевий та сольно-концертний. При цьому
сольно-концертний етап як вищий у становленні стилю інструмента був
похідним і формувався як би всередині двох інших. У зв’язку з цим цікавим
видається і ще одна думка автора щодо того, що в еволюції альта «крайні
точки», які визначаються як «пізнє бароко-романтизм» в набагато більшому
ступені зближуються за стилем інструмента (додамо, не тільки в камерній,
але і в концертній сфері) ніж «історично розташовані поруч класицизм і
романтизм» [108, с. 8].
Нове життя концертуючий альт знаходить в епоху Романтизму. Для
цього періоду характерно синтез альтового концерту з такими жанрами як
симфонія, симфонічна поема, фантазія і т. п. (досить згадати «Гарольда в
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Італії» Г. Берліоза, пізніше – «Манфреда» П. Чайковського, де солюючий
альт отримує справжнє симфонічне звучання).
Романтична епоха визначила й основні тенденції в альтовому мистецтві
ХХ століття. У його першій половині до концертуючого альта зверталися
такі автори як С. Форсайт, Б. Барток, Д. Мійо, П. Хіндеміт, У. Уолтон. Друга
половина цього століття була ознаменована створенням альтових концертів
А. Ешпая,

Е. Денисова,

К. Пендерецького,
Я. Верещагіна,

М. Таривердієва,

А. Шнітке,

Д. Клебанова,

Г. Канчелі,
В. Бібіка,

С. Губайдуліної,
Г. Бацевич;
Є. Станковича,

в

Р. Щедріна,
Україні

–

Ж. Колодуб,

Г. Гаврилець та інших композиторів. Якщо ж мати на увазі поєднання рис
концертності та камерності, то цей перелік можна продовжити, включивши
до нього й Д. Шостаковича як композитора, який дуже цінував якості цього
інструмента і написав для нього свій останній твір – Сонату для альта і
фортепіано op. 147. В українській музиці перші концертні твори для альта
з’явилися лише в 1970-ті роки – власне перший Концерт для альта був
створений київським композитором Я. Верещагіним у 1972 році (О. Криса
[102, с. 106]). З тих пір скарбничка альтового репертуару продовжує
поповнюватися творами як сольно-концертного, так і камерного напрямків.
Все означене вище дає змогу поряд з класифікаціями щодо епохальних
та історичних, а також національних концертних стилів, зупинитися на
власне видовому критерії, пов’язаному в концерті зі стилем інструмента або
інструментів, для яких він призначений. На цій основі виникає поєднання
двох рівнів системи музичного стилю – жанрового, пов’язаного з началом і
принципом концертності (Б. Асаф’єв [11]), та інструментально-видового, що
визначається семантикою альта як солюючого інструмента.
Запропонована далі дефініція поняття «концертно-альтовий стиль»
покликана поєднати зазначені стильові рівні. Вона базується на вже наявних
у музикознавчій літературі характеристиках подібних феноменів, зокрема, на
запропонованому в дисертації О. Кріпак [103] визначенні концертнофортепіанного стилю, що розуміється як: «...відносно стійка змістовна
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модель музикування, яка формується на базі стабільних генетичних нормознак

(начало

і

принцип

концертності,

антифонність,

віртуозність,

властивості інструмента, типові формули гри на ньому, баланс з оркестром),
що включає і обов’язкові мобільні елементи у вигляді мовної стилістики, що
йдуть від мислення і техніки композиторів і виконавців, які звертаються до
даного різновиду музики» [103, с. 9]. О. Жерздєв під поняттям «стиль
інструмента» має на увазі «...особливий різновид видового стилю, що
визначається способом його (інструмента) буття в практиці суспільного
музикування, типовими жанрами, композиторськими і виконавськими
стилями, які в сукупності зберігаються в пам’яті інструмента як артефакта
культури і відроджується у конкретних композиціях і їх інтерпретаціях»
[74, с. 8].
Керуючись логікою даних визначень в їхній проекції на концертноальтовий стиль, слід враховувати, як загальне, так і особливе в «образах»
інструментів різних сімейств. Зокрема, якщо порівняти фортепіано і альт, то
їх відмінності стосуються, перш за все, тембро-фактурного комплексу: альт –
інструмент мелодичний за своєю природою; фортепіано – багатоголосий
гармонічний. Це – фактурний аспект відмінностей, якщо розуміти фактуру як
конфігурацію «музичного тіла» – тембру.
Видова

специфіка

темброво-фактурного

комплексу

солюючого

інструмента впливає на жанровий стиль концерту. Звідси – ще один підрозділ
всередині концертного жанру, що враховує інструменти, для яких концерт
призначений – концерт фортепіанний, скрипковий, баянний тощо.
Отже,

«концертно-альтовий

інструментально-видове

явище,

стиль»
котре

–

це

відносно

характеризується

стабільне
особливим

співвідношенням тембру і фактури, реалізованим у жанрі концерту з
типовими для нього діалогом та віртуозним солюванням. При цьому
константне кореспондує зі змінним – «образом» інструмента як представника
сімейства струнно-смичкових хордофонів із такими специфічними ознаками,
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як «матовість» тембру, менша, ніж у скрипки, рухливість, різкі регістрові
контрасти, особливості штрихової техніки.
У даному визначенні враховані співвідношення жанрового і видового
стилів, тембру і фактури інструмента, його виконавська технологія,
реалізована в композиторському письмі. Крім того, ще одним фактором, що
випливає із самої природи стилю в музиці, тут є персональні начала –
композиторське і виконавське, через які проявляються всі інші якості й
властивості концертно-альтового стилю.
2.2. Альтовий концерт у творчості композиторів харківської
школи: критерії жанрово-стильової класифікації
Кожний музичний жанр містить в собі аспект стильової реалізації –
«жанровий стиль» (за визначенням А. Сохора [174]), що стосується й
альтового концерта. В якості однієї з ключових тут виступає категорія
«національна художня школа», що виокремлюється на верхніх щаблях
«сходів стильової ієрархії», запропонованої В. Холоповою [193, с. 203].
Разом з тим, поєднання жанру і стилю у ракурсі конкретного художнього
явища, в даному випадку, альтового концерту, дає аспект стилістики, яка
розуміється в самому широкому розумінні як специфіка тексту музичного
твору, що виступає в якості «продукту» авторської інтерпретації норм-ознак
відповідного жанру, а також його стильових (епохальних, національних
тощо) втілень. Тому, вивчаючи альтовий концерт у творчості харківських
композиторів, необхідно враховувати контекст школи, в якій склалися
загальноестетичні та світоглядні установки, що дозволяють об’єднати
окремих

композиторів

в

парадигмальну

спільність

(Т. Кун

[106],

І. Котляревський [100]), якою являється регіональна художньо-мистецька
спілка, що іменується «харківською композиторською школою».
З’ясовуючи особливості школи в її сукупному значенні для творчості і
педагогіки, в тому числі, їх музичних реалізацій, слід керуватися
теоретичними установками, узагальненими у визначенні, запропонованому
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Ж. Дедусенко [59]. Відзначаючи той факт, що поняття школи від початку
тісно пов’язане з наукологією і поширюючи його на область художньої
творчості, автор констатує, що школа виступає як «особливий тип
комунікації, що здійснюється в синкрезисі двоєдиного процесу творення і
навчання творчій діяльності. Це дозволяє характеризувати її атрибутивними
особливостями міжособистісні зв’язки, специфічні форми колективності»
[59, с. 5].
У музичному мистецтві існує два типи шкіл – композиторська і
виконавська. Якщо мова йдеться про першу з них, то її установки
(парадигмальні якості) пов’язані, в першу чергу, із системою музичної мови,
реалізованої в певних техніках композиції. У межах певної школи
вимальовуються і пріоритетні жанри творчості її представників, і відношення
композиторів до голосів та інструментів, і «набір» відповідних технологій в
побудові музичних текстів, словом, ті моменти, які відносяться до області
стилістики.
Саме через стилістику проявляється «обличчя» композиторської
школи, що обумовлено двоїстістю самого феномена «стилістика», що є, з
одного боку похідним від стилю, з іншого боку орієнтованим на
закономірності жанру (Є. Назайкінський [142, с. 141]). Творчість за моделями
жанру, особливо їх стильових трактувань, – «шкільних» і «персональних» –
основний стрижень у розумінні специфіки композиторських шкіл різного
рівня, в тому числі, регіональних, до яких належить і харківська.
Характеризуючи загальноестетичні установки цієї школи, О. РощенкоАвер’янова зазначає, що «харківських композиторів відрізняє прагнення до
подолання відмежованості між творчою особистістю та її оточенням»
[164, с. 151].
Історія харківського композиторського «цеху», починаючи з його
витоків у «доконсерваторському періоді» (до 1917 року), показує, що в ньому
поєднується «самобутність музичної мови, що ґрунтується на взаємодії рис
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національної

своєрідності

і

здобутків

європейського

мистецтва»

[там само, с. 148].
Важливу роль відігравала також «географія» – розташування Харкова
на «прикордонній» території. Це визначало, з одного боку, множинність
впливів, котрі йдуть із різних джерел та реалізуються у «творчому діалозі» з
ними, а з іншого боку, «...до послідовного утвердження права на
незалежність власної думки» [164, с. 148]. У результаті одним із особливих
ознак

харківської

композиторської

школи

виступає,

на

думку

О. Рощенко-Авер’янової, постійний зв’язок з традиціями, «спадкоємність,
знання загальних витоків <...>, незмінне співпорівняння індивідуального “я”
з колективним “ми”» [там само, с. 149].
На

рівні

композиторського

поетики

музичної

“тексту”

мови

вирізняє

–

«...феномен

взаємодія

харківського

монументалізму

з

мініатюризмом, принципів програмності та ідеалів “чистої музики”,
конструктивізму, раціоналізму і відкритого емоціоналізму, тяжіння до
філософського узагальнення і прагнення до максимально яскравого, чи не
плакатного втілення задуму...» [там само]. Ці характеристики «школи», які
можна було б і продовжити, відносяться до всієї жанрово-стильової системи,
в рамках якої працюють харківські автори.
Так, вкажемо на вклад харківської композиторської школи у розвиток
альтового репертуару означеного періоду (друга половина ХХ – початок
XXI ст.). За цей час її представниками створено велику кількість
різножанрових творів для альта і за його участю: Тема з варіаціями для
скрипки і альта (1958) Д. Клебанова, «Тарантела» (1970) і «Рапсодія» для
альта і фортепіано (1975) Л. Шукайло, Соната для альта solo О. Щетинського
(1985), Музика для альта і фортепіано М. Кармінського, Ностальгія для альта
і фортепіано І. Ковача, Елегія для альта solo (1994) і Постлюдія для
фортепіано, альта і віолончелі (1999–2003) О. Гугеля, Варіації для альта solo
С. Пілютикова (1994), Ностальгія для альта і Романтична повість для альта з
оркестром

В. Борисова

(1978),

Соната

для

альта

і

фортепіано
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«Пам’яті Д. Клебанова» В. Птушкіна (1995), Концерт для альта і камерного
оркестру В. Пацери (1996), Фантазія для альта з оркестром М. Стецюна
(2000), Lamentoso для альта і струнного оркестру С. Турнєєва (2004), Сонатапоема для альта і фортепіано (2003) і Концерт для альта та симфонічного
оркестру (2006) Б. Севастьянова, Ноктюрн для альта з фортепіано
В. Черненка (2015). О. Гнатовською, поряд з двома квартетами (1984, 1998),
Тріо для струнних (скрипка, альт, віолончель, 1997) та «Інтермецо» для
струнного квартету (2000), написані для альта і фортепиано «Інтермецо»
(1985), Соната № 1 (1994) та Фантазія (1997). У доробку В. Бібіка: Соната для
альта solo op. 31 (1977), «Триптих» для альта solo, струнних і фортепіано
ор. 35 (1978), Концерт № 1 для альта з камерним оркестром op. 53 (1984),
Концерт-Симфонія для скрипки, альта і камерного оркестру ор. 61 (1986),
Соната № 1 для альта і фортепіано op. 72 (1988), «Елегійна музика» для альта
і фортепіано solo і симфонічного оркестру op. 77 (1990), Концерт № 2 для
альта з симфонічним оркестром op. 104 (1994–2001), Соната № 2 для альта
solo op. 136 (1999), «Recitativo» для альта solo, Соната № 2 для альта і
фортепіано op. 137 (2000), «З тиші...» для скрипки, альта і віолончелі ор. 140
(2000), «Звуки і гармонії» для альта і фортепіано ор. 143 (2001),
«Passacaglia» для скрипки, альта, віолончелі та органу ор. 151 (2002).
Ці опуси демонструють різні грані семантичного амплуа альта.
Знаходимо тут і як більш традиційне трактування альтового тембру (зокрема,
у

«Ностальгії»,

«Романтичній

повісті»

В. Борисова,

«Ноктюрні»

В. Черненка), так і пошуки нового підходу до нього, нових, оригінальних
темброзвучностей за участі альта – «З тиші...» для скрипки, альта і віолончелі
ор. 140 та «Passacaglia» для скрипки, альта, віолончелі та органу ор. 151
В. Бібіка (його останній, незавершений твір).
Наприклад, у творчості Л. Шукайло продовжується лінія втілення
«рапсодичного» амплуа альта (слід згадати Рапсодію для альта і фортепіано
О. Веприка, Концерт-рапсодію для альта і оркестру Б. Мартіну). Її Рапсодія
для альта та фортепіано містить ряд різновекторних образів (від політності до
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драматичного напруження), що об’єднані єдиним колоритом звукопростору
твору.
Альтовий темброобраз тут є стрімким, цілеспрямованим, набуває
місцями навіть жорсткості звучання. Лірична ж його сторона ніби
проривається крізь загальну драматичну атмосферу твору. Привертає до себе
увагу вільне застосування технічного арсеналу інструменту, завдяки чому
досягається необхідна рельєфність та характерність музичних образів.
Використовується

темброва

своєрідність

високих

регістрових

зон

інструмента (найвища точка – f 3), залучається широка штрихова палітра та
різноманітні прийоми гри. Зацікавлює й розгорнутий каденційний фрагмент,
що спрямовує нас до ідеї концертності поза концертом. Окрім його
маштабності, він є ще й досить складним у технічному плані. Зокрема,
зустрічаємо гру pizzicato як правою так і лівою рукою, пасажі та подвійні
ноти.
Щодо образної семантики, то цілеспрямованість, досягається, зокрема,
шляхом «гри» темпами (авторські вказівки типу Piu mosso, accelerando,
ritenuto, a tempo). У драматичних, кульмінаційних епізодах відбувається
ущільнення фактури за рахунок використання двоголосся, подвійних нот, що
виконуються вниз смичком тощо. Характерна для цих фрагментів й тенутна
та маркатна манера звуковидобування. Невід’ємною частиною виразних
засобів твору є й детально прописана динаміка.
Ноктюрн для альта з фортепіано В. Черненка – мініатюра, що сповнена
романтичного настрою. Це цілком корелює й з альтовим амплуа, що носить
ліричний, мрійливий характер. Поліритмія, що виникає у поєднанні
мелодичної тріольної лінії альта та фортепіанного супроводу восьмими
тривалостями привносить сучасне забарвлення жанру ноктюрна, котрий бере
свій початок ще з епохи Романтизму. Даний прийом надає внутрішньої
енергії, що створює ефект розгойдування в середині фрази. Така нерівність
загалом мірного руху ініціює його подальший стрімкий розвиток. Надалі
тріольний рух з’являється й у фортепіано та отримує ведучу роль. Та згодом,
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у кульмінації, початкова «дуольність» фортепіанної партії, яку в свою чергу
переймає альт, повертається, що сприяє зміні загального характеру п’єси. Це
підкреслюється і темповою зміною (авторська ремарка Piu mosso). У музиці
з’являється поривчастість та схвильованість, що впливає і на зміну
«ритмічної формули» альтового «голосу», який базується на мотивному
розвитку, на яскраво виражену мелодію широкого дихання, семантично
закріплену за струнно-смичковими інструментами.
«Романтична повість» для альта з оркестром В. Борисова – досить
масштабна п’єса, з яскравим драматургічним розвитком, що дозволяє альту
продемонструвати низку своїх амплуа, на що вказують зокрема темпові
(ремарки Allegretto, Meno mosso, Piu mosso, Tranquillo) та образні зміни, що
підкріплені авторськими ремарками (зокрема, Animato, Dolce, Cantabile,
Risoluto, Appassionato). Наявність розгорнутої каденції з подвійними нотами,
акордами, пасажами, штучними флажолетами надають «Романтичної
повісті» рис концертності. За рахунок того, що альтову партію редагував
С. Кочарян, твір дуже «зручний» для гри. Звертає увагу і використання гри
con sordino у фрагменті Tranquillo, dolce, cantabile, що додатково ніби стишує
та пом’якшує тембр альта. Рішучого образу допомагають досягти вказівки на
маркатну манеру звуковидобування (ремарка marcato), гру senza sordino,
використання sf та акцентів, доведення динаміки до ff. Пошуки необхідних
тембрових відтінків за рахунок вказівки гри на певній струні (наприклад,
sul D або sul А у фрагменті Appassionato). Відзначимо й той момент, що
великі фрагменти фортепіанного супроводу характеризуються досить
прозорою фактурою (наприклад, початок п’єси, де альт грає фактично solo –
у фортепіано витриманий звук f в октаву; у фрагменті Animato гра альта на
фоні витриманих акордів фортепіано). Хоча в цілому відчутна паритетність
інструментів та їх концертного діалогу (переклички, сольний фортепіанний
фрагмент у Meno mosso тощо).
У Lamentoso для альта і струнного оркестру С. Турнєєва альтовий
тембр,

як

видається,

найбільш

точно

зміг

передати

програмність
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(твір написано у пам’ять про батьків композитора). За словами автора, вибір
альта як солюючого інструменту був «випадковістю, що згодом переросла в
ідею»1. Спочатку Lamentoso передбачався для солюючої флейти з оркестром,
але, після зустрічі з Ю. Ткановим2, був обраний саме альт, оскільки його
тембр, за словами С. Турнєєва, «більш проникливий, драматичний, ліричний
та володіє необхідними тембровими барвами».
Філософський

зміст

поєднаний

з

рисами

«концертності»,

що

притаманна твору та проявляється через: 1) чильність альтового тембру, що
немов «парить» над оркестром; 2) технічні труднощі (акордова техніка,
подійні ноти); 3) превалювання сольної альтової каденційності (початок
п’єси у вигляді глибинної, сповненої жалю мелодії альта solo, декілька
подальших розгорнутих каденційних фрагментів). Показовим є й майстерне
застосування двокомпонентності альтового тембро-регістру: використання
крайніх регістрів – струни C та, у той же час, застосування верхніх
регістрових зон.
«Lamentoso» – глибоко психологічний, трагічний твір, що змушує
замислитися про сенс людського буття, про людську смертність та
неминучість втрати дорогих людей. Альтова семантика цілком корелює з
драматургічним розвитком: у багатому «арсеналі відчуттів» – щімке почуття
втрати, сум, журба, потім заперечення, відчай, сподівання та, зрештою,
примирення.
Закономірним є те, що відображенням принципу концертності – одного
з корінних начал музичного мислення, що характеризується Б. Асаф’євим, як
діалог, заснований на «змаганні-згоді» [11, с. 218–220] виступає власне жанр
концерту. Але глобальність цього принципу і пов’язаної з ним сольної
віртуозності, представленої, зокрема, таким інструментом як альт, означає
можливість його проникнення в камерні жанри (концертна п’єса, альтова
1

Із особистої бесіди з С. Турнєєвим.
Юрий Адальбертович Тканов – відомий альтист (учень Ф. Дружиніна), професор Московської
державної консерваторії імені П. І. Чайковского, автор числених обробок та транскрипцій для альта. Саме
для Ю. Тканова було написано «Lamentoso», а також саме він є першим виконавцем п’єси.
2
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соната) і це – яскрава тенденція творчості другої половини ХХ ст., в тому
числі – і харківських композиторів. Так, наприклад, поряд з Концертомсимфонією для скрипки, альта і камерного оркестру ор. 61 (1986) В. Бібіка
концертність є наявною у «змаганні» альта з іншим інструментом у Темі з
варіаціями для скрипки і альта (1958) Д. Клебанова; у композиції
«Романтичної повісті» для альта з оркестром В. Борисова (1978), Рапсодії для
альта і фортепіано (1975) Л. Шукайло є масштабні фрагменти каденційного
характеру – пряме посилання на вплив концертності. Фантазія для альта з
оркестром (2000) М. Стецюна презентує альт як концертуючий віртуозний
інструмент, а такі технічно складні твори для альта solo як Варіації (1994)
С. Пілютикова; «Recitativo» (1998) та дві сонати (ор. 31, 1977 і ор. 136, 1999)
В. Бібіка розширюють уявлення про солююче амплуа інструменту.
Перейдемо власне до аналізу інструментального концерту – жанру,
інтерес до якого у харківських композиторів був присутній завжди, але
особливо плідними їх напрацювання в цьому жанрі стали 1980-ті роки. Як
наголошується у статті І. Іванової, А. Мізітової [82], жанр концерту для
харківських композиторів, як і для багатьох авторів другої половини
ХХ століття,

став

своєрідною

альтернативою

сонаті

та

симфонії.

Виокремлюючи причини актуалізації цього жанру, автори статті зазначають,
що «вивільнення» концертної якості в музиці цього періоду призводить, поперше, «до відносно автономного співіснування конкретно-історичних
моделей жанру», по-друге, «до сприйняття його як замінника симфонії, її
еквівалента», по-третє, «до підпорядкування провідного жанру минулого
століття (мається на увазі симфонія. – Г.К.) концертним принципам»
[82, с. 52].
Автори статті окреслюють і можливі дослідницькі підходи до аналізу
тенденцій у втіленні концертного жанру в творчості композиторів
харківської

школи,

виокремлюючи

константи;

б) приналежності

до

критерії:

а) авторської

певного

виконавського

стильової
складу;

в) відповідності тому чи іншому історичному типові, що склався [там само].
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Останній з цих критеріїв, на думку авторів статті, є найбільш універсальним,
оскільки, через моделі історичних типів концертної форми розкриваються і
стильові орієнтації композиторів, які звертаються до концертного жанру.
Основною стильовою тенденцією у концертах харківських авторів
1980-х років вважається неоромантизм. Висуваючи це положення, І. Іванова
та А. Мізітова акцентують увагу не тільки на ролі емоційного начала в
подібних творах, а й на їхніх структурних закономірностях, в числі яких
[82, с. 57]: а) взаємодія циклічності й одночастинності; б) звернення до
вільних композицій; в) переважання сольного концерту; г) тематичне motto і
хвильова драматургія.
Базуючись на цих положеннях, слід зазначити, що альтовий концерт
виявився одним з найбільш адекватних відображень неоромантичної
стилістики,

що

можна

пояснити

тісним

зв’язком

семантики

цього

інструмента з романтизмом ХІХ століття, в рамках якого і сформувалася
остаточно концертно-сольна функція альта як інструмента персоніфікованих
можливостей. Загальні тенденції неоромантичного концерту у аспектах
семантики та структури екстраполювалися на альтові концерти харківських
майстрів, що стали знаменним явищем не тільки в регіональній і
національній, але й у світовій альтовій практиці.
Істотним фактором у становленні альтового музикування в рамках
харківської регіональної школи були і творчі союзи композиторів та
виконавців.

Наявність

сформованої

виконавської

альтової

традиції,

очолюваною професором С. Г. Кочаряном, який виховав цілу низку видатних
альтистів-виконавців і педагогів, стимулювала створення творів для альта,
написаних у тому числі і спеціально для конкретних інтерпретаторів. Про це
свідчить сучасна виконавська практика України, а також ближнього і
дальнього зарубіжжя, де альтові концерти композиторів Харкова часто
включаються в концертні програми таких відомих альтистів як М. Тененбаум
(Україна–США), Р. Голані (Канада), М. Рисанов (РФ), М. Удовиченко,
Е. Купріяненко, С. Кулаков (Україна).
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Зазначимо і той факт, що альтові концерти харківських авторів
переростають рамки регіонального рівня, виходячи на світовий. Це
відзначають і західні дослідники. Наприклад, С. Шварц (Steve Schwartz) в
оцінці Концерту для альта з оркестром Д. Клебанова ставить його в один ряд
(і навіть вище) з такими світовими шедеврами, як Концерт для альта з
оркестром Б. Бартока: «Я гадаю, що це один з величних концертів для цього
інструмента. Насправді, я вважаю його навіть кращим за Концерт Бартока...»3
[242]. Це зумовлено різними причинами, з яких, як видається, основна –
більш глибоке інтонаційне втілення тембрової семантики солюючого
інструмента, який Д. Клебанов знав як би зсередини.
Альтовий концерт у творчості харківських авторів представлений
досить невеликою кількістю зразків. Це – Концерт для альта з оркестром
Д. Клебанова (1982–1983), а також його ж «Японські силуети» для голосу,
віол д’амур та камерного оркестру (1986), що сполучають у собі риси
концерту та камерно-вокального циклу, Концерт для альта В. Борисова, два
концерти В. Бібіка – Концерт № 1 для альта з камерним оркестром op. 53
(1984), Концерт № 2 для альта з симфонічним оркестром op. 104 (1994),
Концерт для альта і камерного оркестру В. Пацери (1996), а також Концерт
для альта та симфонічного оркестру Б. Севастьянова (2006). До концертів
подібного типу, але вже не тільки для одного солюючого альта, належить і
Концерт-симфонія для скрипки і альта та камерного оркестру В. Бібіка
(1986), де поєднуються риси романтичного «роздвоєння» (нім. doppelgänger)
і класичної симфонічної монологічності, представленої у «гібридній» формі
(історичний аналог цієї форми вбачається у Концертній симфонії для
скрипки і альта В. А. Моцарта, 1779).
Концерт для альта і симфонічного оркестру № 2 ор. 104 В. Бібіка4 –
зразок симфонізованого циклічного альтового концерту (чотири частини,
3

Переклад англомовних текстів наш – К. Г. В оригіналі: «I consider this one of the great concerti for the
instrument. In fact, I prefer it to the Bartоk…» [242].
4
Прем’єра Концерту відбулася 16 січня 2011 року у Новосибірському театрі опери та балету у
виконанні М. Рисанова та Симфонічного оркестру Новосибірського оперного театру під керівництвом
О. Новікова.
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поєднані attacca). Вражає незвичність та абсолютна винятковість прочитання
тембру альта у рамках харківської композиторської школи (Концерт
написаний із залученням сонорно-алеаторичних прийомів). Саме це, в першу
чергу, впливає на сучасність підходу та новаторське сприйняття виражальних
можливостей солюючого інструменту, і, як наслідок, на збагачення його
технічного та темброколористичного потенціалу.
Загальна атмосфера твору пронизана містичністю та інфернальністю.
Вона занурює слухача в таємничий потойбічний світ. Сприяє цьому деяка
примарність характеру

оркестрового

супроводу, що

досягається, як

видається, по-перше, власне специфічним вибором оркестрового складу, подруге,

надзвичайною

обізнаністю

В. Бібіка

в

області

семантики

інструментальних тембрів. Важлива роль відводиться групі колористичної
перкусії (підвішена тарілка, маракас, 3 бонгос, 3 там-тами, великий барабан,
там-там, вібрафон, марімба, дзвони), що надзвичайно точно передає
«запрограмовані»

композитором

музичні

образи.

Так,

наприклад,

застосування вібрафону, завдяки його характерному звучанню, відразу
переводить дію в площину нереального, ілюзорного; дзвони відсилають
мимовільно до релігійної семантики; удари там-таму в кінці II частини
навіюють містичний образ тощо.
Цікавим, як видається, є, домінування у кожній з частин Концерту
певного прийому гри чи особливостей звуковидобування в партії альта. Так,
для I частини характерне постійне трелювання, що додає зловісності, а також
глісандування.

II частина

відзначена

експресивною

грою,

маркатним

звуковидобуванням. Колоритними є й секундові глісандові «під’їзди» з
ефектом «завивання» в кінці частини. Особливістю III частини є форшлаги. А
четвертій притаманна флажолетна гра, що надає звучанню ефемерності.
Розкрито композитором і темброво-регістрові якості альта, зокрема,
глибина баска і напруженість, кричущість високого регістру. Не можна
відкидати і виконавської семантики, що ніби підкреслює композиторську
ідею. Наприклад, для надання більшої легкості звучанню, М. Рисанов
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використовує дещо поверхневе звуковидобування. Відзначимо й велику
кількість каденційних фрагментів альта solo, що дозволяє виконавцю
продемонструвати свої технічні навички та ще раз нагадує про абсолютну
повноцінність альта як сольно-концертного інструменту.
Іншу грань тембрового амплуа альта розкрито у Концерті для альта та
симфонічного

оркестру

Б. Севастьянова,

де

альтовий

підкріпленню «мілітаристичного» колориту. Цьому

тембр

сприяє

слугує

як чітко

продуманий артикуляційно-штриховий комплекс солюючого інструменту
(зокрема, часті акценти, сфорцандо; фрагменти, де відбувається постійна гра
вниз смичком), так і авторські ремарки у альтовій партії (наприклад, marcato,
furioso).
Запропоновані у наступних підрозділах більш детальні аналітичні
етюди виконано на матеріалі двох творів – Концерту для альта з оркестром
Д. Клебанова та Концерту для альта з камерним оркестром op. 53 В. Бібіка.
Аналіз ведеться за критеріями семантико-структурного рівня, у зв’язку з чим
кожен концерт класифікується, перш за все, за ознакою його жанровостилістичного комплексу. Дане поняття вимагає розшифровки.
В музикознавстві вже досить давно прийнято розглядати семантику
музичних творів з позицій жанрового і стильового змісту, втіленого через
відповідну йому форму (В. Холопова [193]). Включення в семантикозмістовний ряд категорії «стилістика» в методологічному плані описана
Є. Назайкінським [142].
Характеризуючи сам термін «стилістика», автор виокремлює наступні
його смислові значення [142, с. 139]:
1) як науки про стилі;
2) як теорії, що належить не до стилю взагалі, а «до внутрішньої будови
будь-якого конкретного стильового об’єкту»;
3) як поняття, спорідненого терміну «жанровий стиль», в якому мова
йдеться про формально-мовні засоби репрезентації музичного жанру.
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Досвідом поєднання понять «жанр» і «стилістика» в одному
визначенні, представляється дефініція, запропонована Є. Чорною: «жанровостилістичний комплекс музичного твору – явище, проміжне між жанром і
стилем, яке демонструє на рівні конкретного музичного тексту характер
взаємодії цих фундаментальних начал музики, при якому жанр створює
стабільну, типологізовану, а стиль – мобільну, індивідуалізовану функцію
музичного образу, які через слухове сприйняття відсилають до більш
високих рівнів узагальнення – жанрового стилю, стилю національної школи,
а в підсумку – до їх «концентрату» – стилям автора і виконавця» [208, с. 7].
У цьому визначенні враховані моменти, котрі стосуються стилістики як
конкретного вираження образно-змістовної і «технологічної» сторін тексту
музичного твору, що репрезентує, перш за все, стиль його автора, а також
«співавтора» – виконавця-інтерпретатора. Разом з тим, в стилістичному
комплексі музичного твору головна роль належить не індивідуальним
(«персональним») складовим, а більш загальним, пов’язаним із жанровим
чинником, а також з більш високими рівнями стильової системи.
При цьому, при всій наближеності «стилістики» та «стилю», останній в
стилістичному комплексі музичного твору відображується набагато рідше,
ніж жанр. Адже «...семантика жанру значно багатша за семантику
індивідуальних стилів, принаймні в тому відношенні, що вона відображає не
тільки особливості творчої особистості або характери жанрових персонажів,
а й особливості середовища, типової ситуації музикування» [142, с. 148].
Слід врахувати і той факт, що всі три семантикотворчі засоби музики –
стиль, жанр і стилістика – мають інтонаційну природу і втілюються через
систему «жанрового-інтонаційних констеляцій» (Т. Чередниченко): «Той, хто
бажає написати пісню не звернеться до симфонічної інтонації, і навпаки
(спроби

«пісенних

симфоній»

недарма

були

фатально

невдалими)»

[205, с. 80]. Мова йдеться не про «пісенність» та «симфонічність» як
принципів музичного мислення, а саме про жанри в їх співвідношенні з
інтонаціями формульного типу, що склалися в них і визначають суть
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стилістики конкретного твору, написаного в обраній композитором жанровій
формі.
Це стосується й концерту, в якому константи жанру (діалог, наявність
сольної функції, віртуозність тощо) завжди зберігаються у вигляді жанрової
інтонації, а структурні особливості, мова і техніка письма відносяться до
змінних значень. У галузі жанрової стилістики концерту, в тому числі і
альтового, предметом аналізу поряд з визначенням обраної композитором
жанрової моделі, будуть, в основному «мобільно-змінні особливості» тексту
твору – «сукупність стилістичних прийомів і методів» (Є. Назайкінський
[142, с. 140]), що використовуються композитором у власній інтерпретації
жанру.
І все ж у жанрово-стильовій класифікації альтових концертів (як і
інших видових варіантів жанру) вихідним буде ознака жанровості, тобто,
елемент, що належить до сфери констант. Зокрема, мова йдеться про
симфонізм як принцип мислення, що поширюється й на концерт як один з
різновидів сонатно-симфонічного циклу. З цих позицій можна виокремити
альтові концерти, що побудовані за симфонічною моделлю класичного
зразка, тобто у вигляді циклу, та містять принцип «драматургії кінцевої
мети» (М. Арановський [7]).
У симфонізованій моделі альтового концерту повинен зберігатися
принцип монологічності і його «окремий випадок» – монотематична
(в широкому

сенсі

–

«моноінтонаційна»,

за

визначенням

М. Тараканова [181]) організація звуко-текстового матеріалу у формі.
Моноінтонаційність характерна і для поемної моделі альтового концерту, яка
відрізняється від симфонізованої точно так само, як циклічна симфонія
відрізняється від одночасної симфонії-поеми. Разом з тим, поемна модель в
аспекті «начала і принципу концертності» (Б. Асаф’єв [11]) більшою мірою
тяжіє до камерності, а також до діалогу, а не до монологу, що характерно для
симфонічного принципу мислення.
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Дещо осторонь у запропонованій жанрово-стилістичній класифікації
стоїть програмна модель альтового концерту. Це пов’язано з досить
розпливчастим і різновекторним розумінням програмності в музиці взагалі.
«Горизонти» програмності можуть сягати від умовних, спеціально не
позначених жанрово-стильових «інформуючих знаків» (О. Соколов [173]),
умовного інтромузичного «алгебраїчного сюжету» (В. Бобровський [22]), що
закладений в тексті музичного твору, до екстрамузчних варіантів програм
(література, живопис, явища природи та соціуму), спрямованих на
налаштування слухацького образного сприйняття (Л. Кияновська [87]).
Програмна модель альтового концерту може бути орієнтована на різні
види програмності. При цьому вона обмежується наявністю екстрамузичних
джерел і відповідних вказівок на них автора, а інтромузична частина
(жанрова, стильова) тут з метою чистоти класифікації не враховується.
Особливістю програмної моделі альтового концерту (так само як і подібного
їй концерту для інших інструментів) є її ґрунтування переважно на циклічній
багаточастинній структурі, що зближується із сюїтою, де діє принцип
«драматургії гри» (М. Арановський [7]).
Програмні концерти сюїтного типу є, по суті, гібридними жанрами, які
можна було б означити поняттям «концерт-сюїта» або «концертна сюїта
для...». Подібні твори завжди є унікальними за задумом та наближуються до
«ліброжанрів» (Г. Дауноравічене [58, с. 100]), хоча і відрізняються від них
конкретизованим, вербалізованим змістом (ліброжанри типу «музика для...»,
як правило, не містять програм, що і виокремлює їх серед інших жанрових
різновидів).
У зв’язку зі специфікою програмної моделі альтового концерту, вона як
така в даній дисертації не розглядається. Єдиним твором харківських авторів
у цьому піджанрі можна вважати «Японські силуети для голосу, віоли д’амур
і камерного оркестру» Д. Клебанова, про які Д. Гурвіц (David Hurwitz)
говорить як про абсолютно унікальну комбінацію вокального циклу та
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концерту для віоли д’амур [233], а Г. Дзюбан цей твір класифікує як власне
«камерно-вокальний цикл» [63].
Композитори Харкова, звертаючись до альтового концерту, завжди
орієнтуються на два творчих моменти – жанрову та видову специфіку цього
феномена (модель концертної форми, «образ» інструмента); власний,
індивідуальний стиль, в якому представлений відповідний інтонаційний
комплекс (тематичний, фактурний, тембровий), що визначає в кінцевому
підсумку стилістику конкретного твору. Єдність цих двох семантик –
жанрової та індивідуально-особистісної – становить основу трактування
альтового концерту, вибір відповідної моделі та її реалізації.
Разом з тим, у одних композиторів вимальовуються різнобічний,
універсальний за типом інтонаційного втілення підхід до обраних моделей, а
у інших – відчувається пріоритет якої-небудь однієї з них, що може бути
названо специфічним трактуванням жанру (або специфічною тенденцією у
цьому трактуванні). Ці два підходи-тенденції відбиваються і у відповідних до
них жанрово-стилістичних комплексах, що дозволяє при аналізі керуватися
компаративний методом, на основі якого визначається зв’язок між
конкретним твором і стилем його автора, а через останній – стиль школи, в
даному випадку, регіональної харківської.
2.3. Симфонізована модель (на прикладі Концерту для альта з
оркестром Д. Клебанова)
Для творчості Д. Клебанова як визнаного класика не тільки харківської,
а й усієї української композиторської школи другої половини ХХ століття,
надзвичайно характерним є симфонічний метод, що виявляється не тільки в
дев’яти симфоніях композитора, але і розповсюджується на всі інші жанри
його творчості.
Свій єдиний альтовий концерт, присвячений корифею харківської
альтової школи С. Кочаряну, композитор трактує, виходячи з симфонічної
монологічності, що репрезентується через камерно-концертний стиль, у чому
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американський композитор С. Шварц (Steven Schwartz) [242] вбачає схожість
із Д. Шостаковичем. Разом з тим, як зазначає автор, вплив Д. Шостаковича
стосується скоріше загальної ідеї симфонізації концертної форми, ніж її
інтонаційного наповнення, де у харківського митця, в порівнянні з
Д. Шостаковичем, набагато менше «невротичності» [там само].
Схожість із Д. Шостаковичем фіксує і музичний критик із США –
Д. Гурвіц (David Hurwitz), який відзначає, що «...концерт для альта,
написаний

для

невеликого

струнного

оркестру,

безумовно,

нагадує

Шостаковича, з дещо більшим акцентом на формальній конструкції і значно
меншою емоційною напруженістю»5 [233]. І далі: «У більшій частині цієї
музики присутня солодка меланхолія, вельми специфічна для Клебанова, і
він отримує зі свого ансамблю, що нараховує трохи більше десяти
музикантів, приголомшливо різноманітний, барвистий і багатий звук»6
[там само].
Така характеристика клебановського камерного оркестру пов’язана з
особливим ставленням композитора до семантики струнно-смичкової групи,
якою він і обмежується у своєму Концерті. У ньому альт представлений в
«оточенні» інструментів струнного оркестру, але навіть в рамках цієї,
здавалося б, «монобарвистості» втілено безліч темброво-семантичних
відтінків, що поєднуються з цілим калейдоскопом тем, організованих, однак
в логічній послідовності саме за рахунок темброво-фактурної єдності всієї
композиційної форми.
У Концерті для альта з оркестром проілюстровані дві сторони
ставлення композитора до оркестрових тембрів, викладені ним у праці
«Мистецтво інструментування» [88]. Д. Клебанов пише про дві функції
тембру – «колористично-характерну» та «розрізнювальну» («формотворчу»)
[88, с. 3].
5

«His Viola Concerto, written for small string orchestra, certainly recalls Shostakovich, but with a bit more
emphasis on formal construction and considerably less emotional bitterness» [233].
6
«There’s a melancholy sweetness about much of this music that’s quite special to Klebanov, and he
obtains an amazingly varied, colorful, and rich sound from his ensemble of a bit more than a dozen players» [233].
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Перша з них тісно пов’язана з емоційною сферою. За словами
композитора,

«...емоційність

музики

буде

підсилена

виконанням

її

інструментом або голосом, що володіє гарним, соковитим, співучим звуком, і
буде ослаблена, пригнічена, замаскована виконанням її інструментом або
голосом,

що

володіє

холодним,

байдужим

звуком»

[там

само].

«Розрізнювальна» функція, на думку автора, полягає в тому, що «...за
допомогою зіставлення тембрів інструментатор свідомо розчленовує музичну
тканину і виявляє логічні співвідношення як між розділами музичної форми,
так і всередині побудов різного масштабу» [88, с. 3].
У даному Концерті поєднуються обидві ці сторони тембрової
семантики. По-перше, солюючий інструмент вбирає в себе емоційну,
колористично-характерну функцію, надаючи твору монотембровий характер
(«концерт для альта...»). По-друге, концерт, у тому числі і аналізований
альтовий Концерт Д. Клебанова, є симфонічним жанром, одним із різновидів
сонатно-симфонічного циклу з усіма пов’язаними з цим особливостями
драматургії та форми (концерт, як і симфонія, за Б. Асаф’євим – жанр
«високих узагальнень» [12]).
Послідовне розкриття цих двох сторін концертного жанру засобами
темброво-фактурного і тематичного діалогу становить основу драматургії і
композиції Концерту для альта з камерним оркестром, створеного
Д. Клебановим у 1982–1983 роках. У даному підрозділі дисертації вперше
здійснено

виконавський

аналіз

цього

твору

в

його

інтерпретації

М. Тененбаум та Нью-Йоркським філармонічним оркестром під керуванням
Р. Каппа7. Концерт присвячений М. Тененбаум як першій виконавиці його
сольної партії.
Відзначимо у цьому зв’язку, що подібні творчі «тандеми» – явище
надзвичайно характерне для концертної музики в усі часи її існування.
Як варіант
7

цього

співвідношення

може

виступати

також

змішаний

Аналіз здійснено з використанням ресурсу: https://www.youtube.com/watch?v=r_bad_29GAU.
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композиторсько-виконавський (або виконавсько-композиторський) стиль,
коли автор та інтерпретатор представлені в одній особі. Однак в сучасній
ситуації, коли технічно ускладнилися і композиторська техніка, і виконавська
технологія, найбільш прийнятними стають саме тандеми, одним з яких і
можна вважати співдружність Д. Клебанова та М. Тененбаум.
З біографії композитора (І. Золотовицька [77]) відомо, що його
звернення до альта як сольного інструмента було, з одного боку, результатом
його виконавської спеціалізації (він закінчив музичне училище при
Харківському відділенні РМТ по класу скрипки і деякий час працював як
альтист в оркестрі Ленінградського театру опери та балету), з іншого боку, –
бажання написати саме альтовий твір було пов’язано зі знайомством
композитора з М. Тененбаум. Зустріч з видатною скрипалькою, альтисткою,
виконавицею на віоль д’амур відбулася у Києві, де Мела закінчувала
консерваторію і періодично виступала із київськими оркестрами як солістка.
Перше виконання Концерту відбулося у Нью-Йорку і отримало
великий суспільний резонанс. Як зазначає Д. Гурвіц (David Hurwitz), своєю
емоційною манерою і навіть, пристрасністю виконання М. Тененбаум істотно
доповнила «об’єктивний» і логічний, навіть дещо розсудливий зміст цього
твору, змусивши зазвучати альт в його героїко-романтичній якості [233].
Аналізований Концерт складається з трьох частин, що контрастують за
образністю та темпом – Allegro, Intermezzo, Rondo. Жанрове співвідношення
частин тут також досить типове для класико-романтичної моделі, що
відповідає загальній спрямованості творчості Д. Клебанова як неокласика.
Однак, в області жанрової форми даний Концерт тяжіє до романтичної
стилістики

з

великою

питомою

вагою

імпровізаційної

сольності,

представленої у різноманітних амплуа інструмента-соліста.
Це втілено через особливе трактування концертного діалогу, що має в
даному творі свою специфіку. З одного боку, в ньому спостерігається
множинність

видів

цього

діалогу

(питання-відповідь,

«підхоплення»,

полілоги тощо), з іншого боку, діалог виступає кожен раз в оригінальних
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темброво-артикуляційних рішеннях і здійснюється на різних масштабних
рівнях (діалог альта з оркестром, його окремими групами та інструментами).
Уся перша частина, яка в структурному плані моделює загальні риси
сонатної форми, заснована на мікрокаденціях і на зазначених вище типах
діалогу, із яких виокремлюється тип «питання-відповідь», що являється
визначальним для принципу концертної антифонності. Одночасно звертає на
себе увагу прагнення композитора максимально окреслити різні тембровофактурні

можливості

альта,

що

тлумачаться

як

універсальні

й

«рівнопотенційні» у всіх технологічних сферах – в кантилені, ігрових
пасажах, подвійних нотах, колористичних моментах, у вигляді різноманітних
прийомів звуковидобування і мелізмів (глісандо, трелі тощо). Все це, в свою
чергу, впливає на «субобразність» (емоційну програму, що стоїть за
технікою) інструмента і формує «набір» його «амплуа» в цілісній формі
Allegro.
На відміну від першої частини з її антифонною логікою, у другій
частині Концерту (Intermezzo) діє принцип вільної імпровізації, що дозволяє
висунути солюючий альт на перший план. Форма частини наближається до
сонатної зі скороченою репризою. Споглядально-оповідальний характер
інструментальних партій підкреслений мелодійною кантиленою альта solo,
чию партію підхоплює струнний оркестр. Пісенний генезис цього матеріалу
заснований на злитті в єдиному мотивно-інтонаційному комплексі оборотів і
поспівок, що йдуть від українських дум та єврейських псалмів (діатонічна
монодія, побудована на висхідних квартах, розвивається уступами і
поступово насичується хроматикою). Тут домінує солюючий альт, який
експонує дві кантиленні теми, що яскраво проявляють темброве амплуа
інструмента. Однак розгортання музичного матеріалу залишається в рамках
оповідального модусу, не досягаючи драматичної кульмінації.
Фінал концерту (Rondo) відновлює активну дієвість музичних подій,
характерну для першої частини твору, але вже в новій якості – епікодраматичній. Рондо-сонатна композиція фіналу дає можливість чергувати
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рефрен з епізодами, причому кожен з останніх демонструє не тільки
контрастну жанровість, а й нові деталі у трактуванні тембрових амплуа
солюючого інструмента, представлені, зокрема через артикуляцію та штрихи.
Тема рефрену (тема головною партії) відрізняється внутрішнім контрастом
елементів і має діалогічну будову – унісон оркестру чергується з фігураціями
альта, причому це співвідношення повторюється декілька разів, закріплюючи
образ рефрену в свідомості слухача.
Перший епізод (він же – тема побічної партії рондо-сонатної форми) є
за драматургічною функцією каденційним. Тут знову солює альт, якому
доручена тема-мелодія жанрово-характеристичного змісту, що викладається
легкими штрихами типу рикошет, а також подвійними нотами та акордами,
що беруться по вертикалі на її опорних точках. Тут розкривається ще один
характерний для концертного амплуа альта аспект, який можна визначити як
багатоголосний, причому, як у вузькому (фактурном), так і в широкому
(семантичному) сенсі.
Перше пов’язано з використанням багатоголосся як такого, а друге – з
розкриттям можливостей альтового тембру та фактури як втілень різних
тематичних імпульсів – одноголосних мелодичних, ритмічних, гармонічних,
поліфонічних. Для концерту як «комплексного» жанру, покликаного
реалізувати

потенційні

можливості

солюючого

інструмента

у

його

різноманітних амплуа, така «образна поліфонія» є типовою.
Друге проведення рефрену повертає намічену в його першому показі
лінію діалогу солюючого альта і оркестру. Тут майже немає змін у структурі
та фактурі, що свідчить про стабільність рефрену в загальній композиції
фіналу, де всі мобільні елементи зосереджені в епізодах. Зокрема, новий і
несподіваний поворот музичного дії відбувається у другому епізоді, де
звучить галантний танець, стилізований під класичний менует. У ньому є
навіть типова форма з тріо, в якому у солюючого альта та оркестру, що
відповідає йому, виникають трельні педалі, а також подвійні ноти, що
переводять музичне оповідання в область звукової картинності. У репризі
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першої теми використовується прийом піцикато. Його мета – розширення
колористичних можливостей музичної картини старовинного танцю на
відкритому повітрі, що тут відтворюється. Прийом піцикато викликає явні
алюзії з лютнею, що цілком погоджується з тематизмом і фактурою даного
епізоду.
Після третього проведення рефрену вводиться розгорнутий епізод,
побудований на контрастній темі ліричного змісту. Епізод заснований на
поєднанні різних елементів, що прозвучали раніше – кантиленної каденції
альта solo із середини першої частини, мотивної розробки початкових
інтонацій рефрену, елементів першої теми Intermezzo, яка також розчиняється
у каденційних пасажах і відносно нової теми, жанровий вигляд якої відсилає
слухача до «менуету» з другої частини Intermezzo.
Замість чергового проведення рефрену далі слідує новий епізод, що
виконує в загальній драматургічній концепції даного Концерту функцію
коди-апофеозу. Тут панує лірика як основний «розпізнавальний знак» даного
твору. У цьому епізоді композитор поєднує інтонаційні елементи всіх
ліричних тем, що прозвучали раніше.
У коді Концерту альтова кантиленність пов’язана вже не з
каденційними фрагментами, розосередженими у розділах всіх трьох частин, а
зі структурно чіткою ліричною темою, близькою за характером та образним
строєм мелодіям симфоній П. Чайковського. Характер цієї теми, що повністю
доручена альту і проводиться на тлі витриманих гармоній і підголосків
оркестру, лірико-споглядальний. Виконання мелодії у верхніх позиціях
розкриває нове амплуа солюючого інструмента, підкреслюючи яскравість і
напруженість його тембру.
Мелодія теми фінального апофеозу в третій частині Концерту ніби
парить над оркестровим супроводом. Вона націлена вгору, що майстерно
передається через застосування флажолетів, а також висхідного глісандо на
високих нотах. Подібний прийом розкриває нові можливості альтового
тембру, підтверджуючи, що в особливих фактурно-регістрових умовах альт
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може уподібнюватися скрипці в її художній функції «ангельського співу»
(так в епоху Бароко називали подібне скрипкове звучання, яке асоціювалося
зі співом ангелів).
Таким чином, сама концепція Концерту для альта з оркестром
Д. Клебанова будується на основі різних тембрових амплуа альта. Альт
трактується

композитором

з

позицій

лірико-драматичної

образності,

зафіксованої в широкому застосуванні каденційності, причому в основному
кантиленної, відтворення на альті відтінків звучання інших струнних
інструментів (не тільки скрипки і віолончелі, але і щипкових), охоплення
практично всіх типових, апробованих практикою скрипкового мистецтва
прийомів звуковидобування, штрихів та інших артикуляційних засобів, що в
сукупності дає можливість визначити трактування альта в даному Концерті
як універсальне.
Даний термін належить і до області родових закономірностей
концертного жанру класичного циклічного типу, де універсалізм означає
всеосяжність та діалектичний взаємозв’язок семантичних елементів високого
рівня узагальнення – епосу, лірики і драми. В аспекті індивідуального стилю
Д. Клебанова та у зв’язку з «образом» альта в Концерті виокремлюється
ліричне начало, у якому відчутним естетичним знаком виступає меланхолія,
своєрідна ностальгія за втраченими художніми цінностями минулого.
2.4. Поемна модель (на прикладі Концерту для альта і камерного
оркестру op. 53 В. Бібіка)
Альтовий концерт В. Бібіка, як і інші подібні твори, створені в останні
два десятиліття ХХ століття, відображає особливе значення концертновіртуозних форм у сучасній практиці суспільного музикування. Ці форми
мають давні традиції, які в процесі еволюції музичного мислення
модифікувалися, набували різні вираження та відтінки жанрово-стильової та
стилістичної якості. Це стосується і видової специфіки інструментального
концерту як жанру, «ядром» якого є солюючий інструмент, у даному
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випадку, альт. Як показав аналіз альтових концертів, його «жанрові матриці»
для композиторів-харків’ян є лише приводом до стильової самореалізації у
модусах від «стану душі» до «стану світу» (Є. Назайкінський [140]).
Як видається, авторський стиль В. Бібіка істотно вплинув на розвиток
альтового мистецтва другої половини ХХ століття (причому, не тільки
українського, а й світового), у зв’язку з чим його твори для альта solo і в
ансамблі з іншими інструментами, а також з оркестром потребують
поглибленого вивчення8. Звертає на себе увагу різножанровість альтових
опусів, а також, у зв’язку з цим, і різноманітність семантичних прочитань
альтового тембру композитором.
У даному підрозділі дисертації аналізується Концерт для альта і
камерного оркестру op. 53 В. Бібіка, де композитор демонструє своє
ставлення до «темброобразу» солюючого інструмента в єдності його
змістовних та «технологічних» параметрів. На цій основі виявляється
співвідношення авторської специфіки у трактуванні жанрової форми та
усталених традицій альтового концертування. Даний Концерт розглядається
нами як своєрідний компендіум альтового стилю В. Бібіка в концертному
жанрі,

у

зв’язку

з

чим

його

дослідження

ведеться

за

двома

взаємопов’язаними лініями:
1) у контексті загальних закономірностей жанру;
2) в

аспекті

смислового

авторського

трактування

альтової

концертності.
Отже, звернемося до Концерту для альта і камерного оркестру op. 53
В. Бібіка, який був створений у 1984 році. З точки зору жанрової форми
даний Концерт повністю відображає специфіку мислення В. Бібіка як
композитора для якого будь-які музичні жанри були тільки підставою для
власного авторського тлумачення, пошуку «власної інтонації» (О. Данилова
[54, с.105]).
8

Перелік творів див. на с. 77 дисертації.
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У даному творі це відображено, зокрема, через оригінальну структуру
концертного циклу – двочастинну композицію, в якій кожна частина містить
свої внутрішні підрозділи і становить своєрідні «цикли у циклі». У Концерті
відображена, перш за все, ідея романтичного «двосвіття» (Л. Шаповалова
[212, с. 185]), «роздвоєння свідомості» (І. Іванова, А. Мізітова [82, с. 57]),
носієм якої є «образ» альта, що знаходиться в інтенсивному перетворенні, аж
до «полярних» моментів – від лірики до драматизму, від суб’єктивної
інтроспекції до пантеїстичної картини світу [212, с. 187].
Стиль музичного мислення В. Бібіка, який зараз вже є визнаним
класиком української музики другої половини ХХ століття, виступає як
своєрідне узагальнення і навіть синтез цілого ряду тенденцій. У їх переліку,
запропонованому нижче, враховані не тільки загально-естетичні моменти,
але й типова «технологія» письма, яку використовує автор у всіх жанрах
своєї музики, у тому числі і в концертному. Це відображено через:
1) розкриття «великого» через «мале», що відображується на рівні
значущості окремих мікроінтонацій і фактурних формул;
2) симфонічний нахил висловлювання, що має в основі монологічність,
а не діалогічність, властиву тому ж концерту;
3) відтворення монологічності через її головний «комунікатор» –
медитативну лексику, що забезпечує принцип, який можна назвати
«контрольованою імпровізацією»;
4) опору на мелос як джерело музичної інтонаційності, показником
чого є інтервал секунда – в її проявах по горизонталі (мелодичний тематизм)
і вертикалі (гармонічний тематизм, зокрема, кластерний);
5) полімелодичну (в широкому сенсі – поліфонічну) основу фактури, де
вертикальні утворення часто стають наслідком процесів лінеарного руху;
6) перевагу змістовно-естетичного над «технологічним»; музичне
мислення В. Бібіка має глибоке філософське підґрунтя, а новітні техніки
письма,

в

тому

числі,

й

елементи

авангардної

підпорядкованими змістовно-образним завданням.

стилістики,

є
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Всі ці принципи яскраво представлені в альтовому Концерті.
Солюючий альт при цьому відрізняється своїми різноманітними функціями у
загальному концертному ансамблі, де він взаємодіє з камерним оркестром у
складі divisi струнних, фортепіано, вібрафону і групи колористичної перкусії
– від triangolo до tam-tam’у.
На початку першої частини циклу (авторська ремарка Sostenuto) альт
ніби поступово відділяється від групи струнно-смичкових інструментів і
тільки потім виступає як концертант-соліст. Процес, який тут відбувається,
означає, з одного боку, автономізацію солюючого інструмента, який
відокремлюється від свого корінного сімейства струнно-смичкових, з іншого
боку, – тут здійснюється початкове експонування лейттеми Концерту9
(ц. 1 партитури; див. Додаток, приклад 1), яка «запліднює» своїми
інтонаціями практично всі інші теми твору, і знаходиться в процесі
жанрового модулювання як головної ознаки концертної поемності (поряд з
монотематизмом).
В основі теми лежить улюблена В. Бібіком інтонація секунди, яка
обігрується в різних семантичних проявах – як низхідні ламентозні
«зітхання», як напружена хроматика в тому ж низхідному русі, як риторична
фігура (saltus duriusculus) «оточення» опорних тонів ладо-поспівки. Фактура,
що має спочатку гомофонно-хоральний вид, поступово як би вирівнюється і
стає лінеарно-поліфонічною, що протягом всієї подальшої музики першої
частини Концерту забезпечує концертний діалог, а точніше, полілог, оскільки
мова йдеться не тільки про поєднання альта і камерного оркестру в цілому ,
але і про своєрідні мікродуети, наприклад, між альтом і контрабасом у кінці
першої частини (ц. 13, Додаток, приклад 2), де відбувається амбівалентне
заміщення семантик – контрабас виступає як «антисоліст» [82, с. 58], носій
речитативно-скорботного

драматичного

начала

[212,

с. 186],

що

протиставляється «ліричному» альту.
9

Тут і далі аналіз проводиться за виданням: Бібік В. Концерт для альта і камерного оркестру:
партитура. К.: Музична Україна, 1990. 88 с.
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Перша частина написана у вільно трактованій сонатній формі, що
складається з трьох розділів, з «цементуючою» головною темою, яка
забезпечує логіку при чергуванні контрастних за темпом і характером музики
структурних мікроблоків (до початку репризи їх налічується шість). Звертає
на себе увагу поетапність темпових і, образно-семантичних змін, що стоять
за ними, які досягають свого «піку» в Piu mosso. Agitato (цц. 10–11
партитури), а потім поступово ніби гасяться з відновленням у репризі форми
частини (ц. 13) вихідного темпу.
Свобода структури першої частини Концерту відповідає полісемантиці
«образу» солюючого альта, який будучи спочатку меланхолійно-стриманим,
стає активно-моторним і досягає високого ступеня емоційної напруги. Про це
свідчить, зокрема, підвищена теситура альта у моторних фрагментах в
середині частини (ц. 7).
Такий же принцип в цілому діє і в повільних темпах, наприклад, у
фрагменті з середнього розділу форми (Pochissimo meno mosso, ц. 9), де
здійснюється багаторазове варіантне повторення секундового мотиву з
поступовим його переміщенням вгору в область все більш напруженого
інтонування.

Принцип

«концентричності»

(поступовий

рух

вгору

з

подальшим рухом в протилежну сторону) зумовлює і макроструктури в
першій частині Концерту.
Це стосується, зокрема, розташування сольної альтової каденції
(Додаток, приклад 3), яка в класичних зразках концертної форми повинна
була розміщуватися в її кінці. У першій частині даного Концерту каденція
розташована в середині, навіть ближче до кінця експозиційного розділу
(ц. 6). До того ж, ця каденція не несе на собі традиційно властивого їй
віртуозного навантаження. Вона являє собою, скоріше, сольний монологречитатив із сполучною функцією, що забезпечує «водорозділ» між двома
стадіями розвитку музичних образів першої частини концерту. Це –
медитативно-кантиленна експозиція і збуджено-знервований, «сюжетноконфліктний» [82, c. 57] середній розділ форми (Con moto, ц. 7). У даній
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каденції є ще одна драматургічна функція, яку можна визначити як
проміжний «епілог-замикання», що «арково» кореспондує з початковим
викладом лейттеми у солюючого альта.
Подібна драматургічна бі- і поліфункціональність властива багатьом
структурним і фактурним «осередкам» обох частин концерту, а її
призначення можна визначити як засіб динамізації форми за рахунок
«ланцюгового» зв’язку її текстових фрагментів. Одночасно композитор у
каденції дає як би стислий конспект теситурно-регістрової диспозиції альта в
першій частині Концерту і навіть у всьому творі: мелодія альта поступово
піднімається, захоплюючи все більш високі точки і досягає dis3.
Риси

камерної

симфонічної

поеми,

заснованої

на

принципі

монотематизму, моноінтонаційності (вислів М. Тараканова) з солюючим
інструментом

надає

Концерту

наявність

лейттеми,

яка

проводиться

наскрізною лінією через обидві його частини, що поєднуються, до того ж,
attacca. Альту в подібній концертно-поемній формі доводиться виконувати
як провідні (рельєфні, власне сольні), так і другорядні (фонові, підлеглі) ролі.
Архітектонічна впорядкованість при цьому поєднується у В. Бібіка з
принципом «контрольованої імпровізації» (Ж. Барраке про стиль К. Дебюссі
[220]), що властиво від самого початку будь-яким концертним формам.
Власне сонатне алегро як типовий атрибут класичного концерту
виникає у другій частині – Allegro ma non troppo. Animato (сонатна форма
першої частини, як уже зазначалося, є досить умовною). Головна партія тут
побудована на матеріалі лейттеми з першої частини, яка набуває в ході
розвитку різних семантичних відтінків – від активної дієвості (експозиція
форми, ц. 15– Додаток, приклад 4), грізної фатальності (розробка форми,
ц. 24 – Додаток, приклад 5) до пасторальності й музичної зображальності
(епізод, позначений ремаркою Pastorale, ц. 31– Додаток, приклад 6).
Як уже зазначалося, друга частина (Allegro ma non troppo. Animato,
ц. 15), що слідує за першою attacca сприймається спочатку як її
продовження. Як і в першій частині, тут постійно відбуваються, зафіксовані в
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авторських ремарках, мікрозміни: в масштабі буквально декількох тактів
змінюється характер руху, динаміка, а іноді і прийоми виконавської
артикуляції (цц. 26–27: Animato, Meno mosso, Andante). Такі зрушення
підкреслюють імпровізаційну природу концертного жанру, а також сприяють
деталізованому в образності та техніці гри трактуванні амплуа альта, що
мислиться автором як інструмент різноманітних можливостей, показаних як
у крупному плані (контрасти розділів форми), так і в мотивній, «дробній
роботі», типовою для камерності як принципу музичного мислення
(Т. Адорно [3]).
Сенс

другої

частини

–

«об’єктивна»

лірика,

змалювання

психологічного стану, викликаного спогляданням життя, що визначається
Л. Шаповаловою як «пісня про його красу» [212, с. 187]. Це досягається, поперше, використанням повної сонатної форми з її універсальними
можливостями, по-друге, шляхом жанрових перетворень вихідної лейттеми
першої частини, що дозволяють вважати композиційну логіку Концерту
наскрізною поемною, розділеною умовно на два семантичних «блоки».
У темі головної партії представлений варіант лейттеми зі збереженням
її константного інтонаційного «ядра» у вигляді тетрахорду, показаного в
низхідному

і

«розгойдування»

висхідному
перед

русі.

Це

наступними

сприймається
інтенсивними

як

своєрідне

зрушеннями,

спрямованими на виявлення поступального характеру розвитку теми.
Композитор, як і в основній темі першої частини, вибудовує розвиток даної
теми за принципом трифазного «хвильового» наростання, в якому
виокремлюються три сегменти, що послідовно перевищують один одного за
теситурою (цц. 15–19 – Додаток, приклад 7).
Після повернення до першої фази показу початкової теми (як би
«закруглення-реприза»), слідує тема побічної партії (ц. 22 – Додаток,
приклад 8), яка, однак, не містить контрасту і сприймається як ще один
варіант лейттеми, представлений в більш високому регістрі (на октаву вище),
а також в іншому темпі – Andante замість Allegro ma non troppo. Цього
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достатньо для виявлення контрасту двох граней цілісного образу другої
частини Концерту, який в темі головною партії має споглядально-епічний
характер, а в темі побічної партії перетворюється в кантиленно-ліричний,
власне «пісню альта» (авторська ремарка dolce).
Втім тематичний контраст, як ознака сонатного розвитку, тут все ж
виникає. Його джерелом слугує контрапункт двох елементів лейттеми,
показаний ще в розділі головної партії між солюючим інструментом,
фортепіано та низькими струнними (ц. 19). У розділі побічної партії темаконтрапункт, яка, до речі, дуже нагадує тему-монограму DEsCH, ніби
піднімається вгору, стає тематичним рельєфом і поступово змінює епічний
характер розвитку музики на експресивно-драматичний (ц. 23).
Готується новий розділ (фрагмент-секція) форми, контрастний за
темпом та образністю (Allegro, ц. 24), де спочатку здійснюється своєрідна
розробка мотиву з теми головної партії даної частини (варіантне
«кружляння» на ключовому тетрахорді в партії альта). Однак, розробка, що,
здавалося б почалася, переривається введенням контрастного ліричного за
характером епізоду, заснованого на матеріалі «пісні альта» з побічної партії
(3 т. від ц. 27). Створюється ефект не розробки, а як би варіантного
продовження експозиції теми побічної партії, але тільки з деякою перервою,
викликаною рефренним «вторгненням» теми головної партії.
Даний принцип «зіставлення-об’єднання» фрагментів музичного тексту
призводить далі до «прориву» ще одного контрастного елемента, що є знову
похідним від попереднього тематизму. Це – мотив-сигнал або мотив-зов,
який символізує повернення до вихідного стану повільної кантиленої
«медитації». Тут виникає альтова мікрокаденція, де альт грає терціями
(7 такт ц. 28 – Додаток, приклад 9).
Далі повертається матеріал медитативної теми побічної партії, який у
другій частині концерту складає своєрідний семантичний фон, на основі
якого відбуваються інші музичні «події». У цю образну семантику цілком
вписується і епізод Pastorale (ц. 31), де моделюється розділ Trio з класичної
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складної тричастинної форми. Тут альт виконує трелі, а виклад відносно
нової теми доручено інструментам камерного оркестру.
Наступний

розділ

другої

частини

концерту

(з

ц. 32)

є

наймасштабнішим серед інших і виконує функцію загальної кульмінації
твору, досягаючи симфонічного розмаху. Цей епізод можна було б вважати
«епізодом у розробці», але він заснований на комплексі експозиційних
«тем-мотивів», які чергуються по горизонталі або поєднуються вертикально.
Семантика цього епізоду йде від Д. Шостаковича, зокрема, теми-навали
із Сьомої симфонії, але гротеск у В. Бібіка виявлено більш камерно, в рамках
загальної лірико-драматичної, «особистісної» концепції даного концерту.
Про це свідчить досить швидке «зняття» досягнутої кульмінації туттійного
викладу «теми-маршу» (так її умовно можна назвати), яке відбувається
в ц. 37.
Від цього розділу починається своєрідна реприза, але не тільки другої
частини концерту, а й його форми в цілому. Двочастинна композиція,
запропонована

В. Бібіком

у

цьому

творі,

вимагала

додаткових

«скріплюючих» (лейттема) і спеціальних архітектонічних засобів. Тому
композитор будує заключний розділ другої частини концерту спочатку на
матеріалі першої частини з експонуванням лейттеми (але вже tutti оркестру),
а далі використовує фрагментарно фактично весь мотивний комплекс, який
прозвучав як в першій, так і в другій частинах твору (тут навіть виникає
ремінісценція мікрокаденції терціями альта із другої частини). Одночасно від
епізоду Sostenuto починається і триває до самого кінця твору своєрідний
«тихий фінал», який виконує функцію відсутньої третьої частини, а також
знову нагадує стилістику концертно-симфонічної форми, що йде від
Д. Шостаковича.
Отже, у зв’язку з поєднанням елементів концертності та камерності,
альт у цьому творі проявляється у різних своїх виразно-конструктивних
амплуа. Перш за все це стосується розкриття його кантиленно-мелодичної
природи з охопленням усіх регістрових зон, включаючи віртуозні високі
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позиції, а також флажолети (кантиленні варіанти лейттеми першої частини,
каденція з першої частини, епізод Pastorale із другої частини).
В інших випадках альт виступає в різних поєднаннях з tutti оркестру,
окремими інструментами та їх групами: ансамбль альта, фортепіано і
барабана на тлі витриманих акордів оркестру з першої частини (ц. 9),
мікроансамбль солюючого альта, акордів фортепіано і контрапункту
контрабаса в кінці першої частини (ц. 13); ансамбль у складі солюючого
альта, фортепіано, оркестрових альтів, віолончелі divisi і контрабаса в одному
з проведень теми головної партії фіналу (ц. 24), альт зі струнною групою,
фортепіано і тремоло там-таму на початку другої частини (ц. 15), діалог альта
і вібрафона на тлі струнних і фортепіано у другій частині (ц. 27).
Таким чином, функції альта в Концерті В. Бібіка не зводяться до
солювання, а виступають у комплексі з іншими засобами концертування як
«змагання-згоди» (Б. Асаф’єв) всіх його учасників. Таке трактування
концертного жанру характерне для авторського стилю В. Бібіка, для якого
форма

концерту

є

лише

приводом

для

вираження

індивідуально-

суб’єктивного, емоційно-напруженого стану інтонування, яке в процесі
розвитку набуває різноманітних відтінків і охоплює модус звукового буття
твору в його виконавському втіленні. Саме у цьому сенсі, як видається, і слід
підходити до інтерпретації даного Концерту, що, на наш погляд, повноцінно
відображено у версії, запропонованій М. Тененбаум та оркестром «Perpetuum
mobile» під керівництвом І. Блажкова, на яку ми орієнтувалися у даній праці.
Висновки до Розділу 2
Жанр сольного концерту для будь-якого інструмента з оркестром
завжди є показником зрілості даного інструмента, його виражальних і
конструктивних можливостей як специфічного, так і універсального значень.
У такому «відповідальному» як для композитора, так і для виконавця-соліста
жанрі, як альтовий концерт, відображена завжди типова образність і «набір»
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прийомів її реалізації, характерні для того чи іншого історико-стильового
моменту в розвитку жанру.
Включення альта до числа концертуючих інструментів відбулося
досить пізно (якщо порівнювати його зі скрипкою або віолончеллю). Однак,
це не означає відсутності інтенсивності в становленні альтового-концертного
жанру, про що свідчать численні факти, викладені у працях різного роду,
згрупованих за чотирма основними «векторах».
Зазначено, що до числа цих векторів-напрямів входять: органологічні
дослідження,

що

стосуються

загальних

проблем

струнно-смичкових

хордофонів (Б. Струве, В. Горбунов, Ф. Зейрінгер); спеціальні дослідження,
присвячені еволюції альта як інструмента, що поступово набував якостей
універсального за значенням та семантикою (С. Понятовський, С. Кулаков,
Е. Купріяненко, В. Рілей); праці, присвячені розгляду жанру альтового
концерту, його становленню, еволюції та індивідуальним авторським
репрезентаціям (Д. Гаврилець, С. Маршанський, В. Дарда); дослідження та
статті, що містять відомості про жанр альтового концерту в творчості
українських, зокрема, харківських композиторів (І. Іванова, А. Мізітова,
Л. Шаповалова, Д. Гурвіц, С. Шварц).
На основі узагальнення наявних відомостей про альт та його концертні
репрезентації, а також, ключових міркувань музикознавців-виконавців
(Е. Купріяненко, О. Кріпак, О. Жерздев, І. Гребнєва) з приводу поняття
«стиль

інструмента»,

в

даній

дисертації

запропоновано

визначення

концертно-альтового стилю як увиразнення єдності типового (діалог та
віртуозне солювання) та змінне – «образ» інструмента, що поєднує акустичні
закономірності

(альт

–

представник

сімейства

струнно-смичкових

хордофонів) та семантичні ознаки (на які впливає «матовість» тембру,
менша, ніж у скрипки, рухливість, різкі регістрові контрасти). У даному
визначенні відображені, по-перше, дві сторони концерту – а) як принципу
музичного мислення (концертність); б) як жанру, що поєднує діалогічність і
віртуозність у рамках певної жанрової форми (Л. Мінкін, К. Біла). По-друге,
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в ньому передбачені різні прояви жанру в сфері функціонально-виконавських
і семантико-композиційних особливостей твору (І. Тукова, Д. Гаврилець,
О. Антонова), включаючи ієрархію концертних форм (К. Біла).
Що стосується конкретно альтового концерту, то його історіографія
(С. Понятовський, Д. Гаврилець) демонструє, що до першої половини
ХХ століття склалися три його основні моделі, поширювані на всю
європейську музику, включаючи і вітчизняну. Це: 1) симфонізована модель
(найчастіше, в дусі постромантизму); 2) камерна модель (перевагу тут має
стилістика неокласицизму); 3) синтетична або змішана модель з рисами
неофольклоризму (Д. Гаврилець).
Як і будь-яке жанрово-стильове явище, альтовий концерт існує в
рамках певної школи, орієнтується на національні традиції, синтезує
інонаціональні впливи. Це стосується, зокрема, використання різних
варіантів альтового концерту (ширше – й творів камерного жанру з
«вагомою» участю альта) у творчості харківських композиторів.
Характеризуючи

специфіку

харківської

композиторської

школи,

дослідники (О. Рощенко-Авер’янова, О. Кононова, І. Іванова, А. Мізітова)
відзначають такі її риси, як прагнення до стильового узагальнення у вигляді
подолання дистанції між творчою особистістю та загальними установками
регіональної

школи;

синтез

національно-характерного

та

усталеного

«інтернаціонального»; органічне сполучення масштабних концепцій та
мініатюр, програмної музики та «чистого» інструменталізму, раціональних
конструкцій та поглибленої психологічної емоційності.
Характерною рисою жанру альтового концерту в творчості харківських
композиторів можна вважати тенденцію до філософсько-симфонічної
монологічності та узагальненості змісту (Б. Асаф’єв) в поєднанні з образно
конкретизованим втіленням музичних ідей.
Відзначено,

що

альтовий

концерт

харківських

композиторів

розглянутого періоду (першим зразком цього жанру в Україні вважається
альтовий концерт київського композитора Я. Верещагіна, створений в
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1972 році) відображував загальні тенденції, які визначаються в художній
ситуації того часу як альтернатива сонаті та симфонії (І. Іванова,
А. Мізітова). Зберігаючи якості діалогічності, концерт як жанр виявляється
більш гнучким, ніж останні в плані «відкритості» для слухацького
сприйняття, оскільки завжди містить аспект віртуозності в її спрямованості
на слухача. Крім того, альтовий концерт давав можливість композиторамхарків’янам (Д. Клебанов, В. Бібік) виявити своє ставлення до інструмента,
який став одним з лідерів у інструментально-концертній практиці
XX століття, що становила для харківських авторів основу їхньої мовної
стилістики.
Відзначено, що концертна музика для альта створювалася харківськими
авторами на базі наявності виконавської школи, керованої довгі роки
професором С. Г. Кочаряном. Всі шість альтових концертів композиторівхарків’ян створювалися для конкретних інтерпретаторів, а їх концертне
життя забезпечувалася такими видатними виконавцями-альтистами, як
М. Тененбаум,

Р. Голані,

М. Рисанов,

М. Удовиченко,

Е. Купріяненко,

С. Кулаков.
У дослідженні запропоновані критерії класифікації творів В. Бібіка,
Д. Клебанова, В. Пацери, Б. Севастьянова на основі поняття «жанровостилістичний

комплекс

музичного

твору»

(Є. Чорна).

У

результаті

складаються наступні види альтового концерту, які у харківських авторів
найчастіше поєднуються, синтезуються, хоча за основу береться якийсь один,
вихідний.

Це

два

основні:

симфонізований

концерт

(його

головна

особливість – монологічність, що підкорює собі і солюючу партію); концерт
поемного типу (в основі тут – модель романтичного концерту-поеми з його
монотематизмом та прагненням до наскрізної одночастинної структури).
Окремо відзначено наявність програмного концерту. Цей різновид
належить

до

області

«ліброжанрів»,

якщо

скористатися

терміном

Г. Дауноравічене, і характеризується у вигляді «музики для ...»; в інших
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випадках виникає синтез, зокрема, рис концерту та вокального циклу, що
виявляються в «Японських силуетах» Д. Клебанова).
Як приклад втілення симфонізованої моделі в дисертації означені твори
В. Пацери, Б. Севастьянова, ор. 104 В. Бібіка та проаналізовано Концерт для
альта з оркестром Д. Клебанова – твір, що став знаменною віхою не тільки в
українській, а й у світовій альтовій літературі. Симфонічна ідея монологу
«від автора» поєднується у цьому творі з різними варіантами втілення
концертно-камерного стилю (локальні мікроансамблі альта та інших
інструментів оркестру, мікрокаденції).
Камерність клебановського Концерту розкривається і на рівні загальної
«естетики звучання» музики, де панує властива автору «солодка меланхолія»
(Д. Гурвіц), а симфонізм весь час ніби гаситься в камерно-ансамблевих
фактурних

«звуко-просторах»

(всього

тринадцять

струнно-смичкових

інструментів камерного складу оркестру). По відношенню до тембрової
семантики

солюючого

альта

Д. Клебанов

у

Концерті

керується

виокремленими ним самим як теоретиком і практиком оркестру функціями –
«колористично-характерною» (логіко-емоційною) та «розрізнювальною»
(конструктивно-організуючою, власне фактурною).
У дисертації вперше здійснено виконавський аналіз Концерту, на
основі якого зроблені наступні висновки щодо трактування альта в його
діалозі з камерним оркестром: грані цього трактування простягаються від
«полюсу» стриманої меланхолії з рисами «деякої розсудливості» до відкритої
емоційності з елементами романтичної героїки; у загальній концепції даного
симфонізованого концерту альт трактується з властивої авторському стилю
позиції лірико-драматичної образності, яка представлена через каденційність
особливого, кантиленного звучання; альт у його тембрових амплуа тяжіє до
відтворення

відтінків

звучання

інших

інструментів,

що

дозволяє

охарактеризувати його семантику як універсальну; в області фактурноартикуляційного комплексу альт у Концерті представлений досить типовим
«набором» засобів та прийомів, що включають, проте, ряд технічно складних
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моментів

(широкий

«розкид»

позицій,

швидке

чергування

штрихів,

застосування флажолетів).
Принципи симфонізації втілені й у Концерті № 2 для альта з
симфонічним оркестром op. 104 В. Бібіка, є вони й у Концерті для альта і
камерного оркестру ор. 53 того ж автора. Останній приклад в даній
дисертації проаналізовано як зразок трактування альта в рамках поемної
моделі.

Втілення

цього

романтичного

за

витоками

композиційно-

структурного різновиду сонатної форми (у широкому значенні – як будь-яких
варіантів сонатно-симфонічної ідеї), у В. Бібіка відрізняється новизною і
оригінальністю, до яких завжди прагнув автор у своїй творчості. У
драматургічній концепції Концерту втілена ідея романтичного «двосвіття»
(Л. Шаповалова), що вже зовні відображено через його двочастинну
структуру. Носієм цієї ідеї виступає «образ» альта, що репрезентує різними
гранями своєї семантики романтичне за генезисом «роздвоєне свідомості»
(І. Іванова, А. Мізітова). Рамки його інтонаційного поля охоплюють діапазон
від

лірики

до

драматизму,

від

самозанурення

до

пантеїстичної

звукозображальності.
Зазначено, що альтовий Концерт є одним зі знакових для творчості
В. Бібіка творів, де зафіксовані такі риси його стилю, як: монологічна
(симфонічна) природа мислення автора, яка постійно як би «просвічує» крізь
концертний діалог; структурний принцип «контрольованої імпровізації», що
відтіняє «сольність» як атрибут концертного жанру; опора на мелосність,
ознакою чого виступає інтонація секунди як головного мелодичного
інтервалу, що слугує одночасно матеріалом для побудови тематичних
гармоній; лінеарна організація фактури, де вертикалі часто виявляються
результативними та залежними від мелодико-інтонаційних імпульсів у
голосах; загальний пріоритет змісту над формою, при якому будь-яка
«деталь» тексту ґрунтується на прихованому філософсько-психологічному
«стрижні».
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Відзначено, що в альтовому Концерті відображені «норми-ознаки»
(Б. Асаф’єв) авторського стилю В. Бібіка. Солюючий альт, що несе в собі
ідею монологу «від автора», багатофункціональний, але не виходить за межі
концертного діалогу, взаємодіючи з tutti та soli інструментів камерного
оркестру, в складі струнної групи з додаванням фортепіано, вібрафона та
колористичної перкусії (від triangolo до tam- tam’у). Саме монологічна
(симфонічна) природа мислення автора, яка постійно немов «просвічує» крізь
концертний діалог надає Концерту інтонаційної єдності.
У

структурно-драматургічному

плані

обидві

частини

концерту

побудовані як вільно трактовані сонатні форми, що розрізняються, однак, за
інтонаційним змістом тем. Поемний принцип, покладений в основу даного
Концерту, припускав монотематичну логіку, що і відображено через
наявність лейттеми, котра проходить через всю музику твору в різних
жанрових трансформаціях та фактурних «шатах». Ця тема передається з
альтової партії в оркестр і назад, стає джерелом різних каденційних епізодів
(в основному, це мікрокаденції, що розміщуються всередині частин).
«Розосереджена каденційність», що особливо характерна для другої частини,
відображає згадане вище «двосвіття» Концерту, де перша частина
спрямована від меланхолійного споглядання до драматичного пориву, а
друга – «веде» музичне оповідання в сферу пантеїстичного милування
красою життя.
Альт у Концерті В. Бібіка, виступаючи у функції солювання, будучи
носієм основної інтонаційної ідеї, втіленої через перетворення лейттеми, не
обмежується цим амплуа, а вступає в камерні діалоги з іншими
інструментами (фортепіано, контрабасом, вібрафоном). Наявність такої
«мікродіалогічності» характерна в цілому для камерних жанрів, що
стосується також і тематизації фактури, котра спостерігається у даному творі.
«Образ» альта у Концерті тяжіє до експресії, під якою розуміється
особлива «нервовість» процесу інтонування, а у технічній сфері – такі засоби,
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як застосування високих позицій, що, до того ж, ніби розсуваються вгору за
рахунок флажолетів.
Основна артикуляція альта – legato, що виходить з інтонаційного
змісту лейттеми. Застосовуються також (в основному в мікрокаденціях)
подвійні ноти (терції), а також трелі в тих фрагментах другої частини, які
пов’язані з пасторальністю та споглядальністю. Все це дозволяє композитору
сконцентрувати основну художню ідею Концерту, надати їй закінченого
структурного втілення, не вдаючись до зовнішніх колористичних ефектів, а
керуючись тими альтовими тембровими амплуа, які були апробовані у
класичну та романтичну епохи.
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РОЗДІЛ 3
АЛЬТ У ЖАНРАХ СТРУННОГО КВАРТЕТУ ТА СОНАТИ
3.1. Струнний квартет ХХ століття: спроба класифікації
Струнний квартет належить до числа провідних жанрів камерного
ансамблю, що визначається І. Польською як «система жанрів» [151].
Всередині цієї системи виявляються співвідношення різнодіючих векторів,
що характеризується Г. Дауноравічене як «системно-жанровий хроматизм»
[58, с. 100]. У сучасній музиці це доводиться тим, що «...глобальна взаємодія
“старого” і “нового” відбувається як на рівні систем (системи музичних
жанрів, така, що «віддає» – що «бере»), так і на рівні елементів даних систем
(елемент-жанр)» [там само].
Жанр струнного квартету виступає в цьому плані у двох якостях – як
певна жанрова система, стилістично мобільна і, одночасно, константна в
своїх типових ознаках, і як «елемент-жанр», що характеризується як один з
різновидів

камерно-ансамблевого

музикування,

склад

якого,

за

класифікацією І. Польської, охоплює кількість інструментів від дуету до
децимету [151].
Окреслюючи основний напрямок у еволюції камерних жанрів,
М. Мироненко констатує, що її загальний вектор представляється як рух від
«...недиференційованої

хаотичної

багатоваріантності

через

“трійчасті”

(“троїчні”) моделі до моделей діалогічних (“дует”) і “квадричних” (квартет),
які синтезують риси дуальності і тріадичності, і далі до багатозначних
полілогічних моделей ХХ століття» [131].
Стійкість і «життєвість» струнного квартету пояснюється цілою
низкою детермінант – онтологічного, естетичного і власне музичного рівня.
У їх числі – символіка числа чотири – «ангельського числа», що позначає
чотири темпераменти, чотири сторони Світу, чотири стихії, чотири сторони
квадрата як досконалої геометричної фігури (згадаємо «Чорний квадрат»
К. Малевича) [113]. Крім того, струнний квартет відображає природний поділ
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вокальних голосів на чотири тембри – сопрано, альт, тенор, бас,– що
дозволяє визначити струнний «хор» – першу і другу скрипки, альт і
віолончель – як продовження вокальної диспозиції.
Практично у всіх працях, присвячених струнному квартету наводяться
слова Стендаля з приводу амплуа інструментів, що входять до його складу.
Говорячи про квартети Й. Гайдна, французький письменник відображає
уявлення освіченої частини публіки того часу (XVIII–XIX ст.) про камерне
музикування

як

про

«прекраснодушний

салонний

діалог»

(Б. Асаф’єв [11, с. 106]), де функції інструментів уподібнюються характерам
людей, залучених до бесіди – «...перша скрипка походить на людину
середнього віку, наділену великим розумом і прекрасним даром мови, яка
весь час підтримує розмову, даючи їй той чи інший напрямок (у концертному
віденському квартеті перший скрипаль навіть виокремлювався як соліст і
розміщувався на естраді, в той час як інші квартетисти перебували в
оркестровій ямі. – К.Г.)» [175, с. 36]. Друга скрипка виступає в якості
«...друга

першого

співрозмовника,

причому

такого,

який

посилено

намагається підкреслити блискучу дотепність свого приятеля, вкрай рідко
займається собою і, піклуючись про загальний хід бесіди, скоріше схильний
погоджуватися з думкою інших її учасників, ніж висловлювати свої власні
думки» [там само]. Віолончель уособлює собою «...людину позитивну, вчену,
схильну до повчальних зауважень. Цей голос підтримує слова першої
скрипки лаконічними, але разюче влучними узагальненнями». Що ж
стосується альта, то це – «...мила, злегка балакуча жінка, яка по суті, нічим
особливо не вирізняється, але постійно прагне взяти участь у бесіді. Правда
вона вносить в розмову відому витонченість, і поки вона говорить, інші
співрозмовники мають можливість відпочити. У цієї пані, проте, можна
помітити таємну схильність до віолончелі, якій вона, мабуть, віддає перевагу
перед іншими інструментами [175, с. 36–37].
Як зазначалося на сторінках дисертації з приводу стилів інструментів, у
тому числі і альтового стилю, ця категорія не є раз і на завжди даною, а
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відрізняється більш-менш інтенсивними процесами модифікації, можна
навіть сказати, «модернізаціями». Це стосується і до стендалевського
визначення функції альта у квартеті, що в цілому відповідало лише певному
його історичному варіанту – квартетам Й. Гайдна, які, до речі, писалися для
музикантів-аматорів (правда, на думку Т. Адорно, зараз важко уявити собі
любителів, які могли б виконати ці твори [3]).
Ставлення до квартету та його інструментів у ХХ столітті зазнало
значних змін. Одне з них було пов’язано з принципом, який демонструє у
своїх квартетних опусах Д. Шостакович. Формулюючи цей принцип, відомий
альтист Ф. Дружинін (перший виконавець багатьох альтових партій у творах
Д. Шостаковича) зазначає, що «для Шостаковича струнний квартет став
союзом не тільки чотирьох голосів, але й злиттям гри чотирьох музикантів –
з їх манерою виконання і неповторними індивідуальностями» [67]. Доречно
нагадати, що свої Третій і П’ятий квартети композитор присвятив складу
квартету

ім. Бетховена.

Одинадцятий,

Дванадцятий,

Тринадцятий

і

Чотирнадцятий же – по черзі кожному з учасників цього колективу,
орієнтуючись при цьому на їх виконавський стиль. Альтовий тембр у
Д. Шостаковича в основному був пов’язаний з ім’ям В. Борисовського,
могутній та красивий звук якого зіграв чималу роль у становленні альтового
амплуа в квартетній творчості композитора [там само].
«Персоніфікація» інструментів квартету, які в кожному конкретному
творі пов’язуються з певним музикантом – характерна риса нашого часу.
Більшість квартетних творів, що створюються зараз, завжди розраховані на
конкретних

виконавців.

Від

цього

залежить

навіть

можливе

«переакцентування» в амплуа кожного з інструментів квартетного ансамблю,
що спостерігається і з приводу альта в ряді квартетів Д. Шостаковича
(наприклад, це – Тринадцятий квартет, який присвячений В. Борисовському і
містить повну «картину» ансамблевих і сольних функцій альта, можливих у
рамках камерного жанру).
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У музиці ХХ століття Б. Асаф’єв вбачав зміни самого поняття
камерності [11, с. 105–106]. Однією з ознак «нової камерності», що співіснує
зі зразками «старого», в основному, романтичного стилю з його тривалими і
розгорнутими

(«розпластанними»)

композиціями,

основоположник

інтонаційної теорії вважав нове ставлення до інструментів у камерному
ансамблі, яке визначається як «персоніфікація». Інструменти «дають
характерне, тільки їм властиве і ними тільки здійсненне <...> звучання» [там
само, с. 106], функціонуючи в ансамблі як репрезентанти певної інтонаційної
семантики, діапазон якої досить вузький, але в художньо-образному
відношенні відрізняється універсальністю.
Ідея Б. Асаф’єва з приводу камерно-інструментальної музики визначає
і ставлення до неї з боку виконавців, а також композиторів, які працюють в її
жанрах,

зокрема,

в

квартетних.

Як

зазначає

М. Мироненко

[131],

кристалізація камерно-ансамблевої семантики відбувалася в наступних
чотирьох напрямках:
1) від «безособистісно-однотипного колективно-групової свідомості» –
до усвідомлення своєї особистості, свого «Я» у взаємодії з партнерами;
2) від «смислової непозначеності» тембру ансамблевого інструмента –
до його «максимальної рольової персоніфікації і семантизації»;
3) від принципу «функціональної маски», що приховує в ансамблі
індивідуальні риси як інструмента, так і виконавця – до «підкреслено
персоніфікованого “характеру” виконавських ролей в ансамблі»;
4) від

вихідного

синкретизму

музичного

виконавства

(без

диференціації на сольний, ансамблевий та оркестровий) – до «формування
константних

камерно-ансамблевих

жанрів,

що

володіють

власною

семантикою».
У цих умовах змінюється і значення струнного квартету, який не тільки
постає

в

двох

епохально-стильових

варіантах

–

«розпластанному»

класичному і «стретному» сучасному (Б. Асаф’єв), але й містить цілий ряд
нових рис дуалізму, закладеному в самому понятті «камерний ансамбль».
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Будучи його відображенням у специфічній і, одночасно, універсальній формі,
квартет синтезує властивості ансамблевості та камерності, їх «особливий
комунікаційний клімат» [140, с. 23].
Вивчаючи поняття «камерності», Е. Купріяненко виокремлює по
відношенню до нього два теоретичних підходи: жанрово-змістовний і
соціокультурний [109, с. 5]. На цій підставі дослідник пропонує зведене
визначення камерності, що є «...особливим принципом музичного мислення,
який конституюється: соціо-функціями цього роду музики, спрямованими на
вираження суб’єктивно-особистісного; реалізацією у формі гри у широкому і
вузькому сенсах цього поняття; втіленням у певних жанрових формах
(різновиди

ансамблів

разом

з

типовими

композиційними

схемами)

[там само, с. 5–6]. Автором відзначається також зв’язок інструментальної
камерності як типу музичного мислення з семантикою сонатної форми, через
яку в камерний ансамбль проникає ідея «антитетичного контрасту-єдності, а
також принцип рівномірності у фактурному розподілі матеріалу, за яким
жодному з учасників ансамблю не віддається перевага» [там само, с. 6].
Щодо тембрового амплуа альта в системі камерних жанрів ХХ століття
необхідно виявити наступні моменти, що стосуються безпосередньо
квартетної практики. Як показують праці в галузі вивчення квартетного
жанру, в тому числі і українських дослідників (Н. Данченко [55],
Е. Денісов [62], Ф. Дружинін [67], Г. Островська [147], А. Утіна [189],
В. Широкова [214], М. Вашак [245]), в Новітній музиці виокремлюються три
групи творів, у яких представлені наступні музично-художні ідеї:
1) темброколористична,

де

увагу

композитора

направлено

на

формування загального звукового вигляду твору – темброколориту (термін
М. Манафової [123]) – за допомогою використання особливих ефектів і
прийомів звуковидобування та звуковедення;
2) віртуозно-технічна, де автори особливо фокусуються на розвитку
внутрішніх ресурсів інструментів, виконавської технології, спрямованої до
реалізації певного образного змісту;
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3) семантична, де визначальну роль відіграють темброві амплуа
інструментів та їх виражальні можливості, що несуть конкретне образносмислове навантаження.
Ці три ідеї квартетного письма представлені у творчості видатних
майстрів цього жанру в музиці ХХ століття – Б. Бартока, П. Гіндеміта та
Д. Шостаковича. Так, шість квартетних опусів Б. Бартока – наочна
ілюстрація

пошуків

«Звукообрази»

(термін

композитора

нової

Н. Рябухи

[168])

темброколористичної
його

квартетів

ідеї.

відзначені

індивідуальністю та свіжістю барв. У цілому аналізуючи квартетну творчість
Б. Бартока, не можна відзначити його особливе ставлення до будь-якого
тембру, чи то скрипкового, віолончельного, чи то альтового. Навпаки, більш
важливим, на наш погляд, для Б. Бартока є саме загальне звучання твору
(темброколорит).
Серед прийомів формування темброколориту в квартетах Б. Бартока ми
виокремлюємо наступні: 1) різні прийоми гри – pizzicato alla Bartok, pizzicatoglissando (IV ч. Четвертого квартету), tremolando (II ч. Шостого квартету),
флажолети, трелі та glissando (II ч. Третього, I ч. Четвертого квартетів), гра
con sordino (II, III чч. Другого, II ч. Четвертого квартетів), con legno і т. п.;
2) фактурні, регістрові та гармонічні прийоми – використання високих
регістрів,

велика

кількість

дисонансів,

«фальш»

унісону,

«ударно-

акцентовані» акорди; 3) складна та різноманітна ритмічна будова – змінні
розміри, синкопи, ритмічна поліфонія тощо (I ч. Другого, Скерцо з П’ятого,
Кода з Третього квартетів); 4) наслідування ударним («удари» басових
pizzicatо, що нагадують стук барабана з II ч. Другого квартету), щипковим
(IV ч. Четвертого квартету), духовим інструментам.
У цьому контексті альт, як і інші інструменти квартету, виступає у
Б. Бартока у різноманітних тембрових амплуа та ансамблевих функціях – від
фонової до сольної.
Іншим був підхід П. Гіндеміта. Його творчість – приклад особливо
трепетного ставлення до альта. Серед своїх сучасників він вважався
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альтистом-віртуозом, прекрасно розбирався у специфіці та можливостях
інструмента. П. Гіндеміт сприяв збагаченню альтового репертуару, а також
розвитку альтового виконавського мистецтва.
Його перу належать понад двадцять творів для альта або за його
участю, у тому числі шість квартетів. В них композитор не прагнув вражати
слухача приголомшливими акустичними ефектами, як Б. Барток. П. Гіндеміта
захоплювала область розширення інструментальних віртуозно-технічних
можливостей (особливо альта). Альт у його квартетах постає у віртуозній
якості, розширюються його діапазон та технічний потенціал. Тепер цей
інструмент підкорює високі регістри, раніше зазвичай властиві скрипковій
«території». Йому доручають розгорнуті сольні фрагменти (II ч Першого,
III ч Другого, II та III чч. Третього, I ч. Четвертого квартетів), рельєфно
позначені діалоги (найчастіше з першою скрипкою – III ч. Третього та
П’ятого квартетів), тривалі проведення тематичних елементів (досить часто –
перше тематичне проведення – III ч. Першого, початок I ч. П’ятого
квартетів).
Можна сказати, альт іноді навіть виконує роль другої скрипки.
Необхідно також відзначити і масу технічних труднощів, що вирізняють
альтову партію із загальної квартетної тканини. Це і темброві «крайнощі» –
перенесення альтових звуків у скрипкову сферу (найчастіше в сольних
фрагментах, прикладом чого можуть послужити I ч. Першого, III ч. Другого;
II ч. Третього квартетів), дрібні тривалості у швидкому темпі – шістнадцяті
та тридцять другі (II ч. Першого; Passacaglia з Четвертого квартетів),
численні пасажі.
Відносно формування тембрового амплуа альта опуси П. Гіндеміта у
технічному та виражальному плані стали ще однією сходинкою на шляху до
підтвердження

його

паритету

з

іншими

інструментами

квартетного

ансамблю, перш за все, скрипками.
Третя ідея квартетного письма – семантична, відображена найбільш
наглядно в п’ятнадцяти квартетах Д. Шостаковича, які були, як правило,
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супутниками його симфоній. Звідси – симфонізація квартетного жанру на
рівнях фонізму, включаючи темброві амплуа інструментів, композиційної
форми і тематизму. Як уже зазначалося, композитор вирізняє альтовий тембр
в

його

образно-драматургічних

характеристиках,

орієнтуючись

на

персоніфікацію альта у виконавському стилі В. Борисовського. Разом з тим,
Д. Шостакович дотримується і принципу рівнопотенційності квартетних
тембрів, мислить семантику інструментів у їх «зв’язку» з особистостями
конкретних виконавців, яким присвячуються окремі квартетні твори.
Характеризуючи в цілому темброву семантику альта у творчості
Д. Шостаковича, слід звернути увагу на авторську ремарку, що часто
надається цьому інструменту – espressivo, що передбачає гру соковитим,
«глибоким» звуком (I та II чч. Першого, I ч. Третього, III ч. Четвертого, I ч.
П’ятого квартетів). Зустрічаються велика кількість фрагментів з «важкою»,
маркованою грою, грою з акцентами (IV ч. Першого, I ч. Другого, II ч.
Третього, I ч. П’ятого квартетів), жорсткими акордами (III ч. Третього
квартету).
У

квартетах

Д. Шостаковича

важливу

роль

відіграє

також

різноманітність образів, доручених альту, а точніше – їх стрімке
переключення з одного емоційного стану до іншого – різко контрастного.
Швидке чергування штрихів, артикуляційних прийомів створює майже
калейдоскопічну зміну тембрових амплуа інструмента протягом порівняно
невеликих відрізків музичної форми (II та III чч. Третього, I ч. П’ятого
квартетів).
Тенденцію модифікації функцій альта можна простежити на прикладі
всіх квартетних опусів композитора. Альт із середнього голосу, голосу, що
вторить, перетворюється в тематично значимий, солюючий (у всіх квартетах
присутні альтові solo або рельєфно позначені альтові підголоски – початок
II ч. Першого, IV ч. Другого, II ч. Третього, III ч. Четвертого квартетів).
Тембр і техніка альта стають носіями певного «смислообразу», що зберігає
своє значення протягом усього квартетного циклу та може похвалитися
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показом різних граней. Важливий тембр альта і у побудові фактурної та
гармонічної вертикалі (унісони з I скрипкою у IV ч. Першого квартету,
акордові вертикалі з IV ч. Першого квартету, з III ч. Другого та початку III ч.
Третього квартету).
Темброва семантика альта у квартетах Д. Шостаковича підпорядкована
образному змісту. Перш за все, звертає на себе увагу різноманітність
образної сфери, що доручається альту. Це і грайливі, жартівливі образи (solo
з III ч. Третього квартету), і негативні, часто саркастичні (solo з I ч. Другого
квартету), ліричні (тематичний матеріал з IV ч. Другого квартету),
оповідально-сумні (solo з IV ч. Другого і Третього квартетів) і поривчасті
(III ч. Другого квартету), напористі та цілеспрямовані (сольний фрагмент з
I ч. Другого квартету).
Роблячи

акцент

на

смислоутворенні,

з

приводу

квартетів

Д. Шостаковича слід вказати й на їх універсалізм у плані поєднання всіх
трьох запропонованих вище ідей квартетного письма – темброколористичної,
віртуозно-технічної і, власне, семантичної. У багатьох сенсах квартети
Д. Шостаковича виступають як узагальнення (компендіум) цих ідей,
знаменуючи собою важливу віху в розвитку жанру, включаючи і його
альтову складову.
Стосовно інших авторських репрезентацій квартетного жанру в музиці
XX століття, то вони групуються (з деякими «поправками», які належать до
національних,

регіональних

і

хронологічних

моментів)

навколо

виокремлених вище трьох стрижневих ідей. Так, до числа прихильників
темброколористичної ідеї можна віднести О. Глазунова, М. Равеля, А. Берга,
Д. Мійо, Е. Віла-Лобоса, Г. Бацевич, А. Гайденка, Г. Цицалюка, О. Грінберга,
М. Скорика.

Всі

вони

завдяки

використанню

широкого

арсеналу

виражальних засобів та специфічних прийомів гри, а також прийому імітації
тембрів інших інструментів (наприклад, імітація гри на балалайці з IV ч.
Сьомого квартету О. Глазунова) прагнули розширити і поновити фонічну
(темброколористичну) базу квартетного ансамблю та альта як його учасника.
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Створюючи свої опуси практично в один час із Б. Бартоком (або під його
впливом), багато хто з даних авторів привносили в них власні оригінальні
знахідки, перш за все, колористичні. Так, темброва сторона квартетів
Е. Віла-Лобоса оригінальна завдяки використанню своєрідних прийомів гри:
battendo coll’arco (II ч. Першого квартету), saltellato (IV ч. Другого квартету),
sul ponticello (фінал Другого квартету), pizzicato лівою рукою (II ч. Третього
квартету), pizzicato sonoro (IV ч. Шостого квартету) і т. п. Нові барви
виникають і при «грі» ефектами накладень pizzicato та arco (II ч. Першого
квартету), акцентами й sforzando (вони часто зміщені на слабкі долі – IV ч.
Другого квартету).
Тембровий колорит квартетів французьких композиторів (А. Онеггера,
Д. Мійо) вирізняється акцентом на жанрових моментах, що визначають
загальну звукообразну тканину творів. Переважною формою організації
матеріалу по вертикалі в них є лінеарна поліфактура, що тягне за собою
політональні моменти та загальну дисонантну «жорсткість» квартетного
акорду, в якому альт займає своє, рівноправне з іншими інструментами,
місце.
Колористична ідея, представлена вперше в бартоківських квартетах,
знаходить відображення в квартетному письмі Г. Бацевич, для якої цей жанр
був

однією

із

стильових

домінант.

Як

зазначає

Д. Гвіздаланка

(D. Gwizdalanka) [228], за винятком «сонористичних» Шостого і частково
Сьомого квартетів, Г. Бацевич залишалася вірною неокласичному стилю.
Хоча вже в її Четвертому квартеті виявляється прагнення до оновлення
колористики за рахунок різноманітних флажолетів. Слід зазначити, що
темброколорит квартетних творів Г. Бацевич у цілому унікальний завдяки
застосуванню комбінованих та модифікованих штрихів та прийомів гри
(наприклад, glissando, поєднане із флажолетним звуком, хвильове glissando,
falujące glissando, saltando, що поєднується із glissando).
Цікавий новими комбінаціями прийомів гри і єдиний квартет А. Берга.
Наприклад, в його I ч. зустрічаємо одночасне поєднання різних прийомів: у
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скрипок – гра con sordino, у альта та віолончелі – sul ponticello. Даний прийом
М. Вашак (M. Waszak) позначає як поліморфную фактуру – «... симультанне
поєднання різнорідних типів звучання, у результаті якого утворюється нова
якість звуку, що значно відрізняється від звучання одиничних шарів»
[245, с. 157].
Що стосується зразків втілення віртуозно-технічної ідеї квартетного
письма, то до них відносяться, як видається, квартети М. Регера,
А. Шенберга, Д. Клебанова, В. Борисова. Фактура в них відрізняється
високим ступенем щільності, у результаті чого окремі партії прагнуть до
злиття в єдиний звуковий комплекс. Це відображено, зокрема, в партіях
альта, насичених дрібними тривалостями, подвійними нотами, ритмічними
зрушеннями, частими штриховими змінами (зустрічаються фрагменти, де
зміна штриха відбувається буквально кожен такт, наприклад, у I ч. Першого
квартету М. Регера staccatissimo змінюється штриховою комбінацією дві
legato – дві staccato потактово) Квартети названих композиторів містять
численні авторські ремарки, що стосуються агогіки, динаміки, вказівок на
характер експресії (molto espressivo, agitato, con tutta forze, sonore).
Р. Глієр,

Е. Кшенек,

М. Мясковський,

Б. Яровинський,

а

також

представники більш молодої генерації О. Глотов, Б. Севастьянов у своїй
творчості обрали інший підхід – семантизацію амплуа альта. У їхніх опусах
альтовий тембр досить несе певне смислове навантаження. Приглушені
барви альтового тембру в більшості випадків обиралися композиторами для
передачі меланхолійних, філософсько-просвітлених звучань, стриманої
лірики, легкої сумної «нотки» (альтове solo з І ч. Четвертого квартету, solo з
Andante III ч. Третього квартету Р. Глієра, IV ч. Шостого, ІІ ч. Десятого, I ч.
Тринадцятого

квартетів

М. Мясковського).

Ці

композитори

були

попередниками творчих розробок Д. Шостаковича та немов би передбачили
його усвідомлення можливості іншого трактування альтового тембру.
Д. Шостакович

увібрав

та

розширив

запропоновані

ними

методи

використання тембрових барв альта у напрямку до їх семантизації, тобто, до
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диференційованого і, одночасно, уніфікованого оперування тембровими
амплуа інструмента.
Виокремлені у даному підрозділі дисертації ідейно-художні установки
щодо квартетного письма втілюються у творчості представників усіх
національних та регіональних шкіл в музиці Новітнього часу, у тому числі –
композиторів Харкова.
3.2. Альт у квартетах харківських композиторів: традиції та
індивідуально-стильові репрезентації
Квартетний жанр у творчості харківських композиторів розвивався, з
одного боку, під впливом загальностильових тенденцій світового рівня, про
які йшла мова вище, з другого боку, на основі національноособливого,
представленого в українській класиці. Характеризуючи поєднання цих двох
моментів, слід виявити, слідом за Г. Суворовською [180] та Г. Утіною [189],
три основні етапи в становленні струнного квартету в Україні.
Перший етап охоплює 1920–1950-ті роки. Його загальну тенденцію
можна охарактеризувати як неокласичну (мається на увазі привалювання
циклічної моделі жанру, що йде від сонатного циклу). Разом з тим, у середині
цієї моделі виявляється цілий ряд окремих стилістичних векторів, що
класифікуються М. Боровиком [24] як скрябінсько-імпрессіоністський,
«сучасницький» (Л. Раабен [157]) та фольклористичний. До цього переліку
А. Утіна [189, с. 360] додає також програмну лінію, представлену рядом
квартетів 1920-х років харківських авторів (Квартет №1 «Юнацький» та
Квартет № 2 с епіграфом з І. Франка В. Борисова).
На кінець першого етапу становлення квартетного жанру в українській
музиці з різною мірою інтенсивності розвиваються всі перераховані вище
тенденції. Так, у 1940-ві роки провідну роль відіграє лінія, пов’язана з
втіленням народно-пісенного тематизму. В 1950-ті роки спостерігається
виявлення тенденції не лише до узагальненої, але й сюжетно-ілюстративної
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програмності (Квартет № 2 «1905» М. Тіца). Поступово змінюється й
ставлення композиторів, зокрема харків’ян, до самого квартетного жанру.
Дослідники (М. Гордійчук [48], А. Утіна [189]) відзначають появу,
поряд з традиційним жанровим ім’ям «квартет», таких позначень та
підзаголовків як «сюїта», «варіації», «поема». У якості прикладів тут можна
привести «Сюїту на українські теми» С. Дрімцова, «Варіації» для квартету
С. Богатирьова, «Сюїту для квартету» В. Барабашова, «Ретро-сюїту для
квартету» М. Кармінського, «Ліричну поему» М. Жербіна, «Молодіжну
поему» Н. Юхновської. Квартет стає суто функціональним позначенням, що
відображає швидше жанровий стиль – спосіб виконання, виконавський склад,
ніж жанровий зміст – образне «наповнення» твору та його семантикокомпозиційні характеристики [186].
Ці тенденції знаходяться в руслі загальних процесів жанрової ситуації,
що склалася взагалі в сучасній музиці (Г. Дауноравічене [58]). Поряд із
жанровими «гібридами» (поліжанрами) формуються та функціонують
ліброжанри [там само, с. 100], де зберігається лише сам принцип
виконавського складу, який тільки й позначається авторами в назвах творів
(різноманітні «музики для...»).
В квартетному жанрі, що розробляється композиторами різних регіонів
України, ці тенденції проявлялися в синтезі з програмністю, що складає
характерну ознаку національної музичної ментальності, котра тяжіє до
образності інтонаційного вираження. Виникають квартетні п’єси та
мікроцикли концертного типу, в числі яких «Гавот» Г. Таранова, «Анданте»
О. Когана, «Роздум» та «Ліричні сторінки» О. Теплицького. Практикуються
також квартети-варіації, найчастіше на народні теми (Варіації на купальську
тему для струнного квартету П. Козицького), а також близькі до них квартети
в стилістиці memory, або присвяті (Четвертий квартет Д. Клебанова
«Пам’яті Леонтовича»).
Другий етап у розвитку квартетного жанру в Україні (1960–1980-ті
роки) збігається з аналогічним етапом у становленні української музики
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ХХ століття в цілому. Він відрізняється активним освоєнням новітніх на той
період засобів музичної мови й технік композиції, розширенням образної
сфери музики, експериментами в галузі жанрів та стилів, виконавських
прийомів гри на різних інструментах, словом плюралізмом у всіх сферах
музичного «звукоогляду» (вислів М. Римського-Корсакова). Як зазначає
О. Зінькевич, в цей період в українському камерно-інструментальному
ансамблі

спостерігається

виключне

різноманіття,

«де

одночасно

представлено різні покоління, різні типи мислення й стилю, різні ракурси в
розкритті народно-національного» [75, с. 57].
Разом зі збереженням певного наслідування, квартети українських
авторів 1960–1980-х років відрізняються новими якостями. Це стосується й
втілення вже апробованих тенденцій, що предстають у новій стилістичній
якості. Зокрема, мова йдеться про програмність в квартетному жанрі, що на
шляху його досить стрімкої еволюції, зумовленої ідейно-політичною
атмосферою, починає виходити за межі традиційних «присвят» (присвячений
В. Леніну Квартет № 3 М. Тіца) або етно-замальовок («Кавказькі акварелі»
Н. Юхновської) на рівень глибоких філософських роздумів і узагальнень, що
включають тематику, яка раніше не використовувалася («Струнний квартет
за картинами М. Реріха» Т. Хмельницької, «Прославлення чотирьох стихій»
К. Цепколенко).
У новій якості предстає й фольклористична лінія, пов’язана вже не з
прямим

цитуванням

народних

першоджерел,

а

з

відтворенням

їх

інтонаційного строю, поспівкового фонду й ладовості (Г. Цицалюк «Сюїта
для

струнного

квартету»

у

чотирьох

частинах

–

I ч.

«Хоровод»,

II ч. «Увиванець», III ч. «Пісня», IV ч. «Чабарашка»).
У квартетах, що створені українськими авторами в окреслений період,
відбувається й своєрідна переоцінка цінностей у вигляді персональних
стильових орієнтацій. Якщо раніше (на першому етапі, що охоплює 1920–
1950-ті роки) це були О. Скрябін, С. Рахманінов, К. Дебюссі (Другий та
Третій квартети Б. Лятошинського), то тепер їх місце займають класики
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ХХ століття – Д. Шостакович, С. Прокоф’єв, Б. Лятошинський (Квартет
О. Ківи, присвячений Д. Шостаковичу, Квартет № 3 Ю. Іщенка, присвячений
Б. Лятошинському).
Отримує своєрідний розвиток й ідея полістилістики, що розуміється не
як техніка письма (такого роду квартети з’являються лише пізніше – на
третьому етапі еволюції квартетного жанру в Україні), а як поєднання
стильових цитат та стильових алюзій (терміни А. Шнітке [216]). Мова
йдеться переважно про останні, коли цитата відсутня, а виникає лише
відчуття стилю – чи то епохального, чи то авторського, чи стає характерною
прикметою поставангарду, що заявив про себе в кінці 80-х років минулого
століття.
В українському квартеті (мається на увазі кінець другого та третій
етапи його еволюції) спостерігається поєднання традиій неокласицизму,
неофольклоризму,

авангардних

та

поставангардних

тенденцій,

що

представлені не лише у різних, але й часто й у одного того ж автора, іноді –
навіть в одному й тому ж творі. Це супроводжується подальшими
модифікаціями жанрового імені, що присвоюється творам для струнного
квартету, що було пов’язано з витісненням сонатного циклу «інтонаційної
фабули

драматичного

медитативністю

чи

оповідання,

атональною

що

зосереджено

конструкцією

безконфліктною

поліфонічних

пластів»

[180, с. 153].
Поліфонізація фактури квартету – ще одна стильова прикмета розвитку
цього жанру в українській музиці. Це стосується не лише використання,
початко властивих квартету, як жанру багатоголосної інструментальної
музики, поліфонічної основи (поліфонічної у значенні «багатоголосної»), але
й до використання спеціальних поліфонічних форм у якості частин циклу, чи
в середині цих частин (III ч. Квартету № 5 Д. Клебанова, де використана
поліфонічна форма канону; у створеному в 2004 році Квартеті «Пам’яті
Д. Шостаковича» О. Глотова, де використовується поліфонізована модель
одночасної сонати-поеми).
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Третій етап еволюції квартетного жанру в Україні починається у 1990ті роки. У певному відношенні він являється продовженням другого етапу,
але з виявленням деяких нових рис. Особливе значення отримує
«сучасницька» лінія (Л. Раабен), яка раніше харківськими авторами не
акцентувалася («Мерехтіння» для двох скрипок, альта та віолончелі
О. Грінберга, де поєднуються сонористика та елементи алеаторики). Разом з
цим зберігаються, але постають в новому інтонаційному висвітленні
традиційні структурно-семантичні моделі жанру у вигляді циклічного
квартету (Квартет № 1 А. Гайденка, де використовується чотиричастинний
цикл з прихованою внутрішньою програмою).
Одночасно, при наявності тенденції до збереження типових моделей
квартету як класичного жанру, продовжуються модифікації його типової
моделі, що представлена через різноманітні техніки письма та їх
комбінаторні варіанти («Забута п’єса» для струнного квартету О. Гугеля,
«Білий квадрат» для струнного квартету С. Пілютикова).
У творчості харківських композиторів квартет представлений в цілому
аналогічно розглянутим вище стильовим етапам. Разом з тим, у кожному
окремому випадку спостерігаються особливості, що йдуть від регіональної
специфіки (про неї мова йшла у попередньому розділі даної дисертації) та
індивідуальних стилів авторів.
Слід зауважити, що у багатьох авторів-харків’ян усього по одному
квартету, але їхні твори відрізняються оригінальним прочитанням жанру,
його індивідуальним трактуванням, пошуком нових семантик тембру та
фактури. В інших випадках композитори регулярно звертаються до
квартетного жанру, створюючи своєрідні макроцикли, в яких реєструються
зміни, що відбуваються в системі їх індивідуального стилю. В цій системі,
якщо мати на увазі жанровий стиль квартету як твору для чотирьох струнносмичкових інструментів, важливо розрізняти аспекти авторського ставлення
до кожного з них. З урахуванням останньої обставини, а також керуючись
темою даного дослідження, зупинимося в подальшому на характеристиці
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використання альта в квартетах композиторів Харкова. Вибір творів при
цьому буде ґрунтуватися на окреслених в попередньому підрозділі дисертації
музично-художніх ідеях, що позначені як темброколористична, віртуознотехнічна та семантична в їх екстраполяції на темброву семантику альта.
Такий підхід представляється найбільш правомірним, оскільки дозволяє
виявити головні моменти, що відносяться до сфери альтового стилю, а через
нього розкрити й інші закономірності, що відносяться до загальних тенденцій
еволюції струнного квартету в Україні та Харківському регіоні.
Аналіз альтових партій у цілому ряді квартетів харківських авторів, у
тому числі згаданих у попередньому обзорі, показує, що, по-перше, цей
інструмент виступає в них як багатофункціональний у плані образносемантичних значень, по-друге, його тембр трактується як специфічний та
використовується для характеристик певної образної сфери – з градаціями
від оповідальності до екстатичної напруги. Семантика альтового тембру
розкривається через числені авторські ремарки, адресовані партіям даного
інструмента в нотному тексті. Часто зустрічаються такі вказівки як
espressivo, risoluto, appassionato, pesante (Квартет C-dur О. Жука), що уже
само по собі говорить про характер образів, що втілюються альтовим
тембром та переважанні в його трактуванні семантичної ідеї.
Іншого характеру ремарки зустрічаються у Квартеті Б. Яровинського
«Пам’яті Григорія Цицалюка» (cantabile у альтовому solo з II ч. та marcato у
активних темах, що відображає двоякість самої семантики memory). У
Першому квартеті М. Тіца представлено ремарки pesante та espressivo, що
відповідають епіко-драматичній манері оповідальності. У цьому ж, а також у
Третьому квартеті даного автора спостерігається тенденція до диференціації
альтового тембру з середини, що відображено у вказівках по використанню
струн (гра sul C у III ч. Першого квартету і у II ч. Третього квартету, що дає
своєрідний приглушено-напружений звук, який відрізняється від більш
відкритого,

що

видобувається

на

струні

G).

Подібна

семантична

диференціація, що досягається шляхом використання тембрових якостей
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різних струн альта, представлена і в квартетах інших авторів, які мислять
симфонічно,
семантичного

тобто

таких,

поля

які

інструментів

прагнуть

до

квартетної

розширення
партитури,

темброво-

подібно

до

оркестрової (гра sul C у кінці III ч. П’ятого квартету і sul G у кінці I ч.
Шостого квартету Д. Клебанова, sul D (II) – в I ч. Сюїти для струнного
квартету Г. Цицалюка).
В число семантичної диференціації альтового тембру у квартеті
входить і регістровка як така, зокрема використання максимально високих
звуків діапазону інструментів (Cis3 у Третьому квартеті М. Тіца, es3 у
П’ятому квартеті Д. Клебанова), що сближає семантичну модель, що
виокремлюється нами, з віртуозно-технічною.
Відзначимо, що один і той самий прийом чи авторська ремарка можуть
слугувати різним цілям, поставати як полісемантичні за смислом. Іноді цей
смисл повинен відшукувати сам виконавець-альтист, як це відбувається у
одночасному Квартеті «Вечір у горах» А. Гайденка, де у вступі представлено
альтове solo (Додаток, приклад 10), що імітує вірменський дудук, для чого
потрібно, по-перше, представити собі звучання, а потім втілити через вибір
відповідної ігрової позиції, характер vibrato, дотик смичка до струн, певну
швидкість його ведення. У результаті тема-монодія, доручена альту, повинна
бути ніби «безшовною», відповідати характеру духового інтонування
(зазначимо, між іншим, що даний Квартет представляє собою авторську
версію баянного дуету).
Особливий інтерес викликають альтові soli, що представлені у
квартетах харківських авторів у досить великій кількості (II ч. Квартету
«Пам’яті Григорія Цицалюка» Б. Яровинського, III ч. Квартету Г. Цицалюка,
Iч . Квартету № 1 «Ricordanza» А. Гайденка, I і III чч. Першого, III ч.
Третього

квартетів

В. Борисова,

I ч.

П’ятого

і

Шостого

квартетів

Д. Клебанова – Додаток, приклад 11). Сольні епізоди підкреслюють з, одного
боку, елемент віртуозної концертності, з іншого – призвані відтіняти певні
семантичні властивості альтового тембру та техніки, що відповідають
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характеру драматургічного задуму. Звідси – їх різноманітна образна
семантика, що охоплює, між іншим, досить типовий для альта діапазон
значень, від інструментального речитативу до декламації та ліричної
кантилени.
При всіх індивідуально-стильових відмінностях, квартети харківських
композиторів (причому, різних генерацій) у якості константи містять
семантичну ідею, що трактується, однак, у різних площинах. Наприклад, у
Квартеті для двох скрипок, альта і віолончелі Б. Севастьянова (2006)
представлено своєрідний синтез симфонізованого варіанту цього жанру, що
йде від Д. Шостаковича, з тенденціями неокласичного толку (якщо розуміти
під неокласикою синтез циклічної та поемної квартетної конструкції). У цих
умовах об’єднуючим елементом у розпізнанні руху та структуруванні форми
виступає прихована квазі-програмна сюжетика, про яку як про характерну
рису своєї творчості говорить сам композитор, відповідаючи на питання
автора даної дисертації: «Інструментальну свою музику охарактеризував би
як подієву, театральну, кіношну. Також виокремив би тягу до мелодизму. Не
мелодизму, а, скажімо, виражену, випуклу мелодику. Не люблю так звані
“загальні форми руху”»10.
У злитих у єдине трьох частинах (секціях) цілісної форми даного
Квартету альт представлено, в основному, на рівні мікродіалогів з іншими
інструментами.

Йому

доручаються

перші

проведення

конструктивно

важливих тем, наприклад, головної теми I ч (Додаток, приклад 12). Альтовий
тембр як своєрідний підсумовуючий представлено у коді, де цей інструмент
виконує широко розгорнуту меланхолійну мелодію, що виступає як епілог до
подій, котрі відбувалися раніше (Додаток, приклад 13).
Виявлення альтової семантики у даному Квартеті відбувається
контекстно, без виокремлення будь-яких мікрокаденцій, що характерні
значною мірою для віртуозно-технічної моделі жанру. Тут все будується на
10

З особистої розмови автора дисертації з композитором.
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мелодизмі, що ллється безперервно, за виразом самого Б. Севастьянова –
«випуклій мелодиці», що фактично ніде не переривається, а проводиться
ансамблево, полімелодично із рідкісними «спалахами» драматизму, гротеску
(як у мікрофрагменті «злого скерцо», що раптово виникає у ц. 5 умовного
фіналу). Альт у даному Квартеті бере участь, як і інші інструменти
ансамблю, у створенні «нейтральних» тембро-зон (В. Цитович), хоча «фони»
як такі майже ніколи не показані в окремих секціях форми, а виступають як
контрапункти до мелодичних ліній, що доручені різним інструментам та їх
парам (виокремимо як одну з найбільш яскравих, дует альта й віолончелі у
своєрідній каденції з Allegro rubato, де обидва інструменти звучать у
достатньо напруженій для них теситурі, що охоплює другу октаву – Додаток,
приклад 14).
Взірцем

поєднання

семантичної

та

віртуозно-технічної

ідей

у

квартетному письмі є квартети Д. Клебанова, що знав специфіку альтового
тембру і як виконавець. Всього у цього автора шість квартетів, що
створювалися протягом більш сорока років – з 1925 по 1968 роки. Кожен із
квартетів представляє собою певну віху у еволюції стилю композитора, про
що мова йдеться у статті В. Широкової [214], де квартетні опуси
Д. Клебанова розділені по трьом періодам, умовно позначеним як попередній
«учнівський» (Перший та Другий квартети), «кристалізаційний», коли
напрацьовувалися основні риси стилю автора (Третій та Четвертий квартети,
а також Скерцо для струнного квартету) та «стабілізаційний», завершальний,
коли «...індивідуальність та самобутність автора були визнані не лише в
українській культурі, але й за її межами» [214].
У віртуозно-технічному плані найбільш показовий, на наш погляд,
П’ятий квартет (1966), де, по-перше, альт «вплетений» у інструментальний
унісон-туті (це вже само по собі являється технічною складністю для
виконавців – Додаток, приклад 15) та виступає періодично у діалогах з
іншими інструментами (в тому числі у вигляді канонів з обома скрипками й
віолончеллю в I ч. – Додаток, приклад 16), по-друге, альту доручена функція,
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яку можна назвати організуючою в плані метроритму (альтове ostinato, що
використовується як стрижень руху форми при контрапунктуванні та
мелодичних рельєфах у партіях інших інструментів – Додаток, приклад 17),
по-третє, персоніфікації альтового тембру (розгорнуті альтові soli на початку
I ч., у коді-речитативі II ч. та у ряді фрагментів фінальної ІІІ ч. – Додаток,
приклад 18). До числа прийомів альтової віртуозності в цьому Квартеті
можна віднести використання крайніх висотно-регістрових позицій (es3 за
1 т. до ц. 2 партитури), квартові флажолети ІІ ч., pizzicato подвійними нотами
та акордами І ч., широкоохватні glissandi ІІІ ч.).
У

фіналі

цього

Квартету

альту

доручена

особлива

функція

звукозображальності, що віддзеркалює двоякість семантики даного Квартету
в цілому, де представлено характерну для світобачення Д. Клебанова
подвійність начал добра та зла. Перше символізує неофольклорний
компонент, а друге – сонорні ефекти. Альт активно бере участь і в тому і в
іншому, включаючись у гетерофонні моноритмічні «стрічки», а також
виконуючи

багаторегістрові

glissandi

–

Додаток,

приклад 19

(за

класифікацією В. Цитовича тут представлені «реальні» корінні темброві
властивості інструмента, що відрізняються від «нейтральних», «фонових»
[203]). Даний темброво-фактурний комплекс представлений у коді фіналу
П’ятого квартету, де підсумовується весь попередній розвиток музики, в
якому альтовому тембру належить одна з провідних ролей.
Якщо узагальнити, то представлене в даному творі Д. Клебанова
трактування альта перевищує рівень віртуозно-технічної ідеї, точніше,
віртуозність у вигляді різних темброво-фактурних амплуа інструмента
(сольних, ансамблевих, фонових) виступає у якості провідної естетичної
категорії, виходячи на семантикотворчий рівень.
Окремо

взята темброколористична

ідея

у

квартетному

письмі

харківських авторів представлена лише епізодично, на рівні декількох
конкретних творів і навіть їхніх частин. Це обумовлено причинами
стилістичного порядку, в числі яких різне розуміння колористики, що завжди
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присутня у тому або іншому музичному звучанні, але не завжди
акцентується. Наприклад, колорит (фонічні якості) притаманний і класичній
гармонії та фактурі, але не являється у них провідним у плані семантики та
формотворення. Інша справа – сонорна якість у звучанні музичного
матеріалу, а також сонористика, як техніка письма, що характерна для
творчості ряду композиторів ХХ століття. Мова йдеться про типологічну
систему, запропоновану Ю. Холоповим – «музика тонів–сонорика–музика
шумів», що взята за основу у статті О. Маклигіна про фактурні форми
сонорної музики [120, с. 130].
У квартетах харківських композиторів колористика проявляється,
перед усім, на рівні «музики тонів», через певні забарвлення звуку й засоби
звуковедення та звуковидобування. Це – інтенсивне використання таких
достатньо відомих у струнно-смичковій стилістиці засобів та прийомів як
тремоло, трелі, натуральні та штучні флажолети, гра con surdino, pizzicato
різних видів, glissando. У цілому всі вони, в поєднанні із тональним (або
розширено-тональним) письмом і опорою на теми-мелодії в розгортанні
матеріалу, складають лише додаткове забарвлення звукових комплексів, яке
часто виступає як стилізації під звучання народних ансамблів та
інструментів, пов’язаних із фольклорною практикою.
Такого роду темброву семантику альта можна зустріти у ІІ ч.
(«Увиванець») Сюїти для струнного квартету Г. Цицалюка (pizzicato альта,
другої скрипки та віолончелі, на фоні яких звучить танцювальна тема у
першої скрипки), у ІІ та ІV чч. Третього квартету В. Борисова (кругові
переключення-підхоплення

фраз,

що

виконуються

pizzicato

та

arco

інструментами квартетного ансамблю).
Що стосується «сонорики» та «музики шумів», то подібна колористика
представлена в квартетному письмі харківських авторів досить обмежено, що
свідчить про провідне значення у їх творчості семантичної ідеї, в її поєднанні
з віртуозно-технічною. Однак, «неокласика» та «неоромантизм», що мають у

135
якості своїх атрибутів семантичну та віртуозно-технічну ідеї, не являються
все ж єдиними у квартетному письмі представників харківської школи.
Прикладом цьому слугують «Мерехтіння для двох скрипок, альта і
віолончелі» О. Грінберга (1991). Тут використаний цілий спектр засобів, що
визначені

В. Мужчилем

звуковидобування

в

як
групі

нетрадиційні

(«модифіковані»)

струнно-смичкових

прийоми

інструментів,

які

зустрічаються у музиці композиторів ХХ століття [138].
Цікава сама назва, яку композитор дав своєму твору – «Мерехтіння».
Реалізації ідеї звукових «мерехтінь-вібрацій», як основній у даному творі,
підкорена вся шкала виписаних автором засобів та прийомів гри. Більшість
вказівок, що розшифровуються автором на першій сторінці партитури
(Додаток, приклад 20), відносяться до звуковидобування, зокрема – до vibrato
як основного репрезентанта «звукових мерехтінь». Воно представлено
декількома видами: vibrato lento, vibrato ordinario, molto vibrato.
Із прийомів звуковедення, що стосуються смичкової техніки, тут
використовуються, поряд з традиційними detache та legato, saltando,
акцентований штрих, що досягається шляхом сильного натиску смичка на
струну, звичайне sul ponticello, а також таке, яке пов’язано із положенням
смичка між sul ponticello та ordinario, sul tasto, а також pizzicato різних видів,
включаючи Барток-pizzicato, pizzicato і glissando вгору та pizzicato і glissando
вниз. Використовуються також, поряд з досить відомим прийомом col legno,
такі оригінальні способи звуковидобування як удар головкою гвинта смичка
по деці інструмента, удар подушечкою пальця по деці інструмента, удар
древком смичка по підгрифку, удар відкритою долонею по грифу, удар
пальцем лівої руки по струні у відповідному місці, удар смичка по підставці.
У зв’язку зі звуковою концепцією «Мерехтінь» важлива роль у них
також відводить tremolo, що представлено у різних швидкісних вимірах та
інтервально-площинних виразах – від звичайного до дуже швидкого, від
терцій та кварт до секст (альтові tremolo не перевищують об’єму тритону).
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Загалом усі прийоми, упроваджені О. Грінбергом, входять до групи
засобів сонорного письма, у рамках якого О. Маклигін виокремлює наступні
типи «якостей звучності»: утривалення (континуальність), пульсування,
одно- чи багатоголосність [120, с. 130]. Автор виокремлює шість фактурних
«форм»

сонорної

музики,

використовуючи

для

цього

метафоричні

визначення, що у нашому випадку цілком відповідають образно-звуковим
ефектам, що створюються у «Мерехтіннях» О. Грінберга. Із загального
переліку, виокремлених О. Маклигіним «форм» – точка, «розсип», лінія
(одноголосні форми), пляма, «потік», смуга (багатоголосні форми) [там само,
с. 130] – О. Грінберг використовує в основному «точки» та «розсипи». Інші
фактурні типи сонорики потребують, згідно з О. Маклигіним, впровадження
алеаторики, що в квартетній мініатюрі О. Грінберга не передбачалось.
Вертикальні

комплекси

(«плями»)

–

Додаток,

приклад 21,

що

виникають тут, побудовані по принципу мікрополіфонії (одночасне
поєднання різних неособливо «приурочених» один до одного мотивів та
ритмів), а горизонтальні лінії будуються переважно із застосуванням
пуантилістичної техніки (Додаток, приклад 22), що характерна для
мінімалізму (А. Пярт). При цьому зберігаються й елементи традиційного
квартетного письма, пов’язані з мелодичним тематизмом, лінеарними
контрапунктами, у тому числі, й імітаціями. Тут у якості прикладу можна
привести достатньо розгорнуте (за масштабами даної композиції) solo альта
із середнього розділу форми (Додаток, приклад 23), де інструмент показаний
у високій теситурі (найвища точка – fis3), що відповідає ідеї «витаючого»,
і, одночасно, інтонаційно напруженого звучання, яке йде від колористичної
ідеї квартетного письма, представленої у даному творі.
Зазначимо, що пріоритет колористики і сонористики, як її втілення, не
означає зниження ролі віртуозності і не суперечить семантиці звукообразів,
що тут створюються О. Грінбергом. У композиційному плані це показано
навіть через контраст сонорно-пуантилістичних крайніх розділів загальної
тричастинної композиції з більш традиційним мелодико-контрапунктичним
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середнім. У найбільш загальному значенні даний контраст відображає, як
видається, ідею мінливості та швидкоплинності подій та явищ оточуючого
нас життя, визиваючи певну естетичну реакцію композитора, який втілює
своє відношення до світу через доступне йому мистецтво інструментальних
звучань, у даному випадку, струнних.
3.3. Темброва семантика альта у сонатах харківських авторів
Термін «соната» сам по собі багатозначний та семантично багатоликий.
Його найбільш загальне значення виявляється у етимології слова – sonata (від
лат. – звучати). У своїх витоках поняття «соната» ототожнювалося з
інструментальною музикою взагалі (соната – гралась, а кантата – співалась).
Між цими двома сферами музикування історично відбувався взаємообмін. В
ньому спостерігалися різні «нахили» та «вектори», що направлені у процесі
еволюційної динаміки з одного боку, до розмежування цих сфер, з іншого –
до їх перманентного синтезування.
Історія сонати як музичного жанру була, за влучним висловом
Н. Горюхіної, «процесом впровадження сонатності в сонату» [49, с. 5], що
реалізовувалось через «канали» ладогармонії та фактури з наступним
«виходом» на рівень тематичного контрасту [там само, с. 9]. Принцип
сонатного мислення (сонатність) припускає опору на ідею «антитетичного
контрасту-єдності» (З. Лісса [112]), де у повному обсязі реалізується
діалектика

музичної

процесуальності.

Разом

з

тим,

соната

як

інструментальний жанр – феномен історично мінливий, що втілює у собі й,
навіть, як би реєструє магістральні процеси змін художньо-стильових
парадигм у музичному мистецтві академічного пласта.
Однією з причин плюралізму в сонатному жанрі являється специфіка
його видових репрезентацій. Мова йдеться про сонати для різних
інструментів, а також їх ансамблів, з яких історично найбільш стійкими були:
1) сольні сонати для багатоголосних гармонічних інструментів (органні
та клавірні сонати, а раніше – лютневі й віуельні);
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2) сонатні дуети для мелодичного інструмента (струнного, духового) у
супроводі клавіру.
Не зупиняючись детально на питанні стосовно сонати як типу
музичного мислення й жанру музики, про що написано достатня кількість
методологічно значимих робіт та навчальних посібників (Б. Асаф’єв [12],
Н. Горюхина [49], Т. Кюрегян [110], З. Лісса [112], В. Холопова [199],
С. Шип [213]), звернемося до стислої характеристики досліджень з альтової
сонати. Про цей видовий різновид мова йдеться у працях Е. Купріяненко
[109], де розглядаються політемброві ансамблі за участі альта періоду «пізнє
Бароко – Й. Брамс» та М. Карапінки [84], присвяченій розгляду жанрової
парадигми європейської сонати для альта і фортепіано XVIII–ХХ століть.
Витоком сонатного ансамблю (мається на увазі різноманітні види
сонатних композицій, що розрізняються за складом інструментів, за
кількісним та якісним критеріями [151]) слід вважати барочну тріо-сонату –
жанр, котрий Н. Харнонкур визначає як «паралельний concerto grosso» [190].
Головними ознаками цього жанру були:
1) камерність, що реалізується, однак, через диференціацію функцій
інструментів у ансамблі на провідну (два солісти) й акомпануючу
(basso continuo);
2) поступовий перехід на монотембровість, що реалізується через
використання інструментів струнно-смичкової групи у всіх трьох функціях
даного

типу

ансамбля,

які

утворюють

фактурну

тріаду

«провідний голос (-си)–контрапункт (-ти)–бас» (І. Бялий [28]).
З відмовою від генерал-басу, основною формою сонатного ансамблю
стає інструментальний дует, хоча цей тип ансамблю зберігається й у інших
видах. Основні з них розрізняються за критеріями [109, с. 7]:
1) родів музикування (камерність, концертність, оркестровість);
2) моно- чи політембровість.
Знадобився певний час, щоб з барочної інструментальної версійності
виокремилися стійкі темброві поєднання, в яких представлені в повному
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обсязі семантичні функції тембру та фактури різних інструментів. Це сталося
лише в епоху раннього Класицизму, звідки й починається шлях альтової
сонати,

представленої

парадигмою

альтово-фортепіанного

дуету

(М. Карапінка [84]).
Систематизуючи цей вид альтової сонати, М. Карапінка виокремлює
наступні критерії [84, с. 12–13]:
1) історико-стильовий, що визначається за співвідношенням сучасних
альтових сонат із традицією, де спостерігаються два підходи – відносна
консервативність й прагнення до виходу за рамки нормативності;
2) мовленнєвий («мовно-декламаційного висловлення»), що дозволяє
диференціювати альтові сонати ХХ століття на дві типологічні групи –
діалогічну та монологічну.
Як видається, дані критерії класифікації являються лише найбільш
загальними та не охоплюють усіх імовірних «точок відліку». Наприклад,
мова може йти про сонати, де на перший план виходить фактор драматургії, а
типові «жанрові кліше» (термін Л. Березовчук [18]) модифікуються за
рахунок програмності різних видів (Р. Шитикова [215]).
Допустиме

також

виокремлення

й

таких

критеріїв

як

«монументальність» та «камерність». У рамках жанру альтової сонати
виникають і різноманітні синтези цього жанру з концертом, сюїтою,
концертною п’єсою, поемою тощо.
Тут можливе також урахування фактору тембрової семантики альта,
котрий може виступати (якщо розглядати лише альтово-фортепіанний дует) в
наступних функціях:
1) домінантно-концертна (діалогічна структура й віртуозність);
2) домінантно-камерна (паритетність учасників дуету).
У монологічному різновиді альтової сонати на перший план можуть
виходити

і

якості

симфонізму,

реалізовані

через

«концептуалізм,

масштабність форми, прийоми та методи розвитку вихідних тематичних
імпульсів» [84, с. 13]. У діалогічній моделі, пов’язаній із концертним
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«змаганням-згодою» (Б. Асаф’єв [11, с. 220]), можуть втілюватися ознаки
симфонічної та камерної, що складає в цілому комплекс, який визначається
як «сучасна соната для альта і фортепіано».
Слід вказати також і на інші ймовірні варіанти альтової сонати –
сольну та ансамблеву. Вони складають, по-перше, предмет особливого
вивчення, що значно розширило б масштаби даної дисертаційної праці, подруге, в українській музиці (зокрема, харківської композиторської школи)
вони представлені достатньо обмеженою кількістю зразків. На цій основі
складно робити висновки стосовно національної специфіки феномену
«альтова соната» в цілому. Тому, у якості матеріалу, що аналізується, будуть
розглянуті

лише

альтово-фортепіанні

дуети,

створені

харківськими

композиторами в період 1980–2000-х років.
Перш ніж перейти до аналізу конкретних зразків, слід здійснити
невеликий екскурс в історію створення українських альтових сонат. На
основі наявних документальних джерел, довідників по Національній спілці
композиторів, матеріалів Музичного фонду тощо, автору даної дисертації
вдалось зібрати відомості про українську альтову сонату. Її першими
зразками можна вважати твори, написані у 1970–1980-ті роки. Це: Соната для
альта і фортепіано одеського композитора С. Орфеєва (1974); створена у
тому ж році київським автором О. Яковчуком одночастинна Соната-поема
для альта і фортепіано. У 1980-ті роки написано Сонату для альта і
фортепіано львівського композитора М. Волинського, дві Сонати киян –
Соната № 1 у двох частинах Ю. Іщенка та Соната Г. Гаврилець (обидві для
альта і фортепіано). У 1985 році з’являються Соната для альта solo
харківського композитора О. Щетинського, а в 1988 році – Соната для альта і
фортепіано

київського

композитора

С. Зажитька.

1990-ті

роки

були

ознаменовані появою Сонати для альта і фортепіано «Пасторальної»
львівського композитора Б. Фроляк та Сонати № 2 для альта і фортепіано у
чотирьох частинах Ю. Іщенка. Особливий інтерес до альтової сонати
проявляв В. Бібік, автор чотирьох творів у цьому жанрі – Соната № 1 для
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альта solo op. 31 (1977), Соната № 1 для альта і фортепіано ор. 72 (1988),
Соната № 2 для альта solo op. 136 (1999) та Соната № 2 для альта і
фортепіано ор. 137 (2000). В період із середини 1990-х – початку 2000-х років
з’являються сонати ще двох харківських авторів – Соната для альта і
фортепіано «Пам’яті Д. Клебанова» В. Птушкіна (1995) та Соната-поема для
альта і фортепіано Б. Севастьянова (2003).
Зразки сонат для альта і фортепіано харківських авторів, що обрано для
аналізу, базуються на наступних критеріях, котрі, як видається, виступають
як провідні у даному жанрі – сонати взагалі та альтової сонати зокрема.
Перший критерій – композиційна модель, що представлена як сонатацикл чи одночастинна соната-поема. Відзначимо, що тут можлива і проміжна
форма, коли циклічний твір насичено цілим рядом «скріплюючих» елементів,
що наближають його до наскрізного за типом розвитку, одночастинного.
Другий критерій можна визначити як домінантно-драматургічний чи
домінантно-композиційний.

Різницею

між

ними

є

переважання

індивідуальних драматургічних рішень (перший випадок) чи типової
композиційної схеми, в рамках якої розгортається драматургічний «сюжет»
(другий випадок).
В умовах сонатного жанру по різному реалізується і темброва
семантика такого інструмента як альт у поєднанні із фортепіано (якщо
розглядати тільки цей варіант альтової сонати). Основна ідея камерності –
рівнопотенційність інструментальних партій – тут виступає лише як
нормативна. На практиці темброво-семантичні функції інструментів –
«колористично-характерна»

та

«розрізнювальна»

(за

визначенням

Д. Клебанова [88]) – завжди виходять за межі паритетних відносин, у
результаті чого тип сонатного дуету, що вивчається, може виступати як:
1) домінантно-альтовий (з провідною роллю мелодичного інструмента
у драматургії та формотворенні);
2) домінантно-фортепіанний (з пріоритетом фортепіанної партії в
становленні форми).
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Поєднуючи всі перераховані вище критерії, зупинимося на трьох
зразках альтово-фортепіанного дуету, створених харківськими авторами, в
яких наглядно представлено основні «розпізнавальні знаки» даного жанру.
Це Соната для альта і фортепіано ор. 72 В. Бібіка, що репрезентує
монологічну симфонізовану модель жанру, де виокремлюється домінантнодраматургічне начало, основане на лірико-медитативному типі висловлення,
що реалізується у формі проміжній між двочастинним циклом та
одночастинною сонатою-поемою.
Соната «Пам’яті Д. Клебанова» В. Птушкіна репрезентує діалогічну
концертну модель жанру з виокремленням програмної ідеї «двосвіття» –
образ автора музики та образ об’єкту спогадів.
Соната-поема для альта і фортепіано Б. Севастьянова являє собою
пряме втілення одночастинної поемної камерної моделі засобами сучасного
композиторського

письма

(розширена

тональність

з

фрагментарним

використанням дванадцятитонових рядів).
3.3.1. Монологічна симфонізована модель (Соната для альта і
фортепіано ор. 72 В. Бібіка)
Як зазначалось раніше, Соната для альта і фортепіано ор. 72 В. Бібіка
(1988)

була

у

числі

перших

зразків

цього

жанру

в

харківській

композиторській школі (першою, наскільки відомо, тут була Соната для
альта solo О. Щетинського, створена у 1985 році). В. Бібік орієнтувався
одночасно на дві моделі сонатного жанру – циклічну (в Сонаті дві частини,
поєднані attacca) та одночастинну поемну (вся Соната виростає із однієї
теми-образу,

що

отримує

в

процесі

становлення

числені

жанрові

трансформації).
Моноінтонаційність (термін М. Тараканова [181]) реалізується через
монологічність висловлення, що характерна в цілому авторському стилю
В. Бібіка. Це означає вихід на перший план принципу наскрізного
симфонізованого розвитку, що відрізняється від камерності та концертності,

143
у яких превалює діалог. Останній у даній Сонаті представлений лише
епізодично, в той час, як акцент робиться на альтовій партії, в котрій
сконцентровані основні тематичні імпульси та якій належить пріоритет у
дуетному ансамблі (домінантно-альтовий тип сонати).
Однією з найважливіших стильових особливостей даної Сонати
являється використана в ній техніка письма, що наближується до сонорики
та, частково, алеаторики (остання представлена в ІІ ч.). Цей тип письма
привносить і відповідне семантичне навантаження, що заключає у собі
прагнення композиторів «...найбільш повно виявити і показати у всьому
різноманітті картину оточуючого світу, котра інтенсивно розширюється»,
бажанні «більш безпосередньо виразити різноманіття його барв, відобразити
все багатство емоційного та духовного лику людини нашого часу»
[120, с. 130].
Соната

ор. 72

В. Бібіка

належить

багато

в

чому

до

творів

експериментального характеру. З одного боку, тут діє романтична модель,
що визначає як світовідчуття автора, так і тип драматургії «кінцевої мети»
(М. Арановський [7]), властивої симфонічному мисленню. З іншого боку, за
цією моделлю стоїть витончене та вишукане авторське розуміння ролі звуку,
звучності як «самостійного елементу композиції» [120, с. 130].
Поєднання (навіть дещо парадоксальне) симфонізованої сонати та її
камерно-сонорного варіанту, розгорнутого драматургічного «сюжету» та
елементів різних жанрових форм, дискретності (навіть фрагментарності) та
континуальності у становленні форми, масштабності цілого та мінімалізму в
деталях – основні антитези, що діють в даній Сонаті.
Конструкція форми І ч. Сонати11 (Largetto, розмір 6/4, основна
тональність – розширений f-moll) лише у загальних рисах відповідає
диспозиції сонатної форми. Тут панує одна й та ж тема, що розвивається за
принципом «розосередженого тематизму» (термін В. Холопової), а розділи
11

Аналіз здійснено за партитурою, люб’язно наданою донькою композитора – Вікторією Бібік.
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форми більш точно можуть бути названі як секції однієї й тієї ж цілісної
структури. Всього їх у даній частині шість. Виокремлюються вони, в першу
чергу, за темповими, а також темброво-фактурними ознаками.
Перша секція (Largetto) експонує вихідний варіант моно-теми,
представлений у альта на фоні витриманих співзвуччь фортепіано (Додаток,
приклад 24). Тема заснована на мотивах трихорду в терції та тетрахорду із
закінченням на секундовому обороті з нижнім допоміжним звуком. Її
характерна особливість – «гальмуючий» ритм, при якому рух шістнадцятими
як би зависає на витриманому звуці солюючого альта в кінці кожної фрази.
При подальшій модифікації цієї теми-образу в рамках умовного розділу
головної партії І ч. буде зберігатися саме ритм, а мелодичний малюнок
піддається різноманітним змінам – власне інтервальним, у тому числі,
відомих як прийоми поліфонічного варіювання – обернення, ракоходи,
ракоходні інверсії.
Друга

секція

(Piu

mosso,

ц. 3)

представляє

собою

середину

тричастинної форми, у якій побудована головна партія. Тут поступово
відбувається функціональне переключення у альтово-фортепіанному дуеті –
фортепіано активізується, витримані звуки зміняються багатозвучною та
диференційованою фактурою, де поволі вибудовується тематичний рельєф у
вигляді поліфонічної контр-теми.
У момент досягнення «місцевої» кульмінації (8 т. від ц. 3, авторська
ремарка Molto con moto) звучить альтова зв’язка-каденція (Додаток,
приклад 25), після якої слідує секція Andante (ц. 4), де вихідна моно-тема
проводиться у фортепіано, а у альта утворюється похідний від неї
контрапункт у вигляді досить розгорнутої теми-мелодії широкого дихання
(авторська ремарка espressivo –Додаток, приклад 26). Це – показ теми
побічної партії, що в даній Сонаті прямо витікає із головної та сприймається
як її фактурний сегмент.
Даний матеріал за принципом континуальності викладу як би
вливається у нову секцію форми – Agitato (ц. 5). Розвиток музики
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націлюється до генеральної кульмінаційної вершини, що представлено
ступінчастим висхідним рухом до найвищої теситурної точки у альта (es3) на
загальному звучанні fff.
Після двотактової зв’язки-доповнення у фортепіано вступає п’ята
(передостання) секція форми І ч. (Animato, ц. 6), що об’єднує функції
розробки та репризи. Розвиток музики тут будується на діалозі альта та
фортепіано, і представляє собою типову фактуру камерної сонати з її
паритетністю

партій.

Однак,

досягнутий

баланс

досить

швидко

модифікується на користь концертного змагання, що представлено у репризікоді І ч. (Andante, цц. 8-9). Тут звучить прозоро-фактурний діалог, що
визначає наперед сонорику ІІ ч. Сонати – альтові фрази тремоло sul ponticello
у високому регістрі чергуються з моно-темою у фортепіано, котра
проводиться у збільшенні (восьмими) та стає тут фоном для медитацій
мелодичного інструмента, який націлюється вгору, на «територію скрипки» і
як би завмирає на витриманому натуральному флажолеті на струні А
(Додаток, приклад 27).
Друга частина Сонати (Allegro assai, розмір 3/4, основна тональність –
розширений es-moll, що дає у співвідношенні з f-moll I ч. секунду як
універсальну

основу

інтонаційного

конструювання

у

даній

Сонаті)

починається як стилізація під типовий швидкий фінал, характерний для
класичних

сонатних

циклів.

Використовується

і

відповідна

форма,

наближена до типової рондо-сонати, хоча й суттєво модифікована у плані
відсутності необхідних як мінімум трьох проведень рефрену (їх всього два –
в експозиції та в репризі форми, а всередині показані лише епізоди сонорного
типу, що чергуються).
Початкова тема тут як би поступово проривається, виходить на
стилістику токатного perpetuum mobile лише з декількох спроб. Це надає їй
дискретний характер, а в сюжетно-драматургічному плані означає наявність
супротивної сили, гальмуючої вільний розвиток активного музичного образу.
Більш або менш рівномірний рух стає тільки з ц. 13, де готується вступ теми
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побічнї партії (першого епізоду), що звучить у альта в ц. 14 (Додаток,
приклад 28).
Музика рефрену представляє собою фактично темпово та фактурно
модифікований варіант лейттеми з початку І ч. Це підтверджується
наявністю все того ж моно-ритму із чотирьох шістнадцятих, формула якого
передається від фортепіано альту. Звертає на себе увагу і присутність у
фактурі ударно-колокольних репетицій на одному й тому ж звуці, що
виникли вперше у коді-репризі І ч. (тт. 10–11 від початку теми II ч., Додаток,
приклад 29). Цей елемент далі стає основою сонорного звукопису, а також
символізує зупинку руху, гротескний образ, що втручається в тему ззовні.
Суттєво змінюються і мотиви із моно-теми. В них проявляється різна
інтерваліка з виокремленням ламентозної низхідної терції, котра як би
придушується трелями та тремоло, представленими у обох інструментів.
Комбінаторика мотивних модифікацій тут виключно різноманітна: вихідний
«будівельний матеріал» – група з чотирьох шістнадцятих – постає у нових
інтервальних варіантах, включаючи поєднання мелодичної, ритмічної та
гармонічної фігурацій, збільшення та зменшення, покази різних варіантів
викладу в одночасності та послідовності.
Активний концертний діалог інструментів лише на деякий час
призупиняється темою альта, яка означає проблиск лірики в загальному
потоці неспинного руху, що як би змітає все на своєму шляху. Подібний
драматургічний задум закономірно приводить до переорієнтації у типі
звукового письма – тематичні комплекси перетворюються в сонорні,
звучність йде з ритмоінтонаційної сфери в темброво-артикуляційну, виникає
алеаторика,

покликана

вказати

на

спонтанність

та

«випадковість»

отримуваних результатів, що залежить багато в чому від виконавця.
Вперше подібні звукоелементи з’являються у фортепіано (9 т. від ц. 13
– Додаток, приклад 30), де виписано «набір» із восьми звуків нижнього
пласта

фактури,

що

довільно

комбінується

виконавцем.

Далі

(5 т. до ц. 15, Додаток, приклад 31) горизонтальний сонорний комплекс –
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«звукова розсип» – перетворюється у вертикальний – «звукову пляму»
(О. Маклигін [120, с. 130]).
«Семантичний діалог» інструментів перетворюється у демонстрацію
цілого калейдоскопу сонорних прийомів. Це – альтове sul ponticello
(ремінісценція заключних тактів коди I ч.), вертикальна перестановка та
наступне поєднання двох фактурних пластів, що складаються з трелей та
фігурування шістнадцятими (цц. 16–18). Горизонтальні елементи фактури
(фігурації, трелі, тремоло) перетворюються у вертикальні, що доручені
фортепіано, а у альта подібний прийом «вертикалізації» викладу реалізується
через різні види glissando. Спочатку це звичайне glissando у великому
діапазоні в рамках виписаних крайніх точок (2 т. від ц. 17, Додаток,
приклад 32), згодом – висхідне та низхідне глісандування у двох варіантах:
а) від

визначеного

звуку

б) від

невизначеного

звуку

без

фіксації

(фіксується

лише

кінцевого
теситурна

результату;
зона

його

знаходження, Додоток, приклад 33). На glissando накладається ще й смичкове
тремоло, що утворює особливий тип сонорного двоголосся, котре належить
до числа новацій у використанні інструментів струнно-смичкогої групи ХХ –
початку XXI століть (В. Мужчиль [138]). Результатом показу комплексу
сонорно-алеаторних прийомів, у яких ніби розчиняється тематизм, стає його
поступове повернення у вигляді проведення основних мелодико-ритмічних
мотивів (всі вони походять від лейттеми) в ритмічному збільшенні (ц. 20–21).
Далі слідує новий епізод (ц. 22), другий у цій формі модифікованної
рондо-сонати, що представляє собою ремінісценцію моно-теми у тому її
варіанті, в якому вона звучала на початку Сонати, але зі зміною тональності
(es замість f) та ритмічному збільшенні (четверті замість шістнадцятих).
Характерно, що В. Бібік у цій частині Сонати практично не використовує
темпові зміни як такі, а регулює швидкість за рахунок змін метричної
пульсації, що надає музиці цілісність та організованість у плані звукової
архітектоніки.
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Дане проведення лейттеми можна вважати кульмінацією музики не
тільки ІІ ч., але й всієї Сонати. Це підтверджується динамікою та фактурою.
Окрім ff тут виникає фактурне ущільнення у вигляді гетерофонного
багатозвучного акордового пласта у партії фортепіано. Після цього (розділ
Pochetto meno mosso. Pesante, ц. 23) слідує своєрідний «фактурний предикт»
(термін Г. Ігнатченко [83]) до репризи основної теми ІІ ч., де виявляється і
підкреслюється ще раз її зв’язок із моно-темою (розділ Moderato, ц. 24).
Друге проведення рефрену суттєво модифікується за фактурою та
масштабом. Тут тематичний рельєф цілком доручено фортепіано, а альт
відтворює сонорні елементи (різнонаправлені вузькотеситурні glissando від
визначеного звуку), що взяті із середніх (сонорних) епізодів форми.
Міститься у репризі й відтворення логіки рондо-сонати: у новому
жанровому вигляді постає тема першого епізоду, що виконує роль теми
побічної партії (Moderato. Limpido, ц. 28). Драматургічна функція цього
розділу – катарсис, вихід за межі аффектних модусів-станів у сферу тиші,
спокою, що асоціюється у музиці В. Бібіка з пленером. Альту доручено
розгорнуту кантиленну мелодію, що розвивається вгору «уступами»,
непохитно рухається до вершини, що приходиться на флажолетний звук fis3,
котрий витримується на протязі п’ятнадцяти тактів. У партії фортепіано
спочатку звучать як би відзвуки подій, що відбувалися раніше («колокольні»
звучності у вигляді тематичних гармоній, що збирають у вертикаль
мелодичні мотиви альтової теми), а потім відбувається повне розчинення у
тишині на тематично та тонально значимому квінтнонакорді із e, h, fis –
комплексній тоніці даного твору, що звучить на фоні альтового флажолету.
У жанрово-стилістичному плані Соната В. Бібіка, як зазначалось, може
бути названа монологічною симфонізованою і домінантно-альтовою. Всі
основні тематичні імпульси спочатку звучать у альта, а фортепіано або
підтримує їх тематичними гармоніями та контрапунктами, або виступає як
антагоніст альтової семантики на мікрорівні – рівні фраз та мотивів.

149
Звертає

на

себе

увагу

достатньо

широкий

спектр

прийомів

композиторської техніки, що застосовані тут В. Бібіком. Окрім розширеної
тональності у дусі Д. Шостаковича у Сонаті виявляються риси авангарду-ІІ,
пов’язані із сонорикою і, навіть, алеаторикою. Поєднання цих тенденцій у
авторському письмі В. Бібіка приводить до значного розширення тембрової
семантики альта, якому у даній Сонаті доручено теми-образи та звучності
найрізноманітніших властивостей та характеру – від традиційних для нього
медитацій та стриманої лірики до сонорного звукопису, що відповідає
нормативам «музики шумів».
Все це відображено і через прийоми виконавської техніки: альт у
даному творі постійно змінюється у своїх тембрових амплуа, що зумовлює і
зміну штрихів та прийомів гри, котрі виконавцю необхідно підпорядковувати
загальній логіці композиційно-драматургічного розвитку, представлену через
цілу систему «скріплюючих» елементів у фактурі та тематизмі (наявність
лейттеми, похідних лейтмотивів, тематичні «арки», поліфонічні варіювання –
збільшення,

зменшення,

ракоходи,

вертикальні

та

горизонтальні

перестановки, полі-штрихова техніка, у тому числі, і накладення штрихів та
прийомів гри в партії самого альта).
3.3.2. Діалогічна концертна модель (Соната для альта і фортепіано
«Пам’яті Д. Клебанова» В. Птушкіна)
Перше виконання (1995) Сонати «Пам’яті Д. Клебанова» В. Птушкіна
відбулося у залі Харківської філармонії (партію фортепіано виконував сам
автор, а партію альта – Є. Амстібовський). У даному аналізі ми орієнтуємося
на фондовий запис Сонати у виконанні С. Кулакова (альт) та автора
(фортепіано).
У першу чергу звертають на себе увагу особливості жанру Сонати,
котра належить до стилістики memory. Однак, в трактуванні останньої у
В. Птушкіна,

поряд

з

типовими

рисами

(програмність,

прихована

сюжетність), присутній і глибоко особистісний момент. Композитор пише
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музику про свого вчителя, а також про себе. Звідси – «двосвіття», характерне
для меморіальної тематики в цілому, яка реалізується у даному випадку на
темброво-семантичному рівні через співвідношення фортепіано (образ автора
музики як піаніста за виконавською спеціалізацією) та альта (образ
Д. Клебанова – скрипаля та альтиста за виконавським профілем).
Відзначимо також і більш загальний момент: темброва семантика альта
в Сонаті у повному обсязі відповідає його основному амплуа, котре склалося
у романтичній музиці. Це – поєднання «теплого оксамитового тембру» з
«трагічною образністю» [60, с. 109]. Альт був для самого Д. Клебанова (за
його власними словами) «інструментом скорботи» [там само], що у повному
обсязі відображено у трактуванні цього інструмента в меморіальній Сонаті
В. Птушкіна.
Слід, однак, підкреслити, що жанр memory виступає для композитора
лише як базова платформа створення симфонізованої концепції. Звідси –
наявність у даному творі «жанру другого плану» (О. Зінькевич [76]) – сонатипоеми, що має у витоках симфонічну модель. Це відображено не тільки у
двоплановості драматургічного рішення, але й через семантичну бінарність
композиційної структури.
З однієї сторони, композитор використовує двочастинний цикл з
темповим контрастом (I ч. – Moderato, II ч. – Vivo), що відсилає до класичної
моделі, взятої на озброєння і романтиками. З іншої сторони, контраст між
частинами Сонати означає їхню єдність, представлену як дві сторони одного
й того ж цілісного образу, що поєднує «спогад» і «реальність», об’єктивність
розповіді та романтичний пафос. Це створює, поряд з явним «нахилом» в
сторону концертної діалогічності, наративність музичного оповідання,
близького, скоріше, не літературному, а театральному зображенню та
вираженню. Тут позначається, як видається, досвід праці В. Птушкіна у сфері
театральної музики, де необхідна «точність попадання» в емоцію або
сценічну ситуацію, яка моделюється, що в «чистій» інструментальній музиці
реалізується через жанрові трансформації у тематизмі та фактурі.
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Разом з тим, «театральна дискретність» в сонатному жанрі має
поєднуватися з наскрізною континуальністю, що наглядно простежується
вже в рамках І ч. Сонати12. Вона починається з експонування лейттеми –
основного музичного образу, що відповідає семантиці жанру memory
(Додаток, приклад 34). Альт веде мелодію широкого дихання, побудовану на
комплексі декламаційних та пісенних інтонацій зі своєрідною модуляцією з
перших у другі (їх поєднання розкривається вперше у 8 т. теми). Загальна
семантика експонованого тут комплексу інтонацій – «плач» та «ламентації» в
поєднанні фольклорних та академічних витоків.
Зі вступом фортепіано (ц. 1) починається фаза варіантного розвитку
теми у обох інструментів, підсумком котрого стає поява теми побічної партії
(І ч. написана у вільно трактованій сонатній формі з розгорнутою розробкою
та скороченою репризою). Матеріал теми побічної партії (5 т. від ц. 2,
Додаток, приклад 35) виникає на основі похідного контрасту: її вихідні
інтонації сприймаються як продовження «плачевого» мотиву з основної
теми, представленого у новій семантичній якості (зміна ладового забарвлення
зі зміщенням на малу секунду – модуляція з f-moll в однотерцієвий E-dur,
трактованими в дусі розширеного ладу).
Секундові інтонації складають лейтінтервальну основу практично всіх
мелодичних та гармонічних (вказаний вище тональний здвиг на секунду)
утворень Moderato, символізуючи відчуття скорботи у його різних відтінках,
для чого секунди представлені і як мала, і як велика, а також у різних
напрямках руху та оборотах оспівування опорних тонів.
У розвитку побічної теми провідну роль відіграє характерний мотив
другого елементу лейттеми, заснований на своєрідному «гальмуючому»
ритмі, що відсилає до плачової речитації. Цей мотив передається з партії
альта до фортепіано з одночасним вертикальним, а потім горизонтальним
ущільненням
12

фактури.

Фактурне

crescendo

(вертикаль)

представлено

Аналіз здійснюється за виданням: В. Птушкін Соната для альта і фортепіано : рукопис.
Укр. відділення муз. фонду. Харківське обласне відділення. Харків, 1995.
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подвійними нотами у альта, а фактурне accelerando (термін Г. Ігнатченко
[79, 80]) – ущільнення викладу по горизонталі за допомогою трелей (в обох
інструментів) та подальшим введенням гамоподібних пасажів секстолями
(ц. 3). На гребні цієї динамічної хвилі вступає розділ Allegro risoluto (ц. 4), що
має нову жанрову трансформацію вихідної теми Moderato. Звучання альтовофортепіанного дуету перетворюється у своєрідний марш-токату, заснований
на тріолях та пунктирах безкінечного, як би кружляючого руху, з якого
виокремлюються окремі мотиви та більш розгорнуті фрази. Партії
інструментів то зливаються в tutti, то роз’єднуються за принципом
контрапункту. Виникає каденція, що базується на концертному діалозі,
котрий вказує на наявність цієї складової (концерт) у даній Сонаті.
Із особливостей трактування альтового тембру та техніки тут
виокремлюється, поряд з віртуозною орнаментикою, використання високого
регістру

інструмента,

що

ілюструє

семантику

відчаю,

викликану

«невідворотністю фатуму» [60, с. 111]. У цю ж семантичну площину
спрямовані ефекти динамічних наростань на витриманих звуках, що
створюють алюзії на «злі скерцо» із квартетів та симфоній Д. Шостаковича.
Великі

масштаби

каденційно-розробкового

розділу

закономірно

приводять до скорочення репризи форми. Їй передує декілька перехідних
секцій, що позначені ремарками: Poco tempo I (функція поступового
повернення до вихідного образу частини, репрезентованому альтом);
Andante molto (функція авторського коментарю, для чого використовується
солююче фортепіано – носій «образу автора» даної Сонати); Piu mosso
(функція ще однієї жанрової модифікації лейттеми Moderato, на цей раз у
дусі гротеску, показаного через артикуляційні засоби – трелі, маркатний
штрих, sforzando); Largo (функція передчуття лейттеми у репризі, що
представлена через «траурну пісню» альта з характерними трелями, котра
імітує голос, що переривається, та рівномірний рух акордами у фортепіано в
стилістиці marcia funebre).
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Реприза форми Moderato сприймається, разом з експозицією, як «арка»,
що обрамлює масштабну розробку, в якій сконцентровано основні
«драматургічні події», показані через жанрові трансформації лейттеми та її
елементів. Саме тому в репризі відсутня як така тема побічної партії, котра у
цій частині стоїть осторонь і зображає образ світлої мрії. Функція Moderato
за семантикою, що репрезентував автор, не передбачала такого завершення.
Значення репризи – повернення початкового стану, пов’язаного із
стилістикою ламенто, але вже в новій, як би вільній, узагальненій якості.
Лейттема показа у альта, але вже не solo, як у експозиції, а на фоні тріолей
фортепіано, взятих із початку розробки.
Смисл музичних подій, котрі відбуваються у репризі, розкривається
через образ альта, що «парить» та поступово підіймається все до більш
високих регістрових точок. Від розгорнутої лейттеми, яка проводиться в
основній тональності (розгорнутий f-moll), залишається лише характерна
«гальмуюча» поспівка з ламентозною малою терцією, що в свою чергу йде у
висхідні

малі

секунди

та

«повисає»

на

gis2

–

пониженій

сексті

субдомінантового акорду f-moll.
Друга частина Сонати представляє собою, з одного боку, продовження
розвитку І частини, що дозволяє угледіти у формі цілого принцип сонатипоеми, з іншого боку, утворює контраст до першої, перш за все, темповий
(Vivo після Moderato), а також жанровий і, частково, тематичний. Форма Vivo
– сонатна з епізодом замість розробки. Одночасно тут здійснюється типовий
для фінальних частин сонатного циклу ретроспективний показ тем, що
прозвучали раніше. Унікальність даної форми (як по суті, й у формі
Moderato) – відсутність у репризі теми побічної партії, котра заміняється
кодою на основі матеріалу із початкової лейттеми. Не зупиняючись детально
на аналізі тематичної та композиційної структури Vivo, відзначимо, що
експозиція цієї частини відображає лінію інструментального змагання-згоди
(Б. Асаф’єв про концерт), котра у програмному задумі даної Сонати
реалізується через образне «двосвіття» альта й фортепіано.
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Особливістю Vivo є, на відміну від Moderato, драматургічна злитість
цих образів, що показано через емоційно-напружену, але об’єктивно
забарвлену (жанр скерцо) першу тему (Додаток, приклад 36), у викладенні
якої превалює альт, а фортепіано йому лиш вторить. Сольно-концертна
функція альта при вступі другої теми (ц. 4, авторська ремарка Dolce)
спочатку передається фортепіано, а згодом слідує своєрідний «діалог згоди»
обох інструментів, що завершує експозицію форми у світлих схвильованих
тонах. Невелика фортепіанна каденція-зв’язка (6 т. до ц. 5, Додаток, приклад
37) як би вливається в епізод Meno mosso rubato (ц. 5, Додаток, приклад 38) –
ліричний центр всієї даної сонатної композиції. Основний жанр, який
модулюється тут композитором – ноктюрн, свідченням чого є гомофонна
фактура,

котра

організована

за

законами

камерного

жанру

через

рівнопотенційність партій, кожна з яких позмінно переходить з функції
рельєфу на фон. В процесі цього діалогу починають поступово з’являтися
предвісники репризи, а також коди. Наприклад, після досягненої кульмінації
(b2 у партії альта – 4 т. від ц. 8), раптово слідує «прорив» першої теми, а далі
в партії альта поволі вимальовуються контури лейттеми Сонати, яка буде
використана у репризі Vivo замість випущеної другої теми. Такий
композиційний прийом дозволяє В. Птушкіну, по-перше, уникнути тривалих
повторів, по-друге, підкреслити наскрізний характер розвитку образів даної
Сонати, побудованої на програмній монотематичній основі.
У стилістичному плані Соната тяжіє до неоромантичної лінії, але в її
рамках вбачаються риси інших історичних стилістик – класичної та барочної
[60, с. 112]. Об’єднуючу й, одночасно, роз’яснюючу функцію в Сонаті
виконують інструменти. Альт характеризує узагальнено образ об’єкту
меморіального оповідання, відображаючи останній через свою тембровофактурну семантику (висока теситура, трелі, штрихові комбінації, подвійні
ноти тощо). Фактура фортепіанної партії узгоджується з альтовою і як би
доповнює її цілим комплексом тембрових прийомів квазі-оркестрового
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колориту (широкий охват регістрів, чергування legato і marcato, динамічні
зрушення, трелі, glissando, tremolo тощо).
3.3.3. Поемна камерна модель (Соната-поема для альта і
фортепіано Б. Севастьянова)
Соната, що далі аналізується, представляє собою твір, у якому, з одного
боку, враховуються традиції певної жанрової моделі, у даному випадку,
одночасної романтичної сонати-поеми, з іншого боку, реалізується ця модель
засобами сучасної музичної мови. Цей принцип М. Тараканов, маючи на
увазі жанр симфонічної поеми, визначає як «нове життя старої форми» [181].
Соната була створена у 2003 році і тоді ж виконана у Києві
С. Кулаковим (альт) та Б. Севастьяновим (фортепіано). На запитання автора
даної дисертації щодо характеру задуму Сонати композитор відповів, що
вона «не є програмним твором» (і це суттєво відрізняє її від романтичної
сонати-поеми. – Г. К.), а в області письма тут використано «фрагментарно
дванадцятитонові ряди – але це не серійна техніка і не додекафонія»13.
Композитор виявляє і свій пієтет по відношенню до альта, який він вважає
«недооціненим, але тембрально дуже своєрідним інструментом, що здатний
виконувати функції, котрі непідвладні скрипці чи віолончелі».
Загальний характер музики Сонати-поеми можна визначити, як лірикодраматичний.

Використовуючи

техніку

дванадцятитонових

рядів,

композитор підкреслює експресивний характер звукових комплексів, що
відображено вже у вступі (1–16 тт., Додаток, приклад 39)14. Тут представлено
у послідовному чергуванні два контрастних образи.
Перший – кантиленний альтовий, організований у звуковисотному
відношенні на основі розширеної тональності з явною опорою на тонічний
центр А (це підтверджується й гармонічним кадансуванням у коді Сонати, де

13

Із особистого інтерв’ю з Б. Севастьяновим.
Аналіз здійснюється за партитурою, що надана Б. Севастьяновим (рукопис).

14
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представлена послідовність акордів у тональності A-dur, навіть кадансовий
квартсекстакорд, що звучить досить несподівано).
Другий – доручений фортепіано дванадцятитоновий ряд, котрому
надана авторська ремарка misterioso. Очевидний внутрішньо-тематичний
контраст, типовий для вступів до романтичних сонат-поем, втілений
композитором тут через співвідношення розширено-тональної та вільної
атональної звуковисотних формул.
Далі слідує перша з п’яти секцій форми, що тут являє собою вільно
організовану сонатну структуру тричастинного типу у вигляді двотемної
експозиції, розробки та динамізованої репризи. Секція головної партії
(Piu mosso, 17–30 тт., Додаток, приклад 40) репрезентує активний образ,
побудований на ударних звучностях токатного типу з підключенням
відповідних штрихів (односпрямоване акцентоване detache подвійними
нотами та акордами і штрих martele у альта, аналогічні за звуковим
результатом засоби гри в багатозвучній фактурі фортепіанної партії).
Швидко досягнута кульмінація різко змінюється новою секцією форми,
в котрій викладається матеріал побічної партії (Andante, 31–47 тт.; авторські
ремарки – tranquillo для фортепіанної партії, dolce – для альтової, Додаток,
приклад 41). Тут по вертикалі поєднані два образи – «хорал» у вигляді
моноритмічних акордів фортепіано, що відсилають до відповідної семантики
(православні церковні піснеспіви) та розгорнута інструментальна кантилена
альта, котра побудована на матеріалі дванадцятитонового ряду зі вступу.
Альтова тема-мелодія звучить на фоні акордів тріолями в фортепіанній
партії, що поступово підіймаються вгору, виникнення яких не складно
визначити. Це – один з елементів теми головної партії, що свідчить про
наявність в експозиції Сонати похідного контрасту в чергуванні тем-образів,
показаного, в даному випадку, через наскрізний розвиток фактурного
компоненту.
Перед початком розробки слідує достатньо розгорнутий монологкаденція солюючого альта (Ad libitum, 48–67 тт., авторська ремарка dolce,
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Додаток, приклад 42). Функція цього сегменту форми може бути визначена
як зв’язуюча, на що вказує своєрідна «залишковість» ритму тріолей з
експозиції форми.
Власне

розробкова

секція

форми

починається

непомітно,

народжуючись з ремінісценцій окремих мотивів з розділу головної партії.
Поступово накопичується й темп (accelerando); в фактурі з’являються
активні токатні елементи, одночасно відбувається й фактурне ущільнення,
що в результаті призводить до генеральної кульмінації форми, розгорнутої за
масштабами (80–92 тт.; авторські ремарки ff, marcato, poco accelerando).
За принципом, вже показаним раніше (перехід від експозиції до
розробки), далі слідує новий сольно-альтовий «коментар» до музичних подій
(98–104 тт., Додаток, приклад 43). Він передує репризному поверненню
матеріалу головної партії, котрий суттєво видозмінюється регістрово та
фактурно, перетворюючись у потік безперервного руху, що представлений в
поліритмічному поєднанні трьох партій – власне альтової та двох партій
фортепіанного викладення (партії правої та лівої рук піаніста). У цей потік
звукового руху вливається й матеріал Andante (побічна партія), що
поєднується з ритмо-інтонаціями головної теми по вертикалі.
Далі слідує заключна секція форми Сонати, що виконує функцію коди
(Moderato molto, авторська ремарка в партії альта dolce, 136–150 тт.). Тут
попередній розвиток не підсумовується, а як би завершується: «все
повертається на круги своя». Це відображено через поєднання «хорала», що
звучав раніше (партія фортепіано у вступі та Andante з експозиції форми) та
альтової теми з самого початку вступу, яка символізує у стислому вигляді
ліричний модус-стан Сонати-поеми.
Заключні

п’ять

тактів

Сонати

являють

собою

ремінісценцію

дванадцятитонового ряду, використаного у вступі. Властива його звучанню
експресія та невизначеність підкреслюються прийомом гри sul ponticello у
альта (Додаток, приклад 44). Музика як би переходить із часу в простір та
згасає в його безкінечних межах.

158
З точки зору специфіки виявлення в даній Сонаті тембрової семантики
альта, слід відзначити, перш за все, його домінуючу роль в дуеті з
фортепіано. Це не означає порушення типового для камерної музики
паритету ансамблевих партій. Альт майже завжди виступає у функції
рельєфу, в той час, як фортепіано в більшості випадків виконує функцію
фону-контрапункту. Доказом цьому можуть слугувати дві сольні альтові
каденції, що поєднують, та, одночасно, роз’єднують розділи форми.
Альт у Сонаті показаний у різних тембрових амплуа – від ліричної
кантилени

до

активної

речитації-декламації;

від

низького

(майже

віолончельного) регістру – до високої (скрипічної) теситури (найвища точка
des3 у генеральній кульмінації). Переключення цих артикуляційно-звукових
параметрів відбуваються як поступово, так і subito, що створює специфічні
складнощі для виконавців альтової партії. Використовується також альтове
багатозвуччя (подвійні ноти, акорди), котрі представлені в мікродіалогах
альта і фортепіано. У якості особливого прийому гри використовується
тільки sul ponticello, що відображає ту ж інструментальну кантилену в
особливому тембровому (в даному випадку – «містеріозному») висвітленні.
Фортепіанна артикуляція в Сонаті-поемі узгоджується з альтовою та
створює з нею єдиний темброво-фактурний комплекс, хоча, як уже
зазначалось, альт в ньому все ж домінує. Це підтверджується й наведеними
вище словами автора музики, який, створюючи альтову сонату, орієнтувався
на особливий тип тембральності цього інструмента, здатного виконати свої
функції, що не співпадають ні зі скрипкою, ні з віолончеллю.
Висновки до Розділу 3
Для аналізу таких ансамблів за участю альта, як квартет та соната,
необхідно було звернутися до характеристики цих жанрів, що розуміються у
контексті камерного ансамблю як, з одного боку, система жанрів (за
визначенням І. Польської), з іншого – одинична жанрова модель – елементжанр (за визначенням К. Дальхауза та Г. Дауноравічене).
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Стабільне значення квартету у системі камерно-інструментальних
жанрів можна пояснити цілим рядом причин. Серед них виокремлюється як
загальні,

філософсько-світоглядні

(сакральна

символіка

числа «4»,

відображена на онтологічному та естетичному рівнях), а також власне
інтромузичні, які походять від загальних у генезисі.
Серед останніх – характер історико-стильової еволюції камерних
жанрів у напрямі від недиференційованої багатоваріантності (виконавська
версійність та кількісна різноманітність) через трійчасті моделі (тріо соната)
до діалогічних (соната з басом), а далі – квадричних, тобто власне квартетних
(за М. Мироненком).
Слід враховувати також таку важливу детермінанту інструментальної
квартетності, як природний розподіл вокальних голосів на чотири партії, що
зберігається у підсвідомості на інтоітивному рівні і завжди виступає як
складова сприйняття будь-яких інструментальних звучань.
Нарешті, саме струнний квартет був основним репрезентантом
камерно-інструментальної музики віденських класиків, де він виступав як
еквівалент симфонії і фактично був їх супутником, що позначилося як на
змістовних (симфонічна якість квартетів), так і на композиційно-структурних
(циклічна побудова, семантичний розподіл частин) особливостях даного
жанру у всій багатоманітнсті його трактувань.
Відзначено, що струнний квартет у процесі еволюції (Класицизм –
Новітній час) пережив різноманітні модифікації та «модернізації», але зберіг
свої константи, що стосуються, в основному, функціонального рівня жанру –
способу виконання, складу учасників.
Здійснений у даному розділі дисертації історико-стильовий огляд
засвідчив, що константи та змінні жанру струнного квартету у музиці
ХХ століття

групуються

на

основі

трьох

музично-художніх

ідей:

1) темброколористичної, де акцент робиться на темброколориті у вигляді
трактування квартетних голосів як барв загальної звукової картини (квартети
Б. Бартока, А. Берга, Е. Віла-Лобоса, Г. Бацевич); 2) віртуозно-технічної, де
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підкреслюються сольна віртуозність кожного з інструментів, а також
майстерність
(квартети

виконавців

П. Гіндеміта,

у

ансамблевому

М. Регера,

«змаганні-концертуванні»

А. Шенберга);

3) семантичної,

де

виокремлюються специфічні темброві амплуа інструментів, які несуть
достатньо

стабільне

образно-емоційне

навантаження

(квартети

Д. Шостаковича, Р. Глієра, М. Мясковського).
Виокремлені тут музично-художні ідеї квартетного жанру представлені
і

у

творчості

харківських

авторів.

Їх

репрезентантами

являються

представники різних генерацій та естетичних поглядів, а також часових
періодів:
– неокласичного (1920–1950-ті роки), з розподілом на внутрішні
стилістичні вектори – скрябінсько-імпрессіоністський, «сучасницький»,
фольклористичний (Перший та Другий квартети В. Борисова, Другий квартет
М. Тіца, Варіації для квартета С. Богатирьова тощо);
– неофольклористичного з рисами стилістики модерну (1960–1980-ті
роки), що характеризується освоєнням сучасних на той період технік письма,
експериментами у сфері трактування квартетних тембрів, а також подальшою
розробкою глибинних пластів національного фольклору (Третій квартет
М. Тіца, Сюїта для струнного квартета Г. Цицалюка);
– постмодерністського (1990-ті–2000-ні роки), у якому поєднуються
ознаки двох попередніх, що представленні як окремо (різні твори), так і у
рамках одного й того ж квартету («Забута п’єса» для струнного квартету
О. Гугеля, «Білий квадрат» для струнного квартету С. Пілютикова тощо).
Відзначено, що темброва семантика альта у квартетах харківських
композиторів багатоманітна, що відображено, зокрема, у авторських
ремарках: espressivo, risoluto, appassionato, pesante (Квартет C-dur О. Жука,
Перший квартет М. Тіца), cantabile, marcato (Квартет Б. Яровинського
«Пам’яті Григорія Цицалюка»).
З авторськими ремарками узгоджується і регістровка, котра в цілях
досягнення якості експресії часто сягає найвищих меж (Третій квартет
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М. Тіца,

П’ятий

квартет

Д. Клебанова).

Темброва

семантика

альта

розкривається і в його численних soli, де інструмент поєднує в собі три
вирізнені вище музично-художні ідеї (II ч. Квартету Б. Яровинського,
III ч. Квартету Г. Цицалюка, I та III чч. Першого, III ч. Третього квартетів
В. Борисова тощо).
У якості зразків втілення альтової семантики в рамках даних ідей у
дисертації спеціально розглянуто квартети Б. Севастьянова (семантична ідея
жанру),

Д. Клебанова

(віртуозно-технічна

ідея),

О. Грінберга

(темброколористична ідея).
Зазначено, що у Квартеті Б. Севастьянова відбувається злиття
циклічної та поемної моделі жанру, а в основі драматургічного розгортання
форми укладено полімелодизм («випукла мелодика», за словами самого
автора), що розуміється широко та, котрий реалізується через стійкі темброві
амплуа інструментів, у тому числі й альта, які вступають між собою у
мікродіалоги (камерно-концертний принцип у квартетному письмі).
Темброва семантика альта у П’ятому квартеті Д. Клебанова пов’язана з
законами камерного ансамблю у вигляді рівноправності партій інструментів.
Альт у цьому квартеті, по-перше, представлено в унісонах-тутті з іншими
інструментами і виступає періодично у діалогах з ними (у тому числі, у
вигляді канонів), по-друге, йому доручена організуюча функція у плані
метроритму (альтові ostinato як витоки поступального руху форми всіх
частин), по-третє, здійснена персоніфікація альтового тембру у вигляді
розгорнутих soli (початок I ч., кода-речитатив II ч., ряд фрагментів фіналу).
До прийомів альтової віртуозності у даному Квартеті належить використання
високих позицій (es3 у I ч.), квартових флажолетів (II ч.), pizzicato подвійними
нотами та акордами, широкоохватних glissandi (III ч.).
З

приводу

«Мерехтінь»

О. Грінберга

як

зразка

втілення

темброколористичної ідеї у квартетному письмі зауважено, що в загальній
стилістиці квартетів харківських авторів даний твір виступає як унікальний
(у більшості випадків темброколорит не акцентується, а виникає в рамках
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втілення

віртуозно-технічної

та

семантичної

ідей,

як

у

квартетах

Б. Севастьянова і Д. Клебанова).
Художня ідея «Мерехтінь» затребувала спеціальних прийомів її
темброво-технічного втілення, описаних автором у партитурі стосовно всіх
інструментів, у тому числі й альта. Це – різні види вібрато (vibrato lento,
vibrato ordinario, molto vibrato); pizzicato різних видів, включаючи Бартокpizzicato, pizzicato й glissando вгору та pizzicato й glissando вниз; серед
оригінальних прийомів, поряд з відомим col legno, використовуються удари
головкою гвинта смичка по деці інструмента, подушечкою пальця по деці,
древком смичка по підгрифку, пальцем лівої руки по струні у зазначеному
місці, смичка по підставці.
Відзначено, що за стилістикою «Мерехтіння» О. Грінберга належать до
сфери сонористики з виокремленням у фактурі трьох основних звукокомплексів – «точок», «розсипів» та «плям» (О. Маклигін), представлених
переважно у крайніх частинах тричастинної композиції. Вертикальні
комплекси

(«плями»)

побудовані

за

принципом

мікрополіфонії

(як

вертикалізація «розсипів»), а горизонтальні будуються на пуантилістичній
основі. Зберігаються й елементи традиційного квартетного письма, пов’язані
з мелодичним тематизмом та лінеарним контрапунктом (середній розділ
форми, де звучить розгорнуте альтове solo у високому регістрі, що
символізує

модус

«витаючого»,

«високого»,

котрий

протиставлений

сонорному «хаосу» крайніх розділів).
Поряд з квартетом, де альт представлено у поєднанні зі спорідненими
йому інструментами, виокремлюється й соната для цього інструмента, що
являє собою основний варіант втілення його семантики у сфері камерних
жанрів. Епоха сонатної форми (Т. Адорно), відлік котрої прийнято вести від
Й. Гайдна, характеризувалась інтенсивним впровадженням сонатності в
сонату (Н. Горюхіна), у результаті чого виникла й закріпилась діалектика
антитетичного контрасту-єдності (З. Лісса), що відрізняє сонатний тип
мислення та сонату як концептуальний жанр.
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Стосовно альтової сонати, то її еволюційна динаміка в період
XVIII–ХХ століть

привела

до

закріплення

двох

основних

видів

–

монологічного та діалогічного, а у сфері стилістики – до двох моделей –
консервативної (нормативної) та анормативної (М. Карапінка).
У даній дисертації зазначено, що всередині цих родових груп, котрі
об’єднуються

за

ознаками

мови

та

стилістики,

виникають

і

такі

класифікаційні опозиції, як: програмність та непрограмність; монументальна
концертність та камерність; орієнтація на драматургію чи на композиційну
«схему»; моно- та поліжанровість (синтези сонати з концертом, сюїтою,
концертною п’єсою, поемою); соната-цикл і одночастинна соната-поема;
сольна й ансамблева соната; домінантно-альтова та домінантно-фортепіанна
соната.
У

даному

дослідженні

вперше

запропоновано

історіографію

українських альтових сонат, перші зразки яких з’явилися у 70–80-ті роки
минулого

століття

(Сонати

для

альта

і

фортепіано

С. Орфеєва,

М. Волинського, Ю. Іщенка, Г. Гаврилець, С. Зажитька, Соната-поема для
альта і фортепіано О. Яковчука, Соната для альта solo О. Щетинського). У ці
та наступні роки (1990-ті–2000-ні) були створені також Соната для альта і
фортепіано «Пасторальна» Б. Фроляк і ряд сонат харківських композиторів,
серед яких – чотири Сонати В. Бібіка (дві сольні та дві для альта з
фортепіано), Соната для альта і фортепіано «Пам’яті Д. Клебанова»
В. Птушкіна, Соната-поема для альта і фортепіано Б. Севастьянова.
Підкреслено, що в сонатах для альта і фортепіано харківських
композиторів виявляється у комплексному вигляді вся сукупність ознак
цього жанру, що представлена у наведених вище критеріях його класифікації.
У запропонованих аналітичних етюдах у цілях збереження єдиної лінії
дослідження

були

відібрані

тільки

сонати

для

і

фортепіано,

що

репрезинтують три основні семантичні моделі жанру в їх індивідуальностильових інтерпретаціях: монологічну симфонізовану – Соната для альта і
фортепіано ор. 72 В. Бібіка, діалогічну концертну – Соната для альта і
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фортепіано «Пам’яті Д. Клебанова» В. Птушкіна та поемну камерну –
Соната-поема для альта і фортепіано Б. Севастьянова.
З приводу Сонати В. Бібіка відзначено, що у жанрово-стилістичному
плані вона може бути визначена не тільки як монологічна (синтез
двочастинного циклу з одночастинною поемою), але й як домінантноальтова. Основні теми в Сонаті (у тому числі і моно-тема) початково
репрезентуються альтом. Фортепіано відіграє роль гармонічної підтримки,
або ж контрасту у розробкових мікродіалогах. Темброва семантика альта у
Сонаті

підкорена

використовуються
Д. Шостаковича

дуалізму
тут

прийомів

автором

поєднується

з

композиторського

(розширена
рисами

письма,

тональність

сонористики

та

у

що
дусі

елементами

алеаторики у ІІ ч.).
Партія альта репрезентує: теми-образи та звучності самої різноманітної
якості та характеру; різні прийоми виконавської техніки, що визначаються
постійною зміною тембрових амплуа інструмента (накладення штрихів та
прийомів гри, наприклад, tremolo, котре поєднується з sul ponticello;
різноманітні види glissando – від визначеного звуку без фіксації кінцевого
результату та від невизначеного звуку з фіксацією лише теситурної зони);
поєднання

дискретності

та

континуальності,

представленої

через

«багатоманіття у єдності» (у фактурі та тематизмі міститься ціла система
«скріплюючих» елементів – наявність лейттеми, лейтмотивів, що витікають з
неї, тематичні «арки», поліфонічне варіювання – збільшення, зменшення,
ракоходи, вертикальні та горизонтальні перестановки), що необхідно
враховувати виконавцю.
У Сонаті В. Птушкіна «Пам’яті Д. Клебанова» ключовою особливістю
виступає тема memory, що визначає домінантно-драматургічний облік форми,
а також принцип «двосвіття» у образній сфері, де альт втілює образ об’єкту
спогадів (Д. Клебанов), а фортепіано – образ суб’єкту (В. Птушкін). Два
образних плани визначають і бінарність, двоплановість композиційної
структури, а також наявність у Сонаті «жанру другого плану» (О. Зінькевич)
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– симфонізованої інструментальної поеми, в якій дві частини циклу
(Moderato та Vivo) представляють дві сторони єдиного загального цілого.
Випуклість та яскравість музичних образів Сонати витікає з ідеї «театральної
дискретності», що властива В. Птушкіну як автору театральної музики.
Однак, у сонатному жанрі з його наскрізною логікою інтонаційного розвитку
дискретність повинна поєднуватися з семантичною обґрунтованістю будьяких змін у жанрово-стилістичній сфері, тобто з континуальністю, котра у
даному творі тяжіє до концертної діалогічності.
Альт трактується В. Птушкіним як «інструмент скорботи» (вислів
Д. Клебанова), але відтінки цього почуття являються різноманітними – від
елегічної кантилени (тема побічної партії з І ч.), гротескного маршу-токати
(Allegro risoluto з розробки I ч.), «траурної пісні» (Largo перед поверненням
лейттеми у репризі I ч.) – до об’єктивних за характером скерцозних (перша
тема ІІ ч.) та лірико-споглядальних (інструментальний «дует-згода» у кінці
експозиції ІІ ч.) образів.
Образна семантика альта визначає відповідну їй систему тембровофактурних прийомів, серед яких: використання високого регістру, що
символізує напруження «інтонації скорботи»; інтенсивне використання
трелей, котрі створюють своєрідні зупинки у русі музичного часу та
відображає наративну природу жанру memory; ефектні прийоми наростання
динаміки на витриманих звуках, що створюють додаткову напругу;
використання подвійних нот у кульмінаціях в цілях динамізації фактури та
досягнення балансу з фортепіанним багатозвуччям; застосування комплексу
спеціальних артикуляційно-штрихових та динамічних прийомів у епізодах
гротескного та скерцозного характеру (marcato, деталізована різноманітна
акцентування, sforzando, зміни динаміки від pp до ff, імітація у партії альта
tremolo фортепіанної партії).
Соната-поема

Б. Севастьянова

демонструє

інший

тип

альтово-

фортепіанного дуету, де представлено нове прочитання старої форми
(М. Тараканов) – одночастинної романтичної інструментальної поеми. Опора
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на поемний жанр передбачала програмність, але у даному творі вона
виступає скоріше на рівні стилістики, ніж в образно-драматургічному зламі.
Мова йдеться про дві техніки письма – розширену тональність та
дванадцятитонові ряди, що використовуються фрагментарно. Головна увага
автора направлена на розкриття специфіки тембру альта, до якого він
ставиться з пієтетом, підкреслюючи його здатність до виконання функцій
непідвладних скрипці чи віолончелі (слова самого Б. Севастьянова).
Загальний характер музики даної Сонати-поеми – лірико-драматичний
з рисами містеріальної експресії, що відображено вже в контрасті двох
елементів теми вступу. З них за принципом похідного контрасту
народжуються послідовно поєднані п’ять секцій вільно трактованої сонатної
форми (перші дві секції – двотемна експозиція із завершальним альтовим
solo, третя секція – власне розробка, що завершується другим альтовим solo,
четверта та п’ята секції – динамізована реприза та кода). Основним засобом
розвитку в Сонаті-поемі виступає фактура, що бере на себе тематичну
функцію, котра визначає камерну природу даного зразка.
Зберігаючи паритет ансамблевих партій, композитор прагне до
виокремлення альтової як домінуючої (домінантно-альтовий тип сонати), що
відображено через: 1) виконання альтом функції фактурного рельєфу
(фортепіано відводиться у більшості випадків роль фону-контрапункту);
2) введення двох сольних альтових каденцій, що надають камерній сонаті
риси концертності; 3) показ різним образних амплуа альта – ліричної
кантилени (перший елемент вступу, тема побічної партії, обидва альтові soli),
активної речитації-декламації з підключенням ударних звучностей токатного
типу (тема головної партії в експозиції, її модифікації в розробці та репризі),
містеріозної експресії (заключний фрагмент форми).
Подібна темброва семантика передбачала використання відповідних
артикуляційних засобів та прийомів гри, серед яких: 1) односпрямоване
акцентоване detache подвійними нотами та акордами, штрих martele (тема
головної партії та її модифікації); 2) охоплення широкої регістрової палітри
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інструмента – від низького, майже віолончельного – до високої скрипкової
теситури (des3 у генеральній кульмінації); 3) семантично обґрунтоване
використання
заключних

прийому
тактах

гри

форми);

sul ponticello

(дванадцятитоновий

4) характерний

взаємообмін

ряд

у

фактурно-

артикуляційними комплексами, котрий виникає між альтом та фортепіано,
що свідчить про тенденцію до універсалізму в трактуванні мелодичного
інструмента (мікродіалоги альта і фортепіано у секціях, пов’язаних з
матеріалом головної партії).
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ВИСНОВКИ
Дані Висновки відображають основні результати дослідження та
відповідають його меті та завданням, сформульованим у Вступі.
1. Дослідження тембрової семантики такого інструмента, як альт,
актуалізувало необхідність зосередити увагу на методології питання.
Центральною тут стала проблема «тембр у музиці», яка останнім часом
постає в рамках відносно нової музикологічної дисципліни – органології, яка
вивчає інструменти як «знаряддя» музичного мислення.
Відзначено, що інструментальні тембри розглядаються зазвичай як
характер забарвлення звуку. Проте, при цьому упускається цілий ряд логікозмістовних аспектів тембру та пов’язаної з ним фактури музичного викладу.
Загалом же у сучасній тембрології вже склалися підходи до цього феномену,
який визначається дослідниками (Ю. Рагс, О. Жарков, Ж. Н. ван дер Вейд,
Т. Мюрай,

Ю. Іщенко,

С. Коробецька,

Г. Банщиков,

С. Пономарьов,

В. Москаленко, Є. Назайкінський, Г. Ігнатченко, А. Сохор, В. Цитович,
Т. Афанасенко, І. Толкач, М. Манафова, М. Мартишева) як: багаторівневе
функціональне явище та складна комунікативна система; тривимірна квазіпросторова структура та виражальний компонент музичного твору, що
виступає у комплексі з фактурою; головний носій звукового колориту тощо.
У розвиток до наведених характеристик у даній дисертації додано
аналіз явища, що визначається як «темброве амплуа інструмента». Його
витоки пов’язані з вокально-сценічними амплуа, але в інструментальному
втіленні мають свою специфіку. Зазначено, що за кожним інструментальним
тембром, у тому числі і альтовим, закріплено відповідне амплуа. Під
тембровим амплуа інструмента слід розуміти досить широку амплітуду його
характеристик, що залежить від внутрішніх та зовнішніх чинників
(історичних, жанрових, національних, регіональних, а також «персональних»
і суто технологічних).
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2. Темброве амплуа альта є ключем до розуміння його тембрової
семантики, яка визначається: приналежністю до певного інструментального
сімейства (струнно-смичкова група); індивідуальною специфікою, котрою
він вирізняється серед інших інструментів свого сімейства.
Зазначено, що темброва семантика альта складає особливу художню
метасистему, яку у даній дисертації розглянуто за критеріями загального та
особливого рівнів. До критеріїв першого (загального) рівня віднесено: роль
інструмента у практиці суспільного музикування (альт як оркестровий,
ансамблевий, сольний інструмент); семантику як знакову систему, що фіксує
константні риси звукообразу інструмента, але не розкриває його повноти;
змістовний контекст, де виникає ця повнота у двох її значеннях –
спеціальному,

інтромузичному

та

неспеціальному,

позамузичному;

внутрішню субзнаковість, що відображує принципову мобільність самої
системи; історико-стильовий контекст з виокремленням періодів, у яких
тембр альта набував рис домінантності; музично-мовну стилістику, де
вирізняються

такі

напрями,

як

особистісний

(персональний)

та

надособистісний – історичний, жанровий, національний, регіональний.
До другого (особливого) рівня тембрової семантики альта (з огляду на
праці

Л. Стоковського,

С. Понятовського,

Л. Відаля,

Є. Вітачека,

М. Грінберга, Д. Рогаль-Левицького, С. Маршанського) віднесено: його
принципову несхожість з viola da braccio, а також зі скрипкою; опору на
інструментальну речитацію та декламацію з наступним виокремленням
кантилени; органічну єдність альта та виконавця-альтиста; спорідненість
теноровому вокальному тембру; «прив’язаність» не стільки до образів
меланхолії,

скільки

до

інтонацій

томління,

стриманої

пристрасті;

спорідненість з англійським ріжком; двокомпонентність тембро-регістру, де
нижній відрізок відповідає образам суворо-мужнього звучання, а верхній
відрізняється напруженістю та збудженістю; наявність у еволюції тембрової
семантики

інструмента

шостаковичевського

та

трьох

стильових

авангардного,

що

етапів
не

–

гарольдівського,

виключає

подальшої
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диференціації стосовно використання альта у різних композиторських та
виконавських школах, зокрема, національній українській і регіональній
харківській.

За

цими

позиціями

проаналізовано

альтову

творчість

харківських композиторів в різних жанрах.
3. Так, щодо історико-стильового контексту та ролі у практиці
музикування зазначається затребуваність альта, що доводиться значною
кількістю творів для даного інструменту, виокремленням саме його тембру
серед всього струнного сімейства та створенням низки концептуальних
творів з урахуванням специфіки звучання інструменту; широким жанровим
колом (концерти, квартети, сонати, камерні ансамблі, сольні п’єси), роботою
з типовими жанровими моделями та їхньою індивідуально-стильовою
реалізацією.
Проаналізовані

у

дисертації

твори

харківських

композиторів

продемонстрували константні та змінні риси тембрового амплуа альта та
надали змогу запропонувати наступні класифікації.
А). Альтові концерти поділяються на: 1) симфонізований, як правило
монологічного типу, циклічний; 2) одно- чи двочастинний концерт-поема.
Б). Струнні квартети розподіляються з урахуванням трьох ідей:
віртуозно-технічної, семантичної, темброколористичної.
В). Альтові сонати класифіковано як: монологічна симфонізована,
діалогічна концертна, поемна камерна.
Історико-стильовий контекст періоду, який вивчається у дисертації
обумовив: 1) орієнтацію на певні жанрово-семантичні моделі; 2) фіксування
рис домінантності альта у різного роду ансамблях.
Щодо першої позиції, звертає на себе увагу, перш за все, наслідування
«шостаковичевської» моделі трактування альта, що втілено, зокрема у
Квартеті О. Глотова, в Сонаті-поемі для альта і фортепіано Б. Севастьянова
та в його ж квартеті. Більш індивідуалізована трактовка альтового тембру
відчутна, наприклад, у Концерті для альта з оркестром Д. Клебанова, який,
тим не менш, тяжіє до його романтичного трактування, а у творах В. Бібіка та
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композиторів-харків’ян

молодшого

покоління

(С. Пілютиков,

Б. Севастьянов) набуває більш сучасного «нахилу».
Відзначено, що альтові сонати харківських майстрів слід розглядати у
контексті історіографії жанру української альтової сонати, започаткованої у
1970–1980-ті

роки

(Сонати

для

альта

і

фортепіано

С. Орфеєва,

М. Волинського, Ю. Іщенка, Г. Гаврилець, С. Зажитька, Соната-поема для
альта і фортепіано О. Яковчука, Соната для альта solo О. Щетинського), а у
наступний період (1990-ті–2000-ні) представленої рядом творів інших
митців, у тому числі і харків’ян (Соната для альта і фортепіано
«Пасторальна» Б. Фроляк, чотири Сонати В. Бібіка (дві сольні та дві для
альта з фортепіано), Соната для альта і фортепіано «Пам’яті Д. Клебанова»
В. Птушкіна, Соната-поема для альта і фортепіано Б. Севастьянова).
Виявлено, що альт у квартетах харківських авторів відображує, з
одного боку, сталі традиції у його трактуванні, з іншого боку, виявляє певні
риси мовно-стилістичної індивідуалізації. На першому плані тут знаходяться
традиції, які витікають із жанрового контексту. Підкреслено, що струнний
квартет був і залишається провідним жанром камерної музики харківських
митців різних генерацій, що розвивався відповідно до трьох стильових
етапів: неокласичного (1920–1950-ті роки, зразки – Перший та Другий
квартети В. Борисова, Другий квартет М. Тіца, Варіації для квартета
С. Богатирьова, Сюїта для квартета В. Барабашова, Ретро-сюїта для квартета
М. Кармінського); неофольклористичного з рисами стилістики модерну
(1960–1980-ті роки – Третій квартет М. Тіца, Сюїта для струнного квартета
Г. Цицалюка); постмодерністського (1990-ті–2000-ні роки – «Мерехтіння»
для двох скрипок, альта і віолончелі О. Грінберга, «Забута п’єса» для
струнного квартету О. Гугеля, «Білий квадрат» для струнного квартету
С. Пілютикова). Встановлено, що рольові функції альта у аналізованих
квартетах проявляються на двох рівнях – композиційно-драматургічному та
техніко-виконавському. Унаочненням першого слугують авторські ремарки
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щодо альтових партій (espressivo, risoluto, appassionato, pesante, cantabile,
marcato тощо), а другий розкривається, передусім, у численних альтових soli.
Щодо домінантності альта, то стосовно сонатних дуетів за участі двох
інструментів, у даному випадку, альта і фортепіано, слід зазначити, що,
поряд з принципом паритетності цих інструментальних складових, тут може
виникати опозиційний розподіл на два різновиди – домінантно-альтовий
(з провідною

роллю

солюючого

інструмента

у

драматургії

та

формотворенні); та домінантно-фортепіанний (з пріоритетом фортепіанної
партії).
Так,

наприклад,

у

Сонаті-поемі

Б. Севастьянова

вказано

на

домінантність альта (при збереженні паритетності ансамблевих партій), що
відображено як на рівні композиції (сольна каденційність), так і через
темброві амплуа інструмента, реалізовані засобами виконавської атрибутики:
martele та акцентоване detache у активних темах, sul ponticello як реалізація
семантики misterioso тощо). Головну увагу автора у цьому творі спрямовано
на розкриття виражальних можливостей альта.
Також і Соната В. Бібіка, поєднуючи риси двочастинного циклу з
одночастинною поемою, є домінантно-альтовою: всі основні теми (у тому
числі і лейттема) спочатку репрезентуються альтом, а фортепіано виконує
функції
семантику

супроводу-узагальнення
альта

у

Сонаті

або

контрапунктування.

підпорядковано

дуалізму

Темброву
прийомів

композиторського письма, яке поєднує розширену тональність (у дусі
Д. Шостаковича) з рисами сонористики та алеаторики. Альт репрезентує:
звукообрази «полярної» семантики – від ліричних медитацій до «музики
шумів»; різноманітні штрихи та прийоми гри, іноді по-новому скомбіновані
(наприклад, сполучення tremolo та sul ponticello, оригінальні види glissando);
поєднання дискретності та континуальності (наявність «скріплюючих»
елементів – лейттеми та її жанрових модифікацій, фактурно-тематичних
«арок» та ремінісценцій, мікро-мотивної роботи у вигляді поліфонічного
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варіювання – збільшень, зменшень, ракоходів, перестановок – вертикальних
та горизонтальних).
4. З точки зору семантики як знакової системи, котра фіксує
константні риси звукообразу інструмента доведено, що альт у творчості
харківських композиторів має досить широкий спектр тембрових амплуа: від
закріпленої

за

альтовим

тембром

схильності

до

філософських,

меланхолійних, ліричних образів до кардинально протилежних – напружено
драматичних,

екстатичних,

та,

навіть,

ексцентричних

звукообразів.

Це пов’язано з новими техніками письма та тенденціями пошуків нових
звукових якостей інструментів, у тому числі й альта, що були підхоплені та
впроваджені харківськими композиторами. Зокрема тут доцільно вказати на
проаналізовані

у

дисертації

Сонату-поему

для

альта

і

фортепіано

Б. Севастьянова, «Мерехтіння» О. Грінберга, а також, наприклад, «Звуки і
гармонії» для альта і фортепіано ор. 143 В. Бібіка або його ж Другий концерт
для альта з симфонічним оркестром op. 104. У Концерті Д. Клебанова
семантика альта охоплює досить широкий діапазон образних значень – від
меланхолії до драматичних та навіть героїчних «злетів». У Концерті для
альта і камерного оркестру op. 53 В. Бібіка темброві амплуа альта слугують
відображенню різних емоційних станів – від об’єктивного звукового
«живопису» до психологічної поглибленості. Артикуляційно-штриховий
комплекс альта у Концерті підпорядковано відображенню цієї семантики.
Це – legato та м’яке detache у ліричних темах, подвійні ноти у моментах
драматичного напруження, трелі та тремоло у музичному «пленері».
У Сонаті ор. 72 В. Бібіка підкреслено семантичну «об’ємність» солюючого
інструменту, що відображено через звукообрази «полярної» семантики – від
ліричних

медитацій

до

звукозображальної

сонорики,

оригінальну

комбінаторику штрихів та прийомів гри, а на рівні тематизму та фактури –
поєднання контрастування та наскрізної процесуальності.
Доведено,

що

у

творах

харківських

композиторів

майстерно

використовується специфіка альтової двокомпонентності тембро-регістру,
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де нижній відрізок відповідає образам суворо-мужнього звучання, а верхній
відрізняється

напруженістю

та

збудженістю

(за

визначенням

Д. Рогаль-Левицького). Це пов’язано, як видається, не тільки з розширенням
та розвитком технічних можливостей інструменту, але й з семантичним
навантаженням альтової партії у творах. Так, у Концерті ор. 53 В. Бібіка це
стосується моментів особливого драматичного напруження (що підкріплені
особливостями звучання високого альтового регістру), зокрема, у кульмінації
твору. Яскравим прикладом є й завершення фіналу Концерту Д. Клебанова,
де

подібний

прийом

розкриває

нові

можливості

альтового

тембру

(уподібнення «ангельському співу»).
5. Одним із жанрів, де повною мірою розкриваються семантичні
властивості альтового тембру, фактури та техніки, є концерт з оркестром.
Відзначено, що шлях, який пройшов альт в освоєнні цього жанру, був
достатньо складним і відрізнявся нерівномірністю. Епохою справжнього
розквіту альтового концерту можна вважати ХХ століття.
Обґрунтовано, що альтовий концерт є вагомою складовою творчого
доробку цілого ряду представників харківської композиторської школи.
У дослідженні для виявлення критерій жанрово-стильової класифікації
альтового концерту спочатку було розглянуто контекст його стильового
становлення. На підставі положень наявних праць з цього приводу
(О. Рощенко-Авер’янова,
Л. Шаповалова),

зазначено,

О. Кононова,
що

харківська

І. Іванова,

А. Мізітова,

композиторська

школа

вирізняється цілим рядом особливих рис, які відображуються і у творах для
альта або за його участю. Це, зокрема, прагнення до поєднання творчих
інтенцій авторів зі шкільними та національними, а також світовими
традиціями; орієнтація на національний музично-мовний генезис, який
мислиться у широкому історико-стильовому та стилістичному контекстах;
сполучення

симфонічних

монументальних

концепцій

з

детально

розробленими мініатюрами; розумним співвідношенням програмної та
непрограмної сфер у інструментальній музиці, а також раціонального
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коструювання з яскравою емоційністю відтворюваних музичних образів та
подій.
Актуалізації концертної музики для альта у творчості композиторівхарків’ян великою мірою сприяла харківська виконавська альтова школа, яку
довгі роки очолював професор, заслужений діяч мистецтв України
С. Г. Кочарян. Альтові твори у ряді випадків призначалися для конкретних
виконавців,

серед

яких

М. Тененбаум,

М. Рисанов,

М. Удовиченко,

Е. Купріяненко, С. Кулаков.
Зазначено, що у рамках періоду 1980–2000-х років композиторами
Харкова

було

найпоказовіші

створено
щодо

шість

альтових

відтворення

концертів,

тембрової

серед

семантики

яких

як

солюючого

інструмента у даній дисертації розглянуто Концерт для альта з оркестром
Д. Клебанова та Концерт для альта з камерним оркестром op. 53 В. Бібіка.
У дисертації семантика альтового тембру у жанрі концерту з оркестром
корелює із запропонованою дефініцією поняття «концертно-альтовий стиль»,
що визначається як різновид видового стилю з виокремленням у його системі
константних (діалогічність, віртуозне солювання) та змінних ознак (альт як
представник сімейства смичкових хордофонів, який вирізняється рядом
специфічних прикмет).
Підкреслено, що концертно-альтовий стиль притаманний не тільки
власне концертам, та найбільш виразно виявляється у наступних творах
харківських композиторів:
– Тема з варіаціями для скрипки і альта (1958) Д. Клебанова, Концертсимфонія для скрипки, альта і камерного оркестру ор. 61 (1986) В. Бібіка –
концертність є наявною у «змаганні» альта з іншим інструментом;
– Соната для альта solo (1985) О. Щетинського; Варіації для альта solo
(1994) С. Пілютикова; Елегія для альта solo (1994) О. Гугеля, «Recitativo»
(1998) та дві сонати для альта solo (ор. 31, 1977 та ор. 136, 1999) В. Бібіка –
технічно складні твори, націлені на створення просторового об’єму, що
розширює уявлення про альт як солюючий інструмент; Рапсодія для альта і
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фортепіано

(1975)

Л. Шукайло

–

включає

масштабний

фрагмент

каденційного характеру;
– Фантазія для альта з оркестром (2000) М. Стецюна і Lamentoso для
альта і струнного оркестру (2004) С. Турнєєва – альт у цих творах звучить
немов «над оркестром», його тембр є чільним;
– Соната «Пам’яті Д. Клебанова» (1995) В. Птушкіна втілює риси
діалогічної концертної моделі, що у трактуванні альта відтворюється через
комплекс

відповідних

артикуляційно-штрихових

засобів:

високий

напружений регістр, котрий підкреслює семантику memento mori; crescendi
на витриманих звуках, що додають динамічної експресії; трелі, тремоло, які
наділяють фактуру квазі-просторовою якістю.
6. Нарешті, творчість харківських композиторів надає приклад і ще
одного важливого компоненту функціонування тембрової семантики альта як
метасистеми. Це критерій органічної єдності альта та виконавця-альтиста
(за визначенням Л. Відаля). Найпоказовішою тут є особистість Д. Клебанова,
який за виконавською спеціалізацією був скрипалем та альтистом, що
позначилося і на його композиторській творчості. Він досконало знав
інструмент,

тому

альтові

партії

його

творів

вражають

детальною

продуманістю та зручністю для виконання.
В. Бібік також прагнув зручності виконання своїх творів, тому часто
звертався за допомогою до знаних виконавців-альтистів (зокрема до
С. Г. Кочаряна) та враховував їхні побажання. Таким чином вибудовувався
ланцюжок «органічної єдності» між композитором та інструментом:
композитор–виконавець-альтист–альт. Такі тандеми не є поодинокими. Слід
згадати й творчі співдружжя як Л. Шукайно – І. Сиротін, В. Борисов –
С. Кочарян.
Таким чином, здійснений у даній дисертації аналіз тембрової
семантики альта у її екстраполяції на творчість харківських композиторів
періоду 1960–2000-х років довів, що, хоча кожен з авторів орієнтується на
певні усталені моделі жанрів альтового музикування, це не виключає
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створення самобутнього регіонального альтового стилю, репрезентованого
харківськими майстрами у жанрах концерту (Д. Клебанов, В. Бібік), квартету
(Д. Клебанов, О. Грінберг, Б. Севастьянов), сонати (В. Бібік, В. Птушкін,
Б. Севастьянов) і низкою яскравих концертних та камерних творів.
Все викладене вище дає підстави вказати на вагомий внесок харківських
митців до світового альтового мистецтва; підтвердити актуальність складеної
у даному дослідженні системи тембрової семантики альта для сучасної
композиторської і виконавської творчості та окреслити перспективи
інтерпретології у вивченні тембрових амплуа інструментів.
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Додаток А
Приклад 1
В. Бібік. Концерт для альта і камерного оркестру ор. 53 (I ч, ц. 1)

Приклад 2
В. Бібік. Концерт для альта і камерного оркестру ор. 53 (I ч, ц. 13)
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Приклад 3
В. Бібік. Концерт для альта і камерного оркестру ор. 53 (I ч., ц. 6)

Приклад 4
В. Бібік. Концерт для альта і камерного оркестру ор. 53 (ц. 15)

Приклад 5
В. Бібік. Концерт для альта і камерного оркестру ор. 53 (ц. 24)

Приклад 6
В. Бібік. Концерт для альта і камерного оркестру ор. 53 (Pastorale, ц. 31)

202
Приклад 7
В. Бібік. Концерт для альта і камерного оркестру ор. 53 (цц. 15–19)

Приклад 8
В. Бібік. Концерт для альта і камерного оркестру ор. 53 (ц. 22)

Приклад 9
В. Бібік. Концерт для альта і камерного оркестру ор. 53 (7 т. ц. 28)

203
Приклад 10
А. Гайденко. Квартет «Вечір у горах»

Приклад 11
Б. Яровинський. Квартет «Пам’яті Григорія Цицалюка» (II ч.)

204
А. Гайденко. Квартет № 1 «Ricordanza» (I ч .)

В. Борисов. Квартет № 1 (III ч.)

205
Приклад 12
Б. Севастьянов. Квартет для двох скрипок, альта і віолончелі (ц. 1)

Приклад 13
Б. Севастьянов. Квартет для двох скрипок, альта і віолончелі (фрагмент коди)

206
Приклад 14
Б. Севастьянов. Квартет для двох скрипок, альта і віолончелі (Allegro rubato)

Приклад 15
Д. Клебанов. П’ятий квартет (III ч, фрагмент з ц. 1)
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Приклад 16
Д. Клебанов. П’ятий квартет (I ч, фрагмент з ц. 5)

Приклад 17
Д. Клебанов. П’ятий квартет (II ч, фрагмент з ц. 3)
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Приклад 18
Д. Клебанов. П’ятий квартет (II ч, кода-речитатив)

Приклад 19
Д. Клебанов. П’ятий квартет (III ч, фрагмент ц. 10)
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Приклад 20
О. Грінберг. «Мерехтіння для двох скрипок, альта і віолончелі»

210
Приклад 21
О. Грінберг. «Мерехтіння» для двох скрипок, альта і віолончелі (ц. 16)

Приклад 22
О. Грінберг. «Мерехтіння» для двох скрипок, альта і віолончелі (початок)

Приклад 23
О. Грінберг. «Мерехтіння» для двох скрипок, альта і віолончелі
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Приклад 24
В. Бібік. Соната для альта і фортепіано ор. 72 (I ч., початок)

Приклад 25
В. Бібік. Соната для альта і фортепіано ор. 72 (I ч., 8 т. від ц. 3)

212
Приклад 26
В. Бібік. Соната для альта і фортепіано ор. 72 (I ч., ц. 4)

Приклад 27
В. Бібік. Соната для альта і фортепіано ор. 72 (I ч., ц. 9)

213
Приклад 28
В. Бібік. Соната для альта і фортепіано ор. 72 (II ч., ц. 14)

Приклад 29
В. Бібік. Соната для альта і фортепіано ор. 72 (II ч., 10 т. від початку)

214
Приклад 30
В. Бібік. Соната для альта і фортепіано ор. 72 (II ч., 9 т. від ц. 13)

Приклад 31
В. Бібік. Соната для альта і фортепіано ор. 72 (II ч., 5 т. до ц. 15)

Приклад 32
В. Бібік. Соната для альта і фортепіано ор. 72 (II ч., 2 т. від ц 17)

215
Приклад 33
В. Бібік. Соната для альта і фортепіано ор. 72 (II ч.)

Приклад 34
В. Птушкін. Соната для альта і фортепіано «Пям’яті Д. Клебанова»
(лейттема)

216
Приклад 35
В. Птушкін. Соната для альта і фортепіано «Пям’яті Д. Клебанова» (I ч., ПП)

Приклад 36
В. Птушкін. Соната для альта і фортепіано «Пям’яті Д. Клебанова»
(II ч., 4 т від ц. 1)

217

Приклад 37
В. Птушкін. Соната для альта і фортепіано «Пям’яті Д. Клебанова»
(II ч., 6 т. до ц. 5, фортепіанна каденція)

218
Приклад 38
В. Птушкін. Соната для альта і фортепіано «Пям’яті Д. Клебанова» (II ч., ц. 5)

219
Приклад 39
Б. Севастьянов. Соната-поема для альта і фортепіано (1–16 тт.)

Приклад 40 Б. Севастьянов. Соната-поема для альта і фортепіано (17–30 тт.)

220
Приклад 41
Б. Севастьянов. Соната-поема для альта і фортепіано (фрагмент Andante, ПП)

Приклад 42
Б. Севастьянов. Соната-поема для альта і фортепіано (48–67 тт.)

Приклад 43
Б. Севастьянов. Соната-поема для альта і фортепіано (98–104 тт.)

Приклад 44
Б. Севастьянов. Соната-поема для альта і фортепіано (5 т. до кінця)
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Додаток Б
Список опублікованих праць за темою дисертації:
1. Косенко Г. Г. Формирование тембрового амплуа альта в творчестве
композиторов ХХ столетия // Традиції та новації у вищій архітектурнохудожній освіті : зб. наук. пр. / Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв.
Харків, 2016. Вип. 3. С. 33–39.
2. Косенко Г. Г.
музыкальной

Тембровое

органологии:

амплуа

аспекты

инструмента

методологических

как

категория

подходов

//

Вісн. Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. Харків, 2016. Вип. 5. С. 79–84.
3. Косенко Г. Г. Концерт для альта і камерного оркестру ор. 53
В. Бібіка: аспекти авторського відтворення «образу» інструмента // Київське
музикознавство : зб. ст. / Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. Київ,
2017. Вип. 56. С. 283–293.
4. Косенко Г. Г. Темброва семантика альта як художня метасистема //
Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти :
зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. Харків,
2017. Вип. 46. С. 174–187.
5. Косенко Г. Г. Репрезентация тембра альта в жанре концерта (на
примере Концерта для альта с оркестром Д. Клебанова) // Южно-Российский
муз. альманах. 2017. Вып. 4. С. 68–71.
6. Косенко Г. Г. Концерт для альта і камерного оркестру В. Бібіка
op. 53: аспекти авторського відтворення жанру // Молоді музикознавці : тези
XVIII Міжнар. наук.-практ. конф., 9–11 січ. 2017 року / Київ. ін-т муз.
ім. Р. М. Глієра. Київ, 2017. С. 45–46.
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Основні положення дослідження у формі усної доповіді викладено
на таких конференціях:
1. Відкрита
музичного

звітна
і

наукова

конференція

театрального

«Актуальні

мистецтва»

проблеми
(Харків,

ХНУМ імені І. П. Котляревського, 11.02.2016).
2. Відкрита
музичного

звітна
і

наукова

конференція

театрального

«Актуальні

мистецтва»

проблеми
(Харків,

ХНУМ імені І. П. Котляревського, 16.02.2017).
3. Науково-мистецький проект Практична музикологія «Інтонаційний
образ світу: національні спектри» (Харків, ХНУМ імені І. П. Котляревського,
09.12 – 11.12.2016).
4. День науки. Круглий стіл «Гіпертекст сучасного музикознавства»
(Харків, ХНУМ імені І. П. Котляревського, 21.05.2016).
5. XVIII

Міжнародна

науково-практична

конференція

«Молоді

музикознавці» (Київ, КІМ ім. Р. М.Глієра, 09.01 –11.01. 2017).
6. Міжвузівська

студентська

науково-практична

конференція

(з міжнародною участю) «Традиції та сучасність музично-педагогічної
освіти» (Чернігів, ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка, 4.04.2017).
7. Міжнародна науково-практична конференція «Глухів музичний:
земля Березовського і Бортнянського» (Глухів, ГНПУ імені О. Довженка,
20.04 – 21.04.2017).
8. Day

of

science

«Hypertext

of

modern

musicology»

(Харків,

ХНУМ імені І. П. Котляревського, 19.05 – 20. 05.2017).
9. Науково-мистецький проект Практична музикологія «Мистецькі
школи

в

історико-культурному

процесі»

(Харків,

ХНУМ імені І. П. Котляревського, 07.12 – 09.12.2017).
10. Day of science «Hypertext of modern musicology» (Харків,
ХНУМ імені І. П. Котляревського, 19. 05.2018).

