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АНОТАЦІЯ
Кучеренко С. І. Шляхи становлення та розвитку української скрипкової
школи. – Кваліфікаційна робота на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
(доктора філософії) за спеціальністю 17.00.03 «Музичне мистецтво». –
Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського,
Харків, 2018.
Дослідження націлене на розкриття шляхів формування та розвитку
вітчизняної скрипкової школи в період другої половини XIX – першої половини
XX століття. Специфічність цього процесу потребувала універсального
трактування самого феномена «школа», вивчення якого в останні 18 років
суттєво активізувалося. Різні вчені (С. Айзенштадт, А. Бородін, Н. Гуральник,
Ж. Дедусенко, І. Сараєв та інші) інтерпретують явище як «колектив», «освітню
структуру», «методичну систему», «груповий досвід», «педагогічний проект»,
«професійний ценз», «традицію» тощо. Разом з тим, дані точки зору у зв’язку з
локалізацією обраного музикознавцями предмета дослідження не вибудовуються
у єдину універсальну систему, нерідко вступаючи в протиріччя між собою.
Використання квадра-матричного підходу, запропонованого Н. Колотій, дало
можливість упорядкувати існуючі уявлення, поглянути на феномен під іншим
кутом, торкнутися багатьох його сторін, що залишалися за межами спеціального
розгляду авторів. Вихідні складові квадра-матриці, як-то мотив, енергія, метод
та час (своєчасність), які охоплюють ключові аспекти буття будь-якого явища, у
взаємодії

передбачають

певний

результат

та досягнення

через нього

поставленої мети. Екстрапольовані на школу у музичному мистецтві, дані
положення обумовили визначення базисних елементів її формування та
функціонування: об’єднання професійних музикантів у соборне поле, прийом
передавання знань та досвіду, енергія любові, готовність внутрішніх та
зовнішніх умов. Синхронізація названих факторів приводить до вибудовування
цілісної ієрархічної структури, що гарантує пізнання вищих смислів певної
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діяльності. Деталізація та схематизація сказаного дозволили усвідомити
діалектичні особливості відносин наведених складових: їх самостійність та
водночас взаємозалежність. Висунуті положення дали можливість осмислити
аналогічні зв’язки і між різними сферами діяльності в музичному мистецтві:
виконавською,

композиторською,

педагогічною

та

дослідницькою.

Вони

однаковою мірою проявляються і в школі, що підкріплюється різновекторністю
творчих здобутків не тільки видатних лідерів, а і їх вихованців. Таким чином,
школа постає як певна система енергоінформаційного обміну у формі ієрархічної
структури. Незалежно від її масштабу, типу чи провідної спеціалізації надані
визначення зберігають свою актуальність.
Залучення квадра-матричного підходу виявило два ключових аспекти, які
безпосередньо впливали на хід становлення вітчизняної школи: спадкоємні
зв’язки відомих приїжджих музикантів минулого та специфіка інформації, яку
вони транслювали в Україні. Розгляд еволюції скрипкового мистецтва в
культурних осередках (Києві, Львові, Одесі, Харкові) відкрив унікальність та
універсальність, з одного боку, обставин появи шкіл, з іншого – самого
механізму їх вибудовування. Здійснено історичний екскурс щодо діяльності
провідних зарубіжних та українських скрипалів-наставників у навчальномузичних установах названих міст; висвітлено їх біографічні відомості, які
пов’язані, зокрема, зі здобуттям професійної освіти та приналежністю до певної
школи,

що

передбачає

трансляцію

відповідної

традиції;

виявлена

полінаправленість творчої практики даних музикантів та їх учнів. У кожному з
регіонів відмічається наявність ключових постатей, які відіграли важливу роль у
підготовці умов для становлення та забезпечення стрімкого розвитку вітчизняної
школи,

як-то

К. Горський,

О. Москвичів,

С. Неметць,

Є. Перфецький,

П. Столярський, О. Фідельман, О. Шевчик та інші. У результаті узагальнення
знайдених відомостей та їх зведення до схеми виявилося, що, незалежно від
обраного

осередка,

умовно

виділяється

три

основоположні

канали

спадкоємності: перші два репрезентували представники шкіл Л. Ауера та
О. Шевчика; їх працювало в країні найбільше; третій – вихідці з класів інших
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європейських митців. Певний синтез традицій, отриманих за декількома зі
згаданих «каналів», в Україні рівною мірою заявляє про себе в діяльності
видатних вітчизняних музикантів, окремих колективів, згуртованих в тому чи
іншому регіоні, або сукупності таких «співдружностей». Незважаючи на
приналежність до конкретної системи енергоінформаційного обміну, її адепти
передавали досвід, відповідно до власної індивідуальної особистості. Якщо ж
взяти до уваги чисельність природно обдарованих, оснащених знаннями
професіоналів, їх співпрацю в конкретних просторово-часових умовах, то
первісні знання видозмінювалися як кожним із них окремо, так і спільнотою
однодумців, що обумовило неповторність регіональних шкіл.
Усвідомлено, що працюючи на теренах України, приїжджі скрипалі
використовували різноманітні опуси навчального характеру, які дозволяли
скласти фундаментальний базис із ґрунтовного, апробованого десятиліттями
досвіду, що і донині зберігає свою актуальність; сприяли укоріненню в
українському скрипковому мистецтві найкращих здобутків європейських митців
та, відтак, «стиснули» термін підготовки умов для формування вітчизняної
школи. У цей період (приблизно остання третина XIX – перше десятиріччя XX
століття) дана спадщина налічувала безліч збірників вправ, інструктивних та
художніх етюдів, у тому числі з фортепіанним акомпанементом. Здійснений
аналіз найвідоміших із них (Г. Венявського, Ф. Давіда, Я. Донта, Р. Крейцера,
О. Шевчика та інших) дозволив виявити в зразках відбиття школи, тобто систему
енергоінформаційного обміну та ієрархічну підпорядкованість між різними
елементами скрипкової гри (прийомами, методами їх вивчення, застосування і
т. ін.). Вивчення подібних творів розкрило історичні пласти, насичені відомостями
про розвиток виконавсько-педагогічних засад митців, їх уявлень про віртуозність,
дало можливість простежити спадкоємні зв’язки між ними. Аналогічним
джерелом акумульованого досвіду стали і так звані «школи гри» – науковометодичні праці відомих скрипалів (Л. Ауера, К. Флеша, Л. Шпора та інших). На
цих підставах осмислено загальні особливості роботи видатних авторів з учнями;
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висвітлено незмінність суті та еволюцію форми передавання знань наставниками
минулого, вихованці яких безпосередньо вчителювали в Україні.
Трансляція

музикантами-європейцями

окреслених

міжнаціональних

досягнень у названих містах сприяла їх розповсюдженню та закріпленню в
інформаційному полі. Виконавсько-естетичні принципи лідерів провідних шкіл
безпосередньо відбивалися в практиці їх учнів. Зосередженість на харківському
ареалі дозволила детальніше усвідомити специфіку становлення та розвитку
системи енергоінформаційного обміну локального масштабу, зокрема, завдяки
відбитим

у

квадра-матриці

елементам.

Розгляд

таких

постатей,

як

Е. Добржинець, В. Гольдфельд, Й. Гольдберг, Р. Клименська та А. Лещинський,
підтвердив водночас універсальність самого феномена «школа» та унікальність
його втілення і буття в кожному окремому випадку. Визначаються, зокрема,
особливості

педагогічних

принципів

Е. Добржинця

(учня

Л. Ауера)

та

А. Лещинського (вихованця К. Флеша). Характеризуються особистісні та
професійні якості скрипалів; усвідомлюється специфіка готовності внутрішніх та
зовнішніх умов для створення ними індивідуальної школи; відмічається прояв
енергії любові при передаванні даними музикантами знань та досвіду.
Осмислюється внесок Е. Добржинця та А. Лещинського у процес розвитку
регіональної

школи,

підготовки

вітчизняних

скрипалів-лауреатів,

які

продовжували естафету знань за кордоном. Творчий потенціал харківських
наставників розкрився й у царині методичної та композиторської роботи.
Проаналізовані доробки митців дозволяють простежити відбиття та дію школи.
Транскрипції Е. Добржинця романсів В. Косенка та К. Стеценка розкривають
індивідуальне відношення педагога до закладених авторами образних сфер;
специфіку роботи з обраним матеріалом, його перетворення та відкриття нового
шляху до розуміння оригінального задуму. Перекладення А. Лещинського
фортепіанних творів В. Косенка висвітлюють «ювелірну» майстерність скрипаля;
особливості

трактування

первісної

структури

композиції

в

умовах

інструментального дуету. Виявляється прояв системи енергоінформаційного
обміну в редакції А. Лещинського–О. Юр’єва–Р. Клименської сонат та партит
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для скрипки соло Й. С. Баха. Ремарки скрипалів дають можливість оцінити збіг
виконавсько-педагогічних засад високопрофесійних музикантів, кожного з яких
можна назвати харизматичною особистістю. Зіставлення редакції «харківської
трійки» з існуючими відповідними версіями К. Флеша та К. Мостраса, з одного
боку, вказують на спадкоємність досвіду, з іншого – на індивідуальні погляди та
надбання вітчизняних скрипалів, ширше – української скрипкової школи.
Здійснене дослідження відкриває, як поступово на основі фундаментальних
міжнаціональних знань, внесених у вітчизняну скарбницю приїжджими
музикантами, вибудовувалась власна національна скрипкова школа, діяльність
якої сприяла еволюції синтезованих традицій та вихованню талановитих кадрів,
що успішно транслювали здобутки української системи енергоінформаційного
обміну за кордоном.
Ключові слова: українська скрипкова школа, квадра-матричний підхід,
система енергоінформаційного обміну, європейське скрипкове мистецтво,
міжнаціональний інформаційний фундамент, твори навчальної спрямованості,
«школи

гри»,

перекладення

науково-методичні
А. Лещинського,

праці,
редакція

транскрипції

Е. Добржинця,

А. Лещинського–О. Юр’єва–

Р. Клименської.
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ABSTRACT
Kucherenko S. I. Ways of the formation and development of the Ukrainian violin
school. – Qualification scientific work as a manuscript.
Thesis for a degree of Candidate of Arts (Doctor of Philosophy) in specialty
17.00.03 «Musical Art». – Kharkiv National I. P. Kotlyarevsky University of Arts,
Kharkiv, 2018.
The aim of the present research is the disclosure of the peculiarities of the
formation and development of the domestic violin school during the second half of the
19th – the first half of the 20th century. The specificity of this process required a
universal interpretation of the very phenomenon of the “school”, the study of which
has significantly intensified during the last eighteen years. Different scholars
(A. Eisenstadt, A. Borodin, N. Guralnik, Zh. Dedusenko, I. Sarajev and others)
interpret the phenomenon as the “collective group”, “educational structure”,
“methodical system”, “group experience”, “pedagogical project”, “professional
qualification”, “tradition” etc. At the same time, these points of view in connection
with the localization of the subject chosen by musicologists for the analysis are not
being built into a single universal system and often contradict each other. The
involvement of the quadro-matrix approach proposed by N. Kolotiy made it possible to
get in order the existing concepts, to look at the phenomenon at a different angle, to
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touch upon many of its sides that had remained outside the special consideration by the
authors. While interacting, the initial components of the quadro-matrix, such as the
motive, energy, method and time (timeliness), which cover the key aspects of the
existence of any phenomenon, predict a certain result and the achievement of the set
goal through it. Extrapolated to the school in musical art, these provisions stipulated
the definition of the basic elements of its formation and functioning, among which
there is the unification of professional musicians into the common field, due to the
approach of the transfer of knowledge and experience, which operates on the basis of
energy of love and readiness of internal and external conditions. Synchronizing these
factors leads to the construction of a holistic hierarchical structure that guarantees the
knowledge of the higher meanings of a particular activity. The detailing and
schematization of the above allowed realizing the dialectical peculiarities of the
relations of the given components: their independence and, at the same time,
interdependence. The above-mentioned provisions also made it possible to
comprehend the similar connections among different spheres of the realization in
musical art: performing, composing, pedagogical and research activities. They are
equally manifested in the school, which is supported by a variety of creative
achievements of not only the outstanding leaders, but also of their students. Thus, the
school appears as a certain system of energy and information exchange in the form of a
hierarchical structure. Regardless of its scale, type or leading specialization, the
provided views remain relevant.
The involvement of the quadro-matrix approach revealed two key aspects that
directly influenced the course of the formation of the domestic school: the inherited
connections of famous visiting musicians of the past and the specifics of the
information they broadcasted in Ukraine. The consideration of the violin art evolution
in cultural centers (Kiev, Lviv, Odessa, Kharkiv) revealed, on the one hand, the
uniqueness and versatility of the circumstances of the schools appearance, on the other
hand – the very mechanism of their construction. The present work has made a
historical excursion on the matter of the activities of the leading foreign and Ukrainian
violinists-mentors in the educational and musical institutions of the named cities; their
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biographical information, which is connected, in particular, with obtaining the
professional education and belonging to a certain school, envisaging the broadcast of
the relevant tradition, has been elucidated; the poly-directionality of the creative
practice of these musicians and their students has been revealed. In each of the regions
there are a number of key figures who played an important role in preparing the
conditions for the formation and ensuring the rapid development of the domestic
school, such as K. Gorsky, O. Moskvichiv, S. Nemets, E. Perfetsky, P. Stolyarsky,
O. Fidelman, O. Sevcik and others. As a result of the generalization of the found
information and its schematization, it turns out that, regardless of the chosen
environment, there are conditionally three fundamental channels of continuity
distinguished, where the first two are the schools of L. Auer and O. Sevcik, whose
representatives worked most in the country; the third – those who come from other
European areas. A certain synthesis of the traditions received from several of the
above-mentioned “channels” in Ukraine equally states itself in the activities of
prominent domestic musicians, individual groups, united in one region or another or a
set of such “cohabitations”. Despite belonging to a specific system of energy and
information exchange, its followers passed experience, considering their own
individual personality. But if one takes into account the number of professionals,
naturally gifted and equipped with knowledge, their cooperation in specific spatial and
temporal conditions, then the original knowledge was changed by both each of them
separately and the community of like-minded people, which conditioned the
uniqueness of the regional schools.
It is understood that working on the territory of Ukraine, the visiting violinists
introduced into the musical life various opuses of an educational character, which
allowed to make a fundamental basis from a thorough, tried-and-tested by decades,
experience that still remains relevant; contributed to the appropriation of the best
achievements of European artists by the Ukrainian violin art and, therefore, “squeezed”
the period of the preparation of circumstances for the formation of the domestic school.
During this period (conventionally the last third of the 19th – the first decade of the
20th century), this heritage included a multitude of collections of exercises,
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instructional and artistic etudes, including those with the piano accompaniment. The
provided analysis of the most famous of them (by H. Wieniawski, F. David, J. Dont,
R. Kreutzer, O. Sevcik and others) allowed to reveal the reflection of the school in the
samples, that is, the system of energy and information exchange and hierarchical
subordination among different elements of the violin play (techniques, methods of their
study, application etc.). The analysis of such works opened the historical layers, full of
information about the development of performing and pedagogical principles of artists,
their ideas of virtuosity, and made it possible to trace the inherited relationships among
them. The similar sources of the accumulated experience are also the so-called
“schools of playing” – scientific and methodological works by famous violinists
(L. Auer, C. Flesch, L. Spohr and others). On these grounds, the general features of the
work of outstanding authors with their students have been comprehended; the
immutability of the essence and evolution of the form of giving knowledge by the
mentors of the past, the students of whom were real teachers in Ukraine, has been
highlighted.
The European musicians’ broadcast of the outlined international achievements in
the named cities contributed to their dissemination and consolidation in the information
field. The performing aesthetic principles of the leaders of the leading schools were
directly reflected in their students’ practice. The concentration on the Kharkiv region
allowed a more detailed understanding of the specifics of the formation and
development of a system of energy and information exchange of a local scale, in
particular, due to the elements reflected in the quadro-matrix. The consideration of
such figures as E. Dobrzhynets, V. Goldfeld, J. Goldberg, R. Klimenska and
A. Leshchinsky confirmed both the universality of the phenomenon of the “school”
and the uniqueness of its embodiment and being in each individual case. Specifically,
the peculiarities of the pedagogical principles of E. Dobrzhynets (a student of L. Auer)
and A. Leshchinsky (a student of C. Flesch) are determined. The personal and
professional qualities of violinists are characterized; the specificity of the readiness of
internal and external conditions for the creation of their own individual schools is
understood; there is a noted manifestation of the energy of love in the process of
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transfer of knowledge and experience by musicians. The contribution of
E. Dobrzhynets and A. Leshchinsky into the development of a regional school, the
preparation of domestic violinists-laureates, who continued the baton of knowledge
abroad, was contemplated. The creative potential of Kharkiv mentors was also revealed
in the area of methodological and composing work. The analyzed works of artists
allow tracing the reflection and the effect of the school. E. Dobrzhynets's transcriptions
of the romances by V. Kosenko and K. Stetsenko reveal the individual attitude of the
teacher to the figurative spheres laid by the authors; the specifics of work with the
source material, its transformation and the discovery of a new way to understanding
the original idea. A. Leshchinsky's translations of the piano pieces by V. Kosenko
highlight the “jewelry” skill of the violinist; the peculiarities of the interpretation of the
original compositional structure in terms of the instrumental duet. The manifestation of
the system of energy and information exchange in the edition by A. Leshchinsky–
O. Yuriyev–R. Klimenska of the sonatas and the partitas for the solo violin by
J. S. Bach has been revealed. The violinists’ remarks give an opportunity to assess the
coincidence of the performing and pedagogical principles of the highly professional
musicians with bright individual personalities. The comparison of the edition made by
the “Kharkiv three” with the existing corresponding versions by C. Flesch and
K. Mostras, on the one hand, indicates the continuity of experience, on the other hand –
the individual views and achievements of the domestic violinists, more broadly – of the
Ukrainian violin school.
The present study reveals how, based on the fundamental international
knowledge introduced by the visiting musicians into the domestic “treasury”, our own
national violin school has been built, activities of which contributed to the evolution of
the synthesized traditions and the training of highly skilled personnel who successfully
transmitted the achievements of the Ukrainian system of energy and information
exchange abroad.
Key words: Ukrainian violin school, quadro-matrix approach, system of energy
and information exchange, European violin art, international information foundation,
works of an educational orientation, “schools of playing”, scientific and

12
methodological

works,

transcriptions

of

E. Dobrzhynets,

translations

by

A. Leshchinsky, edition by A. Leshchinsky–O. Yuriyev–R. Klimenska.
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ВСТУП
Обґрунтування вибору теми дослідження. Сучасна українська скрипкова
школа – це результат тривалої роботи відомих музикантів-скрипалів у сфері
виконавства, композиції, педагогіки і методики. Разом з тим, вивчення шляхів її
формування та розвитку в період другої половини XIX – першої половини XX
століття

на

сьогодні

не

вичерпано,

що

обумовлено

різновекторністю

проблематики. Вітчизняні дослідники (І. Андрієвський [8], Н. Гуральник та
К. Завалко [79], Р. Закопець [103], Ю. Волощук [43-44], О. Спренціс [280],
З. Ядловська [329] та інші) у своїх працях висвітлюють значущі аспекти з історії
української школи. Однак подібні наукові розвідки, з одного боку, мають
панорамний характер, з іншого – націлені на характеристику локальних проявів
явища: регіональних шкіл (М. Долгіх [89], А. Лаптєва та С. Швець [159],
А. Юсов [328] та інші), творчого шляху тієї чи іншої обдарованої особистості
(С. Платонова [249], О. Станко [282], М. Турчинський [298] та інші), музичного
життя певного культурного осередка (Ю. Волощук [41], О. Зав’ялова [99-100],
О. Кононова [126-127]) тощо. З цих причин цілісне уявлення про шляхи
становлення

національної

скрипкової

школи

та

її

зв’язків

з

іншими

європейськими ареалами поки не склалося. Залишається поза увагою авторів і
роль у цьому процесі теоретично-практичної спадщини провідних скрипалів
минулого, адже деякі з них не тільки виховували учасників вибудовування
української школи, але й самі належали до їх лав.
Незважаючи

на

ґрунтовність

наявних

концептуальних

положень

(А. Бородіна [24-25], О. Виноградової [35-37], Ж. Дедусенко [83-84], В. Зайця
[102] та інших), більшість з яких сформульовано в останні вісімнадцять років,
вони аналогічним чином спрямовані або на вивчення конкретних різновидів
феномена (у тому числі його функцій, факторів формування, складових тощо),
або на розгляд суто теоретичних питань, як-то визначення методології,
створення класифікацій, виявлення зв’язку «школи» з науковими категоріями і
т. ін. З огляду на зазначене, актуальність пропонованої теми обумовлена
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відсутністю універсального інструменту для аналізу явища «школа» у музичному
мистецтві та необхідністю розробки нового аналітичного підходу.
Зв’язок

роботи

з

науковими

програмами,

планами,

темами.

Дисертаційне дослідження виконано на кафедрі теорії музики згідно з планом
науково-дослідницької та методичної роботи Харківського національного
університету мистецтв імені І. П. Котляревського та відповідає комплексній темі
«Сучасні проблеми історичного музикознавства» (протокол № 4 від 09.11.2016).
Тему

дисертації

затверджено

на

засіданні

Вченої

ради

Харківського

національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (протокол № 4
від 26.11.2015).
Мета дослідження полягає в розкритті процесу становлення та розвитку
української

скрипкової

школи

в

її

взаємозв’язках

зі

сформованою

в

європейському музичному мистецтві традицією.
Сформульована мета передбачає вирішення наступних завдань:
 запропонувати універсальне визначення явища «школа», спираючись на
існуючі

в

музикознавстві

добутки

і

використовуючи

новітній

аналітичний інструмент;
 охарактеризувати вплив зарубіжних скрипалів на становлення та
розвиток української скрипкової школи і пов’язаних із цим спадкоємних
зв’язків;
 окреслити загальні та індивідуальні риси становлення скрипкових
«шкіл» у Києві, Львові, Одесі та Харкові;
 визначити роль практичної та теоретичної спадщини європейських
скрипалів кінця XVIII – початку XX століття у процесі формування
інформаційного фундаменту вітчизняної скрипкової школи;
 розглянути досягнення харківських скрипалів у царині методичного
знання та композиторській творчості як відбиття функціонування
школи.
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Об’єктом дослідження обрано європейське скрипкове мистецтво кінця
XVIII – середини XX століття; предметом – шляхи становлення та розвитку
української скрипкової школи.
Методологія дисертації базується на принципі історизму, що дозволяє
вивчити

можливості

спадкоємності

з

розвитку

минулим,

та

вітчизняного
комплексному

скрипкового
підході,

мистецтва

потрібному

у
для

систематизації існуючих фактів щодо поняття «школа», історії вітчизняного
скрипкового мистецтва та, як наслідок, окреслення відповідного кола проблем. Із
метою визначення особливостей становлення української скрипкової школи, а
також осмислення супутніх теоретичних положень задіяні наступні методи
аналізу:
 історичний – висвітлює причинно-наслідкові зв’язки, що обумовили
шлях розвитку української скрипкової школи;
 теоретичний – розкриває особливості інструктивних та художніх
музичних творів;
 системний – узагальнює специфіку явища «школа» та його складових;
місце української школи в контексті сформованих у європейському
скрипковому мистецтві традицій;
 структурно-функціональний – визначає роль окремих елементів або
суб’єктів (складових «школи», іменитих митців; техніко-виразових
засобів) та взаємозалежність між ними в межах цілого (в процесі
формування української скрипкової школи; ігрового апарату скрипаля);
 порівняльний – окреслює спадкоємні зв’язки між виконавськими
школами Європи та України; індивідуальні риси творчих праць
харківських скрипалів (транскрипцій, перекладень та редакції);
 інтерпретаційний – виявляє результат синтетичного сприйняття
українськими музикантами знань різних національних шкіл;
 біографічний
особистості.

–

характеризує

життя

та

діяльність

обдарованої
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Теоретичну базу складають дослідження, спрямовані на вивчення явища
«школа» (С. Айзенштадт [3], А. Бородін [24-25], О. Виноградова [35-37],
Д. Гудімов [75], Н. Гуральник [76-78], Ж. Дедусенко [82-84], В. Заєць [102],
Д. Кужелев [145], Т. Медведнікова [176], І. Сараєв [266], В. Сумарокова [289],
В. Яконюк [330]); пов’язані з історією, теорією та аналізом музики, проблемами
інтерпретації (І. Барсова [14], В. Бобровський [22], М. Борисенко [23], Т. Булат
[28], Ю. Вахраньов [31], Н. Гаврилова [49], Є. Гуренко [81], Н. Корихалова [131],
Е. Курт [147], А. Курцман [148], Т. Кюрегян [155], Л. Мазель [168], Л. Мазель та
В. Цуккерман [169], Н. Миронова [178], В. Москаленко [181], О. Олійник [192],
В. Рабей [257], Л. Свірідовська [267], І. Способін [277], В. Супрун [291],
С. Тишко [296], Б. Фільц [303], В. Цуккерман [310], І. Ямпольський [341-342;
351], Л. Яросевич [354]); праці з інших галузей наукового знання: антропології
(Ю. Громико [74]), естетики (Р. Інгарден [110]), лінгвістики (В. Виноградов [3334]), наукознавства (Г. Лайтко [156], К. Ланге [157], М. Ярошевський [355]),
психології (Ю. Гімаєва [54], Н. Колотій [123], К. Юнг [327]), філології
(А. Азбукіна

[2],

Г. Маматов

[172]),

філософії

(О. Масалов

[173-174],

М. Нікульчев [190], А. Шевченко та М. Нікульчев [313]); енциклопедичні видання
та словники [40; 94-95; 170; 273; 302; 311 тощо]; джерела, що висвітлюють
музичне життя в Україні в період другої половини XIX – першої третини XX
століття (О. Зав’ялова [98-101], О. Зінькевич [105], Ю. Зільберман [106],
О. Кононова [126-127], О. Король [130], В. Московкін [182], Р. Розенберг [262],
Л. Романюк [263], Т. Тихомирова [295]); розробки з історії європейського та
українського скрипкового мистецтва і його розвитку (Ю. Волощук [41-45],
Є. Вуйтевич [46], Л. Гінзбург та В. Григор’єв [56], М. Долгіх [89], Р. Закопець
[103-104], В. Лапсюк [158], Р. Солтис [275], В. Щепакін [325], З. Ядловська [329],
A. Robinson [409]); науково-методична література, в якій розкриваються
питання виготовлення скрипки і специфіки гри на інструменті (Є. Вітачек [38],
Л. Гуревич [80], К. Мострас [184], В. Стеценко [283], Ю. Янкелевич [352-353]),
виконання інструктивних творів (D. Kaplunas [394], P. Kozak [396]); монографії,
статті, веб-джерела, присвячені опису життя, творчої та педагогічної
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діяльності відомих скрипалів (М. Акімова [4], І. Андрієвський [7; 9], В. Берлін
[19], Д. Білавич [20], Т. Гайдамович [50], І. Гамкало [52], Л. Гінзбург [55],
В. Григор’єв [61-71], М. Грінберг та В. Пронін [72], О. Колтунова [124],
Б. Котляров [139], В. Крамарова [140], Г. Максим’юк [171], Л. Раабен [253-254],
В. Рижиков [264], Л. Римський [259], О. Щелкановцева [320-322], В. Щепакін
[323], І. Ямпольський [332-340; 343-350], A. Bachmann [360], N. Brandt [366],
P. Bujes [367], M. Gabdullin [380], F. Martens [404], J. Mignot [405], E. Rodrigues
[410], Zd. Silvela [419] та інші); відомості з Музичної енциклопедії [48; 90; 286;
293; 300], архівних (про Е. Добржинця [86-87; 166], Р. Клименську [118; 128;
163], А. Лещинського [53; 59; 129; 161-162; 165; 251; 271]) та інтернет-ресурсів
[1; 5; 21; 26-27; 47; 51; 85; 301 і т. ін.], звітів Імператорського Російського
музичного товариства (ІРМТ) Київського та Харківського відділень [141; 194246], інтерв’ю [149; 317; 407].
Матеріалом дослідження слугують:
 збірники вправ для скрипки О. Шевчика («Школа скрипкової техніки»
op. 1 [415-418]) та Г. Шрадіка («Школи скрипкової техніки» [412-414]);
 опуси етюдів для скрипки соло Ш. Беріо («60 концертних етюдів
(Трансцендентна школа)» op. 123 [364]), Г. Венявського («L’École
moderne» op. 10 [32]), Ф. Давіда («Мажор і мінор: 25 етюдів, каприсів та
характеристичних п’єс» op. 39 [373-374]), Я. Донта («Етюди та каприси»
op. 35 [91]), Р. Крейцера («40 етюдів або каприсів» [398-399]) та з
фортепіано А. Бадзіні («Grandes etudes» op. 49 [362]), Ш. Беріо («3
характеристичних етюди» op. 37 [363]), Ф. Давіда («6 каприсів» op. 20
[371-372]), Й. Йоахіма («3 етюди» op. 5 [388]), Є. Хубаї («5 концертних
етюдів» op.115 [384]);
 теоретично-практичні праці П. Байо–Р. Крейцера–П. Роде («Méthode de
Violon»

[272]),

Й. Йоахіма–А. Мозера

Л. Шпора («Violinschule» [420]);

(«Violinschule»

[391-392]),
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 науково-методичні роботи Л. Ауера («Моя школа гри на скрипці» [11]),
А. Лещинського («До питання про розвиток техніки лівої руки скрипаля»
[112]), К. Флеша («Мистецтво скрипкової гри» у 2-х томах [304-305]);
 твори В. Косенка (романс для голосу «Соловей» [134], етюд «Буре»
op. 19 [132] і «Поема-легенда» op. 12 № 1 [133] для фортепіано) та
К. Стеценка (романс для голосу «Дивлюсь я на яснії зорі» [284]);
 транскрипції Е. Добржинця (творів В. Косенка та К. Стеценка [136;
285]), перекладення А. Лещинського (композицій В. Косенка [135; 137]),
редакція

А. Лещинського–О. Юр’єва–Р. Клименської

(рукопис),

К. Мостраса, К. Флеша сонат та партит для скрипки соло Й. С. Баха [15;
16; 359];
 інтерв’ю з ученицею А. Лещинського – А. Мельник [додаток Г].
Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що у
музикознавстві вперше:
 використано квадра-матричний підхід при вивченні явища «школа»;
 запропоновано визначення школи як системи енергоінформаційного
обміну, універсальність якого виявляється в єдиному принципі її дії в
різних просторово-часових умовах;
 розкрито досягнення Е. Добржинця, А. Лещинського, О. Юр’єва та
Р. Клименської у царині методичного знання та композиторській
творчості з виявленням різниці між транскрипцією, перекладенням і
редакцією

крізь

призму

специфіки

школи

як

системи

енергоінформаційного обміну.
Подальшого розвитку набули:
 характеристика впливу зарубіжних скрипалів на становлення та
розвиток

української

скрипкової

школи

й

пов’язаних

із

цим

спадкоємних зв’язків;
 загальні та індивідуальні риси становлення скрипкових шкіл у Києві,
Львові, Одесі та Харкові;
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 відомості про роль практичної та теоретичної спадщини європейських
скрипалів кінця XVIII – початку XX століття у процесі формування
інформаційного фундаменту вітчизняної скрипкової школи.
Практичне значення отриманих результатів. Матеріали дисертації
можуть бути використані в курсах «Історія української музики», «Історія
виконавського мистецтва», «Методика викладання гри на спеціальному
інструменті» (скрипка) для студентів оркестрового факультету середніх і вищих
навчальних закладів України; у класі по спеціальності, педагогічної практики; як
основа для подальших досліджень.
Апробація матеріалів дисертації. Робота обговорювалась на засіданні
кафедри теорії музики ХНУМ імені І. П. Котляревського. Основні положення
дослідження викладено на міжнародних та всеукраїнських конференціях:
«Музичний твір в аурі інтерпретації» (Київ, НМАУ імені П. І. Чайковського,
2016); «Ф. Мендельсон-Бартольді: культурні ініціативи та художні пріоритети»
(Харків, ХНУМ імені І. П. Котляревського, 2016); «Актуальні питання розвитку
музичних здібностей» (Мінськ, БДАМ, 2016); «Актуальні проблеми музичного та
театрального мистецтва» (Харків, ХНУМ імені І. П. Котляревського, 2017); «Дні
науки» (Одеса, ОНМА імені А. В. Нежданової, 2017).
Публікації. За темою дослідження опубліковано 5 статей у фахових
виданнях, затверджених МОН України, дві з яких – у наукових збірниках,
включених

до

міжнародних

наукометричних

баз:

«Наукові

записки

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира
Гнатюка. Серія: мистецтвознавство» (Тернопіль, № 2/2017), «Міжнародний
вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство» (Київ, Вип. 2/2017).
Структура роботи. Дисертація складається зі Вступу, трьох Розділів із
внутрішнім розподілом на підрозділи та короткі висновки, загальних Висновків,
Списку використаних джерел (423 позиції) та шести Додатків. Загальний обсяг
дисертації становить 276 сторінок, у тому числі основного тексту – 193 сторінки.
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РОЗДІЛ 1
«ШКОЛА» В МУЗИЧНОМУ МИСТЕЦТВІ:
ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ
1.1 Феномен «школа» в сучасному музикознавстві
Протягом еволюції науково-критичної думки навколо поняття «школа»
сформувалася своєрідна галузь різних за предметами вивчення розвідок. Учені
використовують

дане

слово,

описуючи

композиторську,

виконавську,

педагогічну, дослідницьку діяльність видатних митців чи розглядаючи їх
доробки: методичні праці, твори (у тому числі інструктивної спрямованості) або
їх синтез – «школи гри», які включають водночас теорію та матеріал для її
апробації. Разом з тим, автори здебільшого не зупиняються детально на
тлумаченні самого терміну, не розкривають його сутність, тому здається
природнім набуття «школою» дещо абстрактного змісту. Багатовекторність
залучення поняття потребувала цілеспрямованого аналізу явища та створення
відповідного інформаційного базису для роботи з ним, що врешті привело до
появи спеціалізованих ґрунтовних наукових робіт. З цієї точки зору особливо
примітними є останні 18 років, відмічені посиленою увагою до «школи» у
музичному мистецтві та збільшенням інтерпретаційних версій її «прочитання».
Серед авторів останніх назвемо, зокрема, С. Айзенштадта [3], А. Бородіна [24-25],
О. Виноградову [35-37], Д. Гудімова [75], Н. Гуральник [76-78], Ж. Дедусенко [8284], В. Зайця [102], Д. Кужелева [145], Т. Медведнікову [176], І. Сараєва [266],
В. Сумарокову [289] та В. Яконюка [330]. Незважаючи на різницю методів та
матеріалу дослідження, сучасні концепції об’єднуються, по-перше, вибором
головного предмету – виконавської, зокрема фортепіанної1, школи, по-друге,
залученням доробку науковців з інших сфер гуманітарного знання.

1

Роботи Д. Гудімова та Д. Кужелева в даному випадку є винятками, хоча обидва автори не надають детальних
концептуальних теорій щодо «школи».
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Зосередженість на виконавській школі обумовлена відсутністю чіткої
парадигми для вивчення, оскільки складно виділити фундаментальний її
елемент, який би об’єднав суб’єктів між собою. Дана проблематика наявно
усвідомлюється навіть при поверхневому порівнянні з композиторською
школою, особливо в межах національного ареалу. Наприклад, становлення
української композиторської школи пов’язане, насамперед, із діяльністю
М. Лисенка, який синтезував передові досягнення європейського музичного
мистецтва та вітчизняний фольклор на професійному рівні, створивши у такий
спосіб нову традицію, конкретніше – українську музичну мову1. Будь-яка
національна композиторська школа, зокрема XIX сторіччя, має своєрідне
«ядро» – народну творчість, що, по суті, і виявляє її неповторність. Виділити
індивідуальні риси виконавської школи в подібних масштабах вже більш складно
і пошук єдиного знаменника вимагає іншого підходу. Більше того, дана проблема
не зникає при зменшенні аналітичних кордонів до практики окремого митця,
оскільки, за висловом С. Айзенштадта, «“парадигма школи” <…> багато в чому
обумовлена психологічними особливостями особистості вчителя-музиканта;
вона насилу піддається логічному формулюванню, реалізується значної мірою у
непрямій,

прихованій

формі»

[3,

с. 76].

З

цих

причин

сприймається

закономірною теза Д. Гудімова: «понятійний апарат, пов’язаний із концепцією
школи <…> у сфері вивчення і музичного мистецтва в цілому, і у виконавській
його галузі зокрема, не склався остаточно і нині» [75, с. 95]. Схожої точки зору
дотримується і О. Виноградова, відмічаючи, що існуючі погляди на явище
«фортепіанна школа» розкривають його «багатоаспектність <…> та наявність (у
ньому – С. К.) дискусійних моментів», а тому дозволяють сприймати феномен «з
високим рівнем невизначеності» [37, с. 15]. Окреслені деталі свідчать про
необхідність пошуку універсального рішення для вивчення виконавської школи.
Його актуальність посилюється ще й реалізацією більшості музикантів минулого
одразу в
1

декількох

сферах

творчості. І. Сараєв,

зокрема,

розглядаючи

Зазначимо, що О. Козаренко розкриває дану тему у своїй дисертації: «М. В. Лисенко як основоположник
української національної музичної мови» [122].
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багатосторонню практику Й. С. Баха, Д. Скарлатті й Ф. Куперена (кожен з них
створив «школу» та отримав визнання блискучого виконавця і талановитого
композитора), порушує питання: як саме слід сприймати та вивчати їхні «школи»
– як виконавські чи як композиторські? Можливо, йдеться про «невідомий
різновид шкіл, наприклад, композиторсько-виконавські?» [266, с. 78]. Особливо
примітними є роздуми автора стосовно педагогічної діяльності В. А. Моцарта.
Посилаючись на дослідження Г. Аберта, І. Сараєв висуває дві протилежні тези:
1. Класик не створив школи, якщо «прямо пов’язувати уявлення про (неї – С. К.)
<…> з відносинами “вчитель – учень”», оскільки надавав перевагу створенню
музики та не мав бажання і хисту до викладання, що підтверджується його
непопулярністю серед наставників Відня [там само, с. 112]; 2. В. А. Моцарт
сформував школу, адже педагогічний талант маестро проявляв себе при появі
спільної з вихованцем «захопленості музикою», котра виникала «досить часто» і
дозволила австрійському генію виховати

велику кількість професійних

музикантів, чимало з яких зробили значущий внесок у розвиток виконавського
мистецтва [там само, с. 112]. Доповнимо, що в даному випадку йдеться про
навчання гри на клавірі. Проте учень В. А. Моцарта – Й. Гуммель, два роки
проживши вдома у свого педагога [там само], не міг не отримати від нього й
уроків із композиції. Більше того, Й. Гуммель, на наш погляд, міг займатися
водночас з «В. А. Моцартом-виконавцем» та «В. А. Моцартом-композитором».
Якщо взяти до уваги дані деталі та факт приналежності генія до віденської
класичної школи, то запитання І. Сараєва можна перефразувати: чи можна
говорити про композиторську школу В. А. Моцарта? Як остання, у свою чергу,
пов’язана з його виконавською школою? Що в такому випадку розуміється під
«школою В. А. Моцарта» в цілому? Окреслена ситуація характерна й для
скрипкового мистецтва, зокрема, при розгляді «шкіл» А. Кореллі (1653–1713),
Р. Крейцера (1766–1831), Л. Шпора (1784–1859) та багатьох інших. Названі
митці належали до ренесансного типу особистості. Однак протягом віків
музиканти, як відомо, все більше спрямовували свої здібності та навички на
досягнення високопрофесійного рівня в одній зі спеціалізацій. Тому, наприклад,
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більшість видатних учнів А. Кореллі успішно проявляли себе як композитори, у
той час як відомі вихованці Ю. Янкелевича (1909–1973) реалізували себе
виключно у царині виконавства. Даний факт відбиває загальну тенденцію до
«розмежування» творчих практик, проте не виключає можливості збереження їх
сингулярності в діяльності сучасних педагогів. Виходячи з наведених нюансів,
школи, наприклад, А. Кореллі та Ю. Янкелевича можна сприймати, з одного
боку, як абсолютно різні явища, кожне з яких потребує окремої концептуальної
теорії, з іншого – як неповторні форми вираження єдиної суті в певних
просторово-часових умовах, а тому саме поняття повинно однаковою мірою
задовольняти потреби дослідника при аналізі кожної з цих шкіл.
Деякі з авторів-струнників (І. Андрієвський [7-9], О. Зав’ялова [101],
О. Криса [143-144], О. Спренціс [278; 280], В. Сумарокова [290], В. Ушков [299]
та інші) торкаються феномена «школа» у своїх статтях, проте не ставлять за мету
безпосередньо висвітлити його специфіку та вивести дефініцію поняття.
Відсутність доробків, котрі б розкривали особливості саме скрипкової школи,
спонукає до залучення спостережень щодо фортепіанної школи, котра
розглядається В. Яконюком «як універсальна модель практично будь-якої
виконавської школи», адже її генезис «з найбільшою повнотою відбиває
історичний контекст розвитку музичного мистецтва, <…> адекватно розкриває
зміст музичної дидактики, <…> повноцінно характеризує соціокультурний
аспект» [330, с. 52]. Підкреслимо, що дане висловлювання не є аксіомою, а лише
передбачає можливість його використання у власних наукових розвідках.
З метою удосконалення теоретичних засад до музикознавчих праць
залучаються розробки щодо формування та буття школи у науці. Хоча мистецтво
та наука загалом знаходяться на різних полюсах людського пізнання, проте
спільність

досліджуваного

явища

дозволила

А. Бородіну

[25,

с. 10-12],

Ж. Дедусенко [83, с. 14-15, 24-25], І. Сараєву [266, с. 85-86, 167] та іншим
успішно екстраполювати досягнення своїх колег для виявлення особливостей
виконавської школи. Практично кожен із них звертається, зокрема, до статті
М. Ярошевського «Логіка розвитку науки і наукова школа» [355], адже
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запропоновані

вченим

положення

мають

універсальні

властивості

та

характеризують явище в цілому. Сказане підтверджується інтерпретацією
М. Ярошевським самого феномена як важливої форми реалізації різноманітних
«соціально-творчих зв’язків» [355, с. 7]. Виділивши дві основні функції «школи»
(освітня і дослідницька) та маючи на увазі розмаїття існуючих наукових
об’єднань, він висуває три «типологічні форми» явища: «науково-освітня
школа»; дослідницький колектив; напрям, який за певних обставин може
отримати статус національного та міжнаціонального [там само, с. 7, 28]. Дані та
низка інших тез вченого (стосовно ролі лідера, взаємозв’язку «школи» та
«традиції» і т. ін.) знаходять продовження у роботах музикантів-науковців. Разом
з тим, останні випускають з поля зору декілька, на наш погляд, важливих нюансів,
окреслених М. Ярошевським, котрі дозволяють осягнути механізм формування
та буття будь-якої школи, а тому потребують більш детального розгляду.
Так, у своїх розмірковуваннях щодо участі в названих процесах
діалектичної пари «національне – міжнаціональне» автор порушує цікавий
аспект. Відомо, що зародження ідеї зазвичай відбувається у лоні певної школи,
проте М. Ярошевський наголошує на потенційній небезпеці приписати її
суб’єктам ті чи інші «національно обумовлені інтелектуальні переваги», оскільки
причини такого відкриття полягають «у суспільно-історичних умовах» [355,
с. 72]. Таким чином, еволюційне зрушення, котре проходить у межах конкретної
виконавської школи завдяки діяльності окремих митців, завжди є підготовленим,
у тому числі школами-попередниками. Значення в цьому розвитку особистостей
не принижується, а, навпаки, підкреслюється, адже саме вони стають головними
рушійними силами у перетворенні кількості знань в їх нову якість. Тому школа
«не може виникнути інакше, як на основі досягнень, унесених до спільної
скарбниці знань дослідниками, котрі представляють різні національні традиції»
[там само, с. 74]. Разом з тим, не кожен з таких «донорів» може вважатися
учасником нової школи [там само]. З цієї точки зору спадкоємність сприймається
як фактор організації інформаційного фундаменту школи. Зразки останньої
відрізняються один від одного в першу чергу за змістом, а не за способом його
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реалізації, адже обмін знаннями в чистому вигляді не гарантує появи школи. Такі
деталі, на перший погляд, вступають у протиріччя з попереднім нашим
висловлюванням стосовно єдиної суті та неповторності форм її вираження. Між
тим, в основі явища «школа», нагадаємо, незалежно від його типу, розміру,
спеціалізації тощо, лежить процес навчання в найширшому сенсі слова. Він
передбачає індивідуальну програму, яка, у свою чергу, втілюється за допомогою
загальних видів соціальної взаємодії або, кажучи інакше, комунікативних актів
(вербальних, невербальних). Отже, сам феномен відбиває діалектичну взаємодію
універсального та унікального, дію своєрідного «закону аналогії», коли макро- та
мікрокосмоси ототожнюються1.
Важливе значення у формуванні школи, як відомо, належить лідеру.
Цікавим

постає

висунуте

М. Ярошевським

положення

щодо

однієї

з

найважливіших його функцій – створення в учнів внутрішньої мотивації [355,
с. 91]. Вона, у порівнянні із зовнішньою, що супроводжується пасивністю з боку
вихованців, характеризується цілеспрямованим включенням послідовників у
активну роботу [там само, с. 92] та, доповнимо, самостійністю у вирішенні
поставлених завдань. Схожа думка простежується, зокрема, у дослідженні
Н. Гуральник [76]. За словами автора, «взаємовплив внутрішньої та зовнішньої
мотивації (спрямований – С. К.) <…> на подальший продуктивний розвиток
школи, професійне, творче перевершення учнем свого педагога» [там само,
с. 83]. Однак, М. Ярошевський, на відміну від Н. Гуральник, вказує, як здається,
на ключовий момент: внутрішня мотивація виникає «в контексті взаємодії між
запитами <…> логіки (розвитку науки – С. К.) і готовністю суб’єкта їх
реалізувати» [355, с. 92]. Інакше кажучи, учень має володіти всіма необхідними
засобами та інформацією для сприйняття і засвоєння досвіду свого наставника.
Близькою до сказаного є точка зору Ж. Дедусенко: «школа виявляє свої
феноменологічні властивості лише тоді, коли програма “лідера” <…>
приймається колективом» [82, с. 6]. Проте, на наш погляд, рішення прийняти

1

Деякі з ознак такої подібності вже були згадані нами раніше та будуть наведені далі.
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знання від наставника не еквівалентне стану готовності учня до його осмислення,
а тому «формування художньої свідомості виконавця» [330, с. 54] може не
здійснитися. Це однаковою мірою стосується і трансльованих педагогом
відомостей,

тобто

вони,

за

словами

М. Ярошевського,

«мають

бути

сформульовані» [355, с. 92]. Більше того, «і те й інше, – продовжує вчений, –
досягається не індивідуальними зусиллями» кожного з суб’єктів, «а у взаємодії з
соціумом» [там само]. Даний вислів науковця перегукується з однією з аксіом
школи, висунутих І. Сараєвим. Він зазначає, що втілити явище через
цілеспрямовану дію чи «за замовленням» неможливо; школа з’являється за
рахунок «збігу багатьох обставин <…>, на основі особливим чином виконаної
професійної роботи» [266, с. 202]. Узагальнюючи дані погляди дослідників,
резюмуємо:

1. Внутрішня

мотивація

є

необхідною

складовою

для

функціонування школи, оскільки забезпечує співтворчість вчителя та учня,
високий ККД при передаванні досвіду, його еволюцію та, у підсумку, виховання
професійного спеціаліста; 2. Наставник та вихованець відіграють однакову роль
(50/50) у її виникненні; 3. Поява внутрішньої мотивації обумовлена низкою
факторів та не підвладна бажанню і волі жодного з суб’єктів інформаційного
обміну окремо. Таким чином, становлення школи, зокрема, виконавської,
безпосередньо залежить від своєчасності підготовки безлічі обставин та їх
перетину в єдиній просторовій «точці».
Дані стислі розмірковування над декількома тезами М. Ярошевського
здаються дещо непослідовними в аспекті огляду існуючих уявлень про «школу».
Проте надані нами коментарі дозволяють сприйняти переконання музикантіввчених під іншим кутом; усвідомити їх спільні та відмінні риси, відкриття та
моменти,

залишені

науковцями

поза

увагою.

Подібне

«налаштування»

аналітичних роздумів сприяє, на нашу думку, більш глибокому розумінню
тісного взаємозв’язку між принципами формування школи на мікро- та
макрорівнях, що, у свою чергу, дає можливість осягнути шляхи становлення
вітчизняної скрипкової школи як однієї з ланок світового скрипкового мистецтва
в цілому та, відтак, знайти універсальний підхід до вивчення самого явища. З цих
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причин, подальший розгляд позицій музикознавців щодо «школи» буде мати
порівняльний характер із визначенням особливостей кожної з них.
Отже, основоположною серед досліджень останніх 18 років є дисертація
Ж. Дедусенко [83], оскільки наведені автором положення неодноразово згадуються
у більш пізніх наукових розвідках [3; 37; 78; 176; 289; 330]. Трактуючи школу як
колектив1, вчений виділяє подібність виконавської моделі, тобто певного
комплексу завдань, які обумовлюють варіативність при створенні методик для їх
вирішення, ієрархічність відносин та спільність комунікаційної мови між
вчителем і учнем, усталеність спадкоємного зв’язку [82, с. 6, 8]. Розглядаючи
функціональні можливості школи, зокрема, переведення новацій у норматив та
індивідуального досвіду у колективний із паралельною його акумуляцією,
Ж. Дедусенко прирівнює її до традиції в двох варіантах розуміння останньої – як
форми комунікації (за Е. Абрамян) або групового знання (за Е. Маркаряном),
водночас, наділяючи статусом «інституту традиції»2 та відмічаючи, що «не будьяка традиція є школою» [82, с. 6-7; 83, с. 34-35, 42; 84, с. 165].
Як видно, тези мистецтвознавця не позбавлені своєрідної полемічності.
Автор підкреслює, з одного боку, «прозорість» граней між ідентифікацією
кожного з феноменів, з іншого боку, – багатовекторність інтерпретації саме
поняття «школа». Не менш дискусійною є думка автора і щодо неможливості
передавати досвід (науковий, художньо-естетичний) поза школою [83, с. 42], що,
як здається, надає явищу більш абстрактного, аніж конкретного змісту. Тим
часом, позиція Ж. Дедусенко обумовлена предметом дослідження, пов’язаного з
висвітленням творчо-викладацької діяльності В. Пухальського у взаємозв’язку з
педагогічними принципами Т. Лешетицького, тобто орієнтована на локальне
явище. Тому при переключенні уваги на школи більших масштабів, наприклад,
скрипкових
1

харківської

чи

української,

тези

музикознавця

вимагають

За Ж. Дедусенко, «виконавсько-піаністична школа – це тип діасинхронічного колективу реально чи віртуально
існуючої спільності суб’єктів, члени якого об’єднані за двома ознаками: 1. Спільністю виконавської моделі;
2. Рольовими функціями вчителя та учня» [82, с. 6]. З даним визначенням тісно переплітається і дефініція
Т. Медведнікової: «піаністична <…> школа – це група музикантів-піаністів, поєднана спільною якістю музичновиконавських дій та музично-культурної діяльності» [176, с. 5].
2
Аналогічної думки дотримується і Д. Гудімов, також характеризуючи школу як інститут «збереження та
спадкоємності традиції» [75, с. 112].
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відповідних доповнень. Деякі з них можна віднайти у працях А. Бородіна [24-25],
хоча у вихідних позиціях його думки збігаються з точкою зору Ж. Дедусенко.
Так, створюючи методику для виявлення фортепіанної школи, вчений на
підставі опитування студентів низки творчих ВНЗ щодо уміння ідентифікувати
предмет, сформулювати та оперувати поняттям «фортепіанна школа», вивів
наступну його дефініцію: «Фортепіанна школа – це неформальне об’єднання
музикантів, яке має центр або вирізняється поліцентричністю, має індивідуальну
парадигму, що включає естетичні, педагогічні, виконавські, професійні
принципи, характеризується прямим або опосередкованим типом комунікації та
здійснює збереження, передачу, генерацію художніх ідей і виробку технічних
засобів для їх втілення у місцевому, національному або міжнаціональному
масштабі в межах конкретного історичного періоду» [25, с. 9, 15-21]. Інакше
кажучи, школа трактується як колектив; підкреслюється важливість єдиної
системи знань; вказується на, користуючись термінологією Ж. Дедусенко,
пізнавальну, комунікаційну та дидактичну функції. Серед перспективних ідей
А. Бородіна назвемо класифікацію шкіл за типами1, рівнями2 та варіантами
комунікації3. Не заперечуючи важливості багатьох висунутих автором положень,
деякі їх моменти все ж таки здаються дискусійними. Так, у вихідне визначення
«фортепіанна школа» вчений включає дві суттєві деталі: колективність та
передавання знань. Разом з тим, в історії скрипкового мистецтва є фігури,
діяльність яких не вписується у настільки вузькі межі. Зокрема, виходячи з
1

Відштовхуючись від згаданої нами систематизації М. Ярошевського, А. Бородін відмічає такі: 1. Освітня
структура, для якої характерна наявність лідера – транслятора досвіду; 2. Напрям, що «набуває при певних
соціально-історичних умовах національного, а іноді й міжнаціонального характеру»; 3. «Методична система
конкретного педагога» (йдеться про «друковані школи» – теоретичні праці, навчальні посібники тощо);
4. Освітній заклад (класи, майстер-класи, курси, семінари тощо); 5. «Професійний ценз, <…> вишкіл, набутий
досвід», тобто комплекс навичок [24, с. 187-189].
2
Автор виділяє індивідуальний, регіональний, національний та світовий рівні [24, с. 189]. Останньому з них він
надає дещо абстрактного змісту; трактує його як сукупність національних шкіл, частину світового музичного
мистецтва. Проте світова школа у дослідженні А. Бородіна не входить у тісний зв’язок з іншими рівнями, не
підпадає під типізацію та, що суттєво, не пояснюється дефініцією самого поняття. Зауважимо, що подібна
класифікація «школи» за масштабами простежується і у виборі аналітичного методу деякими вченими.
Наприклад, В. Сумарокова, розглядаючи виконавську школу як систему «в філософсько-методологічному
розумінні», пропонує використовувати відому тріаду «загальне – особливе – окреме» [289, с. 182], яка, по суті,
«накладається» на рівні школи, відповідно.
3
Спираючись на дослідження Г. Лайтка [156, с. 235], А. Бородін вказує на чотири різновиди, що залежать від
структурної моделі самої школи (наявність чи відсутність центру) та варіантів міжособистісного контакту
(безпосереднього або опосередкованого) [24, с. 190].
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типізації науковця, «школа»-клас Л. Ауера (1845–1930), його ж праця «Моя
школа гри на скрипці» та, власне, сам Л. Ауер як митець, відбивають різні
явища. Безумовно, вони не ідентичні, проте тісно взаємопов’язані, оскільки
втілилися за участі однієї особи. Більше того, школа угорського скрипаля, як
відомо, «проросла» до національної, тож є водночас напрямом та освітньою
структурою. Аналогічним винятком стає і створена П. Байо (1771–1842),
Р. Крейцером та П. Роде (1774–1830) праця «Méthode de Violon», тобто
методична система регіональної школи. Таким чином, зведена А. Бородіним
чітка класифікаційна схема є зразком сумарного уявлення про різні прояви
феномена в реальній практиці; вона не дає можливості розглядати ту чи іншу
діяльність на різних рівнях комплексно, тобто як єдиний творчий процес,
обумовлений спільними закономірностями.
Не менш полемічними здаються розмірковування А. Бородіна стосовно
варіантів комунікації та утворюваних від них видів шкіл, серед яких особливо
примітні два: центрична школа з опосередкованою комунікацією, котра реалізує
себе через друковані праці, за допомогою яких музиканти включаються в ідею;
школа без центру з опосередкованою комунікацією, характерною рисою якої є
формування системи знань «у різних місцях відносно незалежно і відносно
одночасно»1 [24, с. 190]. У першому випадку, на наш погляд, сприйняття та
осмислення знань, трансльованих у зазначений спосіб, потребує від учня певного
інформаційного базису, нерідко, синтетичного за природою. Проте навіть при
його наявності усвідомити парадигму «школи» без зворотного зв’язку 2 цілісно
неможливо. Відтак, взаємини між лідером та послідовниками, по суті, не
вибудовуються. Доцільніше трактувати подібні методичні чи практичні роботи
(або їх поєднання) як матеріальну реалізацію школи конкретного митця, що
містить певну інформаційну систему, націлену, наприклад, на вирішення
1

Як приклад А. Бородін наводить фігури Ф. Шопена, Ф. Ліста, А. Рубінштейна, котрих «об’єднує приналежність
до напряму романтизму» [24, с. 190].
2
Він не обов’язково повинен здійснюватися з автором-лідером, але досвідчений педагог, який має, за
А. Бородіним, школу у вигляді професійного цензу, допомагає своєму вихованцю опрацювати інформацію.
Подібна практика являє себе повсюди, адже на уроках учні проходять разом із вчителями збірники вправ, етюдів
чи обговорюють теоретичні положення із заголовками «Школа».
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технологічних, художніх завдань, якщо, звісно, вона відповідає потребам
музиканта. У другому випадку подібний погляд не тільки не синхронізується з
самим формулюванням поняття «фортепіанна школа», але й ототожнює останнє
з традицією в її широкому розумінні. Такі положення, з одного боку, можна
довести до крайності, де більшість відомих скрипалів XIX століття є
представниками однієї школи вже через те, що грають на одному інструменті та
використовують однакові виразові засоби. З іншого ж боку, наведена автором
думка має право на існування, якщо брати до уваги світовий масштаб. Однак у
такому разі школа має центр – загальну традицію музикування на скрипці, тому
не зовсім відповідає класифікації А. Бородіна.
Як видно, концептуальні положення вченого повністю не задовольняють
потреби дослідника при вивченні скрипкових шкіл та потребують окремих
цілеспрямованих підходів до аналізу різних їхніх проявів. Проте, незважаючи на
виявлені протиріччя, А. Бородін розглядає, на наш погляд, важливі нюанси, що
дозволяють наблизитися до розуміння універсальності самого феномена. Поперше, описуючи специфіку взаємозв’язку між усіма рівнями явища, автор, по
суті, оперує «законом аналогії», хоча і не поширює його принципи на всі супутні
розмірковування. По-друге, А. Бородін виділяє такий різновид музикантів, які
ставали лідерами школи в певний період їх творчої діяльності [25, с. 13]. Сказане
дає можливість апелювати до вже згаданих нами положень своєчасності,
готовності умов та, що суттєво, – вибору митця. Наведемо з цього приводу
декілька фактів із біографії Дж. Віотті (1755–1824) – визнаного основоположника
французької класичної скрипкової школи [253, с. 44; 337, с. 801]. Маестро
виховав низку видатних скрипалів (серед них – П. Роде, Ф. Піксіс), а деякі відомі
музиканти вважали його своїм наставником, хоча займалися з Дж. Віотті
несистематично (П. Байо) або взагалі не мали уроків із ним (Р. Крейцер); перу
майстра належить «друкована школа» – «Méthode de violon» (1803) [253, с. 52;
337, с. 801; 422]. Однак, за словами Л. Раабена, педагогіка «ніколи не займала
центрального місця в його житті» [253, с. 52], що здається закономірним, оскільки
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Дж. Віотті постійно змінював свої спрямування та сфери самореалізації1. Таким
чином, школа стає динамічним явищем не тільки з точки зору еволюції
індивідуальної парадигми, а й просторово-часового фактору. Вона безпосередньо
пов’язана з виникненням інформаційного обміну через систему «вчитель – учень»,
залежного, у тому числі, від обраних суб’єктами принципів, бажань, цілей тощо.
Підтвердження наведеної думки знаходимо в монографії І. Сараєва, який
позиціонує дану комунікаційну «пару» невід’ємною складовою школи та
підкреслює її центральне значення для успішного функціонування явища [266,
с. 180]. Джерелом подібних висновків автора є обраний ним своєрідний орієнтир,
що проходить лейтмотивом крізь усю працю – давньогрецька scholē з її
характерними ознаками2. Хоча І. Сараєв і не наводить чіткої дефініції «школа»,
однак, судячи з його розмірковувань, він інтерпретує її як форму буття
колективу, безпосередньо залежну від просторово-часових умов3. Виходячи з
цього та узагальнюючи авторські положення, виділимо наступні важливі риси
школи: високий рівень майстерності та особистісні якості лідера, що
обумовлюють тяжіння учнів; націленість роботи педагога, передусім, на
розвиток вихованців, а не на власне піднесення «над» ними; відсутність
конкретної моделі чи програми міжособистісного спілкування; необхідність хоча
б двох талановитих музикантів для втілення явища, а відтак, неможливість його
формування у безталанному середовищі; «мирність» та «простота», тобто
відсутність у школи свідомих публічних, соціально-політичних, культурологічних
цілей, «маніфестів», «декларацій» тощо [266, с. 16, 139-141, 195, 202]. Якщо ж
перелічені аспекти синхронізувати з ознаками scholē, то виходить, що ключову
роль у становленні та успішній діяльності школи відіграє обраний наставником
1

Наприклад: залишення скрипалем на вершині слави естрадних підмостків заради служіння придворним
музикантом Марії Антуанетті; зміна музичного життя на заняття виноробством; переключення з виконавської
діяльності на оперні антрепризи; постійні переїзди у зв’язку з несприятливими політичними обставинами [253,
с. 48-50; 337, стп. 801].
2
Серед них по-між іншого: «просторова й часова локалізація», свобода в прийнятті та «неухильному дотриманні»
внутрішніх правил, «невимушеність і певна непередбачуваність» [266, с. 16]. Зіставляючи останні крізь призму
філософських роздумів з існуючими уявленнями про «школу», І. Сараєв, по суті, здійснює панорамний огляд
накопичених знань про феномен у музичному мистецтві.
3
Дана думка простежується і у висунутих І. Сараєвим рівнях явища, які збігаються з класифікацією А. Бородіна
(окрім світової). Зокрема, під національною він розуміє школу, що функціонує у певних географічних
(етнографічних) межах [266, с. 72].
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та вихованцями мотив. Він же обумовлює якість та швидкість навчання, рівень
досягнень та їх розповсюдженість в інформаційному полі, вплив на еволюцію як
самої «школи», так і умов, в яких та функціонує, тощо. Зазвичай, як відомо,
професіоналізм викладача завжди вищий за учнівський, а тому для успішного
налагодження «каналу зв’язку» та трансляції знань викладач має «опуститися» до
рівня вихованця аби потім підняти його до свого. У такий спосіб він вибудовує
своєрідну «драбину», де результати спільної роботи визначають специфіку
кожної наступної «сходинки». Наявність творчого підходу, на наш погляд,
автоматично вимагає від учасників інформаційного обміну відповідальності та
поваги,

які

природньо

проявляються

при

щирому

устремлінні

до

отримання/передавання знань1.
Розмірковування І. Сараєва загалом зосереджені на індивідуальних школах
та системі «вчитель – учень», яка найбільш виразно проступає саме при такому
масштабі явища. Разом з тим, розкриваючи його регіональний та національний
рівні, він визнає повну невизначеність даної «пари» [266, с. 182], хоча і розглядає
її у вигляді функціональної залежності, котру за різних обставин можуть
здійснювати всі суб’єкти школи. Проте І. Сараєв, як здається, намагається
віднайти конкретний механізм із повним послідовним описом його дій, який
забезпечує появу такої системи відносин. У даному випадку, на наш погляд,
універсального «ключа» не існує, адже способів її формування стільки ж, скільки
самих людей та безкінечної кількості потенційних варіантів спілкування між
ними, обумовлених безліччю можливих обставин. Єдиним незмінним у парі
«вчитель – учень» є її суть, тобто наявність того, хто навчає (передає) і того, хто
вчиться (отримує). Реалізація цього інформаційного обміну є процесом завжди
унікальним, який і забезпечує неповторність кожної школи.
Розглянуті погляди музикантів-вчених, попри наявні відмінності, загалом
представляють феномен як певний колектив, який, по суті, і визначає характер
його рис, функцій, складових тощо. Дійсно, явище не втілиться, користуючись
1

Звісно, слід брати до уваги індивідуальність конкретного суб’єкта з усіма надбаними, спадковими та етнічними
шарами несвідомого.
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словами М. Ярошевського, «без вчителя, <…> учнів, <…> предметного змісту
спільної діяльності» [355, с. 94]. Однак наведені авторами положення дозволяють
назвати «школою» клас будь-якого професійного педагога, оскільки і в ньому
проявляються двостороння комунікація, єдність виконавської моделі, традиції,
програми, їх збереження та генерація. Хоча фактори свободи, відповідальності
чи творчості значно зменшать поле потенційних зразків, але, по-перше, дані
ознаки дослідники детально не описують, по-друге, їх однаково недостатньо. Для
більш чіткого розуміння специфічності саме «школи» необхідно виявити додаткові
її особливості, які, зокрема, можна знайти у положеннях О. Виноградової [35-37].
За визначенням автора, «фортепіанна школа – це системна цілісність, що
включає цільові установки та породжувані ними принципи і методи роботи,
трансльовані лідером із високою здатністю до персоналізації в комунікативному
процесі міжособистісної взаємодії; є водночас однією з елементів багаторівневої
системи з вертикальними і горизонтальними зв’язками»; під системною
цілісністю розуміються виконавсько-педагогічні та музично-естетичні засади, які
передає голова школи [36, с. 105; 37, с. 16]. Таким чином, явище в інтерпретації
музикознавця постає традицією або виконавською моделлю, збігаючись із
позицією Ж. Дедусенко, та підпадає під декілька типів шкіл за А. Бородіним, а
саме: методичну систему, але у нематеріалізованому стані, та професійний ценз.
Спільність поглядів О. Виноградової та її колег (А. Бородіна, І. Сараєва)
простежується і у підкресленні двостороннього зв’язку «школи» із навколишнім
середовищем та ролі останнього в її формуванні; взаємозалежності різних її
рівнів [36, с. 104]. На цій основі вчений декларує низку власних ґрунтовних
спостережень: вбачає у феномені ієрархічну структуру1; виявляє два шляхи
комунікації між індивідуальними школами, де при горизонтальному вони
сприймаються як самостійні явища, а при вертикальному – як учасники
«надсистеми»
1

(наприклад,

регіональної),

що

об’єднані

навколо

певної

За словами О. Виноградової, поставлена лідером певна художньо-естетична мета – «надзавдання», обумовлює
«підпорядкованість усіх принципів викладання», тобто технологічних та організаційних аспектів (наприклад,
аплікатурних рішень, специфіку роботи над твором, залучення певних ігрових прийомів тощо) [36, с. 103].
Підкреслимо, що тут йдеться про взаємозалежність між складовими інформаційної бази «школи», а не її суб’єктами.
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«спільності художніх спрямувань»; розцінює лідера як ключову фігуру для
формування та життєздатності школи1, а колектив, у свою чергу, – як
«оптимальну умову» для цього [35, с. 61; 36, с. 103-105; 37, с. 15].
Вищеозначена точка зору актуальна при її проекції на індивідуальну
школу. Якщо ж предметом дослідження обрано інший масштаб феномена, то
запропоновані О. Виноградовою тези вступають між собою у протиріччя. Поперше, висвітлені автором горизонтальні та вертикальні зв’язки, виходячи з
авторських положень, характеризують інформаційний обмін між різними
елементами, де, у першому випадку, ними є музиканти, а в другому, – складові
системи, тобто певні теоретико-практичні принципи. По-друге, визначити
лідера локальної чи національної школи, до якої належать одразу декілька
видатних педагогів досить складно2. Однак підхід музикознавця можна вважати
доцільним при наступних уточненнях: за певних умов (залежних від багатьох
аспектів) кожен з адептів школи може виконувати функцію лідера, яка у такий
спосіб стає не статичною («пожиттєвою»), а мобільною. Аналогічної риси
набуває і «здатність до персоналізації», під якою розуміється «сукупність
індивідуально-психологічних особливостей людини, які дозволяють їй втілювати
соціально значущі дії, перетворюючи інших людей» [248]. Із цих причин
колектив сприймається не як сприятлива «обставина» для вибудовування
школи, а як обов’язкова.
Характерна для наукових

розвідок

О. Виноградової орієнтація на

особистість лідера та його місце у бутті школи притаманна і дослідженню
С. Айзенштадта [3]. Вчений залучає поняття «духовного лідерства»3, специфіка
якого, на думку автора, найбільш відчутна при аналізі національних шкіл та
1

Зазначимо, що властива позиції О. Виноградової концентрація на якостях та значенні засновника обумовлена
самим предметом її дослідження – постаті С. Бендицького. Серед наведених автором педагогічних засад митця
відмітимо найбільш важливі для наступних розмірковувань: різнобічність таланту наставника; націленість на
виховання в учнів самостійності, «надпредметного мислення» та прищеплення свободи від догм і стереотипів [37,
с. 17-21; 35, с. 60-61].
2
Залучений автором приклад – московська піаністична школа у складі О. Гольденвейзера, К. Ігумнова та
Г. Нейгауза – лише підкреслює висунуту думку.
3
Під ним розуміється «феномен діяльнісного перетворення дійсності, здійснюваного через взаємозалежність і
взаємообумовленість ціннісного світу конкретної людини <…> та універсальності ціннісних перспектив
людських спільнот» (цит. за: [3, с. 76]).
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простежується зазвичай у видатних виконавців, оскільки: вони «постають в очах
послідовників “над” індивідуальними школами», хоча і вийшли з них;
парадигма, що транслюється ними через гру, є чіткішою, ніж при педагогічній
практиці [3, с. 76]. Відтак, окрім системи «вчитель – учень», С. Айзенштадт
рекомендує використовувати комунікаційну пару «виконавець – послідовник»,
котра забезпечує передачу конкретних досягнень митця. Більше того, «самі
особистості кумирів є втіленим, “опредмеченим” художнім ідеалом» [там само].
Підкреслимо, що наведені тези отримують дискусійний відтінок при їх
зіставленні з раніше згаданою внутрішньою мотивацією. Так, для її появи слухач
має бути вже навченим музикантом, мати неабиякий багаж знань, аби сприйняти
та закріпити інформацію, бо подібний «канал зв’язку» – стихійний за своєю
природою, особливо, якщо йдеться про «спілкування наживо». В іншому ж
випадку слід говорити про зовнішню мотивацію, а вона, як відомо, потребує
постійного

«підживлення».

Виникають

питання

і

до

ствердження

С. Айзенштадта щодо чіткості трансльованого досвіду, адже вона залежить від
матеріалу (твори як багатоскладові об’єкти), успішності контакту концертанта з
публікою, синхронізації устремлінь між виконавцем та послідовником тощо;
ставиться під сумнів і збереження цілісності інформаційного пакету під час його
передання та прийняття. Крім того, «духовне лідерство» та «здатність до
персоніфікації» за сутністю тотожні, а тому дану функцію однаково успішно
може брати на себе і наставник. Аналогічним чином, на наш погляд, впливати на
навколишнє середовище може і школа. Остання думка знаходить підтвердження
у формулюванні В. Зайця, відповідно до якого виконавська школа – «це
багатоспектральне явище музичного мистецтва, яке концентрує в собі високий
рівень професійної майстерності та здатність до філософського теоретичноестетичного сприйняття навколишнього світу, його усвідомлення і на цій основі
якісного видозмінення» [102, с. 222]. Таким чином, дослідник висвітлює ще одну
грань осмислення феномена. Хоча стаття В. Зайця присвячена визначенню
поняття «авторська школа», низка її положень може бути актуальна і для
усвідомлення деяких нюансів щодо специфіки явища взагалі.
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Зокрема, трактуючи авторську школу як педагогічний проект, вчений
відмічає наступні її риси: поява на основі наявних вчительських колективів; час
для підготовки та формування; зосередженість навколо привнесеної лідером
певної ідеї, яка є динамічною, оскільки може збагачуватися поглядами учнів та
трансформуватися [102, с. 223, 225-226]. Виконання принципів освітнього
процесу у школі1 сприяє, на думку В. Зайця, повноцінному вихованню
музиканта-особистості [там само, с. 228]. Це зауваження, на наш погляд,
символізує одну з ключових ознак школи. Чому ж йдеться не про
індивідуальність? Узагальнюючи наведені Ю. Гімаєвою дані [54], відзначимо
суттєву полемічність у поглядах різних вчених щодо інтерпретації кожного з
термінів та, водночас, однодумність стосовно наявного зв’язку між ними.
Найбільш відомими висловлюваннями щодо сказаного є наступні: «Індивідом
народжуються.

Особистістю

стають.

Індивідуальність

відстоюють»

(О. Асмолов); «Особа – соціальний індивід – особистість» (В. Столін) (цит. за:
[54, с. 15]). Не заглиблюючись у їх конкретизацію, зазначимо, що «особистість»
завжди формується на основі «індивідуальності» та дозволяє повноцінно
розкрити її особливості, а «індивідуальність», у свою чергу, характеризує
специфічність та неповторність «особистості». Виховання останньої, як здається,
безпосередньо залежить від усвідомлення людиною значення відповідальності,
котра, зокрема, «є якістю зрілої особистості й компонентом професійної
компетентності спеціалістів будь-якого профілю» [193]. Отже, підвищується
обсяг відповідальності – зростає рівень розвитку особистості. Саме тому
спрямованість на її плекання, на наш погляд, є однією з відмінних властивостей
школи у порівнянні з класами, гуртками, зборами і т. ін.
Важливою здається точка зору В. Зайця і стосовно неможливості
використання досвіду школи сторонніми суб’єктами без прийняття ними її
«головної концепції» [102, с. 226]. Схожу думку, нагадаємо, висловлювала
Ж. Дедусенко щодо відносин між вчителем та учнем. Проте в даному випадку
1

Серед них названо: націленість на всебічний розвиток учнів; органічне поєднання художнього та
технологічного; взаємопов’язаність цілей та методів їх досягнення [102, с. 228].
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автор порушує питання зовнішніх зв’язків явища. Зауважимо, що включення до
інформаційного «ядра» феномена передбачає засвоєння й супутніх знань, тобто
цілісне сприйняття. Виходячи з цього, саме навчання у школі повинно
орієнтуватися на аналогічну систематизацію відомостей її учасникамивихованцями1, що, судячи з розглянутих праць, залишається поза увагою
дослідників.
Висвітлена В. Зайцем одна з характерних рис школи – комплексний підхід
до виховання музиканта – простежується, зокрема, і в наукових розвідках
Н. Гуральник [76-78]. Вивчаючи феномен «українська скрипкова школа», автор
висуває синкретичну дефініцію відповідного поняття, під яким, з одного боку,
розуміється контекстна категорія «в структурі науково-педагогічної школи», з
іншого, – «система прогнозованих педагогічних і виконавських ідей» [78, с. 1213]. Загалом запропоновані положення мають багато точок перетину з вже
згаданими позиціями вчених2. Разом з тим, Н. Гуральник у своїх роздумах
звертається до поняття «музична освіта», котре уявляє як «свідоме здобуття
знань, умінь та навичок згідно з індивідуальними, загальними та спеціальними
здібностями <…>» [там само, с. 11]. Судячи з окресленого, важливе значення для
успішного навчання в школі має свідома участь суб’єкта у процесі
інформаційного обміну. Безсумнівно, у загальній інтерпретації свідомість – це
«ідеальна форма відображення, відтворення, породження дійсності» [273, с. 517].
Проте усвідомлення будь-чого, на нашу думку, також нерозривно пов’язане з
відповідальністю та сприйняттям поточного моменту, тобто виступає у вигляді
своєрідного «контролю за перебігом діяльності» [там само, с. 518].
Узагальнюючи аналітичний екскурс, зазначимо, що автори, звертаючись до
наявних теоретичних концепцій, вбачають можливість подальшого вивчення
явища, висвітлюючи ті чи інші фактори, елементи, риси буття школи у
1

Дане припущення необхідне для усвідомлення універсальності поняття «школа», а тому буде детальніше
розкрите у наступних розділах дисертації.
2
Серед таких виділимо: наявність лідера, домінантність традиції, спадкоємність досвіду, єдність стилю
діяльності, залежність від авторських шкіл тощо [77, с. 43-44]. Оскільки дослідження Н. Гуральник виконане у
сфері педагогічного знання, її спостереження не завжди зберігають актуальність при аналізі різних проявів явища
(наприклад, професійного цензу).
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музичному

мистецтві

та

розширюючи

можливості

залучення

поняття.

Варіативність його трактувань визначила і різноманітність наукових підходів,
серед яких найбільш поширеним можна вважати системний. До нього
звертається, зокрема, В. Яконюк, виділяючи п’ять важливих ознак, за допомогою
яких можна охарактеризувати специфіку школи та лідера. Найбільш значущою,
на наш погляд, є перша з них – «поліспрямованість творчої діяльності:
композиторська – виконавська – педагогічна» [330, с. 53]. Схожої думки
дотримується і Д. Кужелев, за яким, виконавська, композиторська та педагогічна
практика впливають на прогрес школи [145, с. 191]. Як бачимо, питання
взаємозв’язку різних спеціалізацій у межах явища все ж цікавить деяких
дослідників. Разом з тим, їхні тези досить абстрактні (наводяться імена митцівлідерів, маються на увазі загальні зовнішні зв’язки тощо) та не розшифровуються
детально.

Суттєвим

здається

і

неврахування

більшістю

музикознавців

дослідницького аспекту, який є невіддільною частиною професійного життя
музиканта. Йдеться не тільки про реалізацію своїх ідей у спеціальних працях, а й
про наукову практику в широкому сенсі слова. Якщо проаналізувати вектори
реалізації особистості в музиці, нескладно виявити, що: 1. Композитор для
втілення власних ідей вивчає накопичений досвід і знаходиться в пошуку засобів
їх звукової реалізації; 2. Виконавець шукає способи адекватного відтворення
художнього образу твору; 3. Педагог прагне розкрити індивідуальність кожного
учня і, у той самий час, узагальнює особисті спостереження; 4. Музикознавець
вивчає вищеназвані процеси, спрямовуючи зусилля як на заповнення існуючих
прогалин у загальній картині музичного мистецтва, так і на осмислення
закономірностей історичного розвитку. Як і його колеги за професійним цехом,
вчений не позбавлений пророчої «жилки», що дозволяє розкрити подібні процеси
у явищах, розділених у часопросторі. Аналогічним чином «пронизують» один
одного й інші складові музичного мистецтва. Зокрема, скрипаль при роботі над
твором виконує одночасно декілька завдань: 1. Як виконавець він, крім
відтворення нотного тексту, повинен висловити глибинний задум композитора,
залучаючи свої технічні та естетичні дані; 2. Як співавтор пропускає через свій

41
мікрокосмос ідею композиції, що відбивається у створенні відповідної
аплікатури, штрихів, каденцій, редакцій, транскрипцій тощо; 3. Як дослідник
шукає шляхи найбільш переконливого трактування (звуку, прийому, руху,
позиції і т. ін.); 4. Як педагог постійно знаходиться в процесі самовдосконалення
і подолання існуючих недоліків. Наставник, у свою чергу, для навчання учнів
повинен мати необхідні знання про предмет, перевірені на власному досвіді;
вміти спроектувати їх на конкретний випадок; знайти шлях найменшого опору і
найвищого ККД при його передаванні; включатися в процес співтворчості,
пропонуючи вихованцю певний варіант інтерпретації (в тому числі в аспекті
звукообразів, аплікатури, штрихів тощо). Як видно, взаємодія складових
настільки тісна, що навіть кожна з них окремо відображає взаємодію інших.
Підкріпимо сказане фактами з історії скрипкового мистецтва.
Так, «Моя школа гри на скрипці» [11] Л. Ауера містить в собі методичну
(питання постановки, звуковидобування, техніки тощо), педагогічну (прийоми
навчання) і частково1 виконавську (можливість трактування того чи іншого
твору, а разом з ним і необхідного прийому) інформацію. Сама постановка мети і
завдань праці залишає за дужками не тільки таємниці виконавського ремесла, але
й навички композиції, які прищеплювалися його учням, адже Й. Ахрон (1886–
1943), К. Горський (1859–1924), Я. Хейфец (1901–1987), Є. Цимбаліст (1889–
1985) та інші видатні випускники Л. Ауера, як і він сам2, створили низку творів
для скрипки (і не тільки). Харківський скрипаль А. Лещинський (1915–1995),
навпаки, не склав власної «друкованої школи». Тим часом, він, як і Л. Ауер,
органічно поєднував блискуче виконавство, педагогіку, методичну роботу та
композиторські задатки при створенні транскрипцій і редакцій. З позиції
сьогодення складно зробити висновок, яка з граней творчої реалізації у цих двох

1

Ця частковість обумовлена індивідуальним характером відносин між вчителем та учнем. Глибинні виконавські
знання (не методичні) передаються через таку форму взаємодії, в якій інформація набуває доступний для
вихованця інтелектуально-емоційно-фізичний вигляд. Такий підхід до кожного з них, з одного боку, сприяє
формуванню індивідуальності (і особистості), а, з іншого – нівелює універсальність загальнометодичних
підходів, тобто в кожному новому випадку вимагає їх коригування.
2
Л. Ауер, крім редакцій і перекладень, написав твори для скрипки (соло і з акомпанементом). Серед них
«Концертна тарантела» op. 2, «Мрія» (Reverie) op. 3, «Угорська рапсодія» op. 5 тощо [358].
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видатних музикантів була провідною. Одне відомо точно – школа Л. Ауера або
А. Лещинського рівною мірою поєднувала в собі всі складові музичного мистецтва.
Повертаючись до висвітлення даної проблематики та розглянутих
теоретичних положень, зазначимо, що під «школами» зазвичай мається на увазі
колектив, об’єднаний єдиною традицією, система навчання, виконавські засади,
композиторська спадщина тощо. У біографічних відомостях про видатного
музиканта (представника тієї чи іншої школи, а іноді і її творця) дослідники,
навпаки, розглядають усі сфери його музично-творчої діяльності. Наприклад,
О. Спренціс описує виконавські досягнення О. Горохова (конкурси, концерти,
аудіозаписи), відзначає педагогічний талант українського скрипаля (видатні
учні), його композиторське обдарування (каденції, транскрипції) та ґрунтовність
методичного знання (праці) [280]. Отже, у першому випадку вчені обмежуються
в аналізі лише однією або декількома гранями реалізації творчої особистості, у
той час як у другому випадку представляють всі складові як цілісне явище.
Сформований парадокс багато в чому пояснюється тим, що окрема особистість
претендує на багатосторонність освітлення її практики, а школа (у тому числі
авторська)

диктує

необхідність

виведення

домінуючих

принципів,

або,

користуючись словами І. Сараєва, «цілеспрямованої діяльності <...> колективної
музичної творчості» [266, с. 55]. Разом з тим, накопичені відомості про роботу
різних музикантів, широта і різноманітність наукових підходів підготували ґрунт
для пошуку механізму, котрий розкриє взаємозумовленість і взаємодію всіх сфер
музичного мистецтва, представлених в явищі «школа».
З цієї точки зору феномен можна схематично відобразити чотирикутною
пірамідальною динамічною моделлю. Її основу перетинають дві лінії, де
горизонталь – час та простір, а вертикаль – шлях еволюції. Вертикаль пронизує
всю

піраміду,

формуючи

своєрідний

центральний

канал.

Точка

його

проходження через підставу моделі одночасно є точкою перетину діагональних
прямих, що зв’язують всі грані між собою. Саме осердя символізує музичне
мистецтво в його глибинному значенні – пізнання дійсності, вищих смислів, а з
позиції музиканта – шлях до досконалості, адже, «щирий художник, який любить
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мистецтво понад усе, – зазначає Л. Бетховен, – ніколи не задоволений собою і
намагається йти все далі» [47]. Відзначимо, що моделювання як спосіб
універсалізації та узагальнення знань/досвіду досить широко представлене в
науковому середовищі. Так, В. Кандинський у своїй праці «Про духовне в
мистецтві» наводить схематично правильний «вигляд духовного життя» у подобі
трикутника, котрий «рухається повільно, майже непомітно, вперед та вгору і там,
де “сьогодні” було його вістря, “завтра” опиняється вже наступна частина» [113,
с. 10]. Поділ автором моделі на сектори горизонтальними лініями відображає
суспільство різного духовного віку та потреб, де у верхній, найменшій частці,
знаходиться провідний (або група) [там само]. Окреслене можна використати і в
контексті запропонованої нами моделі, бо піраміда не тільки рухлива як цілісна
структура – вона постійно формується і зростає. Більше того, цей процес не
рівномірний, а, навпаки, відзначений зміною лідерства між усіма складовими
музичного мистецтва. Наприклад, нові завоювання у виконавстві стимулюють
пошук методичних пояснень і педагогічних прийомів, відбиваються у барві
композиторської палітри. Виникнення специфічного звукообразу породжує
ланцюг реакцій в інших сферах музично-творчої діяльності. Інакше кажучи, у
конкретні історичні періоди, у тому числі відмічені стрімкими еволюційними
стрибками, сублімується накопичена кількість розмаїтої інформації з усіх
«спеціалізацій» і перетворюється в нову якість, що виражається через одну з них.
В історії скрипкового мистецтва такі переходи відбувалися завдяки А. Кореллі,
Н. Паганіні (1782–1840)1, Л. Ауеру, П. Столярському (1871–1944) та іншим
видатним особистостям. Нерідко, досягнення такого роду безпосередньо
впливають на формування нових або еволюцію існуючих шкіл. Нагадаємо, що
Дж. Віотті та Н. Паганіні належать до італійської школи різних періодів. Разом з
тим, результати їх роботи впливали на інші національні школи, у випадку з
1

Відносно італійського віртуоза складно остаточно визначити основний вектор реалізації його таланту.
Приголомшливі для того часу виконавські нововведення здаються провідними. Разом з тим, не можна залишати
поза увагою і його композиторське обдарування, а також дослідницький підхід до гри на скрипці в цілому.
Невідомо, яка потреба виникала у свідомості віртуоза першою – втілити звукообрази, що йдуть «зсередини»,
розширити рамки скрипкового мистецтва, висуваючи на перший план майстерність володіння інструментом, або
знайти нові виразові засоби. Зрозумілим є одне, творчість Н. Паганіні зумовила переоцінку технічних та образносемантичних можливостей скрипки.
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Дж. Віотті, на скрипкове виконавство зокрема, а у випадку з Н. Паганіні – на
музичне мистецтво в цілому. Між тим, на відміну від свого співвітчизника,
Н. Паганіні не створив власної школи. Не потребує доказів той факт, що твори
видатного генуезця довгий час залишалися за межами ігрових можливостей
інших скрипалів. Відсутність системної педагогічної практики, трактатів і
інструктивного матеріалу1 не заважала Н. Паганіні передавати свій досвід через
безпосереднє «спілкування» з оточенням (публікою, музикантами, оркестрами і
т. ін.). Крім того, він деякий час займався з кількома обдарованими скрипалями
(Ап. Контський, Е. Сіворі). Досягнення генуезця спонукали його молодших
сучасників до оволодіння передовими прийомами, відповідними виразовими
засобами та створення необхідних методів для їх засвоєння і передання. Інакше
кажучи, італієць, надавши існуючим знанням нової якості, дав своєрідний
поштовх для аналогічного перетворення всіх складових музичного мистецтва. З
цієї точки зору доречно говорити про Н. Паганіні як творця традиції. У такому
випадку виникає питання про роль і місце школи в цьому процесі. Дійсно, з
позиції

Ж. Дедусенко,

італійського

віртуоза

можна

вважати

творцем

виконавської школи як роду культурної традиції. Більше того, його досягнення в
галузі виконавства і композиції немислимі без участі дослідницького підходу в
його діяльності. Проте, ототожнюючи таким чином поняття «традиція» і
«школа», нівелюються їх суттєві відмінності і виникає неправомірна можливість
підміни одного іншим. Узагальнюючи розглянуті точки зору щодо взаємодії цих
феноменів, висунемо власне трактування, попередньо звернувшись до низки
історичних відомостей зі скрипкового мистецтва.
Так, Н. Паганіні, за твердженням Г. Гінзбурга та В. Григор’єва, у своїй
творчості наслідував не тільки досвід італійських музикантів, зокрема
П. Локателлі, але і поляка А. Дурановського [56, с. 85, 228]. Крім того, француз
П. Гавін’є, чех Я. Шеллер і росіянин І. Хандошкін передбачили багато технічних
елементів та прийомів, які використовувалися Н. Паганіні [там само, с. 146, 245,
1

Брати до уваги «24 каприси», на наш погляд, недоцільно, оскільки вони ставлять перед виконавцем швидше
художні, аніж навчальні завдання.
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262]. Однак ані до польської, ані до російської шкіл генуезець не належить, але є
продовжувачем того досвіду, знань, ширше – традицій, які вони транслювали.
Аналогічна ситуація і в «післяпаганінівський» період. Наприклад, Г. Венявський
(1835–1880), Ф. Давід (1810–1873), Я. Донт (1815–1888), Л. Массар (1811–1892),
П. Сарасате (1844–1908) не були учнями Н. Паганіні, але певною мірою
продовжували його традицію, реалізуючи її у своїй манері, надаючи їй власну
форму. Останнє характерно і для діяльності Л. Ауера. Навчаючись у лоні
угорської та австрійської традицій, увібравши російську, він синтезував їх та
сформував структуру, що забезпечувала збереження і передавання сукупного
досвіду. Таким чином, школа – це своєрідний інструмент для реалізації і
створення традиції, який забезпечує її закріплення в певному інформаційному
полі з наступним розвитком і досягненням нової якості. Нагадаємо, що деякі
дослідники феномена «школа» привертають спеціальну увагу до традиції.
Зокрема, Ж. Дедусенко наводить думку Е. Маркаряна, згідно з яким культурна
традиція трактується як зафіксований в низці стереотипів людський досвід.
Розмірковуючи далі, музикознавець залучає вислів Е. Абрамян, в якому під
традицією розуміється інформаційний зв’язок стереотипу та новації [83, с. 3435]. Торкається цього поняття і Д. Гудімов на підґрунті наукових розвідок
Н. Шахназарової. Автор обирає одне з важливих її визначень художньої традиції,
під якою позиціонується дія механізму спадкоємності, яка охоплює не тільки
естетичний досвід, але й відповідний для того чи іншого часу комплекс
виразових засобів [75, с. 111]. Виходячи з цього, традиція постає як система
знань та засобів для їх вираження, відмічена діалектичною взаємодією
усталених нормативів та новацій. Школа може містити як одну, так і декілька
традицій, а сама традиція може функціонувати не лише в одній, а й у декількох
школах. Цікаві з цього приводу міркування І. Сараєва стосовно нідерландської
поліфонічної школи. Автор зазначає, що традиція «бере <...> на себе основне
навантаження щодо пояснення процесів, що (в ній – С. К.) протікають» [266,
с. 63]. На його думку, традиція в такому разі «практично “створює” <...> школу
як цілісність різноманітних за своїми творчими індивідуальностями музичних
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діячів <...>, які зовсім не обов’язково були пов’язані з іншими її представниками
безпосередньо» [там само]. Так, Дж. Віотті передав італійський досвід
французьким

музикантам

не

тільки

за

допомогою

виконавської

і

композиторської практики, але й через своїх учнів, серед яких особливе місце
займає П. Роде – яскравий представник школи Паризької консерваторії.
Подібним чином сформувалася «школа» П. Столярського, який увібрав розмаїті
знання від представників різних національних ареалів. В історії скрипкового
мистецтва особливе місце займає «італійська міграція», що проходила в XVI–
XVIII століттях. Звісно, музиканти відточували професіоналізм у школі, але зі
своїми закордонними колегами обмінювалися її добутками, тобто знаннями,
досвідом, традицією. Отже, можна вивести проміжну дефініцію поняття
«школа» – це інформаційно-творча структура, що забезпечує взаємозв’язок між
усіма складовими музичного мистецтва для систематизації і трансляції
зібраної інформації в часі й просторі.
Таким чином, феномен «школа» постає в новій якості – як цілісна творча
динамічна структура. Представлена у вигляді пірамідальної моделі, вона містить
в собі специфічну систему інформаційного обміну, яка гарантує спадкоємність
традиції і синхронність взаємодії музично-творчих практик1.
1.2 Квадра-матричний підхід до вивчення явища «школа»
Формування школи як цілісної структури відбувається завдяки синхронній
взаємодії багатьох компонентів, які набувають у подальшому індивідуальних
рис. Для схематичного відображення притаманної школі багатогранності
використаємо матрицю, яка слугує «однією з <...> форм систематизації
інформації» [6, с. 3]. Запропонований підхід дозволяє врахувати динамічність не
тільки явища, яке характеризується, а й самих його «збудників» до створення;
побачити механізм функціонування школи в новому аспекті, не заперечуючи
1

Узагальнення висунутих теоретичних положень щодо запропонованої пірамідальної моделі та проміжної
дефініції «школи» здійснено у статті автора [153].

47
існуючих досягнень, а, навпаки, об’єднуючи їх. За словами вчених, «оптимально
розроблені й побудовані матриці дають можливість не тільки отримати необхідні
дані <...>, а й уявити вичерпним чином (їхню – С. К.) структуру», адже вони «є
банками знань із заданої тематики, придатними для створення відповідних баз
знань» [6, с. 5]. Видів матриць існує багато, проте в аспекті школи найбільш
доцільним виступає її структурний варіант.
Однією з таких матриць є «Періодична система елементів Д. Менделєєва»
[там само, с. 17]. Створена хіміком таблиця в буквальному сенсі пророча. Як
відомо, не всі клітинки в ній були заповнені вченим. Між тим, згодом відкриті
науковим співтовариством хімічні елементи займали саме ті порожні з них, які
відповідали їхнім властивостям. Таким чином, матриця виявляє взаємозв’язки
низки складових, які забезпечують її цілісність, творчі та провісницькі риси.
Запропонована

в

даній

дисертації

матриця

вбачається,

подібно

до

антропологічної [74], одночасно і як структура, і як процес, оскільки школа – не
статичне, а рухоме в просторі й часі явище1. Разом з тим, при створенні матриці
необхідно враховувати специфічну властивість музичного мистецтва і соціуму,
що функціонує всередині нього. Точний математичний підхід для такого аналізу
застосувати не вдасться, проте залучення досягнень суміжних гуманітарних наук
і, на наш погляд, незамінного для музиканта метафоричного простору дозволять
аргументувати власні положення.
З цих позицій перспективним є квадра-матричний підхід, використаний
Н. Колотій, який «відображає внутрішню картину зв’язків у структурі явища»
[123, с. 12], тому матриця може застосовуватися для дослідження будь-якого
предмету [там само]. Отже, за твердженням Н. Колотій, ця матриця містить
чотири точки, які взаємодіють між собою: мотив; метод, що забезпечує
реалізацію мотиву; енергія (або сила), з якою метод діє; час (своєчасність) [там
само]. Ці елементи, перетинаючись, дають певний результат, який дозволяє
досягти поставленої мети [123, с. 12]. Відіб’ємо виділені одиниці у схемі (див.:

1

Ю. Громико виокремлює терміни «структуропроцес» та «процесоструктура» [74, с. 11].
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додаток А, рис. 1.1), оскільки вони актуальні при вивченні феномена «школа»,
хоча нерідко вимагають певного коригування.
Особливість схеми у тому, що для кожної з точок основи можна скласти
аналогічну матрицю, де, наприклад, мотив, час тощо береться за результат.
Інакше кажучи, матриця складається з більш дрібних матриць (субматриць),
утворюючи фрактал1. Зауважимо, що подібне дроблення, по суті, виступає
дослідним інструментом, оскільки всю сукупність схем можна зібрати, немов
мотрійку, в одну. Завдяки фракталу стає можливим не тільки глибоке вивчення
явища, але й об’єднання вже існуючих поглядів на нього. Це оголює нерозривні
взаємозв’язки об’єктивного та суб’єктивного через свідоме обмеження уваги на
тому чи іншому предметі. Суб’єкт завжди виходить з об’єкта, тому цей підхід
відкриває шлях до пізнання «великого» через «мале» («закон аналогії»). Разом з
тим, всі аналізовані суб’єкти, з одного боку, відображають тією чи іншою мірою
один одного, а з іншого – самі є об’єктами. Розуміння цього діалектичного
принципу неминуче веде до необхідної дослідницької дії – поділу і схематизації
початкової цілісності. Вибудований далі в роботі дворівневий фрактал (див.:
додаток А, рис. 1.2) із відповідними поясненнями та посиланнями на літературу
дозволить візуалізувати сказане, уявити процес втілення «ідеального» у
«матеріальному». З цієї позиції дамо відповідь на перше запитання: що служить
мотивом існування або становлення школи? На наш погляд – це об’єднання
професійних музикантів (учнів, викладачів) у соборне поле. Пропонована
матриця цього мотиву (див.: додаток А, рис. 1.3) дає широке поле для роздумів.
Пояснімо надану схему детальніше.
Незважаючи на стійку асоціацію слова «соборність» з релігією, воно
протягом тривалого часу використовується поза християнства як такого, у тому
числі в науковій літературі [173-174; 190; 313]. Зокрема, О. Масалов у сфері
соціології визначає її «як форму органічної, вільної інтеграції людської

1

Під фракталом розуміється «безліч, що володіє властивістю самоподібності (об’єкт, який в точності або
приблизно збігається з частиною себе самого, тобто ціле має ту ж форму, що і одна або більше частин)» [307].
«Фрактали, – на думку Ф. Маврікіді, – (це – С. К.) <…> поле взаємопов’язаних елементів» [167].
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спільності на основі абсолютних (позачасових, примордіальних) цінностей» [173,
с. 140]. Подібне об’єднання здійснюється поза конкретними просторовими
межами або інституційними формами. «Собор, – пише О. Хомяков, – висловлює
ідею зборів, не тільки в сенсі проявленого, видимого з’єднання багатьох у будьякому місці, але і в більш загальному сенсі постійної можливості такого
з’єднання, інакше кажучи: висловлює ідею єдності у множинності» (цит. за: [173,
с. 18]). Сказане перегукується з концепцією К. Юнга про колективне несвідоме.
Відомий психіатр відзначав, що на шляху розкриття свідомості шар особистого
несвідомого поступово розчиняється, відкриваючи колективне несвідоме [327,
с. 204]. За К. Юнгом цей процес супроводжується не лише відсіканням власного
Его і супутніх йому почуттів, думок, бажань тощо, а й поступовим формуванням
такої спільноти, де проблеми, конфлікти вирішуються спільно, оскільки
усвідомлюються як рівнозначні для кожного в колективі [там само, с. 204-205].
Ідея соборності є центром своєрідного «маятника» між індивідуалізмом і
колективізмом, адже в аспекті антропології вона «вбачає <…> одночасно
одиничне та різноманітне, індивідуальне та універсальне, ціле та одиничне» [174,
с. 9]. Соборність не завжди властива інституціональним формам товариств
(університет, училище, школа), але може сформуватися всередині них.
«Консерваторія, – говорив М. Бергер, – це не будівля, не столи та не стільці.
Консерваторія – це її професори» (цит. за: [330, виноска 2, с. 49]). Показовим є
також висловлювання В. Рожка, в якому він позиціонує хорове мистецтво, як
«художній прояв ідеї соборності, <...> де кожний окремий голос вільно рухається
у гармонійній співзвучності»1 [260, с. 291]. Отже, з огляду на той факт, що
соборне поле з’являється на основі колективу, який відіграє ключове значення в
житті школи, визначимо специфіку такої спільності в аспекті музичного
мистецтва, звернувшись до існуючих думок у музикознавстві та залучаючи
спостереження з інших галузей наукового знання.

1

Те саме можна сказати і про будь-які інші музичні колективи.
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Так, Ж. Дедусенко, нагадаємо, визначає «школу» як тип діа-синхронічного
колективу [82, с. 6]; В. Яконюк вбачає в ній «співтовариство носіїв ідей» [330,
с. 49]; К. Ланге дане явище представляє, з по-між іншого, і неформальним
колективом [157, с. 268]; Г. Лайтко, описуючи школу, звертає увагу на
необхідність наявності «соціальної групи» та об’єднання індивідів [156, с. 223].
Незважаючи на існуючі відмінності в поглядах вчених, роль суспільства в школі
відзначена кожним з них. З цієї точки зору так звані «школи гри», представлені
збірниками гам, вправ, етюдів, теоретичних положень, є «втіленням» вже діючої
школи в друкованому вигляді, тобто відображенням, носієм її голограми1.
Чудовим прикладом такої акумуляції слугує школа Л. Ауера. Різномовні назви
його праці: «Violin playing as I teach it» та «Моя школа гри на скрипці», –
наводять на деякі роздуми2. Автентичний заголовок можна перекласти як «гра на
скрипці, якій я навчаю» чи «скрипкова гра, як я її бачу». Нагадаємо, що автор у
книзі дає не тільки методичні рекомендації, але й порушує питання педагогіки,
інтерпретації, дослідницького підходу в цілому. Це говорить про передання
Л. Ауером власного «живого» досвіду, набутого за все творче життя. Крім того,
інформація такого роду – це плоди спільної творчості наставника і вихованців
при роботі зі знаннями, де учень засвоює їх відповідно до власного «Я», а
вчитель, завдяки зворотному зв’язку, збагачує свій тезаурус, «шліфуючи» його
до «алмазної грані». З цих причин, вправи О. Шевчика (1852–1934) або етюди
Р. Крейцера є самостійними системами, де кожен із номерів націлений на
конкретні завдання, забезпечуючи необхідні умови для їх виконання. Таким
чином, видатна особистість, її талант і здібності продовжують естафету знань як
безпосередньо

1

через

діяльність,

так

і

опосередковано

за

допомогою

Принцип голограмності передбачає відбиття кожною частиною цілого. Приклад його дії влучно описаний
М. Талботом (Michael Talbot) [292]. Так, голограма є зробленою лазером тривимірною фотографією. Два таких
лазери, направлені на певний предмет, створюють інтерферентну картину, яку можна зберегти на плівці.
«Зроблений знімок, – пише М. Талбот, – виглядає як беззмістовне чергування світлих та темних ліній. Проте
варто висвітлити (його – С. К.) <…> іншим лазерним променем, як у той самий час з’являється тривимірне
зображення <…>. Якщо голограму розрізати навпіл і висвітлити лазером, кожна половина буде містити ціле
первісне зображення» [там само].
2
Зауважимо, що вперше вона була видана в Америці в 1921 році і лише в 1929 році була перекладена російською
мовою.
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різнопланових праць. Однак першочерговим способом передавання інформації
залишається прямий контакт вчителя та учня.
Відносини між ними утворюють широке поле для вивчення з точки зору
психології. Такі взаємозв’язки в сфері музичного мистецтва особливо унікальні,
оскільки передбачають не лише зіткнення різних типів особистості або
темпераменту, а й певних етичних переваг, рівнів здібностей, так званої
«музикальності», що надає кожній окремій зустрічі наставника і вихованця своїх
специфічних рис. Разом з тим, для даного дослідження глибоке розуміння
прихованих психоемоційних процесів не є першочерговим, оскільки вони не
відіграють вирішальної ролі для формування школи.
Зв’язок між учнем та педагогом можна метафорично уявити як з’єднання
двох зустрічних енергетичних потоків, де, з одного боку, музикант прагне
придбати інформацію, з іншого – її передати. Найбільш інтенсивною ця
взаємодія є на початкових етапах навчання. Надалі стосунки між учасниками
перетворюються.
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інформацію

про

звуковидобування, викладач відштовхується від власних відчуттів. Далі,
прищеплюючись конкретному вихованцю, вони коригуються, виходячи з
можливостей останнього (фізіологічних, слухових), чим відкривають свою
сутність і збагачуються новими формами для її передавання. Отже, отримання і
віддавання інформації як єдиний діалектичний мотив1 реалізуються за
допомогою обміну досвідом та знаннями всередині колективу, його взаємодією,
де наставник відіграє певну роль. На думку Г. Лайтка, вона полягає у створенні
комунікаційного поля і його збереженні тривалий час [156, с. 218]. К. Ланге
зазначає, що видатна особистість, немов магніт, формує навколо себе колектив,
націлений на досягнення загального результату [157, с. 269-270]. Ж. Дедусенко
підкреслює значення вчителя, оскільки він «персоніфікує спадок соціуму, є
1

Прямий та зворотній зв’язок – невід’ємна частина системи «учитель – учень», може не усвідомлюватися
вихованцем, але завжди знаходиться під наглядом педагога.
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носієм знання і непорушним авторитетом» [82, с. 8]. Від лідера школи необхідні
не тільки ґрунтовність та кількість знань, але й особливі якості, харизма, що
забезпечують «тяжіння» людей. Зв’язки такого роду не одноманітні, а унікальні в
кожному окремому випадку. Більше того, вони не допускають однакового
результату. Плоди творчого союзу видатних виконавців (композиторів, методистів
тощо) зі своїми педагогами відображають природній «збіг» їх ціннісних
настанов, пріоритетів, прагнень у досягненні тих чи інших цілей. Випадки, коли
один і той самий учень у різних вчителів (одного рівня професіоналізму)
розвивається неоднаково, дають про себе знати всюди. Прямий контакт між
педагогом і вихованцем забезпечує цілісне передавання інформації і постійний
контроль за самим навчанням, у той час як самостійна робота з теоретичними і
практичними матеріалами не дозволяє охопити вчення у повному обсязі. Таким
чином, наставництво такого роду необхідно в тому числі для отримання
інформації, доступної «виключно в особистому спілкуванні» [156, с. 227].
Робота з декількома послідовниками вимагає від вчителя індивідуалізації
підходів, що передбачає глибоке розуміння особистості в самому широкому
сенсі, тобто йому слід спілкуватися з кожним вихованцем зрозумілою для нього
мовою, у тому числі й про музику. Незважаючи на постійне звернення уваги
музикознавців до комунікаційної системи «вчитель – учень», знайти певне
універсальне, узагальнююче пояснення її специфіки не вдалося. З цієї точки
зору, залучимо існуючу у науковому просторі пару понять – дивергенція та
конвергенція1. Дані процеси характеризують своєрідний круговий шлях
інформації від наставника до підопічного (див.: додаток А, рис. 1.4). У першому
випадку, це трансформація вихідного знання для передання вихованцю.
Відбувається вираження сутності, наприклад, прийому або штриха через різні
форми, які забезпечують її засвоєння та усвідомлення учнем. У другому випадку,
1

Вона використовується в різних сферах діяльності. Найбільш близькими для наших міркувань є визначення в
лінгвістиці. Дивергенція – це «процес мовних змін, який викликає відокремлення варіантів однієї мовної одиниці
та перетворення цих варіантів в самостійні одиниці, або поява нових варіантів у вже існуючої мовної одиниці»
[33, с. 136]. Конвергенція – «виникнення у кількох мовах (як споріднених, так і неспоріднених) загальних
структурних властивостей унаслідок досить тривалих та інтенсивних мовних контактів, а також на базі
загального для мов, що конвергуються, субстрату» [34, с. 234].
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прийняті останнім відомості повертаються збагаченими його власним досвідом
до вчителя, перетворюючи спочатку індивідуальне придбання в колективне.
Зокрема, дванадцять скрипалів можуть розуміти принцип звуковидобування порізному, проте, в аспекті первісного знання це різнодумство подібне до окремих
граней єдиного кристалу. Таким чином, у точці конвергенції відбувається
об’єднання і універсалізація поглядів. Ця точка, по суті, Альфа і Омега
окресленого інформаційного потоку. Взаємодія учнів між собою і вчителем
гарантує виникнення, користуючись словами Г. Лайтка, «поля комунікації» [156,
с. 218], де проявляється увесь колективний досвід, який також включає і хибні,
недосконалі думки вихованців. Наведемо аналогію. Симфонічний оркестр є
єдиним організмом, який під орудою диригента відтворює композицію цілісно.
Однак його групи (скрипки, альти, дерев’яні чи мідні духові) розуміють
музичний твір по-своєму, через свою індивідуальну «особистість». Такий
приклад дозволяє осмислити спільність між, на перший погляд, зовсім не
схожими прихильниками однієї школи або ширше – різних шкіл. Так,
К. Фортунатов, порівнюючи дві ґрунтовні скрипкові школи XX століття Л. Ауера
та К. Флеша (1873–1944), відзначав загальне для них прагнення «до співучості,
“густоти”

тону,

інтенсивності

та

експресії

звучання»

[306,

с. 9].

Це

висловлювання відображає ті основні точки дотику, що забезпечують принцип
конвергенції між школами в лоні європейського ареалу. Якщо звернутися до
біографій цих скрипалів, то виявляються цікаві факти. Л. Ауер, як відомо,
навчався два роки (бл. 1862–1864) під керівництвом Й. Йоахіма (1831–1907), чия
гра «відрізнялася соковитим тоном, <...> різноманітністю смичка» [274, с. 719]. У
нього ж протягом року (1870–1871) удосконалював свою майстерність француз
М. Марсік

(1847–1924),

гра

якого

відмічалася

чарівним,

здатним

до

надзвичайного емоційного вираження звучанням [403]. Згодом він став
приватним педагогом К. Флеша. Незважаючи на прихильність до вітчизняної
школи, М. Марсік використовував кращі досягнення інших шкіл, як, наприклад,
«російський» спосіб тримання смичка з високим ліктем (на той момент
провідний) [там само], рекомендований Л. Ауером. Інший наставник К. Флеша –
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Я. Грюн (1837–1916), є випускником Й. Бема (1795–1876) – засновника
віденської скрипкової школи, який свого часу вчив мистецтву гри на скрипці
Й. Хельмесбергера (1800–1873), Я. Донта та згаданого Й. Йоахіма, тобто всіх
майбутніх педагогів Л. Ауера. Представлені зв’язки вказують не на загальну
постановку рук, а на єдність мотивів духовного порядку1, музичних завдань, що
виражаються і в персоналізованій виконавській манері, адже всі вищеназвані
музиканти відомі як вправні інтерпретатори. Сказане не обмежується грою на
інструменті, проявляючись і в педагогічній, і в композиторській діяльності.
Зокрема, М. Марсік-професор на перше місце ставив індивідуальність
учня, навчав, за словами К. Флеша, логічному мисленню, «не наражаючи на
небезпеку дух живого твору» [403]. Такий підхід дозволив М. Марсіку розвинути
талант видатних музикантів минулого – Ж. Тібо та Дж. Енеску. Цікавий також
досвід взаємин у класі Й. Йоахіма. «Він з’явився справжнім одкровенням для
мене, – пише Л. Ауер, – розкривши перед моїми очима такі горизонти вищого
мистецтва, про які я й не здогадувався. При ньому я працював не лише руками, а
й головою, вивчаючи партитури композиторів та намагаючись проникнути в
саму глибину їх задумів» [12, с. 34]. Примітно, що в класі Й. Йоахіма панувало
згадане «поле комунікації». Його учні практикували прослуховування один
одного, спільно обговорюючи та коментуючи свої виступи; гуртом відвідували
концерти як свого педагога, так і провідних музикантів Європи; виступали в
оркестрі під керівництвом наставника. Ці дії постійно підтримували в школі
Й. Йоахіма процеси обміну досвідом та взаємодії. Таким чином, ключове
значення для формування школи грає сполученість суб’єктів в першу чергу за
внутрішніми якостями, вираженими в тяжінні до реалізації вищих завдань
музичного

мистецтва.

Набуваючи

знання

вчителя

згідно

з

власною

індивідуальною особистістю, учень розкриває для себе (через власний досвід) ту
первісну цілісну інформацію, передану вчителем. Проводячи деякі паралелі,
зазначимо, що скрипаль в оркестрі, виконуючи свою партію, сприймає весь твір.
1

За словами С. М. Раппопорта, школа – це «духовне об’єднання колективу, мотивоване метою і обумовлене
дисципліною та стилем <…> мислення» (цит. за: [156, с. 231]).
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За пультом скрипок він не здатний детально усвідомити складності й завдання,
супутні виконанню духовиків або перкусіоністів, але може «вирости» до
концертмейстера групи або оркестру, так само, як і до диригента, при
відповідному навчанні й готовності. Специфіка цього причинно-наслідкового
зв’язку дозволяє зрозуміти, чому талановитим вихованцям вдається не тільки
продовжувати традиції педагога, але й створювати власні школи. В умовах
відсутності лідера (у зв’язку з його смертю або при локальних/національних
школах)1 центром «тяжіння» стає сама система знань та досвіду, яка послідовно
транслюється різними учасниками однієї школи на кшталт ансамблевого
музикування, коли роль «диригента» відіграють стильові особливості твору,
засвоєні

традиції,

виконавська

майстерність.

Підтвердження

сказаному

виявляється в спогадах В. Співакова: «На жаль, згадуючи Юрія Ісайовича
(Янкелевича – С. К.) <...>, далеко не все можна передати словами. Я гостро <...>
відчуваю (це – С. К.) у своїй повсякденній роботі з “Віртуозами Москви”. І коли
слово безсиле, я, звертаючись до оркестру, у кістяк якого входять й інші учні
Янкелевича, просто кажу: “Друзі, зіграємо цю фразу, як хотілося б Юрію
Ісайовичу!”. І більше нічого не треба роз’яснювати – все відразу стає на свої
місця. А це означає, що <...> чудовий метод Юрія Ісайовича живе і “працює”»
[276, с. 292]. Поза сумнівами, на початковому етапі формування школи (малих
масштабів), підготовки до нього, спільність може виявлятися, наприклад, в
єдності виконавської моделі (Ж. Дедусенко), оскільки знання наставника ще не
збагачені колективним досвідом.
Отже,

взаємодія

вихованців

між

собою

та

педагогом

утворює

«специфічний соціально-психологічний мікроклімат», що сприяє «максимальній
інтенсивності колективної творчості» [156, с. 219], обумовленої їхнім загальним
устремлінням до пізнання вищого сенсу своєї діяльності. Спільне прагнення до
створення інтерпретації чи методики породжує особливу узгодженість між всіма

1

У наукознавстві другої половини ХХ століття з’являється тенденція до ототожнення «класичних» (є вчитель у
«центрі») і «некласичних» шкіл (його відсутність), тому функціонування останніх може проходити у формі
«невидимих коледжів» [156, с. 229].
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учасниками процесу з урахуванням їх індивідуальних рис та особистих
вподобань. Останній фактор – ключовий для школи, яка розглядається. Не
випадково А. Ямпольський (1890–1956), Ю. Янкелевич, П. Столярський та інші
видатні

наставники

завжди

виявляли

сильні

сторони

своїх

учнів,

використовуючи їх як основу для навчання та професійного зростання. Е. Грач
відзначав, що вихованці А. Ямпольського – «видатні, менш обдаровані і просто
середні мали, проте, свої яскраві індивідуальності, тому що він дивно умів
розвинути найсильніші сторони кожного свого студента» (цит. за: [317]).
Аналогічні думки висловлює і В. Співаков про Ю. Янкелевича: «Юрій Ісайович
вчив усіх – не лише талановитих людей, <…> (а й – С. К.) менш здібних <…>, і
казав дуже часто, що заслуга справжнього педагога – навчити менш талановиту
людину. У нього всі грали чудово, та в кожному можна було знайти якісь
дивовижні та привабливі риси. Юрій Ісайович особливо вмів “виймати” з учня
щось хороше, що було притаманне йому, і додавати того, чого не вистачало»
[117]. Таким чином, соборне поле1 втілюється у колективі особистостей2 та
гарантує прояв персоніфікованого кожним представником школи цілісного
знання. Сказане не означає, що вони обов’язково повинні бути всесвітньо
відомими музикантами, створювати нові школи та будь-що в такому дусі. Це
поле об’єднує вільних у виборі людей. Однак, незважаючи на рід музичної
діяльності (оркестрант, ансамбліст, соліст, педагог, методист, дослідник тощо)
вони завжди індивідуально проявляють на своєму рівні ту систему знань, яку
отримали від свого наставника, цілісно.
Єдність суб’єктів цього поля організує своєрідну інформаційну мережу.
Вона здійснює себе завдяки прийому передавання знань та досвіду (методу, за
Н. Колотій). Під ним слід розуміти багатоскладове явище, низка засобів якого
створює трансляцію інформації між музикантами в конкретний час і за
1

Зауважимо, що соборне поле є найвищою ознакою буття колективу, тому не вибудовується на початку
виникнення школи, оскільки напрацьовується досить тривалий час. Передують йому так звані поля конвергенції,
коли «тяжіння» відбувається на рівні емоційної залученості, інтелектуальних концепцій, виконавських моделей тощо.
2
Нагадаємо, що особистість вже передбачає індивідуальність. У даному випадку йдеться про ідеальний колектив,
але, як відомо, у його полі можуть бути діти чи підлітки, які ще не мають особистісного осердя. У будь-якому
разі, у такій школі не може бути «учнів-клонів».
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конкретних обставин (тут і зараз), забезпечуючи виникнення і збереження
спадкоємних зв’язків (див.: додаток А, рис. 1.5). Багато дослідників описують
специфіку ведення уроків видатних наставників, відзначають особливий стиль їх
спілкування з учнями, вказують на характерні риси особистості, що впливають
на результат навчання тощо. Наприклад, Н. Бейліна називає А. Ямпольського
«єврейською мамою» (цит. за: [317]), маючи на увазі його добросердечність,
відкритість перед учнями при вимогливості до навчання. Уроки А. Ямпольський
проводив, за словами Н. Бейліної, «спочатку “розбираючи” на шматки весь твір,
потім <…> (збираючи – С. К.) їх разом» (цит. за: [317]). Згадуючи про
П. Столярського, Д. Ойстрах говорив, що він «із перших уроків прищеплював
<...> любов до наполегливої праці, в якому була і радість творчості, і благоговійне
ставлення до мистецтва» [338, с. 10]. «На уроці – перш за все! – позначає
Б. Которович, – студент або аспірант повинен грати, тобто програвати твір з
початку і до кінця» [278, с. 116]. Наведені описи з педагогічної практики, як і
будь-які інші, не дають адекватної оцінки і відомостей про весь «арсенал»
транслятора. Зауважимо, що методика або педагогіка – не «знаряддя», а їхні
складові частини. На жаль, сприйняття школи провідних музикантів часто
асоціюють саме з цими науками. Увага акцентується на постановці, виконавській
стратегії, роботі над звуком, стилем, формою, образами, твором в цілому тощо.
Ці дані не дають вичерпного уявлення про всю систему інформаційного обміну.
Безумовно, багато хто з визнаних митців залишили після себе томи теоретичних і
практичних матеріалів. Однак, незважаючи на сингулярність та універсальність
«друкованих» знань, вони не відтворюють складну та багатогранну взаємодію
всередині колективу.
Згідно із попередніми думками, останній є сукупністю особистостей, тому
прийом передавання знань та досвіду в школі – це всі можливі фактори і засоби,
що беруть участь у процесі трансляції інформації між людьми. Його формування
і специфіка настільки своєрідні в кожному окремому випадку, наскільки
універсальні у своїй сутності, бо забезпечуються за рахунок низки умов (у тому
числі

незмінних),

які

визначають

характер

прийому

як

цілісного
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багатоскладового явища1. Однією з них є загальновідомі форми взаємодії2 –
усні, письмові, вербальні та невербальні3. Вони роблять можливим спілкування
між людьми незалежно від сфери діяльності, віку тощо. В аспекті школи – це,
перш за все, засіб, який реалізує контакт між наставником та учнем.
Перетворення цього зв’язку завдяки темпераменту, характеру, поведінці обох
учасників інформаційного обміну дозволяє включитися в існуючу скарбницю
досвіду школи, сприяючи усталенню механізму успадкування надбаних знань.
Як приклад, наведемо висловлювання концертмейстера класу Ю. Янкелевича
(учня А. Ямпольського) – С. Черняховської, яке буде логічним продовженням
вищевикладеного спогаду Н. Бейліної. За словами піаністки, «Юрій Ісайович,
проходячи з учнем той чи інший твір, спочатку його наче “препарував”, тобто
відточував найменші деталі, фрази, ноти, рухи; все це шліфувалося, доводилося
до потрібного рівня і потім тільки “збиралося” знову повністю» [58, с. 301].
На цьому етапі міркувань звернемо увагу на найважливішу роль творчого
підходу для процесу передавання, оскільки ця сила формує ті «ключі», які
поступово відкривають «двері» до джерела знань. Інакше кажучи, активна
зосередженість, наприклад, на технічних проблемах учня, провокує вчителя до
винаходження спеціальних вправ для їх вирішення. Залучення допоміжних
засобів, як-то метафоричний простір, асоціації, порівняння тощо, сприяє свідомій
роботі учня над собою. Так, З. Шихмурзаєва, запізнившись на урок та не
встигнувши розігратися, почула від А. Ямпольського: «Що значить, не встигла
розігратися? Розігруються тут!», – говорив він, показуючи на лоба та
продовжуючи: «Ти повинна себе так привчити, щоб вміти грати, не розігруючись
руками. Мало, що може статися в житті – поїзд, літак запізниться, не завжди
можна займатися перед концертом, треба відразу йти і грати!» (цит. за: [317]).
Таким чином, «він готував нас, – зазначає З. Шихмурзаєва, – до життя взагалі та
до концертного життя зокрема» [там само]. Порада А. Ямпольського не тільки
1

У процес передавання інформації включено багато елементів, серед яких не тільки слова, жести, міміка, але й
емоційний фон, структура думки, яка доноситься вчителем або учнем, умови «спілкування» тощо.
2
Їх можна також назвати видами соціальної взаємодії або комунікативними актами. Нами ж обраний даний
варіант.
3
Ж. Дедусенко вказує на їх необхідність для існування колективу у виконавській школі [82, с. 5].
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додає впевненості перед виступом, а й вказує шлях для самовдосконалення
музиканта в цілому, оскільки «в голові» можна працювати над твором,
постановкою, з учнями тощо. Не менш цінний приклад є у практиці
П. Столярського. Так, педагог порівнював технічну сторону твору з механічним
годинником, адже боротьба з techne не дозволяє зосередити увагу на розкритті
музичного задуму, як і брудний механізм годинника не може точно показати час
[72, с. 175]. Цікаво також і висловлювання Ю. Янкелевича, яке він вживав, аби
допомогти учням повірити у свої сили, – «щоб добре грати на скрипці, не
потрібна вища освіта, а потрібна середня кмітливість» [140, с. 294]. Разом з тим,
видатна виконавська майстерність, розуміння специфіки гри на інструменті при
неухильному відтворенні знань не гарантують їх передання послідовникам, так
само, як і залучення творчих засад не сформує «каналу зв’язку», якщо той, хто
приймає, не готовий вмістити та зробити досвід «школи» особистим надбанням.
Тільки своєчасність можливості і потреби передати інформацію забезпечує
створення відповідного прийому (точка «тут і зараз»1 відіграє важливу роль для
його ККД) та збереження цілісності2 вироблених взаємозв’язків3.
Якість прийому передавання знань та досвіду залежить від енергії, що бере
участь у його виникненні. Вона ж є рушійною силою для появи соборного поля
(або поля конвергенції) і виступає основним джерелом живлення школи.
Конкретизуємо

1

сказане.

Збірне

для

багатьох

явищ

поняття

«енергія»

Примітний досвід занять А. Мельник у класі А. Лещинського, коли, слухаючи один і той самий твір на двох
уроках поспіль, наставник пропонував їй грати різну аплікатуру. На питання А. Мельник про з’ясування цього
питання раніше, А. Лещинський відповів: «Ну, мало, що я казав на минулому уроці! Це не годиться, грай так і
так» (цит. за: [322, с. 192]).
2
Доповнимо, що американський скрипаль М. О’Коннор (р. 1965) звертає увагу на необхідність цілісного
навчання, маючи на увазі, крім становлення виконавських навичок (незалежно від інструменту), виховання
професійного музиканта взагалі [369, с. 20]. У даному питанні американець близький до поглядів С. Сузукі
(1898–1998) і Т. Міланова (1909–1999).
3
Це одна з причин відсутності стрибкоподібної освіти в школі. Так, С. Міланова, коментуючи «школу» свого
батька Т. Міланова, викладену також у вигляді навчальних посібників, вказувала на необхідність поступового
оволодіння всім тезаурусом скрипкової майстерності, не перескакуючи з однієї сходинки на іншу. Зокрема, вона
згадувала випадки з деякими студентами, коли їй довелося «зробити кілька кроків назад» [367, с. 57] у зв’язку з
невідповідністю можливостей учнів творам, які вони грали. Аналогічної думки дотримувався і Ю. Янкелевич. «Я
прихильник поступового та повільного розвитку, – говорив він, – і твердо переконаний, що кожен учень повинен
пройти послідовно всі сходинки розвитку, весь репертуар, який формує його музичну свідомість та майстерність.
Я ворог “авантюрних” методів, коли педагог, котрий прагне “блиснути”, часто не думає про майбутнє учня, дає
йому надмірно важкі твори, що перевищують його можливості. <...> Я не проти “стрибків” у навчанні, але тільки
тоді, коли вони підготовлені тривалим попереднім процесом» (цит. за: [50, с. 175]).
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використовується всюди. Незважаючи на складність його осмислення через
існуюче

визначення1,

зауважимо,

що

енергія,

за

словами

У. Томсона,

«розвинулася від простої формули математичної динаміки до принципу, що
пронизує всю природу» [421, с. 475]. В аспекті «школи» це означає присутність
енергії в кожному її «атомі»2. Отже, що це за енергія? У соборному колективі –
це любов (див.: додаток А, рис. 1.6). Безладне вживання даного слова в
найрізноманітніших контекстах не призводить до втрати його основної сутності.
Так,

усім

відомий

термін

«філософія»

походить

від

поєднання

двох

давньогрецьких слів – філо («любов», «дружба») та софія («мудрість») [302,
с. 99]. Корінь англійського love бере свій початок у протоіндоєвропейского lewb
(крім

іншого,

означає

середньоверхньонімецького

«турбота»)
liebe

[402],

а

німецького

(«радість»,

Liebe

–

від

«доброта»);

давньоверхньонімецького liob («удача», «приємний», «здоров’я») [400]. В основі
івритського ahaвa («любов») лежить слово haв («спільність»), похідне від якого –
haвa, означає «запрошення до спільної дії» [5]. Примітним є також і арамейський
переклад haв – «дати». Як видно, «любов» має безліч граней трактування, котрі
відбиваються одна в одній. З метою конкретизувати зміст, укладений в це
поняття з точки зору енергії школи, дамо власне його розшифрування.
Нерідко зміст тих або інших слів, при заглибленні у їхні витоки, відкриває
себе з несподіваного боку. Так, санскритське priya, що в дієслівній формі означає
«любити» («бути коханим»), а як іменник – «мій коханий(-а)», покладено в
основу відомих freedom (англійська) та Freiheit (німецька) [179, с. 194]. Обидва
1

Енергія – це «одна з основних властивостей матерії, загальна міра всіх форм її руху» [95, с. 351].
Оскільки всі процеси всередині «школи» включають в себе (безпосередньо або опосередковано) ті чи інші
елементи музики, думки дослідників у цій царині є актуальними і для даного міркування. Найбільш примітною з
таких точок зору вбачається «енергетична концепція» Е. Курта, яка знайшла продовження в роботах сучасних
авторів. Сутність його поглядів полягає в первісному існуванні енергії, реалізованої через звуки. За словами
вченого, «звук <...> виступає тільки як носій певного стану енергії в музиці» [147, с. 20]. Вона невидима для
наших почуттів, але відчутна «між нотами та поверх них» [там само, с. 21]. Все, що звучить, так само, як і ритм,
форма, що це звучання організують, також виступають в якості «матеріальних» наслідків її впливу. Не випадково
В. Супрун в дисертації ототожнює поняття енергії Е. Курта зі смислом [291, с. 5]. Він самодостатній і являє
собою абсолютно цілісну речовину навіть без вираження в музиці. По суті, смисл – це ідея. При її втіленні,
енергія всередині неї «ущільнюється», перетворюючись в образи-думкоформи, настрої (почуття), звуки, які, у
свою чергу, збираються у фрази, форму, організовуються ритмом, динамікою. Отже, тільки при сукупності всіх
перелічених елементів ідея відкриває себе для інших. Виконавцю ж необхідно, збираючи разом всі частини
цілого, її відтворити. Це відзначає і Е. Курт. Крім слухових даних, справжній талант, за його словами, виражається
«в певній внутрішній силі польотності, в умінні розвивати рух, розгортати наростання та спади» [147, с. 21].
2
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ці слова перекладаються як «свобода». Її найбільш звична інтерпретація,
нагадаємо, існує в двох площинах – загальнолюдській та міжособистісній.
Наприклад, латинське libertas, яке уособлює сучасне розуміння політичної
свободи, характеризує початкове право людини на розпорядження власним
життям і долею [179, с. 191]. Не менш цікаве тлумачення цього поняття
виявляється у О. Хомякова. На його думку, сутність російського «свобода»
виражається в умінні «бути самим собою» (цит. за: [там само, с. 194]). У проекції
на школу вона означає добровільне прийняття учнем керівництва та інформації
вчителя, так само, як і відсутність бар’єрів для подальшої роботи зі здобутими
знаннями1. «Якщо йдеться про справжню, яскраву індивідуальність, – говорить
Д. Ойстрах, – керівник <...> повинен вчинити так, як поводяться з цінною
рослиною: звільнити, <...> оточити необхідним теплом та створити всі умови для
дозрівання і зростання» [93, с. 143]. На думку О. Масалова, свобода націлена «на
перетворення світу і нескінченну реалізацію наданого особистості потенціалу»
[173, с. 143]. Таким чином, уміння управляти будь-якою ситуацією, не входячи в
залежність від обставин зовнішнього середовища і не здійснюючи насилля ні над
собою, ні над оточуючими тебе людьми, є вищим, «ідеальним» проявом свободи
в

такому

сенсі2.

Її

зворотним

боком,

своєрідним

«близнюком»

стає

відповідальність, тобто усвідомленість та повний контроль над своїми діями не
тільки при роботі над собою, але й в комунікаційному полі школи. Наставник
бере на себе зобов’язання з виховання підопічного, тому кожне його посилання –
від слова до вибору репертуару – спрямоване на отримання відповідного
результату. Учневі, так само, слід розуміти і приймати наслідки свого вибору та
не перекладати на педагога власну роботу3. При таких відносинах провідний не
прагне повністю спланувати і передбачити розвиток ведених, оскільки

1

Зокрема, Ж. Дедусенко вказує, що «ступінь довіри учня до педагога визначає і ступінь його довіри до існуючої
традиції, її прийняття чи неприйняття як власного надбання» [82, с. 8].
2
На думку Ф. Достоєвського, «свобода не в тому, щоб не стримувати себе, а в тому, щоб володіти собою» [1].
3
Доречно навести спогади О. Брусіловського щодо настанов Ю. Янкелевича., який завжди рекомендував учням
приходити на уроки вже зі своїми ідеями, а не чекати, коли педагог сам щось запропонує [149].
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налагоджений інформаційний обмін у системі «вчитель – учень»1 постійно
коригує подальший шлях навчання, виходячи з отриманих плодів попередньої
роботи, а вихованець не вимагатиме гарантій від викладача2.
Тим часом, формування стійкого «каналу зв’язку» між першим і другим
неможливо без свідомого самообмеження обох учасників цього процесу.
Особливо це стосується викладача, оскільки саме з його вибору – передати
естафету знань – починається процес становлення школи3. Наприклад,
Ю. Янкелевич, навчаючись у А. Ямпольського та маючи неабиякі здібності, міг
зробити кар’єру видатного скрипаля, але вирішив присвятити себе педагогіці4.
П. Сарасате, навпаки, зовсім не практикував роботу з учнями, а зосередився
виключно на виконавстві й композиції. У цілому, подібні приклади виявляються
повсюдно5,

відрізняючись

суб’єктивними

обставинами.

Стосовно

учня

самообмеження полягає в умінні відсувати власні амбіції на другий план,
довіряючись порадам та рекомендаціям наставника. Нерідко під час навчання
виникає і надмірна дискусійність вихованця з педагогом. У такій ситуації
важливе

повне

прийняття

всіх

недоліків,

помилок,

хибних

думок

учня/наставника. Наприклад, Н. Бейліна за часів навчання в класі Д. Ойстраха, як
вона пише, була серйозно налаштована на те, щоб не стати його клоном, тому,
будучи аспіранткою та маючи бажану інтерпретацію, приходила на уроки тільки
за «остаточним шліфуванням»6 [407]. Разом з тим, працюючи над «Циганкою»
1

Використовувана в різних дослідженнях [82; 266; 289], вона, по суті, вказує на тип інформаційного обміну.
Відзначимо, що дана пара характеризує взаємодію не тільки людей, але й шкіл, навчальних закладів, націй, тобто
будь-яку форму відносин, за яких один – віддає, а інший – приймає. Отже, навіть двоє учнів-однокласників
можуть бути такою «парою», де кожен здатний грати як першу, так і другу роль. Крім того, згадана система
функціонує поза часом, оскільки може здійснюватися за допомогою матеріальних «посередників» – трактатів,
творів тощо.
2
Примітний погляд А. Сурожського на одну з умов свободи – дисципліну. За його словами, слово походить від
латинського discipulus, що означає учень. «Дисципліна, – пише А. Сурожський, – це стан людини, яка знайшла
собі наставника і віддала себе цьому наставнику як учень, і тому всією душею, всім єством вслухається в усе, що
цей наставник може сказати, не уявляючи, що він ніколи не помилиться ні в чому, але з тим, щоб прийняти в себе
весь досвід свого наставника і перерости себе» [179, с. 194].
3
Зрозуміло, що в даному випадку слід враховувати попередні міркування.
4
Узагалі педагогічна практика неможлива без самообмеження, оскільки замість власного зростання, стрімкого
розвитку музикант має опікуватися аналогічним процесом у вихованців. Звісно, наставник не стоїть на місці,
однак, визнаємо, що без викладання його еволюція проходила б значно швидше.
5
Крім того, вони не обмежені тільки педагогічної сферою. Наприклад, А. Шнітке, пишучи про реалізацію
композиторських ідей, зазначає, що «втілення задуму є і деяким його обмеженням. Для деяких композиторів, –
продовжує він, – найбільш ідеальним виходом є “не втілення” задуму» [316, с. 107].
6
В одній зі своїх статей Давид Федорович називає Н. Бейліну «бунтівним студентом» (цит. за: [407]).
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М. Равеля, Н. Бейліна повністю покладалася на вже наявне уявлення про
звучання твору, тому спотворювала нотний текст (метроритмічну структуру), на
що і вказав Д. Ойстрах. Він запропонував спочатку повернути композиції
метрономічну чіткість, щоб всі rubato були усвідомлені, підконтрольні
виконавцю, а не засновані на звичці [407]. В. Григор’єв, описуючи педагогічний
стиль Ю. Янкелевича, відзначав його здатність пробачати як технічні, так і
художні недоліки, оскільки він завжди брав до уваги поточну ситуацію та стан
учня1 [63, с. 224]. На наш погляд, без цього порозуміння якісне навчання в
принципі неможливе, оскільки на кожному етапі, незважаючи на рівень
професійних навичок, вихованець має деякий досвід, здібності, прихильності,
особистісні якості тощо, які допомагають йому сформувати свій цілісний образ
музиканта. З огляду на дані деталі, викладач, зокрема, обирає стиль спілкування,
добирає репертуар, виявляє сильні та слабкі сторони учня, тобто вибудовує
стратегію і тактику роботи з ним.
Остання, але не менш важлива, грань енергії любові – це творчість. На
думку Ф. Достоєвського, «творчість – основне джерело кожного мистецтва – є
цілісна, органічна властивість людської природи і має право існувати та
розвиватися вже через те одне, що вона є необхідною приналежністю людського
духу. <...> Вона невіддільна від людини та становить з нею ціле» [92]. Творчість
пронизує кожен «атом» музичного мистецтва так само, як і будь-який вектор
реалізації у ньому, чи то педагогіка або виконавство.
Таким чином, енергія любові постає сукупністю п’яти відображених один в
одному

елементів:

свободопрояву,

відповідальності,

самообмеження,

всеприйняття та творчості (див.: додаток А, рис. 1.7). Якщо засновник школи
постійно випромінює цю енергію, то забезпечує появу соборного поля завдяки
прийомам передавання інформації, зберігаючи таким чином спадкоємні зв’язки.
Однак для виходу енергії у світ необхідна низка специфічних факторів.
1

«Є натури, – говорив Ю. Янкелевич, – з якими можна доробляти твір і у них не втрачається інтерес, а інші –
“в’януть”. Перших можна тримати на одному, а у інших треба безперервно змінювати репертуар, переслідуючи
все ж одну мету. У якийсь доступній мірі можна і навіть потрібно враховувати бажання учня, але якщо це не йде
врозріз із планом навчання, який педагог завжди повинен мати перед очима» (цит. за: [63, с. 225]).
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Людина, яка здатна створити школу і спрямовувати свої сили для
передання досвіду, має типові особистісні якості, які проявляються не тільки в
яскравих природних даних, професіоналізмі, але і в сильній волі, проникливості,
харизмі, вмінні бачити суть у будь-яких формах. Усвідомлено або інтуїтивно
музикант такого рівня вибудовує прямі і зворотні зв’язки між технологічною
стороною гри на інструменті, теоретичними відомостями, музичними образами,
засобами виразності, своїм чуттєвим, ментальним, духовним «Я», залучаючи всі
можливі методи та прийоми (наприклад, засоби людського пізнання – аналіз та
синтез). Така внутрішня, непомітна для оточуючих, робота сприяє утворенню
єдиної енергоінформаційної системи, яка гарантує трансляцію цілісного знання
послідовникам. У подальшому педагог приводить учня до розуміння єдності усіх
елементів виконання музики (постановки, звуковидобування, динаміки, фрази,
ідеї твору тощо). Наставник допомагає гармонізувати вихованцю свій
«інструментарій».

Поступово

продукована

система

починає

працювати

автономно, набуваючи якості породжувальної моделі. Увесь окреслений процес
вимагає свого часу, перш ніж приведе до завершеного результату –
повноцінного обміну енергією та її генерації. Надалі ця енергія проявляється
через представників школи, а вибір останніх визначає спрямованість їхнього
творчого шляху – створення власної школи або передача інформації вже існуючої.
Взаємодія розглянутих елементів матриці не здійсниться без відповідної
готовності внутрішніх та зовнішніх умов (точка часу, за Н. Колотій) для
створення школи (див.: додаток А, рис. 1.8). Цей фактор, на наш погляд, –
вирішальний і найбільш складний для реалізації, бо враховує безліч менш за все
контрольованих аспектів. Який зміст вкладається в слово «готовність»? З одного
боку, це здатність і можливість втілити в життя ту чи іншу ідею – сингуляр
певних знань, існуючий в непроявленому стані, з іншого боку, – передати досвід,
що забезпечує спадкоємні зв’язки і закріплює утворювану в інформаційному полі
модель. У цьому сенсі близькі міркування Г. Лайтка про школу як соціальне
існування ідеї [156, с. 230]. Він виділяє кілька чинників, що гарантують її
втілення і, відповідно, народження школи. Перший пов’язаний зі здатністю

65
суспільства та індивіда, зокрема, сприйняти інформацію з її подальшою творчою
реалізацією1. Другий – з історичною обумовленістю цього процесу, його часовою
та просторовою залежністю. «Лише за певних умов, – пише Г. Лайтко, – творча
група <...>, яка бере ідею <...>, може стати зародком <...> школи» [156, с. 230].
Саме тому відповідальність за формування школи лежить рівною мірою як на
засновникові, так і на потенційних його послідовниках. Вони повинні бути
готові до вибудовування «каналу зв’язку», тобто наставник має володіти
енергоінформаційною системою, а вихованцям необхідне устремління до її
переймання. Тут ключову роль також відіграють особистісні якості лідера, його
сила духу, які включають музикантів в єдине поле (конвергенції, а потім і
соборне). Важливим фактором для окресленого шляху є своєчасність реалізації
цієї готовності, оскільки навіть при наявності потрібних для цього процесу
інструментів, школа може не сформуватися. У цьому сенсі примітною є постать
та діяльність І. Хандошкіна (1747–1804) – відомого російського скрипаля.
Спадщина віртуоза налічувала понад 100 творів2, він працював придворним
музикантом, вів педагогічну практику. Спілкуючись із провідними італійськими
музикантами3,

користуючись

прихильністю

та

заступництвом

знаті,

І. Хандошкін, здавалося б, мав у своєму розпорядженні усе необхідне для
створення національної школи. Однак до цього часу в російській культурі ще не
«дозріли» національні кадри, здатні прийняти естафету, оскільки в ній провідні
позиції посідали зарубіжні традиції та музиканти4. Таким чином, І. Хандошкін
був готовий до передачі інформації, володів потрібними інструментами,
«притягав» до себе учнів, однак реалізація цих складових була несвоєчасною.
Незважаючи на це, багаторічна робота І. Хандошкіна-педагога та його колег і
наступні роки розвитку скрипкового мистецтва в країні підготували необхідні
умови для зародження школи, засновником якої став Л. Ауер.

1

А. Масалов вказує, що «для становлення соборного суспільства <...> (потрібен – С. К.) міцний та усвідомлений
цивілізаційний базис» [173, с. 143].
2
За словами Л. Раабена, «з усіх сонат залишилося 4, та півтора-два десятки варіацій на російські пісні» [253, с. 58].
3
У числі котрих міг бути і Дж. Тартіні, традиції якого він розвивав [380, c. 27-28].
4
З цієї точки зору говорити про І. Хандошкіна як про засновника російської скрипкової школи недоцільно.
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Зауважимо, що для виникнення школи необхідна взаємодія багатьох,
динамічних за природою, інструментів-факторів – сприятливої геополітичної
ситуації, особливостей національної ментальності, співвідношення в єдиній
культурі національної та міжнаціональної складових, існуючої бази накопичених
знань,

психоемоційної

природи

вчителя

та

учня,

діяльності

яскравої

особистості (або їх групи), інституційних форм навчання тощо1. Найбільш
полемічним серед них назвемо аспект національного (особливо в площині
відповідних

шкіл).

Його

виявлення

та

визначення

завжди

хвилювали

дослідників, тому запропонуємо власне бачення цієї складової, доповнюючи
міркування існуючими поглядами.
Сучасний музичний світ спрямовується до відсіву консервативних уявлень
про винятковість тієї чи іншої національної культури в єдиному процесі
еволюції. Погляди такого роду пов’язані з переходом абстрактної «пальми
першості» в розвитку скрипкового мистецтва від однієї країни до іншої. Італійці,
французи, німці, бельгійці та інші в той чи інший час переводили виконавство
(педагогіку, композицію і т. ін.) на наступний рівень не тільки в технологічному,
розширюючи арсенал прийомів і навичок, а й в ідейно-художньому сенсі.
Безумовно, такі процеси відбивають життя суспільства, проте факт залишається
фактом – vibrato-орнамент XVIII століття перетворилося в vibrato-засіб виразності
XIX століття, розширивши можливості сонорних ефектів у XX столітті. Сьогодні
ніхто не замислюється над довгим еволюційним шляхом цього прийому, навпаки,
він сприймається як буденне, завжди існуюче явище. Крім того, питання його
національних коренів не постає перед граючим/слухаючим і навряд чи може
бути вирішене. Подібні речі простежуються всюди. Згадуючи, наприклад,
французьку скрипкову школу кінця XVIII – початку XIX століття увага
спрямовується на вже готові результати діяльності її видатних представників.
Примітно, що серед них – Дж. Віотті, Р. Крейцер, П. Роде та П. Байо – тільки два
1

Зокрема, В. Конен зазначала, що масовості та поширеності будь-якого мистецтва недостатньо для формування
школи [125, с. 63]. Наприклад, лютневій музиці епохи Відродження, незважаючи на синтезуючий характер
(вбирання різних національних традицій) та популярність, за словами вченої, «не судилося дозріти до крупної
музичної школи» [там само].
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останніх були французами. Створена ними (разом з Р. Крейцером) «Méthode de
Violon» здійснила вагомий внесок у розвиток скрипкового «ареалу», оскільки
закріпила перехід на скрипки і смички нової форми, поширивши новостворені
виконавські прийоми – штрихи (martele, Віотті-штрих), та специфіку виконання
переходів, звуковидобування тощо, а за ними і відповідну інформацію в інших
сферах музичного мистецтва. Нерідко подібні досягнення розглядаються як
позаособистісні. Наприклад, назва Віотті-штриха несе в собі ім’я свого творця,
чого не можна сказати про martele. Відомо, що штрих був «узятий на озброєння»
скрипалями завдяки зазначеним вище особам, однак конкретизувати людину,
місце, час його виникнення неможливо (і чи потрібно?). Разом з тим, творчі
«плоди» італійця, німця і французів (кожен з яких неодмінно представляв власні
національні традиції), які сконцентрувалися в одному місці та затвердили
наступний еволюційний етап, із позиції сьогодення є міжнаціональними.
За аналогією становлення відомого польського віртуоза Г. Венявського
проходило під керівництвом Л. Массара в Парижі. Проте його твори просякнуті
національними традиціями, які найяскравіше відображаються у виборі жанрів
(куявяк, мазурка, полонез), що не завадило їм стати загальним надбанням.
Співвітчизник Г. Венявського – К. Горський, учень Ап. Контського та Л. Ауера,
працював протягом тридцяти років у Харкові і зіграв важливу роль у формуванні
скрипкової школи. У своїй композиторській творчості він також звертався до
польських танців. Видатний український скрипаль А. Лещинський навчався гри
на скрипці в одного з найвідоміших педагогів XX століття – німця К. Флеша.
Пов’язана з Московською та Петербурзькою консерваторіями діяльність
А. В’єтана, Г. Венявського, Ф. Лауба мала істотне значення для розвитку
російського виконавства, проте заклав основи російської школи Л. Ауер –
угорський музикант з австрійською освітою. Розглянуті історичні приклади
відображають взаємодію двох зустрічних тенденцій, які представляють єдиний
процес: національне формує міжнаціональне, а тому є його частиною; у свою
чергу, міжнаціональне дає підґрунтя для розвитку національного та стає
складовою останнього. У такому сенсі національне та міжнаціональне
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взаємодіють як сполучені посудини, завдяки чому перше збагачується, а друге
розширює свої межі. Окремо розглядати як одне, так і інше в даному контексті
недоцільно, оскільки втрачається панорамність історичної картини, адже «час, –
зазначає Р. Щедрін, – завжди перетворював прямий кордон між національним та
міжнаціональним на більш звивисті, часто важко вловимі, напівкруглі, овальні,
“пунктирні” лінії, штрихи, секції» [265, с. 349]. Сам механізм цієї взаємодії дуже
точно характеризують слова Р. Вагнера про В. А. Моцарта: «Він засвоїв
чужоземне мистецтво, щоб підняти його до рангу загального» [29, с. 59]. Так,
штрих martele, популяризований «французькою трійкою» (П. Байо, Р. Крейцер,
П. Роде),

обумовлений

можливостями

нової

форми

смичка,

створеної

французьким майстром Ф. Туртом (1747–1835). Останній же «керувався
порадами італійського скрипаля Г. Пуньяні (за іншими даними – Віотті)» [38,
с. 347]. Як уже згадувалося, завдяки творчості Дж. Віотті цей смичок набув
популярності серед музикантів. Отже, свою роль відіграє та чи інша яскрава
особистість, яка виступає не лише посередником, а «каналом зв’язку» між
власною національною традицією та всією світовою культурою в цілому. Таке
положення речей «оголює “двоїсту” природу суб’єкта <...> творчості в тому
сенсі, що він стільки ж дитя співтовариства, яке не знає національних
відмінностей <...>, скільки й дитя свого народу з його історичними традиціями,
що склалися, соціальними та ідейними запитами» [355, с. 74]. На думку
М. Ярошевського, подібна подвійність відносин властива і школі [там само,
с. 74]. За словами Є. Вуйтевича, при взаємозв’язках між школами відбувається
переосмислення ідей один одного в «дусі власних національних традицій», що
гармонійно поєднуються «зі своїми <…> багатствами та традиціями» [46, с. 4].
Таким чином, в аспекті готовності під національним мається на увазі, у першу
чергу,

середовище,

де

дозріває

і

втілюється

основоположники, послідовники) школи. Сказане

ідея

(у

тому

числі,

не відкидає значення

національної ідентифікації, а вказує на мультинаціональність самого явища, яке
поєднує в собі розмаїття традицій. На завершення наведемо кілька визначень
національного, сформованих у музикознавстві (і не тільки), котрі відбивають
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окреслені тези. На думку Н. Горюхіної, «це цілісна система художнього
мислення в постійному становленні, у взаємодії (схрещуванні, дифузії,
стикуванні, навіть у протистоянні) загального і особливого – загальнолюдських
норм мислення та одиничних форм його прояву в національній культурі» [60,
с. 58-59]. М. Ярошевський під національною школою розуміє «напрямок, що
виник у певній країні та відрізняється за своїми підходами до проблем,
концепцій і методів від курсу, якого дотримуються люди науки в інших країнах»
[355, с. 73]. Завдяки тому, що «наукова істина позбавлена національного
забарвлення, розбіжності шкіл – за словами вченого, – визначаються предметнологічними чинниками» [там само]. Інше формулювання (у контексті стилю),
пропонує С. Тишко: «це корекція індивідуального та історичного стилів в умовах
даної національної культури, у процесах адаптації та генерування стильових
ознак, що ґрунтується на системі відбору та синтезу стійких ознак фольклорної
та професійної музики народу, а також асиміляції елементів поза національних
музичних культур» [296, с. 7-8]. З цієї точки зору зрозуміла невідповідність
походження багатьох видатних особистостей із середовищем їх творчої
активності. Ступінь цінності будь-якого відкриття або результату спільної
творчості диктується його актуальністю для певного періоду, задоволенням
відповідних потреб та впливом на еволюцію суспільства. Отже, рівень готовності
«школотворчих» елементів забезпечує, з одного боку, формування цілісного
знання, з іншого – його прийняття (засвоєння) та поширення.
Розглянуті складові квадра-матриці школи, а саме об’єднання професійних
музикантів у соборне поле, енергія любові, прийом передавання знань та досвіду,
готовність внутрішніх та зовнішніх умов, у своїй взаємодії приводять до
вибудовування цілісної ієрархічної структури, націленої на пізнання вищих
смислів (див.: додаток А, рис. 1.9). Музичне мистецтво, по суті, є однією з
граней пізнання світу, через яку людина в образній формі осягає ті чи інші
смисли. У цьому сенсі школа орієнтована на розвиток і збагачення внутрішнього
мікрокосмосу музиканта, його вміння створювати (композитор), доносити
(виконавець), передавати (педагог) і розкривати (дослідник) ці смисли. Йому
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необхідно, за словами Н. Паганіні, «самому сильно відчувати, аби відчували
інші» [180]. У такому контексті ієрархію1 доцільно розглядати як взаємодію двох
зустрічних

потоків,

де

наставник

направляє

учня,

беручи

на

себе

відповідальність за його шлях, а сам вихованець звертається до педагога за
допомогою, повністю довіряючи йому. «У реальних системах ієрархічна
структура ніколи не буває абсолютно жорсткою завдяки тому, що поєднується з
більшою або меншою автономією нижчих рівнів по відношенню до вищих, і в
управлінні

використовуються

властиві

кожному

рівню

можливості

самоорганізації» [108, с. 154]. Подібні взаємозв’язки вирізняються специфікою
виконуваних функцій та завдань кожною ланкою школи, оскільки її
представники «опікуються» своїм колом діяльності, у той час як лідер виступає
координатором цієї підпорядкованості в цілому. Таким чином, школа – це не
тільки система енергоінформаційного обміну, але й структура2, що забезпечує
збереження, функціонування та еволюцію цієї системи. Саме явище динамічне,
тому його матриця теж знаходиться в постійному русі, так само, як і її складові.
Більше того, їх зіставлення окреслює існуючі між ними нерозривні зв’язки; вони
безпосередньо та опосередковано відбивають один одне. Через це, поступове
формування соборного поля впливає на виникнення відповідних прийомів
передавання, які, у свою чергу, тягнуть за собою обмін досвідом та знаннями,
об’єднуючи людей в устремлінні здобуття/віддавання інформації. Отже, школа в
музичному

мистецтві

–

це

відкрита

центрична

творча

система

енергоінформаційного обміну, яка функціонує у формі складної динамічної
цілісної ієрархічної структури в конкретних просторово-часових умовах та
націлена на пізнання вищих смислів тієї чи іншої професійної спеціалізації.
Запропонована квадра-матриця3 відбиває найвищий рівень школи, її
довершений вигляд. Це передбачає і відповідний еволюційний шлях1. Однак,

1

Ієрархія – це «тип структурних відносин у складних багаторівневих системах, що характеризується
впорядкованістю, організованістю взаємодій між окремими рівнями по вертикалі» [108, с. 153].
2
Під структурою слід розуміти «сукупність стійких зв’язків об’єкту, що забезпечують його цілісність» [287, с. 438].
3
Узагальнення висунутих теоретичних положень із застосуванням квадра-матричного підходу здійснено у статті
автора [154].
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незалежно від темпу проходження останнього, всі точки-складові матриці й
субматриць знаходяться на приблизно одній сходинці розвитку. Так, рівень
включення педагогом учня у свідоме навчання має на увазі його введення в
«канал» спадкоємних зв’язків на відповідній енергії. З підвищенням довіри учня
до наставника інформаційний обмін прискорюється, відкриваючи в загальному
устремлінні моменти своєчасності тих чи інших дій. Відсутність творчого
підходу, навпаки, блокує появу якісних прийомів передавання знань та досвіду,
створення системи.
Тепер, коли механізм «школотворення» в цілому розглянуто, залучимо його
для розуміння специфіки явища більших масштабів (локальних, національних
шкіл) та зв’язку між ними. Для цього звернемося до наочного прикладу з практики,
який повсюдно простежується в музичній освіті, зокрема, на теренах України.
Так, педагог консерваторії, який є засновником школи, підготував кількох
послідовників, уключених в єдину з ним систему. Вони займають аналогічні
посади в училищах, академіях, коледжах, десятирічках, школах, формуючи
широку інформаційну «мережу», що поширюється на різні просторові (а далі й
часові) величини (див.: додаток А, рис. 1.10). Немов листочки на гілці, вони всі
складають один організм, ієрархію, ланки якої виконують свої функції. Отже,
учень, просуваючись східцями професійного росту переходить від одного
«куратора» певного рівня до іншого, розширюючи сферу пізнання та
опановуючи нові грані обраної спеціалізації, заглиблюючись у неї. Якщо ж учень
в кінці приходить до головного «ієрарха», то для нього, при відповідній
готовності, «все таємне стає явним». У цьому випадку «листок» проростає новою
«гілкою». Найбільш яскравим зразком такого процесу слугують школи
А. Ямпольського та його учня Ю. Янкелевича. Разом з тим, існують приклади
вибудовування ієрархії знизу вверх (йдеться про освітні заклади), як, зокрема,
діяльність П. Столярського, Т. Міланова (див.: додаток Б, с. 249). Аналогічним
1

Якщо учні за різними причинами поки не готові до енергоінформаційного обміну, який передбачає соборність
колективу, то робота здійснюється на тих енергіях, які вони здатні «вмістити». Таким чином, у школі виникають
поля конвергенції з енергіями чуттєвого та ментального плану, та відбувається поступове їх ієрархічне
підпорядкування; вони обумовлюють і відповідну специфіку прийому передавання знань та досвіду.
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чином розкривається й інформація. Учень у процесі навчання у різних педагогів
отримує багаж кількісного досвіду і, поступово синтезуючи, узагальнюючи його,
формує цілісне знання. Далі, виходячи за рамки школи, воно дає можливість
з’явитися новим «граням», набуваючи все більш об’єктивних властивостей і
втілюючись у вигляді методичних поглядів, рекомендацій, різних збірників
практичного матеріалу і т. ін. На цьому етапі формуються ті чи інші традиції,
напрямки як у виконавстві (композиції, педагогіці тощо), так і в музичному
мистецтві в цілому. Таким чином, плоди діяльності однієї школи засвоюються
іншою. Остання, у свою чергу, на основі перейнятого досвіду висуває власні
досягнення, які так само стають колективними. У результаті виникають поля
конвергенції (а пізніше і соборності) між класами педагогів, консерваторіями,
регіонами, державами. Цей механізм пояснює також історичні приклади зі
скрипкового мистецтва, коли індивідуальна школа (наприклад, Дж. Віотті,
Ш. Беріо, Л. Ауера) «проростала» до рівня національної. З цієї точки зору
примітною є фігура П. Столярського і його робота з дітьми, адже досягнення
славетного педагога мають світову популярність і відіграли найважливішу роль у
виведенні

підходу

до

дитячої

музичної

освіти

на

національний

та

міжнаціональний рівень1. Разом з тим, «директор фабрики талантів» – не єдиний
історичний приклад. Так, школа Ш. Сузукі, відома своєрідним баченням
виховання скрипаля, отримала широке поширення не лише в Японії, Європі
тощо, а й зробила вагомий внесок у формування відповідного підходу в США 2.
Погляди

Т. Міланова та його

цілеспрямованої

роботи

зі

збірники

залишаються

скрипалями-початківцями,

актуальними для
оскільки

постають

багаторівневою системою різнобічного розвитку музиканта. Незважаючи на те,
що згадані особистості не зустрічалися (таких даних виявити не вдалося) і не
були знайомі з творчістю одне одного, складно не відзначити спільність низки
1

Концепція П. Столярського стала основою для виникнення шкіл-інтернатів в Україні, а пізніше і в інших
сусідніх країнах. Вплив цієї інституційної форми не потребує доказів.
2
Два музиканти-голови Американської асоціації педагогів зі струнних інструментів (в оригіналі – American String
Teachers Association) – К. Кук (C. Cook) та Дж. Кендалл (J. Kendall), побачивши відеозапис виконання Подвійного
концерту Й. С. Баха d-moll сотнями японських учнів, на довгий час (Дж. Кендалл – на два місяці, а К. Кук – на два
роки) поїхали в Японію, щоб перейняти метод Ш. Сузукі [367, с. 10].
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ознак в їх роботі з дітьми. Любов та індивідуальний підхід до учня, увага до
специфіки та рівня здібностей, «ігрове» навчання, знання фольклору та його
застосування в програмі – всі ці особливості вказують на «розгортання» однієї
ідеї кожним з видатних наставників. Вони спиралися не тільки на особистісні
уявлення, але і зовнішні умови, середовище.
Отже, окреслена градація шкіл за масштабами представляється своєрідним
«резонансним ланцюжком». Унікальність цього дослідницького інструменту
полягає в можливості осмислити причинно-наслідковий зв’язок між проявом
будь-якого явища в різних часових і просторових точках. Як відомо, формування
нових напрямків, теорій, шкіл завжди є історично підготовленим, обумовленим
еволюційними процесами, рухом думки, зміною цінностей, акцентів тощо.
Інакше кажучи, будь-які відкриття, прориви, реформи, що відбуваються в
музичному мистецтві, не виникають на порожньому місці, а постають одночасно
результатом, підсумком попереднього періоду пасивної «стабільності» та
предтечею активного переходу на новий виток розвитку. Разом з тим, втілення
ідеї відбувається не миттєво, а поступово, утворюючи своєрідний резонанс.
Наприклад, виникнення у XVIII столітті нових форм смичка і скрипки були
продиктовані тяжінням до більш густого, яскравого звучання інструменту,
близькості тембру до людського голосу. Інженерні зміни вплинули на
виконавські можливості скрипалів та стимулювали пошук нових технічних
прийомів, які б розширили палітру виразових засобів. Так, необхідність більш
динамічного і експресивного звучання за резонансом привела до виникнення,
зокрема, штриха martele. Не менш показовою є діяльність Н. Паганіні. Його
особистість і творчість стали уособленням основної ідеї епохи романтизму –
вираження внутрішнього світу людини, і дали поштовх для розкриття інших її
граней. Гра італійця здавалася чимось фантастичним, однак з часом його
досягнення сприяли створенню педагогічних та методичних матеріалів, які
забезпечували оволодіння новоутвореними прийомами, а далі – застосування їх у
композиторській творчості. У підсумку, у кінці XIX – на початку XX століття
твори Н. Паганіні виконуються повсюдно, а його послідовники складають не
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менш віртуозні композиції, збагачуючи надані видатним генуезцем засоби
свіжими

досягненнями.

Наведені

«резонансним ланцюжком»:

історичні

приклади

звертаючись до

слугують

теоретичних

єдиним

трактатів або

практичних опусів, можна вийти на причини тих чи інших явищ, ситуацій. І,
навпаки, усвідомленість ключового значення певних подій дозволяє переглянути
можливі їх наслідки на наступних рівнях втілення ідеї. Підтверджує цей
алгоритм уміння вчителя передбачити ймовірні напрямки шляху розвитку учня
або

прозріння

недалекого

майбутнього

видатним

композитором

при

використовуванні «неординарних» для його часу підходів. Отже, будь-який
процес, явище, що відбувається в лоні локальної школи має свої передумови в
більш масштабній системі, так само, як і зумовлює наслідки в індивідуальних
школах. Тому, аналізуючи, наприклад, рекомендації А. Лещинського студентам
або його перекладення, можна вийти на основні принципи не тільки його
енергоінформаційної системи, але й української (харківської), європейських (у
тому числі К. Флеша), пострадянських шкіл.
Висновки до Розділу 1
1. Автори-науковці

(С. Айзенштадт,

О. Виноградова,

Ж. Дедусенко,

В. Заєць, Н. Гуральник та інші), розкриваючи різні інтерпретації «школи» у
музичному мистецтві, поступово розширюють межі використання поняття, а
тому кожна наступна наукова розвідка, спираючись на спостереження
попередників, відкриває інші деталі буття явища. Багатовекторне вивчення
феномена, створення його класифікацій і типів, які нерідко співпадають в працях
музикознавців

(наприклад,

об’єктивному

осягненню

А. Бородіна
наявних

та

І. Сараєва),

відомостей

та

сприяло

потребувало

більш
нового

аналітичного методу для їх систематизації. Попри ґрунтовність сформованого
вченими теоретичного апарату згідно з обраним трактуванням школи (колектив,
система знань чи навчання тощо), їх концепції не завжди зберігають актуальність
при розгляді шкіл різного рівня.
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Відбиття

єдності

композиторської,

виконавської,

педагогічної

та

дослідницької діяльності за допомогою запропонованої пірамідальної моделі, а
також залучення деяких історичних свідчень дозволили розмежувати поняття
«традиція» і «школа», де під першим розуміється певна система знань і засобів
для їх вираження, а під другим – інструмент для створення та розвитку цієї
системи.
2. Використання квадра-матричного підходу уможливило, по-перше,
упорядкування накопиченого у відповідній науковій царині досвіду; по-друге,
осмислення глибинної динамічності школи та її складових незалежно від
обраних масштабу, типу, локалізації; по-третє, виявлення механізму виникнення
явища; по-четверте, сформування універсального визначення поняття, в якому
«школа» постає як система енергоінформаційного обміну у формі ієрархічної
структури. Охоплення багатьох нюансів становлення та функціонування
феномена сприяє усвідомленості його значення для еволюції музичного
мистецтва в цілому та виховання творчої особистості – ерудованого музиканта –
високопрофесійного спеціаліста зокрема.
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РОЗДІЛ 2
ВНЕСОК СКРИПАЛІВ-КОМПОЗИТОРІВ КІНЦЯ XVIII –
ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ У ФОРМУВАННЯ МІЖНАЦІОНАЛЬНИХ
ОСНОВ УКРАЇНСЬКОЇ СКРИПКОВОЇ ШКОЛИ
Українське скрипкове мистецтво пройшло тривалий шлях становлення та
розвитку. Однак ключовими для нього з точки зору швидкості еволюційних
процесів є XIX–XX століття, що зіграли важливу роль також у розвитку
західноєвропейської і російської скрипкових культур. Кожна з них на момент
включення

українського

ареалу

в

активний

міжнаціональний

енергоінформаційний обмін була певною мірою самостійною системою. Йдеться
про виникнення національної скрипкової школи в Росії, де діяльність Л. Ауера
дала поштовх для популяризації російських скрипалів за кордоном і трансляції
ними власних напрацювань та досягнень. Таким чином, Україна перебувала на
перетині західноєвропейського та російського скрипкового мистецтва, тобто в
підготовлених зовнішніх умовах. Важливою обставиною на шляху оволодіння
різнорідними знаннями стала геополітична ситуація. Територія сучасної
України, як відомо, у ті чи інші історичні часи входила до складу різних держав,
що опосередковано вплинуло на збагачення її культури багатонаціональними
традиціями. Згаданий процес синтезу вимагав свого часу, тому відбувався
протягом довгих років, нерідко відокремлено в деяких областях країни, перш ніж
злився в єдину національну скарбницю. Найбільш виразним прикладом таких
відносин представляються західні та східні землі України, що обумовлено
їхньою взаємодією, у першому випадку з європейським, у другому – з
російським ареалами. Хоча великого розповсюдження набула практика
музикантів з Чехії, Німеччини, Польщі та інших країн, багато з тих, хто вів
діяльність у Києві, Львові, Одесі чи Харкові були представниками школи
Л. Ауера та його послідовників.
Обмін досвідом та знаннями між українськими і зарубіжними скрипалями
на початковому етапі мав для вітчизняної культури швидше накопичувальний
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характер. Прагнення до придбання інформації займало перше місце, адже
професійні педагогіка, виконавство, дослідницька та композиторська практики
перебували ще на стадії формування та взаємодії. Нагадаємо, що їх становлення
мало істотно запізнілий характер у порівнянні з іншим оточенням. Цей, на
перший погляд, недолік виступив одночасно і достоїнством, адже, на відміну від
європейських або російських, українські музиканти отримували готову,
апробовану, об’єктивну (наскільки тут можна про це писати) інформацію. По
суті, спрацював той самий принцип, що свого часу діяв у західних країнах та
Росії: іноземні скрипалі передавали основи тих шкіл, які представляли, а
вітчизняні кадри з їхньою допомогою працювали над підготовкою внутрішніх
умов для створення власної системи. Відстежити цей процес на часовій відстані
досить складно1, тому єдиним інформативним джерелом історичних відомостей є
спадщина скрипалів – практична та теоретична, яка, нагадаємо, несе в собі
голограму конкретної школи. Комплексний підхід до вивчення існуючої на той
час бази знань (методичних праць, опусів навчальної спрямованості, «шкіл гри»)
з розглядом творчості її авторів дозволяє об’єктивно оцінити міжнаціональний
характер інформаційного фундаменту вітчизняної скрипкової школи. Разом з
тим, охоплювати подібний пласт синхронно, на наш погляд, недоцільно.
Оскільки осмислення теорії і практики як сукупного явища потребує розуміння
специфіки кожного з цих складових окремо, вони будуть аналізуватися в
самостійних підрозділах.
2.1 Виконавсько-педагогічні засади у творах навчальної спрямованості
Використання
присвяченого

школі,

творів
є

інструктивного
дещо

незвичним,

характеру
якщо

для

дослідження,

переглянути

існуючу

музикознавчу літературу з аналогічних питань. Огляди етюдів, вправ, тобто

1

Хоча до нас дійшли рідкісні рецензії, відгуки, думки сучасників про діяльність того чи іншого музиканта, тим не
менш, вони дають, зазвичай, лише суб’єктивний погляд. До того ж їхнє залучення може слугувати скоріш
підкріплювальним аргументом для фактів, ніж навпаки.
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матеріалу,

спрямованого

на розвиток

виконавського

апарату,

зазвичай,

супроводжують роботи методичної або педагогічної спрямованості. Проте це не
виключає заглибленості в дані сфери музики з визначенням їхньої специфіки,
традицій, відмінностей між ними тощо [394; 396; 423]. Подібний підхід відкриває
дуже цікаві зв’язки між різними елементами скрипкового мистецтва (виконавські
прийоми, методи їх вивчення, передання, застосування і т. ін.). Більше того, він
дозволяє виявити історичні пласти, насичені інформацією про «повсякденну»
діяльність музикантів відповідного періоду, а вони, при належній увазі,
розкривають конкретні відомості про минуле, сьогодення і майбутнє скрипкової
гри, де інструктивні збірники виступають своєрідним «постом спостереження». З
цих позицій художні твори, зміст яких більш глибинний і охоплює багато
аспектів музичного мистецтва, є однією з труднощів, яка ускладнює пошук
«реальних» даних. Наприклад, «Чакона» Й. С. Баха, «24 каприси» Н. Паганіні,
концерти для скрипки П. Чайковського або Е. Денісова навряд чи допоможуть
усвідомити «насущні» проблеми і «завзяття» рядового скрипаля. Наведені
композиції, як багато інших художніх творів, мають провісницькі властивості,
виходячи за межі свого часу. У цьому сенсі, незважаючи на появу в певні
історичні періоди, вони не завжди відбивають стан не лише виконавської, а й
композиторської школи. Твори інструктивної спрямованості, навпаки, виявляють
деяку царину саморозвитку, необхідний наслідок висунутих композиторами
вимог до виконавця. На думку Ю. Янкелевича, «на етюдах створюється
технічний апарат скрипаля» (цит. за: [63, с. 224]). Видатний педагог (і не тільки
він) використовував цей жанр для розвитку тієї чи іншої навички в учнів.
Залучення п’єс (не кажучи вже про концерти, сонати тощо) для вирішення
подібних завдань він вважав недоцільним, оскільки в цьому випадку її «треба
заново кожен раз вивчати, адже кожна п’єса своєрідна» (цит. за: [там само]).
Інакше кажучи, в інструктивних композиціях засвоюється інформація школи, бо
вони є своєрідним прийомом передавання знань та досвіду, націленим на
формування соборності виконавської моделі. Більше того, їхній аналіз дозволить
осмислити специфіку голограмно відображеної енергоінформаційної системи,

79
спадкоємні зв’язки, характер творчого ставлення до написання, наприклад,
етюдів, усвідомити їхню ієрархічну структуру і т. ін. З цих причин,
зосередимося, насамперед, на названому типі творів, направлених на підготовку
ігрового апарату скрипаля1.
Практичне оволодіння будь-яким музичним інструментом передбачає
вивчення специфічних рухів (тіла, почуттів, думки), необхідних для гри на
ньому. Для закріплення у виконавському апараті тієї чи іншої навички потрібне
багаторазове її повторення. З метою досягнення кращого результату створювався
та створюється спеціальний, вузько орієнтований вид композиції – вправа.
Нерідко сам наставник у точці «тут і зараз» вигадує такий «ключ» для
вирішення конкретної проблемної ситуації, що виникла у вихованця, формуючи
черговий прийом передавання інформації. Приклади екзерсисів виявляються і в
практиці дослідників, методистів, композиторів. Довгий процес накопичення
знань про подолані труднощі, які поступово згрупувалися за спорідненими
властивостями, виробляючи поля конвергенції, привів до виникнення в скрипковій
літературі відповідних збірників, найбільш відомими серед яких стали «Школа
скрипкової техніки» (1881), «Школа смичкової техніки» (1905) та інші аналогічні
опуси О. Шевчика і «Школа скрипкової техніки» (1899) Г. Шрадіка (1846–1918).
Хронологічні межі появи таких штудій досить стислі (кінець XIX –
початок XX століття), що пояснюється природніми для довгого шляху розвитку
скрипкового виконавства причинами. Поширення та закріплення нових знань
вимагали не тільки адаптаційного часу, але й активної аналітики, практики від
музикантів в галузях педагогіки, методики. Це період створення популярних і
незамінних в наш час навчальних етюдів, «друкованих шкіл» і вправ. Функція
останніх на межі століть стала більш конкретною і концентрованою. За словами
К. Флеша, їх специфіка виражається «у свідомому переважанні чисто механічних
моментів та майже повному нехтуванні музичним змістом» [304, с. 138]. Думка
1

Пропоноване розмежування базується на сучасних уявленнях про жанр етюду. Однак відомо, що скрипалі
минулого, такі як Ш. Беріо, П. Гавін’є, П. Роде та інші, грали власні його зразки на концертній естраді. Сьогодні
ж вони вивчаються в класі. З іншого боку, «Безперервний рух» Н. Паганіні або Ф. Риса залучаються в
педагогічних цілях для оволодіння учнями штриха sautille, розвитку побіжності або обох зазначених завдань
одночасно.
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знаменитого німця відбиває одну з граней сприйняття вправ, продиктовану його
багаторічним педагогічним досвідом. Разом з тим, погляд на матеріали деяких
композиторів під іншим кутом відкриває в них абсолютно дивовижні
властивості, і це, мабуть, могло б стати фундаментом для окремого дослідження.
Про це говорить А. Блага у своєму невеликому аналітичному нарисі, де виявляє в
зразках Г. Шрадіка витоки народної творчості [21].
Щоб повною мірою оцінити спостереження сучасного вченого нагадаємо,
що «Школа» [412-414] Г. Шрадіка (див.: додаток Б, с. 249) містить інформацію
для роботи над технікою лівої (побіжність, переходи тощо) і правої (зміна струн,
штрихи і т. ін.) рук, розподілену в трьох зошитах1. Композитор викладає її за
принципом поступового, плавного ускладнення. Матеріал дається стисло, з
одного боку, не втрачаючи в якості, з іншого – заощаджуючи час на засвоєння
навичок. У цьому полягає основна причина більшої поширеності, зокрема
першого,

зошита

Г. Шрадіка

серед

учнів/педагогів,

бо

він,

згідно

з

Ю. Янкелевичем, «досить компактний» [353, с. 31]. Номери в збірнику мають
практично однорідні структуру та характер викладу. Інтонаційні формули
перших композицій охоплюють два повторюваних такти (знак репризи). Останнє
властиво багатьом вправам, спрямованим на розвиток пальців, однак Г. Шрадік
підносить цю «нудну» необхідність в іншому ключі – він її готує. Симетричність
двотактових фраз та їхня будова за принципом «питання – відповідь» передують
повторності, тобто скрипаль вже підсвідомо її очікує [21]. Саме такий спосіб, на
думку А. Благої, який використовується німецьким композитором, «узятий із
фольклору» [там само]. Автор нарису наводить приклади-фрагменти народних
пісень (слов’янських), де їхні повторювані частини та рухливий темп створюють
ефект «кружляння, <...> відчуття метушні» [там само]. Сам принцип повторності
А. Блага

1

трактує

«як

глибоко

вкорінений

у

людській

психіці

спосіб

Перша книга – робота над побіжністю, 2-а – подвійними нотами, 3-тя – штрихами. У кінці першого зошита
Г. Шрадік в невеликій кількості вводить штрихову, акордову техніку, подвійні ноти.
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самонастроювання»1, а Г. Шрадік, за її словами, «повертає його на службу
поступового набуття природності в людських руках» [там само].
Цікаво, як цей матеріал проявляє себе в роботі над фразуванням. «Увесь
“Шрадік”, – пише А. Блага, – збирається як конструктор. Усі фрази <...>
спочатку розбиті на якісь сегменти, завдання – тим чи іншим чином зібрати,
з’єднати їх. Головний фокус у тому, що варіантів може бути декілька.
Задоволення – в елегантності рішення» [21]. Примітна теза дослідника і щодо
потенціалу екзерсисів Г. Шрадіка як інструмента для засвоєння звукових та
тембрових барв, тону. Дійсно, при належному підході семантика репризності в
зразках перетворюється на варіативність (варіаційність), відкриваючи для
виконавця широке поле для творчості.
Отже, композитор за допомогою «сухих» вправ втілив інформацію школи,
яку передавав. Тут кожен скрипаль вільний скористатися запропонованими
знаннями, входячи в інформаційний обмін та беручи найбільш актуальне для
нього на поточний момент. Аналогічним чином Г. Шрадік підносить матеріал і в
другому зошиті: подвійні ноти викладаються у вигляді голосу з акомпанементом,
де по черзі відпрацьовуються активні (мелодія) та пасивні (супровід – органний
пункт) пальці лівої руки. Поступово вводяться інтервали – терція, октава, секста
тощо. Третій зошит – це робочий майданчик для оволодіння переважно
стрибкоподібними та уривчастими штрихами (spiccato, staccato, saltando, ricochet
тощо). Примітно, що останню композицію першого зошита (чого не виявити в
інших) можна сміливо назвати етюдом, оскільки вона викладається без реприз,
має різні темпово-образні характеристики (наприклад, Allegro vivace, Energico) і
об’єднує в собі багато розділів (своєрідних варіацій). Вони йдуть без перерви та
з’єднуються за допомогою фермат або підготовчих елементів (попередження
фактури, тональності, метра, прийому, використання вольт тощо). Ця вправа не
тільки підтверджує погляди про творчий підхід Г. Шрадіка до екзерсису, але і
резюмує весь зошит, виступаючи в ролі «екзаменаційного» твору.
1

Оскільки номери зошита, а, іноді, й цілі їх групи, написані в одній тональності, то самонастроювання
проявляється і в «посиленні (її – С. К.) відчуття» [21].
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Німецький скрипаль був не єдиним, хто звертався до такого виду
композиції. Зокрема, вражає інструктивна спадщина О. Шевчика (див.: додаток
Б, с. 249) з більш ніж 25 опусів. Це говорить про його свідоме прагнення
створити найбільш раціональний, можливо, об’єктивний прийом передавання
знань та досвіду, націлений на оволодіння технікою гри на скрипці. Праці
чеського педагога частіше за інших використовуються та згадуються в
методичних

працях

К. Мостраса

(1886–1965),

В. Стеценка

(1914–1984),

К. Флеша, Ю. Янкелевича та інших. Найпоширеніша з них – «Школа скрипкової
техніки»

op. 1

[415-418],

являє

собою

об’ємний,

насичений

комплекс

тренувального матеріалу, спрямований на розвиток дрібної моторики, побіжності
та інших елементів techne лівої руки, і складається з чотирьох зошитів. Як і
Г. Шрадік, автор викладає інформацію поступово, ускладнюючи її всередині
кожної частини та в збірнику в цілому. На думку З. Еберхардта, «Шевчик
виходить

з

найпростішої

форми

вправи,

щоб

поступово

прийти

до

найскладніших (їх – С. К.) комбінацій <...>. Таким чином, він прагне шляхом
послідовного переходу від найпростішого до найскладнішого, знову і знову
повторюючи ті самі вправи, домогтися необхідних правильних рухів» (цит. за:
[184, с. 128]). Разом з тим, штудія охоплює практично весь спектр необхідних
пересічному скрипалеві прийомів, у тому числі, pizzicato лівою рукою та
подвійні флажолети. Особливу увагу приділено автором проблематиці чистого
інтонування. Нотний текст настільки насичений зустрічними знаками альтерації
та різноманітністю тональностей, що мимоволі буде зберігати увагу граючого на
точності звуковисотного відтворення як послідовності звуків, так і ладу. На наш
погляд, дані (та будь-які інші) екзерсиси можуть використовуватися водночас
для розвитку навички читання з аркуша.
Узагальнюючи наведені спостереження, відзначимо, що виникнення
вправи1 як вузько орієнтованої інструктивної композиції є результатом
1

Із часом зміст деяких термінів розширювався. Зокрема, поняття «вправа» в XX столітті передбачає не тільки
суто технологічний матеріал, але й більш розвинені твори з віртуозною складовою. Наприклад, складений
Т. Ямпольським збірник під назвою «Вибрані вправи» [109] містить, поряд з номерами Й. Йоахіма, О. Шевчика,
Г. Шрадіка, етюди Ш. Беріо, Г. Венявського, Я. Донта, Б. Кампаньолі, Р. Крейцера.
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перетворення кількісного знання в його якісно новий рівень. За допомогою
індуктивної діяльності у власній виконавській практиці, педагогічній роботі з
учнями автори змогли виявити та уніфікувати основні елементи професійного
навчання, формуючи міцний практичний фундамент для подальшої еволюції
методико-педагогічної думки в скрипковому мистецтві і заглибленості в
специфіку гри на інструменті. Разом з тим, мотивом створення екзерсисів
найчастіше виступає розвиток ігрового апарату, а саме – засвоєння м’язових та
слухових відчуттів. Завдання фразувати або емоційно наповнювати текст вправ
авторами не виносяться на перший план, однак не виключені [21]. Для
цілеспрямованої роботи над усім комплексом навичок, залежних від змісту і
настрою музики, існує інший вид композиції – етюд, який відіграє роль
каталізатора між «механічною технікою» та «музикальністю», відтворюючи
ситуативні причинно-наслідкові зв’язки.
Нагадаємо, що етюд – це музичний твір, націлений на удосконалення
одного або кількох, близьких за спрямованістю, видів техніки [191, с. 581]. На
відміну від вправи, такий тип композиції має чітку завершеність, незалежно від
масштабу форми, яка, до речі, також є його відмінною рисою, адже охоплює не
лише прості одночастинні, а й значно складніші зразки [376, с. 266]. Наприклад,
Етюд № 6 «Остання троянда літа» (1862-64) Г. Ернста являє собою інтродукцію
та тему з варіаціями. Наділений контрастним тематичним матеріалом, насиченою
фактурою,

різноплановістю

художніх

образів

він

відрізняється

своїми

властивостями від вправи. Виявлені деталі потребують більш детального
розгляду. У контексті школи та цілісного усвідомлення західноєвропейської
інформаційної бази необхідно оцінити специфіку етюду як одного з прийомів
передавання знань та досвіду. З цих позицій зупинимося на найвідоміших
збірниках у скрипковій літературі. Деякі з них мають позачасовий характер,
оскільки, незважаючи на довгий еволюційних шлях, досі зберігають актуальність
для скрипалів, хоча і не виступають об’єктом наукових досліджень. Одними з
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таких «скарбів» є «40 етюдів або каприсів»1 (1796) Р. Крейцера (див.: додаток Б,
с. 249-250).
На думку Е. Робінсон (Airdrie Robinson), ці зразки були зорієнтовані на
опанування ігрових відчуттів, пов’язаних зі змінами форм смичка та скрипки у
другій половині XVIII століття, які Р. Крейцер активно пропагував [409, c. 36].
Довші шийки нових інструментів потребували від лівої руки та її пальців
коригування двох базових виконавських конфігурацій – дрібної та крупної
технік. Аналогічні перетворення торкнулися і techne правої руки: більш довга
тростина

та

пружність

смичка

зумовили

переосмислення

принципів

звуковидобування та гри штрихів. Набутий завдяки опрацюванню цих
еволюційних наслідків досвід Р. Крейцер поклав в основу своїх етюдів. Їхня
невгасима цінність полягає в унікальній всеосяжності базових ігрових навичок.
Збірник, за словами К. Флеша, є «основою скрипкової техніки»2 [304, с. 136].
Р. Крейцер майже не залишив вказівок стосовно динаміки, характеру музики,
жанрових барв тощо, чим забезпечив більше творчого простору для граючого.
Гнучка композиційна драматургія номерів та збірника в цілому дозволяє не
тільки змінювати запропоновані автором ігрові ситуації (артикуляцію, штрихи,
фразування і т. ін.), а й моделювати власні (комбінувати ритмоформули,
тривалості тощо). «Простота» та «глибина» номерів забезпечують їхню
актуальність протягом двох з лишком століть, за які «40 етюдів або каприсів»3
стали невід’ємною складовою «арсеналу» кожного скрипаля-наставника. Сказане
підтверджує вражаюча кількість створених редакцій4. Відомі скрипалі-редактори
«переглядали» етюди відповідно до індивідуальної педагогічної манери,
1

На жаль, нам не вдалося знайти Urtext, але схожість старовинних видань під редакціями А. Блюменстенгля [399]
та Ф. Давіда [398], а також їхні суттєві відмінності від більш пізніх варіантів дозволяє припустити їх незмінність
по відношенню до оригіналу.
2
На думку Ю. Янкелевича, на цих етюдах «можна домогтися якості штрихів, інтонації, характеру звуку, темпу
тощо. У відношенні накопичення техніки Крейцер дає стільки ж, скільки Донт, а якісно може дати більше.
Основу технологічної майстерності складають етюди Крейцера, а потім Роде та Донта» (цит. за: [63, с. 223]).
3
В оригінальному збірнику Р. Крейцера міститься 40 етюдів, але згодом до них було додано знайдені пізніше два
твори [356].
4
Серед їхніх авторів назвемо І. Галамяна, Ф. Давіда, Я. Донта, Е. Зінге, Л. Массара, А. Марто, Фр. Хермана,
Г. Шредера, А. Ямпольського та інших. Наведена деталь вказує не тільки на прояв «резонансного ланцюжка», але
й на різноманіття мотивів перетворення вихідного матеріалу. Практично кожен із редакторів пропонує до низки
етюдів кілька підготовчих вправ, а деякі з них створювали цілі їх опуси (наприклад, «Попередні вправи до етюдів
Р. Крейцера та П. Роде» ор. 37 Я. Донта).
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відкриваючи їхні нові навчальні можливості. У підсумку кожен номер або їх
група стали універсальним інструментом для засвоєння необхідної технічної
навички. Так, №№ 2–6 сформували своєрідне «плато» для роботи над штрихами1.
«Легкість» матеріалу дозволяє концентруватися на технологічному процесі їх
виконання або переключатися між ними. Етюди №№ 7, 8, 10, 12, 13 призначені
для роботи над зміною струн. Кожен номер продовжує попередній або
передбачає наступний. В окремих випадках кілька пов’язаних між собою
навичок об’єднуються в одну. Наприклад, у № 10 синхронізуються переноси
смичка через струни, які заявлені в № 7, та арпеджіо шістнадцятими з № 8.
Композиції №№ 14–21 націлені на оволодіння/удосконалення трелі. Оскільки
специфіка та складність цього вміння вимагає особливої вправності та часу,
Р. Крейцер пропонує низку рухів для зміцнення пальців ще в № 9. Така стратегія
«випереджаючої підготовки» свідчить про педагогічну далекоглядність автора.
Основним завданням для №№ 24, 25, 27–29 є побіжність пальців лівої руки. У
цих номерах комбінуються пройдені раніше навички. Зокрема, № 29 містить
техніки трелі, зміни струн. Передова мета етюдів №№ 23, 30–36 – гра подвійних
нот, убирається в різноманітні techne (ритмічні, фактурні, штрихові тощо). У
свою чергу № 39, подібно до перших частин сонат для скрипки соло Й. С. Баха,
спрямовує увагу на виконання поліфонічної тканини. Ця робота продовжується в
Етюді № 40, що підводить до гри фуг. Разом з тим, незважаючи на своєрідність
кожного зі зразків, їх об’єднує низка особливостей, необхідних для досягнення
навчальних цілей.
Як приклад наведемо Етюд № 34 (e-moll), зорієнтований на Віотті-штрих2
та техніку виконання подвійних нот. Ця композиція має яскраво виражену

1

Зауважимо, що штрих вказує на специфіку звукоподання, обумовлену певним рухом смичка та не тотожний
способу звуковидобування на скрипці, яких, нагадаємо, існує три: волосом смичка (arco), його тростиною (col
legno) та за допомогою пальцевого щипка (pizzicato) [258, стп. 431; 283, с. 22].
2
На думку В. Стеценка, цей прийом поєднує в собі два штрихи – martele та staccato. При його грі виконується
пара нот на один смичок, де довший і акцентований звук – це martele, інший, коротший та більш легкий, –
staccato [283, с. 113]. Ю. Янкелевич, у свою чергу, трактував штрих як два звуки martele із більш акцентованим
другим із них [353, с. 40]. За К. Флешем, Віотті-штрих «це дворазове повторюване стаккато, швидкісні межі якого
знаходяться між звичайним martele та помірним staccato» [304, с. 89]. На письмі позначається точками під/над
нотами, а на сильних, акцентованих долях, – «>» (акцентом), sf, fz, f.
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інструктивність1. Серед особливостей, які дозволяють звузити пізнавальні
можливості у зразку, назвемо багаторазову повторність вихідної фактурноінтонаційної формули. Розгорнення номеру (проста тричастинна форма)
зумовило варіативність спрямованості руху, інтервальних комбінацій, закінчень
речень та більших масштабних одиниць. Динаміка цілого досягається різними
способами. По-перше, за допомогою взаємодії голосів, адже наявність подвійних
нот створює властиве усьому етюду приховане двоголосся2. Так, нижні звуки
виконують мелодичну функцію, а верхні – гармонічну, як-то органний пункт, або
контрапункт. Якщо в першому розділі співвідношення мелодії та акомпанементу
зберігається, то в інших, зокрема всередині, голоси обмінюються ролями майже
кожен такт, що супроводжується яскравим перегукуванням регістрів (верхня та
нижня пара струн), їхнім зіставленням. По-друге, завдяки секвенціям3. Оскільки
Етюд № 34 відрізняється повторністю, її залучення надає нескладним висхідним
та низхідним ходам більшої виразності, опуклості фразування, вносячи
різноманітність у викладені раніше виконавські формули. Що стосується
тонального плану, то, незважаючи на його значення в процесі розгортання
музичної думки, інструктивні етюди, зазвичай, обмежуються тональностями до
п’яти ключових знаків і містять малу кількість відхилень, модуляцій та
зустрічних альтерацій. Не випадає із загального правила і Етюд № 34, де
спостерігається одиничний випадок переходу в кінці першої частини в G-dur з
подальшим поверненням в основний e-moll перед репризою. Р. Крейцер полегшує
досягнення чистого інтонування для найбільш успішної реалізації технічних
завдань. Ці наміри композитора визначають спрямованість збірника в цілому.
Не менш вагому роль для скрипкового мистецтва зіграли та продовжують
грати «Етюди та каприси» op. 35 (1849) [91] Я. Донта (див.: додаток Б, с. 250) з
1

Не випадково лише в редакціях А. Ямпольського [142] та А. Марто [397] є динамічна вказівка на самому
початку – mf, інші ж примітки характеризують власне специфіку виконання Віотті-штриха та аплікатурні
рекомендації.
2
Твір здебільшого викладено рівними восьмими (при розмірі 4/4), де практично кожна «сильна» доля – це
інтервал (від секунди до октави).
3
Такий композиційний прийом часто застосовується в інструктивних творах. Крім вправ, їх можна виявити при
аналізі деяких номерів зі збірника Р. Крейцера (№№ 13, 19, 29, 32), «24 каприсів у формі етюдів» П. Роде (№№ 2,
8, 15, 17), «Етюдів та каприсів» Я. Донта (№№ 4, 8, 13, 23) тощо.
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24 номерів. Як і зразки Р. Крейцера, опус австрійського скрипаля «йшов у ногу з
часом», оскільки став однією з ланок «резонансного ланцюжка» переоцінки
виразового потенціалу інструменту на початку XIX століття. Активна
педагогічна діяльність, постійне зіткнення з завданнями методичного характеру
дозволили Я. Донту оптимізувати «нові» скрипкові прийоми, перетворені
Н. Паганіні, для їхнього вивчення на базі інструктивних творів. Наприклад,
Я. Донт у «Етюдах та каприсах», на думку К. Флеша, один із перших застосовує
«парні й половинні позиції» та енгармонічну заміну звуків [304, с. 136]. Проте
аналіз аплікатурних рішень у збірнику дозволяє припустити націленість етюдів
не тільки на оволодіння всіма позиціями та їх зміною, тобто позиційною грою
(наприклад, етюди №№ 2, 9 тощо), але й положенням руки за межами будь-якої
позиції (№№ 3, 7 і т. ін.). Сприймається закономірним більша складність етюдів
Я. Донта у порівнянні зі зразками Р. Крейцера як у технічному, так і в
художньому аспектах. На це опосередковано вказує, зокрема, більша кількість
динамічних позначок (f, mf, p, crescendo тощо) та ремарок щодо темпу, характеру
музики (poco ritenuto, i la a ente, espressivo і т. ін.). Дані деталі свідчать про
мотив

композитора-педагога:

вдосконалення

виконавського

апарату

в

конкретних музичних умовах. Наявність поетики не виводить потребу в її
реалізації на перший план, тому робота над подоланням труднощів залишається
провідною для скрипаля.
Кожен з етюдів вміщує в собі один або кілька технічних прийомів при
рівномірному розподілі навантаження між руками1. Так, №№ 1, 4, 9, 23
зорієнтовані на удосконалення навички гри акордів, водночас поєднуючись з
іншими засобами виразності (в № 4 – рикошетом, № 9 – треллю, № 23 – staccato).
Схожі завдання простежуються в № 10 (saltando) та № 19 (détaché), де співзвуччя
викладені в арпеджованому вигляді, тому пальці лівої руки вимушені зберігати
акордове положення. Цілеспрямованість композицій №№ 2, 3, 5, 20 базується на

1

Серед дидактичних властивостей збірника назвемо також тональну основу, обмежену, у більшості зразків,
двома ключовими знаками (крім № 15 – A-dur, № 16 – fis-moll, № 20 – E-dur, № 21 – A-dur, № 24 – es-moll).
Я. Донт, полегшуючи виклад матеріалу, прагне максимально звузити цільові завдання учня.
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побіжності пальців, зміні позицій та штрихах détaché, spiccato. Не залишає поза
увагою автор і складний штрих legato. На його основі в №№ 7, 17, 22 учень
працює над зміцненням пальців, їх вправністю, якістю переходів, зміною струн, а
у №№ 8, 12, 14, 18 та 21 – технікою гри подвійних нот. Низка етюдів націлена на
роботу над мелізматикою: № 6 присвячений роботі над мордентом, а № 15 – над
треллю. Цікавий за змістом № 11, де потрібно вести мелодію в умовах змішаного
складу (з акордами), що необхідно для виконання поліфонії.
Згадані зразки зосереджені переважно на декількох techne. Заключний
номер – «Фантазія», помітно відрізняється серед них. Різноманітна фактура
твору поєднує в собі майже всі засвоєні/удосконалені раніше навички: поряд із
повнозвучною мелодією та «вкрапленнями» акордів пролітають стрімкі пасажі;
вперше з’являються децими у вигляді подвійних нот. У цілому техніка тут постає
засобом досягнення художніх цілей, у той час як в інших творах опусу вона
формує їхній змістовний план. Цікаво, що на думку Д. Капланеза (D. Kaplunas),
роботу над цією композицією потрібно починати після опрацьовування всіх
попередніх 23 етюдів [394, с. 7]. Разом з тим, Етюд № 1 вчений виділяє як
найважчий у збірці [там само, с. 10]. Таке розуміння досить логічне, адже, у
першому випадку, скрипалю необхідно опоетизувати techne, у другому, –
опанувати один із найважчих прийомів. Однак низка чинників вказує на те, що
Я. Донт не випадково розмістив цей твір на початку опусу.
Характерними рисами цього номера є однорідність акордової фактури та
звукоподання. Точних авторських вказівок щодо методу гри не виявлено, але,
виходячи зі сформованої на сьогодні виконавської традиції та існуючих
редакцій1, зауважимо, що кожне співзвуччя завжди виконується рухом смичка
вниз2. Таку акордову техніку скрипалі-композитори використовували

в

«особливих» випадках, наприклад, у кадансах (Етюд № 37 Р. Крейцера), у
кульмінаціях (Каприс № 23 П. Роде) або як прийом-барву у варіації (Каприс
1

Л. Ауера, І. Галамяна, М. Росталя, А. Ямпольського та інших.
Володіння такою навичкою цілком звично для сучасного скрипаля, однак не для музикантів-сучасників
Я. Донта. Подібних творів не знайти в збірниках Р. Крейцера, Ж.-Ф. Мазаса (1782–1849), П. Роде (1774–1830) або
інших авторів, у тому числі Н. Паганіні (1782–1840) та його послідовників.
2
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№ 24 Н. Паганіні). Першим етюдом Я. Донт, на наш погляд, пропонує
підготувати ігровий апарат для подальшої роботи. На це вказує і назва номеру –
Prelude. На противагу сформованому принципу «від простого до складного», він
рекомендує скрипалю одразу отримати потужний «енергетичний заряд»,
«тонізуючий» його інструментарій. Зацікавленість граючого Я. Донт підтримує,
використовуючи низку композиційних прийомів. Зокрема, для протяжності
фразування приховану у масивній фактурі багатоголосну мелодію автор
висловлює «діалогом» між невеликими мотивами по три співзвуччя 1. Дана
структура

та

тридольний

метр

надають

Етюду

рис

вальсу.

Засобом

формотворення в п’єсі виступають також повторність і тональний план. На
противагу Р. Крейцеру, Я. Донт позиціонує тональні відносини як активну силу
вибудовування драматургії. Так, відхилення та модуляції створюють в Етюді № 1
низку настроїв: у першій парі розділів (ab) переважає прозорий та дзвінкий мажор
(F-d-G-C); у другій (ab1) – напружений мінор (F-g-a-F-a). У цілому композитор
різнобічно полегшує умови роботи над п’єсою. Однак, поряд із механічною
технікою гри, скрипаль розвиває і її музичну сторону, у тому числі шляхом
осмислення фактурно-гармонічної структури (вміння слухати гармонічну лінію,
тональне фразування). Приховані в № 1 Я. Донта ресурси досить інформативні,
тому багато відомих педагогів використовує цей матеріал у своїй практиці2.
Таким

чином,

Р. Крейцер

та

Я. Донт,

шляхом

усвідомлення

та

педагогічного аналізу передових досягнень у скрипковому мистецтві, змогли
створити своєрідні «інструкції» у вигляді етюдних збірників, які не тільки
допомагали скрипалям засвоїти новітні навички, а й скорочували дистанцію
причинно-наслідкових зв’язків між виконавством, методикою та педагогікою.
Розглянуті твори вказують на дію еволюційного резонансу в скрипковому
мистецтві. Однак уявлення про цей процес буде неповним без усвідомлення
1

Музичний матеріал викладено рівними восьмими при розмірі 3/8 у подвійній двочастинній формі.
К. Флеш у праці «Мистецтво скрипкової гри» наводить цікаві варіанти застосування цього номера, відкриваючи
його універсальність у ході роботи над тим чи іншим художнім твором. Наприклад, автор залучає матеріал етюду
для підготовки апарату до гри деяких фрагментів зі Скрипкового концерту № 1 fis-moll Г. Венявського;
оволодіння конкретною схемою зміни струн або розтяжкою, котра дозволяє уникнути зайвих переходів (та рухів
взагалі) при грі кантилен [304, с. 147, 202, 207].
2
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розвитку відношення скрипалів до технічних засобів та мети останніх, яка
відображена, зокрема, у розумінні поняття «каприс» та пов’язаної з ним
віртуозності. Отже, чому згадані композитори вказували в назві своїх опусів цей
термін, адже вони не уточнювали, де саме розташований етюд, а де каприс?
Відповідь на це питання виявляється в історії самого жанру.
За словами І. Ямпольського, вже у 1619 році М. Преторіус трактував
каприс як «вільно імпровізовану фантазію, не пов’язану з будь-яким
встановленим розвитком тематичного матеріалу» [341, с. 4]. Втім, вже у XVIII
столітті

властивості

жанру

видозмінюються.

Зокрема,

«24

капріччіо»

П. Локателлі – це не що інше, як каденції з його 12 скрипкових концертів (перша
публікація циклу у 1733 році) [56, с. 87; 368, с. 146-147]. Подібні твори стають
цариною демонстрації музикантами своїх технічних можливостей, вправності в
подоланні складнощів, тобто віртуозності в звичному розумінні. Не випадково
цей вид композиції привернув увагу молодого Н. Паганіні своєю свободою,
відсутністю кордонів для композиторської та виконавської фантазій. Проте він
пішов ще далі. Проаналізувавши згадані зразки П. Локателлі, італійський
скрипаль знайшов «невичерпні художні можливості <…> (у – С. К.) сухих
технічних формулах» [341, с. 19]. У «24 каприсах» (1802–1817) генуезець не
тільки виводить скрипкове techne на новий рівень, він розкриває його виразовий
потенціал. А втім, сприйняття творчості відомого генуезця мало подвійний
характер.

З

одного

боку,

скрипалі

захоплювались

тільки

блискучим

інструменталізмом італійця, проти чого поставали, зокрема, П. Байо, Ш. Беріо
(1802–1870), Л. Шпор, з іншого – музиканти усвідомили художню цінність його
діяльності (Г. Берліоз, Г. Венявський, К. Ліпіньський, Ф. Ліст, Ф. Шопен). З грою
Н. Паганіні віртуозність почала характеризувати не лише неперевершене
технічне оснащення виконавця, а й свою глибинну сутність1. Для конкретизації

1

Доцільно згадати етимологію цього слова, латинський корінь якого – virtus – означає «добродійність»,
«мужність» [40, с. 403].
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сказаного доречно ототожнити поняття «віртуоз» та «віртуозність» з майстром1 і
майстерністю, де під останньою розуміється високий професійний рівень
музиканта, що відображає гармонійну єдність та ієрархічну підпорядкованість
його фізичного, чуттєвого, ментального та духовного планів, націлених на
розкриття та передачу задуму музичного твору2. Йдеться не просто про
взаємозв’язки між постановкою, емоціями, продуманою драматургією композиції,
ідеєю виконавської інтерпретації, а про соборність цих та інших складових. У
цьому сенсі подолання techne як «видимий» слухачу процес не властивий грі
майстра, навіть, якщо сам музичний твір ставить перед ним таку ціль.
Подібна переоцінка цінностей торкнулась і жанру «каприс», оскільки весь
наведений історичний екскурс є єдиним «резонансним ланцюжком». Згодом,
після опусу генуезця, капричіо починає позиціонуватися, з одного боку, як
художній твір, з другого – як п’єса інструктивного характеру, викладена в
довільній формі та з віртуозною спрямованістю [342, стп. 710]. Саме останній
тезис пояснює подвійну назву збірників Р. Крейцера та Я. Донта. На наш погляд,
залучені терміни «етюд» та «каприс» відбивають «початкову» та «кінцеву» точки
однієї з граней професійності скрипаля – від засвоєння технічних навичок до
досконалого володіння ними3.
Окреслений еволюційний шлях не мав відокремлений характер. Набутий за
довгі роки колективний досвід почав засвоюватися і музикантами-нескрипалями,
зокрема,

композиторами.

Серед

них

найбільш

примітною

є

постать

Ф. Мендельсона (1809–1847)4. Відомо, що він ще змалечку в домашніх
концертах, організованих його матір’ю, слухав гру двох відомих митців XIX
сторіччя, прихильників протилежних художніх поглядів – Л. Шпора та
Н. Паганіні. З огляду на це, позиція німецького романтика досить унікальна,
1

Слово походить від давньонімецького Meister, сформованого на основі латинського magister – «начальник,
керівник, учитель». Під майстром розуміють людину, яка досягла досконалості в певній роботі, творчості [170,
с. 363].
2
Як видно, майстерність – це ознака школи, що вибудована у мікрокосмосі музиканта (так звана «внутрішня
школа»).
3
Нагадаємо, що твори Р. Крейцера з’явилися за шість років до першого капрису Н. Паганіні, а опус Я. Донта на
тридцять років пізніше останнього.
4
Зауважимо, що німецький митець навчався гри на скрипці, однак цей інструмент не став для нього основним у
виконавській діяльності.
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адже Ф. Мендельсон синтезував у своїх скрипкових творах пропаговані цими
виконавцями традиції. Він, як і Л. Шпор, апелював до кращих досягнень
минулого, водночас усвідомлюючи розкритий Н. Паганіні могутній потенціал
скрипкових засобів виразності, їхні семантичні та драматургічні функції.
Скрипковий концерт e-moll (1838, друга редакція 1844) Ф. Мендельсона
уособлює кінцевий результат цього творчого процесу. Однак у його попередніх
творах, зокрема, у Концерті для скрипки з оркестром d-moll (1822), чітко
простежується пошук німецьким композитором цього «золотого перетину».
Якщо в юнацькому концерті d-moll «другий Моцарт» наділяє скрипкову партію
блискучою пасажною технікою, різноманітними каденціями-демонстраціями
techne, то цикл e-moll вимагає від виконавця саме майстерності, оскільки всі
елементи твору (у тому числі відношення соліст – оркестр) гармонійно
взаємопов’язані1.
Зауважимо, що не останню роль у наведеній еволюції зіграв друг
Ф. Мендельсона – Ф. Давід (див.: додаток Б, с. 250). Схожість поглядів на
можливості скрипки виявляються у відношенні німецького скрипаля до етюдів
як прийому передавання знань та досвіду. Його збірник «Мажор і мінор: 25
етюдів, каприсів та характеристичних п’єс» op. 392 для скрипки соло уособлює
чергову, більш конкретизовану націленість творів розвиваючого типу на
формування соборного стану виконавського апарату. Інструктивна складова
опусу досить чітко визначена автором: назва вказує на необхідність оволодіння
всіма тональностями; примітка Ф. Давіда під заголовком збірника – «для
розвитку високого рівня техніки та виконавства» [373, с. 1]; повторність
фактурно-інтонаційних формул та змодельованих ситуацій, які передбачають
сталість ігрових рухів; концентрація в кожному творі декількох видів techne.
Разом з тим, специфіка подання композитором матеріалу відрізняється від
попередньо розглянутих зразків. По-перше, номери опусу мають заголовки, котрі
1

Детальні спостереження представлені в статті автора [151].
Точної дати створення виявити не вдалося. Однак, користуючись існуючою інформацією, можна приблизно
встановити період написання – 1852–1861 роки. Оригінальна назва – «Du und Moll: 25 Etüden, Ca icen und
Cha akte stücke».
2
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й розмежовують композиції між собою. Однак на противагу Р. Крейцеру або
Я. Донту, об’єднуючим фактором слугує не вид техніки, а художній аспект.
Наприклад, назви номерів вказують на: той чи інший жанр («Menuett»,
«Notturno»,

«Tarantella»

тощо);

настрої,

характеристики

(«Mit

Humor»,

«Kobolde»1 і т. ін.); спосіб звукоподання, носій звукообразу («Martellato»,
«Staccato», «Gebrochene Akkorde»2 тощо). По-друге, задіяні Ф. Давідом прийоми
використовуються в ширшому спектрі, діапазоні. Не дивлячись на повторність
ігрових рухів, пріоритетність барви чи тембру у виборі позицій, регістру,
штрихів – беззаперечна.
Наведені тези типові й для «60 концертних етюдів (Трансцендентна
школа)»3 op. 123 (бл. 1850) [364] Ш. Беріо (див.: додаток Б, с. 250), тільки
реалізовані в іншій формі. Композитор уже в назві збірника вказує на
першочерговість художніх завдань перед скрипалем. Хоча заголовків номери
опусу

не

мають

різноманітністю

(крім

настроїв,

останнього),

наміри

способами

подання

автора

підтверджуються

матеріалу

(віртуозний,

багатотемний, контрастний тощо), підпорядкованістю techne музичному змісту.
Разом з тим, Ш. Беріо до кожного етюду наводить власні рекомендації; низка
композицій постає у дусі етюдів Р. Крейцера (однорідність фактури, техніки);
більшість номерів створені в тональностях до 4-х ключових знаків. Ці деталі
вказують на інструктивну складову опусу.
Розглянута двоїстість підходів з боку Ф. Давіда та Ш. Беріо до етюдного
жанру утворює перед граючим основні завдання-лінії, точніше – теми4, які
пронизують весь твір. Умовно позначимо їх як технологічну та образну.
Користуючись термінологією В. Бобровського, дані види тематизму можна
розділити на централізований та нецентралізований [22, с. 23]. У першому
випадку формується деяке ядро, навколо якого вибудовуються всі інші елементи
1

У перекладі з німецької – «Гобліни».
«Ламані акорди».
3
Оригінальна назва – «60 Etudes de Concert (Ecole Transcendante)».
4
«Тема – це музична думка <...>, що має основне значення для твору або його частини, зазвичай піддається
розвитку в подальшому його перебігу і відрізняється достатньою оформленістю та індивідуальністю (або
принаймні характерністю)» [169, с. 493]
2
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цілого, у другому випадку виконання завдань рівномірно розподіляється по
твору, тобто відбувається в процесі викладу матеріалу. Дійсно, у прикладах
Р. Крейцера

та

Я. Донта

цілеспрямоване

вивчення

техніки

водночас

обрамляється загальномузичними компонентами. Втілення музичного образу, що
виявляються з перших тактів низки творів Ф. Давіда чи Ш. Беріо, навпаки, слід
приймати за централізований тематизм. Тим часом, його реалізація не завжди
стабільна, оскільки безпосередньо залежить від вправності скрипаля. З цієї точки
зору, ясність у процес визначення специфіки видів етюдного жанру внесуть
поняття теми двох типів, уведені в музикознавство Л. Мазелем [168]. Нагадаємо,
що під темою першого роду вчений розуміє «висловлювання автора
безпосередньо про явища дійсності, про життя» [168, с. 144], тобто художність1 в
її естетичному значенні. Під темою другого роду – «висловлювання про мову,
засоби, форми, знаряддя його мистецтва, про їхні можливості (і тільки через це
про явища дійсності <...>)» [там само]. У проекції на проблематику, яка
розглядається, тема другого роду охоплює ігрові прийоми та навички. В етюдах,
зокрема Р. Крейцера, techne є центральним елементом, для вивчення якого
створюються спеціальні умови, а, наприклад, у «Фантазії» Я. Донта чи «Kobolde»
Ф. Давіда він постає як засіб формування необхідного музичного образу.
Спираючись на наведені аргументи, види етюдів можна розділити на
інструктивні, в яких на перший план виходить тема другого роду, та художні, де
переважає тема першого роду2. Для усвідомлення сказаного звернемося до
відомого опусу Г. Венявського (див.: додаток Б, с. 250-251) «L’École

ode ne»

op. 10 (1853–1854)3, присвяченого Ф. Давіду. Зауважимо, що перш ніж
1

«Художність – специфічна властивість творів мистецтва, форма прекрасного в мистецтві, вищий вид
естетичного» [189, с. 453]. Вона, як естетичне явище, може бути тоді, коли композитор створює форму (у
широкому сенсі) твору, спираючись на його зміст. Інакше кажучи, «основа та джерело такої художності – здатність
автора висловлювати думки і почуття та взагалі відтворювати дійсність в образній формі» [там cамо, с. 454].
2
Зазначимо, що у тих випадках, за словами Л. Мазеля, коли тема першого роду реалізується не через сукупність
виконавських інструментів, а шляхом задіяння одного, конкретного засобу (в нашому випадку – навички), який
діє протягом усього твору або його більшого фрагменту, можна говорити про субтему другого роду [168, с. 146].
Тобто, прийом може служити власне причиною створення твору, нерідко, набуваючи умовно «самостійного
значення» [там само]. У цьому і виявляється цілеспрямованість навчального етюду, де techne є причиною,
основною метою, фундаментом для створення композиції.
3
У першому варіанті (1853) збірник являв собою сукупність восьми номерів. Однак під час подорожі до Відня
композитор додав тільки-но завершені варіації (на австрійський гімн) «Les Arpè es» до опусу, і «L’École ode ne»
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приступити до написання власних опусів, польський скрипаль аналізував етюди
Р. Крейцера [253, с. 115; 396, с. 10] та пізнав їх глибинну сутність, на що,
зокрема, вказують наступні його слова: «вони значно складніші, аніж думає
більшість скрипалів» (цит. за: [73, с. 187]). Тим часом, у зразках Г. Венявського
складно виявити властиву композиціям французького композитора інструктивну
спрямованість, видатний поляк водночас зберігав виконавську традицію
Н. Паганіні, який довгий час був для нього «ідеалом». У чому ж проявляються
навчальні властивості у творах Г. Венявського?
Автор, як і Ф. Давід, для всіх творів уводить назву, надаючи їм
індивідуальні риси1. Так, останні чотири номери, поряд із програмністю та
яскравим образним змістом, мають і різноманітний комплекс ігрових прийомів.
У танцювальному Alla saltarella, крім поєднання staccato, spiccato та legato,
композитор залучає pizzicato правою та лівою руками, флажолети, трелі. Prelude
є тричастинним етюдом, де крайні розділи викладені у дусі скрипкових фуг
Й. С. Баха, а середній – стрімкими пасажами в різних регістрах. Фінальні La
cadenza та Le chant du bivouac – найбільш складні для виконання. У них
застосовується низка труднощів, що вимагають від граючого високої артистичної
майстерності. Таким чином, поєднання віртуозності з чітко вираженою
художністю в цих етюдах не дозволяє віднести їх до інструктивних, проте вони
не позбавлені педагогічної націленості, закладеної автором. У початкових,
вузько спрямованих творах опусу, вона розкривається більшою мірою. La
velocite – це деяка фантазія, замальовка, уявлення про політ людської думки.
Рельєфність образу досягається за допомогою довгих злігованих витіюватих
пасажів, то хвилеподібних, то висхідних із зависанням на останньому звуці. Гра
регістрами, флажолети, швидкоплинні трелі – все це додає побіжності особливої
у 1854 році був опублікований у складі дев’яти композицій [396, с. 10]. Зауважимо, що «Les A è es» є, за
словами П. Козака (Pawel Kozak), «надзвичайно складним» твором [там само, с. 11] і, на наш погляд, виходить за
рамки навіть художнього етюду. Не випадково у російському виданні 1960 року за редакцією Ю. Рабиновича
назву змінено на «Вісім етюдів для скрипки», виключаючи «Les A è es». З цих причин, основна увага буде
зосереджена на першій «вісімці».
1
Назви восьми номерів (у дужках варіант російського видання): Le sautille (Сотійе), La velocite (Побіжність),
L’Etude (Етюд), Le staccato (Стаккато), Alla saltarella (Сальтарела), Prelude (Прелюд), La cadenza (Каденція), Le
chant du bivouac (Пісня на бівуаці).
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кольорової гами, м’якої і, у той самий час, блискучої. Інакше на тлі попередніх
композицій звучить L’Etude. У двоголосній фактурі (подвійні ноти) чітко
простежується діалогічність взаємодії «партій». Розділи arpeggiando оновлюють
слухове відчуття шляхом відтворення сольної та супроводжуючої мелодій, які
переховуються в тембрах безперервно змінюваних струн. Етюди Le sautille та Le
staccato є яскравими зразками демонстрації багатства палітри одного штриха.
Різноманітне варіювання напрямку мелодії та смичка при грі, швидке
перемикання емоційних станів відрізняють ці твори від аналогічних, раніше
згаданих етюдів № 34 Р. Крейцера та № 1 Я. Донта. У цьому світлі ближче всіх
Le sautille, який багато в чому нагадує звучання середньої частини П’ятого
капрису Н. Паганіні. У ньому поєднуються штрихова комбінація sautille –
saltando, активна пальцьова моторика в лівій руці, постійна зміна струн, стрибки
в темпі Presto, які розфарбовують рух мелодичної лінії. Незважаючи на невеликі
масштаби (реальне звучання менше хвилини), регістрові перегукування вносять
у Le sautille риси діалогу1. Проте тут, як і в етюді Р. Крейцера чи Я. Донта,
присутні повторність, секвенційні побудови, однорідність фактури та способу
викладу матеріалу; немає будь-яких авторських вказівок (крім темпу).
Сукупність зазначених рис дозволяє переосмислити характерну для Le sautille та
інших номерів інструктивність. Вона проявляється не у вивченні прийому як
комплексу рухів чи як «учасника» ігрової ситуації, а в оволодінні однієї з граней
його семантики, звукової барви; у розкритті його художнього потенціалу і
цільових завдань, виходячи з контексту твору. Саме про це казав Ю. Янкелевич:
«В етюдах уточняється не саме виконання штриха, а межі його застосування,
його художня сутність»2 (цит. за: [63, с. 219]).
Наведені відомості вказують на зміни мотивів композиторів при створені
етюдних опусів. Довготривала праця передових скрипалів, спадкоємні зв’язки
між ними поступово привели до структурування системи навчального матеріалу.

1

Окреслені деталі підкріплюються існуючими виконавськими інтерпретаціями (зокрема, Р. Річчі, М. Грабарчука,
П. Плевнера), кожна з яких має власну специфіку. Їх порівняння здійснено у статті автора [150].
2
Йдеться не про спеціальні етюди для вивчення штрихів, а про зразки на кшталт розглянутих.
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Останній охоплював не тільки конкретні навички, сприяючи їх удосконаленню
та взаємодії, але й творчі програми-моделі, націлені на оптимізацію опанованої
інформації в різних музичних умовах, розвиваючи індивідуальне відношення до
отриманих знань, засвоюючи їх та осягаючи мистецтво інтерпретації. Однак
уявлення про ці досягнення скрипкових шкіл буде неповним без згадки ще
одного типу творів – етюдів із фортепіанним супроводом.
Незважаючи на досить низьку зацікавленість подібними композиціями (як
у виконавській, педагогічній, так і в дослідницькій практиках), деякі зі зразків
XIX століття демонструють розмаїття підходів до цього музичного явища. З
таких позицій звернемося до найбільш, з нашої точки зору, примітних прикладів
зі спадщини А. Бадзіні (1818–1897), Ш. Беріо, Ф. Давіда, Й. Йоахіма та Є. Хубаї
(1858–1937).
Вибір цих композиторів не випадковий, оскільки спільність їхніх уявлень
проглядається вже при знайомстві з біографіями музикантів. Так, німецький
скрипаль Ф. Давід відіграв важливу роль у становленні Й. Йоахіма і не тільки як
наставник. Разом із Ф. Мендельсоном вони виховали майбутнього артиста, адже
спільне музикування на сцені та вдома у засновника Лейпцизької консерваторії
створило, на наш погляд, всі умови для збагачення Й. Йоахіма різнорідною
інформацією. Це наводить на думки про енергію любові, бо Ф. Давід та
Ф. Мендельсон опікали свого підопічного, сприяли його всебічному розвитку.
Спадкоємність та передавання естафети знань між Й. Йоахімом та його
вчителем, ураховуючи асоціацію цих імен із німецькою скрипковою школою, не
викликає сумнівів. Разом з тим, зіставлення їхніх збірників підкреслить цю
спорідненість

більш

відчутно

та

водночас

дозволить

виявити

творче

різнодумство в баченні ними згаданого виду етюдів.
Ф. Давід, як і його колеги (Р. Крейцер, Я. Донт, Г. Венявський), наділяє «6
каприсів» op. 20 (1846) [371-372] індивідуальними змістом та формою. Так,
композицію Introduzione (Andante, G-dur), що відкриває збірник, автор
позиціонує преамбулою, своєрідною увертюрою до опусу. Про це свідчить
декілька моментів: відсутність номера, як у інших зразків; єдина на фоні жвавих
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аналогів кантиленність; каденційне передування з ремаркою attacca першого
капрису. Загальна атмосфера цього твору, де повнокровна фактура на f наділена
м’якістю і глибиною звучання, викликає в пам’яті середні частини зі скрипкових
сонат та концерту Л. Бетховена. Характерний для всього опусу ефект subito
також відсилає до почерку видатного німця. В Introduzione скрипка, рухаючись
переважно широкими інтервалами, співає, здіймаючись над партією рояля,
завдяки чому хвилеподібні поступові ходи в кульмінації композиції створюють
сильне емоційне напруження. Здається, ніби між сусідніми звуками ціла
«безодня» «потенційної енергії» (за Е. Куртом). Темп andante, розмір 3/4,
акордовий супровід, велика роль пунктирної ритміки нагадують за стилістикою
пафосний тон висловлювання, властивий першим частинам французьких
увертюр. За всіма ознаками перед нами художній твір, який міг би передувати,
наприклад, «Тарантелі» П. Сарасате або «Рондо-капріччіозо» К. Сен-Санса.
Однак Ф. Давід спрямовує увесь накопичений заряд для роботи над наступними
5 каприсами, а за фактом – етюдами у звичному для музиканта розумінні. Кожен
з них містить декілька нерідко споріднених прийомів, представлених в
однаковому ритмічному малюнку. Зокрема, в Allegro (№ 1, G-dur) композитор
використовує техніку гри подвійних нот, водночас надаючи музиці риси вальсу
за допомогою контрастної зміни регістрів та метра 6/8. Allegro con brio (№ 2, hmoll) і Molto Allegro agitato (№ 4, d-moll) дуже близькі за манерою вираження та
емоційним тоном. Стрімкі шістнадцяті занурюють виконавця у сферу perpetuum
mobile. У № 4 тип та барва прийомів залишаються незмінні до кінця композиції,
у той час як у № 2 штрихова палітра більш різноманітна і змінюється в
залежності від настрою та нюансування (détaché, spicatto – f, staccato volant – p).
У середньому розділі цього твору автор уводить techne в іншу площину –
зберігаючи попередню побіжність пальців лівої руки, Ф. Давід «оповиває» її в
legatissimo1 правої. Цьому непростому вмінню автор присвячує увесь Третій
каприс
1

(Allegretto,

F-dur),

додатково

ускладнюючи

завдання

скрипаля

Вірогідно, композитор чудово розумів усю складність майбутнього фрагменту, оскільки ввів ремарку un poco
meno moso.
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витіюватою зміною струн. Утворюване з цієї причини двоголосся представлене у
вигляді сольного та підголоскового матеріалу. Подібний підхід характерний для
всіх згаданих номерів. Композитор, незважаючи на відмінність технічних засобів
та умов їх застосування, у кожному окремому випадку моделює особливу
ситуацію взаємин голосів для придбання і відточування навички голосоведення.
Даний факт особливо помітний у світлі специфіки сонат та партит для скрипки
соло Й. С. Баха і створення Ф. Давідом власної редакції цього циклу (1843).
Повертаючись до op. 20, відзначимо, що і в Allegro moderato (№ 5, B-dur)
композитор у крайні звуки «стрибаючих» арпеджованих фігурацій розміщує
мелодію. Тут динамічний діапазон лише іноді виходить за рамки mf,
підкреслюючи легкість, граціозність, невимушеність штриха зокрема, та настрою
п’єси в цілому.
Окремо стоїть фінальний каприс збірника – Allegro con fuoco (f-moll).
Дійсно, цей твір вирізняє не тільки велика варіативність techne та їхня узгоджена
взаємодія. Композитор «грає» регістрами, зіставляючи стрімкі питання-пасажі
legato і відповіді-відскоки spiccato. Судячи з усього, реакція «стрибуна» не
задовольняє «запитувача», оскільки останній із заздрісною постійністю, самого
себе перебиваючи

(метрична

асиметрія

змін

смичка),

висловлює

своє

невдоволення, «подорожуючи» грифом. Окреслена змагальність представляє
умовно перший тематичний матеріал композиції. У другій темі учасники
«конфлікту» обмінюються ролями. Якщо раніше «пасажний персонаж» відбивав
активну волю, то зараз явно виказує невпевненість перед «відповідачем». Його
м’який вигук із декламаційним низхідним висловом (portato) намагається
«напоумити» співрозмовника, переводячи попередній стан «сварки» у сферу
лірики. Надалі дві теми чергуються, приводячи всю «розмову» до символічного
закінчення, – відкриваюче Каприс «інтерв’ю» legato зі spiccato ставить крапку в
суперечці на ff, так і не визначивши, хто ж із них правий. На тлі інших
композицій Шостий каприс є висновком-резюме збірника, попутно відроджуючи
в пам’яті близьку за «картинністю» Introduzione. Поза сумнівом, етюди №№ 1–5
не позбавлені образного змісту, але все ж прерогатива технічних завдань в них
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проявлена яскравіше. Це підтверджують і різні ролі фортепіанного супроводу. У
перших п’яти номерах рояль підтримує (гармонічно, динамічно, емоційно тощо)
скрипку, вибудовуючи «вертикаль» і не вступаючи в активний діалог з голосами
сольної партії. У крайніх зразках, навпаки, акомпанемент вторує висловлюванням
скрипаля (наприклад, у № 6 повторює «питання») або дублює мелодичну лінію
(в Introduzione), утворюючи у такий спосіб різнотембровий дует.
Таким чином, «6 каприсів» op. 20 – показові з точки зору переосмислення
потенціалу та можливостей етюду. Дотримуючись традиційного трактування
жанру, подібно Р. Крейцеру або Я. Донту, Ф. Давід, обмежуючи виконавчі
завдання, звертає увагу музиканта на вдосконалення ігрового апарату,
підпорядковуючи цій меті всі супутні елементи композиції. Разом з тим, крайні
твори опусу композитор вирішує в дусі Г. Венявського, висуваючи на перший план
поетику. Зауважимо, що в заключному каприсі, на наш погляд, простежуються
риси віртуозності Н. Паганіні. Хоча Ф. Давід не поділяв (так само, як і Й. Йоахім,
Ш. Беріо) манери видатного генуезця, але заперечувати засвоєння їм кращих
досягнень Н. Паганіні недоцільно. Отже, Ф. Давід став одним із тих, хто вивів
інструктивні та художні етюди на новий рівень, застосувавши фортепіанний
супровід.

Композитор

«ушляхетнив»,

доповнив

роботу

над

технікою

гармонічними, фактурними, ансамблевими та іншими музичними елементами,
«окантувавши» їх невеликими барвистими замальовками.
Опус Ф. Давіда є окремим випадком в загальному процесі розвитку та
переоцінки цінностей. Разом з тим, зіставлення його зі зразками інших шкіл
оголює спадкоємні зв’язки, а точніше – багатогранність реакцій музичного
побуту, дію еволюційного резонансу. «3 характеристичних етюди» op. 37
(бл. 1840) Ш. Беріо [363], попри приналежність до бельгійської традиції,
демонструють тісну близькість за специфікою до збірника Ф. Давіда. Крім того,
етюди Ш. Беріо побачили світ шістьма роками раніше за аналоги німецького
колеги, передбачивши деякі з його композиційних рішень. Для осмислення
сказаного розглянемо опус бельгійського художника.
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Як і у op. 20, тут автор поєднує композиції інструктивної та художньої
спрямованості. Однак, на відміну від Ф. Давіда, Ш. Беріо всі зразки наділяє
програмними заголовками. Так, оточуючі L’An elus (Es-dur), Le Tourbillon (Ddur) та La Sauterelle (e-moll), подібно до перших п’яти каприсів Ф. Давіда,
зосереджені на одному прийомі. У Le Tourbillon («Смерч») скрипка у дусі
знаменитої теми «грози» з «Літа» А. Вівальді зображує картину обуреної стихії.
Ш. Беріо, як і відомий італієць, приховує мелодію в повторюваних ритмоінтонаційних групах хвилеподібних за траєкторією руху шістнадцятих. La
Sauterelle («Коник»), навпаки, відтворює жартівливу атмосферу, схожу з
головною темою Le ronde des lutins (1853) А. Бадзіні. Досягає такого ефекту
Ш. Беріо декількома способами. По-перше, за допомогою природного контрасту
прийомів у скрипки. Акорд на сильних восьмих такту (розмір 12/8) та флажолети
(staccato volant) на слабких надають мелодії комічного тону та тембрової
різноманітності.

Другим

важливим

елементом,

що

формує

радісне

життєвідчуття в п’єсі, є акомпанемент. На противагу лише підтримуючій
функції в Le Tourbillon, фортепіано тут відіграє суттєву роль із вибудовування
драматургії капрису. Після невеликого вступу, який передрікає звучання
скрипки, партія рояля відтворює вальсовий супровід. Поступово його
ритмоформула все більш зближується зі скрипковою та вже в кульмінаційній
зоні першого розділу повністю її дублює. Невелике остінатне висловлювання
solo скрипки переводить музичну думку в ліричну середню частину, де
гумористичний «діалог» змінюють співучі сексти, відповідаючи моторним
скоромовкам фортепіано.
«Самотньо» на тлі згаданих номерів «здіймається в Небеса» L’An elus1.
Для досягнення необхідного «молитовного» стану композитор перетворює
практично кожен елемент композиції, використовує скордатуру. При основній
тональності Es-dur автор грає різними ладотональними відтінками, залучаючи
елементи гармонічного мажору, однойменного мінору, фанфарний вигук

1

An élus – молитва до Богородиці або церковний дзвін, який закликає до неї [357].
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ввідного до субдомінанти та віддалене відлуння домінантсептакорду. Така
багатобарвна палітра зосереджувана вже у фортепіанному вступі, який звучить
наче відгомін відкриваючої оперну сцену увертюри, вносить мальовничі риси,
налаштовуючи на сприйняття прихованого програмного змісту. Відтворюючи
церковний дзвін, партія рояля ніби закликає людину до молитви. Втілювана
скрипкою у вигляді дуету «альта» і «тенора» (викладеного терціями на p), вона
уособлює повсякденне «земне» життя людини, яка йде «царським» шляхом між
«пеклом» (тоніка в октаву в нижньому регістрі) і «раєм» (домінанта – у
верхньому), втілених роялем. У наступній темі «молиться» (ремарка religioso)
весь «хор» – скрипка та фортепіано «дихають» разом. Раптово атмосфера
«передстояння»
стражданнями».

змінюється
На

тлі

схвильованістю,

педалізованих

драмою,

альбертових

«душевними

басів-«спокусників»

прорізується основна мелодія в примах у скрипки. Гармонічний c-moll і ff
створюють ситуацію «духовної боротьби» (con furio). З появою різких
скрипкових акордів та октавних низхідних хроматичних ходів в акомпанементі
зіткнення

наближується

до

своєї

кульмінації.

Знову

фактура

твору

видозмінюється. «Примани» «бісів» стають більш «витонченими», про що
свідчать тремолюючі під вуаллю pp бас та хроматичний рух секст у скрипки (sur
la touché). Два окреслених стани – споглядання і боротьба, синтезуються,
проростають один в одне в подальшій оповіді: рухливий елемент «спокуси» у
рояля з’єднується зі співаючою темою хоралу скрипки, ніби виражають сталість
метань людини між добром та злом. Однак завершує свій твір Ш. Беріо на
оптимістичній ноті. Променистий Es-dur повертається, й інструментальний дует
знову відроджує м’який, ніжний (dolce) тон висловлювання. Особливо
символічними

є останні

мотиви п’єси. Тут,

крізь остінатні

фігурації

акомпанементу, наче «Небесний поклик», пробиваються скрипкові флажолети.
Подібно сонячному сяйву, що заповнює купол храму, крихкий es в обох партіях
ставить крапку у творі, залишаючи примарний слід божественної присутності в
душах слухачів.
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Як не дивно, проте все це багатство змісту та барв підноситься у жанрі
етюду. Безумовно, «тренаж» у цій композиції зовсім іншого роду. Фактура,
ансамбль, нюансування, «нескінченні» фрази, широкі інтервальні стрибки,
поліфонічні елементи, флажолети, тремоло, подвійні ноти і акорди – весь цей
«арсенал» спрямований автором на втілення низки психоемоційних станів. Разом
з тим, L’An elus непомітно передбачає techne фінального La Sauterelle,
пов’язуючи на інструктивному рівні дані твори. У цілому опус Ш. Беріо та
збірник Ф. Давіда представляють ту саму ланку «резонансного ланцюжка».
Проте твори бельгійського художника за рахунок заявленої програми
конкретизують взаємозв’язок ігрового прийому з однією з його граней вираження.
Наведені приклади етюдів з акомпанементом вказують на своєрідність
втілення однієї й тієї самої «освітньої» ідеї різними школами, музикантами з
індивідуальним

педагогічним

досвідом

та

поглядами.

Наступний

етап

розширення свідомості, сприйняття жанру та його можливостей простежується в
«3 етюдах» op. 5 (1854) [388] Й. Йоахіма. Їх унікальність, на відміну від
розглянутих, полягає у відсутності відомої повторності, властивої творам з
інструктивним «зерном». Якщо Ф. Давід та Ш. Беріо поєднували подібні
композиції з художніми зразками, то Й. Йоахім викладає весь матеріал у дусі
Introduzione або L’An elus. Зокрема, композитор, як і його бельгійський колега,
наділяє кожен номер програмним змістом. Так, Етюд № 1 – Le murmure des
peupliers («Шелестіння тополь») – малює імпресіоністичний звукообраз
«дихання» природи. Мінорна тональність (a-moll), ремарка Tres Agite (дуже
схвильовано, неспокійно) надають хвилеподібним поліметричним фігураціям
скрипкового голосу «примарності», невловимості. Автор поєднує різні види
ритмічного поділу, де дуолі, тріолі «підносять» мелодію до верхнього звуку, а
квартолі, секстолі виступають засобом філірування низхідних ходів. Таке
композиторське бачення, супроводжуване зміною струн, нерідко перетворюється
у двоголосся з бурдонним басом. Перегукуючись із виголосами-секвенцією
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рояля1, верхній голос звучить у тембровій зоні однієї струни – одноголосне
«шарудіння» перетворюється в просторовий «хор» шелесту листя. Неодноразово
характер музики твору переходить у сферу teneramente. Тут скрипка співає,
«мандруючи» по регістрах. Мобільна динаміка pp, legato, зміни позицій, дрібна
моторика вирізняють «невідчутність» буття природи. Ближче до кінця
композиції Й. Йоахім закріплює стан dolce, поступово розчиняючи звучання
(perdendosi, morendo) ансамблю. Оптимістичний C-dur, «дзвінка» тоніка у
фортепіано та c3, оспіваний скрипкою в дусі класичної традиції, – останні мазки
на ефемерному пейзажному полотні.
У схожій манері художник підносить й інші два етюди. La cloche du soir
(«Вечірній дзвін», a-moll) занурює слухача в трагічний стан жалібної ходи. Під
маршовий остінатний супровід рояля щемлива мелодія скрипки, яку композитор
повністю «поміщає» на струну G, ніби «знемагає» від горя. У подальшому
розгортанні матеріалу скрипкова партія викладається октавами, поліфонічними
поліритмічними фігураціями, подвійними нотами та під власний акомпанемент.
Цікавими є авторські вставки quasi fantasia, коментовані траурною темою. Вони
представлені

у

вигляді

своєрідних

каденцій

–

речитатив

у

скрипки

підхоплюється фортепіано, утворюючи канон. У цілому, даний твір, незважаючи
на темп Lentement, насичений ігровими складнощами, спрямованими, як і в
L’An elus, на втілення образного змісту.
Фінальний етюд – Ballade (A-dur), на противагу попередньому, войовничий
(martial) за природою. У творі ця характеристика представлена різними
варіантами або темами. Перша, здебільшого акордова, привносить у музику
урочистий, життєстверджуючий настрій. Друга – несамовита тема (avec fureur),
реалізується за допомогою трельованих розгонистих кроків та стрімких 32-х
(завершень пунктиру) в обох інструментів. На тлі акордової фактури із
вкрапленнями «лютих» елементів (пунктир, трель) у рояля, звивається,
змінюючи сусідні струни на legato, скрипковий голос. Це вступає у свої права
1

Хоча фортепіано місцями і виходить на перший план, але в цілому акомпанує скрипці, допомагаючи у створенні
музичної атмосфери етюду.
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третя тема. Окреслені сфери висловлювання чергуються, нерідко запозичуючи
виразні засоби один в одного.
Таким чином, опус Й. Йоахіма, об’єднавши в собі досягнення попередників,
уособлює, як і у випадку із вправами Г. Шрадіка чи О. Шевчика, процес переходу
кількості інформації в її якість1. У цих етюдах інструктивність завуальована і з
першого погляду не виявляється. Разом з тим, подібно до L’École moderne2
Г. Венявського, Й. Йоахім ставить перед граючим завдання іншого порядку,
вибудовуючи наступну сходинку в практичному матеріалі розвиваючого напрямку.
На завершення звернемося до збірників А. Бадзіні та Є. Хубаї, згаданих на
початку розмірковувань. Так, опус італійського композитора відбиває іншу грань
переоцінки цінностей. У двох «Grandes etudes» op. 49 [362] (1868) він виводить
елементи вправи у сферу етюдів із акомпанементом. Перший з них – Allegro
vivace assai (D-dur), подібний до зразків Г. Шрадіка з його першого зошита.
Підтримувана фортепіано, партія скрипаля відтворює повторювані інтонаційні
формули, але в дуже жвавому темпі (авторський метроном: чверть = 166).
Другий етюд – Allegro giusto (G-dur), цілком спрямований на роботу з
подвійними нотами та близькими за специфікою штрихами (détaché, spiccato,
staccato volant). Хоча матеріал подається «просто», фокусуючи увагу на
самонавчанні, проте його виконання потребує відповідної готовності. «5
концертних етюдів» op. 115 [384] (перша публікація – 1923) Є. Хубаї (див.:
додаток Б, с. 251) – зразки наступного після Й. Йоахіма витка еволюційної
спіралі. Деякі номери обмежені декількома спорідненими прийомами, інші –
вміщають багато різних techne. Завдання граючого не такі «зручні», як у зразках
Ш. Беріо або Й. Йоахіма. Є. Хубаї постійно варіює ігрові моделі, ставить
скрипаля в нестандартні ситуації. Автор розміщує в ніби однотонній фактурі
різноманітну мелізматику (звичайна та подвійна трелі, морденти і форшлаги, у
тому числі подвійними нотами), штрихи; «грає» нюансами та регістрами;
зіставляє
1
2

протилежні

за

характером

засоби

виразності

(наприклад,

Сказане не принижує творчості Ш. Беріо, Ф. Давіда та інших, а вказує на природний еволюційний процес.
Даний опус, так само як і «3 етюди» Й. Йоахіма, створений у 1854 році.
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акорд/флажолет, staccato/legato) тощо. Композитор ускладнює інтонаційний
фактор при грі. У більш простих тональностях (C-dur, F-dur, D-dur) він насичує
текст зустрічними знаками, у складних (gis-moll/As-dur, A-dur), навпаки, зменшує
їхню кількість. Роль фортепіанної партії в опусі представлена ширше: кожен
етюд відкривається вступом; рояль неодноразово вступає у діалог зі скрипкою
або дублює її; фактура акомпанементу різноманітна і колоритна. У цілому, перед
нами блискучі концертні етюди з низкою інструктивних завдань. Є. Хубаї не
наділяє їх програмністю, презентуючи збірник подібно Ф. Давіду. Темповий
діапазон досить обмежений – Molto moderato з одного боку, Presto – з іншого.
Представлені відомості в контексті єдиного еволюційного процесу
постають в цілісності та взаємозв’язку. Наведені збірники є ланками
«резонансних ланцюжків» від того чи іншого перетворення у скрипковому
мистецтві до його оптимізації для рядового скрипаля. Такі періоди прориву та
стабілізації можна виразити через систему координат, в якій «вертикаль» – це
переосмислення, переоцінка тих чи інших поглядів, а «горизонталь» –
закріплення нововведень на всіх рівнях музичного побуту. З цих причин,
композитори, творчо втілюючи свій мотив, своєчасно готували умови для
успішного поширення таких «новацій». Розглянуті етюди, їх збірники
відбивають самостійні, але пов’язані між собою поля конвергенції, прийоми
передавання знань та досвіду, ієрархічні структури, націлені на осягнення
смислів techne (м’язово-слухового, колористичного, драматургічного тощо).
Таким чином, завдяки виконаній роботі провідних педагогів-композиторів,
молоді скрипалі опановували не лише окремі елементи гри, а й усвідомлювали
цілісність виконавського процесу. Наведена інформація дає можливість уявити
стан та рівень європейських шкіл, представники яких працювали в Україні.
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2.2 Теоретично-практичні праці як відбиття уявлень
про виконавську школу
Носіями голограми системи енергоінформаційного обміну свого творця
слугують не тільки збірники практичного матеріалу (вправи, етюди), але й так
звані «школи гри»1. Їх поява є наслідком багаторічної педагогічної праці
музикантів, постійного відшліфовування отримуваних із різних джерел знань до
стрункої ієрархічної структури, де кожна її складова вступає у причиннонаслідкові зв’язки з іншими. Індивідуальність учнів, з якими працювали видатні
вчителі минулого, давала змогу останнім кристалізувати з набутого досвіду
універсальні принципи, які б допомагали потенційному, у даному випадку,
скрипалю сформувати власну школу; усвідомити цілісність між усіма
елементами виконавського мистецтва; стати майстром. Разом з тим, всі поради у
таких опусах націлені скоріше на педагога, аніж на учня-самоука2. Визначення
адресата провокувало наставників транслювати інформацію у своїх трактатах
синтезовано. З одного боку, будь-які знання з теорії музики чи будови
інструмента, про особливості тримання скрипки і смичка, оволодіння ігровими
рухами, штрихами, зміною позицій тощо, супроводжуються ілюстраціями та
вправами. З іншого боку, сама манера викладення матеріалу зазвичай поєднує в
собі науково-методичний підхід та художньо-розповідний. Якщо перший апелює
до необхідності чіткого усвідомлення суто виконавських аспектів, то другий – до
розширення кругозору читача, всебічного його розвитку як музиканта, створення
потрібних умов для розуміння учнем/вчителем тонких взаємозв’язків між
складовими «музичного світу». Інакше кажучи, автори намагаються донести до
сприймаючого

важливість

правильно

працюючої

внутрішньої

ієрархії.

Безсумнівно, кожен із них є «дитям свого часу» та користується власним
тезаурусом. Однак єдина для всіх них спрямованість – транслювати інформацію –

1

Тут і далі під даним словосполученням слід розуміти опуси, в яких поєднуються теоретичні відомості та
практичні вправи.
2
У більшості випадків сказане підкреслюється висловами самих авторів, рідше – виходить з контексту.
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дозволяє їм удосконалити існуючий або сформувати власний унікальний прийом
передавання знань та досвіду. Виявлена різноманітність традицій у зразках,
спільні та відмінні риси між ними вказують водночас на цілісність буття
скрипкового мистецтва загалом і індивідуальність окремо взятої школи.
Зазначимо, що подальші міркування не ставлять завдання порівнювати
інформацію методичного характеру. Насамперед, важливо оцінити особливості
уявлення педагогів про школу та пріоритети при навчанні; простежити естафету
знань між різними системами інформаційного обміну; усвідомити взаємозв’язок
традиції та новаторства, незмінності суті та еволюції форми у поглядах видатних
скрипалів-наставників минулого. Конкретизуємо сказане на прикладі декількох
«шкіл гри», першою з яких стане «Méthode de Violon»1 (1803) під авторством
П. Байо, Р. Крейцера та П. Роде (див.: додаток Б, с. 251-252).
Отже, опус2 складається з трьох розділів – вступу та двох частин3. Перший
націлений на знайомство читача з історією скрипки та її якостями як
інструмента; він спонукає до сприйняття інформації цілісно, крізь призму
причинно-наслідкових зв’язків. Автори одразу вказують на передумови появи
«цариці музики», її переваги над іншими, близькими за специфікою,
інструментами, зацікавлюючи «учня» та наче рекламуючи скрипку. Наприклад,
висвітлюючи принцип звуковидобування, зокрема, можливість грати смичком як
по одній, так і по декількох струнах, «французька трійка» підкреслює
поліфункціональність інструмента, адже він гармонійно «поєднує <…> всю
1

На жаль, у вітчизняній музикознавчій літературі даний збірник практично не згадується. Проте серед
зарубіжних праць, навпаки, вдалося віднайти дисертацію Е. Робінсон [409], присвячену розгляду трактату
французів. Дослідження має панорамний характер: воно висвітлює історичні передумови створення школи, а
саме – мистецтво Дж. Віотті; творчий шлях авторів та найвідоміші інструктивні доробки кожного з них. Однак
Е. Робінсон, переходячи до самої «школи», зосереджується тільки на практичному її змісті – вправах та гамах.
Автор простежує зв’язок певних прикладів із відповідними композиціями зі спадщини П. Байо, Р. Крейцера та
П. Роде, хоча одразу зазначає, що редактором та головним джерелом матеріалу, зокрема теоретичного, був
П. Байо. Нагадаємо, що останній згодом написав власну працю, яку Е. Робінсон вважає більш інформативною та
філософською за «Méthode» [там само, с. 41], однак менш відомою та поширеною. Тим часом, опус «французької
трійки» є прикладом відбиття «на папері» локальної школи, адже всі три педагоги зростали професійно в різних
системах енергоінформаційного обміну, були яскравими індивідуальностями і «згуртувалися» навколо мистецтва
Дж. Віотті та трансльованих ним традицій. Усвідомлення «Méthode de Violon» як колективної роботи дозволить
оцінити її під іншим кутом, простежити унікальну ієрархічну структуру школи Паризької консерваторії.
2
Матеріалом аналізу обрано збірник російською мовою [272].
3
Редактор А. Кіндінгер у самому початку «школи» дає коротку інформацію з теорії музики (про ноти, ключі,
знаки, лади, метрику, темпи тощо) та будови інструменту [272, с. I-VII].
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красу мелодії та акорду <…> ніжність і силу» та може «висловлювати поривання
пристрасті й <…> всі порухи душі» [272, с. 1]. Не випадково автори наводять
такі різні характеристики скрипалів, як А. Кореллі, Дж. Тартіні, Г. Пун’яні та
Дж. Віотті, у чиїх руках інструмент демонстрував свій вражаючий виразовий
потенціал. Не останню роль у його розширенні відіграють, на думку французів,
«генії» та «смак», які досить тісно взаємопов’язані та відбивають сутність не
лише школи, а й виконавського мистецтва загалом, що визначає їх актуальність і
для сьогодення.
За словами авторів, геній завжди виходить з внутрішніх спонукань, які
провокують його створювати нову «мову» вираження [там само, с. 1], тобто він
вибудовує «резонансний ланцюжок» від ідеї до необхідних ігрових прийомів.
Підкреслимо, що з позиції дослідника чи виконавця, цей аналітичний інструмент
змінює свій «напрямок». Відштовхуючись від певного елементу музичного
твору, виконавського засобу та йдучи слідом за згортанням його причиннонаслідкового зв’язку, можна осягнути художній образ чи семантичний потенціал
того чи іншого виконавського засобу. Таким чином, «резонансний ланцюжок»
постає універсальним «шляхом», з одного боку, втілення «ідеального» в
«реальне», з іншого – пізнання «ідеального» через «реальне». Закономірно, що
головна

увага

скрипаля,

на

думку

«французької

трійки»,

повинна

зосереджуватись на виробленні «правильного смаку», мета якого – «керувати
виконанням, яке повинно вірно передавати думку автора та яке тільки спотворює
геніальне творіння, коли не управляється розумним почуттям»1 [272, с. 1]. Як
бачимо, поняття символізує прояв майстерності та школи скрипаля. Сказане
підкріплюється словами французів про індивідуальний шлях опанування
«смаком». Так, озброюючись «світлим розумом і палкою уявою», учень
спрямовується до отримання різноманітного досвіду – від сприймання
інформації до її порівняння, нерідко, виїжджаючи до інших країн, чим «збагачує
свою вітчизну» [272, с. 1]. Жага до нових знань змінює відношення скрипаля до
1

«Смак» не підвладний «моді» чи змінюваності поглядів, але наслідки його дії виявляються у довготривалому
впливі на серця та душі слухаючих [272, с. 1].
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своїх іноземних колег та спонукає сприймати їх із щирим «почуттям братства,
котре породжує у ньому любов до мистецтва, і з тою привітністю, яка походить
від бажання навчатись» [там само]. Така відкрита позиція та відсутність
«забобонів» дає можливість музиканту «все чути, все відчувати» [там само].
Наведені деталі – не політ творчої фантазії чи художнє прикрашення слова.
Порушуючи дану тему вже у вступі, П. Байо, Р. Крейцер та П. Роде одразу
налаштовують свідомість читача на комплексне сприймання інформації,
розуміння

взаємозв’язків

між

тезами,

викладеними

далі.

Остаточній

синхронізації сприяє останній параграф – «Вивчення механізму на скрипці»,
який проводить своєрідну екскурсію по наступних темах праці. Кожне з
анонсованих завдань-причин поєднано з інформацією-наслідком, що створює
необхідні орієнтири. Наприклад, автори зазначають: гра гам приводить до
інтонаційної чистоти; трелей – до блискучої техніки лівої руки; «довгих нот» –
до вміння видобувати «повний та м’який» звук, вправно володіти динамікою
тощо [там само, с. 2]. Інакше кажучи, методисти спочатку висвітлюють своєрідні
крайні точки професійного розвитку скрипаля, а потім заповнюють утворений
«простір» відповідними знаннями.
Із цих причин, другий розділ «Méthode de Violon» є, по суті, методичними
порадами. Рекомендації викладено досить коротко, точно, з урахуванням
вільного їх пристосування до певного музиканта. Разом з тим, вони вибудовують
своєрідну динамічну структуру пов’язаних між собою елементів, ніби
координуючи кроки читача шляхом самовдосконалення. Наприклад, вислів, що
скрипка повинна «лежати <…> на ключиці» та «підтримуватися підборіддям»
[272, с. 3] опосередковано програмує на супутні для такого розташування
інструменту відчуття; скрипка має триматися горизонтально – виключає один з
факторів ведення смичка навскіс; тиск пальців на шийку (великого та вказівного)
варто здійснювати мінімальний – забезпечує свободу техніки лівої руки і т. ін1.
1

Деякі знання у праці не нові для скрипкового мистецтва того часу. Зокрема, останній із вищеназваних
прикладів, порада щодо бажаного положення вказівного пальця правої руки ближче до інших та принцип
залишення пальців на грифі згадуються Л. Моцартом в «Основах скрипкової школи» (1756) [186, с. 37, 39, 40] та
опосередковано Фр. Джемініані в «Мистецтві скрипкової гри» (1751) [381, с. 2]. Деякі відомості, навпаки,
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Разом з тим, автори завжди враховують можливість вільного засвоєння
інформації та апелюють до необхідності свідомого її сприйняття учнем
самостійно. Так, розглядаючи проблему чистого інтонування, музиканти
рекомендують вчителю не виправляти фальшивий звук, а підвести вихованця до
цієї дії, координуючи його відповідними запитаннями. «Французька трійка»
постійно наголошує на потребі гармонійного співвідношення всіх ігрових
засобів, розумінні причинно-наслідкових зв’язків між ними. Зокрема, описуючи
питання ігрового положення в цілому, скрипалі радять уникати афектації та
прагнути до «природності» виконавських рухів; розглядаючи особливості
залежності

техніки

розподілення

смичка

від

темпів-характерів

музики,

відмічають тільки ключові точки – Adagio, Maestoso, Allegro, Presto, дозволяючи
читачу самостійно провести паралелі та осягнути закономірності при грі в інших
умовах. Проте автори рекомендують «не вдаватися у крайнощі» та «узгоджувати
смичок зі своїми засобами» [272, с. 9]. Сказане характерне і для інших подібних
тем (штрихів, трелей, мордентів, звуковидобування тощо): скрипалі задають
напрямок роботи та пропонують інструменти для вирішення труднощів,
водночас залишаючи простір для творчості та підкреслюючи зв’язок techne з
іншими рівнями ієрархічної структури виконавського апарату. Не останню роль
у даному процесі відіграють аналогії. Наприклад, специфіку ведення смичка
автори співвідносять із технікою дихання вокалістів та наводять дуже влучні
слова Дж. Тартіні: «Для того, щоб гарно грати <…> треба гарно співати» (цит. за:
[272, с. 13]). Відтінки при виконанні мелодії порівнюються з кольорами та тінями
у живописі [там само].
Третій розділ «Méthode de Violon» слугує не тільки продовженням
попередніх думок, але і їхнім повторенням на новому рівні, своєрідною
кульмінацією. Автори прямим текстом вказують на необхідність підпорядкувати
всі вивчені навички та прийоми наступному рівню ієрархії. Після послідовного
присутні в одному трактаті та відсутні в інших. Наприклад, ведення смичка паралельно підставці як один із
ключових факторів видобування якісного звуку, на відміну від Л. Моцарта чи Фр. Джемініані, французами
згадується. У той самий час, італійський маестро єдиний серед них пише про вібрацію [381, с. 8], а австрійський –
про правила роботи над твором [186, с. 153-159].
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знайомства зі спадщиною видатних митців минулого та сучасності скрипаль має
повністю спрямувати свої сили на втілення чуттєвого боку твору, «змусити
слухача забути про засоби, до яких він вдається для того, щоб торкати» [272,
с. 15]. Це стосується, зокрема, звуку. «Французька трійка» нагадує про потенціал
скрипки у відтворенні тембрів різноманітних інструментів (гобою, флейти,
валторни, фаготу) і проводить аналогії між тоном (для вух) та красою (для очей).
Повертаючись до темпів, музиканти пов’язують Adagio, Moderato та Presto з
певним психоемоційним станом, також пропонуючи виявити специфіку
виконання всіх інших видів самостійно. З огляду на сказане, цікавою здається
думка авторів щодо проблеми «мавпування». У цілому, даний аспект вони
висвітлюють негативно, проте відмічають, що за певних обставин, зокрема за
відсутності в учня зв’язку між techne та почуттями, «копіювання» гри близького
за духом музиканта може стати базисом для виявлення власних індивідуальних
рис та створення інтерпретаційного задуму [272, 16-17]. Пройшовши подібний
шлях самонавчання, скрипаль, на думку митців, здатен зрозуміти сутність
«природного смаку», тобто навчитись «давати кожній речі властивий їй тон,
характер та місце» [там само, с. 17]. У даному випадку йдеться про вміння
оперувати «резонансним ланцюжком» на певних рівнях розвитку, синхронізуючи
виконавські елементи з їх емоційним наповненням. Разом з тим, у роботі введене
й інше поняття – «удосконалений смак», який символізує завершену вибудовану
ієрархічну структуру, тобто школу в ідеальному стані. Відтак, «смак» такого
роду дозволяє музиканту осягнути задум композитора, вправно координувати
свою систему для найліпшого його втілення та донесення до слухача. Ключове
значення для його виховання відіграє спрямованість вихованця до отримання
знань наставника, а «найкращий урок, – згідно з авторами, – <…> є не той, що
дається вчителем, а той, який зможе взяти сам учень» [там само].
Узагальнюючи матеріал «Méthode de Violon», де відбивається та
функціонує школа, зазначимо, що П. Байо, Р. Крейцер та П. Роде багаторазово
вказують на необхідність внутрішнього підпорядкування, коли керівництво над
почуттями поступово приймає розум, а над ним – духовний план музиканта [272,
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с. 2, 18]. Про роль відносин такого роду йдеться у заключній темі праці – «Про
геніїв гри». Викладений «живий» досвід відповідає на багато насущних запитань
та відкриває читачу приховані таємниці майстерності. Інформація дається
цілісно та взаємопов’язано, вона надихає до навчання та резюмує попередні
думки, проводячи змістовну арку зі Вступом.
Багато що з представленого французами досвіду знайшло продовження у
«Violinschule» (1831) [420] Л. Шпора (див.: додаток Б, с. 252). У своїй праці
видатний німець органічно сполучає суб’єктивне та об’єктивне, конкретність та
метафоричність, вимогливість та добросердечність1. Хоча з її перших публікацій
пройшло більше 180 років, вона й досі зберігає актуальні відомості для скрипалів
стосовно і суто ігрових аспектів, і художньо-естетичних. Зокрема, останні автор
сконцентрував у розділах, присвячених стилю, який трактує як манеру
виконання задуму митця [420, с. 181]. Якщо гра обмежується вірним вираженням
всіх записаних автором позначень, знаків, термінів, то характеризує «правильний
стиль» [там само]. Індивідуальне прочитання твору (привнесення власного
відношення) з дотриманням вищесказаного, «інтелектуальне оживлення» його з
тим,

щоб

слухач

зміг

зрозуміти

композиторський

задум

та

стати

«співучасником» творчих подій, називається «витонченим стилем», який
гармонійно поєднує «вірність (відтворення – С. К.), почуття та елегантність2»
[там само]. Єдиним орієнтиром на шляху здобуття даної манери гри є осягнення
та усвідомлення музичного образу цілісно з подальшим його транслюванням
[там само]. «Витонченому стилю» притаманне повне підпорядкування всіх
технічних засобів художнім, а тому, на думку німецького скрипаля, учень має
самостійно осягнути таке мистецтво, а педагог – допомогти виявити та
розвинути за допомогою організації певних умов і координування уваги учня 3.
Використовуючи фрагменти зі скрипкових концертів – власного № 9 та № 7
1

Із цих причин, друкована педагогічна спадщина Л. Шпора отримує у музикантів різні оцінки. За словами
Л. Раабена, відомого німця досить часто звинувачували у поєднанні «”техніки” та “музики”» [253, с. 81], а сам
вчений вважав дану «школу» застарілою [там само, с. 82].
2
Дане слово бере свій початок від латинського elegans, elegantis – «вишуканий, витончений»; eligare – «вибирати,
вишукувати», що сформувалося з e- (ex-) та legere – «знаходити, визбирувати» [94, с. 162].
3
Як видно, наведені дефініції Л. Шпора збігаються з поняттями «правильного» та «удосконаленого смаку»
«французької трійки».

114
П. Роде, Л. Шпор наводить приклади, здатні вибудувати необхідну систему
причинно-наслідкових зв’язків. Починаючи з аналізу образного змісту музики
кожної частини, автор поступово, описуючи характер руху та структуру фраз
музичної думки, її емоційне наповнення, доходить до специфіки виконання тих
чи інших прийомів (штрихів, переходів, звуковидобування тощо), детальніше
зупиняючись

на

важливих

місцях

композиції.

Перш

ніж

опановувати

«витончений стиль», скрипаль має оволодіти «правильним стилем», тобто
комплексом елементарних та професійних ігрових навичок, доведених до
автоматизму. Відповідні взаємопов’язані між собою рекомендації автор дає у
попередніх методичних розділах праці.
Л. Шпор, як і «французька трійка», завжди дотримується єдиного
принципу при викладенні інформації такого роду: описує механістичну складову
технічного засобу1, наголошує на важливості його підпорядкування певній
виразовій задачі та пристосування згідно з індивідуальними рисами музиканта 2.
Так, розглянувши специфіку ведення смичка по струнах (у чому йде далі за
французів3) з урахуванням потрібних рухів, автор націлює скрипаля самостійно
шукати чіткий та чистий тон, динамічна та темброва барва якого залежить від
співвідношення сили тиску на смичок, швидкості ведення та точки дотику
останнього зі струною. Однак сказане – лише початковий етап на шляху
придбання майстерності. Далі учень має повністю усвідомити художні
можливості techne правої руки (штрихи, звуковий діапазон), управляючись із
запропонованим

Л. Шпором

практичним

матеріалом.

Останній

загалом

збігається за змістом з аналогічними екзерсисами попередньо розглянутої праці
(détaché, martele, різноманітні варіації staccato4, legato; їх комбінації). Проте
німецький скрипаль залучає також ті прийоми, котрі у «Méthode de Violon» не
1

Подібно до П. Байо, Р. Крейцера та П. Роде, Л. Шпор дає напрямок роботи, висвітлюючи ключові моменти для
отримання найкращого результату.
2
Автор розподіляє відомості по розділах та одразу супроводжує їх практичними вправами.
3
Окрім паралельності, німецький скрипаль вказує на необхідність перпендикулярності між смичком та струною,
що відповідає сучасним уявленням про правила якісного звуковидобування. Л. Шпор перший зі скрипалів, хто
описує, хоча і опосередковано, супінацію та пронацію передпліччя.
4
Один зі способів його гри, привнесений Л. Шпором та відмічений сильним тоном та чіткістю, згодом отримав
назву «шпорівське staccato».
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зустрічаються взагалі. Як не дивно, але саме Л. Шпор вперше на сторінках
«друкованої школи» пише про Віотті-штрих, хоча прямі «спадкоємці» італійця
про нього навіть не згадують1. Автор описує і так звану «смичкову техніку
Р. Крейцера» [420, с. 125], яку він відкрив для себе у творах видатного француза
(наприклад, концерти №№ 9, 11, 16, 18). Це варіант комбінованого штриха по
парі звуків на смичок, де перші два граються відокремлено між собою на лігу (у
нотах автор позначає точками) з більш потужним останнім (ремарка fz), інші –
legato. Дана відмічена синкопованістю артикуляція передбачає низку варіантів
семантики, а сам прийом є похідним від Віотті-штриха, адже у останньому також
виділяється «слабкий» звук. Таким чином, Л. Шпор, сприйнявши «іноземну»
традицію, одразу оволодів нею, синтезував зі своєю школою, та вивів спосіб
опанування techne для послідовників, виробивши новий прийом передавання
знань та досвіду.
Окреслена

послідовність

подання

інформації

та

акцентуація

на

взаємозалежності всіх елементів виконавського мистецтва притаманна всій
«Violinschule». Сказане проявляється навіть у тих темах, які, здавалося б, мають
суто загальноосвітні завдання. Зокрема, Л. Шпор розкриває будову інструменту
та смичка не стільки заради вивчення назв їх складових, скільки для
усвідомлення даних знань як повноцінної частини ієрархії музиканта. Німецький
педагог дає чітку систему взаємозв’язку між розташуванням душки, підставки,
особливостями струн, волосся, каніфолі, зберіганням скрипки та їхнім впливом
на ігровий процес, звук, тембр тощо. Наприклад, згадуючи про струни, Л. Шпор
проводить причинно-наслідковий зв’язок між їх складом – матеріалом покриття
(золото, срібло, мідь), властивостями серцевини-кишки (свіжа чи суха, слаба чи
щільна, товста чи тонка тощо), та звучанням. Указуючи на необхідність рівної
«відповіді» скрипки в усіх регістрах, автор рекомендує деякі маніпуляції з
положенням душки та підставки, наголошуючи тільки на виваженому та

1

Сказане не стосується праці «L’art du Violon» П. Байо. Однак, по-перше, остання була опублікована на 3 роки
пізніше за «Violinschule» Л. Шпора, по-друге, французький скрипаль називає прийом «la saccade», згадуючи
Дж. Віотті фрагментом з його концерту № 24 [361, с. 125].
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виправданому втручанні. По суті, видатний німець передає досвід щодо
вибудовування

своєрідного

«каналу

зв’язку»,

вертикалі,

котра

б

унеможливлювала будь-яку втрату енергії між струною та нижньою декою.
Загалом Л. Шпор оговорює найдрібніші деталі, зосереджує читача на всіх
нюансах, пов’язаних, зокрема, з покупкою струн1, смичка чи скрипки. Л. Шпор
зберігає такий підхід при розгляді інших аспектів виконавського мистецтва,
наприклад, цілей та задач, притаманних скрипалю в різних амплуа.
Пишучи про послідовність роботи з новим твором, автор виводить
своєрідний

ланцюжок

дій:

оволодіння

всіма

технічними

засобами

та

налаштування взаємозв’язків між ними – їх збагачення психоемоційною енергію
– досягнення завершеності, цілісності композиції2. Німецький педагог знову
підкреслює значення індивідуального ставлення до музики, свідомого керування
музикантом усім процесом виконання. Сказане Л. Шпор відносить рівною мірою
як до музикування соло, так і в квартеті чи оркестрі. Разом з тим, автор відмічає
ключові

відмінності

між

згаданими

ролями

і

дає

низку

відповідних

рекомендацій. Так, видатний маестро радить почати гру в квартеті на місці
другої скрипки та оволодіти мистецтвом супроводу, про що, зауважимо, пише ще
Л. Моцарт: «<…> не слід братися грати соло, поки не навчишся гарно
акомпанувати» [186, с. 154]. Музикант, на думку Л. Шпора, повинен добре знати
всю партитуру циклу, вміти узгоджувати свої наміри з першою скрипкою
зокрема та всіма учасниками в цілому. Опанувавши даний жанр та
закономірності його виконання, можна спробувати себе і в амплуа «сусіда».
Проте автор одразу акцентує увагу читача на складності виконуваних першою
скрипкою функцій. Вона, на відміну від соло-квартетів («Quators brillans»)3, має
свідомо обмежувати свої виразові можливості заради загальної інтерпретації.
1

Л. Шпор дає поради щодо правильного їх підбору та вибору у продавця. Зазначає особливості струн різних
виробників із певних країн та розкриває секрети, як відрізнити якісний зразок від неякісного або підробки. Автор
навіть прикладає креслення спеціального пристрою для безпомилкового вимірювання довжини та ширини струн.
Подібна дослідницька діяльність Л. Шпора проявилася і в більш відомих його винаходах – підборіднику та
диригентській паличці.
2
Л. Моцарт у останньому параграфі – «Про правильне прочитання нот, і найголовніше – про гарне виконання»,
також розглядає дану тему [186, с. 153].
3
Твори, де перша скрипка постійно грає соло, а інші ансамблісти акомпанують [420, с. 232].
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Схожі завдання має музикант-оркестрант. Зважаючи на багатогранну практику
Л. Шпора, наведені ним поради «б’ють точно в ціль» та є досі актуальними.
Загалом, автор пише про важливість єдності групи1, правила роботи з
диригентом, поводження на сцені при усталенні звуковисотного строю тощо.
Влучна теза скрипаля стосовно уніфікації штрихів, у чому він бачить,
насамперед, не естетичне, а артикуляційне значення.
Завершуючи аналіз «Violinschule» Л. Шпора, наведемо інформацію, яка
розкриває індивідуальні риси митця-педагога. Усвідомлюючи всю складність
навчання гри на інструменті, автор відкриває працю рекомендаціями для
вчителів та батьків. Він підкреслює, що останні мають докладати максимум
зусиль для зацікавленості дитини у музиці та скрипці, зокрема, – відвідувати
концерти, координувати режим домашніх занять (чергувати різні за характером
види діяльності), контролюючи загальний стан здоров’я чада. Німецький маестро
демонструє чудове розуміння психології. У випадку, коли маленький музикант
хоче скоріше завершити урок (що, за словами Л. Шпора, спочатку буває часто),
батьки мають заохотити, проявити інтерес до його роботи, нагороджувати за
старанність [420, с. II]. Вчителям автор радить виховувати учнів поступово, без
стрибків, з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей; відповідально
ставитись до передання представлених у праці знань, адже будь-які помилки на
ранньому етапі досить складно та довго виправляються; вже з першого уроку
давати дитині грати на скрипці, паралельно та ненав’язливо знайомлячи з
теорією2. Закономірним сприймається прохання автора до педагогів відмітити
власні побажання після апробування «Violinschule» та допомогти йому набутим
досвідом при наступному виданні опусу. Особливо Л. Шпор наголошує на
розділах з інформацією стосовно навчання початківців, оскільки визнає
недостатність таких кадрів у власній практиці. Сказане дозволяє оцінити
німецького художника як дійсно професійного музиканта з яскраво вираженою
1

За словами Л. Шпора, «головна заслуга оркестрового музиканта полягає у вільному віддаванні себе на користь
загальній меті та відмові від бажання проявити себе як соліста» [420, с. 235]
2
Саме таким чином Л. Шпор у методичних розділах дає характеристику різним термінам, позначенням, жанрам
тощо.
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системою енергоінформаційного обміну. Він свідомо чекає на «зворотній
зв’язок», аби акумулювати отриману інформацію (загадаємо пару-опозицію –
дивергенція-конвергенція), синтезувати її та перевести у нову якість, що є
типовою ознакою школи.
Прикладом здійснення такої взаємодії між музикантами є «Violinschule»
[391-392] (1905) Й. Йоахіма та А. Мозера (див.: додаток Б, с. 252-253). Дана
праця, як і попередньо розглянуті, демонструє один із варіантів відображення
школи «на папері». Проте, на відміну від «Méthode de Violon», де відбивається
локальна система, перед нами постає функціонування ієрархічних ланок у межах
єдиної індивідуальної школи. Як і Л. Шпор, Й. Йоахім, за його власними
словами, ніколи не займався з учнями «з самого початку»1 [389, с. 3]. Разом з
тим, це не заважало наставнику успішно транслювати цілісне знання, що
підтверджується педагогічною діяльністю Л. Ауера, М. Марсіка та, зокрема,
А. Мозера. Останній, навпаки, набув багатий досвід у роботі з початківцями, а
розуміння та з’єднання у причинно-наслідкові зв’язки знань від свого педагога
дало йому можливість повністю усвідомити педагогічну систему Й. Йоахіма
[389, с. 3-4]. Таким чином, вчитель та учень вирішили спільними зусиллями
синтезувати напрацювання один одного в єдиній «друкованій школі».
Вона складається з 3 томів, де перші два, укладені А. Мозером, присвячені
суто методичним порадам, а сформований Й. Йоахімом останній – інтерпретації
музичних творів (від Г. Ф. Генделя до Й. Брамса)2. Саме таке розподілення за
змістом будуть мати наступні «праці-школи», зокрема, Л. Ауера та К. Флеша.
Крім
1

новаторських

способів

оволодіння

скрипковою

технікою

та

її

Відсутність такого досвіду визначила і манеру викладання видатного скрипаля. Л. Ауер зазначав, що Й. Йоахім
практично не вдавався до роз’яснень при вирішенні суто технічних проблем та покладав роботу такого роду на
учня [11, с. 38]. З цих причин, основним носієм прийому передавання знань та досвіду в його класі була форма
показу, тому «ті з нас, – пише Л. Ауер, – хто був здатний зрозуміти Йоахіма, дотримуватися його неясних
вказівок (приймали «правила гри» – С. К.), отримували величезну користь; інші ж, <…> залишались стояти,
нічого не розуміючи, <…> зупиняючи увагу на <…> зовнішньому прийомі великого віртуоза – і далі не йшли»
[там само, с. 39]. У даному випадку перед нами виявляється значуща роль устремління учня до інформації
вчителя, оскільки наявність у класі Й. Йоахіма багатьох видатних скрипалів (а не одного чи двох), особливості
відношення його до своїх вихованців та знання, викладені у «Violinschule», дозволяють констатувати існування
навколо нього школи.
2
Подібне розподілення роботи між музикантами виправдано індивідуальним досвідом кожного. Проте, за
словами старшого колеги, вони разом обговорювали навіть незначні деталі та радились між собою, поки не
доходили повного порозуміння [389, с. 4].
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різноманітною семантикою, у «Violinschule» чітко простежується зв’язок із
традицією. Матеріал опусу дозволяє рівною мірою оцінити попередні уявлення
видатних педагогів («французької трійки», Л. Шпора, Ш. Беріо, Ф. Давіда1) та їх
еволюцію у концепції Й. Йоахіма–А. Мозера, беручи до уваги знайомство
останніх зі здобутками у відповідній царині. Переглянемо цей процес аналізу та
синтезу детальніше.
Так, автори в деяких питаннях дотримуються усталених за довгі роки
принципів. Скрипалі наголошують на необхідності підпорядковувати techne
художнім цілям, навчати інтерпретатора, а не віртуоза у вузькому розумінні
слова [389, с. 3; 406, с. 5-6, 11], тому, розглядаючи певний прийом, педагоги
завжди нагадують про його головне значення2. Така позиція підкріплюється
однією з основних тез праці – наближувати звучання скрипки до людського
голосу (наводять вже згаданий вислів Дж. Тартіні). Аби досягти співочого тону,
автори радять уже з перших уроків розвивати внутрішній слух вихованця,
практикувати сольфеджування або насвистування мелодії до виконання на
скрипці3; ходити на концерти вокалістів. Й. Йоахім та А. Мозер створюють
сприятливі

умови для

такої

роботи, зокрема, пропонуючи

оволодіння

елементарними навичками тримання інструменту та ведення смичка на струні D.
Спираючись на досягнення Ш. Беріо4, вони йдуть далі та дозволяють вирішити
водночас

декілька

завдань.

По-перше,

регістр

відповідає

вокальним

можливостям дитини; по-друге, учень має контролювати постійний нахил
смичка та не допускати «чіпляння» сусідніх струн; по-третє, гама D-dur
полегшує опанування техніки лівої руки та тетрахордового охвату, адже на
струнах D та A положення пальців буде однаковим. Продовження даних думок
можна знайти у темі про гаму, де скрипалі також розкривають низку аспектів –
вірна інтонація, нечутна зміна струн та чітке падіння пальців на гриф.
1

У двох останніх, як відомо, є власні «друковані школи» (1858 – Ш. Беріо; 1863 – Ф. Давід).
За словами Л. Раабена, Й. Йоахім був противником «механічного тренажу», висуваючи необхідність у «єдності
художнього та технічного розвитку» в процесі навчання [253, с. 154].
3
Аналогічної позиції дотримувався Ш. Беріо. На його думку, спів дозволяє не тільки вдосконалювати слух, але й
відточувати пам’ять, змушуючи «утримувати всі відтінки мелодії, її наголоси та колорит» [253, с. 87].
4
Бельгійський скрипаль рекомендує струну G, оскільки перші вправи та гаму дає саме на ній [18].
2
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«Violinschule» вперше дає детальні інструкції щодо опанування постановкою
лівої руки, описуючи не тільки загальні моменти (положення ліктя, зап’ясті,
п’ясті, особливості тримання шийки), а й саму специфіку руху пальців (від
основного суглоба; наче «молоточки»; вільний стан), наголошуючи на
виробленні незалежності кожного з них. Для її розвитку автори радять грати
гами без відкритих струн (тобто постійно використовувати четвертий палець),
що дає змогу досягати найліпшого результату в будь-яких умовах.
Сукупний спосіб оволодіння techne розповсюджується і на викладення
матеріалу щодо прийомів правої руки. Розглядаючи історичні передумови
«низького» ліктя у німецькій школі1 та «високого» у франко-бельгійській, автори
вважають такі положення крайнощами та пропонують «золоту середину» –
лікоть має створювати однаково сприятливі обставини для всіх струн при
вільному стані плеча та бути завжди нижче за кисть [391, с. 13]. Подібні зміни
вплинули на специфіку звуковидобування та виконання загалом. Якщо Ш. Беріо
рекомендує грати, зокрема, тризвучні і чотиризвучні акорди тільки arpeggiato, а
варіант одночасного їх взяття вважає ворогом «округлості та м’якості» звучання
[365, с. 86], то Й. Йоахім і А. Мозер, навпаки, сприймають такий спосіб більш
природним та виправданим [392, с. 20а]. Автори визнають складність його
виконання та необхідність відповідної підготовки, але і вважають недоцільним
«мелодизувати» енергоємні та потужні акорди у творах М. Бруха чи Й. Брамса.
Педагоги не залишають учня один на один з проблемою, а дають ключові поради
для опанування такою технікою – сильний, але гнучкий смичок; концентрація на
середній струні(-ах) із використанням всієї ширини волосся; не дуже високе
положення ліктя [392, с. 21]. Разом з тим, «новітні» погляди скрипалів не
відокремлюються від здобутків попередників. Наприклад, відмінності у
класифікації штрихів певним музикантом не є помилковими з точки зору його
школи, оскільки вони об’єднуються, насамперед, спорідненістю ігрових

1

Цікаво, що А. Мозер, торкаючись специфіки шпорівського підборідника (кріпиться по середині), пише про його
застарілість [391, с. 14]. Однак, як показує практика, на сьогоднішній день він є досить популярним серед
скрипалів, що, навпаки, виявляє провісницький дар видатного німця.
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відчуттів, способів виконання Так, термін spiccato використовується тільки
Й. Йоахімом та А. Мозером, проте і Ш. Беріо, і Ф. Давід, користуючись іншими
назвами, описують той самий стрибкоподібний штрих1. Автори «Violinschule» не
випадково посилюють увагу читача на даному прийомі, адже, згідно з їх
баченням, від spiccato та martele беруть свій початок всі інші штрихи – staccato,
sautillé, staccato serioso, staccato volante тощо. На думку Й. Йоахіма та А. Мозера,
spiccato відіграє важливу роль у процесі опанування технікою правої руки в
цілому, оскільки вимагає від скрипаля неабиякої спритності у керуванні смичком
та врахування індивідуальних особливостей при грі (пружність тростини,
товщина струни, фізіологічні властивості тощо). Spiccato дозволяє усвідомити
значення мізинця не тільки при його виконанні, але й при звуковидобуванні
взагалі, бо палець бере безпосередню участь у регуляції та розподіленні ваги
руки. Закономірно, що педагоги заздалегідь готують скрипаля, радячи вправу для
знайомства з «можливостями» мізинця.
Як видно, матеріал «Violinschule» відтворює причинно-наслідкові зв’язки
між усіма представленими темами. За словами Й. Йоахіма, запропонована
інформація не претендує на єдину можливу істину, а повинна використовуватися
згідно з індивідуальними вподобаннями читача [389, с. 4]. Проте представлені
знання мають апробовуватися поступово та цілісно [390, с. 3-4]. «Чим повільніше
та ретельніше практика, – пишуть автори, – тим швидше розвиток» [391, с. 94].
Необхідно, на їх думку, виключати будь-які стрибки у навчанні; співвідносити
реальні можливості учня з композицією, яка ним грається; домогтися свідомої
участі вихованця у процесі виконання та поясняти йому взаємозв’язок
використання того чи іншого прийому з певними музичними умовами. Педагоги
просять не зациклюватися тільки на матеріалі «школи», а проходити інші зразки
зі скрипкової інструктивної літератури (Р. Крейцера, П. Роде, Я. Донта і т. ін.) та
збагачувати

свій тезаурус різноманітним досвідом. Автори

виступають

своєрідними координаторами, постійно коригуючи можливу траєкторію руху
1

Нагадаємо, що Ш. Беріо сприймав spiccato похідним від détaché [365, с. 84], а Ф. Давід, у свою чергу, називає
spiccato – saute («стрибати») [375, с. 58].
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«учня» при сприйнятті інформації. Вони дають педагогічні рекомендації
стосовно проведення уроків: чергувати практичні вправи з теоретичними
відомостями (наприклад, з історії скрипкового мистецтва та виконавства);
зважати на рівень зацікавленості дитини та постійно підтримувати його1; зробити
процес передання знань якомога більш невимушеним. Саме тому, скрипалі в
початкових вправах використовують фрагменти з німецького фольклору,
полегшуючи сприйняття інформації дітьми2. Як епілог аналізу, наведемо слова
Й. Йоахіма, які коротко відбивають суть «школи»: «Нехай зерно, посіяне двома
вчителями у цій сповненій любові праці, втілить їх сподівання та принесе гарні
плоди» [389, с. 4]. Безсумнівно, надії видатного скрипаля-інтерпретатора
здійснились ще за його життя у діяльності багатьох послідовників, зокрема,
А. Мозера. Однак найвизначнішим серед усіх учнів Й. Йоахіма, який згодом став
основоположником національної школи, є Л. Ауер.
Музикознавча література на сьогодні має вдосталь змістовних праць [4;
107; 175; 255; 332], що детально розкривають всі напрямки багатовекторної
практики відомого музиканта. Вчені висвітлюють досягнення Л. Ауера як
скрипаля, диригента, композитора та особливо зосереджуються на його амплуа
педагога-методиста. У цілому, немає жодних причин доводити факт створення
маестро власної школи; ім’я Л. Ауера деякою мірою стало синонімом справжньої
системи енергоінформаційного обміну. Однак досить розмите уявлення про саме
поняття «школа» у музичному мистецтві та надання йому абстрактності при
описанні специфіки викладання Л. Ауера навіть у систематизованих міркуваннях
(наприклад, В. Мациєвської-Шмідт [175]) не дозволяє повноцінно усвідомити
спадкоємність уявлень музиканта щодо школи з попередниками та виявити на
цьому тлі його власні здобутки. Залучення квадра-матричного підходу при
аналізі праці майстра «Моя школа гри на скрипці» [11] вирішує ці завдання та
1

А. Мозер доповнює, що не обов’язково треба готувати скрипаля до видатної кар’єри. Не менш важливо
виховати освіченого слухача [див.: 406, с. 6, виноска].
2
Сказане виявляє низку цікавих фактів. Як відомо, Ш. Сузукі є одним з педагогів XX сторіччя, хто за основу
початкового навчання брав принцип використання рідної мови, тобто залучення слів та музики з відповідної
національної народної культури. Нагадаємо, що японський скрипаль навчався у К. Клінгера (1879–1971) в
Німеччині та саме від нього підхопив ідею роботи з дітьми [395], а К. Клінгер, у свою чергу, був учнем Й. Йоахіма.
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дає можливість подивитися на знайомі відомості «новим» поглядом, осмислити
«позачасовість» рекомендацій однієї з ключових фігур скрипкового мистецтва
XIX–XX століть.
Серед багатьох існуючих теоретичних «шкіл гри», Л. Ауер єдиний
викладає матеріал у практично повністю художньому стилі. Читаючи книгу,
виникає дивне відчуття присутності автора поряд. «Живий» досвід та простота
його подання викликає щиру зацікавленість запропонованими знаннями,
демонструючи дію «магнетизму» Л. Ауера навіть із друкованих сторінок.
«Людина-школа», нагадаємо, має володіти низкою якостей, особистісним
осердям, аби об’єднати навколо себе учнів, і угорському маестро, як відомо, вони
були притаманні. Така енергія, зокрема, проявлялася у відношенні Л. Ауера до
несхожого, деякою мірою полярного, мистецтва своїх колег – яскравих
виконавців Я. Кубеліка, Е. Ізаї чи Ф. Крейслера, гру яких він високо оцінював
[332, с. 33]. Крім того, однією з рис, які відбивають справжній рівень музикантаособистості, на наш погляд, є почуття гумору. Судячи з висловів Л. Ауера в його
праці, він вмів посміятися над собою та з любов’ю над вчинками учнів, не
принижуючи їх. Так, згадуючи П. Сарасате та К. Давидова, для яких відсутність
практики впродовж трьох місяців не мала жодних наслідків, Л. Ауер наводить у
протилежність себе: «<…> якщо я не граю на скрипці протягом декількох днів
підряд, а потім беруся за інструмент, – зазначає він, – мені здається, що я втратив
здатність грати» [11, с. 46]. Пишучи про складність чистого інтонування у
верхніх позиціях у зв’язку з дуже малими відстанями між пальцями, автор
нівелює зайву напругу, уточнюючи, що цей мізерний проміжок не виміряти
«навіть за допомогою лупи» [там само, с. 64]. Особливий інтерес викликають
випадки з педагогічного досвіду маестро. Наприклад, учні (і не тільки), які
погано виконували флажолети, знаходили причину невдачі у поганій погоді,
температурі, волоссі смичка, струнах чи каніфолі, але аж ніяк не в собі [там само,
с. 79]. Самоіронія та прийняття помилок учнів без пихатості, відігравали важливу
комунікаційну роль та спонукали вихованців до співпраці. Звісно, Л. Ауер не
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переходив відомої межі1, а вправно регулював атмосферу в класі2, створюючи
необхідні умови для інформаційного обміну, усталеності «каналу зв’язку».
Сказане висвітлює головний орієнтир у педагогіці наставника

–

вихованець. За словами І. Єршова, Л. Ауер міг «із блискавичною швидкістю
розгадувати індивідуальність учнів і стверджувати їх у властивому їм
покликанні» (цит. за: [332, с. 36]). Йому було чужо насаджувати власну точку
зору. Він пропонував способи вирішення завдань, підводив до самостійного
свідомого вибору. Так, працюючи з П. Долговим над spiccato, Л. Ауер навів три
варіанти його виконання та, зупинившись на одному з них, рекомендував
попрактикуватися до наступного заняття. Прогнозуючи можливі негативні
наслідки, він заспокоїв учня та запевнив, що завжди можна підібрати «щось
інше» (цит. за: [332, с. 42]). Вільне володіння інформацією та розуміння
специфічності викладання гри на скрипці дозволяли угорському скрипалю
уникати штампів та шаблонів при навчанні кожного вихованця, у тому числі
техніці. Усвідомлюючи цінність показу та неповторність сприймаючого при
трансляції відповідних знань, Л. Ауер визнає неспроможність представлення всіх
тонкощів на папері. Яка б не була порада, вона «ніколи не замінить живого
слова, супроводжуваного демонстрацією його практичного застосування» [11,
с. 48]. Це визначило характер подання методичних відомостей. Проте недостатня
деталізація останніх не вплинула на загальну систематизованість інформації. Не
претендуючи на безумовну істинність власних думок, Л. Ауер висуває тези
стосовно опанування певного прийому чи навички завжди у причиннонаслідкових зв’язках. Так, розглядаючи тему звуковидобування, автор зазначає,
що смичок слід тримати «легко, однак із твердістю» для збереження вільності
володіння ним [там само, с. 49]. Описуючи аналогічне питання щодо скрипки,
педагог формулює два головних правила: 1. Розташування лівої руки має
1

Доречно навести аналогічні відомості щодо Л. Шпора. Л. Раабен зазначає, що німецький скрипаль був водночас
вимогливим та товариським [253, с. 80]. Він часто прогулювався зі своїми учнями, «тримався просто», але ніколи
не доводив такі відносини до панібратства [там само, с. 81].
2
У своїй книзі угорський митець підкреслює важливість відпочинку у режимі домашніх занять. Закономірно, що
того самого він дотримувався і на уроках, а подібні прийоми дозволяють вихованцю відволіктися та
«перезавантажити» увагу.
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сприяти перпендикулярності ударів пальців по грифу; 2. Варто уникати
підтримування плечем скрипки або її опускання на нього. Здавалося б, дані
поради надто загальні. Разом з тим, вони вирішують одразу декілька завдань, а
саме – досягнення горизонтального положення інструменту, що, насамперед,
впливає на якість звуковидобування, та раціонального стану ліктя, зап’ястя та
п’ясті, обумовлюючих вмілість виконання techne1. Заради засвоєння необхідних
відчуттів у лівій руці Л. Ауер наводить, зокрема, так званий «акорд Джемініані»2,
доповнюючи його додатковими вправами для вироблення сили та незалежності
кожного з пальців. Окремо автор зупиняється на ролі «найбільшого» з них та
зазначає надмірну занепокоєність ним учнями (зокрема, які зверталися за
консультацією). «Я завжди раджу їм, – пише Л. Ауер, – не думати про нього
надто багато» [11, с. 61]. Подібна «психокорекція»3 знімає надмірну напругу зі
свідомості молодого музиканта, дозволяє підійти до проблеми неупереджено та
спиратися на власні індивідуальні риси. Сказане є «органним пунктом» всієї
праці. За словами автора, він ніколи не намагався виховувати учнів згідно з
власними «вузькими естетичними поглядами» та завжди «надавав їм повну
свободу, за винятком тих випадків, коли вони готові були погрішити проти
естетичних принципів» [там само, с. 100]. Скрипаль заохочував до прочитання
одного й того ж самого твору по-різному, що означає унікальність залученого
спектру виразових засобів та, відповідно, «виконавської моделі». Не випадково
Л. Раабен зазначає, що «учні Л. Ауера <…> сильно відрізнялись один від одного
в манері гри, у формах постановки, у технічних прийомах»4 [255, с. 140]. Разом з
1

У своєму методичному нарисі «Про початкову постановку скрипаля» Ю. Янкелевич також відмічає, що подібний
орієнтир дозволяє забезпечити вільність рухів лівої руки за траєкторіями вгору-вниз і вправо-вліво [352, с. 14].
2
Нагадаємо, що під ним розуміється таке розташування п’ясті лівої руки, при якій всі пальці від 4-го до 1-го
займають свої місця на струнах від G до E відповідно. Дана вправа дозволяє опанувати правильне положення
лівої руки. Вперше на сторінках методичної праці її ввів Фр. Джемініані [381, с. 1].
3
Доповнимо, що деякі вислови автора відзначаються великою енергомісткістю та враховують одразу низку
аспектів. Наприклад, фраза «природність у якості зразка» [11, с. 86] одразу концентрує увагу на вільності ігрових
відчуттів та самовираження; «змусити скрипку говорити» [там само, с. 82] – налаштовує на певний комплекс
завдань, пов’язаних з усією виконавською системою в цілому. Також цікава теза Л. Ауера стосовно орієнтиру для
звуку. Якщо він стає настільки співочим, що «змушує слухача забути фізичний процес своєї появи» [там само,
с. 47], то, звісно, такий звук відповідає рівню скрипаля-майстра.
4
Доповнимо, що такої ж думки дотримувався І. Налбандян стосовно класу Й. Йоахіма, де всі учні відрізнялися як
несхожістю трактовок творів, так і суто виконавських рухів [255, с. 139-140]. Не зайвим буде нагадати, що
І. Налбандян вчився спочатку у Л. Ауера, а після – у Й. Йоахіма.
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тим, свобода такого роду вимагала і відповідальності. Так, угорський майстер
наводить приклади своєрідних педагогічних експериментів, які водночас
демонструють проникливість вчителя та його розуміння психоемоційної природи
вихованця. Будучи прихильником поступового навчання, він дає грати юним
М. Ельману та Т. Зейделю твори, що перевищували їхні можливості. Однак
виважене координування (у тому числі психологічне) їхніх дій з боку наставника
дозволили досягти поставлених цілей. Л. Ауер не ризикував здоров’ям
вихованців, оскільки та відповідальність, яку брав на себе наставник,
культивувалася і в його учнях. Ще у Вступі він наголошує на необхідності
прийняти свідоме рішення у присвяченні себе музиці та скрипці як з боку дітей,
так і батьків, адже вони повинні брати до уваги всю складність шляху до
пізнання справжнього мистецтва, роки постійної праці та пересилення себе. Не
випадково автор повертається до даної думки у темі про гами – неминучий,
найнудніший, але в той самий час найкорисніший (особливо на початку)
інструмент для технічного розвитку музиканта. Подібна категоричність
насправді є щирим проявом піклування про майбутнє дитини та дає можливість
«отверезити» хибну захопленість «модою». Якщо ж чадо (або студент)
утвердилося у своїх намірах та мало відповідні здібності, Л. Ауер одразу
наполягав на аналізі власних домашніх занять та критичній самооцінці.
Зрозуміло, що такий підхід розповсюджувався і на гру в цілому1.
Наставник вимагав від вихованців повністю контролювати всі елементи
виконавського апарату, розуміти взаємозв’язок між ними та місце (згадаємо
«французьку трійку») кожного у складній ієрархії композиції. Серед суто ігрових
прийомів автор підкреслює vibrato та portamento, нерозумне використання яких
веде до антихудожнього та карикатурного представлення твору. Techne має бути
не тільки обумовлене образним змістом, але й відповідати індивідуальним
вподобанням

1

скрипаля, «народжуватись» від осмислення останнім суті

Автор радить так само відноситись і до гри відомих артистів – не копіювати бездумно якусь дрібницю, яка
насправді не має жодного значення, а сприймати те «світло», яке «проливає» геній та «застосовувати його до
своїх індивідуальних даних» [11, с. 46]. Як видно, думка Л. Ауера збігається з поглядами «французької трійки».
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музичного явища. Динаміка, тембр, темп та ритм, на думку Л. Ауера, є
важливими орієнтирами на даному шляху [11, с. 81-88]. Вміння розгледіти увесь
калейдоскоп можливих варіантів їх використання, ледь-ледь помітну градацію в
межах одного з них, усвідомити рівень їх співвідношення дають змогу
включитися у задум митця та створити дійсно природну інтерпретацію, де всі
згадані складові з’єднуються «у гармонійній єдності експресії» [там само, с. 88].
Паралельно скрипалю слід працювати над структурою фразування і, як стратегу,
систематизувати всі її елементи між собою. Скрипаль має відчути «внутрішню
<…> закономірність відносин» [там само, с. 89], адже від їх реалізації залежить
цілісність форми композиції, а отже – і втілення ідеї художника. Л. Ауер радив
учням прислуховуватися до власної гри та звірятися зі своїм «критиком», який
підкаже, «чи вірно ви зрозуміли твір» [там само, с. 90]. Окреслена робота сприяє
вихованню професійного музиканта з однаково відповідальним ставленням до
музики, що має глибокий або жанрово-побутовий зміст. Як пише автор, «будьяка <…> скрипкова п’єса має право при своєму виконанні на всю виразність, на
яку тільки здатний артист» [там само, с. 87].
Кульмінацією міркувань Л. Ауера, на наш погляд, є розділ про стиль, де він
дотримується тієї ж думки, що і «французька трійка». Відомий педагог розуміє
дане поняття як сукупність усіх можливих факторів, які впливають на виконання
[11, с. 99]. Вони є неповторними у кожного скрипаля та не повинні копіюватися
від інших музикантів або вчителя. Учні мають «виражати свою власну
індивідуальність, – наполягав Л. Ауер, – а <…> не мою» [там само, с. 100].
Сказане не означає викривлення композиторського задуму. Навпаки, головна
мета музиканта-інтерпретатора полягає у донесенні ідеї митця до публіки з
попереднім її пізнанням [там само, с. 91]. Автор досить категорично
висловлюється щодо «традиції», яку вважає «антитезою прогресу» [там само,
с. 94]. Л. Ауер, на наш погляд, має на увазі догматичне ставлення до здобутків
минулого, коли «відмерлими» поглядами на ті чи інші явища у музичному
мистецтві намагаються замінити новітні. Маестро вважає, що музика має
виконуватись відповідно до певних просторово-часових умов. «Якщо скрипаль
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задовольняє наш естетичний смак, — пише Л. Ауер, — <…> хвилює і переконує,
<…> дає відчути, <…> розкриває перед нами істинну сутність краси, тоді його
виконання здається нам виправданим» [11, с. 93]. Із цих причин, видатний
наставник визнає одну традицію – «вникнути в дух твору та розкрити <…>
наміри композитора» [там само, с. 95]. Інакше кажучи, професійний музикант
повинен звільнитися від упередженості та штучних уявлень, постійно
удосконалюватися, не чіпляючись за минулі власні досягнення. Підтвердженням
даних слів є сама діяльність Л. Ауера1 та сузір’я видатних, неповторних учнів,
об’єднаних, користуючись словами І. Ямпольського, «спільністю художнього
напрямку»2 [332, с. 33]. Наведені відомості дозволяють із впевненістю
констатувати, що школа Л. Ауера є прикладом цілісної ієрархічної структури з
соборним полем та енергією любові, тобто системи енергоінформаційного
обміну високого рівня.
«Моя школа гри на скрипці» відомого педагога разюче відрізняється від
усіх попередньо розглянутих опусів за змістом та специфікою представлення
знань. Відсутність детальних відомостей щодо суто виконавських аспектів
компенсується рекомендаціями художнього та естетичного характеру. Цілісне
уявлення про школу Л. Ауера як своєрідну підпорядкованість формується за
траєкторією «згори – донизу», від загального до окремого, що обумовлено самою
позицією автора-оповідача та мотивом його літературного доробку. З цієї точки
зору «Мистецтво скрипкової гри» у двох томах (1923 та 1928 роки, відповідно)
К. Флеша виявляє світогляд «людини-школи» з іншого боку. Скрипаль,
викладаючи матеріал, ніби збирає мозаїку. Маючи вдосталь досвіду в різних
сферах музичної практики (соліст, ансамбліст, оркестрант, вчитель, редактор,
транскриптор), він матеріалізував його через свідоме подрібнення на багато
складових частин. Якщо «французька трійка», Л. Шпор та інші були досить
стримані у подробицях стосовно специфіки виконання певного прийому, то
1

Як вказує І. Ямпольський, за довгу творчу працю Л. Ауер постійно змінював методи роботи з учнями, погляди
на певні елементи виконавського мистецтва, тому спогади його послідовників щодо педагогіки наставника досить
часто суперечили один одному [332, с. 38].
2
Зазначимо, що Л. Ауер практикував також колективні заняття і, за словами І. Ямпольського, бачив «у тісному
спілкуванні учнів <…> запоруку їхнього плідного творчого зростання» [332, с. 37].
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К. Флеш, навпаки, кожному елементу виконавського апарату присвячує декілька
сторінок, ретельно описуючи всі ключові моменти, помилки, орієнтири для
успішного оволодіння конкретною навичкою; проблеми, пов’язані з грою на
сцені;

дає

систематизовану

характеристику

педагогічним

кадрам

та

особливостям їх практики; визначає специфіку репертуару та його використання
і т. ін. По суті, перед нами «методика навчання гри на скрипці», супроводжувана
різноманітними вправами, ілюстраціями та влучними педагогічними порадами.
Сам К. Флеш підкреслює, що «запропонована праця не є школою скрипкової гри
у загальноприйнятому значенні цього слова» [304, с. 11]. Вона, як і будь-який
творчий доробок, несе на собі відбиток свого творця, голографічно відбиває його
школу1. Хоча її аналіз потребує додаткового простору та має здійснюватися у
відповідній царині з залученням інших аналогічних зразків (наприклад,
А. Ямпольського, Ю. Янкелевича, В. Стеценка та інших), деякі тези «Мистецтва
скрипкової гри» дають можливість простежити в умовиводах К. Флеша
взаємозв’язок незмінного, «позачасового» та новітнього, еволюційного.
Усій праці властиві чіткий раціоналізм та наявність наукового підходу, що
не дивно, зважаючи на неабияку освіченість та ерудованість «великого теоретика
скрипкового мистецтва» [256, с. 7-8]. Він у викладенні матеріалу орієнтується на
пересічного скрипаля, оскільки, за його словами, «завданням вдумливих
педагогів є піднесення художнього рівня виконавців середньої кваліфікації»
[304, с. 12]. Поштовхом для даної позиції стала відсутність методики, яка б
базувалася «на загальних законах» [там само, с. 12], а не на персоналізованій,
унікальній традиції. Заради досягнення поставленої мети К. Флеш звертається до
провідних досліджень попередників і сучасників, у тому числі з галузі акустики,
та, синтезуючи відповідну інформацію з власним досвідом, висуває цілісний
принцип опанування навичок з урахуванням фізичних аспектів. Найліпшим
прикладом такого методу є тема про інтонацію. Так, автор визначає

1

Доводити наявність школи К. Флеша, як і у випадку з Л. Ауером, не має сенсу, оскільки різновекторна
діяльність видатних учнів професора, його практична та теоретична спадщина не залишають жодного сумніву в її
існуванні.
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звуковисотну «чистоту» як відповідність того чи іншого тону певній кількості
властивих йому коливань, котрі вловлює та «підраховує» «Кортієв орган» у
внутрішньому вусі [304, с. 27-28]. Роблячи низку вимірювань та математичних
операцій, скрипаль доходить висновку, що «”чиста” гра є <…> дуже швидке та
майстерне виправлення спочатку неточно взятого звуку» [там само, с. 28]. Автор
відмічає роль у цьому процесі психіки та рекомендує вправи для розвитку
гостроти слуху. К. Флеш підкреслює значення педагога, який має одразу навчити
учня самостійно аналізувати свою гру та виправляти фальш. У схожому ключі
відомий наставник подає й інші теми, повністю розкриваючи всі нюанси
предмету міркувань. Разом із тим, він постійно нагадує про справжню мету того
чи іншого прийому. Наприклад, описуючи кожну зі складових такої навички, як
звуковидобування (місце контакту смичка зі струною, динаміка, тембр, можливі
помилки, виразовий потенціал тощо), К. Флеш наголошує, що вона – лише засіб
«для досягнення гранично досконалого виконання» [там само, с. 128].
Детально
індивідуальності,

висвітлюючи
розкриття

techne,
якої

автор

нерозривно

не

заперечує

пов’язане

з

значення
вихованням

самостійності молодого скрипаля та складає «вищу мету педагогіки» (цит. за:
[див: 306, с. 4, виноска 1]). У різних частинах праці проступають думки, що
відбивають специфіку передавання інформації самим К. Флешем на заняттях.
Зокрема, прищеплюючи учню вміння бачити свої недоліки як тимчасові помилки
та пропонуючи шляхи для їх подолання, педагог налаштовує молодого
музиканта на свідому роботу над собою [304, с. 12]. Подібна критична позиція
дозволяє йому уникати сліпого наслідування, наприклад, манери видатного
скрипаля, що, за словами К. Флеша, «призводить тільки до механічного
копіювання»1 [304, с. 66]. Автор акцентує увагу на відповідальному ставленні до
засобів; досягненні повного контролю над ними та свободи у використанні згідно
з образним змістом композиції. «Кожен справжній скрипаль, – зазначає він, –
повинен в достатній мірі володіти почуттям самозречення (курсив наш – С. К.),
1

На думку видатного наставника, виконавець має уникати бездиханної гри. Його мета – оживити мертві графічні
позначки, «відтворюючи авторський текст таким, яким він сам його чує» [305, с. 11].
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відмовляючись від <…> portamento, якщо воно не відповідає характеру
музичного твору» [там само, с. 39]. Наставник має підвести свого учня до
розуміння оригінальності та унікальності кожного прийому в тих чи інших
умовах. Видатний вчитель і сам дотримувався сказаного. Обізнаний у різниці
мотивації, здібностях (фізичних, емоційних, психічних, музичних) скрипкової
молоді, К. Флеш радить завжди бути достатньо відвертим із вихованцями та не
створювати для них ілюзорного майбутнього [305, с. 243]. Властива автору
проникливість, дозволяла йому бачити причини будь-яких явищ чи процесів при
навчанні. Те ж саме він радить робити і викладачам – не лише виправляти
наслідки учнівських похибок, а й усувати саме джерело їх появи. «Характер,
почуття і темперамент виконавця можуть бути змінені тільки лише у тому
випадку, – пише К. Флеш, – коли <…> змінився його внутрішній склад» [304, с. 12].
Таким чином, відомий наставник XX століття, як і Л. Ауер, вибудував
соборну школу з яскравими послідовниками. К. Флеш створював на заняттях
найпродуктивнішу атмосферу для передавання досвіду. Він влучно описує
ідеального педагога, який, на його думку, має завжди поводитись гідно та
стримано, наскільки б не «клекотіло у ньому роздратування» [305, с. 233];
спонукати до спільної дії, аби вихованець довірився та бачив у вчителі друга;
майстерно володіти скрипкою та бути підготовленим до уроку; поважати учня та
сприймати його таким, як він є, з урахуванням психоемоційної, фізіологічної та
музичної складових його індивідуальності.
Висновки до Розділу 2
Протягом кінця XVIII – початку XX століття провідні європейські
скрипалі, узагальнюючи накопичений за багаторічну практику досвід, створили
фундаментальні

методичні

й

теоретично-практичні

праці,

опуси

творів

навчальної спрямованості. Матеріал доробків містить універсальні засади,
відбиваючи

процес

еволюції

скрипкового

мистецтва

у

взаємодії

композиторської, виконавської, педагогічної та дослідницької діяльності. Попри
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більш ніж двохсотлітню історію, дана спадщина і досі зберігає свою актуальність
для початківців та високопрофесійних музикантів.
1. Розглянуті

збірники

вправ,

етюдів

соло

і

з

фортепіанним

акомпанементом А. Бадзіні, Ш. Беріо, Г. Венявського, Ф. Давіда, Я. Донта,
Й. Йоахіма, Р. Крейцера, Є. Хубаї, О. Шевчика, Г. Шрадіка дозволили визначити
специфіку та місце таких творів на шляху становлення професійного
інструменталіста; виявити різницю між інструктивним та художнім етюдом,
віртуозністю та майстерністю. У підсумку їх дослідження усвідомлено, що
вправи, етюди, їх збірники є прийомами передавання знань та досвіду різних
рівнів і містять у собі голограму школи свого творця.
2. Обрані науково-методичні праці відомих європейських митців: П. Байо–
Р. Крейцера–П. Роде, Л. Шпора, Й. Йоахіма–А. Мозера, Л. Ауера та К. Флеша,
наведені погляди видатних скрипалів на процес підготовки молодих спеціалістів,
характеристика їх особистісних рис як наставників свідчать про неповторні
підходи викладачів до передання знань при загальній подібності педагогічних
пріорітетів та їх ієрархічній підпорядкованості. Зіставлення «закарбованого
досвіду» з запропонованими квадра-матрицями підтверджують теоретичні
положення, висунуті у Розділі 1 дисертації.
Результати творчості скрипалів в аспекті системи енергоінформаційного
обміну

однаковою

мірою

задовольняють

потреби

будь-якого

«учня»,

транслюючи, з одного боку, ґрунтовні знання щодо гри на інструменті з
урахуванням індивідуальності сприймаючого, з іншого – відомості позачасового
характеру, що дозволяють осягнути шлях до виховання та розвитку істинної
майстерності. Трансльовані в Україні музикантами-іноземцями, ці здобутки
склали міцний міжнаціональний фундамент, зберігаючи час вітчизняній школі на
його створення та, водночас, даючи можливість обрати та синтезувати з них
найкращі досягнення.
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РОЗДІЛ 3
УКРАЇНСЬКА СКРИПКОВА ШКОЛА: НА ПЕРЕХРЕСТІ ТРАДИЦІЙ
Розуміння школи як системи енергоінформаційного обміну вимагає
додаткових уточнень при розгляді її формування та функціонування у локальних
та національних межах. Нагадаємо, що кількість музикантів чи поколінь, які
репрезентують дану школу, не впливають на основні механізми її створення.
Якщо при індивідуальній школі поле конвергенції (а далі – соборне) виникає між
наставником та його учнями, то при регіональній (локальній) об’єднання йде між
декількома вчителями, національній – між їхніми «співдружностями». Свідоме
устремління кожного з музикантів у колективі на отримання та віддавання
інформації сприяє вибудовуванню між ними відповідної системи відносин. Така
спільна робота не означає нівелювання індивідуальної особистості педагогів, а,
навпаки, потребує її. Чим більше різнодумства всередині школи, тим вона
багатша гранями пізнання. Сказане передбачає наявність у вчителів власних
«шкіл», що дозволяє їм брати до уваги точки зору своїх колег, сприймаючи їх
цілісно. Разом з тим, локальна чи національна школа може сформуватися на
основі індивідуальної. Остання ніби «проростає» до більших масштабів та
інколи, навіть після смерті лідера, може стати «центром тяжіння» для
оточуючих. Якщо систем енергоінформаційного обміну декілька, їх лідери
колективними зусиллями формують спільну традицію, яка, у свою чергу, стає
осередком локальних, а потім і національних шкіл. Саме такий шлях пройшла
українська скрипкова школа.
У її становлення та розвиток вагомий внесок зробили зарубіжні музиканти.
Хоча їхня постійна зміна як педагогічних кадрів відтермінувала появу школи, у
той самий час вона підготовлювала умови для її створення, сприяючи
збагаченню інформаційного поля конкретного середовища різнонаціональними
знаннями1. Вплив приїжджих митців на українське скрипкове мистецтво був
1

Концентрація уваги на часовому проміжку між другою половиною XIX – першою половиною XX століття не
випадкова, адже для даного періоду характерна активізація професійного виконавства та викладання, ключове
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багатовекторним. Вони повідомляли не тільки знання стосовно виконавської чи
педагогічної діяльності, але й демонстрували певний світогляд, точки зору на
особливості відносин між музикантами, до учнів і т. ін. Згадуючи того чи іншого
скрипаля, необхідно розуміти, що він брав участь у поступовому налагодженні
спадкоємних зв’язків, підготовці соціуму до прийняття знань тощо, бо побудова
ієрархічної структури не здійсниться без енергоінформаційної системи, на
формування якої потрібен час. З цих причин, головна мета наступного
історичного екскурсу полягає в усвідомленні багатьох одночасно здійснюваних
процесів, які, об’єднуючись, сприяли вибудовуванню вітчизняної школи.
Відзначимо, що на відміну від українського віолончельного мистецтва
XVII–ХХ століть, становлення якого деталізовано висвітлено О. Зав’яловою [9899], скрипкове, попри наявність праць І. Андрієвського [7-9], Ю. Волощука [4145], Н. Гуральник та К. Завалко [79] й інших, і досі не отримало схожого
узагальнення. Між тим, воно, як і віолончельне, стрімко розвивалось у
найбільших культурних осередках – Львові, Одесі, Києві, Харкові. Кожен із них
має свої особливості (люди, умови, часові межі, орієнтація на певні традиції),
однак принцип виникнення школи – єдиний для всіх. Останній простежується й
у музичному «родоводі» скрипалів, котрі працювали в згаданих містах. Завдяки
«резонансному ланцюжку» еволюційний шлях, який проходив у Харкові, є
аналогічним за суттю тому, який здійснювався у Києві або Львові. Зупинка на
кожному осередку детально вимагає більш цілеспрямованого дослідження,
обмеженого просторовими та часовими координатами. Саме тому головний
акцент зроблений на харківських видатних митцях та їхніх доробках, у той час як
опис «школотворення» у Львові, Одесі та Києві має більш панорамний характер,
що дозволить усвідомити, зокрема, індивідуальність регіональних шкіл та
єдність національної в цілому.

значення в якій відіграли навчальні музичні заклади. На жаль, обмежені відомості щодо специфіки передавання
досвіду приїжджими музикантами не дають змоги відповісти на запитання, чи формували вони школи, однак
факт трансляції ними відповідних традицій не вимагає доказів.
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3.1 Взаємодія традицій в діяльності музикантів-скрипалів у провідних
культурних осередках-містах України
Еволюція скрипкового мистецтва в Україні відбувалася за принципом
переходу кількості у якість нового рівня, тобто багатонаціональні традиції, які
транслювалися зарубіжними музикантами, ставали інформаційним фундаментом
для вибудовування вітчизняної школи. В історичних реаліях це відбилося у
діяльності скрипалів-вихованців західноєвропейських та російських ВНЗ
рівномірно по всіх ключових регіонах країни. Кожен із таких культурних
осередків створював унікальні внутрішні умови, а педагогічні кадри в них, навіть
представляючи одну школу, передавали досвід індивідуально згідно з власними
особистісними якостями та «гранями» розуміння отриманих знань. Отже,
висвітлення

міжнаціонального

характеру

запозиченої

інформації

та

особливостей формування систем енергоінформаційного обміну в кожному з
провідних українських міст є основним завданням даного підрозділу.
На відміну від Одеси, Києва та Харкова, де центром професійної музичної
освіти були опікувані ІРМТ училище та консерваторія, не беручи до уваги
приватні школи, на заході країни, зокрема, у Галичині, подібних навчальних
закладів було декілька. Узагальнюючи велику кількість інформації, розподілену
в різних виданнях [41-42; 45; 103-104; 130; 263 тощо], нагадаємо деякі історичні
факти. Так, одним із перших таких ВНЗ стала КГМТ1 (1880–1939), створена на
базі музичних класів2 у Львові [42, с. 4-6; 51; 130, с 107]. У той самий час у
Станіславі відкривається консерваторія Музично-драматичного товариства імені
С. Монюшка (КМДТМ, 1879–1939), котра в подальшому мала свою філію у
Коломиї (з 1928) [263, с. 28]. Обидві установи були польськими, що зумовило
переважання поляків серед інших студентів [42, с. 18]. Разом з тим, згаданим
закладам досить вдало складали конкуренцію і вітчизняні, зокрема, Львівський
1

Консерваторія Галицького музичного товариства. З 1921 (за даними Т. Шуп’яни з 1919 р.) існувала під назвою
консерваторія Польського музичного товариства [130, с. 107; 319, с. 315;]. З цих причин подальша абревіатура
буде виглядати наступним чином – КГМТ-ПМТ.
2
Свою діяльність розпочали у 1839 році, але припиняли її у період 1848–1851 років [42, с. 4].

136
музичний

інститут

А. Нементовської

(ЛМІ,

1902–1939),

пізніше

(1931)

перейменований у Львівську консерваторію імені К. Шимановського1, та Вищий
музичний інститут імені М. Лисенка2 (ВМІЛ, Львів, 1907–1939), заснований
А. Вахнянином [42, с. 18, 24-25; 130, с. 106]. Розгалуженість окремих, із
власними специфічними особливостями, осередків сприяла накопиченню
різноманітного досвіду. Синтез останнього відобразився в об’єднанні трьох із
вищеназваних ВНЗ (крім КМДТМ3) у Львівську державну консерваторію (ЛДК)
у 1940 році. Становленню даного співтовариства передували довгі роки тісної
співпраці багатьох музикантів. Спочатку вони взаємодіяли в межах конкретних
установ. З появою професійних випускників обмін знаннями відбувався вже між
різними закладами. Крім того, протягом усього процесу «згуртовування» до лав
педагогів приєднувались визначні приїжджі скрипалі. Таким чином, уже між
1920–1940 роками викладацький склад установ транслював синтезовані між
собою традиції майже всіх передових шкіл тодішнього часу. Дана ситуація мала
давнє коріння. Достатньо нагадати, що у першій половині XIX століття у Львові
вели педагогічну роботу відомі у Європі музиканти, такі як австрієць
І. Шуппанціґ (1776–1830) – один із вчителів Л. Бетховена; француз, вихованець
П. Байо, Ж.-Ф. Мазас;

польські

скрипалі

К. Ліпіньський

(1790–1861)

та

С. Сервачиньський (1781–1859) [61, стп. 276-277; 67, стп. 936-937; 100, с. 245246; 104, с. 4; 160, с. 111-112; 385; 387]. Хоча відомостей про їх учнів чи
специфіку викладання у той час знайти не вдалося, згадані постаті зробили свій
внесок у підготовку внутрішніх умов для формування вітчизняної школи, у тому
числі ведучи виконавську практику в різних амплуа4. Це стосується й низки

1

Філії у Тернополі, Станіславі, Коломиї тощо [42, с. 23; 130, с. 108].
Ім’я композитора присвоєно у 1912 році. Філії – Перемишль, Тернопіль, Коломия, Станіслав тощо [42, с. 25;
103, с. 106; 318, с. 213; 319, с. 315].
3
Даний заклад не брав участі в процесі реорганізації за географічними причинами, хоча його випускники
передавали знання, працюючи у консерваторіях Львова.
4
Доповнимо, що у Львові активно гастролювали найвидатніші скрипалі XIX–XX століть – С. Барцевич,
Г. Венявський, Б. Губерман, Г. Ернст, Е. Ізаї, Я. Коціан, Ф. Крейслер, Я. Кубелік, Ф. Ондржічек, П. Сарасате,
Й. Сігеті та багато інших [41, с. 8, 28; 104, с. 294-295, 297; 275, с. 6-7], які опосередковано збагачували скарбницю
знань вітчизняних музикантів. Аналогічні процеси відбувалися і в інших великих містах країни.
2
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музикантів-чехів, випускників Празької консерваторії (ПК) – А. Брожа1,
З. Брукмана, Ф. Якля та інших, які працювали у другій половині XIX століття у
КГМТ-ПМТ, а деякі з них – і у власних приватних школах [42, с. 5, 10; 103,
с. 103-104]. Спираючись на вищезазначене та відомості з існуючих джерел [4142; 45; 103-104; 171; 275; 318], зупинимось, на наш погляд, на найцікавіших
постатях, котрі зіграли значущу роль у еволюції скрипкового мистецтва
Галичини і Львова зокрема.
Нагадаємо, що становлення школи залежить від взаємозалежності багатьох
схематично відбитих у субматрицях елементів, зокрема: готовності людини до
передавання досвіду та, відповідно, соціуму (колег, учнів) для його прийняття;
обміні знаннями; виникненні і налагодженні спадкоємних зв’язків. Кожен із
наведених факторів має на увазі процеси конвергенції та дивергенції, які є
завжди унікальними в конкретному просторово-часовому вимірі, хоча у своїй
суті мають єдиний універсальний принцип. Зауважимо, що вчені, які тією чи
іншою мірою займалися питаннями розвитку скрипкового мистецтва в Україні,
дотепер не упорядковували розшукані факти з метою висвітлення шляху
формування саме школи. Разом з тим, дослідження даної проблематики та
узагальнення існуючих відомостей не здійснилося б без досягнень музикознавців
у цій царині2. Спираючись на українську наукову літературу, направимо
фактологічний матеріал у русло запропонованої нами теми дисертації, обираючи
з великої кількості інформації тільки найсуттєвіші деталі.
Так, у Львові протягом декількох років у різний час офіційно3 викладали
Є. Гаша (1922–1923; ЛМІ), В. Коханьський (1906–1907; ЛМІ), Ю. Пуліковський
(1904–1905; ЛМІ) та Є. Щедрович-Ганкевич (1907–1909; ВМІЛ). Перші троє
навчались у класах О. Шевчика та Л. Ауера, а Ю. Пуліковський, у свою чергу,
пізнавав мистецтво скрипкової гри спершу у М. Вольфсталя, потім у О. Шевчика
1

Попри наявність інформації про історію розвитку скрипкового мистецтва в Україні, деталі щодо «родоводу» та
років життя певних музикантів відсутні.
2
Відмітимо низку наукових робіт Ю. Волощука [41-45], в яких автор розглядає окремі аспекти з історії
виконавства, педагогіки, навчальних закладів у різних регіонах країни.
3
Зауважимо, що наведені факти – це тільки підтверджені історичні відомості. На наш погляд, справедливо
припустити наявність консультативних чи приватних уроків, які могли давати дані та інші приїжджі музиканти.
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та Й. Йоахіма [42, с. 23, 34; 103, с. 104-105; 104, с. 297]. Всі названі приїжджі
скрипалі передавали в цілому одні й ті самі традиції, проте особливості їх змісту
та поширення були неоднакові, що вже дозволяє оцінити тісне сплетіння та
взаємопроникнення різноманітних знань. Окреслене було притаманно і тим
музикантам, які працювали у Львові довше. Наприклад, О. Москвичів (1888–
1974) викладав у ВМІЛі в період 1928–1939 років та виховав низку
високопрофесійних українських скрипалів, зокрема, О. Деркач (1924–2004),
Є. Козулькевича (1904–1974), Ю. Криха (1907–1993) та Є. Цегельського (1912–
1989) [41, с. 13; 42, с. 40]. Сам О. Москвичів1 отримав освіту в школах
С. Барцевича та Л. Ауера [42, с. 13; 115], що, з огляду на вищенаведений
«родовід», сприймається символічним, адже С. Барцевич, як і О. Шевчик, є
«онуком» М. Мільднера. Не менш відомий серед викладачів ВМІЛу був і
Є. Перфецький (1882–1936). За багаторічну педагогічну діяльність (1908–1914;
1918–1936) він підготував таких музикантів, як І. Косинін (1883–1959),
Р. Криштальський (1899–1963), Р. Придаткевич (1895–1990) та інших [41, с. 14;
42, с. 40; 103, с. 105]. Є. Перфецький2 почав свій творчий шлях під керівництвом
А. Вронського та А. Шнабля (вихованець ПК) у КМДТМ3, а продовжив – у
класах Ю. Свертки, О. Шевчика та П. Фішера у Відні, водночас граючи там у
симфонічному оркестрі під орудою О. Недбала4 [41, с. 12; 42, с. 34; 103, с. 105].
Таким чином, більшість видатних викладачів Галичині у 1904–1939 роках
були вихідцями, як правило, з декількох шкіл, що передбачає три етапи
перетворення інформації: 1. Індивідуальне сприйняття знань від кожного з
вчителів; 2. Їх синтез, у тому числі з урахуванням власного набутого досвіду;
3. Трансляція вибудованої цілісної інформаційної системи. Вчителювання таких
музикантів у спільних просторово-часових умовах обумовлювало формування
1

Судячи з наведених Ю. Волощуком даних, репертуар О. Москвичіва-виконавця, на відміну від віртуозної
направленості сучасників, був багатовекторним (складався з творів Х. Глюка, віденських класиків, Н. Паганіні,
П. Чайковського, Ц. Франка), скрипаль володів різними гранями виразового потенціалу інструменту [42, с. 13].
2
Як зазначає Ю. Волощук, Є. Перфецький був скрипалем віртуозно-романтичної спрямованості; мав гарний,
співочий звук, досконалу техніку та широку палітру виразових засобів [41, с. 13; 42, с. 37].
3
Молодий скрипаль міг увібрати традиції скрипалів з інших європейських-шкіл, адже, згідно з відомостями
Ю. Волощука, серед наставників закладу були С. Кребс (інститут Капета в Парижі) та Й. Фінкельстейн (КГМТПМТ; Берлінська консерваторія) [42, с. 19].
4
Крім того, Є. Перфецький отримав дипломи юриста Львівського та Віденського університетів [103, с. 105; 115].
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єдиної локальної «бази знань», тобто традиції. Сказане відбивається у
випускниках консерваторій, які продовжували вчителювати в Україні.
Так, Ю. Крих після закінчення навчання починає педагогічну (ВМІЛ) та
виконавську практику. У 1934 році він бере участь у конкурсі в Парижі з
головуючим Ж. Тібо у журі. Хоча Ю. Крих і не зайняв призових місць, але
пройшов усі три тури (у фіналі залишилось 13 скрипалів із 360), що свідчить про
високу професійність музиканта. Не випадково його зараховують до Вищих
мистецьких курсів інтерпретації (Париж), де по суботах він, як і інші студенти,
грає сольний концерт, кожен раз із новою програмою. Після повернення до
України Ю. Крих веде активне концертне життя та викладає у тернопільській
філії ВМІЛу1 [41, с. 23-24; 318, с. 216-217]. Інший вихованець О. Москвичіва –
Є. Козулькевич (спершу навчався у М. Вольфсталя), відзначився як талановитий
соліст, ансамбліст та наставник. За спогадами його колеги та учениці,
Є. Козулькевич завжди ставив у пріоритет розкриття художнього змісту
композиції та прищеплював розуміння взаємозв’язку використовуваних навичок
та прийомів із музичним образом; умів зацікавити, підбадьорити вихованців та
терпляче ставився до їх недосконалостей [171].
Серед випускників-українців були і ті, хто успішно концертував та
працював за кордоном, пропагуючи вітчизняне скрипкове мистецтво. Наприклад,
учень Ю. Цетнера (вихованець М. Вольфсталя та О. Шевчика) – Б. Сарамага
(1905–1975), спочатку емігрував до Німеччини, виступаючи там в амплуа соліста
та концертмейстера, а, переїхавши до США у 1951 році, почав викладати, у тому
числі в українських ВНЗ (Український музичний інститут, Українська вища
музична школа) [42, с. 12; 130, с. 108]. Вихованець І. Левицького (клас
Ю. Цетнера) та О. Москвичіва – Є. Цегельський, удосконалювався в учня
О. Шевчика – І. Фельда, у Празі; там захистив докторську дисертацію «Чехи і
галицько-українська музика ХІХ століття». Після трирічного вчителювання у
Перемишлі (1936–1939; філія ВМІЛу) також вирушає до США [41, с. 24-25; 103,

1

Пізніше працював у Львівській (1944–1950) та Київській (1950–1958) консерваторіях [20].
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с. 106-107]. Найбільш відомим українським скрипалем того часу слід назвати
Р. Придаткевича. Закінчивши ВМІЛ у класах А. Должицького (вихованець
Ф. Якля), Є. Щедрович-Ганкевич та Є. Перфецького, він виїздить до Відня, де
вчиться у Ю. Свертки та О. Шевчика, а трохи пізніше – у К. Флеша. У 1923 році
емігрує до США, де продовжує освіту в американських установах і веде
виконавську, композиторську, наукову та громадську діяльність [41, с. 14-15; 42,
с. 40; 103, с. 105-106].
Як бачимо, львівська школа формувалася завдяки педагогічній практиці
багатьох музикантів, котрі транслювали певною мірою спільні уявлення,
оскільки головними джерелами запозичень були школи Л. Ауера та О. Шевчика
(див.: додаток В, рис. 3.1). Однак індивідуальне передавання отриманих від
даних митців знань кожним скрипалем, постійний обмін досвідом між ними,
обумовили створення власної інформаційної скарбниці та виховання українських
виконавців і наставників, які продовжували передавати естафету як у вітчизні,
так і за її межами1. Не випадково скрипкове мистецтво Галичини другої
половини XIX – початку XX століття зацікавлює музикознавців, адже
«розмотування» своєрідного «клубка» переплетених традицій вимагає окремих
детальних досліджень з висвітленням творчої біографії тієї чи іншої особистості.
Схожий еволюційний шлях проходив і в Одесі, оскільки головними
педагогами-«донорами»

в навчальних

закладах

були

учні

Л. Ауера

та

О. Шевчика. Проте у чорноморській Пальмірі процеси інформаційного обміну
мали свої відмінні риси. Конкретизуємо останні, спираючись на існуючі в
літературі факти [13; 43; 158; 159; 262; 264; 324; 326 тощо]. Так, професійна
музична освіта у місті була представлена загалом однією установою Одеського
відділення ІРМТ (ОВІРМТ) – музичними класами, відкритими у 1886 році2, на

1

Із даної позиції, здається символічним подальший викладацький склад ЛДК, представники якого (зокрема,
О. Дичко, Д. Лекгер, П. Макаренко та В. Стеценко) відбивають аналогічні спадкоємні зв’язки, хоча і в іншому
часовому періоді та зі своїми особливостями (див.: додаток В, рис. 3.2).
2
Першими подібними навчальними закладами були відкриті у 1866 році дві музичні школи – Товариства
любителів музики (ТЛМ) та Товариства витончених мистецтв (ТВМ). Трьома роками пізніше кожну з них бере
під свою опіку ІРМТ, а вже у 1870 році ТЛМ та Філармонічне товариство об’єднуються в ОМТ (Одеське музичне
товариство). Хоча ОВІРМТ відкрилося у 1884 році, однак протягом двох років відділення не діяло. У 1886 році
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основі яких пізніше сформується музичне училище (1897) та консерваторія
(1913) [262, с. 319–327]. Подібна централізація обумовлювала більш тісний
творчий контакт між наставниками. На відміну від Галичини, де більшість
приїжджих музикантів транслювала отриману від декількох вчителів інформацію
вже у синтезованому вигляді, в Одесі учні видатних педагогів представляли, як
правило, одну конкретну школу, а періоди їх викладання можна умовно
розділити на два етапи. Перший, пов’язаний із діяльністю вихованців Л. Ауера –
К. Гаврилова (1862–1933), Б. Мироненка, Е. Млинарського (1870–1935) та
П. Пустарнакова (1861–1891). Зокрема, К. Гаврилов (працював у 1892–1894 та
1915–1922 роках) підняв популярність скрипки серед абітурієнтів, адже
інструмент досить довго був поза інтересів молодих одеситів [43, с. 59]. Інший
послідовник відомого угорця – Е. Млинарський, за чотири роки перебування в
місті (1894–1898) підготував низку високопрофесійних скрипалів. Деякі з них
безпосередньо брали участь у вибудовуванні української школи. Наприклад,
П. Коханьський (1887–1934), Я. Магазинер (1883–1941) та Н. Скоморовський
(1882–1925) вчителювали у Київській консерваторії. Серед учнів Е. Млинарського
був і легендарний педагог XX століття – П. Столярський. Як видно, вихованці
Л. Ауера заклали перші цеглини у інформаційний фундамент одеської школи1.
Другий

етап

становлення

останньої

співвідноситься

з

періодом

наставництва представників чеського скрипкового мистецтва. Більшість із них, а
саме Й. Перман (1871–1934), О. Фідельман (1878–1940), Ф. Ступка (1879–1965)
та Я. Коціан (1883–1950), були вихованцями О. Шевчика. Так, Й. Перман за довгі
роки праці в місті (1898–1934) навчав, зокрема, майбутніх професорів Одеської
консерваторії – Ф. Макстман (1896–1951), Л. Лемберського (1901–1993?) та
М. Грінберга. Й. Перман завжди зосереджував увагу учнів на залежності techne
зачиняється школа ТВМ, залишаючи класи ОВІРМТ єдиним осередком професійної музичної освіти (не беручи
до уваги приватні школи) [262, с. 319–327].
1
Безсумнівно, до названих скрипалів в Одесі працювали й інші музиканти, зокрема, Л. Гольда, І. Кузьмінський,
Г. Соколов, М. Франк (учень Я. Донта), К. Бабушка [158, с. 10; 262, с. 320; 311, с. 52; 324, с. 277-278], котрі
відіграли свою роль у підготовці соціуму до прийняття знань. Проте не всі з них (наприклад, М. Франк та
К. Бабушка) вели цілеспрямовану педагогічну діяльність, а інші, судячи з малої численності учнів у перші роки
функціонування класів при ОВІРМТ (6-8 дітей [43, с. 59]), не змогли створити цілісної системи передання
досвіду, чого не скажеш про вихованців Л. Ауера, згуртованих в одній навчальній установі.
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від художнього змісту твору, а тому формування вільного від будь-яких обставин
виконавського апарату було одним з його головних дидактичних завдань [159,
с. 105-106;]. Не менш вагомий внесок у створення школи в Одесі зробив
О. Фідельман, який після навчання у О. Шевчика удосконалювався в Лейпцизькій
консерваторії під керівництвом А. Бродського. Протягом вчителювання в місті
(1896–1907) він викладав скрипку вже згаданим Н. Скоморовському та
Я. Магазинеру. Саме О. Фідельман був першим педагогом двох відомих
виконавців XX сторіччя – М. Ельмана (1891–1967) та Н. Бліндера (1889–1965)1.
Разом із названими постатями вів свій клас і Й. Карбулька2 (1866–1920) –
учень А. Бенневиця та Й. Йоахіма. На наш погляд, чеський музикант зіграв
ключову роль у житті свого вихованця П. Столярського, «своєчасно» прибувши
до Одеси, хоча і перебував в місті всього чотири роки (1896–1901).
Підтвердження висунутій думці знаходимо у специфіці педагогічного підходу
Й. Карбульки. Він мав неабиякий талант виявляти діапазон здібностей дитини та
обирати траєкторію її розвитку з найвищим ККД [264, с. 160-161; 326], чим, як
відомо, прославився і П. Столярський. Цей факт не нівелює природних даних
останнього, проте вплив Й. Карбульки здається вирішальним, адже систематично
займатися з професійним вчителем П. Столярський почав лише в 15 років у
Варшаві (приватно у С. Барцевича), тобто у 1886 році, а закінчив музичне
училище ОВІРМТ у 1900 році [43, с. 62; 286, стп. 295]. Що стосується діяльності
самого «одеського діагноста», то вона широко висвітлена у різноманітних працях
та інтернет-ресурсах, а її успішність підкріплюється сузір’ям видатних
випускників. Виходячи з контексту міркувань, важливо зазначити, що у
приватній школі П. Столярського (заснована у 1911 році) працювала низка

1

За інформацією Н. Брандта (Nat Brandt), О. Фідельман сприяв розкриттю індивідуальності учнів та уникав будьякої механізованої віртуозності, відкриваючи їм багатство образного змісту музики, чим заохочував до
саморозвитку [366, с. 69-71].
2
Доповнимо, що Й. Карбулька, Я. Коціан, Е. Млинарський, Й. Перман, Ф. Ступка та О. Фідельман в різний час
виступали в одному квартеті, заміщуючи один одного на різних партіях скрипок чи альта [43, с. 60-61; 158, с. 15].
Наведемо декілька складів: Е. Млинарський – О. Фідельман – Й. Карбулька – О. Вульфіус; Й. Карбулька –
О. Фідельман – Й. Перман – О. Вульфіус; О. Фідельман – Ф. Ступка – Й. Перман – Л. Зеленка; Я. Коціан –
Ф. Ступка – Й. Перман – Л. Зеленка [311, с. 102, 196].

143
викладачів з училища-консерваторії ОВІРМТ, тому в цілому взаємодія між
скрипалями в Одесі проходила в спільних умовах.
Більшість

послідовників

приїжджих

музикантів

продовжували

та

розвивали їх ідеї в рідних установах. Наприклад, Ф. Макстман, за словами
О. Станка, передавала перейняті від Й. Пермана традиції в стінах alma mater
[282, с. 101]. Як і її наставник, вона прищеплювала учням гармонійну єдність
технічного та художнього, підпорядкованість прийомів образному змісту твору
[там само, с. 102]. В. Мордкович (1906–1992), у свою чергу, популяризував
досягнення П. Столярського, у якого навчався з п’яти років. Він успадкував від
свого педагога не лише систему знань в цілому, а й вміння зацікавити, заохотити
до роботи, «спрогнозувати індивідуальні особливості майбутнього музиканта»
[124]. Учнями П. Столярського можна вважати Л. Лемберського та М. Грінберга,
оскільки вони були його асистентами і в школі, і в консерваторії [43, с. 61; 177;
249, с. 206]. Кожен із них зробив свій внесок у передачу естафети знань:
Л. Лемберський у царині скрипкового мистецтва (серед учнів відомий
виконавець XX століття – М. Вайман), М. Грінберг – альтового.
Низка вихованців одеських музичних закладів пропагувала отриманий
досвід і за кордоном. Зокрема, Н. Бліндер після удосконалення майстерності у
А. Бродського (у Росії, а потім у Великій Британії) повертається до Одеси та стає
професором рідного ВНЗ (1913–1921). У 1922 році К. Ігумнов запрошує
Н. Бліндера вести клас скрипки у Московській консерваторії (МК). Паралельно
виконавець починає активно гастролювати містами Східної Європи, Середньої
Азії та Японії. Вже у 1928 році він емігрує до США, де стає наставником
всесвітньовідомого І. Стерна [298, с. 199-201]. Схожа доля спіткала й учня
Н. Бліндера – Е. Ортенберга (1900–1996), який починав пізнавати основи
скрипкової гри у школі П. Столярського. Як і Н. Бліндер, Е. Ортенберг викладає
спочатку в alma mater, а потім у МК. Протягом сімнадцяти років (1924–1941) він
працював у Європі (Німеччина, Франція), а потім виїхав до Нью-Йорку та
продовжував концертну і педагогічну діяльність [288, с. 199-201].
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Отже, одеська скрипкова школа формувалася на основі різних традицій,
більшість з яких транслювали вихованці Л. Ауера та О. Шевчика (див.: додаток
В, рис. 3.3). Хоча їх практика в місті розмежовується на два етапи, проте синтез
знань, які вони передавали, здійснювався через спільних учнів та безпосередньо
у періоди одночасного їх вчителювання в одних і тих самих навчальних закладах
(див.: додаток В, рис. 3.4). Таким чином, становлення української школи
реалізувалося через унікальні умови кожного регіону, тобто єдиний еволюційний
поштовх передбачив відповідний резонанс, а тому й ідентичні у своїй суті
результати – міжнаціональний характер інформаційного фундаменту. Сказане
однаковою мірою стосується і Києва.
Розвитку школи в столиці були притаманні спільні риси з процесами у
Львові та Одесі. З одного боку, вплив систем О. Шевчика та Л. Ауера в місті мав
певною мірою поетапний характер, з іншого боку, працюючі в Києві педагоги
репрезентували вже синтез розмаїтих знань. Разом з тим, формування школи в
даному культурному осередку має свої особливості. Однією з них слід назвати
безпосередню роботу О. Шевчика в музичному училищі ІРМТ1 з 1875 по 1892
роки [194; 196; 199-210; 213-216]. Скрипаль відіграв значну роль у формуванні
регіональної школи, так само, як і Київ у творчому зростанні видатного чеха. Поперше, у місті О. Шевчик отримав чималий виконавський досвід, граючи
однаково успішно як соліст та ансамбліст; маестро, як свідчать звіти КВІРМТ
[194; 196; 199-200; 201-207; 213-216], був відповідальний за квартетні зібрання2.
По-друге, саме зі столиці, судячи з наявних даних [71, стп. 315; 311, с. 208], він
розпочав систематичну педагогічну діяльність3. Наслідком останньої стало
створення першого методико-практичного збірника – «Школа скрипкової
техніки» op. 1, опублікованого у Празі (1881) [411], та виховання майбутніх
1

Київське відділення ІРМТ (КВІРМТ) почало свою діяльність у 1863 році, а музична школа (по суті, музичне
училище, хоча і отримало офіційну назву в 1883 році) – у 1868, на основі гуртка музикантів-любителів,
працюючого з 1862 року [105, с. 33, 48; 194-196; 197-200; 213-214]. Як і в Одесі, реорганізація установи у
консерваторію відбулася 1913 року [див.: 105, с. 63, виноска 173].
2
Доречно згадати, що у 1883 році у місті гастролював Е. Ізаї [214, с. 41], на концерті якого О. Шевчик грав
партію другої скрипки при виконанні з видатним бельгійським скрипалем Сьомого квартету (op. 59 № 1, F-dur)
Л. Бетховена [там само].
3
Не виключено, що до цього часу скрипаль надавав приватні уроки.
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викладачів як українських, так і закордонних музичних навчальних закладів. У
київському

класі

О. Шевчика

вчилися,

зокрема,

вже

згадані

раніше

В. Коханьський та О. Фідельман. Серед інших його відомих учнів слід назвати
Р. Глієра1, С. Каспіна, М. Сікарда та М. Сербулова [139; 203; 207; 216]. Деякі з
вихованців О. Шевчика продовжували пізнавати скрипкове мистецтво у відомих
західноєвропейських та російських установах. Так, М. Сікард (1867–1937) після
Києва від’їжджає до Франції, де займається в класі Л. Массара у Паризькій
консерваторії (1884–1886), яку блискуче закінчує з «Першою премією» (Premier
Prix2); удосконалюється у Й. Йоахіма в Берліні [106, с. 298; 139, стп. 965; 419,
с. 174]. Згодом повертається до Києва, де за рекомендацією О. Шевчика стає
педагогом музичного училища (1892–1893)3 [106, с. 327; 208, с. 4 (1-ша паг.);
209, с. 4 (1-ша паг.)].
М. Сікард – не єдиний, хто транслював у київському училищі європейські
традиції. Так, одним із перших таких музикантів був С. Таборовський (1830–
1890). Після закінчення університету в Петербурзі, де він брав уроки у
А. В’єтана, С. Таборовський вчився у Брюссельській консерваторії в класі
Ю. Леонара4 [293, стп. 929]. Після приїзду до Києва (1863) він став членом
КВІРМТ та навіть входив до складу дирекції. У цілому С. Таборовський зіграв
важливу роль у підготовці внутрішніх умов для становлення у столиці
професійного навчання. В училищі КВІРМТ працював (1894–1897) і випускник
Віденської консерваторії – Отто Гіппауф5 [210, с. 35 (1-ша паг.); 211, с. 13 (1-ша
паг.); 212, с. 12 (1-ша паг.)]. Тим часом, деякі з київських педагогів отримували
1

Додамо, що творчість Р. Глієра відбиває в собі специфіку становлення української скрипкової школи. Відповідні
спостереження представлені у статті автора [152].
2
Узагальнюючи дані з цього приводу [370; 378], уточнімо, що студенти консерваторії кожні два роки грали
своєрідний конкурс (по суті, випускний екзамен) та отримували відповідні дипломи. Premier Prix – це найвища
нагорода, яка слугує показником високого професіоналізму музиканта, точніше – художника, у цілому [378]. У
свій час дану премію отримували Ф. Абенек, Г. Венявський (в 11 років), Ф. Крейслер, М. Марсік, Ж. Невьо,
Ф. Ондржичек та інші [419, с. 173-175].
3
М. Сікард не залишає концертних підмостків та виступає в різних амплуа. Високий професіоналізм і
майстерність виконавця не залишились непомітними, і у 1913 році його запрошують професором до
Амстердамської консерваторії [158, с. 13]. За словами Б. Котлярова, М. Сікард не менш успішно займався
композиторською практикою. Його спадщина налічує концерт і п’єси для скрипки, фортепіанні та оркестрові
твори, обробки українських народних пісень, танців тощо. М. Сікард зробив перекладення Другої фортепіанної
рапсодії М. Лисенка, а останній, у свою чергу, присвятив скрипалеві «Елегійне капричіо» [139, стп. 965].
4
Згідно з даними О. Антонець, серед наставників С. Таборовського був і Ап. Контський [10, с. 41].
5
На жаль, даних про його творчий та життєвий шлях знайти не вдалось.
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західноєвропейські знання в стінах російських ВНЗ. Наприклад, протягом року
(1893–1894) у столичному закладі вчителював вихованець Г. Венявського по
Петербургу – В. Салін (1842–1907) – скрипаль із блискучою технікою, яскравим
та гарним тоном [209, с. 4 (1-ша паг.); 349, стп. 823]. Значущий внесок, за
свідченням учених [55; 328; 350], у формування школи в місті зробив М. Ерденко
(1885–1940) – учень Я. Гржималі та Е. Ізаї1. Перебуваючи у місті, він
продовжував активно концертувати, займався організаторською діяльністю та
викладав (1910–1922). М. Ерденко противився натаскуванню та культивував
самостійність у вихованців; приділяв особливу увагу камерному та оркестровому
музикуванню [328, с 6].
У столиці передавалися знання і з системи енергоінформаційного обміну
Л. Ауера. Всі з учнів останнього – майбутні київські наставники, ще до приїзду у
Петербург представляли одну або декілька шкіл. Одним із них був випускник
училища КВІРМТ за класом І. Водольського2 – О. Колаковський (1856–1912)
[195, с. 9]. Перш ніж вчителювати в alma mater та власній школі (1897–1906), він
активно гастролював по Європі та Росії, працював солістом та концертмейстером
різних оркестрів (у тому числі Большого театру), вів педагогічну практику в МК
[314; 343, стп. 866]. З кінця 1910-х років у столиці починають викладати інші
послідовники школи Л. Ауера – Д. Бертьє (1882–1950), П. Коханьський,
Я. Магазинер та Н. Скоморовський. Так, П. Коханьський, після Е. Млинарського,
вчився у С. Томсона (див.: додаток Б, с. 253); концертував по європейських
містах; був наставником у Варшавській (1907–1914), Петербурзькій (1916–1918)
та

Київській

(1919–1920)

консерваторіях.

За

цей

час

здружується

з

К. Шимановським та С. Прокоф’євим і консультує їх при створенні скрипкових
творів; неодноразово виступає в дуеті з М. Ерденко [55, стп. 19; 328, с. 6-7; 348,
с. 184-187]. З 1924 року П. Коханьський продовжує передавати свій досвід, але
вже в стінах Джульярдської музичної школи у Нью-Йорку [345, стп. 19].
1

У бельгійського скрипаля він займався у 1911 році, коли вже вів клас скрипки в київському училищі [55,
стп. 543].
2
За даними з різних джерел, І. Водольський (в афішах значився як А. І.) закінчив ВМІ (Варшавський музичний
інститут). Серед його київських вихованців був Й. Котек – відомий скрипаль, друг та творчий консультант
П. Чайковського [44, с. 117; 105, с. 46; 106, с. 250; 146, с. 362; 344, стп. 14].
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Я. Магазинер, у свою чергу, продовжив здобувати освіту в Лейпцизькій
консерваторії у Г. Зітта (учень М. Мільднера та А. Бенневиця), а потім у
Петербурзі в класі учня Л. Ауера та Й. Йоахіма – О. Налбандяна. За період
роботи у Київській консерваторії (1922–1941) Я. Магазинер виховав низку
високопрофесійних виконавців та педагогів – Н. Будовського, О. Вайсфельда,
В. Зельдіса, Б. Притикіну [279; 328, с. 12]. За словами С. Юсова, педагог
допомагав учням цілісно сприйняти твір з урахуванням особливостей всіх його
складових (форма, гармонія, динаміка тощо); пропонував найдоцільніші
аплікатуру та штрихи, однак ніколи не нав’язував своєї точки зору; постійно
удосконалював власні методи та цікавився передовими здобутками у царині
музичної педагогіки і методики [328, с. 11–12]. Разом з Я. Магазинером, хоча і не
довго (1920–1925), працював наслідувач «прогресивних традицій школи
Л. Ауера» [328, с. 8] Н. Скоморовський (1882–1925). Як свідчать спогади його
учня Н. Шварца, заняття завжди супроводжували дружня атмосфера та творчий
підхід

у

цілому;

сам

Н. Скоморовський

постійно

підтримував

чудову

виконавську форму, а тому його демонстрації мали неабиякий ефект у процесі
передавання знань [там само]. З класу викладача вийшли відомі українські
музиканти – К. Михайлов, Н. Рахлін, Л. Шаргородський. Серед названих
київських наставників особливе місце займає фігура Д. Бертьє. Синтезувавши у
своїй педагогіці передові досягнення С. Барцевича та Л. Ауера, він виховав
сузір’я видатних виконавців і вчителів, зокрема, О. Кравчука, В. Стеценка,
О. Пархоменко, Ю. Ситковецького, А. Штерна [52]. «Школа Бертьє – зазначає
С. Юсов, – це <…> школа глибокого вивчення мистецтва, виховання
справжнього артистизму, високих моральних принципів» [328, с. 10]. За
спогадами В. Стеценка, на заняттях він органічно поєднував сувору дисципліну
та увагу до прагнень учнів; постійно нагадував про важливість підпорядкування
будь-якого techne художньому образу [там само, с. 9]. Не менш значуще місце у
роботі Д. Бертьє займала громадська діяльність. Разом з Я. Магазинером, він
ініціював створення в Києві школи-десятирічки [279; 328, с. 10].
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Отже, становлення скрипкової школи в столиці має спільні та відмінні
риси в порівнянні з розглянутими містами. Єдиний принцип формування
вітчизняної системи енергоінформаційного обміну реалізувався крізь призму
специфічних умов даного культурного осередка (див.: додаток В, рис. 3.5). Схожі
еволюційні процеси були властиві й Харкову. Питанням розвитку скрипкового
мистецтва у ньому присвячена низка наукових праць. Одні з них [17; 19; 138;
320-322; 323; 325 тощо] зосереджені на житті та творчості окремих особистостей,
інші – висвітлюють загальну історичну картину [126-127; 158; 182; 295]. Наразі
ж не вдалося знайти дослідження, котре б давало змогу усвідомити
міжнаціональний характер фундаменту харківської школи, що відбиває типовий
для всієї України синтезуючий тип засвоєння різнорідного досвіду. Окреслена
дія

«закону

аналогії»

підтверджується

й

розвитком

вітчизняного

віолончельного мистецтва. Зокрема, О. Зав’ялова зазначає, що «харківська
віолончельна школа засновувалася на кращих європейських та російських
виконавських традиціях» [98, с. 14]. З цих причин, подальші міркування зі
зверненням до існуючої літератури мають на меті осмислити як «велике»
проявляється у «малому» через його неповторні внутрішні обставини.
Професійна музична освіта у Харкові, як і в Одесі та Києві,
концентрувалася у навчальних закладах ІРМТ – музичних класах (1871),
реорганізованих в училище (1883), а потім у консерваторію (1917)1. За аналогією
до інших великих українських міст, головними трансляторами знань та досвіду в
стінах даних установ були представники шкіл чеських скрипалів та Л. Ауера.
Серед таких наставників, насамперед, відзначимо С. Неметця (1825–1892) та
К. Горського. Хоча вони викладали при Харківському відділенні ІРМТ
(ХВІРМТ) у різний час, проте кожен із них зробив вагомий внесок в окремі
періоди становлення харківської школи. Зокрема, К. Горський – учень двох
видатних метрів (Ап. Контського та Л. Ауера), успішно вів у Харкові

1

Важливу роль у підготовці умов для появи даного відділення зіграли відкриті у 1805 році музичні класи при
Харківському університеті та дворічне функціонування Музичного товариства (МТ; 1864–1866), заснованого за
ініціативи С. Неметця [126, с. 115–116].
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багатовекторну творчу діяльність (1890–1913) та став найвідомішим серед
дореволюційних скрипалів у місті. Згідно зі звітами ХВІРМТ [219-234; 243-246],
К. Горській був постійним учасником концертів як в амплуа соліста, так і
ансамбліста (тріо, квартети, квінтети тощо)1. Однак найбільш значущою в
контексті аналітичних роздумів здається педагогічна практика скрипаля. До
приїзду у Харків він вже мав досвід у даній царині, адже викладав у Саратові,
Пензі, Тифлісі (Тбілісі). На жаль, відомостей щодо специфіки роботи
К. Горського зі студентами знайти практично не вдалося. Автор інтернет-статті,
також спираючись на відсутність будь-яких методичних доробків та видатних
імен поміж його вихованців, припускає, що як наставник він був досить
педантичним, а його вимоги до учнів – «непомірно високі» [17]. Дійсно, судячи
зі спогадів І. Букініка, подібну «планку» ставив К. Горський і для себе2.
Тим часом, «невідомість» учнів скрипаля, з одного боку, не зовсім
відповідає дійсності, а з другого, – стосується більшою мірою саме харків’ян,
оскільки деякі з його вихованців успішно продовжували навчання та працювали
за кордоном. Наприклад, М. Пушечніков та Б. Калюжний удосконалювали
майстерність у МК [141, с. 40-41; 229, с. 136-137], К. Матусова, Я. Епштейн та
В. Фельд – у Петербурзькій консерваторії [141, с. 44-45; 229, с. 136-137];
Т. Парманін і О. Канєвський грали в оркестрі Маріїнського театру північної
Пальміри [229, с. 134-137]. Знаковою є постать ще одного вихованця
К. Горського – О. Заславського (1876–1924). Після закінчення училища при
ХВІРМТ, він від’їздить до Відня3, де вчиться у Я. Грюна, ім’я якого здебільшого
1

Його репертуар включав різножанрові твори багатьох композиторів – від Й. С. Баха та В. А. Моцарта до
П. Сарасате та А. Рубінштейна; йому довіряв прем’єрні виконання своїх композицій П. Чайковський [116, с. 65;
219-234; 243-246]. Грав К. Горський і власні доробки.
2
Під час підготовки до виступу, де йому належало грати Скрипковий концерт П. Чайковського під орудою
автора, соліст вагався, чи варто виконувати цикл повністю, та врешті зіграв перед публікою тільки першу частину
[26-27].
3
Згодом музикант вирушає до США, де стає концертмейстером Нью-Йоркського та Російського симфонічних
оркестрів, створює Тріо-клуб імені Ф. Мендельсона («Mendelssohn Trio Club»), «Нью-Йорк тріо» («New York
Trio») та «Квартет Заславського» (Saslavsky String Quartet) і паралельно веде викладацьку практику [360, с. 397;
404]. За словами Ф. Мартенса (Frederick Martens), О. Заславський продовжував традиції Ф. Давіда, Л. Массара,
Л. Ауера та Я. Грюна [404]. Якщо з Л. Ауером його «пов’язує» навчання у К. Горського, а з Л. Массаром – у
А. Шпора (про нього буде написано далі), то зв’язок О. Заславського з Ф. Давідом виявити не вдалося. Проте
першим вчителем скрипаля в училищі був А. Пестель [240, с. 27], який, за даними звіту ХВІРМТ, є випускником
Лейпцизької консерваторії [141, с. 13], де з 1843 по 1873 роки саме працював Ф. Давід. Беручи до уваги
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маловідоме сучасним скрипалям. Проте значущість досвіду даного педагога
підкріплюється, з одного боку, його навчанням у Й. Бема, а з іншого, –
підготовкою визначного майстра XX століття – К. Флеша. Серед учнів
К. Горського

також

назвемо

відомого

композитора

І. Дунаєвського

та

А. Свірського – майбутнього харківського викладача та альтиста квартету імені
Ж. Вільйома [233, с. 69; 234, с. 69-70; 321, с. 164]. Таким чином, розглянуті
деталі щодо вихованців польського скрипаля дозволяють констатувати, що він
успадкував від своїх вчителів найкращі досягнення в царинах виконавської та
педагогічної практики, а його довготривала робота в училищі ХВІРМТ сприяла
розповсюдженню даних традицій, формуванню полів конвергенції та підготовці
внутрішніх умов для появи регіональної школи.
Сказане однаково стосується і діяльності талановитого, але менш знаного
музиканта – С. Неметця. Якщо опису життєвого та творчого шляху К. Горського
присвячений цілий збірник статей [138], то особистість даного скрипаля
детально висвітлена тільки в роботах В. Щепакіна [311; 323; 325], хоча роль
С. Неметця в становленні харківської школи важко переоцінити. Спираючись на
інформацію дослідника та низку звітів ІРМТ, розглянемо деякі ключові моменти
з біографії чеського маестро та особливості його практики, зокрема,
педагогічної. Отже, С. Неметць – випускник ПК за класами видатних чеських
наставників – Ф. Піксіса та його учня М. Мільднера [253, с. 50; 323, с. 127]. На
межі 1840–1850-х років він стає професором в рідному ВНЗ [325, с. 127, 142], що
свідчить про високий професіоналізм скрипаля. У даний період він виступав як
соліст, грав у камерних ансамблях, оркестрі. Переїздивши до Харкова (1864),
С. Неметць продовжив свою різновекторну реалізацію і, як К. Горський,
постійно брав участь у концертних зібраннях у різних амплуа1 [217, с. 12-13; 218,
с. 13-16]. Енергійність митця, прагнення служити слухачам та послідовникам
вчителювання А. Пестеля у Харкові з 1882 року [141, с. 13], можна припустити, що А. Пестель – учень Ф. Давіда.
Крім того, праця Ф. Мартенса – це збірка інтерв’ю з різноманітними видатними скрипалями, а тому точність
даних про спадкоємність О. Заславського не викликає сумнівів.
1
Він успішно проявив себе у композиторській царині. Спадщина С. Неметця включає не тільки різножанрові
твори для скрипки (фантазії, балади, п’єси, у тому числі для скрипки solo), але й більш масштабні зразки
(симфонії, увертюру, композиції для хору та оркестру); він також написав оркестрову партію для хорів
М. Лисенка [323, с. 138-139].
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спонукало С. Неметця до невтомної праці та виконання різноманітних завдань.
Так, у 1864 році скрипаль, нагадаємо, ініціював відкриття МТ та входив до
складу дирекції; сприяв зміні в програмах концертів маловідомих доробків на
твори віденських класиків та романтиків, займався кадровими питаннями
(запрошував музикантів з-за кордону), врешті, жоден із концертів не проходив
без участі С. Неметця (як диригента чи соліста, ансамбліста) [126, с. 116; 323,
с. 128–129]. Навіть у період його перебування в Андріївці, куди він виїхав після
припинення функціонування МТ, маестро збирав у своєму маєтку музикантів, де
вони разом готувалися до нових виступів, писали музику тощо [323, с. 129]. У
1878 році С. Неметць повертається до Харкова та починає викладати в музичних
класах ХВІРМТ; стає диригентом та художнім керівником симфонічних
оркестрів Харківського університету (з 1882 року) та Харківського музичного
гуртка (з 1885) [323, с. 131, 133].
Не останнє місце у творчому житті скрипаля займала педагогічна практика.
Хоча у музичних класах ХВІРМТ С. Неметць пропрацював тільки 4 роки (1878–
1882) [141, с. 9–13], проте відкривши власну школу у 1882 році [311, с. 148], він
продовжував передавати знання та досвід, готувати майбутніх професіоналів,
«насичувати» простір якісною інформацією1. Педагогічні методи С. Неметця, на
наш погляд, мають багато схожих рис зі школами інших відомих наставників,
зокрема, П. Столярського – «правнука» М. Мільднера. У класі С. Неметця була
поширена практика спільного музикування, у тому числі унісонної гри [323,
с. 130]. Аналогічний спосіб, як відомо, використовував його одеський колега, що
не дивно, адже сам М. Мільднер приділяв подібній роботі посилену увагу [64,
стп. 598]. Разом з тим, С. Неметць залучав даний прийом не тільки при
повсякденних заняттях: ансамблі скрипалів успішно виступали у концертах і не
1

Найкращим свідоцтвом рівня С. Неметця-наставника є низка його вихованців, котрі удосконалювали свою
майстерність у Л. Ауера. Так, В. Вальтер, крім музичної, отримав гуманітарну освіту в Харківському
університеті. Закінчивши Петербурзьку консерваторію, виграв конкурс на вакансію концертмейстера
Маріїнського театру; став відомим і як соліст, камерний ансамбліст, «музичний письменник» та автор методичної
праці «Як вчити гри на скрипці» [294, с. 2; 323, с. 138; 325, с. 146]. Інший учень С. Неметця – Б. Каменський, був
концертмейстером оркестру Петербурзького відділення ІРМТ, першим скрипалем «квартету герцога
Мекленбурзького» [323, с. 138]. У чеського маестро навчався перший педагог Я. Хейфеця – І. Малкін [69, стп. 10;
217, с. 12]. Не має сумніву – харківський викладач зіграв важливу роль у майбутньому згаданих виконавців, адже
володів високопрофесійною системою навчання.
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тільки в складі двох чи чотирьох учасників1. Загалом, жодна програма
концертних зібрань ХВІРМТ не залишалася без номеру від вихованців чеського
вчителя. Коли ж маестро залишив посаду професора музичних класів та почав
працювати у власній школі, він кожного року влаштовував публічні екзамени, на
яких грали всі його учні різного віку, у тому числі і в амплуа піаністівконцертмейстерів [323, с. 132]. Варто також додати, що С. Неметць залучав у
педагогічній практиці

твори багатьох

композиторів (від

Й. С. Баха до

сучасників), чим збагачував учнів розмаїтим досвідом, «шліфував» їх смак та,
маючи на увазі сказане вище, розвивав у кожному високий рівень професійності і
культури в цілому [217, с. 9-12; 218, с. 8-12, 18-19; 323, с. 137]. На наш погляд,
С. Неметця можна вважати першим педагогом, який створив індивідуальну
скрипкову школу у Харкові.
Зосередженість уваги на таких історичних фігурах, як С. Неметць та
К. Горський, не випадкова, оскільки вони уособлюють загальну для всієї країни
специфіку спадкоємних зв’язків – ключову роль традицій чеської та російської
шкіл. Разом з тим, виходячи з єдиного принципу формування вітчизняної
системи енергоінформаційного обміну, у Харкові тією чи іншою мірою мають
простежуватися

«відбитки»

діяльності

О. Шевчика

та

його

школи.

За

відомостями вчених [71, стп. 315; 311, с. 208; 325, с. 164], видатний наставник
протягом року (1874–1875) працював в оркестрі (за В. Григор’євим –
концертмейстером, за В. Щепакіним – солістом) Харківського оперного театру.
Чи викладав в цей час О. Шевчик, на жаль, точно невідомо2. Якщо звернутися до
представлених у дисертації складових квадра-матриць, то зовнішні та внутрішні
умови не були однаково готові до реалізації О. Шевчика як наставника. Так, в
училищі на той час (1874–1876) працював В. Салін, який мав добру репутацію та
відгуки [141, с. 6; 325, с. 129; 349, стп. 823]. Ім’я О. Шевчика, у свою чергу, поки
1

Наприклад, згідно зі звітами ХВІРМТ [217-218], «Дует» Ш. Данкля грали 22 учні С. Неметця, Andante et Allegro
та Квартет Ф. Піксіса (обидва твори написані для 4-х скрипок) – 16, Етюд Ф. Давіда – 10. Його учні
демонстрували і свої можливості як солісти.
2
Хоча В. Григор’єв і зазначає про його педагогічну практику в харківському музичному училищі, однак в інших
дослідженнях з даного питання [126-127; 182; 311; 325], так само, як і в звітах ХВІРМТ [141], думка вченого не
підтверджується. Тим часом, виключати можливість надання видатним чехом приватних чи консультативних
уроків також недоцільно.
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не було відоме в музичному соціумі України чи Росії, до того ж скрипаль ще не
мав достатнього педагогічного досвіду. Інакше кажучи, приїзд чеського віртуоза
до Харкова стався «несвоєчасно». Однак один з його учнів – Ф. Сміт, все ж взяв
участь у вибудовуванні інформаційного фундаменту скрипкової школи в місті.
Ведучи свій клас у навчальних закладах ХВІРМТ (1916–1918), він активно
виступав як соліст та ансамбліст, демонструючи не тільки досконалу технічну
оснащеність, але й неперевершені звукові та виразові можливості [311, с. 179;
325, с. 163-164].
Зазначимо, що в 1910-ті у Харкові викладали і вихованці Л. Ауера. Серед
них назвемо Б. Левенштейна1 (займався також у О. Налбандяна, асистента
Л. Ауера) [182, с. 3; 237, с. 47; 250] та Й. Ахрона. Останній ще у Варшаві
пізнавав мистецтво скрипкової гри під керівництвом випускника Л. Массара –
І. Лотта (1840–1936) [62, стп. 333-334; 333, стп. 261]. Приїздивши до Харкова,
Й. Ахрон замінив К. Горського на посаді педагога скрипки (у нього продовжував
одержувати музичну освіту І. Дунаєвський), альта та камерного ансамблю [234,
с. 57; 235, с. 59; 236, с. 59; 237, с. 63]. Пліч-о-пліч із ним декілька років (1914–
1916) вів скрипковий клас учень К. Горського, син І. Слатіна – В. Слатін [236,
с. 51; 237, с. 47]. Як свідчить О. Кононова, після закінчення училища молодий
скрипаль удосконалювався у К. Флеша2 [126, с. 136], а тому до alma mater
повернувся збагачений передовими досягненнями двох видатних шкіл. Саме у
В. Слатіна навчався майбутній відомий харківський композитор Д. Клебанов
[236, с. 58; 237, с. 62].
В. Слатін був не єдиним, хто презентував у дореволюційному Харкові інші
європейські традиції. Так, протягом шести років (1882–1888) в училищі ХВІРМТ
працював випускник Лейпцизької консерваторії за класом Ф. Давіда – А. Пестель
[141, с. 13, 18; 404]. Музиканта високо оцінював М. Іпполітов-Іванов, який
1

На жаль, подробиць щодо творчості скрипаля знайти не вдалось.
Зауважимо, що за даними вченого серед учнів видатного німця (під час його роботи в Амстердамі), котрі
викладали в училищі ХВІРМТ скрипку, значиться К. Брінкбок, який також вів класи фаготу та контрабасу [126,
с. 126; 127, с. 33, 36]. Дійсно, К. Брінкбок брав участь у концертних зібраннях в складі квартету, де грав на альті
[233, с. 11; 234, с. 14; 235, с. 16]. Проте будь-які відомості щодо його роботи педагогом скрипки в звітах ХВІРМТ
[233-237] відсутні, так само, як і його причетність до школи К. Флеша. У них К. Брінкбок значиться лише як
викладач фаготу та контрабасу [там само]. Можливо музикант займався з учнями-скрипалями приватно.
2
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рекомендував А. Пестеля П. Чайковському як першого скрипаля для виконання
нового секстету композитора [116, с. 65]. Серед відомих харківських учнів
А. Пестеля назвемо О. Заславського та І. Букініка. Останній, після завершення
навчання, був наставником у Сумському реальному училищі, грав в Одеському
міському оркестрі, Харківському оперному театрі, неодноразово запрошувався
І. Слатіним до участі в концертних зібраннях ХВІРМТ, зокрема, у складі
оркестру чи квартету (разом із К. Горським, Й. Ахроном, В. Слатіним) [141,
с. 36-37; 229, с. 134-135; 233, с. 4; 235, с. 16; 241, с. 30]. Із Харковом пов’язане й
ім’я С. Дочевського-Александровича (?–1908) – вихованця Я. Гржималі та
Ф. Лауба [126, с. 120; 230, с. 55]. Хоча у 1884 році його запросили для
викладання дисциплін «теорія музики» та «сольфеджіо» (а, пізніше, й «історія
музики»), однак уже з другого півріччя він почав вести клас скрипки та альта
[238, с. 14-15]. Незважаючи на довгі роки роботи в училищі (1884–1908)
С. Дочевський-Александрович як педагог струнних інструментів значився не
завжди, загалом мав нечисленний клас, а його учні дуже рідко виходили на сцену
[219-229; 238-246], що не дивно, адже теоретичні предмети займали
першочергове місце в педагогічній практиці музиканта. Серед наставників
училища ХВІРМТ із видатним «корінням» майже непомітною є фігура Анрі
Шпора [141, с. 18, 20; 242, с. 32]. В існуючих наукових працях із даного
питання [126-127; 182; 311; 325 тощо] будь-які відомості щодо «родоводу»
скрипаля відсутні. Однак, в одному з номерів Харківських губернських
відомостей (ХГВ) вказується, що першими педагогами А. Шпора були Е. Вірт1 і
Сіллаж [187, с. 2]. Демонструючи неабиякі здібності, молодий віртуоз
привернув увагу голландського короля, який надав йому стипендію для
«закінчення <…> музичної освіти у Парижі під керівництвом відомого
проф[есора] Массарта» [там само]. А. Шпор брав активну участь у концертах
ХВІРМТ. Жоден із них, зокрема, у сезон 1888–1889 років, не проходив без нього

1

Учень М. Мільднера, перший помічник Й. Йоахіма та альтист у його квартеті [64, стп. 598; 404]. На думку
Е. Северна, Е. Вірт викладав краще за Й. Йоахіма [404], а відомий віртуоз А. Вільгельмі вважав Е. Вірта «кращим
вчителем свого покоління» (цит. за: [404]).

155
як в амплуа соліста, так і ансамбліста [242, с. 12-16]. Рецензія на один із таких
виступів характеризує його як високопрофесійного скрипаля з «густим, повним
тоном та чудовою технікою» [188, c. 2]1.
Таким чином, у дореволюційному Харкові, за аналогією до Києва,
приїжджі скрипалі, як правило, заміняли один одного на посаді викладача (див.:
додаток В, рис. 3.6). Із цих причин говорити про наявність та усталене
функціонування харківської скрипкової школи в даний період складно.
Доцільніше сприймати ці роки як фазу поступового накопичення та синтезу
різноманітних знань, підготовки музичного соціуму до сприйняття досвіду,
формування спадкоємних зв’язків та їх взаємодії. Вже після 1917 року розвиток
скрипкового мистецтва в місті переходить на новий виток еволюційної спіралі.
На

противагу

попередньому

«естафетоподібному»

принципу

діяльності

видатних скрипалів, для постреволюційного часу характерна їх спільна робота
як єдиного творчого колективу2, який, виховуючи працівників інших
навчальних установ міста (десятирічки3, училища, державних музичних шкіл),
вибудовував струнку ієрархічну структуру майбутньої регіональної школи.
Ключову роль у даному процесі зіграли талановиті наставники, транслятори
провідних традицій того часу – В. Гольдфельд (1893–1982), Е. Добржинець
(1889–1960), Й. Гольдберг (?–1941)4, А. Лещинський та Р. Клименська (1916–
2002). Саме з даними іменами пов’язані перші кроки функціонування харківської
скрипкової школи (див.: додаток В, рис. 3.8). Висунута думка ґрунтується на
логічних висновках, зроблених на основі наявних, хоча і нечисленних,
1

О. Щелкановцева у своїй статті репрезентує А. Шпора як професора МК [321, с. 160]. Тим часом, у різних
джерелах, присвячених історії даної установи, розміщених на її офіційному сайті [119], будь-які згадки про
бельгійського скрипаля відсутні. Логічно припустити, що А. Шпор після Харкова поїхав до Москви, проте, в
одній з праць («Перше двадцятип’ятиріччя Московської консерваторії»), 1890 року на посаду викладача
запрошують учня Я. Гржималі – Н. Соколовського [247]. Не вдалось розшукати ім’я А. Шпора і в монографії
«Московська консерваторія 1866-1966» [183], хоча в даній роботі згадуються навіть невідомі педагоги-скрипалі.
Можливість вчителювання А. Шпора в Москві до Харкова, також маловірогідна, оскільки ні в ХГВ, де
наводиться його біографія, ні в звітах ХВІРМТ подібна інформація не фігурує.
2
Символічним сприймається, з цієї точки зору, відкриття у консерваторії струнної кафедри у 1921 році [85].
3
ХССМШі (Харківська середня спеціалізована музична школа-інтернат) була відкрита (1943) на основі існуючої
з 1933 року (за О. Щелкановцевою – 1936 [321, с. 165]) групи для обдарованих дітей при Харківській
консерваторії [111].
4
У деяких джерелах [127; 182; 320-322] два останніх митця наведені як І. Добржинець та Е. Гольдберг. Проте
рідне ім’я першого – Ел’яш, другого – Йоахим [85-86; 97].
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відомостях щодо опису різнобічної практики згаданих скрипалів [53; 89; 118;
129; 165; 251; 271; 297; 320-322 тощо], та зіставленні знайденої інформації з
відповідними квадра-матрицями.
Нагадаємо, що створення локальної школи може відбуватися двома
шляхами – через якісне «проростання» однієї індивідуальної школи або через
спільне функціонування декількох із них. Для Харкова, як і для України в
цілому, найбільш властивий другий варіант. Звісно, налагодження подібного
«резонансного ланцюжка» починається, насамперед, із формування музикантом
працюючої школи у своєму мікрокосмосі, де не останнє значення має вплив його
педагогів. Кожний учасник «харківської п’ятірки» навчався у найкращих
викладачів свого часу, а, нерідко, і декількох із них (див.: додаток В, рис. 3.9).
Так, процес пізнання та удосконалення В. Гольдфельдом своєї скрипкової
майстерності відбиває властивий для всієї країни синтезуючий характер
засвоєння знань, адже серед його вчителів були Й. Гольденберг (учень
О. Шевчика), С. Томсон та Л. Ауер [89, с. 98; 297, с. 125-126; 321, с. 163]. У
останнього вчився також Е. Добржинець, попередньо закінчивши ВМІ за класом
С. Барцевича [87, с. 1]. Про освітні роки Й. Гольдберга, крім того, що він є
випускником Варшавської консерваторії [321, с. 166-167], на жаль, нічого
невідомо. Постать А. Лещинського, навпаки, більш висвітлена, хоча все одно
недостатньо. Маестро – один з небагатьох українських скрипалів, хто вчився у
відомого К. Флеша. Колезі А. Лещинського – Р. Клименській – пощастило
навчатись

у

згаданого

Й. Гольденберга,

видатного

П. Столярського,

Й. Гольдберга та Е. Добржинця1. Таким чином, отримавши «потужний старт» на
початку мистецького життя, майбутні харків’яни успішно реалізовувались у
різних сферах творчої практики, підтверджуючи наявність власної школи та
поступово вибудовуючи аналогічну модель енергоінформаційного обміну
навколо себе. Зокрема, В. Гольдфельд отримав визнання як майстерний

1

Схематизація описаних спадкоємних зв’язків у Харкові (див.: додаток В, рис. 3.7) та їх порівняння з
аналогічними схемами інших міст дозволяє пересвідчитись, як одні й ті самі традиції були представлені в зовсім
різних умовах та усвідомити характер інформаційного фундаменту української скрипкової школи.
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виконавець1. Він неодноразово виступав на сцені з В. Горовицем, Г. Нейгаузом,
К. Шимановським та іншими відомими митцями2 [297, с. 127; 315, с. 77-78; 321,
с. 163]. Високу професійність скрипаля визнавали видатні митці того часу; його
запрошували до лав журі всесоюзних та всеукраїнських конкурсів, де разом зі
П. Столярським, О. Налбандяном, М. Ямпольським (брат А. Ямпольського) він
оцінював гру учасників, у тому числі Д. Ойстраха та Є. Гілельс [308-309]. На
жаль, інформація стосовно методу роботи В. Гольдфельда з вихованцями поки
відсутня, проте факт займання ним посади завідувача кафедри (1921–1941) та
восьмирічний період навчання у Л. Ауера (1909–1917), на наш погляд, говорять
самі за себе. Серед учнів В. Гольдфельда були Я. Етман, А. Козловічер,
Ю. Мутман, В. Пелло. Й. Гольдберг, у свою чергу, увійшов в історію як
талановитий наставник, хоча, за даними В. Лапсюк, не менш успішно вів
виконавську діяльність як «провідний скрипаль» у Полтавському товаристві
камерної музики [158, с. 17-18]. Педагогічні принципи скрипаля, судячи з даних
О. Щелкановцевої [321, с. 167], збігаються із засадами кращих вчителів того
часу. Наприклад, Й. Гольдберг не нав’язував своїх думок вихованцям, а намагався
допомогти кожному розкрити власну індивідуальність. Тим часом, свободу у
самовираженні він врівноважував, вимагаючи відповідального ставлення до
виконання. Дана позиція разом із високою культурою, делікатністю та
відкритістю Й. Гольдберга, створювала в класі дружну атмосферу, що спонукала
до налагодження каналу зв’язку «учень – вчитель», забезпечуючи високий рівень
передавання знань та досвіду. Як підтвердження, наведемо імена декількох
вихованців Й. Гольдберга (працював у Харкові в період 1921–1941 років):
скрипаль-соліст, концертмейстер оркестру Большого театру І. Жук; видатний
диригент К. Еліасберг; лауреат Республіканського конкурсу, транскриптор
відомого «Румунського танцю» А. Гріншпун; майбутній викладач Харківського
1

Неабияких висот досяг В. Гольдфельд і в царині ансамблевого музикування. За його ініціативи було створено
два колективи – «Державне тріо імені Л. Бетховена» і «Всеукраїнський Державний квартет імені Ж.-Б. Вільома»,
кожен з яких активно концертував, виховуючи вітчизняну публіку та стимулюючи молодих музикантів до
самовдосконалення.
2
Зазначимо, що скрипаль зіграв важливу роль на життєвому шляху видатного Н. Мільштейна, який декілька
тижнів жив у В. Гольдфельда (в Харкові), не маючи коштів для існування [297, с. 127].
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державного інституту мистецтв імені І. П. Котляревського та десятирічки
І. Заславський1 [97; 321, с. 167]. Традиції Й. Гольдберга продовжувала і
Р. Клименська. Органічно поєднавши їх із передовими досягненнями шкіл інших
своїх педагогів, вона створила власний метод навчання, який дозволяв з
однаковою успішністю готувати професіоналів різного рівня протягом 50-ти
років (1946–1996). Згідно з існуючими відомостями [163; 321], Р. Клименська
знаходила спільну мову з усіма своїми, і не тільки, вихованцями. «Її студентська
група, – зазначає А. Лещинський, – є кращою на факультеті з дисципліни та
успішності» [163, с. 2]. Вміння підібрати необхідний «ключ» до молодих
скрипалів відсилає до видатного діагноста П. Столярського. Як і її відомий
вчитель, Р. Клименська гармонійно розвивала в учнях професійні та етичні
якості, виявляла їх сильні сторони, розкриваючи внутрішнього музиканта. За
словами О. Щелкановцевої, кожен з її вихованців міг розраховувати на
повноцінну увагу з боку професора, тому навіть «середні» студенти
демонстрували гарні результати [321, с. 169]. Прийняття недосконалостей учнів,
надання їм свободи, плекання в них відповідальності та творчий підхід до
вирішення завдань – чинники, які, на наш погляд, грали не останню роль у
підготовці майстрів своєї справи в класі Р. Клименської, серед яких назвемо
Ж. Бєлугіна,

Г. Купермана,

Г. Логвінова,

Ю. Шмиговського.

Невід’ємною

складовою мистецького життя професора було і виконавство. Вже на третій рік
(1941) після вступу до Харківської державної консерваторії2 (ХДК) вона починає
вести концертну діяльність [118, с. 1], а пізніше стає учасником квартету
педагогів консерваторії (разом з А. Лещинським).
Як бачимо, різного роду відомості дають змогу пересвідчитись у наявності
шкіл у В. Гольдфельда, Й. Гольдберга і Р. Клименської та певною мірою уявити
їх специфіку. Проте отримані дані все ж не гарантують об’єктивного сприйняття
історичних явищ. Досягти цілісності образів індивідуальної і, що важливо,
1

Цікаво, що видатний інтерпретатор Л. Коган, перш ніж навчатись у Ф. Ямпольського, згідно з даними з сайту
МК, пізнавав основи скрипкової гри під керівництвом Й. Гольдберга [120].
2
З 1963 року установа отримала назву Харківський державний інститут мистецтв імені І. П. Котляревського
(ХДІМК); з 2004 року – університет; сьогодні – Харківський національний університет мистецтв імені
І. П. Котляревського.
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локальної шкіл та «зазирнути» в них, осмислити характер їх функціонування як
систем енергоінформаційного обміну в умовах стрункої ієрархічної структури
стає можливим при зіставленні існуючих біографічних свідчень із матеріальною
спадщиною митців. На жаль, розшукати методичні чи практичні доробки
вищеназваної трійки не вдалося. Хоча в деяких джерелах вказується наявність,
наприклад, редакцій Р. Клименської [128, с. 3] та В. Гольдфельда [57, с. 17],
проте, у першому випадку, вони не збереглися або їх місце поки невідоме, у
другому, – не надають потрібної інформації1. З цієї точки зору більш
«інформативними» є постаті Е. Добржинця та А. Лещинського, котрі залишили
після себе як спогади своїх сучасників та учнів, так і низку важливих творчих
робіт2. Зосередженість на даних особистостях пов’язана і з необхідністю
усвідомлення та підтвердження дії харківської школи у 1940–50-х роках3. Із цих
причин, відтворення педагогічних принципів цих наставників, беручи до уваги
їхню сімнадцятирічну діяльність пліч-о-пліч (1943–1960), дозволить виявити
специфіку їхніх шкіл, які, у свою чергу, виведуть до розуміння рис аналогічних
систем більших масштабів (харківської і української). Аналіз музичних доробків
скрипалів, у свою чергу, розкриє механізми дії «внутрішньої школи». Таким
чином, вибудується єдиний резонансний ланцюжок поетапного формування
національної скрипкової школи як системи енергоінформаційного обміну.
Успішність становлення індивідуальної школи безпосередньо залежить від
готовності внутрішніх та зовнішніх умов. Е. Добржинець та А. Лещинський
почали працювати в консерваторії (1918 та 1943, відповідно) вже будучи
яскравими особистостями, високопрофесійними музикантами

зі значним

багажем знань, отриманим від наставників, та власним досвідом. Хоча
1

В. Гольдфельд разом із С. Богатирьовим є редакторами варіацій Ю. Мейтуса для скрипки та фортепіано на тему
пісні «Ой, у полі корчомка стояла», записаної Г. Хоткевичем [57, с. 17]. Даний зразок не дозволяє об’єктивно та
цілісно оцінити школу скрипаля, оскільки інших редакційних версій твору Ю. Мейтуса, з якими можна було б
порівняти варіант В. Гольдфельда, не існує.
2
Саме аналізу та усвідомленню значення, зокрема, їх композиторської спадщини присвячений наступний
підрозділ.
3
Хоча спільна діяльність В. Гольдфельда, Й. Гольдберга та Е. Добржинця протягом двадцятирічного періоду
(1921–1941) загалом не викликає сумніву в її існуванні навіть після тимчасового «переїзду» консерваторії та
зміни викладацького складу (Й. Гольдберг помер, а В. Гольдфельд поїхав до Києва), проте такі уявлення складно
усвідомити без фактологічного матеріалу (архіву, композиторських чи методичних доробків, спогадів тощо).
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виконавська практика до викладання у Харківській консерваторії виходила у
скрипалів на перший план, проте кожен із них встиг проявити себе і в царині
педагогіки, зокрема в музичних училищах, – Е. Добржинець в Лодзі (1911–1912)
та Баку (1914–1915), А. Лещинський – у Харкові (1937–1941) [87, с. 1; 165, с. 2;
166, с. 2]. Не слід також забувати про досягнення майстрів на час їх виходу у
самостійне

«плавання».

Зокрема,

Е. Добржинець

закінчив

Петербурзьку

консерваторію з великою срібною медаллю та званням «вільного художника»
(найнижча оцінка – «добре», з «теорії музики», інші – «відмінно» або «дуже
добре»), що свідчить про неабияку майстерність скрипаля та її визнання
професурою1 [86, с. 1]. А. Лещинський також у своєму розвитку здійнявся до
творчих висот, у чому помічником йому став К. Флеш2. Останній називав юнака
зіркою «першої величини» (цит. за: [269, с. 25]), а однокласник А. Лещинського
– Г. Шерінг – вважав його єдиним суперником під час навчання в Берліні, хоча і
визнав це багато років по тому [322, с. 189-190]. Дані відомості вказують не
тільки на надзвичайно високий рівень гри А. Лещинського «на старті», беручи до
уваги приналежність маестро до вундеркіндів, але й на безперервну роботу над
собою3. Таким чином, і Е. Добржинець, і А. Лещинський були готові до
продовження естафети спадкоємності. Сказане однаково стосується і зовнішніх
умов. Довгі підготовчі роки діяльності попередників, серед яких можна назвати і
самого

Е. Добржинця,

консерваторії

та

появі

сприяли
здібних

налагодженню
молодих

робочої

обстановки

харків’ян-абітурієнтів.

в

Звісно,

налагодження стабільної системи енергоінформаційного обміну не здійснилося б
без створення наставниками прийомів передавання знань та досвіду і генерації
відповідної енергії. Завдяки систематизації досліджень О. Щелкановцевої [322],
1

Серед учнів тодішнього класу Л. Ауера (1903–1910) були М. Ельман та Є. Цимбаліст, Й. Ахрон та Д. Бертьє
(можливо Е. Добржинець пересікався з ним ще у Варшаві, адже займались у С. Барцевича вони приблизно в один
час), Ц. Ганзен та М. Полякін [255, с. 173-177]. Така наповнена талантом атмосфера, провідним джерелом якої
виступав Л. Ауер, не могла не вплинути на розвиток Е. Добржинця як музиканта в цілому, так і скрипаля, зокрема.
2
Разом з ним у класі німецького педагога займалися майбутні зірки світового виконавства – Г. Шерінг,
І. Гендель, М. Росталь та інші, однак, саме А. Лещинський отримав стипендію імені Б. Моліка [161, с. 1].
3
Ось, що писав про нього сам К. Флеш: «<…> За ці роки він розвинувся у відмінного скрипаля. Він володіє як
класичним, так і сучасним репертуаром, набув у Вищій школі добру оркестрову практику, а також виявив велику
зацікавленість педагогікою. Але, у першу чергу, він є видатним солістом, з однаково блискучими звуковими,
технічними й музичними якостями, у якого, на мою думку, має бути блискуча кар’єра» (цит. за: [322; с. 189]).
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спогадів І. та П. Сиротіних [268-270] і А. Мельник (див.: додаток Г) стало
можливим розглянути дані складові більш детально, адже вони є «ключами» до
розуміння специфіки школи кожного з професорів.
Не дивлячись на нечисленні відомості щодо методу роботи Е. Добржинця з
учнями, деякі думки О. Щелкановцевої1 дозволяють виділити низку важливих
деталей. За її словами, вчитель завжди уважно слідкував та відмічав можливості
та зацікавленість учнів [321, с. 166]. Інакше кажучи, він знав їх слабкі та сильні
сторони і не тільки з точки зору професійних здібностей, але й в
загальнолюдському аспекті. Подібна увага до студентів, на наш погляд, сприяла
формуванню довірливого ставлення до педагога, своєрідній «настройці» каналу
зв’язку. Е. Добржинець поважав індивідуальність вихованця, приймав увесь
комплекс його психоемоційних та фізіологічних особливостей. Не випадково
О. Щелкановцева відмічає «величезну прив’язаність [наставника – С. К.] до
студентів» [там само, с. 166]. Мотив передати знання, допомогти молодому
скрипалю стати краще самого себе створював єдине поле тяжіння навколо
професора. Підтвердження висунутим тезам знаходимо в характері колективних
прослуховувань, які практикував Е. Добржинець. Як і в класі П. Столярського,
його учні навчались аналізувати гру своїх однокласників, що, за словами самого
викладача, сприяло підвищенню якості домашніх занять та готувало до
педагогічної діяльності [там само]. Як здається, вміння виправляти помилки,
знаходячи їх коріння, тобто осмислювати причинно-наслідковий зв’язок, – це
шлях до вибудовування «внутрішньої школи». Е. Добржинець через доволі
простий прийом закладав перші цеглинки її фундаменту в кожному вихованці.
Більше того, особливе значення він приділяв, згідно з О. Щелкановцевою, саме
доброзичливому обговоренню студентами один одного, що лише посилювало та
розвивало єдине поле конвергенції. Звісно, такий підхід передбачав надання
свободи та виховання відповідальності. Особисто Е. Добржинець, як свідчить
автор статті, був непохитним у своїх поглядах проти банальності, несмаку та
1

Зазначимо, що надані автором статті матеріали є узагальненням зібраних нею спогадів від учнів Е. Добржинця
[див.: 321, с. 158, виноска 1].
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вульгарності [321, с. 166]. Дана позиція, на перший погляд, дещо розходиться з
вищеназваними складовими енергії любові, однак подібне уявлення оманливе,
адже сам професор свідомо розумів наслідки таких недоліків та вважав, що вони
найважче піддаються виправленню [там само].
Результати школи Е. Добржинця простежуються в діяльності його учнів та
низці творчих доробків1. Поступово вона набувала більших масштабів,
формуючи нові ланки на різних рівнях ієрархічної структури, та водночас
готувала скрипалів, здатних скласти конкуренцію випускникам Московської та
Петербурзької консерваторій. Що ж стосується методико-практичних доробків
професора, то, на жаль, місцезнаходження створеного ним збірника етюдів на
різні види техніки [321, с. 166] невідоме. Однак знайдені в бібліотеці ХНУМ його
транскрипції

дають

можливість

опосередковано

підтвердити

педагогічні

переконання їх автора.
Деякі

риси

школи

Е. Добржинця

були

характерні

і

для

школи

А. Лещинського. Як і його старший колега, він противився будь-якому прояву
несмаку у грі своїх вихованців. За словами А. Мельник, точність авторського
тексту була аксіомою в класі наставника при загальній свободі у самовираженні
(див.: додаток Г, с. 264, 266). Варто підкреслити, що надання таких прав учням
не є синонімом вседозволеності, оскільки уважне, відповідальне ставлення до
композиторської

думки

автоматично

створює

невидимі

«кордони»

у

розгалуженій мережі потенціальних інтерпретаційних рішень. Необхідність
пошуку індивідуального варіанту прочитання стимулює вихованця до творчого
вирішення

завдань

і

прищеплює

самостійність.

Сказане,

як

свідчить

О. Щелкановцева, характеризує і метод А. Лещинського [322, с. 192-193].
Судячи з різних відомостей [322; додаток Г, с. 264], йому був притаманний
1

Зокрема, випускники класу наставника продовжували нести естафету знань у різних амплуа. Так, І. Заславський
і Р. Клименська проявили себе, насамперед, як талановиті викладачі, К. Варенберг, Ю. Вітенсон та Е. Марголін –
концертмейстери симфонічних оркестрів (Ленінград, Ташкент, Воронеж, відповідно); А. Козловічер та
В. Міхелевич присвятили себе підготовці молодих музикантів, працюючи в ХССМШі; Л. Зейде – на кафедрах
камерного ансамблю Харківського музичного училища (педагог) та ХДІМК (ілюстратор), Л. Сароян – у
Харківській спеціалізованій школі № 133 «Ліцей мистецтв» (викладач) та ХДІМК (ілюстратор); Р. Рихнін після
удосконалення майстерності в класі А. Ямпольського, зарекомендував себе як талановитий квартетист [39; 111;
114; 252; 268, с. 21, 34-35].
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певного роду раціоналізм. На думку А. Мельник, останній безпосередньо
пов’язаний із принципами роботи К. Флеша, якого, на наш погляд, можна
назвати «втіленням» раціонального підходу в скрипковій педагогіці. Найбільш
явно спадкоємний зв’язок харківського маестро з традицією його німецького
вчителя проступає в єдиній залишеній ним методичній праці «До питання про
розвиток техніки лівої руки скрипаля» (1982) [112]. Зупинимось детальніше на
ключових моментах із доробку автора.
Базовою навичкою для цілковитого оволодіння технікою лівої руки
А. Лещинський вважає зміну позицій, що має на увазі не стільки розуміння
розташування тих чи інших звуків на грифі, скільки володіння прийомами їх
сполуки – переходами. З цієї причини скрипаль розкриває саму технологію руху,
не зупиняючись на початковому навчанні, але і не випускаючи з поля зору
проблеми вибору аплікатури і конкретного виконавського прийому, тісно
обумовленого художнім текстом. Дані рекомендації відзначені як синтетичністю,
так і еволюційністю знань видатного музиканта, і його міркування як одного з
метрів скрипкового мистецтва ХХ століття органічно вбудовуються в систему
«К. Флеш – сучасники». Цікаві думки А. Лещинського щодо позапозиційної гри.
Нагадаємо, що у старих майстрів, зокрема П. Локателлі, остання орієнтувалася
на досконале володіння інструментом, віртуозну розкутість. У розумінні ж
А. Лещинського вона постає як невід’ємна частина майстерності скрипаля.
Більше того, сама технологія зміни позицій вже має на увазі принцип
позапозиційності. Як приклад, автор наводить фрагмент з другої частини
Концерту для скрипки E-dur Й. С. Баха, де її залучення дозволяє збагатити не
тільки темброву палітру звучання, але й драматургію твору завдяки втіленню
музичної думки в одному «тоні», уникаючи зайвої зміни струн. Не обходить
музикант і різні види переходів – portamento та glissando. Тут А. Лещинський
дотримується поглядів свого наставника1 і відносить перший вид до царини
1

За словами К. Флеша, рух в обох видах переходу однаковий, а відмінність проявляється в залежності від ігрової
ситуації. Таким чином, portamento застосовується спеціально, наприклад, у кантиленах для «посилення
виразності», а glissando – вимушено, тому чим непомітніше скрипаль здійснює перехід, тим вищим є рівень його
майстерності [304, с. 37].
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виразових засобів, а другий – технічних, хоча різниця в них, на його думку,
тільки в «характері звучання» [112, с. 4]. Слід зазначити однодумність у цьому
питанні з боку інших відомих педагогів (В. Стеценко, Ю. Янкелевич), які більш
докладно розкривають суть прийомів. З іншого боку, у роботах українських
авторів недостатня увага приділяється самому процесу правильного оволодіння
навичкою. Згідно з А. Лещинським, для успішного її розвитку потрібно
керуватися двома критеріями – слуховим та м’язовим. У цьому і полягає
важливість контакту пальця-посередника зі струною, оскільки «чиста» гра без
контрольованого інтонаційного передслухання неможлива, а точність «взяття»
звуку багато в чому залежить (особливо при великих дистанціях) від м’язової
пам’яті. Думку про психологічну складову виконавського процесу автор
почерпнув у піаніста В. Бардеса. Останній, зокрема, пише про потребу
внутрішньої установки на «взяття» клавіші, а не «попадання» на неї [112, с. 6].
Другим елементом, що приводить до м’язового запам’ятовування, є рухома
система переходів (плече, передпліччя, кисть). У даній проблематиці багато
провідних методистів минулого і сьогодення також дотримуються єдиної думки,
завдяки чому подібного роду висновки склали аксіоматику скрипкової
педагогіки. Загалом для рекомендацій А. Лещинського характерне послідовне
викладення інформації з цілісним представленням матеріалу.
Закономірно, що такий принцип передавання знань відбиває і методи
А. Лещинського при роботі з учнями. «Поступове формування долі музиканта, –
пише О. Щелкановцева, – лежало в основі кожної його вказівки, кожного
методичного прийому» [322, с. 193]. Йдеться не про нудне повсякденне
виконання настанов педагога, а прищеплення і розвиток причинно-наслідкового
бачення певних ситуацій, явищ. Наприклад, вирішуючи технічні проблеми,
А. Лещинський разом зі студентом знаходив їх корінь. Якщо ж виявлялися деякі
дискусійні моменти, то професор завжди терпляче обґрунтовував свою думку,
переконував в її доцільності та ніколи, за свідченнями його учнів, не переходив
на крик, не принижував та не насаджував власних поглядів [270, с. 27]. Для
досягнення найвищого ККД та свідомого виправлення помилок, майстер міг
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вказувати на останні опосередковано. Наприклад, помітивши дрібну похибку в
способі тримання смичка вихованки, А. Лещинський звернув її увагу на фото
Д. Ойстраха, зокрема, на положення його пальців на тростині, чим домігся
швидкої нейтралізації недоліку. Як згадує А. Мельник, педагог займався
«руками» прискіпливо та намагався прищепити учням власну постановку
[додаток Г, с. 264]. Сказане зазвичай стосувалося тих із них, хто навчався у
професора ще з десятирічки. До новоприбулих консерваторських студентів
А. Лещинський був лояльніший, що природно, беручи до уваги його
демократичний метод викладання. З цих причин професор не мав звичаю
виводити будь-яку інформацію в культ догми. Хоча він завжди пропонував
студентам переписати його штрихи та аплікатуру до того чи іншого твору, цей
принцип ставив за мету полегшити роботу учня. А. Лещинський, за словами
А. Мельник, навіть при якісній реалізації своїх позначень міг у будь-який момент
змінити їх на більш актуальні саме для цього скрипаля в певний період за
конкретних обставин. У даному випадку простежується вже емпіричний бік у
педагогічній практиці маестро та його еволюція як вчителя. За свідченням
П. Сиротіна, якому пощастило спостерігати за цим процесом, А. Лещинський
розвивав своє бачення композиторських задумів, переглядав свої точки зору на
інтерпретаційні варіанти [270, с. 27]. Інакше кажучи, налагодження гармонійного
співвідношення між дивергенцією та конвергенцією дозволяло наставнику
створювати нові прийоми передавання знань та досвіду, підвищуючи їх якість.
«Його дрібні та влучні зауваження, – зазначає П. Сиротін, – завжди неухильно
підводили учня до більш досконалого виконання» [там само, с. 27]. Аналогічну
думку висловила і А. Мельник, підкреслюючи небагатослівність А. Лещинського
та домінування при трансляції ним знань інструментального показу; іноді
прийомом міг стати звичайний жест рукою [322, с. 192]. Цікаво, що подібну
ситуацію описує і Е. Грач, характеризуючи специфіку ведення уроку іншим
відомим професором: «Ямпольський <...> іноді взагалі нічого не говорив, а лише
жестикулював, але і це було абсолютно зрозуміло. Більше того, Абрам Ілліч мав
телепатичний вплив на учнів» (цит. за: [317]). Об’єднує А. Лещинського з
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А. Ямпольським і спільність поглядів на тривалість домашніх занять, які, на
думку наставників, не мають перевищувати 4 години [317; додаток Г, с. 267].
Проте, на відміну від А. Ямпольського чи Ю. Янкелевича, видатний харківський
педагог був дуже коректним до приватного життя своїх вихованців. За спогадами
А. Мельник, він міг чудово знати про певні ситуації, але ніколи не втручався сам.
Тільки почувши прохання розібратися чи надати пораду від самих студентів,
наставник намагався допомогти [додаток Г, с. 267]. Внутрішнє почуття такту
обумовлювало і прийняття учнів такими як є, адже А. Лещинський розумів, що
не слід вимагати від людини, скрипаля того, чого він природно зробити не здатен1.
Підсумовуючи сказане, зазначимо, що успішне функціонування шкіл
Е. Добржинця та А. Лещинського разом протягом більше десяти років, наявність
між даними системами багатьох спільних рис та спорідненість у головних
принципах викладання, готовність всіх умов дозволяють констатувати роботу
харківської скрипкової школи як відбиття, з одного боку, завершення періоду
формування національної школи, а з іншого, – початку нового етапу
накопичення інформації, розвитку існуючих уявлень та підготовки до переходу
на новий виток еволюційної спіралі.
3.2 Практичні доробки харківських скрипалів в аспекті індивідуалізації
системи енергоінформаційного обміну
Специфіка школи як системи енергоінформаційного обміну у формі
ієрархічної структури, що вибудована у мікрокосмосі музиканта, обумовлює
1

Спираючись на вищесказане, закономірним здається сприймати школу А. Лещинського як колиску низки
високопрофесійних скрипалів – учасників міжнародних, всеукраїнських, республіканських конкурсів, більшість з
яких зробили вдалу кар’єру за кордоном; педагогів вітчизняних ВНЗ, училищ, десятирічок; оркестрантів. Серед
учнів назвемо: В. Градова (лауреат конкурсу ім. Я. Сібеліуса), А. Маркова (2-га премія на конкурсі ім. Королеви
Єлизавети; 4-а – на конкурсі ім. П. Чайковського; США), А. Мельник (лауреат конкурсу ім. М. Лисенка, викладач
ХНУМ), М. Могилевського (лауреат конкурсу ім. Н. Паганіні, вітчизняних та всесоюзних конкурсів; Австралія),
М. Пітельмана (лауреат конкурсу ім. М. Лисенка; Фінляндія), В. Селицького (шоста премія на конкурсі
ім. П. Чайковського; Ленінград), В. Ушкова (лауреат республіканського конкурсу, викладач у НМАУ, майстерреставратор), Г. Фейгіна (1-а премія конкурсу «Празька весна»; Японія), А. Холоденка (лауреат конкурсу
ім. Н. Паганіні; Франція) та інші [268, с. 33; 281, с. 39, 41; 322, с. 193]. Важливу роль А. Лещинський зіграв і у
творчому шляху однієї зі своїх концертмейстерів – Е. Рабіновіч, яка вважала час роботи з професором
«справжньою школою майстерності» [96, с. 172]. Педагогічний талант професора визнавав і Ю. Янкелевич, який
не розумів, навіщо харків’яни їдуть до Москви, коли «вдома» викладає А. Лещинський [269, с. 23].

167
такий стан його свідомості та рівень сприйняття дійсності, коли будь-яке явище,
у тому числі художній твір, постає перед ним одночасно цілісно та у вигляді
елементів, які взаємодіють між собою. Уміння простежити розгортання ідеї
композитора крізь ментальний, чуттєвий та фізичний плани музичної матерії
дозволяє «людині-школі» вільно оперувати ланками цього «резонансного
ланцюжка»1. Вона пізнає задум, пропускає через свій внутрішній світ та висуває
власне його трактування. Наприклад, музикознавець виявляє особливості
музичної мови авторів, їхні індивідуальні риси у використанні традиційних
композиційних засобів, національні ознаки і т. ін. По суті, аналіз зразків
відбувається завдяки системі причинно-наслідкових зв’язків у них, тобто прояву
школи. Разом з тим, це поняття, якщо і залучається, має більш абстрактний
характер

і

не

пов’язується

безпосередньо

зі

складними

процесами

енергоінформаційного обміну всередині твору2. Тим часом, предмет дослідження
відкриває «нові» свої грані, якщо втілюється через більше ніж дві школи, та дає
можливість простежити та осмислити, як первісна ідея переломлюється крізь різні
особистості, виводячи на перший план дію «резонансного ланцюжка» та школи.
Транскрипції, перекладення та редакції мають значну цінність для ученого, який
вивчає школу, оскільки наочно показують, як саме вона діє в конкретних умовах.
М. Борисенко вказує, що, зокрема, транскриптор «безпосередньо втручається у
змістовно-структурну

основу

чужого

твору»,

а

його

доробок

зберігає

«підпорядкованість вихідній системі» [23, с. 5]. Така співтворчість властива і
виконавцям, і музикознавцям. Однак вони включаються в композиторську
ієрархічну структуру та транслюють її через власну школу, у той час як
співавтори перетворюють «зняту» інформацію, створюючи, користуючись
словами М. Борисенко, «композиторську інтерпретацію» [там само, с. 6].
1

Зауважимо, що ми виходимо з тези, згідно з якою однією з форм потенційного буття музичного твору є нотний
текст. Розглянута в низці праць про інтерпретацію [81; 110; 131], ця проблема вийшла на новий рівень
осмислення в роботах В. Москаленка [181], який розкриває багатогранність даного явища і його прояв у
діяльності музиканта, незважаючи на спеціалізацію (виконавець, музикознавець, композитор). Завдяки цьому
стають наявними внутрішні зв’язки, які поріднюють різні, на перший погляд, форми музичної діяльності.
Зокрема, виконавець виявляє деякі риси композитора, музикознавець – композитора та виконавця, композитор –
дослідника і виконавця, тощо.
2
Звісно, у цьому і немає суттєвої необхідності, адже увагу музиканта-вченого привертають багато інших
складових композиції (гармонія, фактура, спадкоємні зв’язки з традицією, жанр, програмність тощо).
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Спираючись

на

сказане,

перейдемо

до

спадщини

Е. Добржинця

та

А. Лещинського, яка слугує чудовим прикладом наведених процесів. З метою
виявлення індивідуальності кожного зі скрипалів, попередньо охарактеризуємо
обрані ними оригінальні зразки.
Романс для середнього голосу «Дивлюсь я на яснії зорі» (1920) К. Стеценка
(1882–1922) на слова Л. Українки занурює слухача у сферу інтимної лірики,
психологічного конфлікту між мрією та дійсністю1. Зіставлення полярних
емоційних станів автор реалізує низкою факторів. Так, хвилеподібний рух
основного голосу, низхідні, наповнені смутком втори і неквапливе гармонічне
заповнення у рояля, тональність a-moll, Andantino створюють у першому розділі
простої двочастинної форми відчуття покори, смиренності перед долею. Однак,
після невеликої модулюючої, просякнутої надією зв’язки у фортепіано настрій
музики у другому розділі змінюється. Мажорний лад (A-dur), рухлива тріольна
фактура супроводу та декламаційність висловлювання соліста уособлюють
вольове прийняття факту невтіленості мрії, а напруженість кульмінації,
підсиленої пасакалійним басом (від T до D) з елементами хроматики у
фортепіано,

надають

наступному

розв’язанню

D7

життєстверджуючого

характеру, наче констатуючи початок нового етапу на шляху героя. Доповнення
– двотактове закінчення твору, зосереджене у партії фортепіано та викладене на
тризвуках I та зб. VI ступені, уводить деяку неоднозначність, яка, з одного боку,
підкреслює сум’яття людської душі, з іншого – закріплює обрану оптимістичну
позицію, на що вказує завершення твору світлою та тихою тонікою. Таким
чином, незважаючи на невеликий масштаб, К. Стеценко «разом» із Л. Українкою
відтворив у композиції ситуацію вибору між відчаєм та вірою у краще. Здається,
що творчу взаємодію вірша та музики практично неможливо перенести в інші
умови, однак, транскрипція Е. Добржинця доводить протилежне.

1

На думку Л. Яросевич, композиція відбиває творчу зрілість, майстерність автора [354, с. 15], а, за словами
Т. Булат, передає особисті переживання К. Стеценка, перегукування його життєвого шляху зі змістом віршів
поетеси [28, с. 247].
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Цікаво, що скрипаль залишив партію рояля в цій п’єсі практично без змін,
сконцентрувавшись власне на сольному матеріалі та його трансформуванні для
скрипки. Таке рішення, з першого погляду, говорить про бажання найяскравіше
виразити зміст музики скрипковими засобами, показати можливості струнного
інструменту. Але Е. Добржинець не «бавиться» ігровими прийомами, не
виносить на перший план віртуозність. Навпаки, використане скрипалем
розмаїття засобів-барв посилює авторський зміст, тобто відбиває індивідуальне
ставлення Е. Добржинця до композиції та створює одну з граней її розуміння. У
транскрипції простежується глибоке проникнення скрипаля у задум К. Стеценка,
усвідомлення ідеї митця. Е. Добржинець розвинув її, посилив закладений
конфлікт, ще більше наблизивши його до реалій життя. Дані деталі зумовили
збільшення розміру твору, а відтак і випуклість драматургії, музичних подій у
ньому, адже відсутність текстової складової, яка є практично основним носієм
образу,

провокує

транскриптора

до

пошуку

інших

«шляхів»

втілення

останнього1. Розширюючи масштаб романсу, він не вибудовує зовсім іншу
драматургію, а посилює її, виважено користується первісним матеріалом, вправно
повторюючи обидва полярні періоди. Для усвідомлення деталей цього процесу,
розглянемо специфіку викладення Е. Добржинця поступово та більш детально.
Так, першу тему скрипаль залишає в аутентичному вигляді. Густий тембр
струни G та ліги на півтакту втілюють гнітючий настрій у вислові соліста, а
додаткові повторення V ступені на staccato (у першому випадку тріолями, у
другому – тріолі та шістнадцяті) між фразами, підкреслюють атмосферу
душевного

неспокою.

Декламаційність

скрипки

у

мажорному

розділі

Е. Добржинець збагачує подвійними нотами, стрімкими пасажами-вигуками.
Напружена кульмінація постає в колоритному подвоєнні (октави, сексти, кварти,

1

Варто зазначити, що підхід Е. Добржинця відсилає до редакційної діяльності його вчителя – Л. Ауера. Так, у
своїй інтерпретації Скрипкового концерту D-dur П. Чайковського він не тільки перетворив в цілому спосіб
викладення партії соліста (наприклад, замінив подвійні ноти на одноголосний виклад, переніс в іншу октаву
фігурації тощо), але й зробив значну кількість купюр у третій частині циклу, зокрема. Ці дії Л. Ауера забезпечили,
на наш погляд, більшу динамічність зміни образів у фіналі, стрімкість розгортання форми та композиторської
думки. Інакше кажучи, він запропонував особисте бачення авторського задуму, не викривляючи його.
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квінта) оригінальної мелодії1. Емоційна вершина-терція в третій октаві,
підхоплена висхідною фігурацією, злітає та затримується на флажолеті a3.
Наступне тріольне філірування та «зупинка» на звуках D7 наче констатує
позитивний внутрішній вибір, упевненість у майбутньому. Однак, замість
переходу на заключний «епілог» рояля, Е. Добржинець повертається до
фортепіанних тризвуків (I – IV – I) в a-moll, що відкривають композицію. Разом
зі скрипковим «розпівом» на звуках першої теми з характерними для народної
пісенності стрибками на квінту вони зображають атмосферу болісного прийняття
дійсності. Таким чином, автор, на відміну від К. Стеценка, не ставить крапку, а
виводить оригінальну проблематику за межі твору, надаючи можливість
виконавцю чи слухачу разом із транскриптором взяти участь у реалізації
художнього задуму. Саме тому знов проведений мінорний період має інше
темброве та фактурне забарвлення. Е. Добржинець підіймає основний матеріал
на дві октави2, додаючи до дзвінкого регістру скрипки контрапункт. Утворене у
партії двоголосся відбиває співвідношення більш «світлих» роздумів ліричного
героя та його спогадів про «нещодавні» міркування. Це підкреслюється
дисонуючою септімою в оточенні консонансів на інтонаційній вершині мотиву.
При його повторенні замість legato автор використовує détaché та комбіновані
штрихи, що дозволяє урізноманітнити характер вислову соліста, збагатити та
динамізувати драматургічну лінію. Стрімка висхідна фігурація у скрипки з
зависанням на e3 на фоні модулюючої зв’язки рояля наче заповнює прірву між
контрастними розділами. У такий спосіб Е. Добржинець зближує різні за
настроєм теми. Практично «розчиняючи» конфлікт емоційних станів, скрипаль
підкреслює неоднаковість психологічної реакції на одні й ті самі обставини. З
новим витком спіралі первісний смуток перетворюється на активні роздуми,
переживання. Хоча вони не несуть в собі заряду радості від подолання
1

Безумовно, окреслений прийом досить широко використовується для емоційного та тембрового посилення
інтонацій як композиторами, так і редакторами, аранжувальниками. Однак, звернення до транскрипції Л. Ауера
найвідомішої арії Ленського з опери П. Чайковського, підкреслить спільність уявлень між ним та його учнем.
Л. Ауер у кульмінаційній зоні викладає матеріал в октаву (a2 – a3) з наступним збереженням двоголосся у
висловлюваннях скрипки.
2
Зазначимо, що аналогічне рішення приймає у другій частині Скрипкового концерту П. Чайковського і Л. Ауер.
У репризному розділі він переміщує повторення теми на октаву вище, підсилюючи її емоційне наповнення.
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труднощів, але в них є та енергія рішучості, яка надає звучанню оптимістичності.
Таке прочитання відображає індивідуальну позицію транскриптора у його
прагненні надати твору життєствердного пафосу. Не випадковою здається
активізація віртуозних прийомів гри, що надає висловлюванню яскравих
концертних рис. Більше того, октавно-інтервальне подвоєння мелодичної лінії у
мажорному періоді гасить трагічність низхідного «жорсткого» мотиву у
басовому голосі фортепіано. Заповнення ж довгих звуків флажолетами,
пасажними фіоритурами при висхідному русі ставлять знак рівності між
відчуттям радості життя та спрямуванням до мрії. Таке розуміння завершення
п’єси виправдано тихим згасанням звучності в «епілозі», максимальним
розсуванням регістрового простору, при якому його наповненість втрачає
повноту звучання, а динаміка розчиняється до pp. У такому контексті збільшений
тризвук VI ступені сприймається грою світлотіні, імпресіоністичним штрихом у
експресивній драмі почуттів. Арпеджовані, «сповнені вірою у краще» скрипкові
фігурації (на основі гармонічних функцій у фортепіано), не кваплячись,
здіймаються до «недосяжного» флажолету e4, наче спрямовуючись до нового
етапу на життєвому шляху.
Не менш глибокий за своїм змістом і романс «Соловей» (1936) В. Косенка
(1896–1938) на слова О. Пушкіна, однак, на відміну від попереднього зразка, він
більш завуальований у метафоричному просторі. Якщо звернутися до вірша
прославленого поета, то перед нами, насамперед, постають два герої, зазначені у
назві твору, – соловей та троянда1. Відносини між ними відображають низку
психоемоційних

конфліктів,

які

формують

декілька

змістовних

рівнів

композиції. На першому з них головні дійові особи символізують, напевно,
найбільш класичні образи любові (хлопець – соловей) та байдужості (дівчина –
троянда). На другому, твір О. Пушкіна передає «болісну» реакцію поета на
1

Зауважимо, що ця «пара-опозиція» має досить довгу історію й бере свій початок ще у персидській міфології
[172, с. 98]. Узагальнюючи дослідження різних авторів щодо виявлення семантичної палітри «солов’я» та
«троянди», відзначимо різноманітність смислових значень, котрими вони наділялись, зокрема, у літературі. Так,
соловей міг символізувати як поетів, співаків, їхню творчість, ідеальний світ, мрію, які протистоять реаліям
дійсності, так і смерть, легковажність, брехню тощо [2, с. 18-19; 172, с. 99-100]. Троянда також має досить полярні
смисли, серед яких назвемо таємницю, жіночність, красу, кохання, байдужість, смерть і т. ін. [30; 172, с. 99-100,
102; 261]. У подальших міркуваннях будемо спиратися на семантику в контексті саме пушкінського твору.
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нерозуміння його творчості суспільством. З цих причин, проникаючи в царину
філософських, але конструктивних роздумів, можна узагальнити вищесказане,
спроектувати на школу та вибудовати третій змістовний рівень – вірш описує
взаємозв’язки між транслятором інформації (вчитель) та її отримувачем (учень),
коли другий «не помічає» слів наставника, який, у свою чергу, внутрішньо
звертається до себе та вихованця – «до чого прагнеш ти?»1. З наведених версій
прочитання вірша О. Пушкіна, В. Косенко, на наш погляд, обрав першу.
Судячи з тональної, фактурної, артикуляційної палітри, а також наявності
текстової складової, композитор представляє три основні дійові особи – солов’я,
троянду та оповідача. У романсі вони не розмежовані один від одного, а тісно
переплетені між собою. Зокрема, вишукані трелі, пасажні фіоритури, широкі, але
стрімкі стрибки у партії рояля найбільш природно характеризують образ
чарівного солов’я. Завдяки вишуканому залученню цих елементів співочій птах
вгадується як у плавній мелодії оповідача, так і у «царині» троянди. Остання,
навпаки, не має власних конкретних ознак, оскільки в її «матеріалізації» беруть
участь одночасно всі складові композиції2. Функція оповідача, у свою чергу,
повністю зосереджена у вокальній партії. Взаємодія тексту та музики в ній
дозволяє, з одного боку, з’єднувати між собою полярні звукообрази солов’я та
троянди, з іншого, – наче зі сторони спостерігати за їхнім завуальованим
«діалогом». Отже, В. Косенко поєднує дві деякою мірою самостійні сюжетні
лінії, що зумовлює посилення метафорики музики, на тлі якої вірш передає
художній зміст конкретніше. Для усвідомлення сказаного, охарактеризуємо
детальніше співвідношення усіх трьох образів.
Фортепіанний вступ (d-moll) є своєрідною увертюрою до романсу та
представляє головних «винуватців» конфлікту: над «байдужим» тонічним
органним пунктом у басу та гармонічною лінією «виспівує» пасажні фігурації
верхній голос3. На думку В. Довженка, завдяки таким орієнтальним барвам
1

Переклад М. Рильського.
На наш погляд, опосередковане «знайомство» з «квіткою» обумовлено виведенням «солов’я» на перший план,
про що свідчить і сама назва романсу.
3
Дані висловлювання можна назвати лейттемами, оскільки вони безпосередньо пов’язані з відповідними образами.
2
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В. Косенко ніби малює «картину “країни чудес”», наслідуючи специфічну
колористику М. Римського-Корсакова [88, с. 85]. Дійсно, така репрезентація
знайомить слухача з «солов’єм» та «трояндою» через активне зіставлення
різнобарвних за артикуляцією і тембрами висловлювань, одночасно утворюючи
атмосферу «неспокійного спокою»1, яка змінюється протягом твору під впливом
кожної з дійових осіб. Наприклад, крайні розділи простої тричастинності, де у
«оповідь» включається соліст, відбивають деяку «приреченість» у відношеннях
полярних образів. Органний пункт «троянди» та «солов’їні» інтонації хоча і
поєднані у партії фортепіано, однак їхні регістрова розмежованість та відмінність
ритміки наче створюють між ними «стіну нерозуміння», на що, зокрема,
вказують текст вірша та меланхолічне доповнення у кінці романсу, де
фортепіанний програш повертає слухача до настрою вступу, з’єднуючи кінець та
початок твору, і «розчиняє» звучання у горизонті недосяжної мрії.
Загальний сум’ятний тон висловлювань у середині композиції в цілому не
змінюється. Вона не вносить яскравого контрасту з іншими розділами форми,
проте ближче знайомить з образом «троянди». Як вже згадувалось, у втілення
останньої залучені всі елементи музичної тканини. Так, у свої права, хоч і
пунктирно, вступає мажорний лад, а звук «d1», замість «байдужого» повторення,
м’яко оспівується у тріольному супроводі фортепіано. Зосередженість на
«квітці» посилюється і текстом вірша; відсутність будь-яких ознак «солов’їного»
співу сприяє відтворенню тендітної жіночності «троянди». Раптова поява
вишуканих фіоритур «птаха» провокує «повернення» шипів – органного пункту,
та відновлення у музичній атмосфері відтінку «неспокою». Друге речення
розділу, на кшталт вірша О. Пушкіна, виступає своєрідним авторським
коментарем, особистим відношенням митця до подій. У партії рояля з’являються
повнозвучні акордові послідовності, стрімкі арпеджовані ходи, на фоні яких
ставить свої риторичні запитання соліст. Саме тут розміщена кульмінація усього
1

Митець досягає такого ефекту не тільки завдяки фактурно-гармонічним та артикуляційним рішенням, але й
загальним ремаркам (commodamente, dolce) та динамічній драматургії. Так, вказівка f з’являється лише у
кульмінаційній точці твору, у той час як його розвиток та закінчення витримані в межах p (іноді mf) у партіях
обох виконавців.
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романсу. Перехід до репризи здійснює фортепіано – напруженість тріолей
поступово перетворюється у лейттему «байдужості», а висхідна декламаційна
інтонація орнаментується форшлагами та трелями, нагадуючи про чарівні
поспівки «солов’я». Як видно, український митець майстерно втілив та збагатив
музичними засобами зміст пушкінського вірша. Хоча загальна обстановка
композиції витримана в єдиному тоні «нерозділеного кохання», елементи
орієнталізму, діалектичність музичного настрою та авторський «коментар»
передбачають наявність інших

трактувань художнього

задуму

романсу

«Соловей», одне з яких запропонував Е. Добржинець.
Перший погляд на нотний текст п’єси дає можливість виділити низку
споріднених та відмінних рис із попередньо розглянутим доробком скрипаля:
автор залишає партію фортепіано практично без змін, концентрується на
викладенні скрипкового голосу, але повністю зберігає форму вихідної
композиції. Хоча Е. Добржинець, на відміну від В. Косенка, оперує тільки
метафоричним простором, деякі його елементи у звуках скрипки стають
очевидними для слухача: він конкретизує ознаки дійових осіб водночас тісніше
переплітаючи їх між собою.
Перше, що слід відзначити, це унікальна близькість «солов’я» та скрипки.
«Вокальність» інструменту, його широкий регістровий та тембровий діапазон,
безмежні

технічні

можливості

дозволяють

безперешкодно

зображати

калейдоскоп різнобарвних «арій» птаха. Не потребує доказів і те, що солов’їні
інтонації, їхня «віртуозність», «тендітність» та «сила» найбільш природно
втілюються саме скрипкою. З цих причин, закономірним здається перенесення
автором багатьох ознак «солов’я» з фортепіанної до скрипкової партії1. Вже у
вступі всі фіоритури, орієнтальні елементи граються солістом. Більше того,
Е. Добржинець не дає йому відпочивати між мотивами: збагачує додатковими
пасажами та «нанизує» на самотній органний пункт рояля стрімкі арпеджовані
поспівки. Через широкі внутрішні стрибки у них голос скрипки від першої

1

Решту матеріалу Е. Добржинець розподіляє поміж партій обох рук піаніста.
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позиції на струні G поступово підіймається до шостої на E, паралельно
«бавлячись» регістрами (наприклад, d3 – d4 – d3). Таке викладення розширює
діапазон

контрасту

між

ліричними

героями

та

підкреслює

атмосферу

«неспокійного спокою», адже, не дивлячись на віртуозні «маневри» соліста,
фортепіанна партія зберігає «байдужий» тон висловлювання. Образ оповідача,
який з’являється у першому розділі, також виразніший – у порівнянні з
оригіналом матеріал викладається октавою вище. У такий спосіб автор виявляє
його позицію як «спостерігача» за подіями. Е. Добржинець залишає аутентичні
інтонації у його «партії» в цілому без змін, проте, додаючи активні трелі до
низки звуків, він, з одного боку, «синтезує» риси двох дійових осіб, з іншого –
вказує на суб’єкт, про який говорить оповідач. Завдяки подібним діям автор
розмежовує та водночас зближує сюжетні лінії. Поява терції та паралельних
квінт у низхідній поспівці кінця розділу нагадує про «приреченість» будь-яких
завзять «птаха» привернути увагу «квітки». Наведені деталі посилюють
психоемоційний контраст із серединою – цариною «троянди». Сказане
підкріплюється трьома трельованими, спадаючими з четвертої до першої октави,
вісімками «d» перед безпосереднім початком даної складової форми.
Тут Е. Добржинець також майстерно компенсує відсутність тексту. Для
втілення необхідного звукообразу транскриптор у межах «вихідної системи»
використовує тендітний та насичений тембр струни G, яскравий і крихкий –
струни E; подвійні ноти, флажолети. Показове перетворення автором одиноких
звуків на швидкі інтонації-арпеджіо. Хоча вони буквально нагадують «солов’їні»
фіоритури, загальний настрій музики надає їм іншої барви. Вони наче
переломлюються крізь призму «байдужості» і від того втрачають свою чарівність
та відбивають відсутність інтересу з боку «троянди». Цікаво, що на відміну від
В. Косенка, Е. Добржинець розвиває динамічну лінію і виходить до f,
передрікаючи лейттему-зв’язку «солов’я» у фортепіано1. Емоційна напруга, яка
властива

1

висловлюванню

останнього,

посилює

усвідомлення

Віддаючи її піаністу, транскриптор відмежовує два полярні образи один від одного.

«птахом»
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даремності будь-яких його дій, формуючи пікову точку цього сюжету. Сказане
дозволяє по-іншому сприйняти авторський коментар та розміщену у ньому
загальну кульмінацію1. Подвійні ноти у верхньому регістрі скрипки поступово
готують драматичний стрибок до g3 та стрімке скидання у пасажі до відкритої
струни G. «Солов’їні» арпеджовані ходи у високих позиціях, які додає
транскриптор, сповнені іронії, постають особистою реакцією автора на музичні
події. Хроматична висхідна гама розряджає насичене трагізмом «повітря» і
мелодія скрипки, імітуючи чарівні трелі «птаха», «виблискує» у царині третьої та
четвертої октав. У такий спосіб автор підкреслює саму суть психологічного
«конфлікту», його діалектичність. Е. Добржинець намагається переконливіше
передати складні інтимні переживання, завуальовані у орієнталізмі та вишуканих
орнаментальних барвах. Наявність двох кульмінацій дозволяє відокремити
сюжети між собою; вибудовати більш виразну драматургію твору через
посилення другої пікової точки; збільшити вагу авторського слова, перенести
увагу слухачів до об’єктивнішої перспективи усвідомлення художнього задуму.
Реприза постає у зовсім іншому світлі. Примарні флажолети на pp,
«знайома» фактура фортепіано повертають початковий настрій п’єси. Поява
октавного подвоєння у партії соліста нагадує відчайдушні намагання «солов’я»
привернути увагу «троянди», однак «невідчутність», притаманна інтервалам
(ремарка p), лише переконує у нездійсненності бажаного. Досить песимістичне
доповнення Е. Добржинець збагачує пасажними фігураціями у скрипки, складові
частини яких вибудовують своєрідну метафоричну хвилю (дійсність – мрія –
дійсність), рухаючись по регістрах. Як і В. Косенко, скрипаль розчиняє звучання
у недосяжному горизонті – флажолеті a3.
З огляду на сказане, неможливо пройти осторонь тих технічно-виразових
завдань, які з’являються на шляху виконавця при втіленні задуму п’єси. Всі
використані скрипалем засоби (подвійні ноти, флажолети, пасажні фігурації
тощо) в тих чи інших музичних ситуаціях мають різну семантичну наповненість.

1

Її можна вважати і вершиною розповіді «спостерігача» зокрема.
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Наприклад, арпеджовані фіоритури «солов’я» у вступі націлені на представлення
образу, а тому наповнені почуттями любові, радості, натхненності, які, у свою
чергу, оформлені у конкретну фразу-думку з типовими початком, кульмінацією
та філіровкою. Ті самі ігрові моделі у царині «троянди» мають іншу
характеристику, що обумовлює свої особливості підпорядкованості прийому
необхідним психоемоційним станам і художній ідеї загалом. Тому «віртуозний»
вигляд скрипкової партії передбачає майстерність музиканта у вибудовуванні
ієрархічної структури твору.
Транскрипції
відбивають

цілісне

Е. Добржинця
бачення

романсів

скрипалем

К. Стеценка

всієї

та

багаторівневої

В. Косенка
структури

композицій, усвідомлення «резонансного ланцюжка» від ідеї до виразових
засобів та дозволяють наочно простежити, як він оперує його «ланками». Вміння
сприймати ідею митця в цілому та її розгортання у музичному просторі, зокрема,
дозволило Е. Добржинцю не тільки компенсувати відсутність текстової
складової, а й запропонувати слухачу особистий шлях розуміння авторського
задуму; вправно використовувати скрипковий «тезаурус»; формувати цілісну та
цікаву драматургію п’єси1.
Перекладення, як і транскрипції, дають змогу простежити специфічну дію
школи

музиканта

при

роботі

над

чужим

доробком.

Обидві

назви

композиторської інтерпретації, по суті, відбивають один процес – аранжування,
де оригінальний матеріал, у першому випадку, адаптується для будь-якого
інструменту (фактура, технічні засоби тощо) без зміни оригінального тексту 2, у
другому – видозмінюється, створюючи самостійний твір із власним художнім
значенням [121, стп. 589; 331, стп. 193]. З цієї точки зору перекладення здається
менш «гнучким» засобом для аранжувальника, є нібито «копією» в певних
1

Закономірно, що Е. Добржинець мав усі необхідні ресурси для написання власних інструктивних та художніх
творів. Його «Варіації на тему української пісні “Стогне сизий голубочок”», в яких органічно поєднуються різні
виконавські традиції, є тому доказом. Для виявлення дії школи даний доробок менш інформативний за
транскрипції та в цілому вимагає окремого «простору» для аналізу. З цих причин «Варіації» Е. Добржинця
стануть предметом спеціальних досліджень у майбутньому.
2
Н. Миронова, посилаючись на точку зору Г. Когана та традиції музикознавчої літератури, відносить наведені та
інші (обробки, фантазії, парафрази тощо) типи творів до транскрипції. Підтвердження такої думки автор
знаходить у дослідженні Н. Рижкової, яка аргументує наявність таких понять різницею їх витоків, адже залучені
вони з різних мов [178, с. 411].
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музичних умовах. Тим часом, погляд на подібні доробки крізь призму школи
виявляє цікаві деталі, оскільки використання інших інструментів означає
видозміну, насамперед, тембрової, артикуляційної, динамічної складових, а
також, нерідко, фактури аутентичної композиції, що, у свою чергу, потребує від
митця розуміння та вільного оперування ієрархією оригіналу. Таким чином, діє
той самий принцип, що і у випадку з транскрипціями. Однак, на відміну від
останніх, де автор обмежує себе тільки на рівні ідеї, у перекладеннях йому
необхідно зберегти всю вихідну підпорядкованість. У такому випадку
аранжувальник не формує новий шлях для усвідомлення ідеї, він пропонує
подивитись на нього під іншим кутом. Дана робота є «ювелірною», оскільки
музикант майстерно надає аутентичному резонансу нової форми. П’єси
А. Лещинського

–

це

чудові

приклади

окреслених

процесів.

Обидва

перекладення для скрипки з акомпанементом зроблені на основі фортепіанних
творів В. Косенка – «Поеми-легенди» op. 12 № 1 та Етюду «Буре» (A-dur) з op. 19.
Перш ніж розглянути ці композиції, коротко охарактеризуємо першоджерела,
властивості яких дозволять усвідомити конкретний прояв школи А. Лещинського.
«Поема-легенда» e-moll занурює слухача у царину інтимної лірики.
Збудженість, сум’яття, прагнення, надія під загальною ремаркою автора con
afflizione (пригнічено, сумно) – характерний для п’єси спектр почуттів.
Психоемоційний неспокій досягається поєднанням різнобарвних артикуляційних
прийомів, тембрів. Хвилеподібний рух мелодичної лінії, мотиви котрої завжди
починаються зі слабкої долі, постійно переривається паузами, пунктирними
«зітханнями», а поява вітіюватих хроматичних ходів, які частіше з’являються у
першій середині трьох-п’ятичастинної форми, посилюють ці внутрішні
переживання. Це підкреслюється і майстерним зіставленням ритмічних
малюнків. Характерні для усього матеріалу твору тріолі при парному метрі (2/4)
вносять специфічне відчуття хисткості, нестійкості. Поява поліритмії завдяки їх
зіставленню з шістнадцятими у басу ненадовго ніби прискорює міркування
ліричного героя, конкретизує траєкторію руху його думок, проте інтонаційні
ритмоформули «хвилювання» кожен раз повертають вихідний настрій «Поеми».
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Наведені деталі безпосередньо пов’язані зі звивистою динамікою, її постійним
коливанням усередині мотивів, фраз та речень; воно «невидиме» і залежить від
напрямку руху фактури, інтонацій. Авторські позначення щодо цього досить
стримані та відбивають драматургію твору, оскільки з’являються лише у
важливих для загального розвитку композиції місцях. Ключову роль у втіленні
косенківської

ідеї

відіграє

нестабільність

гармонічної

лінії.

Дисонуючі

співзвуччя вже на початку п’єси, постійні затримання, зменшені септакорди,
відтермінування повноцінної тоніки (в основному вигляді з’являється тільки в
останньому такті), загальна хроматизація фактурних голосів у взаємодії з іншими
згаданими складовими музичної тканини дозволили автору повноцінно
відтворити непостійність та мінливість внутрішнього світу.
А. Лещинський залишає оригінальний текст без змін, віддаючи основну
мелодію скрипалю1. Її матеріал загалом одноголосний, окрім кульмінаційної
зони та декількох тактів до неї, де сольні висловлювання викладені октавами.
Подібна обмеженість виразового потенціалу інструменту насправді оманлива,
адже додаткові подвійні ноти чи акорди можуть «обтяжувати» скрипковий голос,
який має бути «мобільним» для втілення постійних емоційних перемикань. Саме
тому А. Лещинський зосередився на артикуляційній та тембровій палітрах партії
соліста2. Він не просто «розфарбовує» скрипковий тон; його аплікатура чи
способи викладення служать головній думці композиції та беруть участь в її
розвитку. Зокрема, харківський маестро завжди зберігає темброву однорідність
при грі не тільки мотивів, а й більш масштабних одиниць3. А. Лещинський
використовує те чи інше місце на грифі, виходячи із загальної драматургії п’єси,
у тому числі динамічної, через це, наприклад, струна E, на якій виконується
кульмінаційна зона, більше в «Поемі» не зустрічається. Разом з тим, проведення
матеріалу
1

в

межах

однієї

струни

не

призводить

до

одноманітності

Хоча фактура «Поеми» трансформується до ансамблевих умов, у п’єсі чітко визначена роль соліста, що, звісно,
не виключає необхідність синхронізації виконавців у спільному музикуванні.
2
Автор зберігає всі косенківські ремарки, проте різні можливості звучання скрипки та фортепіано потребували
від нього додаткового розмежування динамічних ліній для кожного з інструментів.
3
Лише в одному випадку А. Лещинський допускає вихід, зокрема, зі струни D для взяття g2 на A, однак таке
рішення не впливає на звучання, підкреслюючи інтонацію інтервальних стрибків; виключає недоцільний перехід
та притаманну діапазону надмірну інтенсивність.
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висловлювання, а, навпаки, виділяє притаманні музиці внутрішні переживання.
Автор, обмежуючи поперечні рухи лівої руки (зміна струн), навантажує
поздовжні (зміна позицій), чим збагачує інтонацію мелодії розмаїттям відтінків
почуття. Хоча низка ігрових ситуацій, а з ними і аплікатура, повторюються,
мотиви навколо них несуть різний енергетичний заряд, утворюючи неоднакові
контексти, тому автор відводить важливу роль штрихам в їх розкритті. З одного
боку, в усталених інтонаційних ритмоформулах А. Лещинський різними
комбінаціями legato – détaché надає співу скрипки елементи декламаційності. З
іншого

боку,

зберігаючи

єдність

штрихового

вираження,

видозмінює

забарвлення мелодії відмінними конфігураціями дій лівої руки1. З цих причин
А. Лещинський часто вводить позапозиційне положення руки: уникає зайвих
рухів; поєднує звуки на відстані півтону, не зміщуючи всю п’ясть; використовує
багато розтяжок. Залучає скрипаль і переходи одним пальцем на великі відстані
(зокрема, з півпозиції в четверту), вносячи специфічну поривчатість у мелодію,
яка у випадку недостатньої вправності граючого може перетворитись на
істеричне glissando, що, у свою чергу, дозволяє усвідомити роль міфічного
«ледь-ледь» у мистецтві. У цілому, незважаючи на детальність указівок та
окреслений характер партії, А. Лещинський дає скрипалеві свободу для
творчості. Зокрема, розтяжки можна замінити portamento, відкриваючи нові
барви одних і тих самих інтонацій. Цікаве рішення харківського педагога
бачиться в октавному фрагменті у кульмінації. Він рекомендує увесь матеріал
грати традиційною аплікатурою (1-4), позначаючи її тільки над першими двома
інтервалами. Однак, на наш погляд, зустрічні стрибки, півтонові ходи у високих
позиціях, терція створюють додаткові складнощі виконавцю. У цих випадках
більш доцільно використовувати положення руки та аплікатуру для гри
фінгерованих октав (1-3). Проте, зважаючи на професійний рівень перекладника,
окреслену ситуацію можна трактувати з двох ракурсів – виконавського та

1

Автор у низці фрагментів змінює legato у партії рояля на non legato. На наш погляд, таке рішення необхідне для
відмежування звучання інструментів артикуляційно, оскільки фортепіанні обертони можуть зливатися зі
скрипковими, або й зовсім приховати їх.
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педагогічного. У першому випадку, пропонований спосіб може відбивати
особисті вподобання А. Лещинського, адже він, як відомо, мав природну
пристосованість апарату до гри. З іншого боку, відсутність додаткових ремарок у
цих «проблемних» місцях говорить про розуміння автором можливості їхнього
вирішення кожним скрипалем індивідуально, адже подібні ситуації не типові для
скрипкового викладення.
Розглянуте перекладення дає можливість оцінити, як А. Лещинський, з
повагою ставлячись до авторського задуму, невимушено відтворив його в
інструментальному дуеті. Творче поєднання різних виразових засобів дозволило
скрипалю «одягнути» мелодію В. Косенка у вишукане скрипкове «вбрання», яке
надало їй нових тембральних барв та артикуляційної вимови, не викривляючи
ідеї композитора. Дотримується сказаного А. Лещинський і при роботі з Етюдом
«Буре». Однак, на відміну від попереднього зразка, скрипаль перетворив етюд,
який, нагадаємо, є п’єсою з яскраво вираженим навчальним зерном. Скрипаль не
тільки «переклав на іншу мову» композиторський задум, він, користуючись
вихідною системою, сформував новий прийом передавання знань та досвіду,
трансформував існуючу підпорядкованість аж до ігрових рухів. Якщо в
транскрипціях

Е. Добржинця

та

перекладенні

«Поеми-легенди»

спостерігаються наслідки дії школи, її опосередкована участь, то у «Буре»
А. Лещинського вона безпосередньо функціонує. Спираючись на сказане,
розглянемо

перекладення

учня

К. Флеша

більш

детально,

попередньо

охарактеризувавши оригінальну композицію.
Отже, «11 етюдів у формі старовинних танців» op. 19 (1928–1930)
В. Косенка відображають синтез різних традицій – української, російської та
європейської, який, нагадаємо, був притаманний і для українського скрипкового
мистецтва1. Саме «Буре» наділене всіма характерними ознаками відповідного

1

Незважаючи на наявність творів цього жанру інших вітчизняних митців (М. Коляда, Г. Таранов, М. Шипович та
ін.), за словами Ю. Вахраньова, лише В. Косенко узагальнив у збірнику накопичений у піаністичній культурі
досвід [31, с. 5-6]. Творча систематизація існуючих знань дала можливість композитору створити універсальний
як для концертної, так і педагогічної практики опус [там само]. Цінність останнього, який, по суті, є сюїтою
різнохарактерних танців, вбачають у збагаченні їхньої мелодики, гармонічної мови, розширенні палітри
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французького танцю [14, стп. 612-613]: парний розмір (alla breve), швидкий темп
(Allegro), «пружний затакт» (Ю. Вахраньов) в одну долю. Масштабна композиція
з перевагою першої/третьої частин над середньою, тематичний та тональний (Adur – a-moll) контраст між ними, авторська ремарка da capo свідчать про
складену тричастинну форму п’єси1. Разом з тим, внутрішня нерівнозначність
першої частини та її репризного повторення породжувала інші тлумачення.
Зокрема, Ю. Вахраньов, виходячи з тоніко-домінантового співвідношення
першого та другого розділів, вбачає тут елементи сонатності [31, с. 39-40]. Якщо
ж мати на увазі властивості самого тематизму та явних жанрових посилань на
буре, то перед нами типова старовинна двочастинність2, де її перша частина
являє собою повторений період типу розгортання, а друга – сукупність п’яти
розділів. Сказане підкріплюється характерним викладом основної теми (ядро –
розгортання), де звертає на себе увагу багатоскладовість її мотивів. Завдяки
їхньому розвитку і породжується така об’ємна друга частина. Вона складається з
низки секцій, які відбивають традиційні для цієї одиниці форми відхід від
основної тональності та розширення за рахунок секвенційного проведення в
кожній із секцій певних мотивів, генетично пов’язаних із темою. Так, після
домінантового викладення з невеликим модулюючим замиканням ядро
проводиться в a-moll, завершуючи собою першу секцію та підводячи до нового
фазису, – фактурно розріджене поліфункціональне сполучення d-moll із тонічним
органним пунктом. Останній, у свою чергу, стає основою для секвенційної
ланки, яка передрікає a-moll – однойменний модус вихідної тональності.
Наступна секція збільшується (8+8) завдяки збагаченню фактури, переносу
піаністичних прийомів, що не виходять за усталені уявлення про фактурний малюнок, тобто В. Косенко
перетворив відомі жанри «у дусі рідної національної культури» [267, с. 25; 303, с. 36-37].
1
Характеризуючи барокові музичні форми, Т. Кюрегян вказує на розповсюдженість, зокрема, складеної
тричастинної форми у танцях з сюїт, яка виникає завдяки «подвоєнню» будь-якого з них з повторенням першого
наприкінці композиції згідно з позначкою da capo. За думкою музикознавця, кожна з частин, у свою чергу, має
усталену будову [155, с. 154-155].
2
Спираючись на положення праць Т. Кюрегян [155, с. 146-150], І. Способіна [277, с. 230-234] та В. Цуккермана
[310, с. 159-134], нагадаємо, що для старовинної (за Т. Кюрегян, барокової) двочастинної форми характерні
наступні риси: перша частина у вигляді періоду типу розгортання; друга частина значно більша за першу (в два,
три рази) та вибудовується практично повністю на тематизмі першої частини, не вводячи свого; можливе
існування в другій частині більше двох розділів (або секцій), нерідко зі своїми повними каденціями;
симетричність тонального плану; непереривність тематичного розвитку; реприза тональна та викладена на
матеріалі (початковому чи кінцевому) першої частини.
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мотивів на октаву вище, рельєфній прорисовці басового голосу. Передрепризний
розділ охоплює сферу мінорної домінанти (e-moll), наслідуючи принцип
варіантного оновлення початкової мотивної структури, її секвенціювання,
кадансування та повторення всього речення в більш яскравому кульмінаційному
викладенні. Схожого роду емоційний розвиток музичних подій, по-перше,
створює дистанцію між п’єсою В. Косенка та старовинними зразками, по-друге,
підкреслює синтетичний характер «Буре» та його зв’язок із жанром концертного
етюду. Це пояснює необхідність репризного закінчення першої частини форми
da capo, яке продовжує характер кульмінації, тривале ствердження тоніки.
Композитор уникає точної повторності основної теми, зберігаючи при цьому
впізнаваність притаманних їй ритмічної пульсації та мотивів розгортання.
Середній розділ «Буре» – мінорний (a-moll), також двочастинний, кожний
елемент якого є періодом повторної структури (у другому випадку стоїть знак
репризи).

Ю. Вахраньов

називає

його

«ля-мінорним

Буре»

[31,

с. 40],

підтверджуючи пропоновану нами форму Етюду1. Контраст із мажорним Буре
досягається за рахунок українського колориту, елементів фольклору, народній
ладовості (на що вказують, зокрема, риси фрігійського, дорійського; подвійний
тоніко-домінантовий

органний

пункт).

На

противагу

попереднім

висловлюванням, автор виводить на перший план кантилену, протяжність
мелодії, її виразність. Саме тому повернення танцювального настрою (da capo),
ніби замкнувши своєрідне «коло подорожі» за різними традиціями, спрямовує
форму твору до своїх витоків, надаючи йому органічної цілісності. Перекладення
Етюду «Буре» А. Лещинським для скрипки та фортепіано зберігає окреслені
композиційно-драматургічні риси, хоча і з певним коригуванням.
Перше, що слід відзначити, це природна трансформація фактури Етюду.
Двоголосна тема (сексти, децими тощо) на його початку чи поліфонічний
матеріал у третій секції другого розділу, що розподілені між обома руками

1

З цього приводу, замість назв: Буре І – Буре ІІ – Буре І (за Т. Кюрегян), доцільніше розвинути думку
Ю. Вахраньова і використовувати словосполучення: мажорне Буре – мінорне Буре – мажорне Буре, маючи на
увазі однойменність тональностей.
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піаніста, у трактовці скрипаля постають інструментальним ансамблем. Хоча
фортепіано тут і виконує роль акомпанементу, але останній зосереджений,
зокрема, у партії лівої руки. А. Лещинський збагачує первісну гармонічну лінію
п’єси (педалізовані тони, інтервали, акорди), на основі якої голоси скрипки та
рояля (партія правої руки) утворюють дует. Їхнє співвідношення не однорідне, а
постійно змінюється протягом всього твору, насамперед, завдяки різній
артикуляції. Вона проявляється в розмаїтті способів звукоподання в партії
кожного з інструментів. Так, у тематизмі першого розділу мажорного Буре
скрипковий голос викладений штрихом détaché, а фортепіанний, на відміну від
оригіналу (legato), – non legato. У такий спосіб А. Лещинський зближує
характери звучання інструментів. Разом з тим, він враховує і стилістичну
складову композиції. Staccato четвертних у темі косенківського варіанту
харківській маестро перетворює в скрипкове détaché, добуте за рахунок гри
рухами смичка угору. Цей прийом дозволяє водночас досягти відокремленості
кожного звука (сприяє більш чіткому його початку) та уникнути зайвої
скерцозності (оригінальна ремарка con precisione). Проте А. Лещинський не
нівелює танцювальність Етюду. Він виважено використовує staccato на
«пружних» затактах із двох восьмих під лігою, оминаючи випадки з
інтервальними стрибками у них (зберігає détaché). Регулює стилістичні барви
скрипаль також за допомогою рояля. Так, залучаючи невластивий бароковій
риториці (зокрема, у творах Й. С. Баха не зустрічається) аметричний варіант
комбінованого

штриха

(détaché

–

legato)1,

А. Лещинський

вносить

у

фортепіанний голос низхідну лінію в басу на staccato (деяким звукам додає
форшлаг), чим зберігає стрункість та пружність танцювальної фактури.
Тип викладення у першій секції другого розділу змінюється. У голосі
фортепіано

з’являються

аутентичні

ліги,

які

не

тільки

перетворюють

співвідношення зі скрипковою мелодією, але й відбивають мінливий настрій

1

Зауважимо, що спосіб його застосування дуже схожий зі штрихом Паганіні (поєднання маркованого détaché з
двома звуками legato). За словами К. Флеша, для нього характерне навмисне хибне акцентування [304, с. 98], яке
А. Лещинський нівелює, так само, як і маркованість.
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музики. Оригінальне інтервальне перегукування на тонічному органному пункті
у всій фактурі рояля на legato А. Лещинський сконцентрував у партії скрипки,
підтримуючи її низхідними ходами акцентованих звуків септакордів у
фортепіано. Таке рішення обумовлене декількома факторами. По-перше, гра
коротких ліг одночасно по двох струнах (мелодія – контрапункт) зменшує
чіткість вимови, додаючи в музику елемент кантиленності. Щоб врівноважити не
характерну для аутентичного звучання надмірну ліричність, скрипаль уводить на
знайомих «пружних» затактах staccato1. По-друге, розріджуючи фактуру
супроводу, А. Лещинський врівноважує баланс у звучанні та надає більшої
виразності скрипковому solo, а ґрунтовні ходи та октави-педалі в басу на затакті,
у свою чергу, зберігають стилістику буре. У наступному фрагменті філірування
витримані попередні відносини між інструментами – скрипка продовжує лігувати
мотиви, «чіпляючи» на кожному їх початку контрапункт, а фортепіано дублює її
висловлювання в сексту non legato, у той самий час рухаючи басову лінію.
Секвенційні побудови третьої секції А. Лещинський залишає майже без
змін. Властива їм структура «запитання–відповідь» наділена пісенністю, тому
скрипка – найбільш «співочій» інструмент, втілюючи її, на перший погляд,
гарантує протяжність основної мелодичної лінії, опуклість всіх інтервальних
стрибків у ній. Однак А. Лещинський, навпаки, обмежує «вокальність»
скрипкового голосу. Завдяки коротким лігам, які відбивають мотивну будову
фраз, і комбінованим штрихам він не тільки уникає зайвого розпіву в бароковій
риториці, але й дозволяє більш виразно проінтонувати художній текст. Подібний
характер висловлювання підкреслює поліфонічну взаємодію партій скрипки та
фортепіано, відокремлює їх тембрально та артикуляційно. У цілому, окреслене
співвідношення притаманне всьому подальшому матеріалу. У кульмінації
А. Лещинський, на відміну від оригіналу, підтримує основний голос, який
«співає» в третій октаві скрипка, секвенційним ланцюжком секстакордів, чим

1

Подібне рішення А. Лещинського підкреслює особливості старовинної двочастинності, оскільки штрихова
палітра, а разом з нею артикуляція та структура мотивів повністю збігається з початковим елементом
тематичного ядра.
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повністю заповнює простір, що виникає між басом-педаллю та мелодією,
посилюючи внутрішнє психоемоційне напруження. Складові репризної секції
А. Лещинський викладає за таким же принципом, як і в попередніх випадках.
Не відходить скрипаль від ідеї композитора при перекладенні мінорного
Буре. Якщо другий розділ двочастинної форми, який в оригіналі постає з чіткою
прорисовкою усіх фактурних голосів, А. Лещинський практично залишає без
змін, йдучи шляхом природного розподілення мелодії та акомпануючих голосів
між

скрипкою

та

фортепіано,

то

перший

розділ

він

подає

більш

індивідуалізовано. На наш погляд, це обумовлено поліфонізацією фортепіанної
фактури, в якій простежуються двоголосся, виразний контрапункт та лінія басу.
Повторність цієї складової форми А. Лещинський використовує не лише заради
урізноманітнення викладу матеріалу, а й для драматургічного розвитку. Так, у
першому випадку скрипка «співає» тільки мелодію, сховану в колористичні
стрибках звуку e по регістрах, які зосереджені у партії правої руки піаніста.
Партія лівої дублює в дециму матеріал соліста та рухає басову лінію. У другому
проведенні А. Лещинський залишає рояль без остінатної фігурації, віддаючи її
скрипалеві. Вишуканість тембрових виблисків у ній, дзвінків флажолетів,
підкреслюють тендітність головної теми.
Окреслені

деталі

підтверджують

цілісне

бачення

А. Лещинським

авторського задуму. Попри особливості взаємодіючих інструментів, він зберіг не
тільки стилістичну основу, задіяну композитором, але й дотримався специфіки
фактурної, артикуляційної, тембрової складових аутентичного звучання. Творче
відношення А. Лещинського до роботи простежується в залученні різноманітних
виразових засобів та виваженому їх комбінуванні як в партії рідної для нього
скрипки, так і рояля. Однак розгляд перекладення буде неповноцінним без
уточнення обумовлених жанром інструктивних завдань, які А. Лещинський
висунув у «Буре».
На наш погляд, вони безпосередньо пов’язані зі взаємодією романтичної та
барокової риторики

твору та опосередковано

зі

специфікою звучання

фортепіано. Наведені фактори обумовили задіяння А. Лещинським конкретних
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скрипкових прийомів. Зокрема, інтонаційні мотиви (окрім першого) ядра теми,
які викладені парою staccato – détaché, схожі з аналогічними ігровими
ситуаціями в «Буре» Й. С. Баха зі скрипкової партити № 1. Так, у бахівському
танці затакт (четвертна) грається в редакції К. Флеша1 staccato2. Він нерідко
зіставляється з різними штрихами, у тому числі й détaché. Таким чином,
харківський скрипаль, використовуючи ці способи звукоподання в Етюді,
відтворює традиційну для барокових творів ігрову модель. Її повторність чи
трансформація є також проявом інструктивності. Подібні за окресленими
характеристиками й інтонаційні ритмоформули «запитання–відповідь» у
розгортанні теми. Висловлені двома восьмими та четвертною вони знову
посилають до згаданого «Буре» Й. С. Баха. Хоча у творі видатного німця дрібні
тривалості граються і staccato, і détaché, А. Лещинський залучає саме останній
штрих, зближуючи артикуляцію скрипки з роялем. Не менш цікаве зіставлення
харківським скрипалем виразових засобів, які в даних умовах відбивають різні
традиції – аметричного комбінованого штриха та détaché.
Незважаючи на домінування наведених techne у п’єсі, низка фрагментів у
ній дає не менш корисний матеріал для розвитку таких навичок правої руки, як
зміна струн та гра подвійних нот. Перша з них, яка втілена, наприклад, у першій
частині мінорного Буре, потребує від виконавця не тільки непомітних переходів
смичка зі струни на струну, але й виділення схованого у фігурації головного
голосу3. Друга представлена у вигляді послідовності інтервалів (терції, сексти) та
їх перегукуванні («мелодія – контрапункт»). Останній тип висловлювання
ускладнюється «пружним» затактом восьмих на staccato. Як і в попередньому
фрагменті, переконливість звучання цих інтонаційних мотивів залежить від
якості звуковидобування скрипаля при їх грі як legato, так і staccato. У цьому
процесі (так само, як і в розглянутих раніше) неможливо не відзначити роль
1

Її вибір обумовлений ремарками дидактичного характеру видатного німецького скрипаля, які передбачають
специфіку виконання, обумовлену усталеною у скрипковому мистецтві традицією. У варіантах К. Мостраса чи
А. Лещинського–О. Юр’єва–Р. Клименської позначення над даними звуками відсутні.
2
Аналогічна ситуація і в «Буре» з третьої партити. К. Флеш додає до ноти акцент (>) [359, с. 103], чим обмежує
можливу надмірність у гостроті staccato.
3
Складність цього місця полягає в необхідності мобільно розподіляти вагу руки, що забезпечить природне
розмежування цих елементів фактури.
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техніки лівої руки музиканта. Ця складова виконавського апарату особливо
примітна, якщо згадати методичні рекомендації А. Лещинського.
Зміна позицій, нагадаємо, є одним із базових елементів techne скрипаля,
але її наявність у художньому етюді з фортепіанним супроводом не створює
«тему другого роду» (Л. Мазель). Єдиним винятком, на наш погляд, є низка
секвенцій, кожна ланка яких викладена в одній позиції, тобто подібні музичні
побудови обумовлюють відповідне положення руки та його зміну. На цьому фоні
інакше сприймається позапозиційність. Хоча у творі вона виявляє себе
фрагментарно і не потребує окремого часу для вдосконалення, однак в цьому
перекладенні

наочно

можна

оцінити

професійне,

майже

непомітне,

її

використання. Така, на перший погляд, малозначуща деталь дозволяє не стільки
полегшити (а в деяких випадках ускладнити) процес гри, скільки з’єднувати між
собою ті чи інші складові скрипкової фактури. Наприклад, А. Лещинський
уводить цей ігровий стан заради уникання зайвих призвуків при переходах
(зокрема, у подвійних нотах) та збереження єдиного тембру висловлення.
Останній фактор стає ключовим при грі кантиленного мінорного Буре.
Запропонована музикантом аплікатура дає можливість виразно «проспівати»
контрастні низхідні та висхідні ходи, а прийом portamento, який мається на увазі
при переходах одним пальцем, відтворює властиві людському голосу риси.
Водночас, в окремих місцях перекладення, автор, подаючи матеріал в одній
тембровій зоні, ставить скрипаля в дещо незвичні умови. Так, у другому розділі
першої/третьої частин А. Лещинський розміщує тему на двох нижніх струнах у
п’ятій та шостій, а потім у четвертій позиціях. Таке рішення, з першого погляду,
ірраціональне, беручи до уваги барокову штрихову пару staccato – détaché, адже
рекомендоване А. Лещинським, без перебільшення, віртуозне положення лівої
руки властиве скоріше творам Н. Паганіні та інших скрипалів-композиторів XIX
століття. Однак у цьому і виявляється цілісне бачення харківським маестро
композиції В. Косенка. Поєднуючи розподілені в руках виконавця елементи
барокової та романтичної традицій, А. Лещинський відбиває аналогічний
синтезуючий тип фортепіанної фактури, тобто реалізує задум автора в іншій
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площині. Створена скрипалем ігрова ситуація природно вносить нову технічну
задачу для граючого. Таким чином, інструктивність, яку А. Лещинський вміло
розподілив по всьому твору, безпосередньо залежить від художнього змісту
«Буре», що утворює причинно-наслідкові зв’язки між музичним образом та
інструментами для його реалізації, вибудовуючи «резонансний ланцюжок».
Разом з тим, деякі, здавалося б, не варті уваги деталі в перекладенні
харківського майстра, немов вишенька на торті, доповнюють творче ставлення
скрипаля до роботи і відбивають його особисті риси як виконавця. Наприклад,
задіяна А. Лещинським мелізматика в обох партіях вносить своєрідну чарівність
у танцювальну фактуру твору. Крім того, єдиний в Етюді форшлаг у діапазоні
децими у скрипки, який ввів маестро, потребує неабиякої вправності від
граючого, беручи до уваги швидкість темпу. Рекомендована автором, але не
властива цьому інтервалу аплікатура (1-3), має на увазі або перехід із можливим
небажаним призвуком, або пріоритетну, але дуже сильну розтяжку пальців.
Наведені відомості якнайліпше дозволяють оцінити рівень А. Лещинськогоскрипаля. Аналогічною «забавкою» сприймається, на наш погляд, нелогічна,
судячи з контексту та вказівок маестро, зміна позиції у вже згаданій структурі
«запитання–відповідь» у розгортанні теми. Таким чином, ця інформація
одночасно вказує на високу виконавську професійність А. Лещинського та
повагу з його боку до аутентичного тексту, адже подібні нюанси не викривляють
авторський задум, а, навпаки, підкреслюють, додаючи до нього колорит
скрипкового шарму.
Отже, незважаючи на різну виконавську специфіку фортепіано та скрипки,
А. Лещинський майстерно переніс задум В. Косенка в інші умови, зберігаючи
оригінальні складові Етюду «Буре» (жанр, стилістика, фактура, тональний план,
артикуляційні аспекти) та використовуючи власні методи для їхньої реалізації1.
А. Лещинський
1

запропонував

нове

прочитання

Етюду

з

повноцінною

Функціонування школи у доробку обумовило і прояв енергії любові: А. Лещинський відповідально поставився
до роботи, опікуючись цілісністю задуму композитора та виважено викладаючи свою інтерпретацію; вільно
володів оригінальним текстом, водночас пропонуючи потенційному скрипалю різні ігрові варіанти; обмежив свій
виконавський потенціал та можливості скрипки; прийняв музичні умови, створені В. Косенко; творчо
трансформував композицію для скрипки та фортепіано.
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внутрішньою ієрархією, а не формально його аранжував до необхідних
виконавських вподобань.
Крім транскрипцій та перекладень, усвідомити особливості голографічного
відбиття школи дозволяють редакції. На перший погляд, вони поступаються за
інформативністю вищеназваним зразкам, проте аналіз робіт такого роду
розкриває їх значну роль у процесі відтворення будь-якого художнього задуму,
оскільки редакції націлені, насамперед, на полегшення сприйняття виконавцем
цілісної системи причино-наслідкових зв’язків твору та, відтак, вибудовування
переконливого трактування. За словами Л. Гуревич, «редактура представляє
собою проміжну ланку між інтерпретаторським задумом та його втіленням у
комплексі ігрових рухів»1 [80, с. 4]. Композитор завжди певною мірою є
редактором своїх доробків, так само, як і педагог постійно коригує шлях
навчання вихованця, пропонуючи, наприклад, низку варіантів гри (аплікатура,
штрихи і т. ін.) тих чи інших зразків музичної літератури. У підсумку учень
розширює свідомість, вільно володіє не тільки виконавським апаратом, але й
всіма складовими композиції, здатний створити власні редакції. З огляду на
сказане та висунуті універсальні положення щодо специфіки школи, неабияку
цінність представляє редакція А. Лещинського, О. Юр’єва2 та Р. Клименської
(19723) сонат та партит для скрипки соло Й. С. Баха, надана заслуженим діячем
мистецтв України, професором, завідуючим кафедрою оркестрових струнних
інструментів ХНУМ імені І. П. Котляревського – Л. Холоденком4. Визначити
вклад кожного з названих педагогів досить важко, оскільки наявні позначення не
диференційовані, а на обкладинці самої праці під назвою «Нова редакція сонат і
1

У дисертації Л. Гуревич торкається широкого кола проблем, пов’язаних із редакторською роботою, однак не
чіпає питання школи та не співвідносить з нею предмет дослідження. «Одна з найважливіших задач редактури, –
пише Л. Гуревич, – своїми засобами сприяти досягненню <…> надзвичайно високого рівня технічної сторони
виконання, у тому числі: забезпечити гарантованість інтонації, стійкість виконання в концертних умовах,
відсутність різного роду “шорсткостей” у грі» [80, с. 6].
2
О. Ю. Юр’єв (1933–1994) – скрипаль, педагог, дослідник (кандидат мистецтвознавства). Закінчив Ленінградську
консерваторію та аспірантуру за класом Ю. Ейдліна (учень С. Коргуєва). О. Юр’єв завідував кафедрою струнносмичкових інструментів у Харківському інституті мистецтв імені І. П. Котляревського протягом семи років
(1980-1987) [114].
3
Зазначимо, що дана колективна праця виходить за обрані часові межі дослідження. Разом з тим, у даному
випадку ця редакція постає як підтвердження висунутим у дисертації положенням, виступає матеріалом «з
майбутнього».
4
Даний рукопис зберігається на кафедрі оркестрових струнних інструментів ХНУМ імені І. П. Котляревського.
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партит Й. С. Баха» вказані всі три прізвища (див.: додаток Д, рис. 3.1). Проте,
незважаючи на сказане, можна припустити, що авторитет А. Лещинського1, його
багатий виконавський2 та педагогічний досвід, прямі спадкоємні зв’язки з
видатним К. Флешем могли стати міцним фундаментом новоствореної редакції. З
іншого боку, остання є показником глибинної поваги з боку А. Лещинського до
своїх колег, високої оцінки їх професіоналізму та, що суттєво, повноцінного
функціонування харківської скрипкової школи як відкритої творчої системи
енергоінформаційного обміну. На жаль, колективна праця скрипалів за різних
причин не зберіглася повністю3. Однак у власних нотах 6 циклів Й. С. Баха
учениці А. Лещинського, кандидата мистецтвознавства, доцента кафедри
оркестрових струнних інструментів ХНУМ імені І. П. Котляревського –
А. Мельник, які вона люб’язно нам надала, містяться ідентичні ремарки [164].
Нагадаємо, що А. Лещинський завжди наполягав на переписуванні аплікатури та
штрихів із його нот [додаток Г, с. 263]. Зіставлення примірника А. Мельник та
оригіналу виявило повний збіг позначень, за винятком тих випадків, коли,
наприклад, необхідні «пальці» вже були надруковані у екземплярі скрипальки.
Більше того, ремарки вона переписувала у видання 1930 року під редакцією
К. Флеша, що дає можливість наочно порівняти різні точки зору на специфіку
виконання бахівських творів. Таким чином, для детальнішого розгляду спільної
версії прочитання сонат та партит А. Лещинського–О. Юр’єва–Р. Клименської з
метою виявлення рис харківської школи та спадкоємності з традицією до аналізу
залучимо одразу два згадані примірники.
1

До спадщини його індивідуальних редакторських робіт належить Другий концерт для скрипки з оркестром
(1951) Д. Клебанова та «Рондо-фантазія» op. 5 (1962) О. Жука. Подібні зразки потребують досить заглибленого
аналізу, у тому числі рукописів, та додаткової інформації (бажано від сучасників або очевидців) для усвідомлення
дії школи скрипаля-радника. Сказане також вимагає свого простору для аналізу, а тому дані редакції маестро
стануть матеріалом для подальших досліджень.
2
Нагадаємо, що він почав викладати у ХДК в 1943 році і, на наш погляд, вже мав свою «нематеріалізовану»
редакцію циклів Й. С. Баха. По-перше, ще у Німеччині під час навчання А. Лещинський неодноразово з успіхом
виконував останні [322, с. 190]. По-друге, повернувшись у 1933 році в Україну скрипаль продовжив активне
концертне життя протягом десяти років у складі ДААНІСу (Державні академічні ансамблі і солісти).
Закономірно, що з початком педагогічної роботи А. Лещинський міг поступово зафіксовувати власні
інтерпретації у нотах, у тому числі «руками» своїх учнів.
3
Зауважимо, що редактура наставників викладена фрагментарно, тобто Соната g-moll являє собою у буквальному
сенсі рукопис, у той час як інші позначення зроблені у німецько-російському виданні 1963 року під редакцією
К. Мостраса. З цих причин у списку використаних джерел варіант А. Лещинського–О. Юр’єва–Р. Клименської
зазначений як одна позиція [15].
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Шість старовинних циклів займають важливе місце в репертуарі не лише
провідних виконавців, але й молодих музикантів на шляху становлення та
розвитку їхньої професійності та естетичного смаку. Саме тому дані твори,
починаючи з другої половини XIX століття і до сьогодення, зберігають свою
актуальність як для скрипалів, так і дослідників, що, у першому випадку,
підтверджується існуванням, за словами В. Рабея, понад сорока різних редакцій
[див: 257, с. 62, виноска 1], а також перекладень та обробок1, а в другому –
безліччю статей, монографій та інших теоретичних робіт. Унікальність ремарок
«харківської трійки» найбільш ясно проступає на тлі поглядів К. Флеша (1930)2
та К. Мостраса (1963)3, з якими їх пов’язують прямі (А. Лещинський) та
опосередковані (О. Юр’єв4) спадкоємні зв’язки. Так, К. Флеш використовує
водночас два нотоносці – Й. Йоахіма–А. Мозера (нижній, дрібним шрифтом) та
свій (верхній). К. Мострас, навпаки, «накладає» редакторські помітки поверх
вихідного викладу (наприклад, власні штрихи позначає пунктиром). Незважаючи
на відмінність позначок5, як ознак суб’єктивної інтерпретації, у даних редакціях
простежується низка спільних за своєю основою вказівок. Наприклад, динамічні
нюанси проставлені музикантами однаково6. Проте К. Мострас вживає ремарки
crescendo і diminuendo, у той час як К. Флеш практично не вдається до них,
посилаючись на їх природність при русі фраз до кульмінацій і назад [379]. Цікаві
й індивідуальні примітки кожного з редакторів, які відбивають педагогічні та
виконавські проблеми, з якими вони стикалися. Зокрема, німецький митець
використовує позначення дидактичного характеру для спрощення роботи над
1

Цікаво, що першими, хто звернув увагу на художній зміст скрипкових циклів Й. С. Баха (за словами В. Рабея, до
середини XIX століття вони використовувалися як інструктивний матеріал [див.: 257, с. 15, примітка 1]), були
піаністи (Ф. Мендельсон, Р. Шуман, Й. Брамс, Ф. Бузоні та інші).
2
За відомостями В. Рабея, варіант К. Флеша був виданий у Росії лише в 1950 році. До цього часу скрипалі
користувалися редакцією Й. Хельмесбергера, яку дослідник відносить «до числа найменш достовірних» [257, с. 62].
3
Варіант К. Флеша ґрунтується на редакції Й. Йоахіма–А. Мозера, створеної по рукопису з архіву Ф. Руста [379];
від цього оригінального тексту відштовхувався й К. Мострас [185, с. 3], з численних перевидань редакції якого
обраний варіант 1985 року [185].
4
О. Юр’єв та К. Мострас є «правнуками» Л. Ауера.
5
К. Флеш, посилаючись на досягнення скрипкового мистецтва, не вдається до «інновацій», лише інколи
прописуючи важливі «пальці», які передбачають виконання фраз на одній струні [379]. Такої ж позиції
дотримується і К. Мострас, виключаючи «темброві перечення» [185, с. 4]. Багато збігів виявляється і у штриховій
стратегії.
6
Основні кульмінації та філірування відзначені педагогами-методистами в одному ключі, хоча і з різною
градацією (у К. Флеша ff, а у К. Мостраса f і т. ін.).
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творами. Так, для усвідомлення фразувальної структури останніх К. Флеш
залучає своєрідний пунктуаційний «роздільник» («/»), що відмежовує речення,
мотиви між собою1. Разом з тим, скрипаль звертає увагу на його умовність,
оскільки іноді для відділення однієї музичної побудови від іншої «достатньо
подумати про це» [там само]. Схожу функцію виконує ремарка «x» – перенос
смичка для початку нової фрази [там само]. Знаком «–», котрий трактують
зазвичай як tenuto, К. Флеш позначає звук-кульмінацію чи звук-опору та
наголошує на необхідності їх «розширення» [379]. К. Мострас, у свою чергу,
зачіпає полемічне питання доцільності застосування стрибаючих штрихів при
виконанні сонат і партит. На противагу думці А. Швейцера, який відзначає
невідповідність даних способів звукоподання для музики Й. С. Баха [312, с. 153],
він наводить вислів П. Казальса: «За часів Баха не застосовували spiccato, але
чому ж не застосовувати його тепер у тому випадку, коли сама музика цього
наполегливо вимагає?» (цит. за: [185, с. 3]). Наведені короткі характеристики
редакцій відомих методистів XX століття вказують на наявність відмінностей
між ними. Однак підходи скрипалів не заперечують один одного, а є
акумуляцією колективних знань, що склалися в певних географічних умовах. Із
цих причин трактування «харківської трійки», яка взаємодіяла з обома
традиціями, дозволяє виявити не тільки міжнаціональні риси у її діяльності, але й
прояв спільних уявлень виконавців, творчо-раціонального підходу дослідників,
проникливість композиторів та цілісність бачення педагогів. На відміну від
друкованих, інформаційно організованих варіантів, рукописна, «жива» редакція
допоможе зазирнути в сам процес майстерного передавання знань колективом,
усвідомити єдність неповторних художників-інтерпретаторів.
Отже, редактура скрипалів, пов’язана з аплікатурою та штрихами, які
безпосередньо впливають на особливості фразування, темброві та артикуляційні
рішення, являє собою, з одного боку, синтез поглядів К. Флеша і К. Мостраса, з

1

За словами К. Флеша, потреба у таких помітках зумовлена природною властивістю тем у музиці Баха [379],
тобто «тактові поділки є у нього чимось зовнішнім для теми, метрика якої не вкладається у прості тактові
розміри» [312, с. 276].
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іншого – індивідуальне бачення харківських наставників. Аплікатура останніх
продиктована декількома причинами. Більша частина позначень виконує
своєрідну роль «підказки». Такі «пальці» орієнтують виконавця на грифі та
знімають зайве напруження з уваги, тобто виконують дидактичну функцію.
Скрипалі не зупиняються на кожній ноті, а влучно підписують важливі та
складні фрагменти, як-то у подвійних нотах та акордах, зокрема, у фугах (див.:
додаток Д, рис. 3.2, 3.3), пасажних фігураціях: і в повільних, і в швидких
частинах циклів (див.: додаток Д, рис. 3.4, 3.5) тощо. Інші аплікатурні ремарки
А. Лещинського–О. Юр’єва–Р. Клименської мають художнє значення, оскільки
відіграють важливу роль у формуванні цілісного звукообразу композицій. Якщо
збіг їх поглядів із позицією К. Флеша чи К. Мостраса не викликає здивувань та є
очікуваним, то рішення харківських скрипалів «всупереч» інтерпретації
видатних редакторів дають важливі підтвердження викладеному в даній
дисертації баченню школи. Нагадаємо, що остання не передбачає одноманітності
світосприйняття, спільності уявлень про втілення певного композиторського
задуму чи «шаблонну» ідентичність ігрового апарату між наставником та
вихованцем. Наведені деталі можуть бути результатом збігу характерів, рис,
поглядів, фізіології тощо. Школа націлена на розкриття кожного учня як
музиканта-особистості, вибудовування у ньому системи енергоінформаційного
обміну, яка забезпечує унікальний рівень свідомості та осягнення музичних
явищ, а тому будь-яка ідея митця, проходячи крізь внутрішній світ такої
«людини-школи» та відтворюючись, стає неповторною, що впливає і на
використання тих чи інших виконавських прийомів. Сказане простежується і в
аплікатурі українських скрипалів зокрема. Так, у другій половині першого
восьмитакту Adagio з сонати g-moll вони темброво виділяють «пасакалійний»
бас, викладаючи відповідні звуки на струні G, таким чином наче «розставляючи»
голоси (див.: додаток Д, рис. 3.6). Хоча версія харківських наставників дещо
відходить від штрихів Urtext-у (див.: додаток Д, рис. 3.7), проте, на наш погляд,
дозволяє краще відбити характерну для епохи бароко антиномічність. К. Флеш, у
свою чергу, розміщує басові тони на струнах D та G, а К. Мострас взагалі
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залишає їх без ремарок (див.: додаток Д, рис. 3.7, 3.8). У деяких випадках
погляди українських скрипалів збігаються почергово з версіями німецького та
російського педагога, як, наприклад, у Grave з сонати a-moll. К. Флеш розділяє
фразу тембрами, що, як здається, зумовлено прагненням скрипаля підкреслити
різні відтінки повторюваного звука «c». Його учень із колегами, як і К. Мострас,
вважають доцільним довести думку на одній струні A, а тон «c» природно
відокремлюється завдяки зміні смичка (див.: додаток Д, рис. 3.9, 3.10, 3.11). У
іншій висхідній фігурації, навпаки, збігаються точки зору щодо тембрової
єдності харківських та німецького митців (див.: додаток Д, рис. 3.12, 3.13, 3.14).
Штрихова інтерпретація А. Лещинського–О. Юр’єва–Р. Клименської не
менш цікава. Їх відповідні ремарки не збігаються повністю (за винятком низки
творів) ні з позначеннями К. Флеша, ні К. Мостраса, ні навіть із вихідними
матеріалами, на які останні спираються. Перед нами – самобутнє бачення
бахівських творів, прочитання задуму видатного кантора німецької музичної
культури. Так, вітчизняні скрипалі пропонують грати в основній темі Fuga з
сонати g-moll дві шістнадцяті окремо, а наступні дві восьмі tenuto на один
смичок, тим-часом як К. Флеш ліги проставляє навпаки (див.: додаток Д,
рис. 3.15, 3.16). Така ігрова формула зберігається протягом всієї композиції,
змінюючись лише в акордових послідовностях (див.: додаток Д, рис. 3.17).
Аналогічну модель пропонує К. Мострас (див.: додаток Д, рис. 3.18), але він, на
відміну від своїх українських колег, у низці місць лігує шістнадцяті (див.:
додаток Д, рис. 3.19, 3.20). Висунута «харківською трійкою» артикуляційна
уніфікація дозволяє зберігати енергетичний тонус теми фуги та чітко
відмежовувати одне її проведення від іншого. Схожим чином українські
наставники підходять і до інших композицій. Зокрема, вже з першої появи теми у
Fuga з сонати a-moll вони визначають єдину ритмоформулу: почати смичком
угору шістнадцяті (окремо) – злігувати восьмі (tenuto) – зіграти окремо наступні
восьмі (див.: додаток Д, рис. 3.21). Зауважимо, що К. Флеш та К. Мострас, у
свою чергу, пропонують її лише з другого проведення теми (див.: додаток Д,
рис. 3.22,

3.23).

Крім

того,

А. Лещинський–О. Юр’єв–Р. Клименська,

на
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противагу їм, не відходять від даної штрихової структури навіть при появі
акордів. Для збереження характерної танцювальності в низці фрагментів у
Courante з партити d-moll українські скрипалі також дотримуються єдиного
штрихового рішення (не збігається з жодною з розглянутих редакцій) для
забезпечення однорідності своєрідних танцювальних кроків або стрибків. У
послідовностях із пунктирних злігованих поспівок (восьма з точкою та
шістнадцята) при розмірі 3/4 вони розділяють середню з них, що дозволяє кожен
раз грати сильну долю смичком вниз (див.: додаток Д, рис. 3.24, 3.25).
Показовими здаються фрагменти, де харківські митці ніби синтезують уявлення
К. Флеша та К. Мостраса, таким чином відбиваючи міжнаціональний характер
інформаційного фундаменту української скрипкової школи. Наприклад, у
висхідному пасажі зі згаданого Grave А. Лещинський та колеги органічно
«поєднують» штрихи К. Флеша та аплікатуру К. Мостраса, виводячи мелодію
ненадовго зі струни A на сусідню E. Це виявляє інвенторство харківських
скрипалів ХХ століття, які завдяки такому прийому демонструють на мікрорівні
темброве розмаїття інструменту в межах схожих, відокремлених штрихами,
мотивів (див.: додаток Д, рис. 3.26, 3.27, 3.28). Саме такі різнотемброві поспівки
іноді стають особливо значущими у музичній розповіді.
Здійснене порівняння різних редакцій дає можливість усвідомити не лише
особливості спадкоємності та синтезування інформації, а й збіг основоположних
виконавсько-педагогічних засад скрипалів з неповторними особистісними
рисами, вихідців з різних шкіл. Згуртовані разом, вони об’єднали найкращі
досягнення один одного та створили унікальний зразок спільної творчості –
результат діяльності харківської скрипкової школи. Підтвердження сказаному
простежується по всій редакції українських митців, зокрема, у подвоєному
викладі аплікатурних рішень. Це виявляє і педагогічну мудрість А. Лещинського,
О. Юр’єва та Р. Клименської: вони не сковують зростання та вибір учнів так
званими

«інтерпретаційними

догмами»,

а

стимулюють

реалізацію

індивідуального розуміння музики. Будучи внутрішньо вільними, скрипалі дають
свободу і вихованцям в усвідомленні композиторського задуму та його
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розгортанні, специфіці відповідної традиції, що дозволяє говорити про
успадкування харківськими педагогами від своїх наставників як глибинного
розуміння музики Й. С. Баха, так і широкого спектру можливих її інтерпретацій.
Висновки до Розділу 3
1. Українська

скрипкова

школа

формувалася

завдяки

багаторічній

різновекторній діяльності багатьох музикантів із різних національних ареалів. Не
дивлячись на унікальні умови в кожному культурному місті-осередку,
представлені в них спадкоємні зв’язки відбивають єдиний для країни принцип.
Узагальнення

існуючих

науково-документальних

матеріалів

дозволило

визначити, що більшість скрипалів-іноземців, які зіграли важливу роль у
становленні інформаційного фундаменту вітчизняної школи, були учнями
Л. Ауера та О. Шевчика, а деякі з них поєднували педагогічні принципи обох
названих митців. Крім того, чимало приїжджих музикантів транслювало досвід
та знання інших видатних європейських викладачів, наприклад, Й. Йоахіма,
Ап. Контського, Л. Массара, М. Мільднера, К. Флеша. Сукупність цих обставин
обумовила міжнаціональне підґрунтя української скрипкової школи, що дало їй
можливість у короткий строк досягти високого рівня професіоналізму.
2. Синтез українськими скрипалями провідних традицій того часу та
кристалізація на їх основі власної простежується у виконавській, педагогічній,
композиторській та дослідницькій практиці, зокрема, харківських митців –
Е. Добржинця і А. Лещинського. Майстерність

талановитих

випускників

Л. Ауера та К. Флеша, їх «внутрішня школа» проявилася не тільки у роботі з
вихованцями, але і у створенні на основі доробків В. Косенка та В. Стеценка
неповторних скрипкових п’єс, де органічно взаємодіють віртуозні та «співочі»
можливості

інструменту.

Спільна

редакція

А. Лещинського–О. Юр’єва–

Р. Клименської сонат та партит для скрипки соло Й. С. Баха при порівнянні з
аналогічними роботами К. Мостраса та К. Флеша, з одного боку, вказує на
спадкоємність досвіду, з іншого, – на індивідуальні погляди та надбання
харківських скрипалів, ширше – української скрипкової школи.
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ВИСНОВКИ
Здійснене дослідження дозволило осмислити шляхи становлення та
розвитку української скрипкової школи.
1. Специфічність даного процесу потребувала універсального трактування
самого феномена «школа», залучення новітніх, зокрема для музикознавства,
аналітичних методів. Запозичений у Н. Колотій квадра-матричний підхід дав
можливість поглянути на явище під іншим кутом та, відповідно, розглянути
багато моментів його життя, що залишалися за межами спеціального розгляду
вчених. Вихідні елементи квадра-матриці, як-то мотив, енергія, метод та час
(своєчасність), котрі охоплюють ключові аспекти буття будь-якого явища, у
взаємодії

передбачають

певний

результат

та досягнення

через нього

поставленої мети. Екстрапольовані на школу в музичному мистецтві, дані
положення обумовили визначення базисних елементів її формування та
функціонування, серед яких об’єднання професійних музикантів у соборне поле
(або поле конвергенції), завдяки прийому передавання знань та досвіду, діючого
на підґрунті енергії любові та готовності внутрішніх та зовнішніх умов.
Синхронізована дія названих складових приводить до вибудовування цілісної
ієрархічної структури, що гарантує пізнання вищих смислів певної діяльності.
Схематизація сказаного у вигляді пірамідальної моделі сприяє, з одного боку,
усвідомленню самостійності та неповторності цих факторів «школотворення», з
іншого боку, – тісній взаємозалежності між ними. Проектування субматриць
окреслило аналогічні зв’язки, але на більш конкретних рівнях. Завдяки ним
вдалось упорядкувати існуючі уявлення про феномен у різних галузях наукового
знання, у тому числі й музикознавстві. Цінність розробок, які характеризують
різні грані розуміння явища, полягає у тому, що вони створили фундамент для
подальших більш широких узагальнень. Трактування школи як колективу чи
освітньої структури, методичної системи чи групового досвіду, педагогічного
проекту чи професійного цензу, виявлене в працях А. Бородіна, О. Виноградової,
Н. Гуральник, Ж. Дедусенко, В. Зайця та інших, вказує на суттєві її ознаки в
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межах сформульованих авторами цільових завдань. Проекція сукупного
наукового досвіду в цій царині відбиває дію внутрішніх закономірностей на
різних рівнях феномена. У свою чергу, розуміння школи як складної
упорядкованої системи пояснює існуючу варіативність її тлумачення. Але всі
наявні інтерпретаційні версії, по суті, характеризують один і той самий процес –
енергоінформаційний обмін. У цьому сенсі, у діяльності окремої особистості,
котра «має добру школу», він передбачає налагоджений механізм взаємодії між
технічною оснащеністю, емоційністю та інтелектуально розпланованою грою,
інакше кажучи, різними «Я» людини. Отже, саме така «співпраця» між даними
елементами гарантує високопрофесійне виконання музичного твору, трансляцію
композиторської ідеї та уособлює дію школи. Сказане простежується і у
зіставленні понять «віртуозність» та «майстерність». Перша може проявляти себе
в тій чи іншій композиції, характеризувати одну зі сторін виконавського
мистецтва музиканта. Друга ж є результатом довготривалого виховання
суб’єктом усіх складових певної діяльності та їх синхронізації, і школа, як
правило, забезпечує найкращий та найкоротший для цього шлях.
Використання квадра-матричного підходу дало можливість осягнути,
водночас, складність та простоту досліджуваного феномена. Систематизація
множинності його компонентів визначила не тільки їх місце у вибудовуванні
школи, але й алгоритм включення в цей процес. Послідовність тут залишається
фактором унікальним у кожному окремому випадку, проте сам хід становлення в
цілому є універсальним для всіх них. Це дозволило залучити до теоретичного
апарату такі поняття, як «резонансний ланцюжок» та «закон аналогії». Завдяки
першому з них вдалось осмислити тісні взаємозв’язки між «ланками» загального
процесу еволюції, відбиття його наслідків на різних щаблях музичного побуту.
За допомогою другого було усвідомлено тотожність макро- та мікрокосмосів у
ньому, принципи їх функціонування. Відтак, обумовлюючи єдність музичного
мистецтва, композиторська, виконавська, педагогічна та дослідницька діяльності
однаковою мірою виявляються і в будь-якій школі. Таким чином, запропоновані
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теоретичні положення зберігають актуальність незалежно від масштабу, типу чи
провідної спеціалізації обраного для вивчення реально існуючого феномена.
2. Визначення

шляхів

становлення

української

скрипкової

школи

потребувало розгляду наступних ключових аспектів: 1. Антології роботи
приїжджих музикантів, передання ними знань та, відповідно, спадкоємності;
2. Трансльованого даними скрипалями досвіду. Незалежно від обраного містаосередка, основними інформаційними «донорами» були школи Л. Ауера та
О. Шевчика. Серед їх адептів у дореволюційних Галичині і Львові, зокрема,
працювали О. Москвичів, Є. Перфецький, Ю. Цетнер; в Одесі – К. Гаврилов,
Е. Млинарський,

О. Фідельман;

у

Києві

–

С. Каспін,

О. Колаковський,

М. Сербулов; у Харкові – Й. Ахрон, К. Горський, Ф. Сміт. Деякі з митців
синтезували досягнення обох цих шкіл, наприклад, Є. Гаша, В. і П. Коханьські,
Є. Щедрович-Ганкевич. Займалися педагогічною та виконавською діяльністю в
Україні і випускники відомих західноєвропейських наставників – Й. Карбулька,
С. Неметць, А. Пестель, В. Слатін, С. Таборовський, А. Шпор та інші. Окреслені
зв’язки збереглися і після відкриття консерваторій та подій 1917 року. Хоча у
Львові суттєві кадрові зміни відбулися після 1939 року, проте закономірність
проявлялася аналогічна. В Україні продовжили викладати вихідці зі шкіл
Л. Ауера

(Д. Бертьє,

Е. Добржинець,

П. Макаренко,

Н. Скоморовський),

О. Шевчика (Д. Лекгер, Я. Магазинер, Ф. Макстман) та інших видатних педагогів
(Й. Гольдберг, М. Ерденко, А. Лещинський).
3. Аналіз специфіки формування львівської, одеської, київської та
харківської шкіл дозволив виділити дію діалектичної пари «універсальне–
унікальне». Попри приналежність до однієї системи енергоінформаційного
обміну, скрипалі передавали знання згідно з власною індивідуальною
особистістю. Якщо ж взяти до уваги чисельність природньо обдарованих,
оснащених знаннями професіоналів, їх співпрацю в конкретних просторовочасових умовах, то первісні знання видозмінювалися як кожним із них окремо,
так і спільнотою однодумців, що обумовило неповторність регіональних шкіл.
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Необхідний для вибудовування національної школи обмін досвідом відбувався
завдяки міграції музикантів, гастрольним поїздкам і т. ін.
4. Працюючи на теренах України, скрипалі з Європи та Росії уводили до
музичного побуту не тільки художні твори, але й опуси навчального характеру.
Чимало таких музикантів є продовжувачами традицій шкіл Р. Крейцера–
Л. Массара (М. Сікард, А. Шпор), П. Байо–Ш. Беріо–А. В’єтана (С. Таборовський),
Л. Шпора–Ф. Давіда

(А. Пестель),

Г. Венявського

(В. Салін),

Й. Йоахіма

(Й. Карбулька, Ю. Пуліковський), К. Флеша (В. Слатін, А. Лещинський), тобто
безпосередніх авторів фундаментальних доробків теоретичної та практичної
спрямованості. До них належать і Л. Ауер та О. Шевчик. Завдяки згаданим
митцям українське скрипкове мистецтво отримало ґрунтовну, перевірену часом
інформацію, що охоплює різні етапи підготовки молодих виконавців, педагогів,
методистів. Зокрема, збірники вправ Г. Шрадіка та О. Шевчика націлені на
виховання елементарних навичок (переходів, побіжності пальців, зміни струн
тощо) та їх шліфування, хоча і не виключають роботи над іншими аспектами,
наприклад, фразуванням. Етюди Р. Крейцера, незважаючи на досить простий
виклад, надають широке поле для засвоєння та розвитку різних прийомів – від
зміни смичка до гри поліфонічної тканини, і зосереджені, зазвичай, на якомусь
одному або декількох із них. Аналогічні композиції Я. Донта, Ш. Беріо,
Ф. Давіда демонструють вже більш складні поєднання techne. Ф. Давід наділяє
номери опусів програмними назвами (зокрема, «Kobolde», «Tarantella»,
«Notturno»), чим підкреслює зв’язок, наприклад, штриха з певним образним
змістом. У творах Г. Венявського дана тенденція отримала більш яскраве
вираження. Таким чином, еволюція уявлень про роль навчально-практичного
матеріалу визначила, хоча і умовне, розмежування інструктивних етюдів від
художніх, де у першому випадку першочерговою задачею скрипаля стала робота
над удосконаленням техніки, у другому – її художнє наповнення. Поява в той
самий час етюдів із фортепіанним акомпанементом вивела зразки жанру в сферу
так званих малих форм. Розглянуті композиції Ш. Беріо, Ф. Давіда, А. Бадзіні,
Й. Йоахіма та Є. Хубаї представляють калейдоскоп образів, втілення яких
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обумовлює оволодіння відповідними за змістом навичками. Назви деяких
доробків (наприклад, «L’An elus», «Le murmure des peupliers») поетичні, а їх
внутрішня драматургія достатньо випукла. Разом з тим, твори, наприклад,
Ф. Давіда чи А. Бадзіні ставлять перед граючим конкретніші завдання та мають
багато спільного за специфікою з етюдами Р. Крейцера, бо обмежуються одним
або декількома прийомами та спрямовані на їх засвоєння в певних ігрових
ситуаціях. Таким чином, згадана класифікація проявляється і в етюдах із
супроводом, даючи можливість пересвідчитись у дії «закону аналогії».
Паралельно з практичними опусами, провідні митці створюють «Скрипкові
школи», що охоплюють різні аспекти підготовки молодого музиканта. Спільна
праця П. Байо, Р. Крейцера та П. Роде «Méthode de Violon» містить передові
досягнення скрипкового мистецтва свого часу. Крім суто методичних,
«французька трійка» порушує питання загальномузичного та естетичного
виховання, котрі й досі зберігають актуальність, адже відбивають фундаментальні
засади формування «внутрішньої школи». Сказане однаковою мірою стосується і
праці Л. Шпора. Хоча наразі вона сприймається більше як історичне свідоцтво,
проте містить цікаві факти з особистого досвіду скрипаля, які в період
становлення вітчизняної скрипкової школи зберігали своє значення, про що
свідчать неодноразові перевидання опусу на різних мовах. Деякі його положення
є насущними для сучасних музикантів, адже Л. Шпор охоплює широке коло
проблем, пов’язаних з успішним навчанням початківця, відмічаючи, поміж
інших, важливу роль батьків у цьому, що характерно і для сьогодення. Погляди
видатного німця знайшли продовження у спільному доробку Й. Йоахіма та його
учня А. Мозера. Синтезуючи точки зору попередників (у тому числі Ш. Беріо та
Ф. Давіда), вони виявляють нові деталі послідовного формування школи в
мікрокосмосі скрипаля. Науково-методична думка такого роду отримала розквіт
у фундаментальних працях Л. Ауера та К. Флеша. Обидва наставники у своїх
розмірковуваннях наголошують на розкритті в кожному учні індивідуальних рис,
знаходженні окремого підходу до нього, висвітлюють необхідність плекання у
вихованців низки особистісних якостей – складових енергії любові. Для
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викладеної Л. Ауером інформації характерна певна поетичність; автор передає,
як і Л. Шпор, свій «живий» досвід, не заглиблюючись детально в аспекти
постановки та інших технологічних питань. Положення К. Флеша, навпаки,
досить раціональні, обґрунтовані даними з фізіології, акустики та психології; він
ретельно описує кожен штрих чи прийом, проводячи причинно-наслідкові зв’язки.
5. Трансляція

в

Україні

приїжджими

музикантами

окреслених

міжнаціональних досягнень сприяла їх розповсюдженню та закріпленню в
інформаційному полі. Виконавсько-естетичні засади, зокрема, Л. Ауера та
К. Флеша, безпосередньо простежуються у викладацькій та композиторській
практиці їх учнів – Е. Добржинця та А. Лещинського. Викладаючи разом близько
17 років у Харківській консерваторії, вони не тільки зберігали ієрархічну
структуру регіональної школи та «розширювали» її новими кадрами, але й брали
участь у підготовці вітчизняних скрипалів-лауреатів, які продовжували естафету
знань

за

кордоном.

Проаналізовані

педагогічні

принципи

наставників

дозволяють виявити низку необхідних для лідера школи рис. Кожен із них
надавав учням свободу дій, водночас виховуючи в них відповідальність; приймав
їх такими, як вони є, обмежуючи себе заради їх розвитку; творчо ставився до
вирішення завдань, не догматизуючи власні уявлення. Названі складові енергії
любові забезпечували високе ККД при передачі досвіду та формування
(підтримування) поля конвергенції не лише в класі кожного з вчителів, а й у місті
в цілому, адже всі умови для втілення школи були підготовлені багаторічної
працею сузір’я високопрофесійних скрипалів.
Потенціал «внутрішніх шкіл» Е. Добржинця та А. Лещинського розкрився
не тільки в педагогічній роботі, а також у царині методичного знання та
композиторської діяльності. Транскрипції Е. Добржинця романсів В. Косенка та
К. Стеценка
українськими

відбивають
митцями

індивідуальне
образних

сфер.

ставлення

автора

Відсутність

до

текстової

закладених
складової

спонукала скрипаля до посилення драматургії творів, використання певної
палітри виразових засобів, які б не тільки компенсували втрачений елемент
оригіналу, але й представили інший шлях до осягнення авторської ідеї взагалі.
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Майстерне включення в останню дозволило Е. Добржинцю створити неповторні
зразки вітчизняної скрипкової літератури. Не менш яскраві твори належать перу
А. Лещинського. Перекладаючи фортепіанні доробки В. Косенка та залишаючи
аутентичний текст практично без змін, він органічно та вишукано інтерпретував
усю ієрархічну структуру в них, пропонуючи сприйняти їх по-іншому. Особливо
примітний, з цієї точки зору, Етюд «Буре». На відміну від інших розглянутих
зразків, де школа наче «закарбовується», тут вона безпосередньо діє через
прийом передавання знань та досвіду, обумовлений жанровими ознаками п’єси.
Активний прояв системи енергоінформаційного обміну характерний і для
редакції

А. Лещинського–О. Юр’єва–Р. Клименської

сонат та

партит для

скрипки соло Й. С. Баха. Спільна праця колег по кафедрі підтверджує
синтезуючий характер засвоєння інформації, властивий українській скрипковій
школі, та є зразком колективної творчості високопрофесійних музикантів,
кожного з яких можна назвати харизматичною особистістю.
Творча спадщина та діяльність харківських скрипалів наочно демонструє
процес поступового вибудовування власної традиції та школи на основі
міжнаціональних знань, відбиваючи таким чином загальні закономірності її
становлення та функціонування як самостійної системи енергоінформаційного
обміну в національних масштабах.
Перспективи для подальших досліджень, що відкриває запропонований
квадра-матричний підхід, вбачаються у вивченні композиторських доробків,
методичних праць та збірників практичного матеріалу українських скрипалів із
виявленням, водночас, спадкоємності, індивідуальних ознак та прояву дії школи
в

аспекті

еволюції

вітчизняної

традиції.

Універсальність

розкритих

закономірностей сприяє висвітленню відношень між вчителем та учнем і стадій
їх еволюції, вирішенню проблематики передання та прийняття інформації,
визначенню етапів роботи над твором тощо. У цілому, даний аналітичний
інструмент у поєднанні з «резонансним ланцюжком» відкриває нові шляхи для
дослідження багатьох питань у виконавській, композиторській, педагогічній та
дослідницькій діяльності, незалежно від просторово-часових умов.
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ДОДАТКИ
Додаток А
Схеми до підрозділу 1.2. Квадра-матричний підхід у вивченні явища
«школа»
МЕТА

МОТИВ

ЕНЕРГІЯ

РЕЗУЛЬТАТ

ЧАС
(СВОЄЧАСНІСТЬ)

МЕТОД
Рис. 1.1 Схема квадра-матриці

Рис. 1.2 Схема фракталу школи
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ПРОЯВ ЦІЛІСНОГО ЗНАННЯ

ЕНЕРГІЇ
ТВОРЧОСТІ,
УСТРЕМЛІННЯ

ОТРИМАННЯ/ВІДДАВАННЯ
ПРОФЕСІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

ОБ'ЄДНАННЯ
ПРОФЕСІЙНИХ
МУЗИКАНТІВ
В СОБОРНЕ ПОЛЕ
СВОЄЧАСНІСТЬ
ВКЛЮЧЕННЯ У СВІДОМЕ
НАВЧАННЯ/ДІЯЛЬНІСТЬ

ОБМІН ДОСВІДОМ
ТА ЗНАННЯМИ

Рис. 1.3 Схема квадра-матриці мотиву школи
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Рис. 1.4 Схеми механізму енергоінформаційного обміну у системі «вчитель – учень»
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ПЕРЕДАВАННЯ ЦІЛІСНОСТІ

ЕНЕРГІЯ
ТВОРЧОСТІ

СПАДКОЄМНІСТЬ

ПРИЙОМ
ПЕРЕДАВАННЯ
ЗНАНЬ ТА ДОСВІДУ

СВОЄЧАСНІСТЬ
МОЖЛИВОСТІ
ТА ПОТРЕБИ
ПЕРЕДАТИ ІНФОРМАЦІЮ

ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ

Рис. 1.5 Схема квадра-матриці методу школи

Рис. 1.6 Схема квадра-матриці енергії школи
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СВОБОДОПРОЯВ

ТВОРЧІСТЬ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ЛЮБОВ
САМООБМЕЖЕННЯ

ВСЕПРИЙНЯТТЯ

Рис. 1.7 Енергія любові

ФОРМУВАННЯ/ПРИЙНЯТТЯ ЦІЛІСНОГО ЗНАННЯ

ГОТОВНІСТЬ МУЗИКАНТА
(ГРУПИ, СОЦІУМУ)
ДО ПЕРЕДАВАННЯ ТА ПРИЙОМУ
ІНФОРМАЦІЇ

ЕНЕРГІЯ
ОСОБИСТОСТІ,
СИЛА ДУХУ
МУЗИКАНТА

ГОТОВНІСТЬ
ВНУТРІШНІХ ТА
ЗОВНІШНІХ УМОВ

СВОЄЧАСНІСТЬ
РЕАЛІЗАЦІЇ
ГОТОВНОСТІ

ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ
РЕАЛІЗАЦІЇ ГОТОВНОСТІ

Рис. 1.8 Схема квадра-матриці точки часу (своєчасності) школи
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ПІЗНАННЯ ВИЩИХ СМИСЛІВ

ОБ’ЄДНАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ
МУЗИКАНТІВ У СОБОРНЕ ПОЛЕ

ЕНЕРГІЯ
ЛЮБОВІ

ЦІЛІСНА
ІЄРАРХІЧНА
СТРУКТУРА

ГОТОВНІСТЬ
ВНУТРІШНІХ ТА
ЗОВНІШНІХ УМОВ

ПРИЙОМ ПЕРЕДАВАННЯ
ЗНАНЬ ТА ДОСВІДУ

Рис. 1.9 Схема квадра-матриці школи
ІДЕЯ «ШКОЛИ»

ВИКЛАДАЧ

ВИКЛАДАЧ

ВТІЛЕННЯ ІДЕЇ «ШКОЛИ»
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УЧЕНЬ

УЧЕНЬ
УЧЕНЬ

ВИКЛАДАЧ

УЧЕНЬ

УЧЕНЬ

УЧЕНЬ

Рис. 1.10 Школа у вигляді пірамідальної моделі
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Додаток Б
Біографічні відомості про видатних скрипалів минулого
Трендафіл Міланов (1909–1999) – болгарський скрипаль, педагог.
Народився в музичній сім’ї. Гри на скрипці спочатку навчався під керівництвом
батька, а пізніше – у Н. Абаджиєва (учень А. Марто) в Софійській музичній
академії (закінчив у 1934 р.). Відомий Т. Міланов як автор двох найбільш
поширених у Болгарії (і не тільки) учбових посібників: «Скрипкова школа»
(1958) в п’яти томах та «Перші уроки гри на скрипці» (1981) у двох томах.
Т. Міланов вивчав болгарський фольклор, який у подальшому використовував у
роботі з дітьми. У 1944 р. у Пловдиві створив музичну школу, яка за специфікою
дуже схожа на «десятирічку» П. Столярського [367, с. 35-43].
Генрі Шрадік (1846–1918) – німецький скрипаль, педагог, композитор.
Гри на скрипці навчався спочатку у батька, а пізніше у Ф. Давіда в Лейпцизькій
консерваторії. З 1864 р. обіймав посаду професора в МК, а в 1868 р. – диригента
оркестру Гамбурзької філармонії. Вів педагогічну діяльність у Лейпцизі,
Гамбурзі, Цинциннаті, Нью-Йорку та Філадельфії. Найбільш відомий учень –
О. Новачек [382].
Отакар Шевчик (1852–1934) – скрипаль та педагог чеського походження.
Знайомство зі скрипкою почав під керівництвом батька. Професійну освіту
здобув у ПК в класі А. Бенневиця. Вже під час навчання почав вести виконавську
та педагогічну діяльність. У період 1875–1892 рр. викладав у музичному училищі
ІРМТ у Києві. О. Шевчик у різні часи працював у навчальних закладах Бостона,
Зальцбурга, Лондона, Нью-Йорка, Праги. Виховав велику кількість учнів, серед
яких найбільш відомий – Я. Кубелік. Є автором багатьох праць інструктивного
характеру, багато з яких залишилися у вигляді рукописів [71, стп. 315-316].
Незважаючи на плідну концертну та композиторську діяльність, Родольф
Крейцер (1766–1831) не залишав без уваги і роботу педагога. Обіймаючи
впродовж тридцяти років посаду професора Паризької консерваторії, він створив
відомий етюдний збірник та, у співавторстві з П. Роде і П. Байо, теоретичну
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працю «Méthode de violon». Найвідомішими серед учнів Р. Крейцера є Ш. Лафон
та Л. Массар [346, стп. 35].
Гри на скрипці австрієць Якоб Донт (1815–1888) навчався у Й. Бема та
Й. Хельмесбергера-старшого у Віденській консерваторії. У шістнадцять років
почав працювати як оркестрант та соліст. Однак, не дивлячись на великий успіх,
Я. Донт вирішив присвятити себе педагогіці. Серед найвідоміших учнів –
Л. Ауер. Я. Донт є автором великої кількості творів для скрипки педагогічного
призначення [90, стп. 292-293; 386].
Фердинанд Давід (1810–1873) – один з найяскравіших представників
скрипкового мистецтва XIX століття. Гри на скрипці вчився у не менш відомого
Л. Шпора. Крім концертної діяльності в багатьох країнах Європи, Ф. Давід
займався педагогічною практикою (серед учнів – Й. Йоахім та А. Вільгєльмі).
Німецький скрипаль знаний і як консультант Ф. Мендельсона під час його
роботи над Скрипковим концертом e-moll, який, нагадаємо, йому присвячений.
Ф. Давід також займався композиторською творчістю, а його спадщина налічує
низку творів у різних жанрах та «Скрипкову школу» [339, стп. 125; 377].
Шарль Огюст Беріо (1802–1870) навчався гри на скрипці у Дж. Віотті та
П. Байо в Парижі. Уже в ранньому віці Ш. Беріо вів концертну практику, а
згодом і педагогічну. Протягом дев’яти років обіймав посаду професора скрипки
в Брюссельській консерваторії, де виховав багатьох видатних музикантів, серед
яких А. В’єтан та Е. Соре. Композиторська спадщина Ш. Беріо налічує понад 100
творів для скрипки (концерти, етюди, дуети, п’єси тощо). Автор методичної
праці «Скрипкова школа» [335, стп. 422].
Видатний скрипаль XIX століття Генрік (Генріх) Венявський (1835–1880)
народився в Любліні (Польща). У цьому місті він отримав свої перші уроки гри
на скрипці у Я. Хорнзеля та С. Сервачиньського. Надзвичайний талант, що
проявився у нього з ранніх років, підтримало багато відомих музикантів, завдяки
чому вже у 8 років Г. Венявський вступив до Паризької консерваторії в клас
Л. Массара. Г. Венявський вів активне концертне життя та педагогічну практику

251
(серед учнів – Е. Ізаї). Автор багатьох творів для скрипки, у тому числі двох
концертів та двох етюдних збірників [336, стп. 736-737; 383, с. 55-57].
Єне Хубаї (1858–1937) народився в Будапешті. Початкове навчання
отримав у свого батька – концертмейстера оркестру опери та педагога Музичної
академії. У 18 років закінчив Берлінську вищу музичну школу в класі
Й. Йоахіма. Під час своїх гастролей в Угорщині познайомився з Ф. Лістом
(також виступав разом із ним). Приїжджаючи у Париж спілкувався і брав уроки у
А. В’єтана. Активно грав як ансамбліст. Одне з провідних місць у творчій
діяльності Є. Хубаї займала педагогічна практика. Після роботи в Брюссельській
консерваторії (змінив А. В’єтана) повернувся до Будапешту, де продовжив
викладати гру на скрипці в Академії музики. Відомий скрипаль Й. Сігеті є одним
з учнів угорського віртуоза. Спадщина Є. Хубаї налічує більше сотні
різноманітних творів та багато скрипкових редакцій (у тому числі сонат і партит
для скрипки соло Й. С. Баха) [70, стп. 93-94].
П’єр Байо (1771–1842) – відомий французький скрипаль, композитор та
педагог-методист. Мистецтву скрипкової гри навчався у різних вчителів, але
саме Дж. Віотті відіграв ключову роль, хоча і опосередковану, у формуванні його
індивідуального стилю. Після роботи концертмейстером театру «Фейдо», стає
професором Паризької консерваторії, де працює більш ніж 45 років (серед
учнів – Ф.-А. Абенек та Ж.-Ф. Мазас). Відзначився французький скрипаль і як
майстерний виконавець у амплуа соліста та ансамбліста. Не випадково, такі
метри музичного мистецтва, як Н. Паганіні та Ф. Мендельсон, давали високу
оцінку грі П. Байо у квартеті. Навчання з композиції у Л. Керубіні, глибоке
розуміння специфіки інструменту та процесом його оволодіння дозволили
музиканту створити для скрипки 9 концертів, більш ніж 30 варіацій, збірник
етюдів, сонати, декілька п’єс тощо, а також власну «друковану школу» під
назвою «L’a t du Violon» (1834) [334, стп. 275; 422].
Як і його колеги по Паризькій консерваторії, П’єр Роде (1774–1830) був
відомим музикантом із багатовекторною творчою діяльністю. Якщо Р. Крейцер
та П. Байо позиціонували Дж. Віотті «як свого духовного батька та вчителя»
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[254, с. 35] і були послідовниками його мистецтва, то тільки П. Роде був учнем
італійського педагога безпосередньо. На відміну від своїх співавторів по
«Méthode de Violon», П. Роде присвятив себе значною мірою виконавській та
композиторській діяльності, хоча і займався педагогікою протягом 7 років (серед
учнів – Й. Бем – майбутній наставник Я. Донта та Й. Йоахіма). Скрипаль написав
для рідного інструменту 13 концертів, 24 дуети, 24 каприси, сонати тощо [66,
стп. 676-677; 408].
Луї (Людвіг) Шпор (1784–1859) – видатний німецький скрипалькомпозитор, диригент та педагог. Гри на скрипці навчався у Ф. Екка. З 1799 р.
працював у різних оркестрах, нерідко, на посаді концертмейстера, а з 1812 по
1815 рр. – капельмейстера («Театр ан дер Він»). У цей самий час веде і
концертну діяльність, гастролюючи різними містами західноєвропейських країн
(у 1812 р. переміг у «скрипковій дуелі» П. Роде). У 1817 р. починає диригентську
практику в оперних театрах Німеччини та грає разом із Н. Паганіні дуети для
скрипок у Мілані. За свою педагогічну практику Л. Шпор виховав таких відомих
скрипалів, як Г. Благров, Ф. Давід, Л. Сен-Любен, М. Хаупман, Г. Холмс та
інших. Композиторська спадщина видатного німця налічує більш ніж 200 творів
у різних жанрах (опери, ораторії, симфонії, увертюри, фантазії, сонати, квартети,
квінтети, септети, кантати, пісні, тощо), серед яких для скрипки написано 18
концертів та 17 дуетів (2 – з оркестром) [259, стп. 404-405; 401].
Йозеф Йоахім (1831–1907) – один із найвідоміших скрипалів в історії, з
діяльністю якого з’являється стійке поняття «скрипаль-інтерпретатор», що не
дивно, звертаючи увагу на його вчителів – С. Сервачиньський, М. Хаузер,
Г. Хельмесбергер-старший, Й. Бем, Ф. Давід, М. Хаупман, Ф. Мендельсон та
Р. Шуман (останні вплинули на загальний творчий розвиток музиканта).
Пропагував у своїй сольній та ансамблевій практиці (організував квартет) твори
Й. С. Баха, Л. Бетховена, Ф. Мендельсона та Й. Брамса (присвятив Й. Йоахіму
свій Концерт для скрипки D-dur). Крім виконавства та композиції (автор 3
скрипкових концертів, п’єс, транскрипцій, каденцій тощо), Й. Йоахім проявив
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себе і як талановитий педагог (серед учнів – Л. Ауер, Б. Губерман, Й. Котек,
М. Марсік, Є. Хубаї та багато інших) [340, стп. 557-558; 393].
Андреас Мозер (1859–1925) – німецький скрипаль, педагог-методист.
Після закінчення Вищої школи музики в Берліні у класі Й. Йоахіма став
асистентом останнього, а пізніше – професором. Відомий також працями з історії
скрипкового мистецтва та редакторською роботою [347, стп. 627].
Мистецтво скрипкової гри Сезар Томсон (1856–1931) пізнавав спершу під
керівництвом батька, а потім Ж. Дюпюї в Льєзькій консерваторії. Після її
закінчення з золотою медаллю, удосконалює майстерність у А. В’єтана,
Ю. Леонара, Л. Массара та Г. Венявського. З 1882 р. викладає у рідному ВНЗ, а
згодом і в передових європейських консерваторіях (Брюссельській, Паризькій). У
1924–1927 рр. живе в США та веде педагогічну практику у Джульярдській
музичній школі [68, стп. 562].
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Додаток В
Cхеми спадкоємних зв’язків у культурних осередках України

Рис. 3.1 Спадкоємні зв’язки учасників формування львівської скрипкової школи до 1940 року
Примітка. Тут і далі прізвища скрипалів, які безпосередньо вчителювали у відповідному до
схеми місті України, виведені курсивом (наприклад, Ю. Цетнер).
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Рис. 3.2 Спадкоємні зв’язки представників львівської скрипкової школи після 1940 року
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Рис. 3.3 Спадкоємні зв’язки учасників формування/розвитку одеської скрипкової школи
Примітка. Пунктирні лінії відбивають зв’язки П. Столярського з його асистентами.
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Рис. 3.4 Часова шкала роботи приїжджих/українських скрипалів в Одесі
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Рис. 3.5 Спадкоємні зв’язки учасників формування/розвитку київської скрипкової школи
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Рис. 3.6 Часова шкала роботи приїжджих/українських скрипалів у Харкові
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Рис. 3.7 Спадкоємні зв’язки учасників формування харківської скрипкової школи
Примітка. Пунктирна лінія відбиває зв’язок Й. Йоахіма з його асистентом Е. Віртом.
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Рис. 3.8 Часова шкала роботи «харківської п’ятірки» у Харкові
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Рис. 3.9 Спадкоємні зв’язки учасників формування/еволюції харківської скрипкової школи
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Додаток Г
Інтерв’ю з ученицею А. Лещинського, кандидатом мистецтвознавства,
доцентом кафедри оркестрових струнних інструментів
Харківського національного університету мистецтв
імені І. П. Котляревського – Аллою Мельник
– Насамперед, хочу подякувати Вам за надані ноти сонат та партит для
скрипки соло Й. С. Баха з переписаними ремарками А. Лещинського–
О. Юр’єва–Р. Клименської. Дуже шкода, що редакція музикантів не
втілилась у друкованому виданні. Разом з тим, хотілося б більше дізнатись
про деталі появи даного варіанту. Чи спирався, зокерма, А. Лещинський на
погляди свого вчителя?
– А. М.: Він не згадував про редакцію К. Флеша та і нот у нього,
найімовірніше, не було. Ноти, де є позначення олівцем, – мої власні, але ремарки
– А. Лещинського. Як правило, він завжди надавав своїм учням власний
екземпляр того чи іншого твору, з якого ми переписували всі штрихи, аплікатуру
тощо. А варіант К. Флеша мені колись мама купила у букіністичному відділі
магазину, але педагог не звернув на нього уваги. Той факт, що я користуюся
нотами з редакцією К. Флеша, виявився вже тоді, коли я вчилася навіть не на
першому курсі консерваторії, хоча почала грати цикли Й. С. Баха ще у восьмому
класі десятирічки. Адольф Арнольдович якось підійшов: «Чия це редакція? О,
Флеш!». До речі, завжди рекомендував слухати сонати та партити Й. С. Баха у
виконанні Г. Шерінга.
– Коли саме з’явився варіант А. Лещинського і як він ставився до
інших редакцій, наприклад, К. Мостраса?
– А. М.: Не знаю. Як я вже зазначала, А. Лещинський своїм учням надавав
свою спільну з О. Юр’євим та Р. Клименською редакцію. Учні А. Лещинського
та Ревеки Яковлівни (Клименської – С. К.), як здається, грали саме за нею.
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– На що А. Лещинський звертав увагу при роботі з учнями, перш за
все?
– А. М.: На якість виконання авторського тексту.
– Він надавав свободу учням у трактовці?
– А. М.: Безсумнівно, якщо це не йшло навскіс із авторськими вказівками –
динаміка, темп і т. ін. Пам’ятаю, як одного разу на занятті я щось грала, а він
підходить, нахиляється до нот (не дуже добре бачив) та зацікавлено питає: «А
який там нюанс?» (сміється – С. К.). Не було такого, щоб він стукаючи по столу,
казав: «Ти не те граєш».
–

Чи

можна

говорити,

що

він

виховував

в

учнів

почуття

відповідальності?
А. М.:

Так,

бо

для

нього

повага

до

авторського

тексту

була

першочерговою. Ніяких «не тих нот», «приблизного» ритму та інтонації. Якщо
потрібно було щось прояснити чи виникали деякі сумніви – виясняли.
Наприклад, питає: «Яка там нота?», я відповідаю, – «точно? А у тебе
фортепіанна партія є?» – «З собою ні» – «Подивись у фортепіанній партії, там
точніше». Дійсно, так воно і було. Напевно це з досвідом прийшло до нього, що у
фортепіанній партії завжди точніший набір.
– Учні А. Лещинського мали різну постановку та манеру гри?
– А. М.: Тим, хто потрапляв до нього ще в школі, він зазвичай по-своєму
ставив руки, бо до них був дуже уважним. Бувало, у студентські роки граєш та не
помічаєш, як з’являються деякі погрішності, недоліки. А. Лещинський завжди
бачив їх. На одному з уроків він, показуючи на портрет Д. Ойстраха, каже:
«Дивись, як вказівний палець лежить на трості». Тобто я палець посунула і
навіть не помітила, начебто все як і було. З тими ж, хто потрапляв до нього вже у
консерваторії, над постановкою він працював не так прискіпливо, розуміючи всі
нюанси роботи над «руками» на пізньому етапі навчання. Багато з таких учнів
мають не «адольфіні» руки…
– Чи виховував він в учнів розуміння причинно-наслідкових зв’язків
між використанням певного прийому та його ефектом? Який метод у
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педагогічній практиці А. Лещинського переважав – показ чи словесне
пояснення?
– А. М.: Показ. Він говорив дуже мало. Що стосується прийомів…
Грамотність прищеплював. Наприклад, виникало питання: «А чому не можна
таку аплікатуру?»; він відповідав: «А тому що не грамотно заради одного звуку
переходити

на сусідню струну».

З

роками приходить розуміння, що

рекомендована вчителем аплікатура була орієнтована на полегшення технічних
завдань, на досягнення художніх. І навіть це не було догмою. Він міг прогятом
уроку виправляти аплікатуру. Взагалі А. Лещинський не дуже розумів, як після
зробленого тобі зауваження можна приходити на наступний урок із тими ж
помилками. Бувало і навпаки. Приносиш уже виправлені аплікатуру чи штрихи,
а він підіймається і здивовано запитує: «Де це ти таку аплікатуру знайшла?» –
«Так ви ж на минулому занятті казали…» – «Мало що я казав». Тому ніколи не
дозволяв писати у нотах ручкою. Задалося б, чому? Адже і ноти мої, і аплікатура
його. Однак він казав: «Ну зараз ти так граєш. Через якийсь час ти передивишся і
схочеш зіграти по-іншому». Тобто, категоричного «тут третій палець і тільки
так» – це не про нього. Навіть, якщо такі випадки були, вони передбачали певну
динаміку, змінюваність…
– У своїй праці К. Флеш наголошує на необхідності культивувати в
учнях самостійність. Чи можна те саме віднести і до А. Лещинського?
– А. М.: Безумовно.
– Він часто ставив у приклад К. Флеша? Часто на нього посилався?
– А. М.: Не посилався, але, бувало, згадував, що К. Флеш дуже не любив,
коли його підопічні дозволяли собі приходити на урок непідготовленими. Він
щиро цього не розумів. Звісно, А. Лещинський був вихований К. Флешем, а тому
манера та вимоги останнього були притаманні і А. Лещинському. Він по-іншому
не знав. «Уті-путі, давай-но нотку ще раз» (сміється – С. К.) – такого не було.
– А. Лещинський налаштовував своїх учнів перед сценою, щось радив?
– А. М.: Зазвичай, ні. Одного разу, ще у десятирічці, я прийшла на екзамен
у гарному платті, популярному на той час. Він помітив це. Пам’ятаю, як Ірина
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Моісеївна (концертмейстер – С. К.) зауважила: «Ох, ще б грала так», на що
А. Лещинський відповів: «Не скажіть. Виглядати також слід добре».
– Цікаво, адже К. Флеш присвятив цілий підрозділ у своїй праці
зовнішньому вигляду, поведінці на сцені артиста та їх впливу на загальне
сприйняття художнього твору слухачем.
– А. М.: Саме так. Ось що казав А. Лещинський: «Ми ніколи собі не
дозволяли на сцені, наскільки б спекотно не було, знімати піджак чи смокінг».
Завжди був проти усіляких кружлянь, гримас, зайвих рухів тіла під час гри. Поперше, це не дуже гарно, по-друге, – потребує зайвої енергії.
– Які у А. Лещинського були відносини з колегами по кафедрі?
Можливо, насаджував свої думки щодо трактувань, стилю тощо; жорстко
висловлювався на «академах»?
– А. М.: Ні в якому разі. Він був патологічно неконфліктним (сміється –
С. К.) та дуже коректним. Не знаю, як до чужих, але своїх учнів він завжди
«тряс» тільки до виступу. У своїх зауваженнях, навіть якщо дещо не подобалось,
був небагатослівним. Міг покривитися, але непомітно, аби не образити. «Адольф
Арнольдович, яка Ваша думка?» – запитували в нього. На що він з ледь-ледь
помітним співчуттям: «На баску не звучить» (сміється – С. К.).
– Л. Ауер давав учням повну свободу за винятком тих випадків, коли
вони готові були грішити проти естетичних принципів. Дану думку можна
екстраполювати до А. Лещинського?
– А. М.: Звісно. Якщо гра відбиває несмак, то навіщо вона? Але у
Лещинського таких не було. Всі грали дуже якісно та зі смаком.
– Усі грали по-різному, наприклад, один і той самий твір?
– А. М.: Думаю так можна казати, адже всі були з різним рівнем
обдарованості та мали різне бачення композицій.
– Які були відносини між учнями А. Лещинського; атмосфера у класі?
– А. М.: Дружня. Доброзичлива. Навіть якщо конкуренція і була, вона не
пов’язувалась із особистісним ставленням. Ніхто не ябедничав чи підсиджував.
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– Які були відносини учнів із А. Лещинським? Він міг підбадьорити чи
порадити щось стосовно життєвих проблем?
– А. М.: Якщо ти попросиш або на щось будеш нарікати, він завжди
підбадьорить. Узагалі-то не мав звичаю лізти в чужі справи. Навіть якщо знав, –
ніколи не нав’язувався.
– Уроки. Як вони проходили? Він прослуховував твір від початку до
кінця?
– А. М.: Тільки так.
– А потім «розбирав все по кісточках»?
– А. М.: Не по кісточках. Кажу про себе, адже я у нього була з першого
класу. Зазвичай він слухав від початку до кінця. По-перше, ти охоплюєш всю
форму, по-друге, одразу помічаєш, де найслабкіші місця. Навіть якщо ти
приносиш розбір. Але розбір – це не копирсання у кожному такті. Під ним
малася на увазі гра в зручному темпі, підряд, достатньо пристойно. Десь можливі
деякі некоректності, але вони, звісно, виправляються згодом.
– Як А. Лещинський вирішував технічні проблеми, якщо вони
з’являлися?
– А. М.: Показував, намагався розібратися, у чому заковика. Але особливо
не копався. Якщо ти чогось не добираєш, значить ти чогось не довчив.
– Як він рекомендував займатися дома?
– А. М.: Ніяк не рекомендував. Займатися треба, але все, що вище 4-х
годин – від лукавого (сміється – С. К.).
– Який матеріал А. Лещинський використовував у молодших класах?
Як дотримувався існуючих програм?
– А. М.: По-перше, у нього не було маленьких дітей. Я одна була. До нього
переводилися з класу 5-6 і пізніше. Просто система була така, що певна група
педагогів «старої гвардії» дуже добре працювала з малечею – «ліпила кухню». А
потім конкурс у п’ятий та дев’ятий класи, після чого частину учнів переводили
до педагогів консерваторії (А. Лещинський, Р. Клименська…). А що грали?
«Безперервний рух» К. Бома, «Концертіно» Н. Бакланової, етюди Р. Кайзера,
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Ж.-Ф. Мазаса, тобто увесь репертуар за програмою. Нічого не придумував. У
консерваторії урок вже йшов по-іншому, але етюди вимагав до останнього. У
кожного були свої зразки в роботі – Р. Крейцер, П. Роде, Н. Паганіні… Гами – це
вже твоя особиста робота. А в школі – і гама, і «шрадік», і етюд, а потім вже...
– До питання коректності А. Лещинського. Він приймав учня таким,
яким він є? Приймав його недоліки?
– А. М.: Прощав багато, на багато що закривав очі. Розумів, що те, чого в
учня

немає,

поки

що

ніде

взяти:

якісь

моменти

«недовиховання»,

«недокоректності»...
– Чи були в практиці А. Лещинського колективні заняття?
– А. М.: Ми завжди юрмилися у нього в класі. Не спеціально, звичайно. Не
можу казати за всіх, але я, бувало, сиділа і слухала, як він займається з іншими.
– І останнє питання. Чи використовуєте Ви у власній педагогічній
практиці принципи А. Лещинського і які з них Ви вважаєте найбільш
значущими?
– А. М.: Намагаюсь виховувати добрий музичний смак, культуру звуку в
цілому; за необхідністю показую на інструменті. Не люблю неякісного розбору
та взагалі технічно-звукової «неясності». Аплікатуру та штрихи не нав’язую,
оскільки в наш час існує вільний доступ до багатьох хороших редакцій, у тому
числі «старої школи»; звичайно, щось пам’ятаю сама.
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Додаток Д
Фрагменти з рукопису редакцій сонат та партит для скрипки соло
Й. С. Баха А. Лещинського–О. Юр’єва–Р. Клименської, К. Флеша та
К. Мостраса, на які є посилання у тексті дисертації

Рис. 3.1 Обкладинка рукопису

Рис. 3.2 Fuga g-moll (рукопис)

Рис. 3.3 Fuga a-moll (рукопис)
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Рис. 3.4 Siciliana g-moll (рукопис)

Рис. 3.5 Presto g-moll (рукопис)

Рис. 3.6 Adagio g-moll (рукопис)

Рис. 3.7 Adagio g-moll (К. Мострас/Urtext)

Рис. 3.8 Adagio g-moll (К. Флеш; із переписаними А. Мельник ремарками)
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Рис. 3.9 Grave a-moll (К. Флеш; із переписаними А. Мельник ремарками)

Рис. 3.10 Grave a-moll (рукопис)

Рис. 3.11 Grave a-moll (К. Мострас)

Рис. 3.12 Grave a-moll (К. Мострас)

Рис. 3.13 Grave a-moll (К. Флеш;
із переписаними А. Мельник ремарками)
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Рис. 3.14 Grave a-moll (рукопис)

Рис. 3.15 Fuga g-moll (рукопис)

Рис. 3.16 Fuga g-moll (К. Флеш; із переписаними А. Мельник ремарками)

Рис. 3.17
Fuga g-moll (рукопис)

Рис. 3.18 Fuga g-moll (К. Мострас)

Рис. 3.19 Fuga g-moll (рукопис)
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Рис. 3.20 Fuga g-moll (К. Мострас)

Рис. 3.21 Fuga a-moll (рукопис)

Рис. 3.22 Fuga a-moll (К. Мострас)

Рис. 3.23 Fuga a-moll (К. Флеш; із переписаними А. Мельник ремарками)

Рис. 3.24 Courante d-moll (К. Флеш; із переписаними А. Мельник ремарками)
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Рис. 3.25 Courante d-moll (К. Мострас)

Рис. 3.26 Grave a-moll (К. Мострас)

Рис. 3.27 Grave a-moll
(К. Флеш; із переписаними
А. Мельник ремарками)

Рис. 3.28 Grave a-moll (рукопис)
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Додаток Е
Список опублікованих праць за темою дисертації
1. Кучеренко С. И. Инструктивный и художественный этюды: к определению
специфики // Наук. вісн. нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського.
Київ, 2017. Вип. 118. С. 180–191.
2. Кучеренко С. И. Скрипичные опусы Ф. Мендельсона: синтез традиции и
новаторства // Аспекти історичного музикознавства : зб. наук. ст. / Харків.
нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. Харків, 2017. Вип. 10. С. 35–50.
3. Кучеренко С. И. Специфика формирования украинской скрипичной школы
и ее влияние на творчество Р. Глиэра (на примере «Семи художественноинструктивных пьес» op. 54 для скрипки и фортепиано) // Аспекти
історичного музикознавства : зб. наук. ст. / Харків. нац. ун-т мистецтв
ім. І. П. Котляревського. Харків, 2017. Вип. 9. С. 399–412.
4. Кучеренко С. И. Феномен

«школа» как
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модель музыкального искусства // Наук. записки Тернопіл. нац. пед. ун-ту
ім. Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство. Тернопіль, 2017.
Вип. 37. С. 5–12.
5. Кучеренко С. І. Квадра-матричний підхід у вивченні явища «школа» //
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Основні положення дослідження у формі усної доповіді викладено на
таких конференціях:
 «Музичний

твір

в

аурі

інтерпретації»

(Київ,

НМАУ

імені

П. І. Чайковського, 01.04 – 03.04.2016);
 «Ф. Мендельсон-Бартольді: культурні ініціативи та художні пріоритети»
(Харків, ХНУМ імені І. П. Котляревського, 13.10.2016);
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 «Актуальні питання розвитку музичних здібностей» (Мінськ, БДАМ,
30.11 – 02.12.2016);
 «Актуальні проблеми музичного та театрального мистецтва» (Харків,
ХНУМ імені І. П. Котляревського, 16.02.2017);
 «Дні науки» (Одеса, ОНМА імені А. В. Нежданової, 27.04 – 29.04.2017).

