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ВСТУП
Актуальність теми. Стрімкі інформаційні потоки суспільного життя
другої половини ХХ – початку ХХІ століть, прагнення людини оволодіти
новими знаннями та вміннями в різних сферах культури та мистецтва
вступають у конфлікт із обмеженістю часових меж художнього сприйняття,
що примушує максимально концентрувати значний обсяг інформації в
невеликих форматах. Це суттєво підвищує соціально-практичну значимість і
культурно-естетичну вартісність мініатюрних жанрів у мистецтві, зокрема,
музичному.
До скрипкової мініатюри, що утвердилась у світовій музичній практиці
протягом останніх двох століть і посіла стабільну позицію у сучасній системі
музичних жанрів, звертались видатні майстри романтичного мистецтва –
Н. Паганіні,

Г. Венявський,

П. Чайковський,

Е. Ельгар,

Я. Сибеліус,

Ф. Крейслер, а також українські композитори – М. Лисенко, В. Косенко,
Л. Ревуцький, Б. Лятошинський та ін. Вітчизняна скрипкова творчість була
темою кандидатських дисертацій В. Лапсюк – «Развитие скрипичного
искусства

на

Украине

«Исполнительские
интонационная

(до

средства

система

в

1917 г.)»,

1984;

музыкальной

современной

І. Андрієвського

выразительности

скрипичной

музыке»,

–
как

1990;

В. Заранського – «Український скрипковий концерт, тенденції жанровостильової динаміки», 2001; І. Пилатюка «Скрипкова творчість Мирослава
Скорика», 2004; З. Ядловської «Українське скрипкове мистецтво 60 – 80-х рр.
ХХ ст.: тенденції розвитку», 2008; Н. Пилатюка «Психологічні та соціальні
аспекти похідних жанрів у музиці (на прикладі українського скрипкового
перекладу другої половини ХХ – поч. ХХІ ст.)», 2013. Питанням скрипкового
мистецтва

присвячені

кандидатські

дисертації

С. Сандюка

(2008),

Л. Скрипкник (2009), І. Гребнєвої (2014), І. Карачевцевої (2015). У дисертації
О. Гаргай «Індивідуально-авторські моделі скрипкової мініатюри у творчості
композиторів західної України (кінець ХІХ – 70-ті роки ХХ ст.)» (2013)
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дослідження

жанру

обмежене

музичною

культурою

Львівської

композиторської школи. Отже, у вітчизняному музикознавстві відсутнє
дисертаційне дослідження жанру скрипкової мініатюри в сучасному
багатогранному творчому доробку митців різних регіонів України другої
половини ХХ – початку ХХІ століть.
Попри те, що зазначений жанр довгий час був поза увагою науковців,
оскільки

сприймався

як

другорядний,

суто

експериментальний,

в

художньому процесі саме мініатюра, зокрема скрипкова, заслуговує на
особливу

увагу

дослідників,

оскільки

є

своєрідною

лабораторією

композиторської творчості і виявляє чуйну й оперативну реакцію митців на
зміни естетико-стильових векторів конкретного часу та пошуки й апробацію
відповідної

виражальності.

Художньо-естетичний

вимір,

поетична

образність, що зачаровує емоційністю та надзвичайно романтизованим
відтворенням дійсності, а також цікаві знахідки в сфері форми та
виражальних

засобів

забезпечують

кращим

творам

цього

жанру

самодостатність і художню вартісність.
У контексті європейської культури українська музика ХХ – початку
ХХІ століть отримала власний досвід формування жанру скрипкової
мініатюри, закоріненої у традиції національної ментальності. При цьому,
тематизм розглянутої в роботі творчості цього жанру акумулював не лише
об’ємний корпус ознак національного фольклору, але й стилізовану
виражальність інших національних культур (старовинних танців – вальс,
менует, сарабанда та ін.), а також жанрів, усталених в європейській музиці
доби романтизму (прелюдія, романс, експромт, елегія, ноктюрн, гумореска,
етюд тощо).
Панорамне вивчення української скрипкової мініатюри, що представляє
один із найбільш затребуваних жанрів не лише композиторської та
виконавської творчості, але й музично-педагогічної практики, дослідження
основних тенденцій її розвитку, композиційних ознак та семантики,
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спрямованих на відтворення інтелектуальних та емоційних рефлексій,
аргументують актуальність представленої роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційне дослідження виконано згідно з планом науково-дослідної та
методичної роботи Харківського національного університету мистецтв імені
І. П. Котляревського та відповідає комплексній темі кафедри загального і
спеціалізованого фортепіано «Виконавське мистецтво як феномен світової
культури», на 2012 – 2017 (протокол ғ 4 від 29 листопада 2012 року). Тему
дисертації затверджено на засіданні вченої ради Харківського державного
університету мистецтв імені І. П. Котляревського (протокол ғ 4 від 26
листопада 2009 року).
Мету роботи обумовлює дослідження основних тенденцій розвитку
української скрипкової мініатюри у другій половині ХХ – на початку ХХІ
століть.
Поставлена мета, відповідно, зумовлює вирішення наступних завдань:
– розглянути

та

систематизувати

наукову

літературу,

стосовну

зазначеної теми;
– визначити ознаки жанрової парадигми універсальної художньої
творчості в жанрі мініатюри та специфіку її видозмін в системі
різновидів;
– прослідкувати історичну динаміку української скрипкової мініатюри;
– ввести до наукового обігу маловідомі твори сучасних українських
авторів зазначеного жанру;
– подати

жанрово-стильову

класифікацію

різновидів

скрипкової

мініатюри;
– підсумувати

основні

тенденції

розвитку

вказаного

жанру

у

вітчизняній музичній культурі другої половини ХХ – початку ХХІ
століть.
Об’єктом дисертаційного дослідження є скрипкова мініатюра як цілісна
жанрова система музичної творчості.
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Предметом – українська скрипкова мініатюра другої половини ХХ –
початку ХХІ століть: жанрові ознаки у їх історичній динаміці.
У дисертації задіяні наукові методи:
 історико-типологічного

аналізу,

пов’язаного

із

проблемами

становлення жанру української скрипкової мініатюри у контексті
розвитку європейської музики;
 аналітичний, спрямований на дослідження творчості зазначеного
жанру на всіх етапах його становлення;
 компаративний, що дозволяє класифікувати скрипкову мініатюру в
межах порівняльного вивчення жанрових різновидів;
 структурно-функціональний, що сприяє аналізу форми та художньої
семантики в жанрі скрипкової мініатюри;
 ціннісний аналіз (у розробці Ю. Холопова), спрямований на
виявлення високохудожніх творів у жанрі сучасної скрипкової
мініатюри.
Теоретична база. У дисертаційному дослідженні використовуються
базові

науково-дослідницькі

матеріали

з

фундаментальних

напрямів

музичної науки:
 теорії жанру та стилю в музиці (Н. Горюхіна [52], К. Зєнкін [75; 76; 77],
Л. Мазель [120; 123], В. Медушевський [130], М. Михайлов [136],
Є. Назайкінський [158; 160], І. Польська [175], Л. Раабен [182],
С. Скребков [197; 198], А. Сохор [205; 206], І. Способін [210],
Т. Тукова [220], Л. Шаповалова [251], С. Шип [253]);
 теоретичних засад музичної форми та виражальності (Б. Асаф’єв [13],
В. Бобровський [22; 24], О. Верба [35], Б. Деменко [58], В. Задерацький
[70], Л. Мазель [120; 121], Г. Ігнатченко [79], А. Мілка [134],
Ю. Холопов [230; 232], В. Холопова [237; 238; 239], В. Цуккерман
[243], Т. Чернова [248]);
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 культурології (Л. Закс [71], В. Медушевський [131], Н. Рябуха [190],
І. Сніткова [202]); В. Суханцева [212]);
 історії

української

В. Довженко

[60;

музики
61],

(Т. Булат

[26],

М. Гордійчук

[51],

Л. Кияновська

[93],

О. Козаренко

[96],

О. Кононова [100], М. Копиця [101], Л. Корній [102; 103]);
 музичного мистецтва ХХ століття (Б. Асаф’єв [14], О. Берегова [18],
Л. Гаккель [43], Е. Денисов [59], Л. Кияновська [92], Ю. Кон [97],
С. Павлишин [169], С. Савенко [191], І. Савін [192], Ю. Холопов [229]);
 творчості українських композиторів ХХ століття (К. Гейвандова [45],
І. Золотовицька

[78],

Л. Кияновська

[91],

І. Морозова

[138],

С. Павлишин [168], А. Терещенко [218, 219], Н. Тишко [221]);
 теорії та історії скрипкового виконавства (Ю. Волощук [39], О. Гаргай
[44], Л. Гінзбург [47, 48], В. Григор’єв [55, 56], С. Євдокімов [66],
Л. Раабен [180, 181, 183, 184], І. Ямпольський [261, 262]);
 фольклору та його композиторського втілення (Б. Асаф’єв [15],
Г. Головинський

[50],

І. Земцовський

[74],

А. Іваницький

[83],

І. Мацієвський [125]).
Матеріалом дослідження обрані мініатюри для скрипки соло та скрипки
з фортепіано композиторів Київської, Одеської, Харківської, Кримської,
Івано-Франківської,
композиторів

Закарпатської

України

–

організацій

І. Альбової,

Національної

О. Безбородька,

спілки

В. Борисова,

О. Войтенка, В. Гомоляки, О. Гнатовської, К. Домінчена, Г. Жуковського,
Ю. Іщенка, І. Карабиця, М. Кармінського, О. Ківи, І. Ковача, С. Колобкова,
Л. Колодуба, А. Кос-Анатольського, Г. Леонової, В. Маника, Л. Ревуцького,
В. Сильвестрова,

М. Скорика,

О. Станка,

М. Степаненка,

М. Стецюна,

В. Теличка, Л. Шукайло, Ю. Щуровського.
Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в
обґрунтуванні

жанрово-стильової

динаміки

української

скрипкової

мініатюри, її жанрових різновидів. У періоді, що розглядається, вперше:
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 визначено найважливіші тенденції розвитку української скрипкової
мініатюри;
 введено до наукового обігу значний корпус нових та маловідомих
творів

сучасних

українських

авторів,

зокрема,

композиторів

харківської школи;
 здійснено аналіз творів, що до сьогодні, не отримали в творчій
практиці

широкого

О. Гнатовської,

розголосу

І. Ковача,

(твори

І. Альбової,

С. Колобкова,

Г. Леонової,

О. Войтенка,
В. Маника,

М. Стецюна, В. Теличка, Л. Шукайло);
 досліджено

засоби

художньої

виражальності

та

струкрурно-

композиційної організації п’єс сучасного скрипкового репертуару;
 запропоновано

жанрову

класифікацію

української

скрипкової

мініатюри в українській музиці.
Набули подальшого розвитку:
 хронологія творчості українських митців у жанрі скрипкової мініатюри
на зламі ХХ – ХХІ століть;
 обґрунтування місця й значення жанру у вітчизняній музичній
культурі.
Теоретичне і практичне значення отриманих результатів дослідження
полягає

у

стимулюванні

зацікавленості

скрипковою

мініатюрою

композиторів і виконавців з метою подальшого розвитку цього жанру в
Україні. Виконавський досвід автора дисертації уможливлює рекомендувати
більш активне введення сучасних творів означеного жанру до концертної та
педагогічної практики. Розроблені наукові положення роботи можуть
використовуватись у таких курсах, як «Інтерпретологія», «Аналіз музичних
творів», «Українська музична культура», «Сучасна українська музика»,
«Сучасний репертуар», «Проблеми сучасного виконавства на струнносмичкових інструментах», «Методика викладання гри на спеціальному
інструменті» та «Історія виконавського мистецтва».
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Апробація результатів дослідження. Дисертація, її тема та аналітичний
матеріал,

наукові

результати

обговорювались

на

засіданні

кафедри

загального та спеціалізованого фортепіано ХНУМ імені І. П. Котляревського.
Основні положення дисертаційного дослідження викладено у виступах на
міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях: «Музыка в
пространстве медиакультуры» (Краснодар, 2014), «Актуальні проблеми
музичного і театрального мистецтва» (Харків, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014,
2015).
Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 6 статей, з них п’ять
– у фахових виданнях, затверджених МОН України, одна – у зарубіжному
періодичному виданні – «Вестник Челябинской государственной академии
культуры и искусств» (Росія).
Структура дисертації. Дисертаційне дослідження складається зі
Вступу, двох Розділів, Висновків, Списку використаних джерел (267
позицій), двох Додатків. Загальний обсяг дисертації становить 261 сторінка, з
них основного тексту – 178 сторінок.
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РОЗДІЛ 1
НАУКОВА ДУМКА ПРО ЕСТЕТИКУ, ПОЕТИКУ ТА ІСТОРІЮ
МІНІАТЮРИ
1.1.

Мініатюра як універсальный жанр художньої творчості
Інтенсивна динаміка новацій сучасного музичного мистецтва потребує

ґрунтовного аналізу його художніх явищ. Оскільки первісне формування
жанру мініатюри відбувалося не в музиці, є логічним звернення до його
характеристики в інших видах мистецтва.
Зазвичай мініатюру асоціюють з поняттям «мінімум», «маленький»,
втім етимологія цього слова виявляється зовсім іншою. «Мініум» з
латинської перекладається як «кіновар, сурик», що походить від назви
червоної фарби, якою в старовину розфарбовувалися книжки, в основному, –
ілюстрації, зроблені від руки, а також декоративні елементи оформлення
книжок [135]. Така ретельна праця потребувала старанної обробки деталей,
що є характерним і для мініатюри музичної.
Книжкова мініатюра існувала ще у стародавньому Єгипті. Мистецтво
прикрашати книги було широко розповсюджене також у Європі, стародавній
Русі та на Сході. Вказаний вид зображувального мистецтва розвивався
протягом століть і досяг високої майстерності у середньовіччі. Кожна
історична епоха доповнювала його своїми нюансами1. У ІХ – першій
половині ХV століть в Україні сформувався особливий яскраво-живописний
вид книжкової мініатюри2.

Пізньоантична мініатюра, наприклад, відрізняється достовірністю зображення фігур та
світлоповітряного середовища. У візантійській мініатюрі Х століття панувала умовність,
площинне зображення, експресивність жестів. У готичній мініатюрі посилюється
прагнення правдиво зобразити фігуру. На Русі на прикінці ХV століття у мініатюрі
панують історичні та побутові сюжети [135].
2
Як зазначає Л. Корній, книжкові мініатюри є в «Остромировському євангелії»
(Х століття), «Ізборнику» 1073 року, «Оршанському євангелії» (ХІІ – ХІІІ століття),
«Галицькому євангелії» (ХІV століття), «Київському євангелії» (ХІV століття).
Найвизначнішою художньою пам’яткою книжкової мініатюри того часу є «Псалтир»,
написаний 1397 року, де 300 мініатюр на найрізноманітніші сюжети вирізняються
витонченим рисунком та яскравим колоритом [102].
1
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Поступово назва «мініатюра» поширилася й на живопис малого
формату, що виконувався на кістках, кераміці, порцеляні, нерідко і на
предметах побуту – годинниках, табакерках, тощо. У ХVІІІ столітті була
поширена портретна мініатюра, яка склалася ще в епоху Відродження і
вирізнялась точністю та документальністю, прозорістю психологічної
характеристики. Особливої популярності портретна мініатюра набула у
першій половині ХІХ століття. Саме тоді почався розквіт мініатюри
музичної. В художніх ремеслах аналогом мініатюри можна вважати
медальйони, фігурки з дерева або глини, іграшки3, що тяжіють до об’єднання
в серії, комплекти, набори, як і мініатюри музичні – до об’єднання в цикли.
Безперечно, найбільш близькою до музичного мистецтва є література, а
саме – її інтонаційна природа. Різноманітні інтонації – ласкаві, сумні,
спокійні, схвильовані, величні відчутні як у літературній, так і в музичній
мові. Спільним для вказаних видів мистецтв є слухове сприйняття, яке
виявляється за допомогою низки засобів, у різноманітних формах, по-різному
впливаючи на слухача. Окрім того, споріднюють музику і літературу такі
риси, як спільність жанрів (пісня, балада, поема). Поетичне слово є основою
багатьох музичних, зокрема, вокальних творів. Порівняємо кілька визначень
терміну «мініатюра» в літературі задля виявлення специфічних властивостей
жанру.

У

«Літературознавчій

енциклопедії»

Л. Левицький

зазначає:

«Мініатюра є цілком закінченим у собі літературним твором, побудованим у
об’єктивних образах. Це – оповідання зі своєю задумкою, внутрішньою
логікою, певною ідеєю, котру слід донести, – тільки маленьке» [109].
Літературознавець підкреслює, що мініатюра як «маленький за обсягом, але
композиційно та змістовно завершений твір, зазвичай містить в собі думку
(образ) широкого узагальнення або яскравої характерності», і порівнює
літературну мініатюру з мініатюрою у живопису, підкреслюючи їх
3

Глиняні статуетки, що зображали тварин та людей, відомі ще за часи трипільської
культури. Скоріше за все, вони мали ритуальне значення та використовувались як іграшки
[62]. Зазначимо, що ритуальну функцію можуть виконувати також і музичні мініатюри
(супроводжуючи, наприклад, весільний обряд).
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відповідність і специфіку. Л. Левицький наголошує: «<…> у живопису за
тематичним обсягом та композиційною побудовою мініатюра подібна до
великої картини: вона неначе копія великого полотна, але у зменшеному
вигляді. У літературі така відповідність виражається у композиційній повноті
ідеї або образу» [109, стб. 1024]. Дослідник додає, що ознаки мініатюри
досить відносні, а сам термін до певної міри умовний, тому що у маленькому
художньому творі – мініатюрі – майже завжди присутня змістовна та
композиційна завершеність і повнота узагальнення.
Російський літературознавець С. Тарасова [217] доповнює визначення
терміну «мініатюра», зазначаючи, що в основу малих форм літератури
покладений принцип лаконізму. Дослідниця наводить висловлювання
С. Моема, про оповідання, досконале написання якого унеможливлювало б
бажання будь що добавити або відняти. Тобто головний принцип жанрового
утворення

літературного

оповідання

–

інтенсивний

тип

організації

художнього часу та простору.
Серед спільних особливостей мініатюри у живопису, в літературі та
музиці чи не найважливішою є ретельність обробки. Жанр вимагає особливої
майстерності, яка є одним із найважливіших компонентів художнього змісту.
Ретельність є однією з характеристик майстерності. Отже, мініатюрою у
мистецтві називають невеликий за розміром художній твір, що вирізняється
особливо тонкою манерою виконання, лаконізмом та інтенсивним типом
організації часу та простору.
Наголосимо типові риси жанру мініатюри у мистецтві та літературі,
притаманні й музичній мініатюрі.
З живопису та прикладного мистецтва Є. Назайкінський [158]
виокремлює такі «родові» особливості мініатюри як масштабні обмеження та
ілюстративні функції, тяжіння до об’єднання у серії (цикли), символічність та
метафоричність.

Додамо

–

точність

та

прозорість

психологічної

характеристики (портретна мініатюра), смислова концентрація, ємність,
умовність, виразність образів, певна логіка та ідея, змістовна та композиційна
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завершеність, повнота узагальнення, лаконізм, інтенсивний тип організації
художнього часу та простору, ретельність обробки а також поглибленість і
лірико-філософська спрямованість.
До епохи Відродження, як зазначає Л. Кадцин [86], відноситься ґенеза
жанру інструментальної мініатюри, заснованої на прикладній танцювальній
музиці й обробках невеликих пісень. Численні програмні п’єси-мініатюри,
або ті, що мають таку назву, як «Пісня», «Танок», призначалися для
домашнього музикування, тому довгий час залишалися в тіні яскравих
концертних фантазій, варіацій і річеркарів.4 Танці й пісні протягом століть
відігравали чималу роль також і у житті демократичних прошарків
населення. Т. Ліванова, зокрема, підкреслює: «Музика епохи Відродження
могутня своїми ліричними й жанровими темами в побуті <…>, але їй ще не
вистачає сили й індивідуальної яскравості емоцій <…>‖ [110, с. 61].
Як наголошує Є. Назайкінський [158], перші зразки музики малих
форм, що передували мініатюрі, виникли в пісні, у синтезі слова та музичної
інтонації. Вокальна мініатюра, на думку вченого, це вже не тільки коротка за
часом музична п’єса, а й істинна мініатюра, але лише завдяки тексту.
Форма мініатюри була притаманна і стилю рококо, типовими рисами
якого, як зазначає О. Алексєєв [3], були вишуканість та витонченість. Серед
найвідоміших представників мистецтва рококо, котрі залишили по собі
численні невеликі, часто з програмними назвами п’єси для клавесину, - ЖанФіліп Рамо, Луї Дакен, Франсуа Куперен. Останнього музикознавець
М. Чернявська

називає

«майстром мініатюри»,

маркуючи

не

тільки

розважальну спрямованість його опусів, але також педагогічну й музичноестетичну [249]. Особливою заслугою Ф. Куперена стало створення ним
контрасту у середині твору. О. Алексєєв зазначає: «Для Куперена притаманні
пошуки

у

галузі

мініатюри,

що

відповідають

завданню

втілення

Втім, вже тоді зустрічалися і цикли мініатюр з програмною назвою, наприклад, цикл
«Битва» для клавесину У. Бьорда, охарактеризований О. Алексєєвим як колоритні жанрові
сценки [3].
4
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різноманітних настроїв та <…> «ювелірній» праці над деталями <…>» [3,
с. 29].
«Дородовим періодом мініатюри» є епоха віденських класиків (за
К. Зєнкіним [75]). Вчений дійшов висновку, що здатність музики зупинити
мить виникла саме у симфонізмі Віденської школи, набувши досконалості
форми викладення одиничної розвинутої та завершеної музичної думки. Як
вважає К. Зєнкін, у середині крупних творів Й. Гайдна, В. А. Моцарта,
Л. ван Бетховена

музична

мить

набула

виключної

повноти

та

багатогранності.
В епоху романтизму мініатюра викристалізувалась як необхідний
елемент загальної художньої картини світу. Змінивши психологічні
масштаби подій, музичний романтизм дозволив пильно розглядати деталі, не
втрачаючи при цьому інтегративного призначення композиційної форми.
Саме пісня і танець визначили форму і специфіку змісту романтичної
мініатюри, підкреслює К. Зєнкін. Пісенно-романсова інтонаційність, за
словами вченого, «озвучила все найпотаємніше в людській душі, а танець
став тонкою гранню між грою і німою дією, між внутрішнім і зовнішнім,
святковим і прозаїчним» [76, c. 7].
За ствердженням автора, на відміну від крупних форм, що широко
розгортаються у часі, де сюжет нерідко трансформується з минулого в
майбутнє, переплітаючи безліч характерів і переживань, у мініатюрі відсутня
направленість часу з минулого в майбутнє. Панує час ліричного
переживання, яке психологічно перебуває в теперішньому. Для романтичної
мініатюри, зазначає К. Зенкін, найбільш характерним є наявність одного або
двох «настроїв-моментів», а образ-контраст не передбачає драматургічного
розвитку, він служить «зіставленням думок як психологічний контрапункт»
[76, c. 7]. Відсутність істотних внутрішніх протиріч нібито відбиває, за
висловлюванням В. Холопової, «філософію зупиненої прекрасної миті» [240
с. 64]. Часто-густо у творі виникає спочатку певний поетичний фон – з нього
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народжується сюжет мініатюри, поетика якої визначається специфікою
тематизму, розвитку, фактури, синтаксису, композиції.
У музичному мистецтві західноєвропейської традиції склалася власна
система малих жанрів – прелюдія, скерцо, експромт, ноктюрн, елегія, що
отримала загальне ім’я – мініатюра5. На думку Є. Назайкінського, найбільш
традиційним узагальненим жанром мініатюри слід вважати романтичні
прелюдії, що перетворились на самостійні п’єси-портрети, п’єси-настрої,
п’єси-замальовки.
К. Зєнкін також вважає романтичну прелюдію ідеальною моделлю
жанру, маючи на увазі шопенівські зразки. Передвісниками прелюдій
Ф. Шопена вчений називає цикли прелюдій Й. Гуммеля, І. Мошелеса,
Ф. Калькбреннера, маркуючи, однак, технічну спрямованість творів. Якщо в
музиці Бароко прелюдії спочатку служили вступом, наприклад, до фуги, то
Ф. Шопен, який застосував принцип концентрації драми в миті, надав жанру
самодостатності. Таким чином, прелюдія стала для Ф. Шопена філософським
жанром, що виявилось у поєднанні граничної мініатюрності окремих п’єс і
монументальності цілого, структурній логіці розвитку й імпровізаційності.
Особливим, лістівським варіантом жанру прелюдії К. Зєнкін називає
«Consolations», які містять у собі результат самих лише вражень від
поетичних текстів, швидкоплинне відображення ліричних станів-процесів у
камерній, мініатюрній, іноді символіко-афористичній формі. Саме символікоафористичний прояв жанру убачається і в українській скрипковій мініатюрі
та входить до комплексу її характеристик.
Таким чином, основою формування музичної інструментальної
мініатюри стала прикладна музика – танці, пісні, численні програмні п’єси.
Появі романтичної мініатюри передував симфонізм віденських класиків, що

5

Попередником мініатюри К. Зєнкін вважає «Багателі» Бетховена, що на його думку, є
ближчими до пізньоромантичної та постромантичної мініатюри. Романтичну мініатюру,
засновану на ліричному спогляданні, репрезентують ноктюрни Д. Філда.
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сприяв

удосконаленню

форми

викладення

одиничної

розвинутої

та

завершеної музичної думки, набуттю виключної повноти музичної миті.
Розглянемо визначення терміну «музична мініатюра» у музикознавчих
працях, які послугували підґрунтям для дослідження специфіки жанру
скрипкової мініатюри. Як зазначає Є. Назайкінський, мініатюра – це
мікрокосм.

Музикознавець

наводить

рядки

К. Бальмонта,

взяті

С. Прокоф’євим як епіграф: «У кожній миті бачу я світи <…>». [158] На
судження вченого, наведений вираз влучно характеризує жанр: мініатюра є
зменшеною копією, узагальненою моделлю. За Є. Назайкінським, у мініатюрі
підкреслюється символічність, метафоричність. Віддзеркалюючи реальність,
вона неминуче повинна втілити дещо повне у фрагментарному, відоме та
природне – в легкому і витонченому. Музична мініатюра, вважає дослідник,
народжується там і тоді, де і коли музика набуває автономних специфічних
способів побудови моделі світу, своїх ліричних, драматичних або епічних
засобів, власних романних, новелістичних, афористичних принципів, а також
– форм сумісництва багатьох притаманних мініатюрі протистоянь –
семантичних, структурних та функціональних. Є. Назайкінський увиразнює
декілька критеріїв, які дозволяють орієнтуватися у жанрі мініатюри. Головні
серед них – критерії масштабу та концентрації думки. Мініатюра є
особливим різновидом малих форм. Якщо у визначенні «мала форма»
акцентується слово «форма», то «мініатюра» означає твір, у якому
відбувається концентрація великого обсягу у малій сфері, тобто принцип
збереження великого в малому. Як вважає дослідник, – це не тільки
кількісний, а й художній критерій мініатюри. Звідси спорідненість з її
прототипами у звичайній мові, такими як афористичне висловлювання або
приказка. Втім, невелика довжина твору, на думку вченого, не є аргументом
реалізації великого в малому або наявності саме жанру мініатюри.
Як зазначає Є. Назайкінський [158], засоби «заміщення» великого
малим в мініатюрі різноманітні. Один із них - інтерес до відбиття
протилежностей, протистоянь, полюсів, які надають уявлення про об’ємність
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світу, що перебуває між ними без фіксації протяжностей, що їх розділяють.
Інший засіб – заміщення великого малим – спирається на принципи
узагальнення через жанр, стиль, тембр, тональність. Ще одним прийомом
смислового насичення та стиснення Є. Назайкінський називає інтенсивне
втілення в музиці принципу сумісництва функцій, що сприяє функціональній
вазі та багатоплановості всіх деталей. Звідси в музичній мініатюрі тяжіння до
багатоголосся контрастного типу, яке реалізується у гомофонній фактурі з
елементами поліфонії, стимулюючи ефекти поліморфізму та поліжанровості.
Важливими для мініатюри є також програмні назви, асоціації з життєвим
контекстом побуту, відображених музикою первісних жанрів, зв’язки з
великомасштабною формою циклу, що об’єднує мініатюри у єдине ціле.
Ємність та стислість музичних мініатюр нерідко забезпечується
органічним сполученням мало не всіх відомих типів викладення музичного
матеріалу – вступного, експозиційного, розвиваючого та заключного.
Стислість часу в мініатюрі не відміняє його нормального плину: дві течії
музичного часу – композиційний рівень музичної форми накладається на
рівень синтаксичний, елемент синтаксису (мотив, фраза) виконує водночас
функції

цілої

частини

форми.

Все

вищевказане,

за

висновком

Є. Назайкінського, якраз і сприяє реалізації генерального принципу великого
в малому.
Цікавим є спостереження вченого про насичення жанру мініатюри
антитезами: «Перша антитеза: несправжнє, штучне, узагальнене – на
противагу реальному, конкретному. Часто грубе у витонченому. Майстерне,
відточене – але таке, що відтворює природне. Самостійне, але таке, що
тягнеться до контексту. Закінчене за оформленням – відкрите за змістом.
Художнє – прикладне. Вторинне за жанром – таке, що висвічує первісні
жанри. Символічне, метафоричне як антитеза прямого, буквального» [158].
Генеральна

антитеза

велике-мале

відповідає

конкретному

принципу

мистецтва в цілому – принципу віддзеркалення одного через інше, а тому – і
принципу умовності.
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Таким

чином,

для

вивчення

скрипкової

мініатюри

праця

Є. Назайкінського надає такі інструменти, як критерії масштабу жанру,
визначення мініатюри як особливого різновиду мистецтва, художні критерії
мініатюр, зв’язки з великомасштабною формою циклу.
К. Зєнкін визначає принцип мініатюри як «спосіб творчості, заснований
на одномоментному спогляданні ліричного образу» [76, с. 4]. На прикладі
експромтів і музичних моментів Ф. Шуберта вчений виводить критерій
мініатюри як «миттєвий вираз емоційного стану» [там само]. Л. Кадцин же
підкреслює рефлексивну природу жанру, вважаючи мініатюру своєрідним
відголосом композитора на події сучасного життя, на кшталт щоденних
інтимних, суб’єктивних та стислих нотаток [86].
У дисертації Н. Рябухи «Мініатюра як феномен музичної культури (на
матеріалі фортепіанних творів українських композиторів кінця ХІХ – ХХ
століть)» пропонується наступне визначення: «Мініатюра в музичній
культурі – це специфічний жанр, історично усталений, на основі малих форм,
призначений для різних складів виконавців і типів музикування, що
характеризується одномоментним «сюхвилинним» буттям суб’єкта творчості
в межах камерного часопростору» [190, с. 10].
Музична мініатюра – жанр з власними специфічними принципами
художньої організації, зокрема, максимальною концентрацією змісту та
психологічного навантаження на кожну семантичну деталь. Провідна
характерна ознака мініатюри, як зазначає Є. Назайкінський, – миттєвість
світосприйняття, сконцентрованість почуттів та емоцій. У романтичну добу,
відзначену кристалізацією жанру, прагнення композиторів достеменно і
зрозуміло віддзеркалювати у п’єсах царину психологічних переживань
вимагало максимальної деталізації фактури на рівні всіх семантичних
параметрів – мелодії, гармонії, ритму, тембру, регістру, темпу, динаміки,
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артикуляції.6. Інформаційна насиченість на короткому відрізку часу вимагає
тонкої диференціації музичного матеріалу на рівні тематичного ядра, мотиву,
фрази, виняткової змістовності кожної інтонації.
Мініатюрі притаманний особливий тип музичної драматургії, що
вирізняється

одноафектністю.

Контрастний

же

образ

проходить

контрапунктом без драматичного розвитку та конфліктного зіставлення
думок.

Для

більшості

випадків

характерною

є

монодраматургія

з

використанням різноманітних типів музичної експресії: перший вирізняється
драматургічним профілем хвилі з кульмінацією у точці золотого перетину;
другий – пов’язаний з тривалим перебуванням в одному психологічному
стані (одноафектний); третій – з використанням специфічних декламаційномовленнєвих зворотів, репрезентує роздуми автора.
Мініатюра

вимагає

особливого

вміння

швидко

розвивати

та

завершувати художню думку. Інтенсивний тип організації художнього
часопростору як головний принцип жанрового утворення виявляється у
змісті й емоційній складовій твору. Засоби музичної виражальності, образна
сутність в мініатюрах можуть різнитися, але концептуальне наповнення та
цілісний вигляд п’єс – загальний. Наприклад, для капричіо – це
імпровізаційність (у фактурі, гармонії, демонстрації віртуозної техніки); в
елегіях, піснях, романсах – яскраво виражена мелодична лінія.
Композитор повинен володіти особливим хистом до написання
мініатюри, яка є жанровою моделлю власної картини світу, що репрезентує
суб’єктивне сприйняття дійсності автором. У даному випадку композитор,
скоріше,

лірик,

психолог,

оскільки

психологія

та

естетика

жанру

передбачають тісний зв’язок з суб’єктом творчості, тобто з автором, з його
психологічними особливостями. З іншого боку, реалізація композиторського
задуму потребує також надпластичної душевної організації й від виконавця.

А. Сохор відносить до основних засобів виражальності мелодичні інтонації, ритм (для
більшості побутових жанрів, від яких походить мініатюра, ритм є найбільш характерною
ознакою), а також гармонію та тембр [206].
6
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Далеко не всім «піддається» мініатюра, котра вимагає смаку та вишуканих
артистичних засобів.
Мініатюра – жанр камерний. Характеризуючи живописну мініатюру,
письменник В. Пікуль зауважив, що вона губиться у широких залах музеїв,
адже мініатюра – інтимна, до неї потрібно приглядатися, як до книжкового
петиту [172]. Камерні умови виконання сприяли поглибленості змісту
мініатюри, що знайшло прояв у особливій інтимності висловлювання та
лірико-філософському спрямуванні творів. Інструментальна мініатюра, як
різновид камерної музики, втілює різноманітні ліричні емоції й тонкі нюанси
душевних станів. Зокрема, А. Сохор [205] підкреслює взаємозв’язок поняття
«камерність» з деталізацією, інтересом до приватного, інтимного.
Як зазначає Л. Раабен, за своєю суттю мініатюра є жанром ліричним,
надзвичайно «зручним» для фіксації найрізноманітніших емоцій [183].
Наведемо визначення слова «лірика», що надане у Великому тлумачному
словникові сучасної української мови [111], та у літературознавчому
словникові [112]: «лірика [<гр. lyrikos твір, що виконується під акомпанемент
ліри, «чуттєвий»] – один з трьох родів художньої літератури <…> у якому у
формі естетизованих переживань осмислюється сутність людського буття,
витворяється нова духовна дійсність, розбудована за законами краси, де з
особливою

виразністю

виявляється

емоційне

ставлення

автора

до

зображуваного».
Романтичні

п’єси,

пов’язані

з

образами

руху,

також

підпорядковувались емоційній сфері, внутрішньому стану душі. Мініатюри
моторного

характеру

сприймаються

як

–
такі,

етюди,
що

каприси,
надають

бурлески,

скерцо,

виконавцеві

allegro

можливість

продемонструвати свою технічну майстерність. Деякі п’єси мають особливу
характерність (бурлески, гуморески). Образний зміст диктує авторові
відповідний вид фактури: для втілення поривчастих, пристрасних та палких
емоцій використовується складна віртуозна фактура, лірично-пісенні ж
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мініатюри

вирізняються

мелодичною

розспіваністю,

інтонаційною

благозвучністю та спокійним супроводом.
Твір ліричного складу тяжіє до малих форм, підкреслює музикознавець
Т. Чернова [248]. Амплітуда форми мініатюри обумовлена потребою у
розвитку матеріалу. При інтенсивній концентрації думок та емоцій форма не
потребує великого об’єму, а має, переважно, прості одно-, дво- та
тричастинні побудови. Втім, зустрічаються також складні тричастинні,
куплетні, варіантні та рондо. Твір, що містить у собі одну музичну думку
можна вважати мініатюрою у чистому вигляді. Нерідко ж інформаційна
ємність мініатюр збільшується за рахунок протяжності звучання у часі,
пропорційно об’єму тексту, що обумовлено зіставленнями контрастних
образів, втілених, як правило, в простій або складній тричастинній формі7.
Як зазначає К. Зєнкін [75], контраст двох образів, двох станів
(викладення двох тем) – найхарактерніший випадок для п’єс, що написані у
тричастинній репризній формі – АВА1 (де В – контрастний тематичний
матеріал). Автор пояснює це тим, що антитеза (пара) створює єдиний
смисловий контекст, єдину конструкцію і в силу цього згортається в
«момент» найвищого порядку. Корелятивні елементи, на думку вченого, не
сприймаються окремо, а отримують сенс тільки у співвідношенні зі своєю
протилежністю, передбачають її: праве й ліве, верх і низ, чоловіче й жіноче,
позитив і негатив. Антитеза – скоріше одиниця, аніж множина.
Процес, котрий осмислюється як єдність і сприймається миттєво,
характеризується, як мінімум, трьома фазами: початком, серединою й кінцем,
віддзеркаленими
7

у

формулі

Б. Асаф’єва

i:m:t.

Трифазність

процесу

У аналогічному жанрі образотворчого мистецтва також виявляється подібна
закономірність. Російський науковець-археолог О. Ульянов у статті «Изучение семантики
древнерусской миниатюры» зазначає, що мініатюра у живописі, як правило, віддзеркалює
тільки одну, гранично стислу у часі та просторі дію, чітко локалізовану, із суворо
окресленим колом персонажів. За словами вченого, буває так, що інформаційна ємність
мініатюр збільшується за рахунок протяжності дії у часі. Іноді ж, в єдиній композиції
бувають згруповані два сюжети, і тоді вже йдеться про явище «ущільнення»
інформаційного поля мініатюри [224].
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реалізується як тричастинність композиції, а одиничність того ж процесу – як
її репризність. На думку К. Зєнкіна: «<…> трифазність найбільше
відбивається і в мініатюрах, що мають одну думку, один стан – у
композиціях єдиної побудови і навіть у тих, котрі в основі своїй двочастинні
(наприклад, у періоді з двох речень)» [75]. Вчений також підкреслює, що
процес, згорнутий у мініатюрі, примушує сприймати її як момент у потоці
часу більш крупного порядку.
Отже, позаяк мініатюра є саме ліричним та зручним для фіксації
різноманітних емоцій жанром, – внутрішній контраст у ній цілком можливий,
і в цьому немає протиріччя, оскільки він не руйнує односпрямовану
концепцію, створену композитором, який по-різному осмислює головну
ідею. Контраст необхідний для «забарвлення», всебічного показу задуманого
образу. Розмаїття таких епізодів стає драматургічною основою внутрішнього
розвитку і сприймається як вільний плин думок та почуттів композитора.
Межі жанру мініатюри визначити складно. Про їх умовність свідчить
зауваження Л. Раабена: «Характеристика жанру музичної інструментальної
мініатюри надто складна в наслідок особливого розмаїття змісту різновидів
та форм музичних творів, які зустрічаються в ньому. Вона ускладнена ще й
тим, що особливості, властивості одного різновиду можуть бути перенесені й
мати розвиток у другому. Оскільки мініатюра – жанр дуже ―гнучкий‖, в
ньому зазвичай виразно виявляють себе багато характерних типових рис
музичного мистецтва того чи іншого періоду» [183, с. 11]. Як вважає
К. Зєнкін [76], велике значення для віднесення творів до жанру мініатюри
має уявлення, яке склалося на певному історичному етапі, про нормативний
ступінь смислової щільності музичного розвитку. Якщо вказаний ступінь
перебільшує міру звичайної концентрації (навіть у формах не мініатюрних),
то сприйняття оцінює це як ознаку мініатюри. Тому численні твори, що не є
за довжиною мініатюрами, можуть належати до них за смисловою ємністю.
Вчений приходить до висновку, що лише в рамках індивідуального стилю та

24

індивідуального світу композитора можна обговорювати жанрові критерії
мініатюри.
В умовах сучасної картини світу інваріант романтичної мініатюри
набув певних змін. К. Зєнкін так характеризує дві особливості специфіки
постромантичної мініатюри: у першому випадку цілісність мініатюри не
потребує будь-яких зовнішніх рамок форми (консонантної заключної
гармонії, репризи або метроритмічної логіки) – форма обумовлена своєю
внутрішньою логікою та звільнена від зовнішніх канонів та умов. У другому
–

характер

становлення,

плин

музичного

моменту,

втрачає

якість

безперервності та виглядає як дискретний ряд миттєвостей.
У композиторській практиці зустрічаються різні підходи до уявлення
меж мініатюри. Деякі твори складаються з кількох речень і виявляються
короткими та лаконічними; інші – набувають досить розгорнутих форм.
Трапляється, що опуси, звучання яких занадто обмежене у часі, не адекватно
сприймаються слухацькою аудиторією, особливо, якщо твір виноситься на
публіку вперше. Подібний висновок базується на власній концертній
практиці автора дисертаційного дослідження. У процесі виконавської роботи
над твором, коли детально вивчається та шліфується текст, музикант встигає
добре його осмислити, перейнятися головною ідеєю, образністю. Але ж це
відбувається під час кропіткої праці над п’єсою шляхом виконавського
аналізу та багаторазового повторення. Слухач же не має такої можливості.
Йому потрібен час аби вслухатися у музичну тканину, «зануритися» у
звукову палітру твору, осягнути авторський задум. Адже у вітчизняному
репертуарі трапляються п’єси, дійсно, неперевершені за своєю суворою
лаконічністю, або блискавичною дотепністю. Наприклад, такі мініатюри для
скрипки як «Аріозо» М. Кармінського, або «Гумореска» В. Птушкіна. На
жаль, надто обмежені у часі, вони не мають того вражаючого впливу на
слухача, якого хотілося б відчути виконавцеві.
Таким чином, розмитість меж між мініатюрою й іншими жанрами
обумовлена авторською концепцією, яка превалює у будь-якому випадку.
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Проте, наблизитись до визначення жанру музичної мініатюри можливо, якщо
виявити його основні критерії, що є характерними й для скрипкової
мініатюри:
Ғ малий (невеликий) розмір твору;
Ғ відточеність форми;
Ғ лаконізм та концентрація думки;
Ғ інтенсивний тип організації художнього часопростору;
Ғ певний тип переживань, для якого характерним є миттєве,
одномоментне споглядання образу;
Ғ специфіка змісту (широкий діапазон образної сфери);
Ғ витонченість засобів художньої виражальності;
Ғ камерний тип музикування.
А також ті специфічні риси, присутність яких можлива, але не обов’язкова:
Ғ певна фрагментарність як результат протиріччя між насиченістю
змісту та масштабом композиції; момент «недомовленості», як імовірна
основа для об’єднання у цикли;
Ғ пріоритет викладення музичної думки над розвитком, якого тема
може зовсім не отримувати, що інколи обумовлено її викладенням на всю
п’єсу;
Ғ використання програмних назв для конкретизації уявлень слухача та
виконавця;
Ғ певні жанри музичної мініатюри, що є найбільш характерними в
силу специфіки виражальних та технічних можливостей скрипки (аріозо,
вокаліз, каприс, молитва, монолог, пісня, романс).
Мініатюра романтиків, на думку К. Зєнкіна, первинно була орієнтована
на фортепіано – інструмент в основі своїй камерний та універсальний
водночас. Скрипкову та віолончельну мініатюри вчений вважає похідними
[75, с. 9].
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У науковій концепції К. Зєнкіна найбільш вагомими для даного
дисертаційного дослідження, а саме для вивчення скрипкової мініатюри,
автор вважає такі аспекти, як:
– сутність мініатюрності, що визначена вченим як миттєвість
виразу;
– окремі критерії жанру на прикладі романтичної мініатюри;
– специфіка організації музичного часу;
– поетика мініатюри (тематизм, характер розвитку, фактура).
Аналізуючи творчість Ф. Шопена, вчений дійшов висновку, що кожна з
мініатюр для композитора є його «кутом зору на світ» і відбиває власне
сприйняття митцем дійсності, власний спосіб художнього бачення: ноктюрн
– осередок ліричного, експромт та вальс – лірико-скерцозного, етюд –
квінтесенція концертності й артистизму, прелюдія – стислий у миті
драматичний процес. «Всеохоплюючими» назвав мазурки Ф. Шопена
Н. Перельман, характеризуючи їх змістовну глибину та амплітуду почуттів
від «безодні радості» до «величезної сили безсилля й відчуження» [171,
с. 91].
Дослідник фортепіанної творчості П. Чайковського О. Ніколаєв [162]
наголосив, що більшості ліричних мініатюр будь-якого жанру притаманні
прагнення композитора передати інтимні настрої та душевні стани, навіяні,
часом, швидкоплинним враженням, та простота музичних образів. Тому
п’єси, наприклад, з циклу «Времена года» є мініатюрами. Втім, окремо автор
маркує серед них глибоко психологічні твори, котрі «немов виходять за
рамки мініатюри». Деякі інші фортепіанні п’єси П. Чайковського, на думку
музиканта, також не можна віднести до жанру мініатюри не завдяки
масштабу, а в силу глибокої змістовності та динамічності розвитку
драматургії. О. Ніколаєв вважає, що для такого роду п’єс характерним є
широкий, симфонічного типу, розвиток музичної думки. Наприклад,
«Размышление» автор характеризує як мініатюрну симфонічну поему та
зазначає: «Говорячи про фортепіанні мініатюри як типи музичного твору, ми
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маємо на увазі не тільки масштабну сторону, а й характерний поетичноінтимний зміст таких творів. <…> якщо більшість «Пісень без слів»
Мендельсона можна розглядати як класичні зразки мініатюр романтичного
стилю, то деякі прелюдії та ноктюрни Шопена, або невеликі п’єси Шумана
потребують якогось іншого визначення, що не відповідає поняттю
мініатюри» [162, с. 83]. Таке зауваження розширює межі жанру мініатюри,
підкреслюючи

його

глибоку

змістовність

і

динамічність

розвитку

драматургії. У новітній скрипковій мініатюрі, на думку автора даного
дисертаційного дослідження, зустрічаються твори, які мають глибокий
філософський сенс, змістовну та динамічну драматургію, зберігаючи при
цьому модель жанру.
На

сьогоднішній

день

на

відміну

від

скрипкової

мініатюри,

аналогічний фортепіанний жанр є найбільш дослідженим. У сучасному
музикознавстві

опрацювання

міждисциплінарному

підході

жанру
на

основі

мініатюри
синтезу

базується

на

музикознавства,

культурології, музичної естетики, теорії художньої творчості.
Художня концепція музичної мініатюри спрямована на розкриття
духовного світу митця, адже є особливим жанром, що уособлює в
мікромасштабах складні процеси художнього мислення. Мініатюра як
своєрідна концентрація жанрового методу є унікальним явищем, а тому
актуальним для різноманітних підходів до його вивчення, а саме теоретичних
та історичних досліджень на прикладі фортепіанної, віолончельної та
скрипкової музики у працях К. Зєнкіна [75; 76; 77], Л. Кадцина [86],
Є. Назайкінського [158], О. Ніколаєва [162], Л. Раабена [183], в дисертації
Н. Рябухи [190].
В трудах Л. Закса [71], В. Медушевського [131], І. Сніткової [202],
В. Суханцевої [212], а також у дисертаційних дослідженнях М. Варакути
[29], О. Гаргай [44], Н. Говар [49], Н. Рябухи [190], Л. Свірідовської [194]
виявлено міжвидову специфіку мініатюри як системного явища в мистецтві.
Вона полягає у синтетичній природі жанрового змісту, що конкретизується у
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різноманітних настроях та почуттях, типах музичного висловлювання тощо.
Серед

найбільш

поширених

підходів

дослідники

виокремлюють

феноменологічний, що розкриває природу мініатюри, її змістовність як
характерного засобу світопізнання та віддзеркалення картини світу;
культурологічний

–

загальгноестетичне

та

художньо-філософське

осмислення мініатюри в контексті еволюції як самого жанру так і інших
жанрів, а також його значення в творчості композиторів; семіотичний –
визначає типові риси жанрової моделі музичної мініатюри, виявляє її
характерні особливості.
Серед інших підходів назвемо історичний, історико-типологічний,
функціональний. Історико-типологічний підхід зокрема, пов’язаний з
історико-стильовою інтерпретацією жанру мініатюри у контексті розвитку
вітчизняної музики, використаний у дослідженнях української фортепіанної
мініатюри у дисертаціях Н. Рябухи [190] та Л. Свірідовської [194], хорової –
М. Варакути [29], скрипкової – О. Гаргай [44], яка аналізує творчість
представників Львівської композиторської школи кінця ХІХ – 70-тих років
ХХ століття в аспекті динаміки збагачення національного музичного стилю.
Функціональний підхід, заснований в музикознавстві на розумінні
твору як багаторівневої функціональної структури, сприяє розкриттю форми
мініатюри як носія художнього сенсу. Вказана проблема досліджується у
працях

Б. Асаф’єва

[13],

В. Бобровського

[23].

Б. Асаф’єв

у

праці

«Музыкальная форма как процесс» розглядає фактори та стимули
формотворення, музичного становлення та їх сполучення. Так, серед
факторів, що обумовлюють становлення музики, вчений окремо вирізняє
установку на простір і коло слухачів. Б. Асаф’єв маркує залежність
становлення жанру від розмірів та властивостей простору, що заповнюється
звуками й обумовлює як акустичну складову, так і засоби звуковидобування,
співвідношення звуків і відповідно - образну сферу. Як приклад вчений
наводить зразки інтимної лірики Ф. Шуберта та «Пісні без слів»
Ф. Мендельсона.
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Вивчення основоположної праці Б. Асаф’єва надало неоціненну
користь у дослідженні українського скрипкового мистецтва, зокрема, у жанрі
мініатюри, в якому категорії «інтонація», «інтонування», «тон» є ключовими.
Удосконалення скрипки як інструмента «великого дихання», співучого й
надзвичайно емоційно-виразового, Б. Асаф’єв вважає важливим чинником
появи різноманітних форм інструментальної мелодії. Надзвичайно тонким є
застереження вченого від розуміння «людяності» в інструменталізмі як
формальної імітації голосу людини, натомість він пропонує віднайти в
інструменті особливу виразовість та емоційне тепло, притаманне голосу. Не
останню роль у дослідженні української скрипкової мініатюри відіграло
зауваження Б. Асаф’єва стосовно специфіки інтонацій у фольклорній і
професійній музиці.
У дослідженні В. Бобровського «Тематизм как фактор музыкального
мышления» докладно аналізуються композиційні принципи фортепіанних
мініатюр Ф. Шопена, Р. Шумана, виявляється специфіка тематизму творів.
Вивчення праці В. Бобровського стало міцним фундаментом аналізу
особливостей романтичної мініатюри та укорінення її традицій у творчості
українських митців.
Аналіз часопростору в жанрах малих форм представлений в роботах
К. Зєнкіна [75; 76; 77], Є. Назайкінського [158]; як методика аналізу
української фортепіанної мініатюри він використовується в дисертації
Н. Рябухи [190].
В системі музичних жанрів мініатюра розглядається в працях багатьох
дослідників (В. Бобровський [22; 24], С. Скребков [197], А. Сохор [205; 206],
В. Способін [210], В. Холопова [240], В. Цуккерман [244], С. Шип [253],
Я. Якубяк [259]). В. Бобровський, С. Скребков, В. Способін, В. Холопова,
В. Цуккерман, аналізуючи прості музичні форми, пов’язують сферу їх
застосування саме з жанрами мініатюри. С. Шип, характеризуючи жанрові та
стильові ознаки музичної форми, зупиняється, зокрема, на особливостях
змісту й форми інструментальнних мініатюр, маркуючи такі їх властивості,
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як інтенсивність мікротематичного розвитку, складність ладотонального
плану, активізацію синитаксичного розгортання, напружений розвиток, а
також наводить приклади форм, що найбільш притаманні мініатюрі.
Розглядаючи загальні основи музичних форм, Я. Якубяк надає опис простих
та складних форм і специфіку їх втілення, аналізуючи фортепіанні мініатюри,
переважно, композиторів-романтиків. Означені праці виявились важливим
теоретичним підґрунтям у аналізі скрипкових мініатюр аналогічних форм.
Таким чином, вище наведені наукові підходи можна систематизувати
за трьома напрямами, які стали базою для даного дисертаційного
дослідження української скрипкової мініатюри, а саме:
– історичний, що у площині історичного розвитку музичної епохи,
стилю,

національної

мініатюри,

зокрема,

школи

розкриває

скрипкової

у

історико-стильову

контексті

динаміку

загальноєвропейського

музичного мистецтва (праці Т. Булат [26], М. Гордійчука [51], М. Друскіна
[64], Л. Кияновської [93], Л. Корній [102; 103], В. Лапсюк [108], Т. Ліванової
[110], С. Павлишин [169] та інших);
– теоретико-методологічний, за допомогою якого висвітлюються
окремі аспекти теорії вивчення жанру музичної мініатюри (монографії
К. Зєнкіна [75; 76], Є. Назайкінського [158], В. Панкратової [170]);
– жанрово-стильовий, що сприяє розгляду музичної мініатюри у
контексті досліджень фортепіанної, хорової, скрипкової музики різних часів
(дисертації М. Варакути [29], Ю. Вахраньова [33], О. Гаргай [44], В. Клина
[94], Н. Рябухи [190], Л. Свірідовської [194]).
Фундаментальними дослідженнями жанру мініатюри у фортепіанній
музиці композиторів-романтиків є праці К. Зєнкіна – докторська дисертація
та однойменна монографія «Фортепианная миниатюра и пути музыкального
романтизма» [76, 75]) та Є. Назайкінського – «Поэтика романтической
миниатюры» [158]. Звертались до цієї теми Л. Кадцин – у навчальному
посібнику

«Музыкальное

искусство

и

творчество

слушателя»

[86],

О. Ніколаєв – у монографії «Фортепианное наследие Чайковского» [162] та

31

Л. Раабен – у дослідженні «Скрипичные и виолончельные произведения
П. И. Чайковского» [183].
Вивчаючи ментальну структуру жанру мініатюри на прикладі
фортепіанної творчості, Н. Рябуха зазначає: «Історичний огляд жанру
фортепіанної мініатюри в українській музичній культурі кінця ХІХ – ХХ
століть розкрив історичну динаміку образу людини: від Людини Душевної
(романтична мініатюра) до Людини Духовної (постромантична, „авангардна‖
мініатюри), збагаченої досвідом інтелектуальної, інтровертної, розумової
діяльності» [190, с. 17]. Специфічна особливість жанру фортепіанної
мініатюри, що визначається у вказаному дослідженні як така, що має
універсальну природу, гнучкість, відповідність до зміни стильової парадигми
культури та свідомості людини, цілком відповідає специфіці скрипкової
мініатюри ХХ – ХХІ століть та обумовлює її актуальність.
У

кандидатській

дисертації

російської

дослідниці

Н. Говар

«Фортепианная миниатюра в творчестве отечественных композиторов второй
половины ХХ – начала ХХІ вв.: проблема стиля и интерпретации» [49]
наданий

аналіз

фортепіанної

перетворення

мініатюри

у

жанрових

та

виконавській

стильових
інтерпретації.

особливостей
Дослідниця

комплексно розглядає сучасну фортепіанну мініатюру у взаємозв’язку
стильової та виконавської проблематики, визначає притаманні їй характерні
особливості. Фортепіанна мініатюра розглядається крізь призму «стилю
твору». Висновки Н. Говар стосовно еволюції жанру, пов’язаної з розмаїттям
тематики, музичної

мови, взаємодією стабільних і мобільних рис,

спрямували хід даного дисертаційного дослідження у визначенні специфіки
скрипкової мініатюри на сучасному етапі та критеріїв жанру в цілому.
У дисертації Л. Свірідовської «Фортепіанна мініатюра в українській
музичній культурі (кінець ХІХ – І третина ХХ століття)» [194] досліджується
формування

художньої

культури

України,

з’ясовуються

особливості

становлення професійного музичного мистецтва в контексті соціокультурних
умов, а також особливості музичної мови українських композиторів на
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прикладі фортепіанної мініатюри. Деякі положення праці стали підґрунтям
для вивчення історичних етапів становлення та розвитку української
скрипкової мініатюри.
Теорію жанру мініатюри розвиває також М. Варакута у кандидатській
дисертації «Жанр хорової мініатюри в сучасній українській музиці (на
прикладі творчості В. Зубицького)» [29]. Автор визначає співвідношення
понять «монументальне» і «мініатюрне» в художній творчості, розглядає
поняття «мініатюра» у значенні жанрового феномену у різних сферах
музичного

мистецтва, надає основні критерії

внутрішньої жанрової

класифікації хорової мініатюри у сучасній українській музиці. Наслідуючи
положення,

висунуті

М. Варакутою,

автор

даного

дисертаційного

дослідження визначає основні критерії жанру скрипкової мініатюри, що
допомогли скласти власну класифікацію жанру.
Розкриттю ж жанрово-стильової динаміки української скрипкової
мініатюри ХХ – початку ХХІ століть допомогла кандидатська дисертація
О. Гаргай «Індивідуально-авторські моделі скрипкової мініатюри у творчості
композиторів західної України (кінець ХІХ – 70-ті роки ХХ ст.)» [44].
Науковець вивчає динаміку збагачення національного музичного стилю на
прикладі індивідуальних авторських трактовок скрипкової мініатюри,
системно досліджуючи скрипкову мініатюру у творчості представників
львівської композиторської школи ХХ століття. О. Гаргай вивчає поетику
інструментальної мініатюри та уточнює ключові поняття: «мініатюра»,
«програмна

мініатюра»,

«жанрово-зумовлена

мініатюра».

У

вказаній

дисертації увиразнюються основні фактори, що вплинули на розвиток та
розквіт досліджуваного жанру, – жанрова дифузія, циклізація, перекладення.
У висновках розкривається образно-семантичний потенціал скрипкової
мініатюри як жанру, що здатний відтворити індивідуальний світ митця.
Проте, якщо О. Гаргай аналізувала окремі композиторські стилі на прикладі
скрипкової мініатюри композиторів Львівщини, то у даному дисертаційному
дослідженні вивчається саме жанр скрипкової мініатюри (специфіка,
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критерії, внутрішня жанрова класифікація) на музичному матеріалі творчості
композиторів другої половини ХХ – початку ХХІ століть, що репрезентують
різні регіони України.
Отже, аналіз наукових праць, які мають відношення до предмета
запропонованого

дисертаційного

дослідження,

розкрив

спрямованість

більшості з них на дослідження фортепіанної мініатюри. В деяких
дослідженнях виявлено і аргументовано авторський стиль митців, зокрема у
О. Гаргай, або піднято проблему виконавської інтерпретації, як у Н. Говар. У
той же час автором даної дисертації не виявлено праць із системним
вивченням жанру скрипкової мініатюри, що потребує визначення його
характерних особливостей і більш широкого панорамного дослідження у
творчості українських митців.
1.2. Формування жанру скрипкової мініатюри у контексті європейської
традиції
В «Історії скрипкового мистецтва» [48], зазначено, що з ХVI століття
скрипка була розповсюджена у народному музикуванні у Німеччині. На
інструменті активно виконувались народні пісні й танці. Поєднанню ж
народної

пісенності

й

танцювальності

завдячує

поява

такого

інструментального жанру як «танцювальна пісня», якому притаманні
відкрите яскраве звучання й чіткий, близький до маршу, ритм. В Італії ж,
скрипка первісно трактувалася у музичному ужитку як інструмент
професіональний, а не народний. Найчастіше її можна було почути у
різноманітних ансамблях з мідними духовими. Таке сполучення, на думку
Л. Гінзбурга й В. Григор’єва [48], сприяло, головним чином, розвитку
моторних якостей інструмента, а вже потім – кантиленних. У Західній Європі
найбільше втілення у скрипковому мистецтві отримали такі жанри, як соната,
сюїта і концерт. У той же час танцювальними мініатюрами автори «Історії
скрипкового мистецтва» [48] називають твори французських скрипалів ХVII
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століття – відточені за формою, витончені та ритмічно примхливі. У них, як
зазначають вчені, прослідковуються прояви жанрової зображальності, наївної
програмності та спроби досягти психологічної виразовості. Одначе, такі
п’єси стали основою для формування перших зразків сонатного жанру,
схожих, скоріше, на багаточастинні сюїти [48, с. 130]. Лише у кінці ХVIII
століття у творчості французського композитора-скрипаля П. Гавіньє
з’являється новий для того часу жанр – художнього етюду, у багатьох
технічних засобах передбачавший романтичну техніку Н. Паганіні.
В епоху романтизму інтереси художника з його підвищеною
емоційністю, пріоритетом почуттів над раціональним мисленням стали
пріоритетними серед загального кола ідейно-естетичних тенденцій, цілі і
засоби яких визначалися соціально-історичною ситуацією та національними
особливостями. Індивідуальне сприйняття картини світу сприяло виявленню
«великого в малому», що й знайшло прояв в інструментальній, зокрема, - в
скрипковій мініатюрі. ЇЇ поетика міститься у розкритті багатогранного
внутрішнього світу людини визначеної художньо-культурної епохи - його
любовних емоцій, віддзеркаленні навколишньої природи та життєвих колізій.
Вказаній образній сфері притаманна відвертість висловлювання інтимних
почуттів, переживань і щиросердечних виливів, прикладом чому є твори
А. В’єтана «Відчай», «Пісня кохання», «Спомин», «Буря».
Упродовж 30-их – 50-их років ХІХ століття великого розвитку в Європі
досяг жанр віртуозної мініатюри - блискучі мазурки, вальси, скерцо, галопи.
Скрипковий репертуар збагатився численними віртуозними п’єсами. З
одного боку, це було пов’язане з ідеєю філософії епохи романтизму, з
індивідуалізацією образу геніальної сильної особистості. Заснована на
прагненні людини вийти за межі можливого, ця ідея навіяла естетику
віртуозності в музичному виконавстві ХІХ століття. З іншого - розвитку
жанру мініатюри сприяла новітня форма відкритого буржуазного концерту:
новий концертний зал з естрадою відокремив музиканта-соліста від публіки і
таким чином поставив артиста «над» слухачами, що стимулювало появу
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нових

засобів

виражальності,

вдосконалення

технічної

майстерності

музикантів.
Інструментальна мініатюра набувала інших властивостей. Якщо раніше
призначеним для домашнього музикування творам були притаманні
камерність, простота у виконанні, відсутність складних технічних завдань, то
тепер

п’єси

мали

продемонструвати

бути

власний

яскраво-віртуозними,
темперамент

і

аби

артист

майстерність.

міг

Концертне

виконання творів на сцені вимагало від композиторів започаткування певних
віртуозних традицій. Згадаємо Н. Паганіні, композиторська та виконавська
творчість якого у значній мірі вплинула на цілу плеяду романтиків –
Г. Венявського,

Ф. Ліста,

П. Сарасате,

Ф. Шопена,

Р. Шумана.

Характеризуючи віртуозну мініатюру, Л. Кадцин [86], однак, зауважує, що
органічне

поєднання

прояву

емоцій

і

демонстрація

виконавських

можливостей не завжди органічно сполучались у маленькому творі. Тому
найчастіше превалювало щось одне. Окрім віртуозної мініатюри, були
розповсюджені й так звані ліричні «п’єси-настрої».
У

ХІХ столітті

стає

широко

популярним

особливий

різновид

музикування – салонна музика. Для мистецтва, народженого в умовах
салону,

характерні

вишукана

елегантність,

витонченість,

неглибока

емоційність. Численні «Pieces de salon» видавалися цілими серіями.
Романтичне скрипкове
безмежністю

мистецтво, часом,

віртуозно-виражального

мало

невідповідність

виконавського

арсеналу

між
й

тривіальністю музичного змісту творів. Навіть відомі визнані виконавці, такі
як

Д. Алар,

К. Сіворі

піддавались

подібним

течіям

і

створювали

мелодраматичні сентиментальні п’єси на потребу невибагливої публіки. Риси
салонності проникали і в високохудожню музичну мініатюру. Зокрема,
салонною елегантністю та витонченістю, вирізняються скрипкові мініатюри
А. В’єтана, Г. Венявського П. Сарасате, П. Чайковського, хоча віднести їх до
звичайного типу салонних п’єс було б неправильним.
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Концертно-віртуозний стиль скрипкового виконавства безпосередньо
був пов’язаний із салонним мистецтвом, завдяки якому, наприклад, набула
широкої популярності «Легенда» Г. Венявського. Салонна музика як форма
дозвілля опозиціонувала камерному музикуванню з більш глибокою
образною спрямованістю. Стильовими ознаками салонної музики стали
граціозність, галантність, акцентування типажності, декоративності. В
салонному амплуа з сенсаційними концертами виступав і Н. Паганіні. У
скрипкових творах цього геніального композитора й виконавця віртуозність
стає важливим елементом художнього задуму – автор активно вводить
надскладні технічні елементи у різні розділи музичних композицій. Отже,
віртуозність виступала тим смисловим наголосом, за допомогою якого можна
було підкорити публіку.
Каприси Н. Паганіні – блискучі віртуозні мініатюри, в яких «сміливий
політ фантазії сполучається з багатством музичного змісту» [143, с. 12] –
вважаються унікальним явищем музичного мистецтва. Маестро вдалося
перетворити суто технічні формули на примхливі образи. У каприсах втілені
імпровізаційна свобода та романтична патетика, різноманітні відтінки
людського сміху та любовних зітхань, імітації мисливського рогу та азарт
полювання. Композитор домігся граничної концентрації виразності у стислих
побудовах, втілення в афористичній формі яскравого, самобутнього
світосприйняття людини, що відбилося у характеристичній жанровості. З
менш відомих скрипкових мініатюр Н. Паганіні вкажемо шість кантабіле та
вальс, адресовані учневі К. Сіворі з метою вдосконалення його душі та
оволодіння інструментом, як стверджував митець. Існують також два Adagio
у подвійних нотах, одне з яких, за визначенням самого композитора,
примушує людей плакати, а друге – перебувати у скорботі.
Отже, попри те, що мініатюра романтиків, здебільшого, була
орієнтована на фортепіано, скрипкова також отримала розвиток, зокрема, у
західноєвропейській традиції від могутнього імпульсу творчості Н. Паганіні
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естафету продовжили Ф. Давід, Л. Еллер, А. В’єтан, Е. Лало, Ф. Лауб,
Г. Венявський, П. Сарасате.
Першими фіксованими зразками прикладної скрипкової мініатюри у
Східній європі, очевидно, можна вважати рукописні збірки п’єс відомого
свого часу італійського скрипаля П’єтро Мира, на прізвисько Педрилло. У
першій половині XVIII століття, за царствування Анни Іоанівни, він був
придворним

блазнем.

Як

зазначає

І. Ямпольський

[261],

п’єси

у

танцювальному жанрі мали гумористичний характер і були написані
спеціально для розваги цариці. Тоді ж скрипка у Росії отримала
розповсюдження у аристократичних колах, втім, така увага до інструменту
часто не мала нічого спільного з любов’ю до музики. Наслідуючи
західноєвропейську моду, скрипкове музикування слугувало певним фоном
до приємного дозвілля, чи до трапези. Наприклад, не надто заможні вельможі
тримали у себе лакеїв-скрипалів, щоб уміли і прислужити, і грою розважити,
зокрема, акомпануючи на скрипці танцям. Істиними ж носіями мистецтва
виявились

музиканти-кріпаки,

серед

яких

були

по-справжньому

високообдаровані артистичні особистості. Саме вони створювали справжні
художні цінності, виробляючи національний виконавський стиль, у якому
панувала задушевна кантилена, що походила від ліричної народної пісні. На
кінець ХVІІІ століття скрипка вже посідала стійкі позиції у російському
побуті як сольний інструмент та почала виходити на концертну естраду.
З’явився й перший анонімний навчальний посібник – «Скрипкова школа
гри», надрукована у Петербурзі (1784). Надані у «Школі» нотні приклади
технічних вправ мали вигляд коротких наспівок і базувалися на мелодиці
російської народної пісні. Зв’язки з народною музичною практикою були
притаманні й композиторській творчості російських скрипалів, що яскраво
виявилось у провідному жанрі російської скрипкової музики ХVIII століття –
«Російській пісні» з варіаціями.
Одним із перших художніх зразків скрипкової ліричної мініатюри з
рисами сентименталізму І. Ямпольський позначає «Чувственную арию» для
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скрипки соло І. Хандошкіна. Згодом така емоційна спрямованість отримає
розвиток у скрипкових мініатюрах П. Чайковського. Хоча у п’єсі убачається
інтонаційний зв’язок з народною російською піснею, композитор застосовує
один із найскладніших видів скрипкової техніки – одночасне виконання
солістом мелодії й акомпанементу до неї. Таким чином, у мініатюрі
виявилась

взаємодія

західноєвропейської

професіональної

віртуозної

традиції й народної східноєвропейської пісенності. Відомо, що писав
скрипкові мініатюри сучасник і учень І. Хандошкіна І. Яблочкін. В його
доробку п’єси танцювального характеру – полонези, екоссези, мазурки.
Жанр сольної інструментальної мініатюри в Росії до середини
ХІХ століття розвивався, здебільшого, як камерний, зазначає Л. Раабен [183].
Багато чудових творів (наприклад, фортепіанних мініатюр О. Аляб’єва,
М. Глінки та інших композиторів) були призначені тільки для домашнього
музикування. Основу репертуару концертуючіх виконавців – скрипалів,
віолончелістів,

піаністів

складали

віртуозні

фантазії

та

варіації8.

Інструментальна ж мініатюра посідала в концертних програмах вельми
скромне місце.
Під впливом аматорського скрипкового виконавства у першій половині
ХІХ століття з’являється безліч скрипкових сольних та камерно-ансамблевих
п’єс. У Росії тих часів значною популярністю користувалися твори для
скрипки з фортепіано написані «з нагоди», або як подарунок. Згадаємо,
зокрема, «Анданте-фантазію» для скрипки з фортепіано В. Одоєвського,
створену з нагоди іменин А. Прокоповича-Антонського. Музика аналогічних
опусів

відзначалася

милою

душевністю

та

інтимною

ліричністю

висловлювання. Саме в цих мініатюрах зародилися витоки жанрової
скрипкової п’єси наступної епохи.
Яскравим представником першої половини ХІХ століття у сфері
скрипкового виконавства, композиторської творчості, пропаганди музичного
8

Варіації для скрипки писав відомий
Й. Витвицький та А. Голенковський.

скрипаль

Г. Рачинський,

композитори
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мистецтва й народної пісенної спадщини є Олексій Львов. І. Ямпольський
наголошує, що порівняння Львова-композитора і Львова-виконавця – не на
користь першого. Одначе, його «24 каприси» для скрипки стали практичним
доповненням до власного методичного видання «Поради для початківцяскрипаля з додатком 24-х музичних прикладів» і сьогодні не втратили
актуальності, привертаючи увагу мелодичною та ритмічною самобутністю.
(Наприклад, другий та сьомий каприси, створені на росіїські народні теми,
передбачають фортепіанний супровід, інші ж містять вступ пісенного
характеру до швидких розділів, у яких автор прагне мелодизувати технічні
формули).
У композиторській творчості російських концертуючих скрипалів
першої половини – середини ХІХ століття, як зазначає І. Ямпольський, поруч
із жанром «російської пісні з варіаціями» та фантазіями на народні мотиви
отримали розвиток лірична та віртуозна мініатюри. Писали мініатюри
скрипалі - сучасники О. Львова Н. Бахмєтєв та Н. Юсупов. Приблизно, у той
час виник і відомий «Експромт» для скрипки з фортепіано М. Балакірєва.
Найяскравішим представником романтичного напрямку у російському
скрипковому мистецтві став Н. Дмітрієв-Свєчін. Головна його заслуга як
композитора-скрипаля полягає у пріоритетному створенні ним п’єс у жанрі
ліричної мініатюри для скрипки з фортепіано. Зокрема, двом його «Романсам
без слів» притаманна особлива мелодична вишуканість, що робить їх одними
з найкращіх зразків тогочасної скрипкової мініатюри. Ще один відомий
російський представник романтичної доби – скрипаль-віртуоз Н. Афанасьєв,
котрий, як зазначається у газетному відгуку, «грає все, що тепер грається»
[181, с. 57]. У 60-х роках ХІХ століття він одним із перших запропонував
слухачам власні мініатюри для скрипки і фортепіано жанрово-ліричної та
віртуозної спрямованості, серед яких дві «Баркаролы», «Ноктюрн», «Романс
без слов», «Осенний вечер», «Встреча», «Елегия», «Тарантелла», «Сувенир»,
«Приглащение к танцу», що отримали подальший розвиток у скрипковій
творчості П. Чайковського та Ц. Кюі.
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Без сумніву, суттєвого значення у динаміці східноєвропейського
композиторського скрипкового мистецтва набула творчість видатного
скрипаля ХІХ століття Г. Венявського. Блискучій віртуоз і талановитий
композитор написав чимало яскравих п’єс для скрипки, що стали взірцем
жанру мініатюри. Твори, здебільшого, віртуозної спрямованості, яскраво
вирізнялись своїм змістовним наповненням серед численних салонних
опусів, переважно, скромного технічного та художнього рівнів.
Типовими прикладами скрипкової мініатюри східноєвропейської
традиції є численні п’єси, переважно, лірико-пісенної та віртуозної
спрямованості

О. Львова,

Н. Дмітрієва-Свєчіна,

Н. Афанасьєва,

В. Безекірського, К. Горського.
В побуті українців скрипка здавна розповсюджена як сольний і
ансамблевий інструмент. Археологічні знахідки підтверджують наявність у
наших предків різноманітного інструментарію, в якому зустрічаються й
струнні смичкові. Носіями давнього народного мистецтва були так звані
скоморохи – надзвичайно обдаровані мандрівні співаки, танцюристи, актори
та інструментальні виконавці. Саме вони на довгі часи виявилися
хранителями народних традицій. Основними інструментами скоморохів,
окрім сопелів, свірелів та бубнів, були й скрипкові «пращури» – гудки та
смики. Жодних нотних записів для гри на цих інструментах не знайдено, що,
скоріше за все, обумовлено прикладною функцією музики тих часів.
Сольний скрипковий репертуар формувався на фольклорній основі.
Обрядові пісні, що довго існували в усній традиції, втілювали різні типи
образності – сумно-драматичні, або світло-радісні. Зокрема, до так званих
родинно-побутових пісень належить жанр колискової. Старовинні колискові
відзначалися нешироким звуковим обсягом мелодії, плавним метроритмічним рухом, спокійним темпом, не містили різких динамічних та
темпових змін. Характерна риса мелодики колискових, що збереглася з
древності – вузько обсягові, безпівтонові лади. Особливості змісту та
мелодики народних колискових пісень знайшли своє відбиття й у творчості
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професійних

вітчизняних

композиторів

(у

колискових

для

скрипки

М. Кармінського, Д. Клебанова, І. Мартона).
В Україні, особливо в західних її регіонах, скрипка завжди була
найулюбленішим інструментом. У сільському побуті розповсюдження
скрипки почалося значно раніше, ніж її поширення в умовах міської
культури, що цілком зрозуміло, оскільки більшість населення тоді мешкала у
селах. Народне музикування набувало своїх сталих традицій, започаткованих
у ХVІ столітті. Ґенеза побутування скрипки у народному мистецтві пов’язана
з її участю у святах, весіллях, похоронах, сільських роботах, домашньому
музикуванні. Сільські музиканти не займалися виконавством постійно і не
заробляли цим гроші: їх, скоріше, слід вважати учасниками обряду, в якому
вони грали певну ритуальну роль.
Саме завдяки скрипці сформувалась традиційна й найпоширеніша
форма народного музикування – ансамбль «Троїста музика». Часто ансамбль
троїстих музик складався із скрипки, цимбалів та барабану, або сопілки,
бубну, скрипки, цимбалів та басолі (різновиду віолончелі); двох скрипок та
басу (бубну). До складу ансамблю нерідко входили одна або дві скрипки.
Ансамбль виконував так звану музику до танцю – різновиди гопаків,
козачків, згодом – кадриль, польку, краков’як, музику для слухання.
В. Мацієвська у статті «Виконавські особливості гуцульської весільної
пісні» пише: «Традиційну гуцульську культуру відрізняє підкреслено велика
роль інструментальної музики як поза обрядом, так і в обряді. Центральне
місце в інструментальному виконавстві посідає традиційне весілля, причому,
<…> скрипка звучить соло або в «капелі» протягом усього обряду» [127,
с. 48]. Авторка вирізняє дві жанрові групи весільної інструментальної
музики:
Ғ танцювальна музика (гуцулки, коломийки, аркани, польки, вальси
тощо) і марші (вітальні та до ходи);
Ғ ритуальна музика (барвінкові, ладанки, співані коломийки).
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Твори, які відносяться до першої групи були досить розповсюджені в
усіх регіонах України, виконувалась капелою (обов’язкові інструменти –
скрипка, сопілка, цимбали та бубон). Жанри ж ритуальної інструментальної
музики, що належать до другої групи – більш рідкісні. Твори найчастіше
лунали у виконанні соліста-скрипаля, або у супроводі ансамблю, але
домінуюча роль належала скрипалеві. Манера виконання такої музики
потребувала особливої артикуляції та інтонування – «прохання», «благання»,
що нагадувало молитву.
У

народному мистецтві

переважна більшість

інструменталістів

виступала також в амплуа співаків. Наприклад, кобзарі та бандуристи
тримають інструменти вертикально, що надає можливість вільно співати.
Народний же скрипаль ніколи не був співаком або розповідачем, оскільки на
скрипці виконувалася музика, в основному, танцювального характеру.
Граючи, скрипаль міг навіть брати участь у танці. Таким чином, йшов процес
виокремлення самостійної інструментальної музики. Проте, це не стало
перешкодою у поповненні репертуару скрипалів пісенними мелодіями. На
весіллі, наприклад, було прийнято замовляння будь-якої мелодії. Різні
регіони України мали як вокальні, так й інструментальні версії мелодій.
Музикант володів широким відповідним репертуаром, його майстерність та
віртуозність високо цінувалися [115].
Інструментальна скрипкова музика у народному мистецтві розвивалася
також завдяки існуванню у побуті її нетанцювальних форм – ритуальнообрядової та музики для слухання. Відносно самостійне значення мали,
наприклад, мелодії похоронного обряду. Музика ж для слухання первісно
з’явилась у музикуванні інструменталістів, які з певних причин змушені були
перебувати певний час на самоті й самі себе розважали, граючи для власного
задоволення. Пізніше, музика для слухання обов’язково мала місце на
великих весіллях, коли увагою присутніх володів лідер капели, його
виконавська майстерність. Музика при цьому виконувалась не для танцю,
тому так важливо було віртуозне володіння скрипалем інструментом,
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ефектними видами техніки – використовувались нетипові для звичайного
функціонування високі позиції, pizzicato лівою рукою, різноманітні glissando,
гра за підставкою, удари тростиною тощо. За словами І. Мацієвського, саме у
музиці для слухання – у художніх образах скрипкових народних п’єс,
віддзеркалені сторінки історії, народні перекази, легенди, мотиви кохання,
щастя, боротьби [125].
Багатство тематики й типів її музичного втілення сформували жанрове
розмаїття: ліричні п’єси, лірико-епічні та лірико-зображальні поеми,
концертно-віртуозні сюїти-поеми. Не останню роль у становленні музичного
змісту та форми інструментальних п’єс відіграли програмні твори –
звукозображальні мініатюри, жанрові замальовки, картини народного побуту
та природи. Як резюмує музикознавець І. Шумська [84], саме за умов появи й
розвитку інструментальної музики для слухання її прикладна функція
поступається місцем художньо-естетичній. З романтичною мініатюрою такі
твори поєднує притаманна їм максимальна індивідуалізація почуттів.
Народне інструментальне мистецтво не в змозі було надто довго
існувати ізольовано. Після скасування кріпацтва традиції народного
музикування зазнали впливу професійного виконавства й збагатились як
новими прийомами гри, так і новим репертуаром. Автор дисертаційного
дослідження погоджується з висновком І. Земцовського про неможливість
догматичного ствердження щодо взаємодії народного й професійного
мистецтва [74]. Зокрема, з приводу думки, відносно фольклорних і
професійних традицій, котрі наслідують одне одного. Насправді ж, фольклор,
часом, випереджає професійне мистецтво (формування деяких виконавських
засобів), часом, йде поруч, інколи, опиняється позаду. Принаймні, фольклор
був і залишається могутнім невичерпним живильним джерелом образних,
інтонаційних, ритмічних, темброво-колористичних та виконавських ідей, що
поповнювали і надалі поповнюватимуть професійну творчість.
Зачатки інструментальної музики в умовах міської культури України
з’являються, приблизно, у ХVІ столітті. Її основою стали жанри народної
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музичної творчості – пісня і танок. У складних історичних умовах, в епоху
визвольних рухів ХVІ – ХVІІІ століть у народному музикуванні склалися
усталені норми піснетворення, формувався й танцювальний фольклор. Про
українську інструментальну музику та її виконавців збереглося небагато
достовірних даних. Відомо, що і в побуті, і у загальній музичній культурі
розвинувся та посів провідне місце вокально-інструментальний жанр –
історична дума (зокрема, до сучасних нащадків дійшла «Finitur Duma» (1583)
для струнних інструментів невстановленого автора).
Збереглися також зразки української інструментальної танцювальнопобутової музики, наприклад, мелодії до танців гайдук, гопак, козачок,
поширені у тогочасній Європі, їх можна було зустріти у збірках для лютні.
Інтонаційна спільність між «козачками» та польськими танцями свідчить про
взаємовпливи слов’янських культур. Українська танцювальна музика завдяки
мелодичному багатству стала вельми популярною та побутувала у Польщі,
Чехії, а звідти потрапила в інші країни Європи. Саме цим пояснюється
наявність українських фольклорних інтонацій у багатьох танцях із лютневих
табулятур ХVI – XVII століть. Танок «козачок», доволі «забутий» за умов
сьогодення, тим не менш, зустрічаємо серед сучасних українських
скрипкових мініатюр (у творчості А. Штогаренка – 4 українськї танці,
частково, як момент стилізації у «Варіаціях» з циклу «10 п’єс для скрипки та
фортепіано» Л. Шукайло).
Розвитку міського побутового музикування сприяли нові осередки
інструментальної музики - так звані музикантські цехи. У працях з історії
української музики надана інформація про виготовлення скрипок у цехах, що
свідчить про поширення інструменту в побуті. Цехові музиканти грали під
час урочистих міських та ритуальних заходів. Репертуар, відповідно,
складався з народних пісень і танців, міської побутової музики, а також
різноманітних інструментальних п’єс, традиційних для того чи іншого
ритуалу. Музикантські цехи відіграли значну роль у становленні та розвитку
світської

професійної

музики.

Виготовлялися

інструменти,
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удосконалювалася майстерність гри, розвивалося інструментальне музичне
мистецтво.
Найбільше інструментальних творів, що побутували в Україні тих часів
збереглося в рукописному збірнику XVII століття, який належав Київському
архієпископові й митрополитові. Авторство багатьох п’єс, що мають польські
назви, не встановлене. Одначе, дані твори є підтвердженням розвитку в
Україні не лише побутового музикування, а й фахового виконавства на
різних інструментах, у тому числі, й на скрипці. За характером музики
вміщених творів вказане зібрання широко віддзеркалює картину тодішнього
музичного побуту в Україні та українсько-білоруському пограниччі, де тісно
сплітались

елементи

різних

культур

(східнослов’янських

та

західноєвропейських). У збірнику представлені світські та релігійні пісні,
танці, п’єси для інструментальних ансамблів, сольні твори для клавішних
інструментів, партії цифрованого баса. Більшість зразків, переважно
танцювального характеру, призначені для інструментального виконання.
Чимало опусів стилістично близькі до українських пісенних і танцювальних
мелодій, що виявляється у поспівках і у характерних ритмах ряду номерів.
Збірка розширює уявлення про музичний побут України того часу. На
підставі її аналізу, М. Степаненко та Б. Фільц [84] засвідчують існування
трьох видів інструментальної музики:
Ғ прикладної танцювальної (де чітко виявляється інтонаційноритмічна

спорідненість

з

народнопісенними

джерелами,

зокрема,

українськими);
Ғ камерної (дещо еклектичне змішування західноєвропейських та
слов’янських стильових елементів);
Ғ церковної.
Українська інструментальна музика в усіх проявах пройшла тривалий
шлях розвитку. Кінець ХVІІ століття став етапним у цьому процесі.
Знайомство місцевих митців із західноєвропейською музикою, організація
засад композиційної техніки, висока культура вокального виконавства, поява
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вітчизняних музично-теоретичних праць справили позитивний вплив на
пожвавлення інструментального виконавства.
ХVIII

століття

ознаменувалося

розвитком

у

міському

побуті

домашнього музикування з використанням різних інструментів, зокрема, й
скрипок. У багатьох джерелах наукової та методичної літератури надано
характеристику творів малих форм для окремих інструментів та невеликих
ансамблів, заснованих на народному українському та російському мелосі, які
набули особливої популярності. Тісний зв’язок з домашнім музикуванням
обумовив простоту фактури п’єс, переважаючу тричастинність форми.
Використані в них народнопісенні мелодії репрезентовані у вигляді
звичайних аранжировок. Невеликі п’єси – пісні, танці, думи, коломийки,
марші

–

користувалися

значним

попитом

аматорів.

Намагаючись

задовольнити потреби аматорського музикування, відомі зарубіжні скрипалі
Ф. Байо, П. Роде й Ф. Крейцер, що працювали у Російській імперії, створили
школу скрипкової гри, у якій окрім суто навчальних формул були вміщені
нескладні п’єси на теми народних пісень і танців, зокрема, й козачків.
Розвитку професіонального виконавства в Україні у другій половині
ХVIII століття сприяла поява окремих центрів музичної освіти. При
Харківському колегіумі були створені так звані «Додаткові класи», які
згодом реорганізувались у Харківське казенне училище. Як свідчать
документи,

1773

інструментальної

року
музики,

в

училищі
де

навчали

заснували
гри

на

клас

вокальної

клавішних,

та

духових

інструментах та скрипці. У Дніпропетровській музичній академії (1786)
існували вокально-хорове та інструментальне відділення.
Поступово набуває розквіту музикування кріпосних у панських
садибах. Репертуар кріпосних оркестрів складався з різних творів –
симфоній,

оперних

увертюр,

танців,

аранжувань

народних

пісень.

Музиканти-кріпаки нерідко навчались у професіоналів. Втім, якщо в
тогочасній Європі розвивалося професійне смичкове виконавство, то в
Україні воно не виходило за межі народного та аматорського музикування.
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На жаль, небагато наукових праць присвячено виконавському мистецтву
талановитих скрипалів з кріпацьких оркестрів, що вплинуло на академічну
українську музику, зосередженню обдарованих українських музикантів у
великих центрах царської Росії. Кріпацька залежність різко обмежувала
можливості творчого розвитку музикантів – історія майже не зберегла імен
видатних

виконавців-кріпаків, що

не могло

не позначитися

й

на

композиторській творчості. Відсутність достатньої кількості професійних
виконавців була перешкодою для активного розвитку інструментальних
жанрів.
Як свідчить Л. Корній [103], у другій половині ХVІІІ століття триває
великий відплив музикантів з України до Росії, де в численних осередках
проживали та перебували на церковній і придворній службі співаки,
композитори й інструменталісти-виконавці. Результатом чого стала поява в
ряді російських музичних журналів низки анонімних інструментальних п’єс,
заснованих на мелодіях українських народних пісень і танців, переважно,
невеликої форми на кшталт аранжувань і варіацій. Твори не були адресовані
конкретним інструментам. Їх фактура, здебільшого, характеризується
недиференційованістю форм викладу, властивою побутовій музиці ХVIII
століття.
До перших друкованих зразків української прикладної скрипкової
мініатюри

належить

український

танець

«Дергунець»,

уміщений

в

петербурзькому журналі «Музыкальные увеселения» (1774). У «Дергунці»
репрезентовані народні прийоми гри на скрипці з басом. Варто відзначити,
що у виданні поруч із західноєвропейськими контрдансами, менуетами та
іншими танцями вміщено український народний танок саме у скрипковому
викладенні. У численних нотних збірках XVIII століття Росії, Польщі та
країн Західної Європи також вміщені різноманітні аранжировки українського
«козачка», зокрема, й обробки для скрипки з фортепіано.
Про

поширення

танцювальних

й

побутово-прикладних

жанрів

інструментальної музики ХІХ століття збереглося більше відомостей.
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Продовжували своє побутування п’єси, пов’язані з домашнім музикуванням.
У перші десятиліття ХІХ століття у інструментальних жанрах працювали,
переважно, О. та І. Лизогуби, Г. Рачинський, Й. Витвицький, А. Барцицький.
Активно писав музику для скрипки, зокрема, й віртуозні твори з українською
народно-пісенною основою, найвидатніший український скрипаль першої
половини ХІХ століття Г. Рачинський (1777 – 1843). «Соловей» - так
називали Рачинського сучасники та складали на його честь вірші. Відомо, що
у своїй творчості композитор невтомно пропагував українські народні
мелодії у власній обробці, використовуючи прийоми народного виконавства
(гра щипком, дерев’яною частиною трості смичка, гра біля підставки,
glissando).

Вплив

колористично-тембрового

трактування

інструментів,

пов’язаного з народним побутом, позначився на інструментальних творах
українських

авторів

пізніших

років,

наприклад,

Й. Витвицького,

А. Голенковського, А. Тарновського. На жаль, до нашого часу дійшло
небагато п’єс Г. Рачинського, серед них – варіації на теми українських та
російських народних пісень, полонези, вальси тощо.
Зросту професіоналізму сприяли поширені у той час так звані
«добродійні» «патріотичні» та «університетські» концерти, в яких брали
участь як професіонали, так і аматори. Виступали місцеві виконавці та
гастролери,

наприклад,

відомі

польські

скрипалі

А. Контський,

К. Ліпінський, у репертуарі якого, як відомо, були п’єси з українською
народнопісенною

основою,

українські

скрипалі

М. Щелков

та

А. Голенковський, К. Гулак-Артемовський, - родич знаменитого С. ГулакаАртемовського, скрипаль-аматор, що блискуче володів інструментом.
Репертуар концерітв складався, переважно, з творів західноєвропейських
композиторів, хоча виконувалися й твори І. Вітковського та І. Лозинського.
В Україні ще не було спеціальних музичних закладів, які б
забезпечували активний розвиток музичного мистецтва. І все ж, музика
посідала помітне місце в середніх навчальних закладах. У Харківському
університеті на початку ХІХ століття існували музичні класи, в яких учні
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навчалися гри на фортепіано, духових та струнних інструментах, переважно,
на скрипці. Викладачами з класу скрипки у різні роки були І. Вітковський,
якого вважали учнем Й. Гайдна, І. Лозинський, В. Андрєєв, Ф. Шульц. У
гімназіях і ліцеях також викладали музичне виконавство, а деякі середні
заклади мали оркестри або хори.9 Отже, певні прошарки населення
долучалися до серйозної музики.
У другій половини ХІХ століття в Україні помітно інтенсифікується
інструментальне виконавство, яке збагачується новими формами. На жаль,
існує небагато відомостей про скрипкову музику. Поряд з концертами в
салонах міської аристократії значного поширення набуває музикування в
домах інтелігенції (аматорів та вчителів музики, композиторів), завдяки чому
розширювалося коло підготовлених слухачів. Напівдомашні камерні музичні
зібрання були розповсюджені у Києві, Харкові, Катеринославі, Полтаві.
Розвиток же професійного виконавства сприяв подальшій популяризації
скрипкової культури в Україні.
Таким чином, українська скрипкова мініатюра має своє обличчя та
власні особливості, які спираються на національну традицію. Адже кожна
музична культура, що створює національні форми музики починає власний
шлях із звернення до фольклору. Тривале побутування скрипки у народному
середовищі

започаткувало

інструментальний

специфічну

фольклорний

стиль,

манеру
котрий

гри,

суттєво

своєрідний
вплинув

на

професійне скрипкове мистецтво й композиторську творчість. Основою
розвитку української скрипкової музики стали жанри народної творчості –
пісня і танок. Музикознавець А. Ольховський [164], зокрема, надає перевагу
саме танцю, вважаючи його тією галуззю, з якої розвинулися як
інструментарій, так і інструментальна музика.

9

У Харківській чоловічій гімназії 1811 року існував клас інструментальної музики.
У Кременецькому ліцеї навчали гри на скрипці. Музику викладали в інститутах
шляхетних дівчат у Харкові, Одесі, Полтаві та Києві, де працював Й. Витвицький.
Численні приватні пансіони також мали класи гри на музичних інструментах.
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Отже, скрипкова мініатюра довгий час мала, здебільшого, прикладний
характер

–

використовувалась

в

обряді

у

сільській

місцевості,

супроводжувала різноманітні міські заходи, існувала для приємного
музикування. У музиці для побуту, нескладній і вкрай чутливій, за висновком
Б. Асафє’ва

[15],

склався

надзвичайно

багатий

емоційно-чуттєвий

мелодичний стиль, котрий згодом вплинув на динаміку професійної музичної
культури. Саме аматорство сприяло розвитку інструментального, зокрема, й
скрипкового виконавства та популяризації музики, поступово виводячи її за
межі домашнього музикування у коло міської музично-концертної практики.
1.3. Розвиток жанру скрипкової мініатюри в українському професійному
мистецтві кінця ХІХ – початку ХХІ століть
ХІХ століття стало виключно важливою епохою в історії України.
Творчість українських композиторів порубіжжя ХІХ – ХХ віків була
пронизана

ідеєю

національного

самовизначення,

що

стимулювало

актуалізацію фольклору у провідних жанрах української інструментальної
музики тих часів – в обробках народних пісень, романсах та супроводу до
театральних постанов. Музикознавець Н. Горюхіна висловлює таку думку:
«Кристалізація <…> національних ознак починається у народній творчості,
що синкретично зливає народне й національне. Тому фольклор стає головним
провідником національного у професійне мистецтво, а типологічні жанри й
форми професійної музики постійно відчувають вплив безперервно
еволюціонуючих національних форм музичного мислення» [52]. Кінець ХІХ
століття відзначений також формуванням національного скрипкового
виконавського стилю з його особливою ментальністю – задушевністю,
щирістю, віртуозно-романтичною спрямованістю гри. Українське скрипкове
виконавство на зламі ХІХ – ХХ століть розвивалося під впливом
європейської музичної культури - чеської, польської, а також російської. У

51

той час в Україні гастролювали численні зарубіжні скрипалі, а українські, у
свою чергу, мали можливість вчитися в європейських консерваторіях.
Інтенсифікується процес формування національної композиторської
школи, фундатором якої став М. Лисенко. Основоположник української
академічної музики зробив неоціненний внесок в історію розвитку
національної скрипкової літератури. Своєю багатогранною діяльністю він
сприяв

закладенню

стійкого

професійного

ґрунту

для

майбутніх

інструментальних форм композиторської творчості, окресливши шляхи
розвитку різноманітних жанрів камерно-інструментальної музики, підніс їх
на високий професійний рівень.
У заснованій М. Лисенком у Києві Музично-драматичній школі (1904),
що стала осередком виховання національних кадрів, клас скрипки очолювала
О. Вонсовська. В інших містах України також відкривались приватні музичні
школи. Активізація розвитку інструментального виконавства потребувала й
відповідної

нотної

літератури.

З

метою

розробки

концертного

та

педагогічного репертуару для скрипки М. Лисенко звернувся до фольклору,
створивши на його основі ряд п’єс. Скрипковий доробок композитора став
базовим у формуванні українського академічного репертуару для даного
інструменту.

Прекрасними

зразками

національного

стилю

на

народнопісенній основі є його «Фантазія на українські теми» та «Українська
рапсодія». Жанр мініатюри також посідає у творчості М. Лисенка певне
місце. Оригінальних скрипкових мініатюр у композитора небагато: «Елегійне
капричіо» для скрипки з фортепіано (1894), «Елегія» (1912) та обробка
української народної пісні «Сонце низенько» для скрипки з фортепіано.
М. Лисенку також належать авторські перекладення фортепіанних мініатюр «Романс» та «Хвилина розчарування». Всі його твори завдяки особливій
наспівності та близькості до народнопісенного мелосу мають значну цінність
для концертного і педагогічного репертуару скрипаля.
Кінець ХІХ століття виявив тенденцію до переваги професіональної
музичної творчості над аматорською, однак, переважно, у фортепіанній

52

царині, до якої звертались попередники й сучасники М. Лисенка, створюючи,
зокрема, безліч мініатюр. Саме завдяки вказаному жанру у зазначений період
в українській інструментальній творчості сформувалися такі типи образності,
як пісенно-лірична, картинно-характеристична й загострено-психологічна.
Нечисленні, насичені українськими фольклорними інтонаціями, здебільшого,
лірико-пісенної і танцювальної спрямованості мініатюри для скрипки з
фортепіано тих часів знаходимо у творчості Д. Ахшарумова, В. Барвінського,
В. Безкоровайного,

П. Глушкова,

Л. Лісовського,

В. Сокальського,

М. Тутковського, Ф. Якименка. Втім, як справедливо підсумовує О. Зінкевич
[85], камерно-інструментальна музика в Україні не отримала широкого
розвитку у перші десятиліття ХХ століття. Певне пожвавлення інтересу до
цього жанру почалося лише у 1920 – 1930-ті роки.
Суттєвий внесок у формування національної скрипкової літератури
зробив Віктор Косенко. Його п’єси «Мрії» та «Експромт» (1919) є
блискучими зразками української скрипкової мініатюри, в яких вдало
виявлені кантиленні й технічні можливості інструмента. В цих творах на
перший план виступає типова для композитора прониклива лірика та вміння
автора відтворювати тонкими, виразними штрихами складний внутрішній
світ людини. В. Косенко не використовував цитатний матеріал, але вдала
розробка народних інтонацій, властивих його музиці, розкриває духовну
сутність українського мелосу та нагадує найкращі сторінки скрипкових
опусів П. Чайковського.
У 1930-х роках зросло нове покоління виконавців-інструменталістів.
Порівняно

з

першими

десятиліттями

ХХ століття

значно

зміцніла

виконавська база, необхідна для розвитку музичної творчості. Тому сприяли
умови всеукраїнських виконавських конкурсів, в яких передбачалося
обов’язкове виконання учасниками творів українських митців, що спонукало
інструменталістів цілеспрямовано поповнювати свій репертуар. Композитори
плідно працювали у той період у жанрах прелюдії, етюду, народних та
бальних танців, створювали цикли програмних мініатюр, обробки народних
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пісень. Попри пріоритетність фортепіанної творчості, виникла також низка
п’єс малої форми для скрипки. Найвідоміші серед них – «Інтермецо»
Л. Ревуцького (1932), «Скерцо» М. Коляди (1933), «Три п’єси на таджицькі
теми» Б. Лятошинського (1934) – відзначені художнім переосмисленням
народного інтонаційного матеріалу. Так, Л. Ревуцький і Б. Лятошинський,
зберігаючи мелодію народної пісні незмінною, блискуче розкривають її
художній образ характерними гармонічними, поліфонічними і фактурними
засобами – майстерною гармонізацією, глибоким розумінням виражальних
можливостей інструмента, вмінням динамічно розвивати тематичний
матеріал.
«Інтермецо» G-dur Л. Ревуцького (ор. 10) є типовим прикладом
камерного скрипкового твору, заснованого на двох народних мелодіях:
перша – тема української народної пісні «Чи чули ви, люди», друга є
фрагментом пісні «Ой вербо, вербо кучерява». Остання стала фундаментом
середньої частини інтермецо, написаного в простій тричастинній формі з
кодою. У першій темі відчувається яскраве національне забарвлення.
Навмисно спрощений малюнок, в якому переважають терцеві, секстові
інтонації, пощаблевий рух, збагачується альтерованими гармонічними
співзвуччями, акордами з підвищеними і зниженими тонами, що створюють
неповторний колорит цієї музики. У середній частині – (poco animato) –
певну драматичну ноту привносить нова тональна фарба (однотерцевий hmoll). Проте в мелодиці незмінно відчувається фольклорне забарвлення.
Композитор змінює фактуру в партії фортепіано – акордовий виклад надає її
звучанню монументальність. Розвиток підкреслений цікавим композиційним
прийомом – диференційним звучанням теми, яка проходить каноном у
партіях скрипки і супроводу. Проведення теми у скрипковій партії
розцвічується

витонченими

фігураціями,

зльотами,

мелізмами.

В

акомпанементі ж з’являється тріольний рух, що збагачується акордами і
сприяє динамізації звучання, готуючи кульмінацію всього твору в репризі.
Підхід до кульмінації композитор будує за принципом динамічного
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контрасту (співставлення subito р та subito ƒ). Водночас у партії скрипки на
тлі загального crescendo звучить трель, створюючи відчутну напругу в
передкульмінаційній фазі.
У репризі, на кульмінації, у скрипковому викладенні тема отримує
додатковий об’єм за рахунок акордів і подвійних нот (секст, октав). У
фортепіанній же партії на тлі лавини шістнадцятих у щільній акордовій
фактурі контрапунктом проходить доповнююча мелодична лінія, що
проросла з підголоску першої частини. Звучання теми у коді в партії
фортепіано у квінтдеціму (на pp), викликає відчуття порожнечі, яку посилює
скрипка «балалайковим» звучаннями pizzicato. Втім, у кінці п’єси тема знову
знаходить «земне» втілення і лунає у партії скрипки прийомом arco в
середньому регістрі.
Таким чином, у творі Л. Ревуцького убачаємо характерні ознаки
ліричної мініатюри – щирий тон висловлювання, яскравість та впізнавання
тематичного матеріалу, простоту форми. Мелодика, що має яскраве
національно-пісенне коріння, не опозиціонує композиторській ремарці
Tempo di minuetto, але додає старовинному західноєвропейському танцю
самобутніх рис українського фольклору. Трактовка партії скрипки повністю
відповідає її амплуа сольного, «співучого» інструменту, який асоціюється з
образом «ліричного героя».
У 1935 – 1941 роках намітилися тенденції досить зневажливого
ставлення до камерних жанрів. Основна увага приділялась таким формам
музикування, як хорові ансамблі, симфонічні оркестри. Пріоритетними стали
«політизовані» жанри пропагандистської спрямованості. Камерні ж твори
вважалися салонною, дрібнобуржуазною музикою. Одначе, певна кількість
композиторів була впевнена у позитивній художньо-виховній ролі камерної
музики. Дослідники не надають відомостей про створення камерних опусів
для окремих інструментів, проте, підтверджують звернення у зазначений
період до камерно-ансамблевих жанрів – квартету та тріо таких авторів, як
О. Зноско-Боровський, В. Костенко, М. Тіц, А. Філіпенко.
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Після Другої Світової війни в Україні з’являється чимало нових творів
для скрипки – значно більше, ніж було написано за весь час існування
української професійної музики, тому сприяло подальше розгортання
української музично-виконавської культури. З кожним роком у вітчизняних
консерваторіях

зростала

кількість

випускників

музикантів

високої

кваліфікації, багато українських скрипалів завойовували звання лауреатів
конкурсів різних рівнів, скрипка все частіше лунала на концертній естраді.
Отже, з’являється активний попит на нову скрипкову музику. Значна
кількість

творів

малої

форми,

написаних

у

післявоєнний

період,

репрезентувала широку різноманітність тематики і різнохарактерність
образів: від п’єс у народно-пісенному стилі («Пісня» А. Штогаренка і
«Пісня» Д. Клебанова) та імітації народно-танцювального («Пісня і танок»
К. Данькевича) – до ліричного монологу («Поема» Г. Жуковського) і
граціозного скерцо («Скерцо» К. Домінчена). Жанр української скрипкової
мініатюри стає високохудожнім у творчості українських композиторів. В
цілому, їх опусам властиві мелодійність, ясність і переконливість творчого
задуму, логічність музичної мови.
Зразком лірико-психологічного твору означеного періоду є «Романс»
К. Домінчена d-dur (1948), написаний у стилі народної пісні. На жанрову
приналежність вказує не тільки характерний мелодизм, а й принцип
розгортання форми – куплетно-варіантної з елементами тричастинності. Два
початкових проведення теми першого розділу мають пісенний характер.
Тональний план не виходить за межі d-moll, але збагачується регістровим
забарвленням.

Друга

частина

відзначена

більшим

драматизмом,

що

виявляється у контрастних змінах темпу (piu mosso, largamente), несподіваних
тональних зрушеннях (b-moll–cis-moll–h-moll та, нарешті, кульмінація у fismoll) та ущільненні фактури в партях фортепіано і скрипки. Майже у кожному
такті, як у калейдоскопі, з’являються нові тональні барви. Перехід теми до
партії фортепіано супроводжується прискоренням темпу,

мерехтливим

звучанням тремоло, які додають певної схвильованості. Партія ж скрипки
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прикрашає розгорнуте проведення теми романтичними висхідними пасажами.
Класичний восьмитактовий період переривається експресивними різкими
енгармонічними

тональними

зіставленнями

та

сягає

кульмінації.

Імпровізаційним епізодом солюючої скрипки завершується друга частина.
Нарешті, останнє, п’яте проведення теми співпадає з початком третьої
частини, проходить у первинному пісенному характері та основній тональності
– d-moll.
Отже, одноафектність драматургії в цьому творі вирішено шляхом
деталізації кожного із засобів виражальності – зміною тональних барв,
розробкою інтонаційних деталей, розвитком фактури

та включенням

імпровізаційних фрагментів.
Аналізуючи здобутки українських митців, зафіксовані у довідниках
Спілки композиторів, можна зробити висновок, що порівняно з довоєнним
періодом зацікавленість вітчизняних авторів жанром скрипкової мініатюри
значно зростає. 1970-ті роки стали особливо плідними для розвитку
скрипкової музики. Порівняно з 1950 – 60-ми роками, коли у жанрі
мініатюри за кожне з десятиліть було написано понад 20 творів, у 1970-ті
знаходимо близько 30, серед яких є п’ять різноманітних циклів. До жанру
мініатюри звертаються такі композитори, як Л. Булгаков, В. Гомоляка,
Ю. Іщенко, І. Карабиць, О. Ківа, С. Колобков, Є. Станкович, та інші [Див.
Додаток А].
У наступні 20 років убачаємо певний спад композиторського інтересу
до означеного жанру. За кожне з десятиліть українськими митцями написано
близько півтора десятки мініатюр та циклів. Серед авторів – Г. Гаврилець,
К. Домінчен,

М. Кармінський,

О. Красотов,

В. Маник,

В. Сильвестров,

М. Скорик [Див. Додаток А]. Очевидно, це пояснюється непростою
соціально-політичною ситуацією в країні дев’яностих років, що аж ніяк не
надихала композиторів до створення опусів у жанрі мініатюри. Адже
скрипка, з одного боку, інструмент інтимний, камерно-сповідальний, з
іншого – блискуче-віртуозний. Виражальні можливості сольного інструмента
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не дозволяють йому передати всієї глибини важких почуттів, навіяних
соціальною катастрофою, в яку поринула країна. Драматизм буття в музиці,
як правило, передається за допомогою різноманітних ансамблів, тому
пріоритетними були інші інструментальні жанри – фортепіанні тріо,
квартети, твори для камерних та симфонічних оркестрів.
2000-і роки для жанру скрипкової мініатюри стали продуктивнішими.
Відзначимо «Рондо» Н. Амедова та І. Альбової; «Інтермецо» О. Гнатовської;
три «Елегії» – М. Скорика, М. Степаненка, І. Альбової. Зокрема, харківські
митці О. Гнатовська, М. Стецюн та Т. Хмельницька звернулися до жанру
інструментального романсу, а Л. Шукайло зробила вагомий внесок до
скрипкового репертуару, створивши цикл з 10 п’єс [Див. Додатки]. Особливу
увагу у ХХІ столітті українські композитори приділили програмній
мініатюрі; посилюється тенденція до її циклізації. З’являються цикли:
«Мелодії миттєвостей» В. Сильвестрова, «Ессе» І. Альбової, «Парнас»
В. Маника, «Партита» В. Теличка, каприси для скрипки соло О. Пушкаренка.
Поступовий вихід із соціальної кризи сприяв відродженню інтимно-ліричних
та споглядальних настроїв у мистецтві, котрі були «приглушені» у минулі
роки. До лав Спілки композиторів України влилися молоді творчі сили, що
прагнули спробувати себе у різноманітних жанрах, у тому числі й скрипкової
мініатюри.
Наразі не існує практики, поширеної в романтичну епоху, – поєднання
в

одній

особі

К. Ліпінський,

композитора
П. Сарасате

і

або

виконавця,
ж

якими,

Г. Венявський,

наприклад,
котрий

були

закінчив

консерваторію як скрипаль і композитор. Професійним скрипалем є лише
член кримського відділення Спілки композиторів Назим Амедов, у доробку
якого чимало творів для скрипки різного рівня складності. Втім, деякі митці
володіли певною мірою інструментом, зокрема, Д. Клебанов, який закінчив
музичне училище як скрипаль. Твори М. Скорика також вказують на
обізнаність композитора у питаннях скрипкового виконавства. І. Карабиць
же добре грав на чотириструнній домрі, що має із скрипкою однаковий
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квінтовий лад. Сучасні домристи широко користуються у концертній і
педагогічній практиці різноманітним скрипковим репертуаром. Так, твори
І. Карабиця для скрипки «Ліричні сцени» та «Музика» виключно зручні для
виконавця, хоча й написані досить сміливою музичною мовою, що на
початку 1970-х не була поширеною у скрипковій літературі.
Але ж далеко не всі сучасні композитори настільки добре знають
інструмент, аби у своїй творчості якнайповніше використовувати його
віртуозні та темброві можливості, що відбивається на затребуваності
сучасних скрипкових мініатюр на концертній естраді. Вітчизняні скрипалівиконавці й викладачі вказують на невідповідність між потужними
виконавськими силами та скромним за обсягом вітчизняним сучасним
репертуаром. Зв’язок композитора з виконавцем є неодмінною умовою
подальшого розвитку жанру скрипкової мініатюри – співпраця автора з
інтерпретатором сприяє життєвості та широкому концертному використанню
новітніх творів. Такого принципу завжди дотримувались відомі вітчизняні
композитори О. Зноско-Боровський, Ю. Іщенко, Д. Клебанов, Л. Колодуб,
В. Сильвестров, М. Скорик, В. Теличко та молодше покоління авторів –
О. Безбородько, О. Войтенко, Ю. Гомельська, Е. Емір, Н. Рожко. З плеяди
харківських митців відзначимо І. Альбову, В. Золотухіна, М. Кармінського,
В. Птушкіна, М. Стецюна, Л. Шукайло, які виявили у своїх творах глибоке
знання специфіки скрипкового виконавства.
То що ж спонукає композиторів до написання скрипкової мініатюри?
Чому одні автори охоче звертаються до цього жанру, а інші залишають його
поза увагою?
Всі характеристики мініатюри можуть виступати засобами реалізації
художнього задуму композитора. Зокрема, Л. Шукайло, у творчості якої
чимало мініатюр для різних інструментів, приваблює цей жанр його
виключною ємністю, – адже композитору необхідно окреслити лаконічний
конкретний образ, без «розмитості». Авторка надає перевагу програмній
мініатюрі, оскільки саме в такій, на її думку, найлегше конкретизувати зміст
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та створити виразний яскравий образ. В. Маник, працюючи над скрипковою
мініатюрою, прагне мінімальними засобами досягати максимального ефекту,
враховуючи

виконавську

зручність

та

мобільність

камерного

типу

музикування.
Бажанням написати мелодично визначені, з яскравою образністю
мініатюри обумовлено експериментування з виражальними можливостями
інструмента киянки М. Денисенко. Композитор саме в цьому вбачає мотив
звернення до програмних творів, жанрової стилізації та використання
фольклору. Простий за формою та контрастний за змістом твір на 3 - 7
хвилин звучання, вважає митець, концентрує увагу слухачів і швидко
запам’ятовується виконавцем. Тобто саме жанр скрипкової мініатюри, його
характерні риси й є активним стимулом реалізації художньої ідеї автора.
Більшість опусів, зокрема, й мініатюр сучасних українських композиторів,
заздалегідь

адресовані

певним

виконавцям.

«Спрацьовує»

фактор

соціального замовлення, який реалізує концертний виконавець. Безумовно,
ряд композиторів створюють мініатюри безпосередньо з бажання музично
висловити власні емоції, враження та почуття, не прив’язуючи твори до
певної події чи виконавця. (такою, наприклад, є творчість М. Халітової).
Окремим приводом для написання мініатюр є їх включення до програм
конкурсів і фестивалів, у вимогах яких інструмент або склад ансамблю є
заданим, та на замовлення відомих виконавців. Вкажемо, зокрема, мініатюру
для скрипки з фортепіано молодого київського композитора В. Вишинського
«fOrest» (2011), котрий у назві твору підкреслив певну гру слів. Якщо
дослівно перекласти forest з англійської – отримаємо програмну п’єсу «Ліс».
Насправді ж, назву складено з двох слів: англійського «for» (для) та «Orest»
(Орест), що є ім’ям відомого київського скрипаля Ореста Смовжа, на
замовлення якого й написаний означений віртуозний опус. Отже, назва твору
– «Для Ореста». Останнім часом створено чимало скрипкових мініатюр для
конкурсів, наприклад, «Гумореска» В. Птушкіна, «Staccato-staccatissimo»
С. Шустова, «Ескіз» В. Івка, «П’єса» для скрипки соло (2003) та міні-цикл з

60

двох мініатюр «Hоmо sаpіens» Г. Леонової (2004), твори «Стежка»
М. Денисенко та кілька п’єс В. Стеценка, адресованих юним конкурсантам.
Прикладами створення скрипкових мініатюр до певного заходу є
каприс О. Безбородька «Ой, ти, дівчино» (2006), написаний спеціально для
урочистостей з нагоди 150-річчя І. Франка, та «Елегія» запорізького
композитора Д. Савенка (2013), появу якої стимулював запланований
концерт місцевого відділення спілки композиторів. В історії музичного
мистецтва непоодинокі приклади створення композиторами п’єс для власних
дітей (згадаємо, зокрема, творчість Й. С. Баха). Серед українських митців
відзначимо Н. Амедова, який написав кілька п’єс для сина-скрипаля
(зокрема, «Вальс сновидінь» та «Аг’ир-ава й хайтарма»), та І. Альбову –
автора скрипкових мініатюр, адресованих доньці («Для Інночки», «Рондо»).
Деякі композитори звертаються до жанру мініатюри на початку свого
творчого становлення, у рамках навчально-професійного процесу, готуючись
до участі у композиторських конкурсах, на що вказують опуси І. Гайденка
«Solo for Kelly» (1992), Ю. Дібрової «Танок блазня» (1999), В. Атаманчука
«Рондо» (2000-ні). Інші ж митці, реалізуються у жанрі скрипкової мініатюри
вже маючи багатий композиторських досвід. Так, у творчому портфелі
донетчанина В. Стеценка скрипкова мініатюра з’явилася вже після написання
симфоній. Окремі автори використовують жанр мініатюри з творчого
завзяття. Як приклад: київська авторка Н. Рожко, що поставила перед собою
амбіційну мету створити найвиразнішу п’єсу для скрипки, і в результаті
збагатила вітчизняний репертуар проникливим твором «Журавлина пісня»
(2012).
Ще одним джерелом збагачення скрипкової літератури є мініатюрапосвята.

Вказана

В. Сильвестрова,

романтична
окремих

традиція

митців

зберігається

Донецького

у

відділення

творчості
Спілки

композиторів України тощо. Як зазначає музикознавець В. Сумарокова,
посвята є освятою імені, введення до кола посвячених, до вічного життя.
Природно, що найбільша кількість посвячень належить романтичним
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(неоромантичним) концепціям. Як підкреслює В. Сумарокова, посвяти
«своїми вібраціями створюють світлу ауру пам’яті, любові, вічності й тайни
часу» [211, с. 70]. Так, донецький композитор В. Рева у 2000-му році написав
«Поему для скрипки з фортепіано», присвячену Івану Карабицю, якого
вважає своїм провідником на творчій стезі. У В. Стеценка дві програмні
п’єси «Діалог» (1986) та «Осінній пейзаж» (1996) присвячені дружині й
онукові. «Присвята близьким людям – завжди приємна справа, а присвята
прекрасним дітям – поготів», – пише М. Стецюн у анотації до власної збірки
п’єс-присвят Марії та Дмитру Жорданія, в якій «Болеро» для скрипки та
фортепіано (вельми затребуваний у виконавській практиці та навчальному
процесі твір) присвячений саме Дмитру Жорданії.
Часто-густо у колі посвячених опиняються виконавці. Наприклад,
Ю. Мейтус присвятив своє знамените «Алегро» для скрипки та фортепіано
(1965) скрипальці О. Пархоменко. Тетяні Грінденко присвячена «Постлюдія»
В. Сильвестрова для скрипки соло. Численні цикли мініатюр композитора
2004 – 2005-х років також присвячені відомим скрипалям. Більшість
складових його макроциклу «Мелодії миттєвостей» відбивають присвяту
конкретним виконавцям – Гідону Кремеру, Анатолію Баженову, Хелле
Мустонен, Ользі Рексрот, Едуарду Едельчуку, Богдані Півненко. Останній
копозитор

також

В. Сильвестров,

як

присвятив
відомо,

«Триптих»
надзвичайно

для

скрипки

прискіпливо

і

фортепіано.

ставиться

до

інтерпретації власних творів, і Б. Півненко є однією з небагатьох виконавців,
гра яких відповідає вимогам композитора. Кримському скрипалеві й
композитору Назимові Амедову присвячена жартівлива п’єса С. Крутікова у
джазовому стилі «Майя» (або «5 хвилин на 42-й», 1997). В такому творчому
намірі композитори нібито подовжують життя виконавців, закарбувавши їх
імена у вербальній частині твору. Існують твори, в яких присвячення
виступають лише в ролі жанрового кліше: цикл скрипкових мініатюр В. Губи
під назвою «Вінок посвят» (1987), «Присвячення» Є. Станковича для
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скрипки з оркестром (2005), «Присвячення» для скрипки з фортепіано
молодого київського автора Д. Ареф’єва (2010).
Серед скрипкових мініатюр українських композиторів знаходимо низку
меморіальних творів, написаних в пам’ять про відому, або рідну людину:
«Поема» пам’яті Ярослава Галана» Ю. Мейтуса, цикл «25.10.1893. Памяти
П. Чайковского» В. Сильвестрова для скрипки з фортепіано, «Елегія» пам’яті
А. Солов’яненка

М. Степаненка,

«Кόμμоς»

пам’яті

Б. Которовича

О. Безбородька, п’єса «Монолог. Пам’яті брата Сергія Альбова» І. Альбової. І
«Кόμμоς», і «Монолог» для скрипки соло якнайпроникливіше передають
душевний смуток і тугу за близькою людиною. «Епітафія» Н. Амедова,
присвячена

рідному

народу

композитора,

має

підзаголовок:

«Крымскотатарскому народу, жертве геноцида, посвящается».
Цікавим є висновок Л. Кадцина [86] щодо сучасної мініатюри, яка, на
думку вченого, вже не є «щоденниковими нотатками», миттєвим відгуком
композитора на події життя. На відміну від романтичної, сучасна
інструментальна мініатюра, вважає музикознавець, емоційно не надто
виразна, скоріше, «прохолодна», зображувальна. Напевно, Л. Кадцин мав
вагомі аргументи для подібних стверджень, втім, автор дисертації не став би
так беззаперечно погоджуватися з його думкою. Звичайно, в доробку
українських композиторів можна віднайти твори споглядально-ліричного,
неконфліктного плану, наприклад, мініатюра «Отзвуки лета» І. Альбової,
написана як спогад після відпочинку на морі, є споглядальною п’єсоюзамальовкою, що якнайкраще відтворює авторське враження від морської
природи. Проте, серед українських скрипкових мініатюр знайдеться й чимала
кількість п’єс, емоційне наповнення котрих аж ніяк не узгоджується з
характеристикою «прохолодні» та зображувальні. Наприклад, сповнені
драматизму п’єси М. Кармінського «Аріозо» для скрипки з фортепіано та
«Єврейська молитва» для скрипки соло, «Епітафія» для скрипки з фортепіано
Н. Амедова (відгук композитора на трагічні події 1944 року, пов’язані з
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депортацією кримських татар) звучать як виразні лірико-драматичні
висловлювання.
У жанрі скрипкової мініатюри другої половини ХХ – початку ХХІ
століть виявляється синтез різних видів мистецтва у сполученні їх
фундаментальних особливостей та характерних рис. Серед українських
скрипкових мініатюр зустрічаємо п’єси з нестандартними музичними
рішеннями. До них віднесемо твори, в яких синтезовано інструментальне
виконавське та театральне мистецтво. Аналогічна ідея була реалізована у
творі С. Шустова «Staccato-staccatissimo» (2011) включенням таких звукових
ефектів, як тупотіння ніг в момент виконання твору. Застосування синтезу
скрипкової гри та шумових ефектів у сполученні з візуальним аспектом
реалізує театральний прийом, орієнтований на підсилення гумористичного
образу твору. Він підпорядковується музичній динаміці та загальній
драматургії: солісту, за ремаркою автора, необхідно протягом всієї п’єси
«смішно тупотіти ногою». Для академічного скрипкового виконавства даний
прийом дещо незвичний, але для народного музикування – цілком
природний, оскільки своєрідні танцювальні «па» традиційно супроводжували
інструментальну гру. Не позбавлена певної театральності й п’єса В. Теличка
«Давня пісня» з «Партити» для скрипки соло. У програмному задумі автора
театралізовано відтворено традицію народного музикування: на заключних
тактах п’єси виконавець, граючи, «повільно йде за сцену». Сама ідея синтезу
виконавської та акторської майстерності у жанрі інструментальної мініатюри
не є новою. Так, дослідник І. Савін, аналізуючи фортепіанний цикл
Н. Слонімського «51 мінітюд», знаходить п’єсу «Quaquaversal Quarks», у
якій, за авторською ремаркою, «в моменты акцентирования пианист
выкрикивает "кварк"» [192]. Музикознавець убачає у несподіваному
композиторському рішенні новий тип програмності. Погодимося також і з
тим, що п’єси подібного складу потребують від виконавця не тільки
акторських, але й логіко-інтелектуальних якостей. Зв’язок з театральним
жанром може бути виражений як за допомогою візуальних факторів, так і
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змістовних модусів. Підкреслимо глибинний зміст, покладений у програмний
задум

мініатюри

«Кόμμоς»

О. Безбородька.

Жанрова

трансформація

позначається у взаємопроникненні музичного і театрального жанрів: назва
п’єси співпадає з ліричною піснею сумного змісту у афінській трагедії, яка
виконувалась акторами разом з хором наприкінці дійства.
Тип мініатюри як результат вражень від літературного тексту сягає до
романтичного мистецтва, котре К. Зєнкін вважає «найбільш чистим»,
оскільки воно не має певної програми, а є лише авторським уявленням від
прочитаного.

«Літературність,

що

запліднює

музику

-

одна

з

найхарактерніших рис мистецтва ХІХ століття», зазначає російський
музикознавець К. Тараканова [216, с. 183]. У сучасному українському
скрипковому мистецтві вказана романтична тенденція своєрідно відбилася у
творчості І. Альбової. Її твір «Елегія» для скрипки з органом народився як
відгук на «враження від прочитаного», що було навіяне творчістю
українського письменника Володимира Свержина. Водночас назви окремих
літературних жанрів можуть виконувати програмну функцію і відбиватися у
заголовках, наприклад «Епітафія» Н Амедова, або цикл «Ессе» І. Альбової.
Особливий різновид скрипкової мініатюри демонструє зв’язок з
живописом. Так, враження від творчості улюбленого художника надихнули
В. Маника на створення циклу «П’ять офортів Пабло Пікассо». У доробку
українських митців знаходимо підтвердження і зворотній тенденції.
Наприклад, І. Альбова, вважаючи свої мініатюри «картинними», припускає,
що кожна з її п’єс може стимулювати появу сюжету будь-якої живописної
картини.
Межа ХХ – ХХІ століть відзначена актуалізацією програмної
мініатюри у творчості українських митців. Звернення до програмності, на
думку Ю. Хохлова, є свідотством тісного зв’язку композиторів із сучасним
життям – реальність стимулює появу в їхній творчості продуктивних тем. Як
вважає Л. Кияновська, тому сприяє й поява численних неостилів –
неокласицизму, неоромантизму, неофольклоризму тощо. У різного роду
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програмності виявляється момент винахідливості. Так, українська традиція
прямо пов’язана з любов’ю до фольклорних прообразів і національних
витоків інтонаційної мови. Згадаємо, зокрема, такі твори, як «Українське
капричіо» М. Лисенка, «Біля водограю» А. Кос-Анатольського, «Гуцульська
пісня»

Ю. Іщенка,

«Гуцулка»

В. Гомоляки,

«Карпатська

легенда»

П. Глушкова, «На Верховині» Є. Станковича тощо.
Останнім часом програмні твори вражають розмаїттям тематики. Від
звичних традиційних назв-замальовок («Первые льдинки в лужах», «Отзвуки
лета»

І. Альбової,

«Ранкова

роса»

Б. Стронька,

«Осінній

пейзаж»

В. Стеценка, «Візерунки Криму» Е. Емір) – до філософських («Hоmо sаpіens»
Г. Леонової, «Звертання» Г. Хазової), культових («Єврейська молитва»
М. Кармінського), міфологічних («Кόμμоς» О. Безбородька), загадковомістичних («Легенда» О. Попової, «Цикл чорного місяця» К. Цепколенко).
Романтичну тенденцію продовжують мрійливо-романтичні назви – «Мелодії
миттєвостей»

В. Сильвестрова,

«Журавлиний

наспів»

«Наспіви

Н. Рожко,

Чатир-Дагу»

«Галактика

мрії»

М. Халітової,
П. Колпакова.

Зустрічаються авангардні програмні позначення («fOrest» В. Вишинського)
та назви, що підкреслюють гумористичний початок («Staccato-staccatissimo»
С. Шустова, «Віденський салат» Ю. Шевченка).
Деякі жанрові найменування не виключають програмних уточнень, які
конкретизують власне авторське бачення образу. Такими є, наприклад,
«Веснянкове рондо» Ю. Іщенка (70-ті), «Романтична поема» О. Лебедєва
(1982),

«Поема-спогад»

М. Халітової

(1987),

елегія

В. Золотухіна

«Приношение прекрасному» (1995), витончено-іронічний каприс «Ой, ти,
дівчино» О. Безбородька (2006) та його ж «Колискова повноліття» (2009),
«Рондо-хайтарма» Н. Амедова (2009).
У програмних назвах окремих скрипкових мініатюр убачаємо і жанри
живопису: «Акварелі» Ю. Іщенка, «Ескіз» О. Станка та однойменний твір
В. Івка, «Ескіз у молдавському стилі» Л. Колодуба, «Осінній пейзаж»
В. Стеценка.

Також

представлені

особливі

різновиди

живопису

–

66

«Екслібриси» Г. Гаврилець, «П’ять офортів Пабло Пікассо» В. Маника,
«Візерунки Криму» Е. Емір. Різновидом «картинної» програмності є
музичний портрет – невелика музична замальовка, що передає характер та
внутрішню сутність людини. Дана традиція зародилася ще в епоху рококо у
творчості французьких клавесиністів. Музичні іменні портрети з’явились у
творчості яскравого представника салонного мистецтва, сформованого у
Франції ХVІІ - ХVІІІ століть, Франсуа Куперена. Незвичайні п’єси надавали
своєрідну можливість у вишуканій формі зробити комплімент господині
дому чи дамі серця. «В музиці Куперена вперше яскраво й віртуозно
виявились характерні риси салонної поетики, що дозволили перетворити
музичні твори в різновид компліменту та сувеніру», – зазначає О. Антонець
[6, с. 8]. Комплімент – не що інше, як специфічне афористичне
висловлювання,

інтелектуальна

змістовність

якого

замінюється

на

декоративну зовнішню привабливість. Але ж тоді музичний портрет
передавав, за словами К. Тараканової, риси зовнішньої характерності [216].
Сучасний музичний портрет, на думку Ю. Хохлова, створює враження про
конкретну особистість, перш за все, через відбиття типових для неї емоцій і
настрою [242]. Прикладом можуть стати портрети-замальовки дев’яти
давньогрецьких муз – Кліо, Евтерпа, Талія, Мельпомена, Полімнія, Уранія,
Терпсихора, Ерато та Каліопа, втілені у циклі «Парнас» для скрипки соло
В. Маника.
Особливий різновид сучасної інструментальної мініатюри – п’єси, що
призначаються для виконання на будь-яких інструментах, тобто твір не має
конкретного адресата – скрипка, флейта, віолончель тощо. Традиція
середньовіччя та раннього ренесансу, пов’язана з відсутністю певної
інструментальної

спрямованості,

відроджена

у

деяких

скрипкових

мініатюрах І. Альбової та В. Маника. Вже у процесі написання автор
передбачає звучання п’єси на різних інструментах, як підкреслюють самі
композитори, темброві параметри можуть варіюватися. Так, І. Альбова
наголошує

про

створення

водночас

низки

варіантів

для

декількох
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інструментів. Наприклад, її п’єсу «Первые льдинки в лужах» можна
виконувати і на фортепіано, і на скрипці з фортепіано, і на віолончелі, а
скрипкова «Елегія» також чудово звучить у інтерпретації ансамблю духових
інструментів, що, за словами композитора, не є перекладенням. В. Маник із
самого початку «чув» власний цикл «П’ять офортів Пабло Пікассо» як у
скрипковому, так і у флейтовому втіленні.
Узагальнимо закономірності й провідні тенденції, притаманні динаміці
розвитку жанру сучасної скрипкової мініатюри у творчості українських
композиторів.
Мініатюра, як і інші жанри музичного мистецтва, є відбитком
сучасного типу композиторського мислення. Отже, характеристики жанру
співпадають з художніми тенденціями епохи – синтезом різних видів
мистецтва, стилів, елементів різноманітних жанрів, композиторських технік
тощо. Тобто мініатюра увібрала в себе всі сучасні тенденції, що сприяло
вдосконаленню її власних типових ознак. На зламі ХХ – ХХІ століть в
українській скрипковій мініатюрі виявилась тенденція до рівноправності
голосів виконавців. У той же час у музиці ХІХ – ХХ століть камерні дуети,
зокрема, й такі, у складі яких є скрипка, часто тяжіють до концертного (або
сольного) типу виконавського висловлювання, з домінуванням солюючого
інструменту над фортепіанним (оркестровим) супроводом у ансамблевій
ієрархії (найчастіше у творах віртуозних, таких як, наприклад, «Алегро»
Ю. Мейтуса).
Чи не найголовнішою тенденцією розвитку сучасної української
скрипкової

мініатюри

є

лірико-філософський

аспект

авторського

висловлювання. Лірична спрямованість творів вітчизняних композиторів
продовжує романтичну традицію, яку збагачує ренесанс жанрових моделей
єпохи романтизму:
– цикли скрипкової мініатюри (І. Альбова, Г. Гаврилець, В. Губа,
Ю. Іщенко, І. Карабиць, В. Маник, В. Сильвестров, Є. Станкович,
В. Теличко, К. Цепколенко);
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– «Прелюдія» та «Постлюдія» (М. Жербін, В. Сильвестров);
– «Інтермецо» (О. Гнатовська, В. Гомоляка, Г. Жуковський, О. Ківа,
С. Колобков, Л. Шукайло);
– «Гумореска» (В. Птушкін, С. Шустов);
– «Елегія»

(І. Альбова,

В. Гончаренко,

Д. Савенко,

М. Скорик,

О. Гнатовська,

О. Зноско-

М. Степаненко, В. Степурко, Л. Шукайло);
– «Романс»

(В. Борисов,

А. Гайденко,

Боровський, В. Зюзін, І. Ковач, А. Кос-Анатольський, О. Красотов,
М. Стецюн, Б. Фільц, Т. Хмельницька, С. Шварц, Ю. Щуровський);
– «Ноктюрн» (В. Гомоляка, Ю. Мейтус, Б. Яровинський, В. Золотухін);
– «Поема»

(Г. Жуковський,

К. Домінчен,

Л. Колодуб,

Ю. Мейтус,

В. Рева, М. Халітова, Н. Юхновська).
Тип

скрипкового

інструменталізму

з

притаманними

йому

специфічними прийомами звуковидобування, артикуляцією і властивою
тільки скрипці образною семантикою сприяв життєвості таких жанрів, як:
– «Імпровізація» (Я. Верещагін, Е. Станкович);
– «Каприс» (О. Безбородько, Г. Глазачьов, О. Грінберг, В. Губаренко,
В. Довженко, К. Домінчен, Г. Жуковський, В. Кирейко, Л. Колодуб,
О. Пушкаренко,

М. Скорик,

В. Сєчкін,

О. Станко,

В. Флис,

М. Халітова);
– «Скерцо» (Л. Булгаков, В. Гомоляка, М. Гржибовський, К. Домінчен,
М. Коляда, А. Красотов, А. Легкий, Ю. Мейтус, А. Муха, В. Теличко,
Р. Цись, В. Чепеленко, В. Шумейко, К. Шутенко);
– «Етюд» (В. Маник, О. Станко).
Особливою групою жанрових п’єс позначена тенденція аріознопісенного способу вислову, притаманного українській музиці. Вказана
царина представлена такими різновидами:
– «Пісня»

(П. Глушков,

В. Довженко,

В. Тиможинський, В. Флис, Я. Цегляр);

Ю. Знатоков,

Ю. Іщенко,
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– «Мелодія»

(Д. Клебанов,

М. Лаврушко,

В. Птушкін,

М. Скорик,

О. Чиста);
– «Аріозо» (М. Кармінський);
– «Вокаліз» (М. Жербін, Ю. Шевченко);
– «Аndante» (Л. Хитряк);
– «Колискова»

(О. Безбородько,

М. Завалишина,

М. Кармінський,

Д. Клебанов, І. Мартон, В. Степурко, Б. Яровинський);
– «Романс»

(В. Борисов,

А. Гайденко,

О. Гнатовська,

І. Ковач,

А. Красотов, М. Стецюн, Т. Хмельницька).
Тенденцію

розвитку

п’єс

репрезентують

жанри

вальсу

Г. Жуковський,

М. Завалишина,

Т. Хмельницька,

Л. Шукайло,

моторно-танцювального

(Н. Амедов,
Д. Клебанов,
О. Яковчук

В. Борисов,

характеру
П. Глушков,

С. Мамонов,
Б. Яровинський)

О. Носик,
та

не

конкретизовані танці (Н. Амедов, Л. Булгаков, А. Войтенко, В. Гомоляка,
Ю. Знатоков,

А. Зноско-Боровський,

Г. Корчмар,

А. Кос-Анатольський,

В. Лиховид, І. Мартон, Е. Налбандов, А. Солтис, М. Стецюн, Б. Стронько,
І. Хуторянський, С. Шварц, Ю. Шевченко, А. Штогаренко, Б. Яровинський).
Таким чином, ґенеза та подальша динаміка скрипкової мініатюри у
професійному мистецтві України пов’язані з композиторською діяльністю
наприкінці ХІХ століття М. Лисенка та його сучасників, які закріпили у
даному жанрі тенденцію використання української народнопісенної основи.
На відміну від М. Лисенка, В. Косенко одним із перших став розробляти
фольклорні інтонації, не використовуючи прямого цитування. Художнім
переосмисленням українських народних мелодій, збагаченням фактури
гармонічними та поліфонічними засобами музичної виражальності відзначені
опуси

у

жанрі

скрипкової

мініатюри

Л. Ревуцького,

М. Коляди

й

Б. Лятошинського.
Після ІІ Світової війни скрипкова мініатюра набуває нових рис,
пов’язаних

з

розвитком

лірико-психологічного

висловлювання,
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філософського

осмислення

дійсності;

актуалізуються

скерцозний

та

віртуозний початки; жанрово-стильова трансформація вирізняється більшою
продуктивністю та різноманітністю, у творчості українських митців
з’являються неофольклористичні тенденції.
Автори звертаються до скрипкової мініатюри, прагнучи реалізувати
власні художні ідеї у виразній лаконічній образності, випробовуючи новітні
композиторські техніки, експериментуючи з виражальними можливостями
інструмента. Жанр мініатюри стає своєрідною творчою лабораторією,
репрезентуючи

логічність

музичної

мови,

ясність

і

переконливість

авторського задуму, привертаючи все більшу увагу з боку виконавців тта
слухачів.
Висновки до першого розділу
Розглянуті

у

першому

розділі

дисертації

музикознавчі

праці

різноманітної спрямованості надали підставу вважати жанр мініатюри
достатньо вивченим, втім, виявили відсутність фундаментальних досліджень
жанру скрипкової мініатюри. Комплекс загальних характеристик мініатюри у
музичному, зокрема, у фортепіанному мистецтві, та в інших видах мистецтва
виявив типові риси жанру, та надав підґрунтя окреслити його основні
критерії, що знайшли прояв також і в скрипковій мініатюрі.
У

цьому

розділі

увиразнюються

декілька

етапів

формування

скрипкової мініатюри у західно- та східноєвропейській традиціях. Генеза та
розвиток жанру складається з кількох етапів і сягає до ХVІ – ХVІІІ століття,
коли жанр поступово формувався на основі прикладної музики: у Німеччині у народному музикуванні, в Італії - у професійному. Французським
скрипалям ХVII століття належить пріоритет у створенні танцювальних
мініатюр з виявом жанрової зображальності та психологічної виразовості.
Переломним моментом у формуванні жанру скрипкової мініатюри у кінці
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ХVIII

століття

стала

творчість

французського

композитора-скрипаля

П. Гавіньє, автора першого скрипкового романсу та художнього етюду.
Скрипкова мініатюра романтичної доби ввібрала у себе такі ознаки, як
підвищена емоційність та перевага почуття над раціональним мисленням.
Суттєвий розвиток жанру віртуозної мініатюри став поштовхом для появи
нових засобів художньої вражальності: концертне виконання п’єс на сцені
вимагало від композиторів і виконавців започаткування певних віртуозних
традицій.

Найяскравішими

Н. Паганіні,

Ф. Давід,

представниками

Л. Еллер,

у

А. В’єтан,

вказаній

царині

Г. Венявський.

були

Салонне

музикування, поширене у ХІХ столітті, вплинуло на формування таких ознак
жанру мініатюри, як вишукана елегантність, витонченість.
Відповідні тенденції убачаються у формуванні скрипкової мініатюри у
Східній

Європі,

а

саме:

динамізація

інструментальної

творчості,

розповсюдження скрипки у аристократичних колах, розвиток виконавства у
середовищі музикантів-кріпаків, вихід скрипки на концертну естраду, поява
першої друкованої «Школи гри» і перших зразків художньої ліричної
мініатюри у творчості І. Хандошкіна та І. Яблочкіна. Розвиток аматорського
скрипкового

виконавства,

створення

численних

сольних

і

камерно-

ансамблевих п’єс, поява опусів для скрипки з фортепіано «з нагоди»,
характеризує першу половину ХІХ століття. П´єси О. Львова, Н. ДмітрієваСвєчіна, Н. Афанасьєва стояли біля витоків жанру скрипкової мініатюри.
На території України активізацією побутування малих форм у
скрипковій творчості відзначені друга половина ХVІІІ – початок ХІХ століть.
Твори, призначені для домашнього музикування, спиралися на український
та російський фольклор і користувались великою популярністю. Виключно
важливий період історії України – друга половина ХІХ століття – позначений
ідеєю національного самовизначення, співпав з активізацією скрипкового
виконавства, що відбувалося під впливом європейської музичної культури –
чеської, польської, російської. Інтенсивного розвитку набув і процес
формування національної композиторської школи, фундатором якої став
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М. Лисенко. Його доробок для скрипки, що має фольклорну основу,
започаткував створення української академічної скрипкової літератури.
Пожвавлення інтересу до створення камерно-інструментальної музики
в Україні почалося у 1920-х – 1930-х роках, відзначених появою скрипкових
п’єс у доробку В. Косенка, а пізніше – Л. Ревуцького, М. Коляди та
Б. Лятошинського, чиї опуси є зразком творчого переосмислення народного
інтонаційного матеріалу.
РОЗДІЛ

2.

МІНІАТЮРИ

ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ
У

ТВОРЧОСТІ

РІЗНОВИДИ

УКРАЇНСЬКИХ

СКРИПКОВОЇ

КОМПОЗИТОРІВ

ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ
Справжнє відродження жанру скрипкової мініатюри почалося після ІІ
Світової війни і пов’язане з активною динамікою української музичновиконавської культури та попитом на нову скрипкову музику. Жанр
мініатюри повоєнного періоду вирізняється розмаїттям тематики й образів:
від п’єс у народному стилі, колискових, елегій, ноктюрнів, романсів – до
граціозних скерцо й примхливих капричіо. З 1980-их років, у звязку з
назріваючою політичною кризою в країні, творчій інтерес до мініатюри
помітно згасає.
Порубіжжя ХХ – ХХІ століть актуалізувало ліричну тенденцію у
творчості

українських

митців,

тяжіння

до

філософських

питань,

інтелектуалізму та споглядальних настроїв, витонченості й тонкої деталізації
висловлювання. Композитори знову активно звертаються до скрипкової
мініатюри, окреслюючи широке коло її жанрових різновидів (вальс, елегія,
інтермецо, каприс, романс, рондо, цикли п’єс, програмні твори). Мініатюра
як форма творчого самовираження спонукає до освоєння нових шляхів у
мистецтві, пошуку модерних форм організації звукового матеріалу в обраних
жанрових межах, що й репрезентовано у скрипковому доробку українських
митців.
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2.1. Специфіка та класифікація жанру скрипкової мініатюри у творчості
українських композиторів другої половини ХХ – початку ХХІ століть
Скрипкова

мініатюра

у

даному

дисертаційному

дослідженні

трактується як особливий жанровий різновид камерної музики, що має
специфічну систему засобів музичної виражальності і належить до малих
форм, особливості формотворення котрих базуються на маркуванні
інтонаційних, штрихових, агогічних та інших деталей і нюансів.
Теоретичною основою дослідження скрипкової мініатюри є визначення
жанрів Є. Назайкінським «як історично-сформованих, відносно стійких
типів, що розмежовуються за рядом критеріїв, основні з яких – конкретне
життєве призначення (суспільно-побутова, художня функції); умови та
засоби виконання, характер змісту і форми його втілення» [160].
Автор

дисертаційного

дослідження

пропонує

наступні

види

класифікації мініатюри у творчості вітчизняних композиторів, з урахуванням
української

фольклорної

та

європейської

професійної

традицій,

за

наступними критеріями:
Ғ призначення та умови виконання, склад виконавців;
Ғ жанрова основа;
Ғ міра конкретизації програми;
Ғ форма та драматургічні засади.
Призначення творів скрипкової мініатюри – педагогічне або концертне,
умови

їх

виконання

передбачають

відповідний

склад

виконавців,

обумовлений різними видами музикування. Найбільш характерними для
скрипкової композиторської творчості виявились: скрипка-соло, скрипка з
фортепіано, солююча скрипка з нетрадиційним складом інструментального
ансамблю. Ступінь функціонального навантаження скрипки у порівнянні з
партіями інших інструментів, а також роль скрипки в розкритті музичного
образу мають свої відмінності.
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Музична мініатюра має свої жанрові різновиди. Наприклад, в
українській фортепіанній
запропоновано

таку

мініатюрі музикознавцем

жанрову

класифікацію:

Н. Рябухою

фольклорна

[190]

мініатюра

(заснована на народних піснях і танцях); програмна – жанрова (пов’язана з
первинними

жанровими

початками

–

декламаційністю,

моторністю,

розспівністю) та образно-асоціативна (програмність міститься у самій назві
твору); непрограмна (прелюдія, інтермецо, імпровізація, експромт, музичний
момент, ескіз, нарис, експресія). Українську хорову мініатюру дослідниця
М. Варакута [29] класифікує як фольклорну, котра несе в собі ознаки
національних фольклорних джерел українського народного мистецтва,
духовну, що грунтується на текстах духовно-релігійної тематики, і світську,
яка відбиває властиву цьому жанру програмність образно-асоціативного
типу, заявлену в самій назві твору і конкретизовану в поетичному тексті.
Кожен з жанрових різновидів спирається на певні особливості музичної
мови.
І. Способіним у підручнику «Музична форма» наведені приклади
споріднення вокальних та інструментальних жанрів [210, с. 156]. Серед них
колискова, баркарола, романс, пісня без слів, серенада, канцонета, ноктюрн,
елегія, роздуми, мрії, що зустрічаємо і в українській скрипковій мініатюрі
(Див. Додаток А). Вчений також маркує сполучення різних інструментальних
жанрів з танцювальною музикою – екосезом, лендлером, вальсом, мазуркою,
полонезом, полькою, тарантелою, сальтарелою, краков’яком, болеро,
фокстротом, танго. Серед вказаного у скрипковій мініатюрі найчастіше
зустрічається вальс. Вчений диференціює марш, або музику, в якій наявно
позначені його риси. Зазначимо, що для професійної скрипкової музики цей
жанр не є характерним, хоча інколи в музиці й виявляються окремі його риси
(фантастичного, гумористичного, урочистого маршів). Існують нечисленні
зразки жанру (Ф. Крейслер «Маленький віденський марш», А. Солтис –
«Марш», 1947) та поодинокі перекладення для скрипкового виконання
(С. Прокоф’єв марш з балету «Любов до трьох апельсинів»).
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Матеріал, використаний у дисертаційному дослідженні, є аргументом
для ствердження, що основу української скрипкової мініатюри складають
пісенно-вокальні та інструментальні жанри. Українські митці розробляли такі
пісенно-вокальні жанри, як арія (аріозо), вокаліз, елегія, колискова, ноктюрн,
пісня, романс. Інструментальні жанри представлені вальсами, гуморесками
(бурлесками), імпровізаціями, інтермецо, етюдами, каприсами, прелюдіями,
поемами, танцями, рондо.
Скрипкова

мініатюра,

заснована

на

пісенно-вокальних

жанрах,

викликає асоціацію з мініатюрою поетичною. Зокрема, це п’єси оповідальнобаладного характеру (на кшталт прелюдій та ноктюрнів Ф. Шопена).
Паралелі виникають не тільки в образно-емоційному плані, але й у
композиційній структурі. Наприклад, в основі формотворення скрипкової
мініатюри також зустрічаються строфічність, куплетність («Романс для
скрипки з фортепіано» К. Домінчена, «Давня пісня» В. Теличка).
Серед українських скрипкових мініатюр чимало програмних творів. Їх
програмність обумовлена специфікою лаконічного жанру, який несе у собі
максимум інформативності, зашифрованої у назві опусу, що кореспондується
з творчістю романтиків та імпресіоністів, їх прагненням до конкретизації
змісту та художніх образів. Міра конкретизації програми визначає її
відповідність музичному задуму. Здебільшого у назвах п’єс прихований
узагальнений тип програмності з наявністю певних жанрових ознак, зокрема,
історично пов’язаних з імпровізацією, наприклад, – «Прелюд», «Експромт»,
«Імпровізація», «Інтермецо». Узагальнено-емоційний тип програмності з
лірико-психологічним компонентом розкривається у скрипкових мініатюрах,
що мають назву «Елегія», «Романс», «Колискова», «Ноктюрн», «Вальс»; з
віртуозними вишукуваннями – у п’єсах, озаглавлених «Бурлеска», «Скерцо»,
«Каприс». Зустрічаються твори, назви яких асоціюються з енергійним
характером руху, або співпадають з конкретним темпом («Етюд», «Allegrо»,
«Andante»). Мініатюри з узагальненою програмністю, окрім концертного
амплуа, часто спрямовані і на вирішення дидактичних завдань.
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Серед корпусу опусів означеного періоду чимало мініатюр, що
належать до образно-тематичного типу програмності, конкретизуючого
образний зміст п’єс (зокрема, «Відзвуки літа» І. Альбової, «Коммос»
О. Безбородька,

«Ранкова

роса»

Б. Стронька,

«Наспіви

Чатир-Дагу»

М. Халітової, тощо), характерними є також фольклорні назви – «Веснянка»,
«Коломийка».

Найбільш

послідовно

вказаний

тип

програмності

відтворюється в циклах мініатюр – таких, як «Акварелі» Ю. Іщенка, «Мелодії
миттєвостей» В. Сильвестрова, «Вінок посвят» В. Губи, «П’ять офортів»
В. Маника, «Дитячий альбом» Л. Шукайло, тощо.
Таким чином, опуси вітчизняних композиторів досліджуваного жанру
можна класифікувати за двома основними типами програмності:
Ғ узагальнений, що охоплює мініатюри, назви яких не орієнтують на
конкретну образність;
Ғ образно-тематичний, спрямований на максимальне уточнення
образного змісту творів.
Українська

скрипкова

мініатюра,

репрезентуючи

різноманітну

жанровість, має спільні прикмети з іншими інструментальними мініатюрами,
наприклад, з фортепіанною. Втім, зокрема, серед творів українських авторів
для скрипки, як зазначалося вище, майже відсутні марші. Зовсім
нечисленним є, у порівнянні з фортепіанним, жанр прелюдії. Якщо в
українській фортепіанній літературі він представлений чималою кількістю
творів віртуозно-моторного плану, ліричного, драматичного, епічного, то
зразки українських скрипкових прелюдій, скоріше, тяжіють до лірикопісенного (М. Жербін – «Прелюд») та мовно-декламаційного (В. Сильвестров
– «Постлюдія»).
Концертні віртуозні мініатюри як особливий різновид мініатюр
складають окремий пласт у скрипковій літературі (найвідоміші приклади каприси Н. Паганіні та його ж «Безперервний рух», концертні каприси
А. В’єтана, каприси та полонези Г. Венявського). У сучасній українській
музиці цей різновид мініатюри репрезентують такі віртуозні твори як,
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наприклад, «Алегро» Ю. Мейтуса, «Музика» І. Карабиця, «Каприс для
скрипки

соло»

М. Скорика.

Віртуозність

залишається

однією

з

найхарактерніших рис романтичного спадку у скрипковій мініатюрі. Для
інтерпретатора з пристойною технічною базою виконання віртуозних п’єс
має надзвичайну привабливість. Ефектні твори М. Скорика, Л. Колодуба,
М. Кармінського, Ю. Іщенка – цілий світ казкової розкоші інструменталізму,
основою якого є засоби як високопрофесійного, так і народного музикування.
На думку автора дисертаційного дослідження, у сучасних творах віртуозність
спрямована виключно на донесення особливої деталізації тексту, розкриття
його образного змісту та образних градацій. Інтерпретація концертної та
камерної мініатюр передбачає наявність високої виконавської техніки,
одначе, вирізняється різними характером і специфікою звукодонесення (тип
подачі звукового образу). У даному контексті ймовірна паралель між
оперним та камерно-вокальним виконанням. У першому випадку –
розрахунок на широку аудиторію, у другому – передбачається камерний,
ліричний тип висловлювання. Якщо в концертній п’єсі віртуозність та сила
звуку нерідко націлені на зовнішній ефект, то в камерній мініатюрі всі
виконавські засоби спрямовані на максимальне виявлення образних градацій.
Наведемо приклади еталонних зразків жанру скрипкової мініатюри
романтичної

доби

–

п’єси

Н. Паганіні,

А. В’єтана,

Н. Афанасьєва,

Н. Дмітрієва-Свєчіна, Г. Венявського, неперевершеного художника-жанриста
у сфері танцювальної мініатюри П. Сарасате. Твори цих блискучих скрипалів
– переважно віртуозного, або лірично-пісенного спрямування («Кантабіле»
Н. Паганіні,

«Романс

Г. Венявського).
скрипкової

без

Початок

мініатюри

слів»

ХХ століття

Ф. Крейслера.

Н. Дмітрієва-Свєчіна,
відзначений

п’єсами

«Крейслірівська»

«Легенда»
майстра

мініатюра,

за

характеристикою Л. Раабена, стисла за формою харáктерна п’єса, що
вирізняється ясністю та виразністю мелодизму, гармонічною пікантністю та
гостротою ритмічного малюнку [180]. Слід відзначити й скрипкові мініатюри
П. Чайковського – «Скерцо», «Роздум», «Меланхолічну серенаду» та «Вальс-
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скерцо» (останню Л. Раабен відносить до жанру мініатюри не безумовно, в
силу очевидної розгорнутості твору). Серед еталонних зразків української
скрипкової мініатюри – твори М. Лисенка «Елегія» та «Елегійне капричіо»,
п’єси В. Косенка «Мрії» та «Експромт», «Інтермецо» Л. Ревуцького, «Арія»
О. Жука, «Прелюд» М. Жербіна.
Модерні п’єси мають власну парадигму, що може не співпадати з
класичними критеріями, оскільки синтезує в собі риси інших жанрових
моделей. Вони є результатом жанрово-стильової трансформації, що виникла
на межі ХХ – ХХІ століть. Наприклад, трактовка жанру розширюється за
рахунок зміни звичного складу виконавців (В. Маник «4 етюди для скрипки
та ударних»), традиційної форми твору («Менует» О. Войтенка для скрипки з
фортепіано лаконічний та стислий у часі, але написаний у сонатній формі без
розробки),

спорідненістю

з

іншими

видами

мистецтва

(«Staccato-

staccatissimo» С. Шустова та «Давня пісня» В. Теличка, в яких автори
використовують театральні ефекти).
Скрипкова мініатюра – особливий музичний жанр, що потребує й
специфічних

інтерпретаторських

здібностей.

Невелика

п’єса

подібна

ліричному віршу, або жанровій картинці. Вірш, як відомо, читається інакше,
ніж багатоактна драма, адже драма це – дія, а вірш – душевний стан, котрий
потребує миттєвого втілення, стислого висвітлення найтонкіших його
нюансів. Сказати про велике лаконічно – справжнє мистецтво, але
мистецтвом є також вміння адекватно інтерпретувати зміст. Скрипкові
мініатюри, що тяжіють до жанрових замальовок, потребують майже
візуальної характеристичності, вміння яскраво «намалювати» картину чи
окреслити образ, а лірико-психологічні – глибокого емоційного перевтілення.
В інтерпретаціях мініатюр – цілком можливе повноцінне розкриття
найрізноманітніших рис індивідуального стилю виконавця. Прониклива
лірика, витонченість та невимушеність, духовні еманації – все це потребує
високої професійної майстерності інструменталіста, граничної вимогливості,
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що є критерієм художнього смаку, стимулом розвитку інтуїції та
виконавської свідомості.
2.1.1 Стилізації барочних жанрів в українській скрипковій мініатюрі
Звернення до «пам’яті музичного жанру», на думку музикознавця
М. Лобанової, спонукає митців знаходити нову, приховану сутність, що
набуває особливої гостроти на зламі історичних епох [114]. Відродження
барочних

жанрів

у

скрипковій

мініатюрі

виявилось

продуктивною,

характерною тенденцією у творчості сучасних митців. Композитори
вдаються до прийому «перегуку епох» (за Л. Кияновською [92]), коли
культурно-історичний контекст давнини переноситься

до

сучасності.

Звернення до барочних жанрів не є прямим наслідуванням або змаганням з
композиторами епохи бароко: наші сучасники трактують ці жанри у
контексті нового витку історико-стильового розвитку, з максимальним
привнесенням

індивідуального

музичного

мислення,

використовуючи

творчий метод стилізації, що актуалізувався у ХХ столітті і набув значної
популярності.
Так, у «Сарабанді» В. Маника залишились ознаки жанрової моделі, такі
як поліфонічність, частково тридольний метр. «Менует» О. Войтенка для
скрипки з фортепіано зберігає амплуа музики для танцю, хоча за формою є
сонатиною без розробки. «Токата» Г. Леонової цілком відповідає визначенню
токати як моторної п’єси. У «Партиті» В. Теличка убачається барочна
циклічність, опора на танцювальність, проте заснована на українському
народно-пісенному матеріалі.
Вітчизняні композитори ХХ століття у власній скрипковій творчості
використовують жанри епохи бароко, виявляючи при цьому два різних
підходи. Перший – це точне відтворення жанрової моделі з привнесенням
елементів
«Менует»

власного

композиторського

О. Войтенка,

«Сарабанда»

стилю

(«Токата»

В. Маника).

Г. Леонової,

Другий

підхід
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характеризується посиланням до семантики барочних жанрів в іншому
історико-стильовому просторі («Партита» В. Теличка).
Розглянемо жанри барочної епохи, які виявились затребуваними у
композиторській практиці сучасних українських митців, та були відроджені
за допомогою творчого методу стилізації.
«Токата» для скрипки соло» (2010) Ганни Леонової увібрала у себе
характерні риси жанру і демонструє цікаве композиторське рішення.
Жанрово-стильова трансформація даної токати, в якій збережені характерні
особливості моделі епохи бароко, виявилась у використанні композитором
модерної техніки ХХ століття. Автором збережені типові ознаки –
моторність, віртуозність, яскравість, характерність певних ритмічних фігур у
окремих розділах форми10. Серед елементів музичної мови ХХ століття
відзначимо атональність, наявність насичених альтерованих сполучень,
використання умовного тактового членування та перемінного розміру.
Побудові твору властива певна мозаїчність, а його розвитку – зміна темпів та
динаміки. П’єса насичена мелодичними ходами на широкі інтервали,
подвійними нотами, заснованими на дисонуючих зменшених та збільшених
інтервалах. В основу мелодичних епізодів покладені кварто-квінтові та
тритонові інтонації. Композиційний план «Токати» розгортається у вільній
імпровізаційній манері. Розділи форми визначаються самою авторкою і
вказані наступними чотирма позначками: Con fuoco; Maestoso; Presto; Poco
meno mosso. Елементом, що скріплює форму, виступають шістнадцяті
тривалості, їх періодичний рух створює асоціативний ряд, акцентуючи увагу
виконавця та слухача на моделі барочного жанру токати. Таким чином, ця
Жанр токати не є характерним та розповсюдженим серед різновидів скрипкової
мініатюри. Належність токати до клавірної музики визначила специфічні риси, що йдуть
від етимології слова «токата» - «торкатися, перебирати». Це імпровізаційний жанр з
опорою на однаковий ритмічний рух. Жанр токати був широко розповсюджений у
клавірній музиці (згадаємо, зокрема, сім токат для клавіру Й. С. Баха), завдяки чому вона
набула урочистих, монументальних рис у своїх окремих зразках. Первісно токата існувала
і як самостійна п’єса, і як вступ до фуги, аналогічно прелюдії, створюючи двочастинний
цикл: токата і фуга. Завдяки своїй функції - вступної частини циклу, токата вкоренила у
собі риси імпровізаційності, моторності, виконавського блиску.
10
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мініатюра

демонструє

творчє

відтворення

жанрової

моделі

токати,

збагаченою композиторською індивідуальністю.
В. Маник у скрипковій мініатюрі «Сарабанда» для скрипки соло (2013)
враховує семантичне значення жанру, що закріпилося в історії музики.
Образна сфера п’єси відповідає траурній ході, на якій заснований барочний
танець. Композитор пропонує вільне авторське рішення, використовуючи
такі ознаки вказаної жанрової моделі як темп Grave, розмір ¾, ритм

розміреність руху. З інваріантом сарабанди пов’язані перший розділ Grave,
третій - як вільний варіант першого та заключні вісім тактів, що йдуть також
в темпі Grave з повторенням початкового акорду (тризвуку a-moll з терцевим
верхнім тоном), та початковою ритмічною групою.
Чергування розділів Grave з іншими розділами (Allegro, Andante,
Moderato, Allegro) створює рондоподібність. Певної періодичності надає
також повторення на відстані розділів Allegro. Композиційний план твору
можна втілити у такій схемі: А – Grave, В – Allegro, А1 – Grave, С – Andante,
D – Moderato, В1 – Allegro, А2 – Grave (скорочений варіант у заключній
побудові).
Якщо

сарабанда

епохи

бароко

характеризувалася

чіткою

композиційною структурою з опорою на тричастинність, найчастіше точною
репризою,

то

у

даному

творі

спостерігається

жанрово-стильова

трансформація композиційної та драматургічної побудови. Змішана форма
має ознаки рондо, тричастинної репризної, концентричної, наскрізної.
Композитором використовується семантика жанру сарабанди – траурної
музики з трагічним підтекстом, що реалізується у фактурній організації п’єси
(опорі на a-moll на початку та в кінці твору, зміні планів акорд – мелодичний
рух), у динамічних, темпових та штрихових контрастах. Так, у першому
розділі Grave спостерігається взаємодія двох фактурних планів – акордового і
мелодичного, при цьому вражає динамічне рішення акорди pizziccato у
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динаміці піано і мелодичий рух arco на ƒ. У розділах аллегро залишаєть
чергування засобів arco-pizziccato, але фактурні, теситурні зміни та контраст
у характері руху змінюють амплуа скрипки, виводячи на перший план
віртуозність. Це створює виразний багатогранний різноплановий образ, що
потребує від виконавця високої технічної майстерності та артистизму.
Використання жанру епохи бароко є проявом особливого роду програмності
– назва стимулює виникнення асоціативного ряду, що є первісною ідеєю
твору, композиторським завданням.
«Менует» для скрипки з фортепіано О. Войтенка (2003), за авторською
ремаркою, має повільний темп (чверть дорівнює 55), характерний
тридольний розмір, періодичну метрику в експозиційному розділі. Природно,
що автор у стилізації використовує галантний стиль, який виявляється у
мелодичних зворотах у партії скрипки, опорі на тридольність, підкресленій
фортепіанним супроводом. Мелодичні звороти характеризуються плавністю,
низхідною

спрямованістю,

обігруванням

окремих

тонів,

ритмічною

гнучкістю. Фортепіанний супровід вирізняється деталізацією мелодичних
голосів, різноманітною штриховою палітрою – арпеджіато, стаккато, легато.
Витонченість звучанню надає динамічний план (різноманітні градації «p» у
експозиційному розділі), диференціація фактури в партії фортепіано – зміна
викладення

музичного

матеріалу,

котра

виявляється

у

чергуванні

мелодичних зворотів, акордових звучань на стаккато, акордових арпеджіато з
поліфонічними

елементами,

які

створюють

мелодизацію

фактури.

Композитор у бесіді з автором дисертації визначив форму твору як сонатну
без розробки, посуті – розробка є репризою у метричному стисненні.
Схематично її можна окреслити так: А – головна партія (такти 3 – 17), В –
побічна (такти 18 – 40), А1 – умовна реприза головної партії (такти 41 – 57),
В1 – умовна реприза побічної партії (такти 57 – 72), кода (на матеріалі
головної партії, такти 73 – 77). Визначення розділів А1 та В1 як умовних
реприз головної та побічної партій пояснюється відсутністю точного
повтору, що компенсується майстерним розвитком основних тем. Музика
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менуету атональна, тому мають значення звуковисотні співвідношення у
головній та побічній партіях. Першій притаманні допоміжні тони,
оспівування, кварто-квінтові висхідні та нисхідні рухи; другій – секундові
інтонації з чергуванням широких інтервальних ходів.
Вільна

трактовка

О. Войтенком

жанру

менуету

репрезентує

особливості сучасного музичного мислення та новітньої композиторської
техніки. Це знайшло прояв, зокрема, в атональності, у відході від традиційної
тричастинної композиції менуету та використанні варіантної техніки письма.
Як відомо, композитори ХХ століття нерідко використовували у своїх
концепціях жанрову назву саме як установку на сприйняття. Подібне рішення
демонструє В. Теличко у «Партиті» для скрипки соло (2011), яка
характеризується посиланням до семантики барочного жанру в умовах
іншого історико-стильового контексту.
У «Партиті» відбувається невідповідність семантики жанрової моделі
та змісту музичного твору. Автор, використовуючи певну жанрову назву,
активізує свідомість виконавця й слухача на історичному значенні цього
феномена. Партита як циклічний твір епохи бароко поєднувала в собі, як
правило, танцювальні, або чисто інструментальні жанри (токата, прелюдія) 11.
В опусі українського митця спостерігається відхід від структурних канонів
жанру при збереженні його узагальненої семантики. Композитор актуалізує
асоціативний

ряд,

використовуючи

елементи

жанрової

системи

у

трансформованому вигляді. Роль вербального визначення - «партита» –
полягає в акцентуванні жанрового інваріанту твору, котрий у трактовці
виконавця стає моделлю для порівняння з новим жанровим варіантом, новим
композиторським рішенням. Відхід від традиційної жанрової моделі полягає
в опорі на цікавий програмний замисел, що виявляється у використанні
вокально-пісенної природи замість танцювальних п’єс та інструментальних
жанрів.

11

Музичні жанри епохи бароко досліджуються у дисертації І. Тукової [220]
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Використання скрипки соло у цьому творі відповідає традиції епохи
бароко, а саме використання скрипки соло у партитах Й. С. Баха. Таким
чином, виникає своєрідна алюзія на жанр: згадуються цикли скрипкових
сонат та партит Й. С. Баха, величні сарабанди з його першої та другої партит,
а також геніальна Чакона. Тематизм циклу базується на інтонаціях народних
пісень. Уникаючи цитат, автор зберігає мелодико-ритмічну структуру пісень
і створює власний тематичний комплекс. Три п’єси циклу мають різну
жанрову природу. Перша п’єса – «Бетяри» – Andante maestoso, як
охарактеризував її сам композитор у розмові з автором дисертаційного
дослідження, – «чоловіча», – є запальним танком, заснованим на народнопісенних інтонаціях. Композитор використав декілька інтонацій двох
закарпатських народних пісень, одна з яких – «Світив би місячок».
«Бетяри» – енергійний, з героїчними нотками образ. Назва виникла від
угорського «betyar», – так на Закарпатті називають опришків, які
символізують визвольний рух. Характер художнього образу підкреслений
низхідними закличними квартовими ходами як момент ствердження,
синкопованим ритмом, акцентами, періодичним рухом шістнадцятих. П’єсі
притаманна деяка мозаїчність, зміна образів. Неофольклорні ознаки
виявляються у використанні ладової своєрідності української народнопісенної традиції. Так, у п’єсі на основі C-dur застосовуються лідійський (cis
– у G-dur).
Мініатюра базується на трьох тональностях – C-dur, G-dur, D-dur,
також присутні мажоро-мінорні зв’язки: C-dur – c-moll і C-dur – a-moll (такти
98

–

99).

У

тональному

співвідношенні

проявляються

риси

західноєвропейської академічної традиції. C-dur як основна тональність, Gdur – її домінанта і D-dur – подвійна домінанта. Таким чином синтезуються
риси західноєвропейської академічної музики та української народної
традиції. У розділі allegretto (такти 32 – 42) появу Fis-dur можна розглядати
як ІV підвищений щабель у лідійському C-dur і як ІІІ щабель D-dur. Такі
гармонічні фарби виявляють особливості мелодики української професійної
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музики, що сягають корінням як до західноєвропейської академічної, так і до
української фольклорної традицій.
Мініатюра синтезує риси пісні і танцю. Пісенність виявляється у
використанні куплетної форми з приспівом. Танцювальність – у засобі
варіювання як заспіву, так і приспіву, а також – у використанні вільної
імпровізаційної техніки розвитку, особливо яскраво представленої у
розгорнутій кодовій побудові molto ritmico a marcato (такти 87 - 110). Будову
форми в цілому можна виразити у наступній схемі: A – B – A1 – B1 – C, де A і
A1 виконують функцію заспівів, B та B1 – приспівів, C – коди. Перші три
такти мініатюри можна розглядати як невеликий вступ, а такти 106 – 110 – як
заключення у межах кодової робудови. Їх поєднує тематична та ритмічна
спорідненість.
Друга п’єса – «Ой, мати, мати» – Andantino poco sostenuto, будується за
тим же принципом, але репрезентує вже жіночий узагальнений образ. За
словами автора, у ній використані інтонації народної угорської пісні.
Основна тональність п’єси – D-dur, одначе, використовуються також
тональності F-dur, G-dur, e-moll, A-dur, d-moll та a-moll фригійський. Зміна
тональностей відбувається на межі побудов форми, співвідношення
тональностей підкреслює мажоро-мінорні зв’язки. Мініатюра звучить у
стриманому темпі, у розмірі 3/8, що створює ліричний колорит та
налаштовує на лад колискової.
Форма характеризується варіантно-варіаційним розвитком основної
теми, що з’являється після чотиритактового вступу, та елементами
тричастинності,

яка

виявляється

у

репризному

проведенні

теми

однойменному мінорі. Схематично форму твору можна віддзеркалити так:
Вступ (такти 1 – 4);
А – тема (такти 5 – 24);
А1 – pi mosso варіант І (такти 25 – 49);
А2 – F-dur варіант ІІ (такти 50 – 74);
А3 – G-dur варіант ІІІ (такти 75 – 105);

в
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А4 – варіант ІV (такти 106 – 128);
А5 – реприза (133 – 155), якій передує елемент вступу (такти 129 – 132);
у репризі відбувається повторення теми в d-moll;
А6 – заключний варіант, що виконує функцію коди.
Як і перша п’єса, ця мініатюра також має своєрідну арку, що
виявляється у повторенні мелодико-інтонаційних побудов початку п’єси в її
заключних тактах. Образ матері генетично пов’язаний з поняттям роду, сім’ї,
рідної землі. Використання жанрової моделі партити дає композитору
підґрунтя внести до програмного задуму певний філософський та лірикопсихологічний зміст.
Підтвердженням чому є і третя п’єса циклу – «Давня пісня», що
базується на тематичних елементах народної української пісні «Турки село
зруйнували», але з іншим змістовним наповненням. Композитор вважає цю
пісню своєрідним заповітом батьків. Вона звучить як розшифровка
«ґенетичного коду» українського народу. В цій мініатюрі тембр скрипки
виконує подвійну роль: з одного боку, це – образ українського народного
інструмента й атрибуту фольклорного обряду, з іншого – тембр скрипки соло
звучить як голос автора, що сповіщає про чутливу, співучу українську душу,
котра переживає непрості історичні події свого народу. Тонка градація
почуттів

передана

у

характері

викладення

музичного

матеріалу

–

різноманітній ритмічній організації, виразній темі-мелодії у G-dur, ладовій
перемінності: гармонічний та двічі гармонічний мажор, співставлення
тональностей G-dur – g-moll. Мажоро-мінорне забарвлення сприяє розкриттю
дуалізму твору: з одного боку, це – пісня-плач, що пов’язана з історичними
подіями, з іншого – філософський роздум-заповіт. У мініатюрі виокремлено
фігуру скрипаля як ліричного героя п’єси. На початку твору він ніби
настроює скрипку на потрібний лад, а в кінці виконання – варіантно
повторює настройку та повільно йде за сцену. Основна частина п’єси –
змістовне оповідання народного сказителя. Закінчення мініатюри звучить як
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фінал партити в цілому, але із значущою багатокрапкою, у чому
проявляються елементи недомовленості.
Основна тема п’єси звучить у G-dur, виразно, наспівно й дуже
неквапливо, як розповідь народного оповідача. У процесі розвитку шляхом
поступового прискорення темпу, посилення динаміки, ускладнення фактури
та набуття мінорного ладового забарвлення вона драматизується, набуває
трагізму, а в момент кульмінації звучить драматично й слізно водночас. Для
передачі й розвитку основного образу використовуються різноманітні
прийоми гри на скрипці: arco, pizzicato у партіях обох рук, штрих-тремоло,
різноінтервальні подвійні ноти, пасажі. Сприяє розвитку образу й
використання дисонантних співзвуч, широких інтонаційних ходів, а також
динамічних контрастів.
Форма

мініатюри

–

куплетно-варіантна,

у

середині

твору

спостерігається похідний контраст – тема трансформується. Завдяки
витриманому тону «d» фактура поліфонізується і виникає асоціація з
хоральним звучанням (такт 88), після чого просвітлено лунає основна тема у
високому регістрі (чергове варіантне проведення теми на p), що має репризну
функцію.
Фактором поєднання всіх мініатюр у цикл є тональні зв’язки між ними
та в середині самих п’єс, що можна надати у такій схемі:
І

ІІ

ІІІ

C

D

G

(C-D-G)
Розглянутий цикл має чіткий програмний задум, спирається на фольклор. В
процесі аналізу твору виявилась мотивація звернення композитора саме до
жанру партити, який має більш глибинний зміст, ніж, наприклад, сюїта, на
що наголошує, зокрема, М. Калашник: «Партита є жанр, заснований на
відображенні реальності у її множині, що виражена через сполучення
контрастних, відносно самодостатніх драматургічних планів (композиційних
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одиниць та їх груп), втілених завдяки різноспрямованим стилістичним
(стильовим) моделям, що створюють одномоментний «зріз» різноманітних
обріїв конкретно-історичної музичної культури, що організовані в цикл, в
результаті чого виникає складний семантично багатозначний часопростір»
[89, с. 42]. Дослідниця окреслює специфіку жанру партити, порівнюючи його
із спорідненим жанром – сюїтою, і наголошує, що Партиті підвладно
примирити те, що відживає, з тим, що народжується, забезпечуючи зв’язок
часів (діалог епох), на відміну від сюїти, яка закарбовує конкретні миті
реального життя, та втілює індивідуальні, одиничні та специфічні образи.
Таким чином, тенденція відродження жанрів епохи бароко у ХХ – ХХІ
століттях

встановлює

філософсько-естетичний

зв’язок

із

давньою

спадщиною. Використання стилістичних особливостей старовинних танців –
сарабанди та менуету, а також циклічної форми партити сприяло їх
відродженню у скрипковій літературі та подальшому розвитку у нових
культурно-історичних

умовах.

Жанрово-стильова

трансформація

та

переосмислення барочних моделей в мініатюрі виявили безмежний художній
потенціал інструменту, збагатили скрипкове мистецтво модерними засобами
виражальності (специфічним мелодичним розвитком, особливим характером
звуковидобування, артикуляції) привернули увагу виконавців та слухачів до
скрипкового мистецтва малої форми.
2.1.2. Меморіальний жанр в українській скрипковій мініатюрі
Серед програмних жанрів скрипкової мініатюри відзначимо жанр
меморіалу, актуальність якого викликана повагою до пам’яті видатних
творчих особистостей або рідних людей, деякими трагічними подіями
(наприклад, геноцид татарського народу знайшов відбиття у творі
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Н. Амедова «Епітафія»), а також – постмодерністськими версіями стильової
гри.12
Традицію поминання у музиці репрезентує жанр меморіал, звернення
до якого обумовлено, зазвичай, неординарною ситуацією – відходом з життя
близької людини або загибеллю чималої кількості людей у трагічних
обставинах, наприклад, під час війни, депортації тощо. Основне емоційнозмістовне навантаження творів: буття та вічність, оплакування та пам’ять про
тих, кого вже немає поряд. Образна сфера насичена як власними
субєктивними переживаннями, так і поглядом на трагічну ситуацію ззовні,
що дає змогу збагатити емоційну палітру опусів більш просвітленими
барвами, повязаними з філософським осмисленням того, що відбулося.
Квінтесенцією програмного змісту вказаних творів є їх назва або авторське
присвячення. Отже, жанр меморіалу характеризується особливим типом
образності – філософською основою з опорою на декламаційність та
мовленнєву інтонацію, поглибленим психологізмом і наявністю ліричного
початку.
У річищі даного жанру уваги заслуговують такі твори, як «Елегія»
пам’яті А. Соловяненка М. Степаненка, «Монолог (пам’яті брата Сергія
Альбова)»

І. Альбової,

«Кόμμоς»

пам’яті

Богодара

Которовича

О. Безбородька, «Епітафія» Н. Амедова.
Жанр меморіалу у творах українських авторів, загалом, втілює давню
ритуальну функцію мініатюри, що полягає у використанні її в обряді.
Скрипка ж у народному побуті здавна «обслуговувала» обряд – свято,
весілля, похорон. Наприклад, супроводжувала весільний обряд танцями,
календарний обряд – різноманітними награваннями-наспівами, колядками.
В запропонованій у даному дослідженні класифікації жанр меморіалу –
це різновид програмної мініатюри, характерною ознакою якої є присвячення

12

Останній різновид жанру меморіалу особливо віддзеркалився у жанрі фортепіанної
мініатюри, згадаємо, наприклад, «Елегію пам’яті Я. Сібеліуса» С. Слонімського (1988).
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пам’яті конкретної людини. Зокрема, О. Безбородько присвячує п’єсу
«Кόμμоς» пам’яті Богодара Которовича. І. Альбова створює «Монолог»
пам’яті брата. Цікавим є той факт, що обидва твори споріднені за тембровим
параметром – виконуються скрипкою-соло.
Окремим зразком в українській скрипковій мініатюрі у річищі
меморіального жанру увиразнюється п’єса М. Кармінського «Єврейська
молитва» для скрипки соло (1994) – твір, котрий для багатьох поціновувачей
музики став своєрідною «візитівкою» композитора. Кожен музикантвиконавець визначає для себе домінанту творчості композитора, який
працював у тому жанрі, що може осмислити і осягнути інтерпретатор неначе
зсередини, будучи фахівцем у цій сфері. «Єврейська молитва», безумовно,
стала в музиці Марка Кармінського такою домінантою для скрипалів.
Замисел створення цієї мініатюри виник у 1992 році, після перегляду
композитором спектаклю «Поминальна молитва» з народним артистом СРСР
Євгенієм Леоновим у ролі Тев’є-молочника (за життя двох видатних майстрів
пов’язували тісні дружні стосунки). Однак реалізація задуманого здійснилася
лише у 1994 році, поштовхом до чого стала трагічна звістка про смерть
Є. Леонова, пам’яті якого – великого артиста й друга – була присвячена
«Єврейська молитва».
Слід зазначити, що жанр інструментальної молитви сягає до давньої
європейскої традиції. Аналогічні твори зустрічаються в інструментальній
спадщині Макса Бруха. Його знаменита п’єса для віолончелі «Кол Нідрей»
(1880) написана на тему єврейських літургічних мелодій, перш за все,
однойменного псалму, котрий виконується на початку літургії на щорічному
святі Йом Кіпур13.
Символічно, що в рік створення цієї п’єси народився ще один
композитор, який звертався у своїй творчості до єврейської молитви. Це –

13

Сам псалом проголошує відмову від обітниць, зарікань та клятв, які стосуються лише
того, хто давав їх: «Обітниці наші не будуть обітницями, зарікання - заріканнями, клятви клятвами» [81, с. 176].
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Ернест Блох, чия музика також заснована на автентичних культових
наспівах. Найбільш відомі з його творів «Баал Шем» (три картини з життя
хасидів) – сюїта для скрипки, та «Молитва» для віолончелі. До єврейської
тематики звертався у своїй творчості скрипаль і композитор Йосип Ахрон
(1886 – 1943), який викладав скрипку у 1913 – 1916 роках у Харківському
музичному училищі.
Молитва – це і звертання до Бога, і розмова з Богом. Адже той, хто
промовляє молитву, сподівається на відповідь, яка буде не вербальною.
Промовляючи молитву, людина аналізує свої вчинки, помисли й потаємні
почуття.

Музична

молитва

–

це

особливий

спосіб

художнього

висловлювання, втілення у мистецтві релігійних почуттів. Звертання до
жанру музичної молитви дозволяє композитору розкрити глибинні пласти
власного творчого та особистого «я», висловити те, що зазвичай належить до
сфери несказанного.
«Єврейська молитва» надзвичайно глибока, і, разом з тим, цілком
зрозуміла в аспекті музичного висловлювання – не залишає байдужим нікого,
хто хоча б раз її почув. Вона знайшла величезний відгук у виконавців та
слухачів. П’єса створена у період руйнування тоталітарної системи й
духовного розкріпачення особистості, який співпав із професійною зрілістю
композитора, що відобразилося у простоті та ясності висловлювання на
новому витку майстерності. Як зазначав народний артист України
Б. Табаровський, зростаючий інтерес до релігійно-філософської сфери
обумовив звернення маестро до традицій духовної музики, що викликало до
життя такі твори, як хор без слів «Лакримоза» та «Поминальный плач по
отцу Александру Меню» [42, с. 24]. В останні роки життя М. Кармінський
багато думав та говорив про релігію. Він мав віру в те, що коли-небудь усі
релігії зіллються у гармонію єдиної віри. Вибір жанру сольної скрипкової
мініатюри, у котрому знайшли вихід гіркі емоції автора, звичайно, не був
випадковим. Саме скрипка здатна найповніше відобразити лірико-інтимні
сторони людської душі. Можливо, «Єврейська молитва» для скрипки соло
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втілила певний збірний образ, що увібрав у себе й страхіття фашистського
геноциду, й засудження «ізраїльських агресорів», й факт цькування у
консерваторії його найулюбленішого вчителя Дмитра Львовича Клебанова,
про що композитор «з гіркотою та неослабним з роками подивом <…>
згадував до кінця свого життя» [42, с. 134]. Автор, без сумніву, відтворив у
цій мініатюрі образ свого батька, який, як згадував друг дитинства
композитора, московський театрознавець В. Дубровський, дома постійно
наспівував єврейські релігійні наспіви, і дідуся, котрий співав єврейську
пісню за святковим столом, що також закарбувалося в пам’яті Марка
Веніаміновича. Музика «Молитви» є стилизацією, у якій відсутнє цитування.
Автором детально виписані нюанси, штрихи, зміни темпу. Основна емоційна
сфера твору – скорбота, глибоко приховані сльози.
П’єса написана в g-moll, тональності скорботній, трагічній, молитовній.
Форма твору проста тричастинна зі вступом, розвиваючим середнім
розділом, динамізованою репризою та невеликим заключенням, що базується
на основному тематичному звороті «Молитви». Темп – Lento con liberta
(протяжливо, з певною свободою) - відповідає характеру молитовного
звернення до Бога.
Вступ мініатюри звучить як експресивний монолог, своєрідне
схвильоване музичне висловлювання-поклик. Мелодичний рух починається у
нюансі ƒ, з квінтового тону тризвуку основної тональності, з найвищого
звуку вступу – мелодичної вершини. Таку тему визначають як «темуджерело». Інтонаційний розвиток базується на мелодичних зворотах
двічігармонічного мінору з багаторазовим підкреслюванням IV підвищеного
щаблю та збільшених секунд, пов’язаних з ним, і з VII щаблем. У низхідних
малих та збільшених секундах, що чергуються, загострюються болісні
інтонації скорботи й благання.
У музичному розвитку переважає плавний тріольний низхідний рух у
напрямку опорного тону з підкреслюванням малосекундових інтонацій, як
елементу єврейського народного наспіву. Вступ характеризується низхідною
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динамікою від ƒ до p. Перший і найвищий звук вступу маркований акцентом
та авторською вказівкою apassionato. Таке композиторське рішення створює
посил на підвищений рівень експресії і асоціюється з плачем-покликом,
підкресленим малою секундою (IV# - V), що кілька разів повторюється.
Основний розділ molto espressivo – тема молитви, звучить у
тридольному розмірі й розпочинається у нюансі mp з висхідного руху на
малу сексту (V - III). Така романсова інтонація асоціюється з пісенним
початком основної теми молитви. Перемінний розмір та витончене
нюансування вказують на зв’язок теми з мовною інтонацією. Виразний
артикуляційний розвиток є одним із засобів розвитку теми. Своєрідність їй
надають такі характерні звороти, як мелодичний рух з опорою на терцевий
тон ладу, обігрування терцевого тону субдомінантового тризвуку, чергування
IV# та IV натурального щаблів, багаторазове повторювання зворотів із
збільшеними секундами. В цілому, розвиток характеризується зростанням
напруги завдяки збільшенню динаміки (від mp до ƒ), темброво-регістровому
розмаїттю, пов’язаному зі спрямуванням теми вгору від «d» першої октави,
через «d» другої, до «d» третьої октави. Так композитор підкреслює
домінанту g-moll, що традиційно пов’язана з напруженим нестійким
мелодичним звучанням. Цікавим з точки зору спрямованості мелодичного
руху є співставлення вступу та першого розділу мініатюри. Якщо вступ
починається з вершини-джерела та рухається вниз, то основна тема
розвивається шляхом поетапного сходження вгору (від «d» першої октави, до
«d» третьої). Форма розділу визначається як варіантно-строфічна, у котрій
основний мотив зазнає вільного варіантного розвитку у рівновеликих за
масштабом побудовах, що характеризуються різноманітністю мелодичного й
ритмічного варіювання.
Середній розділ мініатюри Allegretto dolcissimo має варіантно-фазовий
принцип розвитку, будується на мелодичному матеріалі першого розділу,
містить три фази та розпочинається у першій октаві у нюансі p. Особливістю
є підкреслювання інтонації висхідної сексти з основної теми першого розділу
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та її викладення з акцентуванням терцевого тону тонічного тризвуку на
сильній долі. Використання семантичних ознак жанру романсу (у даному
випадку

–

секстовість,

оспівування

терцевих

тонів

тонічного

та

субдомінантового тризвуків, низхідні секундові інтонації) надає музиці
особливого ліричного тону висловлювання.
Друга

фаза

музичного

розвитку

отримує

більшу

ритмічну

одноманітність. Розробка тематичного матеріалу відбувається завдяки
обігруванню терцевих тонів тонічного й субдомінантового тризвуків, IV# та
IV зниженому щаблям, мелодичному оспівуванню. Особливої схвильованості
мелодії надають широкі висхідні ходи, форшлаги, багаторазове повторення
однієї ритмоінтонаційної фігури у низхідному русі. Все перелічене сприяє
легкості звучання та є ознаками інструментального типу викладення теми.
Третя фаза розвитку, що передує репризі, заснована на ходах по звуках
тонічного й субдомінантового тризвуків, що повторюються, а також
обігруванні мелодичного руху, котрий підкреслює гармонічний g-moll.
Приховане двоголосся звучить у ньому як інструментальне награвання.
Реприза, що має позначку comе sopra (як раніше) і співпадає з
кульмінацією п’єси, є точним повторенням основного наспіву молитви. Тема
передує потужному звучанню подвійних нот на ƒƒ, появі найвищого тону –
«es» третьої октави – терцевого тону субдомінанти, котрий неодноразово
використовувався автором протягом всієї мініатюри, надаючи єдність лірикопсихологічному нахилу твору.
Наскрізний

розвиток

тематичного

матеріалу

стимулює

появу

кульмінації, що звучить як двічі повторений вигук-плач, з наступним
низхідним рухом і дублюванням закінчення першого розділу на ноті «d». У
фіналі двічі звучить початок теми молитви, який можна тлумачити, з одного
боку, як ствердження скорботного образу завдяки точному повторенню, з
іншого – як недомовленість, наголошену завершенням п’єси на терцевому
тоні g-moll.
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У «Єврейській молитві» проявились такі риси жанру мініатюри, як
глибока філософічність, втілена у сконцентрованій формі, тонкі градації
головного образу, що відчуваються у детальному розвитку тематичного
матеріалу.
Жанр молитви передбачає зв’язок зі словом, звідси

– риси

декламаційності у пісенній мелодиці мініатюри. «Єврейська молитва»
репрезентує різні градації декламаційності в музиці. У першому розділі
мовленнєва інтонація була об’єктивізована – це підкреслювалося стилізацією
народного єврейського наспіву, чіткою артикуляцією. У другому –
актуалізований

лірико-психологічний

аспект.

Мелодико-тематичний

розвиток більше нагадує схвильовану людську мову і є своєрідним ліричним
висловлюванням

героя.

Як

підкреслює

музикознавець

Н. Тишко,

М. Кармінський вважав головним для себе створення інтонаційно-правдивих
та виразних мелодичних ліній, що сприяють розвитку зримої, конкретної
образності [221]. Таким чином, характер викладення музичного матеріалу
яскраво відтворює колорит східної мелодики та емоційно-насичений образ
молитовного дійства.
На думку Н. Тишко, твори М. Кармінського завжди мають чіткий
віковий адрес. Без сумніву, п’єса з таким глибоким філософським змістом
адресована зрілому художникові. Першим виконавцем «Єврейської молитви»
був заслужений артист України Григорій Куперман. Композитор, котрий
зазвичай не пропускав нагоди попрацювати з виконавцем над своїми
творами, прагнучи закріпити авторське чуття власних опусів, в даному
випадку довірився високій майстерності скрипаля й віддав на волю
інтерпретатора трактовку цієї п’єси, без сумніву, близької світосприйняттю
Г. Купермана. Недивлячись на інтерпретаторську свободу, запропоновану
М. Кармінським, виконавська концепція виявилась близькою до авторського
замислу. Окрім уміння «співати» на інструменті та якісно озвучувати певні
технічні засоби (подвійні ноти, акорди, високі позиції, струна соль, котра
потребує майстерності у звуковидобуванні), для виконання цієї мініатюри
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необхідно володіти високим рівнем музичного мислення й тонким смаком,
розумінням особливостей східної мелодики й специфікою її звукового
відтворення. Як згадував Г. Куперман, композитор застерігав артиста від
емоційних

та

артикуляційних

надлишків,

наприклад,

застосування

нав’язливого глісандо, тому що щирі сльози не демонструють показово.
Переповнену щирістю почуття музику необхідно оберігати від банальної
солодкуватості.
Унікальність
багатоплановості:

п’єси
це

й

полягає

у

молитва,

і

драматургічній
народна

та

єврейська

образній
пісня,

й

інструментальний плач, і сповідь великого художника, який щиро й глибоко
переживає трагічні епізоди єврейської історії. В цьому полягає не тільки її
художня цінність, але й особлива значимість для репертуару сучасного
скрипаля.
«Елегія пам’яті А. Солов’яненка» (2002) М. Степаненка належить до
творів з лірико-психологічним типом висловлювання. Не випадково
вибраний один із жанрів вокальної музики. В даному опусі елегія символізує
світлий сум за людиною, видатним співаком другої половини ХХ століття.
Ритуальна функція твору проявилась у своєрідному трактуванні цього жанру.
П’єса написана у пізньоромантичному стилі, що проявляється у використанні
мажоро-мінорних тональних співвідношень, складних альтерованих акордів
субдомінантової групи, альтерацією нестійких щаблів у мелодії. Не
випадковим є і вибір дієзної сфери мінорної тональності – cis-moll. Загалом
мініатюра звучить досить просвітлено, спокійно, і разом з тим щемлячесумно. В основі твору – розспівана виразна тема, яка протягом всієї п’єси
отримує

цікавий

тонально-гармонічний

та

мелодичний

розвиток.

Метроритмічно превалює чергування четвертних тривалостей з пунктиром
(восьма з точкою й шістнадцята). У темпі Adagio con moto таке
метроритмічне рішення створює посил на траурну ходу.
Поряд із складною інтонаційною та гармонічною організацією форма
п’єси гранично визначена у композиційному плані. Двочастинна форма твору
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складається з двох періодів (15 + 15) та коди. Така форма тяжіє до вокальних.
У першому розділі тема виконується солюючою скрипкою на фоні органного
пункту в акомпанементі, у другому – переміщується в партію фортепіано,
модулює в пасторально просвітлену тональність F-dur і лунає вже на фоні
виразного звучання скрипки у високому регістрі, створюючи діалогічність
висловлювання. Друга частина розвиває основну тему та передує її
репризному повторенню в коді у основній тональності cis-moll на октаву
вище також на фоні тонічного органного пункту.
У фортепіанній фактурі протягом всієї п’єси зберігається один і той
самий тип викладення, нагадуючи гітарний характер супроводу вокальної
партії – синкопуючий акорд на фоні басу, що підкреслює сильну та відносно
сильну долі. Такий тип акомпанементу, взагалі, притаманний жанру елегії.
Виникає асоціація з першою частиною сонати ғ 14 («Місячною»)
Л. Бетховена, також написаною в cis-moll. В її мелодії, що також починається
з gis, остинатно повторюється пунктирний ритм та витримується бас.
Передача особливої просвітленості твору відбувається завдяки вибору
жанру елегії як світлого суму. Тональність – водночас і просвітлена, і
мінорна, з глибоко трагічною семантикою. Піднесений тембр скрипки
маркується у другому розділі мініатюри завдяки високому регістру з
використанням секундових та низхідних інтонацій. Світлий сум підкреслює
також і характер закінчення п’єси, а саме повторення основного пунктирного
мотиву у високому регістрі з поверненням на тоніку cis у нюансі pp.
Не випадково композитор обрав сколюючим інструментом не
віолончель або контрабас, а саме скрипку. Як відомо, у традиційній народній
українській культурі скрипка виконувала, окрім розважально-танцювальної,
також і ритуальну функцію, озвучувала сакральний елемент під час обряду. З
іншого боку, – скрипка як інструмент особливо темброво-пластичний,
максимально наближений до людського голосу, найбільш розспіваний. Отже,
вибір скрипки обумовлений символікою обряду оплакування і тембровою
характеристикою як найбільш просвітлений та витончений інструмент.

98

Саме скрипка здатна якнайповніше виразити суто лірично-інтимні
сторони людської душі. Підтвердженням цього є п’єса для скрипки соло
«Монолог (пам’яті брата Сергія Альбова)» (2010) І. Альбової, у якій скрипка
передає

смуток,

плач.

Елементи

плачу

передаються

низхідними

хроматичними ходами, повертанням до одного й того ж самого тону «as»,
широкими низхідними інтонаціями.
Форма п’єси варіантно-фазова. Тема перетворюється ритмічно, її
мотив, що остинатно повторюється, за кожним разом підіймається на півтон.
Варіантна остинатність, низхідні секундові інтонації створюють елементи
плачу, котрі йдуть від семантики арії lamentо. Всі низхідні напівтонові рухи
мають дуже різноманітні ритмічні рішення – чотири шістнадцятих, тріолі
восьмими, четвертями, четверть з крапкою й вісімка, синкопа (вісімка –
чверть – вісімка). В цьому проявляється також характерна особливість
мініатюри – гранична деталізація музичного тексту, його інкрустація (за
аналогією з іншими видами мистецтва).
У такті 37 з’являється хоральний наспів з використанням поліфонічних
засобів – елементів імітації та неточної канонічної секвенції. Він
представлений звучанням теми у збільшенні, що є характерним прийомом
перебудови теми у традиційних поліфонічних жанрах (фуга, інвенція).
Символічним є закінчення п’єси: мала деціма з терцевим тоном зверху
підкреслюють мінорне забарвлення і трагічний тон висловлювання.
Скріплюючим елементом є початковий мотив 1 – 3 такти, що отримує
варіантний розвиток протягом всієї п’єси. Таким чином, надзвичайне звукове
багатство поєднується у цій мініатюрі з глибоким змістом.
«Кόμμоς» О. Безбородька також є прикладом втілення ритуальної
функції мініатюри, а саме – оплакування померлого. П’єса має програмний
коментар автора, у якому підкреслюється жанрова основа мініатюри –
меморіал: «Коммос (биття себе в груди під час оплакування вмерлого) – в
афінській трагедії лірична пісня сумного змісту, що виконувалась акторами
разом з хором» [201, с. 32].
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Розмір твору невеликий, з інтенсивним типом організації художнього
часопростору.

Використання

програмної

назви

для

композитора

є

принциповим: так він конкретизує уявлення виконавця та слухача. Твір
характеризується

продуманістю

та

прорахованістю

всіх

параметрів

музичного цілого. Демонстрація певного типу переживань здійснюється за
допомогою семантичних ознак лірико-драматичних жанрів.
У першому співзвуччі зашифроване ім’я Богодара Которовича, пам’яті
якого написано твір. Це звуки сі-бемоль – b (o), соль – g (o), ре – d (ar).
Символічною є висхідна спрямованість руху тризвучного акорду. Вибраний
висхідний рух на pizzicato повторюється кілька разів у вступному розділі
форми. Заключний акорд п’єси також звучить на pizzicato, але вже у
низхідному русі на тих самих звуках d-g-b та закінчується нотою g. У цьому
вбачається певна філософська символіка, що походить з європейської
традиції барочних жанрів з їх риторичними фігурами.
У п’єсі присутній лірико-психологічний аспект, оскільки програмний
задум орієнтує на особу того, кому присвячено твір. Богодар Которович –
наш сучасник, блискучій скрипаль, витончений музикант. Спрямованість
вгору фактично всіх музичних інтонацій мініатюри у певній мірі
характеризує піднесену й водночас глибоку натуру відомого скрипаля. Лише
в кульмінації, що відзначена звуками акорду e-h-gis-dis на ƒƒ molto dramatiko
з’являється низхідний рух з повторенням одних і тих самих звуків, а саме – hgis-dis, котрі є варіантом першого акорду вступу (bo-go-dar). Привертає увагу
підвищення звуків акорду на півтону вгору. В дієзній сфері вбачається певне
емоційне просвітлення. У цьому прихована семантика бемольної та дієзної
сфер: якщо перший розділ п’єси написаний у бемольній, то другий, що
починається у такті 20, – у дієзній. Для твору лірико-філософської
спрямованості подібні інтонаційні рішення не є випадковими. Композитор
демонструє ретельну інтелектуальну роботу власної музичної думки.
Форма твору проста тричастинна зі вступом, заключенням та
контрастною середньою частиною. Основний розділ – marcare la melodia –
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декламаційного характеру зі своєю кульмінацією (такт 13). Він звучить
підкреслено, у висхідному русі, з зупинками на довгих нотах, неначе крок з
зусиллям, подоланням чогось. Філософський аспект полягає в поступовому
осмисленні факту втрати близької людини, власному несприйнятті цієї події.
Напружений внутрішній стан та емоційне загострення знайшли своє втілення
у динамізації фактури, посиленні динаміки до ƒƒƒ, помітці furiozo, черговому
звучанні зашифрованого імені.
Початок середнього розділу звучить на pizzicato із вказівкою misteriozo
elegiaco та поміткою для виконавця sul ponticello (такт 14). Він контрастує
основному розділу характером звуковидобування (sul ponticello)14, та
динамікою (ppp), завдяки чому твір отримує нову, інфернальну градацію
образу – таємничу, неземну.
Динамізована реприза (такт 20) характеризується дієзною трактовкою
інтонаційно-звукового параметру. У даному розділі з’являється фактурна
цитата першого капрису Н. Паганіні для скрипки соло. Символічною є її
поява саме у такті 24 (цикл 24 каприси). Асоціація з творчістю великого
маестро не випадкова у контексті спогаду про життя та виконавську
діяльність Богодара Которовича.
У жанрі мініатюри філософської спрямованості кожна деталь у плані
семантичного значення композитором продумана наперед. Філософський
аспект виявляється також у техніці письма та форми в цілому (варіантна
техніка та як наслідок – варіантна форма, розвиток якої обумовлений
первинним

інтонаційно-конструктивним

утворенням

(ПІКУ

–

термін

О. Верби). В цьому творі два елементи: епіграма-акорд і квінтова інтонація
«a-e» (такт 2). В рамках цього інтонаційно-звукового комплексу композитор
мислить протягом всієї п’єси. Слухом ці звуки визначаються як опорні тони у
всіх розділах форми.

14

Sul ponticello - гра біля підставки – специфічний скрипковий прийом, котрий дозволяє
змінювати тембр звуку.
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Твір вирізняється наявністю великої кількості авторських ремарок, що
стосуються як емоційної, так і технічної сфер виконання. Наприклад, до
перших належать – marcare la melodia, furiozo, misteriozo, elegiaco, dolce,
feroce, rapide possible, molto dramatiko, calmato, con dolore, con sorpresa,
semplice ma dolcissimo. До других – sul ponticello, sul tasto, molto intensivo e
vibrato та non vibrato. Емоційна чуттєва градація характерна для жанру
мініатюри інтелектуально-філософської спрямованості та, в цілому, – для
композиторської практики на зламі ХХ – ХХІ століть. У цьому має прояв
еволюція жанру скрипкової мініатюри.
Для твору характерна концентрація інтонаційного розвитку, коли
найдрібніша інтонація стає тематичною одиницею (мотив у тактах 4 - 5). Для
сучасних скрипкових мініатюр типовою є наявність технічних складностей,
що саме в цьому творі далекі від самоцілі (як в етюді), але спрямовані на
донесення складного філософського змісту твору.
Риси сучасного композиторського письма у даній п’єсі проявляються у
трактовці звуку, а саме – підвищенні його на ¼, ¾ тону та зниженні на ¼
тону. В контексті жанру меморіалу такий підхід до звуковисотного
параметру цілком відповідає семантиці оплакування, голосіння, що
характеризується нефіксованим звуковимовленням.
Таким чином, жанр меморіалу в українській скрипковій мініатюрі на
зламі ХХ – початку ХХІ століть містить широкий тематичний спектр,
обумовлюючи появу нових тенденцій в організації форми, драматургічних
засад, а також типу висловлювання з чітко окресленою монологічністю та
суб’єктивністю.
2.1.3. Жанри етюду та капрису як стимул розвитку віртуозності в
художньому потенціалі скрипки
В історії скрипкового мистецтва значне місце посідають жанри етюду
та капрису, оскільки вони є технічною базою для скрипаля. Беручи до уваги
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той факт, що скрипка справедливо носить ім’я найвіртуознішого серед
струнних смичкових інструментів, стає зрозумілим, – ці жанри є
найскладнішими та найпоказовішими для будь-якого виконавця. У другій
половині ХХ – початку ХХІ століть чимало митців звертаються до
віртуозних жанрів, які мають цікаву історію та власну жанрово-стильову
динаміку розвитку.
У скрипковій літературі жанри етюду та капрису досить тісно
переплетені. Існують етюди, які автори позначають як каприси, та каприси,
що позначені як етюди. Наприклад, збірка П. Роде так і називається – «24
каприси у формі етюдів». Є «Етюди-каприси» ор. 10 та ор. 18 у спадщині
Г. Венявського, «24 етюди-каприси» у доробку Д. Алара, відомі «24 етюдикаприси» Е. Соре. Втім, споріднені жанри можуть і не позначатися
композиторами, а лише явно відчуватися у специфічних особливостях твору,
притаманних цим жанрам.
Дійсно, у скрипковій музиці етюд і каприс поєднані чималою кількістю
спільних рис. Насамперед, це – віртуозність та спрямованість на розвиток
одного або декількох технічних засобів. Слід зауважити, що у навчальній та
виконавській практиці більшість музикантів не бачить особливої різниці між
етюдом та каприсом. Проте, зберігаючи свою віртуозну сутність, каприс
претендує на більшу змістовність та художню привабливість, ніж етюд.
Звичайно, композитор ставить у каприсі певні технічні завдання, але вони
вирішуються за допомогою широкого використання засобів художньої
виражальності. З метою виявлення ознак цих жанрів, звернемося до їх
витоків та визначення в науковій літературі.
У «Словнику іноземних мов» надане таке визначення: «етюд (від фр.
étude – «навчання») – інструментальна музична п’єса, яка заснована на
застосуванні

певного

технічного

прийому

гри

та

призначена

для

вдосконалення майстерності виконавця; взагалі – музична п’єса концертновіртуозного характеру» [201, с 608]. У словнику Г. Римана уточнюється, що в
етюді розробляється який-небудь один технічний елемент або декілька
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споріднених [185]. О. Ніколаєв у своїй «Школі гри на фортепіано» вказує
характерну особливість етюду – одноманітність технічної фігури, яка
витримується протягом всієї п’єси або значної її частини [227].
Г. Риман наголошує, що перші етюди з’явилися досить давно.
Відомості про них зустрічаються у старовинних підручниках гри на органі,
фортепіано (1593) та скрипці – «Division Violine» Плайфорда (1688 – 1693).
Пізніше етюдом стали називати невелику музичну п’єсу віртуозного
характеру, або ж музичну п’єсу концертно-віртуозного плану. У скрипковій
літературі відомі, наприклад, «Концертний етюд» Ф. Лауба, етюд Г. Ернста
«Остання троянда літа» (написаний у формі варіацій), а також «Шість
концертних етюдів» А. В’єтана. У музичному енциклопедичному словнику
зазначається, що у композиторів – романтиків етюд стає художньо значущим
твором, трактованим як яскрава концертна п’єса, або як мініатюра типу
прелюдії [256].
У словнику О. Островського (1949) зазначено, що етюд може існувати
як художній твір і як вправа. Автор надає два визначення жанру «етюд»: «1)
Віртуозний музичний твір, в якому у досконалості використовуються виразні
та музично-технічні властивості будь-якого інструменту. Етюд завжди може
бути використаний як вправа для розвитку технічних навичок гри. Одначе
існує багато етюдів, зміст котрих далеко виходить за рамки технічної вправи
та досягає високого ідейно-художнього змісту. 2) Вправа для розвитку будьякого виду техніки гри на музичному інструменті. Наприклад, етюди
К. Черні для фортепіано або Р. Крейцера для скрипки» [167, с. 212].
У скрипковій літературі існує чимало етюдів. Серед численних авторів
етюдів для скрипки найбільш відомі Г. Венявський, Ф. Вольфарт, А. В’єтан,
П. Гавіньє, Ш. Данкля, Я. Донт, Г. Ернст, Р. Кайзер, Р. Крейцер, Ж. Мазас,
К. Мострас Е. Соре,. Ф. Фіорилло, Л. Шпор, Г. Шрадик. Багато з творів
вказаних композиторів мають характер суто технічних вправ як для
початківців, так і для більш розвинених музикантів (етюди Ф. Вольфарта,
Я. Донта, Р. Крейцера тощо). В цьому, далеко не повному, переліку є
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приклади, що дозволяють визначати етюд і каприс не тільки як технічні
вправи, але й як твори, по-справжньому, змістовні з точки зору художньої
виразності. Першим у скрипковій літературі підняв жанр етюду-вправи на
рівень художнього етюду (або капрису) П. Гавіньє (1728 – 1800). Тобто автор
поряд з технічними завданнями, поставив перед виконавцем також і художні.
Згодом естафету підхопили відомі скрипалі-віртуози А. В’єтан та
Г. Венявський. Окрім вищезгаданих концертних етюдів ор. 16, А. В’єтан
створив «36 етюдів» ор. 48. Багато з них поєднують інструктивну
спрямованість з художнім змістом. За словами самого А. В’єтана, він
замислив

ці

твори

з

метою

виховування

не

тільки

вправних

інструменталістів, але й чуйних музикантів [47]. Серед його етюдів можна
зустріти етюд у жанрі тарантели (ғ 25), поліфонічний за фактурою Етюд
ғ 28, Етюд-арію (ғ 15) та навіть етюд у формі варіацій на тему відомого
гавоту А. Кореллі (ғ 32). Цікава збірка «Етюдів-каприсів» ор. 10 належить
перу Г. Венявського (1853). З восьми етюдів, у перших чотирьох автор
ставить за мету суто технічні завдання, які він формулює у назвах: «Сотійє»,
«Рухливість», «Етюд», «Стаккато». Окрім того, кожна з них ще й доповнена
підзаголовком «Вправа». Наступні ж чотири за своєю образністю та яскравим
мелодизмом продовжують традиції художніх каприсів і етюдів Н. Паганіні,
Г. Ернста та К. Ліпінського. Наприклад, це етюд ғ 6 «Прелюдія», крайні
частини якого написані у стилі поліфонічних «Сонат для скрипки соло»
Й. С. Баха, або блискуче-віртуозний етюд ғ 7 під назвою «Каприс –
каденція».
У словниках Г. Римана, О. Должанського, Ю. Булучевського та інших
також зазначається, що в жанрі етюду створено чимало високохудожніх
творів, які розраховані на публічне виконання. Характерним для них
залишається обов’язкова наявність технічних труднощів.
У словниках існує чимало визначень терміну капричіо (іт. сapriccio; фр.
caprice – буквально означає «каприз», «примха»). У головному вони
ідентичні, але різниця полягає в окремих доповненнях та уточненнях.
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Наприклад, О. Должанський вказує, що каприс, це «п’єса, зазвичай віртуозна,
примхливого характеру, вільної побудови. Часто в основу каприччіо
композитори кладуть народні мелодії» [63, 133]. Ю. Булучевський доповнює,
що характерною для капричіо є яскрава зміна образів, настрою [28]. У
музичному словнику Дж. Гроува знаходимо, що «це жанрове визначення
відноситься, в основному, до віртуозних одночастинних або багаточастинних
інструментальних творів вільної структури» [149, 382].15
Цікаве визначення капричіо міститься у словнику Г. Римана: «Capriccio
– синонім Fantasia для фугообразних п’єс. Назва не обумовлює певної форми,
а тільки вказує на те, що п’єса пікантна за ритмом та взагалі багата на
оригінальні, неочікувані звороти. В наслідок цього каприччіо важко
відрізнити від скерцо; п’єси, подібні до Скерцо b-moll Ф. Шопена, з
однаковим правом могли б називатися Capricci» [185].
Надзвичайно

лаконічним

та

містким

є

визначення

жанру

І. Ямпольським у «Музичній енциклопедії»: «Капричіо – інструментальна
п’єса вільної форми у блискучому віртуозному стилі» [260, с. 710]. Вчений
також підкреслює, що каприс створюється виключно у віртуозному стилі (на
відміну від етюду, який може бути і кантиленним, і поліфонічним). У ХVІ
столітті, зазначає І. Ямпольський, каприсами називались багатоголосні
вокальні п’єси типу мадригалів. З XVII століття це був поліфонічний
фугований твір, один із витоків фуги, подібний фантазії, річеркару або
канцоні. З ранніх каприсів для скрипки відоме «Примхливе капричіо» для
скрипки соло К. Фарина (1627), по суті – серія жанрових замальовок у
народному

стилі.

У

XVΙΙІ столітті

сольні

каприси

мали

ознаки

імпровізованих каденцій, які дозволяли виконавцеві продемонструвати
багатство своєї фантазії. Засновником такого роду каприсів був відомий

15

У словниках Ю. Булучевського [28], Дж. Гроува [149], зазначено також, що існують
капричіо й для оркестру, найбільш відомі серед яких «Італійське капричіо»
П. Чайковського, «Іспанське капричіо» М. Римського-Корсакова, «Капричіо на циганські
теми» С. Рахманінова, відзначені національним колоритом та оркестровим блиском.
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скрипаль П. Локателлі. Капричіо-каденції існували спочатку як закінчення
швидких частин його концертів, але згодом саме П. Локателлі надав їм
розвиненої самостійної форми. Одначе, найвищого рівня у своєму розвитку
скрипкові каприси досягнули, звичайно ж, у творчості геніального
Н. Паганіні. Саме він відкрив у власних творах небачені обрії скрипкового
виконавства, сполучаючи блискучу віртуозність із художньою глибиною та
виразністю.

Завдяки

каприсам,

Н. Паганіні

вважається

засновником

романтичного напрямку в інструментальній музиці.
Відомі також каприси для скрипки П. Роде, К. Ліпінського, А. Львова.
Нагадаємо, що П. Роде визначав свої твори як каприси у формі етюдів. Ці
п’єси невеликі за розміром, як і каприси Н. Паганіні. На відміну від них
К. Ліпінський створив каприси великомасштабні, подібні за формою та
розміром до розгорнутих драматичних сцен, героїко-епічні образи яких
навіяні національно-визвольною боротьбою польського народу.
Отже, з ХІХ століття термін «каприс» став означати яскраво віртуозний
твір або невелику п’єсу імпровізаційного характеру і, навіть, оркестровий
твір у жанрі попурі на народні та широко відомі теми.
Проаналізувавши літературу з питань історії та теорії жанрів етюду і
капрису, розглянемо вказані жанри на сучасному етапі. Надамо класифікацію
етюдів та каприсів у творчості вітчизняних авторів.
В основу класифікації покладені такі критерії:
– функціональне призначення (оволодіння технічними труднощами,
демонстрація віртуозних можливостей, виконання у камерних умовах або у
концертному залі, тощо);
– ступінь художньої спрямованості.
Отже, твори можна класифікувати таким чином:
– етюди та каприси як інструктивний матеріал у навчальному процесі,
що за своїми функціями наближається до вправи (О. Станко. 8 етюдів для
скрипки соло. 1963);
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– етюди та каприси як п’єси. Різновиди творів з технічними
труднощами, що мають більш яскраву образність, ніж інструктивні, та
концертну спрямованість (Г. Глазачьов. Концертний етюд, 1981; О. Грінберг.
«Capricсio»

для

скрипки

соло,

1996;

В. Кирейко.

Капричіо,

1961;

О. Пушкаренко. Каприси для скрипки соло, 2003; М. Скорик. Каприс для
скрипки соло, [1980-ті]); В. Сєчкін. Каприс, 1965; В. Флис. «Каприз», 1969).
Наведені твори написані як для скрипки соло, так і для скрипки у супроводі
фортепіано;
– етюди та каприси як програмні віртуозні п’єси. Особливий різновид
етюдів та каприсів, що мають назви та конкретний програмний задум. Для
них є характерною яскраво виражена віртуозність. Наприклад, Капричіо для
скрипки з камерним оркестром В. Губаренка, яке складається з трьох п’єс за
назвою

«Заплачка»,

«Співанка»,

«Веселий

музика»;

«Етюд-картина»

В. Довженка для скрипки та фортепіано. До програмних творів також
відносяться етюди-п’єси з національним колоритом, віддзеркаленим не
тільки у музичній стилістиці, але й у назві. Серед них – «Українське
капричіо» для скрипки з оркестром К. Домінчена, «Гуцульське капричіо» для
скрипки

з

фортепіано

Г. Жуковського

та

«Слов’янське

капричіо»

Л. Колодуба.
Для характеристики кожного з видів запропонованої класифікації,
звернемося до аналізу конкретних музичних творів.
У скрипковій музичній літературі другої половини ХХ – початку
ХХІ століття є небагато прикладів етюдів та каприсів українських митців,
спрямованих

на

розвиток

саме

технічних

можливостей

виконавців.

Музиканти у своїй практиці, як правило, користуються, переважно,
надбаннями західноєвропейських композиторів (Г. Венявський, А. В’єтан,
П. Гавіньє,

Ш. Данкля

Я. Донт,

Р. Крейцер,

Ж. Мазас,

Ф. Фіорилло,

Л. Шпор). Втім, деякі вітчизняні композитори цілеспрямовано звертаються
до жанру етюду як інструктивного матеріалу у навчальному процесі. В цьому
аспекті привертає увагу цикл О. Станка «8 етюдів для скрипки соло», що є
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яскравим прикладом характерних ознак етюду як жанру. Зокрема, автор
використовує певний технічний засіб протягом усього твору та одну
ритмоформулу, котра витримується довгий термін.
Етюд ғ 1 G-dur О. Станка розвиває технічні можливості правої руки і
націлений на вдосконалення плавного співучого з’єднання двох та трьох
струн по вісім легато, має пропорційну побудову – невеликий вступ і
заключення. Автор позначає темп – moderato, підкреслюючи більш помірний
темп у порівнянні з каприсом. За технічними завданнями дещо перегукується
з першим етюд ғ 4 (з ремаркою moderato), але він більш ускладнений
ритмічно завдяки тріольному руху. Певна проблема міститься у поєднанні
тріольності з регістровими переключеннями (відповідно – перекид смичка
через струни). В етюдах ғ 2 та ғ 8 D-dur композитор поставив виконавцю
нове завдання – розвиток техніки подвійних нот у різному сполученні. Етюд
ғ 3 e-moll спрямований на вдосконалення змін позицій, що розташовані
поруч, а також – складного інтонування інтервалів у незручних для скрипаля
тональностях у не швидкому темпі. Етюд ғ 5 C-dur спрямований на
розвиток зміни позицій лівої руки, але як і у ғ 4 – у тріольному русі; з
середини етюду завдання ускладнюється появою нової ритмічної формули та
відхиленнями у інші тональності. Етюд ғ 6 g-moll – Andante – за своїми
ознаками наближається до капрису, що виявляється у яскравому контрасті
між крайніми частинами та середнім розділом (Аllegro): разом із зміною
темпу штрих legato поступається місцем sautillé. Етюд ғ 7 a-moll
наближається до поліфонічного складу. Його перший розділ (Аndante),
викладений подвійними нотами, переважно, у кварто-квінтових сполученнях.
Середній же розділ (соn moto) написаний у гомофонно-гармонічному стилі:
тремоло у нижньому голосі супроводить виразну мелодію у верхньому.
Закінчується цикл віртуозним етюдом D-dur (Аllegro giocoso), спрямованим
на розвиток техніки подвійних нот у сполученні з комбінованим штрихом
(legato та staccato). Особливістю фінального етюду є наявність поліфонічного
за складом, розвиненого середнього розділу, з виразною мелодією і з
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позначкою «meno mosso cantabile», яка утворює різкий контраст з крайніми
частинами.
Отже, в циклі етюдів О. Станка витримується один або декілька
технічних засобів (варіантно розвивається мелодико-ритмічна формула або
прийом, наближений до неї); кожний етюд націлений на вдосконалення
певних технічних навичок. Композитор наслідує етюд у «чистому» вигляді
(тобто, етюд-вправу). Цикл підтверджує думку про те, що етюд може бути
написаний як у швидкому, так і в повільному темпі. У ХХ столітті
зберігається акумулююча тенденція жанру, який вбирає в себе також риси
капрису – віртуозної п’єси, вільної за формою, що сполучає в собі декілька
тем або образів).
Цикл побудований за принципом контрастності – темпової, фактурної,
технічної.

Деякі

п’єси,

написані

у

простій

тричастинній

формі

з

контрастними серединами, містять у собі й тематичний контраст. Таким
чином, композитор продовжує західноєвропейську традицію, поєднуючи в
одній збірці етюди-вправи та художні етюди, як це робили, наприклад,
визнані майстри епохи романтизму – Г. Венявський, А. В’єтан. Етюд на межі
ХХ – ХХІ століть демонструє динаміку жанрово-стильового розвитку. Автор,
спираючись на жанрову модель етюду, використовуючи його типологічні
особливості, створює п’єси, що увібрали в себе ознаки спорідненого жанру, в
даному випадку – капрису.
Прикладом концертного твору може бути «Каприс для скрипки соло»
М. Скорика. Працюючи над створенням п’єси другого типу нашої
класифікації, композитор, перш за все, має враховувати особливості
психології слухача. У процесі сприйняття ним твору найважливіше значення
мають

–

зіставлення

яскрава
тем,

образність,
фактурні

деталізована динаміка.

харáктерність,

переключення

наявність

контрастного

різноманітна

артикуляція,
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Каприс

М. Скорика

написаний

у

варіантно-фазовій

формі

з

контрастними тематичними вкрапленнями16. У побудові форми цілого автор
залишився вірним традиції жанру, він створив вільну композицію, засновану
на варіантному принципу розвитку початкового тематичного матеріалу.
Схематично це виглядає так:
А

А1

А2

Coda

Тема Варіант теми Другий варіант теми Presto з елементами репризи
Декламаційного складу тема капрису звучить вельми експресивно та
напружено в a-moll на ƒ. Напруга досягається завдяки альтераціям нестійких
щаблів, декламація ж – численними акцентами у сполученні зі штрихом
détashé. Кожна фаза розвитку є яскравим варіантом теми, – то декламаційнонапруженим, то, як у варіанті А1, – з контрастним ліричним елементом. Його
автор повторює у розділі двічі у незмінному вигляді, що також спрямовано
на утримання слухацької уваги. Як стверджує Є. Назайкінський, точне
повторення в музиці, наприклад реприза, створює у слухача «радість
упізнавання» [177, с. 122].
Віртуозність

у

творі

втілена

у

постійній

зміні

артикуляції,

нагромадженні технічних труднощів (акорди, подвійні ноти, гамо- й
арпеджіо-подібні пасажі, тремоло та pizzicato у партії лівої руки, складні
хроматичні інтервали, варіантно-ритмічні перетворення теми, варіантнофактурний розвиток). Динамічні контрасти на межі та в середині розділів
варіюються в межах від p до ƒƒ. Автор використовує також харáктерні
контрасти, наприклад, у розділі А2: dolce – pesante. Отже, всі застосовані
композитором віртуозні засоби розвитку сприяють створенню п’єси з
яскравою примхливою образністю. В межах розвитку одного тематичного
матеріалу гранично виявляють себе контрастні елементи, які базуються на
16

Термін пропонує О. Верба [35]. Варіантно-фазову форму вона розуміє як взаємодією
варіантного і наскрізного принципів розвитку, що характеризується масштабною
асиметрією. Скріплюючим елементом є інтонаційна драматургія та сюжетна логіка
розвитку.
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яскравій зміні фактури, технічних засобів, динаміки. Автор демонструє
віртуозність в тематичній розробці початкового тематичного матеріалу:
максимальний

розвиток

звуковисотного,

артикуляційного,

темброво-

регістрового та метроритмічного параметрів теми.
Прикладом капричіо як програмної віртуозної п’єси є «Слов’янське
капричіо» Л. Колодуба для скрипки та фортепіано. Твір написаний у
варіантній формі, складові частини якої побудовані за принципом контрасту.
Починається каприччіо одноголосним звучанням скрипки соло в темпі Lento
(такти 1 – 15). Епізод Lento виконує в цьому творі функцію вступу. У ньому
закладене тематичне зерно, котре «проростає» протягом всієї п’єси. Тема, що
побудована на основі секундової наспівки та її варіантного розвитку, має
народно-пісенну основу й яскраво виражений національний колорит (ц. 1) –
саме несиметрична побудова теми та перемінний розмір притаманні
слов’янській народній музиці. Акомпанемент фортепіано у даному випадку
виконує функцію гармонічного оформлення у вигляді сталих акордів
нетерцевої побудови з інтервалом секунди у середині: секундова інтонація,
закладена у вступі, перейшла у гармонічну вертикаль фортепіанної фактури
(такти 16 – 29). У другому проведенні теми (такти 30 – 42) з’являється
квартова інтонація (низхідні інтервали у скрипки та у фортепіано), що
передує епізоду, різко контрастному попередньому розвитку. Зміна темпу на
Molto vivace сприяє набуттю темі, що проходить у скрипки, чітко вираженого
танцювального характеру, який підкреслюють відривчасті акорди фортепіано
з акцентами на ƒƒ. У подальшому скрипкова фактура також обтяжується
акордами (ц. 5). Тематичний розвиток відбувається на основі варіантного
проростання (за В. Бобровським), і на цій основі виникають нові теми,
контрастні основній. Наприклад, у ц. 9 проведення теми схоже з початковим,
а

наступний

епізод

є

контрастним.

Секундово-квартова

інтонація

переміщується в партію фортепіано. Фігураційне викладення фактури та
остинатне повторення однієї мелодико-ритмічної формули додає музиці
нового відтінку – неспокійного, несталого. В партії скрипки в той же час
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з’являються висхідні квартові ходи, що чергуються з низхідними у штриху
ricochet. Варіантне перетворення квартової інтонації (ц. 17) відбувається
завдяки репетиціям на нижній ноті виcхідної кварти також у сполученні зі
штрихом ricochet.
Схований в нижньому голосі скрипкової партії, викладеної подвійними
нотами, черговий варіант теми експресивно звучить на ƒƒ (ц. 18). Подальше
повнозвучне проведення теми відбувається в партії фортепіано. Поступово
фігураційний рух переходить в партію скрипки, а фортепіано акомпанує
короткими синкопованими остинатними нотами в нюансі ppp спочатку в
октавному викладенні, а далі – тризвуками та, нарешті, повноцінними
багатозвучними акордами на постійному crescendо (ц. 24), нагадуючи
попередній розвиток музичного матеріалу (ц. 11). В кульмінації – Pesante
(ц. 26) – тема набуває вигляду віддаленого від свого первинного викладення.
Її звучання за всіма параметрами відрізняється від початкового. Тема
отримує

максимально

експресивний

характер

завдяки

арпеджованим

широким акордам на ƒƒ, акцентам, синкопованому ритму, кластерним
акордовим структурам в партії фортепіано та регістровому розширенню
фактури. Вона звучить монументально та вагомо. У той же час виявляється її
тематична
утворенням

спорідненість
–

з

первинним

секундово-квартовими

інтонаційно-конструктивним
побудовами.

Контрастна

у

співвідношенні з первинною – завдяки варіантному розвиткові, кульмінація
сприймається як його логічний підсумок, заснований на тематичному
проростанні.
Виклад

теми

після

кульмінації

максимально наближається до

початкового (ц. 1). Вона звучить у партії скрипки у нюансі pp, у
приглушеному мерехтливому тембрі sul tasto як спогад, на фоні розрідженої
фортепіанної фактури. Автор надає архаїчній наспівці власної трактовки
засобами сучасного музичного мовлення, зокрема, – політональністю.
Примхливий, неочікуваний характер розвитку капричіо підкреслює
закінчення п’єси (Tempo I, останні 7 тактів). У партії скрипки висхідний
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тріольний рух закінчується ствердженням на ƒƒ початкової секундової
інтонації.
Отже, «Слов’янське капричіо» Л. Колодуба – інструментальна п’єса
вільної форми та фантазійного, мінливого характеру, з типовою для жанру
капрису примхливою зміною епізодів і настрою. Проведений аналіз сприяв
виявленню та аргументації жанрових ознак капрису – віртуозності та
відкритості, що убачається у вільних переходах від одного розділу до іншого.
Непередбачуваність та примхливість вказаного жанру підкреслені широким
використанням контрастних зіставлень динаміки (від pp до ƒƒ), фактури
(одно- та двоголосність, акорди, фігурації), артикуляції, тембрів (регістрова
різноманітність, прийоми sul tasto, sul ponticello, флажолети), штрихів
(détaché, sautillé, ricochet, дубль-штрих). Використовуючи принцип варіантної
техніки письма, автор максимально розвиває невелике тематичне зерно,
вибудовує виразні музичні теми, доводячи їх до найвищого ступеня
експресії. Жанр капрису не є суворо регламентованим, що надає можливість
композитору та виконавцю виявити власну творчу фантазію.
Таким чином, нами розглянуто три різновиди етюдів і каприсів, що
дозволило зробити наступні узагальнення. Обидва жанри мають свою
жанрово-стильову динаміку розвитку, тісно переплетену та поєднану
чималою кількістю спільних рис. Насамперед, це – віртуозність. Втім, каприс
більш змістовний та художньо привабливий жанр, до якого у цій якості
наближається концертний етюд.
Етюд – п’єса, що, переважно, націлена на розвиток певних технічних
навичок та заснована на одній мелодико-ритмічній формулі. Такі ж ознаки
притаманні й капричіо, хоча вони можуть будуватися на основі тематичного
контрасту. Для етюдів найбільш характерним є фактурна та темпова
одноманітність, чітке формоутворення, каприси ж в цілому мають більшу
художню спрямованість, імпровізаційність, демонструють різноманітність
форм та змісту (тричастинна форма, з рисами рондо, варіаційна, варіантна
тощо).
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В деякій мірі етюд і каприс мають різне призначення. Вони можуть
відрізнятися формою та змістом. Поєднує ж їх віртуозна спрямованість
музики, відносно невеликі розміри, та головне – що і етюд, і каприс можуть
водночас використовуватися виконавцями як технічна вправа і як концертна,
художньо-змістовна, яскрава віртуозна п’єса.
Українські композитори, працюючи у жанрах художнього етюду та
капрису, створили зразки, подібні за специфічними властивостями до етюдів
та каприсів західноєвропейської традиції, до творчості таких композиторів як
А. В’єтан, Г. Венявський, Н. Паганіні. Одначе, у творчості вітчизняних
митців ці жанри набувають власних характерних рис, що найбільш яскраво
виявилось у п’єсах художньої спрямованості з їх відчутною опорою на
народний слов’янський, зокрема, український мелос, який іноді відбивається
й у програмному задумі.
На сучасному етапі розвитку скрипкової мініатюри в українській
музиці жанри етюду та капрису представлені досить широко та різноманітно.
Вони виступають і як твори для навчальних цілей, і як концертні п’єси. Але
специфіка цих жанрів у творчості українських авторів здебільшого
характеризується

концертною

спрямованістю.

Саме

в

цих

п’єсах,

призначених для блискучого, яскравого виконання, музиканту надається
шанс продемонструвати власні технічні можливості, які повинні бути
спрямовані не стільки на вирішення складних віртуозних завдань, скільки на
розкриття художнього змісту твору.
2.1.4. Жанр інтермецо як пролонгація романтичних традицій у творчості
українських митців
У творчості вітчизняних композиторів у жанрі скрипкової мініатюри
певне місце посідає інтермецо, до якого зверталися О. Гнатовська,
В. Гомоляка, Г. Жуковський, О. Ківа, С. Колобков та Л. Шукайло.
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Этимологія слова інтермецо відноситься до італійських та латинських
коренів, що означають «проміжний», «серединний» [80, с. 214]. Втім, надані
визначення правомірні лише в тому разі, якщо інтермецо є частиною більш
крупної форми – опери або циклічного інструментального твору, де вони,
дійсно, є розділами, котрі виконують проміжні функції17.
В іншому значенні термін «інтермецо» застосовується у відношенні до
італійської опери кінця ХVII – початку ХVIII століть, коли так називали
невелику виставу розважального характеру з персонажами народного типу,
чиї походження сильно відрізняються від «високих» почуттів героїв
«серйозної» опери. Ці «інтермецо» мали великий успіх у публіки і
виконувались як між актами опери, так і окремо («Служниця-пані»
Дж. Перголезі), що послугувало основою жанру комічної опери.
Інтермецо як самостійний жанр інструментальної музики вперше
з’являється у творчості Р. Шумана (фортепіанні інтермецо ор. 4). Далі п’єси з
такою жанровою назвою стали писати й інші автори – Й. Брамс (цикли
«Інтермецо» орus 76, 117), К. Лядов, М. Регер. Їх мініатюри мають повний
комплекс композиційних та драматургічних рис, притаманних творам малої
форми. Жанровий тип «інтермецо» сформований у творчості Р. Шумана і
Й. Брамса, передбачає і наявність ліричного героя, що виявляється у
картинності, суб’єктивності висловлювання та оповідальності тону. Загалом,
романтичному інтермецо не притаманна драматичність.
В цілому, українські композитори зберігають традиції жанру,
сформовані у романтичну епоху, що відбивається у семантиці, а саме – типі
інтонування, виборі артикуляційного комплексу, синтаксичних особливостей
тощо. Характер інтерпретації цієї музики, безумовно, має бути пов’язаний з
індивідуальними стилістичними установками кожного з композиторів.
Згадаємо, зокрема, опери М. Римського-Корсакова «Царева наречена», А. Берга «Лулу»,
фортепіанний Квінтет Й. Брамса g-moll, Концерт для фортепіано з оркестром та скерцо з
Сонати для фортепіано опус 11 Р. Шумана, симфонічну картину «Карелія» Я. Сібеліуса
тощо. В опері інтермедії виконуються між розділами твору зазвичай для того, щоб
зазначити розрив у часі дії що передувала, та наступної, або заповнити паузу, необхідну
для зміни декорацій, як, наприклад, П. Масканьї «Сільська честь».
17
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Інтермецо Г. Жуковського входить до циклу з чотирьох п’єс (Бурлеска
– Інтермецо – Вальс-ноктюрн та Вальс-фантазія). Втім, при, здавалося б, ясно
вираженій у даному випадку функції інтермецо як «вставного номеру», риси
музичного

висловлювання

в

цій

мініатюрі

вказують

на

глибину

композиторського задуму та значущість змісту, втіленого автором у музиці,
що переростає рамки простої «інтермедійності». П’єса написана у
тричастинній

формі

з

серединою

розвиваючого

типу

та

ознаками

монотематичного розвитку.
Ритмо-інтонаційні фрагменти майбутньої теми позначені у короткому
фортепіанному вступі. Триразове проведення теми у першому розділі
відзначене драматичним наскрізним розвитком. Драматизації образу сприяє
рухомий тональний план, напружений діалог скрипки і фортепіано. Фактура
їх партій пронизана почерговим проведенням теми та її фрагментів, причому
автор чітко диференціює звучання верхнього і нижнього регістрів у партії
фортепіано. Такий трирівневий виклад нагадує принцип викладу матеріалу в
оркестровій партитурі, що застосовується в розробних розділах форми. Його
використання додає інтермецо драматичного колориту, який доповнюється
активним розвитком теми – з’являються фігураційні хроматичні пасажі,
тріолі, широке регістрове розшарування фактури.
При третьому проведенні теми в басовому регістрі в партії скрипки
з’являються витончені звукозображальні зльоти шістнадцятими («спів
птахів»), нагадуючи пасторальні симфонічні картини. Поява скрипкової теми
в репризі проходить в усіченому вигляді і більш інтимному, приглушеному
звучанні.
Стилістика

викладення

та

інтонаційне

коріння

основної

теми

відсилають нас до російської пісенності (чергування широких інтервальних
ходів та пощаблевого руху в мелодії, натуральний мінор як панівний лад,
арпеджіовані акорди у супроводі, котрі нагадують «перебори» гуслів).
Особливість реалізації авторського задуму в інтермецо убачається у
сприйнятті композитором партій фортепіано і скрипки як єдиного організму.
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Весь музично-драматичний розвиток у цій п’єсі заснований на проведенні
теми та її фрагментів почергово кожним з інструментів. Напружений діалог
учасників ансамблю дозволяє визначити тип даного Інтермецо як лірикодраматичний, що підтверджують постійні темпові зміни: poco con moto, pi
mosso,

agitato,

poco

meno

mosso,

pochissimo

pi

mosso,

в

яких

віддзеркалюються найтонкіші градації загального драматично-схвильованого
настрою.
Інтермецо В. Гомоляки належить до моторних п’єс танцювального
характеру. Установка на вальсовість заявляє про себе на самому початку
п’єси та зберігається до кінця, що проявляється у фактурі акомпанемента.
Два такти вступу задають темпоритм мініатюри, тональність F-dur і фактуру
твору. Тема викладена у першій частині у нюансі mp. Вона має м’яку
пунктирну

акцентуацію

і

прикрашена

секундовими

пасажами,

що

кружляються. Традиційні жанрові орієнтації чітко визначені простою
тричастинною формою п’єси з контрастною серединою (цифра 2), яка
контрастує, перш за все, зміною ладотональності (d-moll) і спрямованістю
руху мелодії: якщо в першій частині мелодія поступово піднімалася, то у
другій вона сходить вниз від своєї верхньої крапки. Контраст пом’якшений
тим, що фактура супроводу кардинально не змінюється, хоча і стає
прозорішою. Реприза (цифра 3) повертає тональність F-dur і основний
танцювальний образ. На відміну від першої, третя частина звучить в
динамічному нюансі mƒ, а завершується на ƒƒ. Така чітка, майже лінійна
динамічна спрямованість до кульмінації у фіналі не руйнує початковий
вальсовий монообраз, а вказує на традиції блискучих віденських вальсів.
Інтермецо С. Колобкова (ор. 11) є міні-циклом, складеним з двох
мініатюр. Перша має речитативно-декламаційний характер. Основна тема
звучить на фоні витриманих інтервалів та акордів у партії фортепіано і
вирізняється ламаною мелодичною лінією, в якій чергується пощаблевість з
яскравими інтонаційними ходами на висхідну чисту та зменшену кварту,
сексту. В темі закладена фактурна подвійність: при явному гомофонно-
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гармонійному викладі з розділенням функцій на мелодію і супровід, відразу
ж відчувається і поліфонічність (голоси вступають по черзі, спочатку терція у
фортепіано, потім мелодія у скрипки, потім підключається нижній голос у
фортепіано). Ця подвійність зберігається і далі: нарочисто чіткі «стовпи»
тризвуків і септакордів відразу ж «розтушовуються» безліччю тематичних
мотивів, які, переплітаючись в голосах, перехрещуються. Поліфонічний
виклад поєднується також з монодичним складом (цифра 1) – стрічкове
голосоведіння в партії фортепіано з подвоєнням через дві октави передує
звучанню наступної теми (цифра 2). Вона не є контрастною і зберігає
стилістику початкового викладу. У цифрі 3 ритмічно змінені інтонації першої
теми з’являються в обох інструментальних партіях (цифри 3 та 4).
Відносно тонального плану відзначимо: композитор не виписує знаки у
ключі. Проте на початку виникає відчуття h-moll, яке порушується при
проведенні другої теми, а в цифрі 4 явно відчувається c-moll. Бемольна сфера
ще більш затемнює гармонічний колорит твору. Інтонації другої теми
виникають у e-moll (цифра 5), після чого слідує її контрапунктична розробка
в партіях скрипки і фортепіано. Зміна звучання теми підкреслена
композитором зміною ладотональності E-dur на e-moll. Відбувається
накладення гармонічних планів скрипкової партії, де рух йде по звуках
тризвуку h-moll, на фортепіанну з її мерехтінням E-dur – e-moll. Цей розділ
відзначений в драматургічному плані Інтермецо своєю поліфонічною
логікою, яка на основі динамічного crescendo створює напругу, близьку
кульмінаціям у повільних частинах творів Д. Шостаковича. Підсилюють
враження катастрофічності й приреченості монологічного вислову епізод
Andante (цифра 7), з фрагментами теми, що перериваються паузами, і
наступний епізод Lento (всього чотири ноти цілою тривалістю на ppp у партії
фортепіано). Повторення інтонацій другої теми у фортепіано і скрипки ніби
сповільнює рух (цілі й половинні ноти в обох партіях) і готує чітке звучання
міксолідійського ладу. Повернення першої теми відбувається в партії
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фортепіано майже в первинному, найбільш цілісному вигляді. Скрипці лише
доручений фінальний пощаблевий хроматичний зліт (h малої октави – h3).
Мініатюра op. 11 є зразком стилізації інтермецо. Жанрово-стильова
трансформація чітко виявилась, зокрема, у поліфонізації фактури, що
викликає асоціації з музикою Й. С. Баха і Д. Шостаковича, частково –
Й. Брамса, особливо з пізніми інтермецо ор. 117. Слід відзначити також
темповий контраст – від Allegro ma non troppo до Lento. Наявність двох
контрастних тем вказує на присутність сонатної логіки. Убачається й контур
концентричної форми з оссю симетрії в епізоді Lento і наступним
проведенням основних тем у зворотному порядку. Таке ускладнення
композиції і драматургії інтермецо є свідоцтвом розширення меж цього
жанру у другій половині ХХ століття.
Концептуальність Інтермецо орus 11 С. Колобкова виявляється при
розгляданні циклу як цілого. Перше Інтермецо має складну форму з
наскрізним тематичним розвитком у сполученні з ускладненою гармонічною
логікою. На думку автора дослідження, перше інтермецо циклу слід
розглядати як певну аналогію концертного жанру або крупного циклу, де
обов’язковою умовою була присутність хоча б однієї складної за формою та
драматично насиченої частини. У другій мініатюрі можна прослідкувати
аналогію з ліричною частиною сонатно-симфонічного циклу, вона скромніша
за змістом, проста за формою, в ній підкреслюється камерність звучання.
Попри те, що композитор і тут використовує поліфонічну техніку письма,
функціонально-гармонічна логіка у цьому Інтермецо виявлена ясніше. З
погляду формоутворення ця мініатюра носить риси тричастинності. Перша
частина (А) побудована на темі, яку за більш швидкого темпу можна було б
визначити як танцювальну (розмір 6/8 і тарантельний ритм). Партія скрипки,
безумовно, домінує, але тема, в цілому, складається з трьох самостійних
голосів: три лінії, які одночасно розвиваються і передують кульмінації, де
два голоси супроводу, нарешті, утворюють акордову структуру. Вичерпавши
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себе, мелодичні лінії «скочуються» вниз. Після фермати починається друга
частина, позначена зміною темпу і розміру.
Фактурний виклад другої частини (В) Meno mosso контрастує
попередньому звучанню: на витриманих гармоніях (фортепіано) звучать
репетиційні інтонації. Для цього розділу характерні досить часті зміни метра
(4/8, 2/8), використання в партії скрипки прийому pizziсato. Функція частини
В, швидше, перехідна, про що свідчить розірвана мелодична лінія (обривки
інтонацій) і мерехтлива гармонія (чергування тризвуку D-dur і дисонантне
співзвуччя з основою d-moll). В цілому, на динаміці від p до pp створюється
образ тиші.
У частині С (

mosso) повертається рух 6/8. У новій тональності в

партії фортепіано, а потім у скрипки виникає перша тема (А), проте з
моменту вступу скрипки дещо змінюється зовнішність супроводу – низхідні
октавні ходи в басу на слабкій долі. Схвильоване романтичне звучання
органічно поєднується з розвитком теми. Кульмінаційний зліт цього разу
набагато драматичніший: схвильований речитатив скрипки знову примушує
пригадати яскраві романтичні сторінки.
Таким чином, хоча тематичний матеріал в цій частині заснований на
первинній темі, він яскраво відрізняється від її проведення в першій частині,
оскільки поміщений в нові стильові і тональні умови. В цілому, в драматургії
Інтермецо ми розглядаємо його як середню частину. З поверненням Tempo I
початкова тема знову звучить в основній тональності, але вона скорочена і
звучить прозоріше. У наступному розділі буквально повторюється тема В.
Одначе, композитор змінює темп (Adagio), що в поєднанні з динамікою pp і
прийомом pizzicato надає цьому розділу значення коди.
Таким чином, Інтермецо С. Колобкова ор. 11 є прикладом циклу із
складними внутрішніми зв’язками, що стосуються тематичних, гармонічних
та драматургічних ліній розвитку. Велику роль у тематичному розвитку
відіграють поліфонічні прийоми.
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Об’єднані в цикл і два Інтермецо О. Ківи. Між ними існують приховані
тематичні зв’язки: в обох п’єсах присутні характерні секундові інтонації у
різноманітних варіантах. Як і в кожній стилізації, автор також синтезує різні
жанрово-стилістичні ознаки. Так, в Інтермецо ғ 1 на межах розділів
з’являються яскраві експресивні та віртуозні сольні каденційні звороти, котрі
надають мініатюрі концертні риси. Композитор апелює до традицій сольних
інструментальних концертів епохи бароко або класицизму з їх завданням
показати віртуозні можливості соліста. Форма інтермецо – концентрична
(АВСВ1А1) Ускладненню форми сприяють варіаційність, на якій заснований
розвиток другої теми (В), та розробковий характер викладення, притаманний
темі А. Привертає увагу властиве музиці ХХ століття гармонічне рішення.
Інтермецо починається з явним відчуттям ладу G, але при тонічному
органному пункті композитор довгий час не використовує VII щабель, а
лише роздвоює його (f-moll, услід fis-moll). Більш експресивною мелодичну
лінію в партії скрипки роблять хроматизми, що виникають у зв’язку з
альтерацією VI, II і IV щаблів.
У

вступі

Інтермецо

№2

зароджуються

інтонаційні

елементи

майбутньої теми – у гармонічному супроводі постійно повторюється інтервал
c-es, в якому сконцентровані опорні тони мелодичного розвитку всієї п’єси.
У першій темі розділу А об’єднуються кружляння мелодії скрипки і
гармонічний супровід фортепіано (великі мажорні септакорди). Коріння
інтонації цієї теми – в темі А першої мініатюри, що вказує на єдину
інтонаційну

основу

циклу

Інтермецо.

Розділ

В

має

характерний

синкопований ритмічний малюнок у партії скрипки. Фортепіано виконує
функцію гармонічного фону, в якому відбувається зіставлення тональностей
Des-dur – as-moll – Es-dur, далі C-dur, f-moll. У даному розділі партія скрипки
не розглядається як солюючий інструмент. Вони діють у нерозділимій
єдності з фортепіано. Подальший розвиток синкопована тема з розділу В
отримує в розділі С. Перенесений в басовий голос, характерний ритм набуває
загрозливого звучання. Більш напруженими у цьому епізоді стають і
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секундові інтонації, що звучали раніше у розділі А. У репризі тематичний
матеріал синтезується: в контур основної теми (А1) вплітаються ритмічні
перебивки з теми В – у партії фортепіано звучать синкоповані акорди, згадані
вище секундові інтонації з’являються знову, але в прискореному русі.
Таким чином, в циклі «Інтермецо» О. Ківи можемо відзначити деякі
нові риси, у порівнянні з попередніми прикладами даного жанру в
українській музиці: наявність лейтінтонації секунди, симбіоз рис мініатюри
та крупних концертних жанрів (включення віртуозних сольних каденцій в
Інтермецо ғ 1). З точки зору інтерпретації «Інтермецо» є достатньо
складними

та дозволяють виконавцеві продемонструвати

всю свою

професійну майстерність – від кантилени до віртуозних пасажів.
Інтермецо О. Гнатовської повертає скрипці роль носія мелодичного
початку. Форма Інтермецо виходить за рамки складної тричастинної – в ній
присутні риси рондальності. Схематично вона виглядає як: А В А1 С А2 В1 А3
(кода на матеріалі С).
Розділ А починається яскравою мелодією декламаційного складу в
партії

скрипки.

Фактура

супроводу

складається

з

послідовностей

функціонально невизначених кластерних співзвуч, рівномірний рух яких
переривається паузами. Більш схвильований за емоціональним складом
новий розділ В (poco pi mosso), який передує кульмінаційному проведенню
теми з розділу А (реприза першого розділу). Вершину кульмінації складають
дві декламаційні фрази скрипки, що розділені двотактовими акордовими
послідовностями фортепіано.
У розділі С (poco sostenuto) фактура розподіляється на два пласти: в
партії фортепіано – напружені секундові інтонації та зменшені інтервали; в
партії скрипки – легкі пасажі шістнадцятими, засновані на широких
інтервалах та хроматичних інтонаційних ходах. Триразове проведення теми
розділу С передує репризі теми А (епізод dolce – А2). Її, в свою чергу, змінює
варіант теми В, що набуває в даному епізоді рис розробковості (Pi mosso –
В1). Напружений тематичний розвиток обох партій передує яскравій
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кульмінації всього Інтермецо. На вершині цієї кульмінації, яка звучить у
нюансі ƒƒ на фоні кластерного арпеджованого «зависаючого» акорду в партії
фортепіано, починається реприза (А3). Початкова тема репризи (такт 78)
фактурно «обтяжена» як у партії скрипки (інтервальні ланцюжки), так і в
партії фортепіано (багатозвучні акордові вертикалі). Кульмінація ніби
«вичерпується», зводячи динамічну напругу до звучання рр. Кода (такт 94)
побудована на темі середнього розділу (С), якою і закінчується твір,
підкреслюючи її значимість у драматургії мініатюри. Отже, Інтермецо
О. Гнатовської втілює підхід до даного жанру, що відповідає ідейним
установкам сучасної музики, – залишаючись мініатюрою, твір насичується
активним тематичним розвитком, заснованим на варіантному перетворенні
первісної

інтонаційної

ідеї,

і

в

результаті

набуває

концептуальної

масштабності та значущості.
Інтермецо Л. Шукайло написане у простій тричастинній формі,
ускладненій наскрізним розвитком та рисами монотематизму. Тональний
план також зрозумілий (d-moll – c-moll – d-moll). Тема (А) проростає з
короткого мелодичного «зерна»: дві висхідні зчеплені між собою квартові
інтонації відразу ж «розкручуються» в безперервний мелодичний потік. У
фортепіанному викладі характер теми дещо змінюється – їй додає об’ємного
звучання унісон в квінтдеціму на крещендо. Розділ В (p

mosso) є серединою

розвиваючого типу – це, немов, наступна «хвиля» в розвитку теми. Майже з
перших тактів розділу виникає поліфонічний вступ голосів (з інтервалом в
1/2 такта) і певний час така лінеарність зберігається. Голоси в партії
фортепіано далеко стоять один від одного, ще більш диференціюючи
звучання на декілька пластів.
Поступово рух «закручується»: безперервність розвитку мелодичної
лінії розділена композитором між партіями скрипки і фортепіано, які
почергово перехоплюють ініціативу. Кульмінаційний момент готується
поступовим охопленням все більшого діапазону, високим регістром скрипки.
Особливо напружено звучить епізод rubato, де речитатив скрипки звучить на
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фоні витриманих акордів фортепіано. Кульмінація у репризі (А1) нагадує про
романтичні традиції оформлення аналогічних епізодів лістовського плану –
тема, що проводиться в октавний унісон, дублюється в три голоси і охоплює
в своєму мелодичному розвитку (в партії скрипки) дві октави. В репризі
витримується початковий d-moll, але у фіналі в завершенні виникає
несподівана тональна фарба – cis-moll.
Інтермецо пронизує яскраво виражена лірико-драматична лінія.
Пісенно-декламаційний тематизм, притаманний стилю композитора, у даній
мініатюрі побудований на зміні інтервальних рухів чистої кварти, малої та
великої септими, котрі змінюють напружені каскади секунд.
П’єса відзначена рівноправністю скрипкової та фортепіанної партій,
поліфонічністю

фортепіанної

фактури.

виявляється

розширенні

тонально-гармонічних

альтерованих

у

тонів,

переченні,

Сучасний

сміливих

гармонічний
зв’язків,

модуляційних

стиль

уведенні
зрушеннях

(наприклад, заключний вихід в cis-moll).
Отже, визначимо жанрові ознаки, що є характерними для скрипкових
інтермецо, написаних українськими композиторами ХХ століття:
– репрезентативність: показ (викладення) думки-образу превалює над її
розвитком;
– індивідуалізація музичного образу (втілена в яскравих тематичних
формулах);
– перевага малих форм (проста тричастинна, рідше – рондо, складна
тричастинна тощо);
– камерний тип мислення (укрупнення кожної інтонації, деталізація
музично-тематичного процесу);
– одноафектність, і, як наслідок, монодраматургія.
У

скрипкових

інтермецо

українських

композиторів

збереглись

установки на ліричний тип світоспоглядання, що походить від романтичної
традиції, в надрах якої інтермецо сформувалося як самостійний жанр. У той
же

час,

представлені

зразки

стилізацій

вказують

на

використання
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вітчизняними митцями музичних інновацій ХХ століття, з його напруженими
духовними пошуками.
Резюмуючи аналіз вище наведених інтермецо, можна відзначити два
основних підходи українських композиторів до даного жанру. Так, традицію
Л. Ревуцького, що втілив архетип інтермецо як інтермедійного жанру,
котрому притаманна перевага експозиційності над розвитком і відсутність
складних драматургічних процесів, продовжили Г. Жуковський, якого
приваблював

у

жанрі

ліричний

пісенно-декламаційний

початок,

і

В. Гомоляка, сприймавший інтермецо як мініатюру на танцювальній основі.
Інтермецо із рисами традиційності не вирізняються занадто складним
змістовним навантаженням, зберігаючи свою початкову функцію проміжної
ланки, своєрідного емоційного релаксу. Для таких інтермецо характерна
камерність висловлювання, простота та ясність структури.
Інша жанрова модель інтермецо присутня у п’єсах О. Гнатовської,
О. Ківи, С. Колобкова, Л. Шукайло. Їх мініатюри насичені наскрізним
розвитком, що обумовлює різного роду змінення у початковому тематизмі.
Особливою змістовною насиченістю вирізняються інтермецо С. Колобкова, в
котрих відчутні відголоски різних історичних епох, зокрема, бароко, та
О. Ківи, який використовує здобутки барочного та класичного концертного
інструменталізму. Такі інтермецо несуть у собі виразні ознаки жанрової
трансформації,

що

притаманні

музичній

культурі

другої

половини

ХХ століття.
2.1.5. Мініатюри на основі інструменталізації вокальних жарнрів
У музиці досліджуваного нами періоду спостерігається тенденція до
інструменталізації вокальних жанрів, про що свідчить, наприклад, поява
таких

творів,

як

«Аріозо

для

скрипки

у

супроводі

фортепіано»

М. Кармінського, численні романси для скрипки з фортепіано, елегії,
колискові, різноманітні програмні й не програмні пісні та наспіви.
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П’єса М. Кармінського «Аріозо» для скрипки у супроводі фортепіано»
(1994) має жанрову основу елегії – схвильованого ліричного співу. Особливої
харáктерності мініатюра набуває завдяки баркарольному синкопованому
акомпанементу. У назві п’єси автор не випадково зазначив «у супроводі
фортепіано», з яким скрипка перебуває у безперервному діалозі. Варіантнофазова форма твору складається з п’яти побудов: перша виконує
експозиційну функцію, а п’ята – репризну (повернення до основної
тональності cis-moll, тонічного органного пункту в партії фортепіано і
точного

повторення

початку

теми).

Розвиток

художнього

образу

характеризується цілеспрямованим рухом до кульмінації, де драматичний
елемент підкреслений тональністю e-moll і звучанням скрипки у нюансі ƒƒ в
октавному викладенні. Третя й четверта фази-побудови є кульмінацією
«Аріозо» і виконуються за авторською ремаркою con passione pi agitato.
П’єса звучить лірично, розспівано: виразність теми підкреслюють
альтеровані звуки, створюючи емоційний тон

висловлювання. Його

доповнює і розвиває фортепіано, розширена акомпануюча функція якого
активно сприяє розкриттю художнього образу твору. Загалом, партія
фортепіано не контрастує із скрипковою. На кульмінації та у найбільш
напружених моментах фортепіано виконує підтримуючу роль шляхом
октавного дублювання скрипкової партії. Прослідковуються елементи
ритмічної і неточної мелодичної імітації, які поліфонізують фактуру дуету
скрипки і фортепіано.
Інструменталізація вокальних жанрів у скрипковій мініатюрі виявилась
також і у жанрі романсу, що традиційно був камерно-вокальним твором для
голосу з інструментальним супроводом. Так називали іспанську пісню (iсп.
Romance). Безпосередні попередники романсу – вокальні підтекстовки
танцювальних форм – менуетів, сіціліан [32, 695]. Розвиток романсу як
жанру почався у другій половині XVІІІ століття у творчості німецьких,
французьких та російських композиторів і набув розквіту в епоху
романтизму. Серед жанрових різновидів романсу – балада, елегiя, баркарола,
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романс в танцювальних ритмах тощо. Їх можна класифікувати, наприклад, за
образним змістом, що охоплює побутовий, ліричний, психологічний типи
романсів, а також романс-театральна сценка, романс, наближений до оперної
арiï, з симфонізованим розвитком [32, 696]. Існують романси з яскраво
вираженим національним колоритом. Романси, в котрих фортепіанна партія
максимально самостійна та образна, складають особливий жанр – романспрелюдія. Деякі з наданих різновидів можуть поєднуватись в межах одного
музичного твору.
Як відомо, на композиційну побудову романсу суттєво впливає зв’язок
з текстом. Для типу романсів «вірші з музикою» [32, 696] характерна
періодичність, квадратність, регулярна ритміка. У тому разі, коли
композитори звертаються до текстів, написаних вільним віршем, або прозою,
виникають твори, для яких структурна симетрія не є типовою. Важливою
стає музичномовна інтонація. Такий тип романсу визначений як «проза з
музикою» [32, 696].
Інструментальний романс, що виник на межі XVІІІ – XІX століть,
першим впровадив у скрипкову музику відомий французький скрипаль,
педагог та композитор П. Гавіньє (1728 – 1800). Саме цей твір приніс йому
ще у юні літа славу композитора. Найвідомішими є два романси
Л. ван Бетховена для скрипки з оркестром. Численні романси для скрипки
з’явились у творчості видатних композиторів-скрипалів – М. Афанасьєва,
Г. Венявського, Ф. Риса, П. Сарасате. Їх естафету підхопили А. Рубінштейн,
С. Рахманінов, С. Свенсен, М. Регер, К. Сіндінг та інші. Серед творів для
скрипки українських композиторів кінця XΙX – першої половини XX століття
у цьому жанрі найбільш відомими є авторський переклад Романсу для
фортепіано М. Лисенка, транскрипції вокальних романсів В. Косенка –
«Соловей», та К. Стеценка - «Дивлюсь я на яснії зорі» І. Добржинця.
Як і вокальні романси, скрипкові твори у цьому жанрі розподіляються
на кілька різновидів – ліричні, психологічні, з елементами фольклору.
Елементи цих різновидів нерідко співіснують разом. У проаналізованих
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інструментальних творах визначились такі різновиди ліричного романсу, як
лірико-психологічний, лірико-драматичний, а також ті, що можна віднести до
інтимної лірики.
Зразком останнього є, наприклад, твір А. Кос-Анатольського (1950).
Романс написаний у простій тричастинній формі, у тональності E-dur. Коло
емоцій виявляється вже у невеликому фортепіанному вступі. Арпеджовані
акорди у нюансі ƒ створюють характер захоплення, радості. Мелодичний хід
в басу у віолончельному регістрі на diminuendo, за два такти до вступу
скрипки,

асоціюється

з

інтимним

декламаційним

висловлюванням.

Особливої виразності додає ритмічне уповільнення з авторськими ремарками
фермати та rallentando. Головне «зерно» теми першого розділу базується на
інтонаціях висхідної сексти та зменшеної квінти у нюансі p і пунктирному
ритмі. Висхідна секста – це суто «романсовий», елегічний інтервал, тритон
же додає емоційної напруги, внутрішньої тривоги. Тема середнього розділу
проходить у C-dur та є близькою інтонаційно та за ритмом головній темі
романсу, проте, вона більш емоційна завдяки зміні темпу на pi mosso та
динамічному розвитку. Друге її проведення досягає кульмінації, яка передує
репризі, що майже «дослівно» (і фактурно, і тонально) повторює
експозиційне проведення теми. Вишуканість інтонування в цьому творі
вирішена композитором шляхом використання в темі широкої інтерваліки,
пунктирного ритму, альтерації, нестійких звуків. Особливу схвильованість
характеру додає, часом, відсутність сильної долі. На кульмінаціях та при
зміні одного музичного побудування на інше використовуються агогічні
ремарки - rallentando, stringendo, rubato та фермати у сполученні з diminuendo.
Таким чином композитор підкреслює початок кожного нового розділу, що
привертає увагу слухача до зміни настрою в музиці. Інтимні ліричні
переживання героя містяться в традиційній для цього жанру схемі: виразна, в
манері

бельканто,

мелодія

соліста

фортепіанною фактурою бас – акорд.

супроводжується

ординарною
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Таким чином, цей твір, що є зразком ліричного типу романсу,
побудований на музичномовленнєвих інтонаціях, які підкреслюють інтимне
декламаційне висловлювання автора.
Романс Ю. Щуровського h-moll (1956) також є яскравим втіленням
лірико-психологічної образності, що продовжує романтичну традицію.
Палітра тонких душевних переживань виявлена традиційними з погляду
музичної лексики засобами. Твір вирізняє гомофонно-гармонічна фактура з
виразним мелодизмом, улюблений багатьма композиторами

принцип

проведення основного тематизму спочатку в партії сольного інструмента, а
потім в партії супроводу. Музична мова твору збагачена елементами
фольклору. Підвищений ΙV щабель в окремих мелодичних зворотах утворює
збільшену секунду та надає мелодії характерного західноукраїнського
колориту.
Романс написаний у складній тричастинній формі із скороченою
репризою. Схематично це можна віддзеркалити так: А – А1 – В – В1 – А2, де
А є основною темою першого розділу; А1 – другий розділ, в якому тема А
набуває розвитку; В – третій розділ, в якому з’являється нова тема і також
набуває розвитку в В1; А2 – реприза.
Тема першого розділу викладена в партії скрипки на фоні тонічного
органного пункту у супроводі. Її психологічно-інтимний характер автор
маркує камерним колоритом, темпом andantino та нюансом pp
Широкі низхідні рухи мелодії у скрипки створюють ефект зітхання.
Хореїчні інтонації змінюються розгорнутим висхідним мелодичним рухом,
збагаченим витонченим ліричним колоритом. Розкриттю художнього задуму
сприяють також ритмічне та нюансові розмаїття. В цілому, артикуляція
наближена до виразної декламаційності, наявність якої – типова для лірикопсихологічних романсів. Незвичним є викладення теми на фоні тонічного
органного пункту фортепіано (h великої октави). Звичайно, тонічний
органний пункт звучить наприкінці твору, в заключному проведенні теми, в
основній тональності, що сприяє ствердженню головного музичного образу
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та основної тональності.18 Проте, у цьому романсі композитор використовує
означений засіб на початку твору і підсилює його мотивом у теноровому
голосі в партії фортепіано, який остинатно повторюється протягом 10 тактів.
Отже, інструментальний супровід має важливе художнє значення у
даному творі. Для партії фортепіано характерним є акордовий склад з
мелодизованим тенором та органним пунктом у басу на тоніці. Така фактура
витримана

впродовж

всього

першого

розділу,

котрий

закінчується

завершеним кадансом в основній тональності h-moll.
У другому розділі елементи основної теми звучать в октавному
подвоєнні у високому регістрі партії фортепіано. Фактура змінюється –
нижні тони акордової фігурації звучать у першій октаві, музика набуває
романтичної експресії. Партія фортепіано стає рівноправним учасником
ансамблю. Тема, що отримує розвиток поперемінно в партіях фортепіано і
скрипки, відзначена яскравою експресивною спрямованістю. Композитор,
працюючи над матеріалом, ретельно розробляє фактуру: у партії скрипки
з’являється

мелодичний

рух

дрібними

тривалостями

у

висхідних

гамоподібних та хроматизованих пасажах, а в фортепіанній партії звучать у
октавному подвоєнні найбільш виразні мелодичні звороти, засновані на
розвитку тематичних елементах. Кульмінація підтримується подвоєним
басовим голосом, що проходить у виразному низхідному русі напівтонами.
Таким чином, слід відзначити у творі малої форми використання автором
елементів симфонізації, до яких зверталися численні російські композитори у
власному вокальному доробку (С. Танєєв, С. Рахманінов, М. Метнер,
С. Прокоф’єв).
Після напруженого драматичного розвитку починається третій розділ,
яскраво контрастуючий всій попередній музиці. В партії скрипки у високому
регістрі в тональності D-dur звучить нова тема, що має класичну квадратну

Особливо часто цей засіб використовується у творчості композиторів класикоромантичних традицій, а також у творчості Й. С. Баха (проведення теми фуги у
репризному розділі на фоні тонічного органного пункту).
18
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будову: 2 + 2 + 4 і символізує зміну настрою. Її ритмічний розвиток досить
різноманітний, втім, в цілому, характеризується плавністю. В партії
фортепіано

змінюється

фактура

–

з’являються

розкладені

акордові

послідовності, створюючи контраст до всього попереднього розвитку.
Кульмінацію динамізує повторення теми першого розділу в партії
фортепіано в октавному подвоєнні на фоні акордового супроводу та
подвоєного басового голосу в нижньому регістрі. Партія скрипки наповнена
експресією, втіленою в інтенсивному мелодичному розвитку: у різновеликих
за масштабом мелодичних фразах чергується висхідний та низхідний
діатонічний рух і звороти з використанням хроматизмів. В цілому, звучання
знову наближається до мелодичної декламації. Фортепіанна ж партія набуває
самостійності й особливої образної виразності, що асоціюється з жанром
«романсу-прелюдії» (прикладом може бути романс «Бузок» С. Рахманінова).
Повернення основної теми в репризі в первинній тональності (h-moll) у
партії скрипки на фоні супроводу поступово набуває більш напруженого
звучання завдяки мелодизації фактури, зміні характеру гармонічної фігурації
фортепіано, що стимулює яскраві драматичні сплески.
Тональність романсу містить в собі відбиток філософсько-релігійної
семантики. Нагадаємо, що численні твори Й .С. Баха (зокрема Меса h-moll,
партита h-moll для скрипки соло, арія альта з Меси «Пассіони за Матфеєм»)
написані саме в цій тональності. Образний склад романсу Ю. Щуровського
проникнутий не тільки тонким ліричним настроєм, а й внутрішнім
психологізмом і, часом, навіть драматизмом. Побудова романсу тричастинна,
симетрична (з невеликим доповненням), що в цілому нагадує класичні зразки
російської вокальної лірики.
Надзвичайно виразна в цьому творі партія скрипки – основного носія
мелодизму. У розробних епізодах сколюючий інструмент підхоплює
найбільш

емоційно

насичені

мотиви,

що

отримують

інтенсивного

мелодичного, ритмічного та динамічного розвитку та драматизуються.
Композитор

широко

використовує

музичномовленнєві

інтонації,
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максимально наближені до інтонацій звичайної мови. Саме специфічний
тембр скрипки здатний відтворити всі нюанси музичної декламації і тому
найчастіше використовується в музиці ліричного типу різних історичних
епох.
Окремим зразком лірико-психологічного романсу стоїть у даному
дисертаційному дослідженні перекладений для скрипки вокальний твір
Є. Станковича. Свідченням психологічної спрямованості образного розвитку
є використання композитором варіантної техніки письма, якій притаманне
перебування в одному образному просторі, що спонукає до своєрідного
філософського роздуму, заснованого на загостреному сприйнятті та
осмисленні дійсності.
У романсі представлена мелодика інструментального типу. Короткі
музичні фрази мають речитативно-декламаційний характер і розростаються у
процесі варіантного розвитку. Регістровий діапазон партії скрипки достатньо
широкий. Інтонаційні ходи засновані на дисонуючих співзвуччях з
використанням хроматичних інтервалів. Тематичний розвиток, в цілому,
базується на інтонаційному комплексі, заданому на початку «Романсу».
В основу варіантно-фазової форми твору з елементами тричастинності
закладено структурну одиницю композиційного процесу – фазу (подібно
куплету або строфі у вокальних формах). В даному «Романсі» варіантний
розвиток теми зберігає граничну смислову подібність з початковим
інтонаційним матеріалом. Варіантність як принцип тематичного розвитку
розосереджена протягом всієї форми та є важливою зв’язуючою ланкою
композиції. Економно застосовані композитором контрастні нововведення, в
цілому, не руйнують моносемантичну єдність.
Отже, тематичне зерно, репрезентоване у тактах 1 – 3, розосереджене
між партіями скрипки та фортепіано. У супроводі витримане співзвуччя С –
F – G варіантно повторюється із використанням побічних тонів, які
утворюють кластери. На початку третього такту на sƒ звучить розкладене
співзвуччя з використанням зменшеної октави та малої секунди, що в
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подальшому надасть підставу для варіантного розвитку дисонуючих
гармонічних

сполучень.

Музичні

фрази,

різновеликі

за

масштабом,

складають основу фазового розвитку композиції романсу. Образна побудова
має ліричну спрямованість, втілену у терцеві та секундові ходи з низхідним
рухом у кінці фраз в партії соліста, яка звучить експресивно за рахунок
інтервального складу мелодії (зменшені кварти й октави та мала секунда).
Розділ meno mosso звучить більш посвітлено завдяки оспівуванню
тризвуку F-dur та виразної зупинки на «e» другої октави в партії скрипки.
Поява діатонічних співзвуч (тризвуки, септакорди, нонакорди), на фоні
хроматичних інтервалів у партії фортепіано (велика септима, збільшена
секста) передує кульмінації.
У композиційній побудові окреслюється певного роду дзеркальність.
Якщо початковий мотив у першому розділі звучить у другій октаві, а потім
точно повторюється у першій, то в репризі навпаки – спочатку він проходить
в першій октаві, а далі повторюється у другій у нюансі p на фоні дуже тихого
фортепіанного супроводу.
Виконання цього романсу та сприйняття його слухачем вимагає
великої внутрішньої праці – ретельної уваги до кожної інтонації, пов’язаної з
розвитком музичної фрази, та осмислення композиційних і драматургічних
особливостей твору.
Романс О. Гнатовської написаний на початку 2000-х років. Визначимо
його як лірико-психологічний з елементами танцювальності і, водночас,
наближений до жанру «романсу-прелюдії» (за В. Васіною-Гроссман). Будова
твору – складна тричастинна. Перша частина написана в пасторальній
тональності A-dur. У тридольному розмірі ясно відчувається вальсовість.
Прикрасою першої частини, без сумніву, є яскраві імпресіоністичні алюзії, що
розкриваються у гармонічній, фактурній, та емоційній сферах музичної
палітри. А саме: підвищений IV щабель в мелодії скрипки, низка
пентатонічних квартових ходів у фортепіано, що перегукується із стилем
Дебюссі, виразні низхідні пасажі. Друга частина містить дві теми. Перша тема,
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споріднена з експозиційною, з’являється у динамічному контрасті – на ƒ в Ddur. В ній також присутня танцювальність. Друга тема – в тональності h-moll –
містить численні інтервальні стрибки та ущільнену фактуру. Скрипкова партія
збагачена новими технічними засобами: pizzicato, короткі віртуозні пасажі,
подвійні ноти. Завдяки цьому драматизується характер музики. Ясний
кадансовий зворот, що завершує проведення першої теми середньої частини,
передує репризі, яка базується на головній темі романсу в тональності A-dur.
Кульмінація твору побудована саме на головній темі в її репризному
проведенні. Завдяки динаміці ƒƒ, ритмічному збільшенню та збагаченню
фактури скрипкової партії (октавні подвоєння), первісна лірична вальсова тема
набуває пафосно-урочистого характеру. В заключному епізоді в партії
фортепіано знову з’являються відголоси теми середнього розділу.
Танцювальні риси в цьому творі (наприклад, початок романсу або
такти 29 – 34 в середній частині твору) дозволяють солісту застосовувати
різноманітну штрихову техніку (legato, détaché, змішаний штрих, прийом
pizzicato), ускладнюються технічні завдання і для лівої руки (мелізми,
ритмічні фігурації, подвійні ноти).
Самобутній
вальсовість

з

романс

О. Гнатовської

вишуканою

гармонічною

поєднав
мовою,

у

собі

романтичну

характерною

для

імпресіоністичної музики. Професійне володіння композитором фортепіано
сприяло створенню вельми складної та багатогранної партії супроводу, яка
максимально допомагає розкриттю образного змісту твору, потаємних нюансів
людських почуттів.
Прикладом лірико-драматичного романсу є мініатюра О. ЗноскоБоровського, що відноситься до кінця першої половини XX століття.
Жанрово-стильова трансформація «Романсу» (E-dur) позначена рисами
баркарольності, що виявляється у тридольному метрі та характерному
баркарольному «розгойдуванні».
Романс має складну тричастинну форму з динамізованою репризою.
Невеликий фортепіанний вступ, заснований на тематичному матеріалі
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солюючого інструмента і безпосередньо супроводу до основної теми
скрипки, вводить у спокійну атмосферу першої частини. Розмірена,
розспівана і абсолютно неконфліктна тема звучить у нюансах від р до mƒ.
У другій d-moll’ній частині (poco pi mosso) – фортепіанний супровід
зберігає баркарольний ритм. Привертають увагу цікаві фактурні рішення,
використані

композитором.

Зокрема,

лагідне

звучання

скрипки

(за

авторською ремаркою – dolce) відбувається у низькому регістрі в нюансі p на
фоні фортепіанного дублювання на октаву вище, що дає незвичайний
тембровий ефект. Застосування імітаційних елементів, а також точного
повторення партії скрипки у фортепіанній партії нагадує жанр «дуету згоди»,
який зустрічається в опері. Фактурні ущільнення в партіях скрипки (подвійні
ноти) і фортепіано (дублювання скрипкової партії та проведення теми в
акордовому викладі) разом із співставленням регістрів, підсиленням
динаміки (від р до ƒƒƒ) та зміною темпу драматизують мелодію. Майстерно
розроблений композитором підхід до кульмінації що розпочинається в партії
фортепіано з ритмічного подрібнення – руху шістнадцятими нотами
відповідно авторським ремаркам dolce poco a poco animato та sempre animato
у нюансі p. Передує кульмінації напружений мелодичний ладотональний,
динамічний і фактурний розвиток (баси у супроводі звучать у октавному
подвоєнні), партію скрипки дублює фортепіано і в момент кульмінації
проводить тему в акордовому викладі у верхньому регістрі на фоні виразного
низхідного руху в лівій руці.
Другу і третю частини зв’язує невелика скрипкова каденція. Вона
заснована на секвенційному звороті мотиву теми другої частини в
низхідному русі з ритмічним варіюванням.
У динамізованій репризі звучання теми відбувається на новому
емоційному рівні, що здійснюється за допомогою повторення другої
побудови першої частини на октаву вище початкового проведення теми.
Особливої експресії музиці надає звучання теми в партії фортепіано у
високому регістрі, в той час коли в партії скрипки активно варіюються
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окремі, найбільш виразні елементи теми. Мелодія роздрібнюється короткими
фразами, а в момент кульмінації на ƒƒ загальна фактура подається у
збільшеному вигляді. Це октавні подвоєння в партії фортепіано та подвійні
ноти в партії скрипки. Елементи поліфонічного розвитку, що спостерігаються
у репризі, свідчать про прагнення композитора до створення безперервного
напруженого музичного руху. Драматизм характеру виявлений у накладенні
тем одна на одну в партіях скрипки і фортепіано: тема, яка ще не встигла
одзвучати у скрипки на pp subitо, повторюється в партії фортепіано на mƒ
molto

espressivo.

Подібний

засіб

наголошує

також

рівноцінність

інструментальних партій, що створює рівноправний виконавський ансамбль.
Драматизм музики, підкреслений трагічним звучанням e-moll, досягає
апогею наприкінці романсу.
Таким чином, «Романс» О. Зноско-Боровського поєднав у собі ознаки
ліричного та драматичного жанрів: баркарольна лірична тема в процесі
музичного розвитку набуває характеру драматичного висловлювання.
Зразком лірико-драматичного твору можна вважати й «Романс»
В. Борисова e-moll (1965), первісно – друга частина симфонії ғ 2 (1963).
Оскільки транскрипцію для скрипки та фортепіано зробив сам автор, можна
припустити, що він мислив цей твір як самостійний, котрий можна виконувати
поза циклом. «Романс» написаний у складній тричастинній формі з
елементами наскрізного розвитку (А В А1). Перша частина являє собою просту
тричастинну форму. Основну стримано-драматичну за характером тему (А) у
похмурому колориті e-moll під мірну ходу фортепіанного супроводу
репрезентує скрипка. Фортепіанна партія сполучає в собі, з одного боку,
розвиток теми з тематичного ядра, а з другого – тематичний розвиток, що
набуває таких змін, які призводять з рештою до появи нових мелодичних та
ритмічних елементів. Поява нових контрапунктних мелодичних ліній у партії
фортепіано сприяє динамізації діалогу двох інструментів. У той же час, увесь
мелодичний матеріал не виходить за семантичні рамки романсу як жанру.
Реприза першої частини (А) є варіантом основної теми, збагаченим цілком
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самостійними мелодичними сплесками в партії правої руки фортепіано (ліва
продовжує виконувати функцію баса).
Середній розділ Pi animato (cis-moll) має більш рухомий та напруженоекспресивний характер. На органному фоні настирливих арпеджованих
складних септакордів фортепіано з’являються схвильовані, збентежені тріольні
висхідні інтонації скрипки. Від однієї кульмінаційної хвилі до другої вони
стають більш широкими, протяжними та інтонаційно напруженими. У діалозі
зі скрипкою ці ж інтонації звучать у партії фортепіано на фоні остинатних
септакордів і готують кульмінацію романсу. Ті ж тріольні пасажі в партії
скрипки набувають певної віртуозності – з’являються подвійні ноти. Весь
тематизм кульмінації пронизаний інтонацією основної теми першої частини,
що вказує на наскрізний розвиток твору. В заключному епізоді середнього
розділу pi lento з’являються спочатку відголоси, а далі й невеликі фрагменти
основної теми романсу, яка невдовзі з’явиться у репризі в партії скрипки. У
репризі відсутні буквальні повтори. Натомість, спостерігаємо виразний
контрапункт у трьох регістрах (середній та нижній в партії фортепіано, верхній
у скрипки). Інтенсивний імітаційний розвиток головної теми завершується
кульмінацією репризи, що складається із скрипкового проведення основного
тематичного ядра на фоні «сповзаючого» хроматичними тріолями на
органному пункті фортепіанного фактурного пласта. Закінчується цей
яскравий епізод тихими відголосами фрагментів теми першої частини в
тісному імітаційному сплетенні обох інструментів.
У творі використана філігранна поліфонічна техніка імітації та
підголосковості, що затверджує діалог двох інструментів. У гармонічній
організації відсутня статика – гармонія продиктована розвитком тематизму.
Оскільки мова йде про перекладений симфонічний твір, то це пояснює факт
проникнення наскрізного тематичного розвитку, котрий не є характерним для
малих інструментальних жанрів. Натомість, у ньому присутня цілком ясна
мелодія, витримана в рамках жанру. Загалом «вокальність» гнучких
мелодичних ліній підкреслює в цьому творі міцний зв’язок з традиціями
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української пісенності, якій притаманні прониклива ніжність та схвильованість
почуттів.
У вітчизнянiй скрипковiй мiнiатюрi репрезентовані не тільки елементи
українського фольклору, а й характерні ознаки схiдноï музики, що виявлені
орнаментальною

мелодикою

та

специфічними

ладовими

зворотами.

Прикладом мініатюри з яскраво позначеним національним колоритом є
«Романс» Ігоря Ковача Es-dur (1955), написаний у складній тричастинній
формі. Перша частина починається невеликим вступом фортепіано, в партії
якого заявлена характерність мірного кроку, на фоні якого лунає мелодія
скрипки – розспівана, широкого діапазону, різноманітна за ритмічним
дробленням, багата на мелодико-ритмічні прикраси (тріолі, форшлаги),
примхливі паузи. Завдяки темпу Andante, розміру 4/4, ритмічній остинатній
пульсації в партії лівої руки фортепіано, а також яскраво розкритому
двічігармонічному19 ладовому нахиленню теми, постає образ каравану, що
йде у пустелі.
Середня частина (pi

mosso), у двічігармонічному H-dur, має просту

двочастинну форму. Тональна зміна виникає без модуляції, за принципом
зіставлення. Розмір 3/4 надає характеру першої теми вальсовості, котра
поєднується із «східним» ладовим забарвленням. Виникає певна асоціація з
яскравими танцювальними образами музики А. Хачатуряна. Друга тема
середнього розділу споріднена з першою мелодично, ритмічно та за
характером – у тій же жанровій стихії східного колориту, в тональності G-dur.
За другим разом ця тема проходить в Es-dur.
Кульмінацією і водночас репризою твору стає третя частина – Andante.
Вертається початкова тональність (Es-dur) і перша тема, значно ускладнена
фактурно, з розміром (4/4). В партії скрипки з’являються подвійні ноти і
підголоски, а в партії фортепіано збільшується кількість голосів та їх

19

II та VI щаблі низькі, з їх допомогою утворюються збільшені секунди між II і III, VI і

VII.
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розшарування – споріднені мелодичні лінії присутні як у дисканті, так і в басу.
Ці фактурні ущільнення за мелодизмом наближені до тем середнього розділу.
Завершує композицію кода – meno mosso, що повертає характер мірного кроку
першої частини.
Особливість тонального плану «Романсу» полягає у відсутності
мінорних відхилень і використанні автором двічігармонічних ладів, завдяки
яким, поруч з характерним ритмічним дробленням, і досягається східний
колорит у цій оригінальній мініатюрі.
Специфіка інструментального романсу полягає в його більш широких
можливостях у порівнянні з вокальним20. Це можна пояснити певними
обмеженнями можливостей людського голосу. На відміну від вокального, в
інструментальному романсі найчастіше зустрічаються тональні зміни,
модуляції у віддалені тональності. В інструментальному романсі можна
зустріти численні енгармонічні модуляції, співвідношення тональностей
другого та третього ступеню спорідненості. Як приклад можна навести
проаналізований у Розділі 2 «Романс» К. Домінчена та «Романс» М. Стецюна
(2002). Твір останнього написаний у складній тричастинній формі, розділи
якої відрізняються яскравим контрастним зіставленням. Серед російських
композиторів-класиків М. Глінка першим створив чудові зразки подібних
вокальних романсів («Я помню чудное мгновенье», «Песнь Маргариты»).
Микола Стецюн створив «Романс» у тональності c-moll, зручній для
вокального виконання. Тричастинний твір має вступ та післямову, яка точно
повторює вступ, одначе звучить у скороченні. Композитор проводить
елемент основної теми у початковому вигляді, при цьому змінюється фактура
в партії фортепіано, що разом із заключною побудовою в обох партіях надає
яскраво вираженого романтичного відтінку. Динамічний профіль (mƒ, ƒ, poco
20

Можна провести паралелі між мелодикою суворого поліфонічного стилю і вільного.
Поліфонія строгого стилю – це вокальна поліфонія, яка базується на можливостях
виконання людського голосу. Вільна поліфонія спирається на можливості інструмента. У
ній допускаються широкі ходи, хроматизми, широкий діапазон та більш складна ритмічна
організація.
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cresc, sƒ), та елементи артикуляції, такі як tenuto, portato на слабку долю,
всупереч

загальному

фразуванню,

увиразнюють

ліричний

тон

висловлювання.
Фортепіанний вступ звучить просвітлено у високому регістрі і являє
собою секвенцію з двох ланок, до якої входять септакорди з другим низьким
щаблем, що є характерним для пізньоромантичної гармонії. Не випадково
композитор використовує у вступі секвенцію, яка є важливою деталлю
музичного розвитку. Найбільш вдалі мелодичні фрази у своїх творах
композитори найчастіше намагалися повторювати не буквально, а в
зміненому вигляді. Засіб секвенції, як ніякий інший, в музичному мистецтві
дає можливість багатократного прослуховування та осмислення тематично
важливих елементів. Даний вступ асоціюється з образами вокальної лірики
П. Чайковського, С. Рахманінова, М. Метнера та, в цілому, зі зразками
інструментальної

музики

російських

та

європейських

композиторів-

романтиків, які базуються на пісенній мелодиці.
Головна тема, що з’являється в партії скрипки після вступу, пісенного
складу, лірична та сумна вона звучить у першій октаві, що найбільше
відповідає тембру людського голосу. Тема викладена у нюансі mƒ на фоні
баркарольного розгойдування в партії фортепіано і нагадує супровід
вокального романсу. Нескладна для виконання фортепіанна партія не
обтяжена фактурними ущільненнями. У першій фразі низхідний рух мелодії,
обігрування фригійського звороту та зупинка на домінанті надають темі
трагічного звучання. Друга фраза за характером мелодичного розвитку
контрастує першій: вона звучить у мелодичному мінорі, але висхідний
гамоподібний рух досягає терцевого тону Es-dur, що після c-moll створює
просвітлену ауру. Подальша драматизація музичного матеріалу доручена
обом інструментам. В партії скрипки на crescendo у гамоподібному
висхідному русі з’являються ламані октави, які призводять до кульмінації в
цій частині: тема у зміненому вигляді переміщується у високий регістр і
лунає в октавному викладенні на ƒ. У тій же звучності фортепіано підтримує
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кульмінацію октавними подвоєннями на тріольних низхідних хроматичних
реплік, побудованих на тому ж мелодичному матеріалі. По завершенні
кульмінації у скрипки тему підхоплює фортепіано – так закінчується перша
частина, в якій чітко прослуховується зв’язок із пізньоромантичним стилем,
завдяки

використанню

композитором

септакордів

альтерованої

субдомінантової функції (ΙΙ низька) та енгармонічних сполучень.
Середня частина романсу, що містить три розділи, має контрастний
танцювальний характер, заснований на збереженому тридольному розмірі і
тональності Es-dur. Елементи танцювальності представлені синкопованим
ритмом в партії фортепіано та активним фактурним і ритмічним розвитком у
партії скрипки.
Тематичний матеріал першого розділу базується на секвенціях із
коротких висхідних та низхідних гамоподібних пасажів партії скрипки. У
сполученні зі штриховою палітрою (legato і staccato у різних ритмічних
співвідношеннях) на фоні приглушеного звучання (mp та mƒ) вони
створюють граціозний та грайливий характер теми. Партія фортепіано
виконує в цьому розділі скромну акомпануючу роль, підтримуючи соліста
синкопованими акордами, та зрідка доповнюючи мелодію висхідними
гамоподібними репліками. Гармонічний розвиток є таким насиченим, що
точно визначити тональність вдається лише в другому розділі. У першому ж,
завдяки секвенціям, відбуваються численні модуляції: f-moll, E-dur, Es-dur –
у першій фразі, та f-moll, С-dur, G-dur – у другій.
Попри тематичну та емоційну спорідненість другого розділу з першим,
ритмічне оформлення дещо змінюється. В партії скрипки з’являються
міжтактові та внутритактові синкопи. Нюанс p та обмеженість мелодичного
малюнку рамками зменшеної квінти привносять до танцювального характеру
нотку інтимності. Штрихові та динамічні засоби виражальності першого
епізоду залишаються незмінними. Партія ж фортепіано із скромного
супроводу перетворюється у рівноправного партнера і підхоплює тему, що
звучить у скрипки каноном у октавному подвоєнні в нюансі mƒ. Нагадаємо,
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що такий само поліфонічний засіб застосовує у своєму романсі і О. ЗноскоБоровський, стверджуючи рівноправність партнерства двох інструментів у
ансамблі.
Третій розділ середньої частини у першому реченні повторює перший,
але граціозна танцювальна тема змінює свій характер на більш драматичний.
Вона звучить на октаву вище, у нюансі mƒ – ƒ на фоні акордового
фортепіанного супроводу з розширеним діапазоном та ущільненою за
рахунок октавних подвоєнь фактурою. В партії скрипки також з’являються
октавні подвоєння, що сприяє єдиній спрямованості музичного розвитку.
Друге речення в цьому розділі збільшене за рахунок секвенції, заснованої на
низхідному квартовому русі в партії скрипки. Кульмінації другої частини,
яка є генеральною в цьому творі, передують тріольні акорди у хроматичному
низхідному русі в партії фортепіано. Вони базуються на енгармонічній
модуляції септакордів з побічними тонами, створюючи особливу експресію.
Коротка кульмінація співпадає з початком вступу до репризи. Стверджуючи
у репризі тональність c-moll, скрипка проводить головну тему у первісному
незміненому варіанті, але в нюансі mp, що надає звучанню більшої
інтимності. Проте партія фортепіано завдяки ритмічному подрібненню
(тріолі в правій руці) звучить схвильованіше.
Партія скрипки в романсі викладена в основному у середньому регістрі.
У процесі розвитку виявляється особлива задушевність у звучанні, що
відповідає ліричному задуму композитора. Фортепіанна партія, яка у першій
частині обмежується скромним акомпанементом, в процесі розвитку активно
сприяє драматизації музики. Це виявляється у мелодизації голосів, їх
октавному подвоєнні, розширенні діапазону звучання. Завдяки новому
фактурному викладенню в партії фортепіано значно динамізується реприза:
з’являються октавні подвоєння в басу, акорди у середньому регістрі, котрі
охоплюють більш широкий діапазон. Ці риси при збереженні тріольності
сприяють створенню більш схвильованого звучання. Комунікативну функцію
в ансамблевому виконавстві підкреслює зміна фактури, яка відбувається у

143

середньому розділі: з’являється новий синкопований ритм, діалогічні
перегуки між партіями скрипки та фортепіано, що сприяє особливій
взаємодоповнюваності голосів.
Фактура романсу гранично деталізована. Кожен музичний елемент
ретельно продуманий автором і органічно доповнює музичний образ.
Відзначимо, наприклад, виразний висхідний рух в партії фортепіано у кінці
романсу. Він звучить на фоні тонічного органного пункту, заснованого,
однак, на домінантовій гармонії. Подібна поліфункціональність додає
внутрішньої напруги. Завершується романс квінтовим тоном тонічної
гармонії у скрипки та розкладеною гармонією у партії фортепіано, що
сполучає тонічну (септакорд Ι щаблю) та домінантову (тризвук V щаблю)
функції. Таким чином, в цілому, гармонія представляється як нонакорд Ι
щаблю. Особливий гармонічний колорит надає образності інтонації
запитання, створює відкритість, незавершеність.
Отже, романс в українській скрипковій музиці у жанровому та
стильовому аспектах представлений різноманітно. Серед творів вітчизняних
композиторів, що належать до цього жанру, проаналізованих нами, знайдено
паралелі між класифікацією вокальних та інструментальних романсів. Це
надало можливості розподілити твори за різними типами. Більшість з них має
лірико-психологічну спрямованість. Українські композитори продовжують
романтичну традицію, для якої є характерним звернення до внутрішнього світу
людини, її сподівань, роздумів, почуттів.
Окремі опуси мають яскраво виражені риси фольклорних замальовок
(романс І. Ковача), яскраву жанровість – баркарола (у романсі О. ЗноскоБоровського) та вальс (у творі О. Гнатовської). Існують романси, що
спираються саме на першоджерело – пісню (А. Кос-Анатольський). Авторські
особливості кожного з цих творів підкреслюють стильове багатство
інструментального романсу в українській скрипковій музиці. Сучасні митці
прагнуть поновлювати засоби музичної виражальності та максимально
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розкривати специфіку звучання скрипки, її художньо-технічні можливості, що
яскраво розкриваються в ансамблі з фортепіано.
Таким чином, романсовий характер у скрипковій мініатюрі має прояв у
элементах

декламаційности,

вокально-мовленнєвої

виразності

мелодій,

яскравому протиставленні мелодичного голосу й аккомпанемента. Романсові
ознаки дозволяють композиторам показати світ переживань «зблизька», за
рахунок прозорої звукової тканини, в якій мелодія завжди рельєфна та
відокремлена від супроводу.
Інструменталізація

вокальних

жанрів

як

загальна

тенденція

в

українській скрипковій мініатюрі другої половини ХХ – початку ХХІ століть
має свої особливості, відтак, створює один із різновидів даного жанру, а
саме: скрипкову мініатюру з пісенно-вокальною основою. У періоді, що
досліджується, цей різновид скрипкової мініатюри отримує власний
жанрово-стильовий розвиток і характеризується розширенням меж трактовки
пісенно-вокальної жанрової основи. Це виявляється у різноманітному показі
жанру пісні (О. Безбордько «Колискова повноліття», Ю. Іщенко «Гуцульська
пісня», Н. Рожко «Журавлиний наспів», М. Халітова «Наспіви Чатир-дагу»),
заснованому, часом, на інструментальній мелодиці. Сам жанр пісні отримує
нові градації, що йдуть від особливих програмних задумів. Так, в «Аріозо»
М. Кармінського тема має пісенно-вокальну природу, однак, у процесі
розвитку набуває інструментальних рис шляхом використання широких
мелодичних ходів, хроматизмів, переходу звучання мелодії у високий
регістр, не притаманний людському голосу. У наявності – інструменталізація
вокально-пісенної мелодії, яка лежить в основі скрипкової мініатюри, що є
однією з жанрово-стильових тенденцій її розвитку.
2.2. Принципи циклізації української скрипкової мініатюри
У досліджуваний період серед скрипкових творів українських авторів
спостерігається збереження романтичної традиції щодо циклізації мініатюр.
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Сучасна мініатюра, гранично загострюючи принципову недомовленість
романтичної художньої форми, прагне знайти поповнення у циклізації. В
основі

створення

циклів

полягає

прагнення

віддзеркалити

повноту

художнього задуму, що виходить за рамки мініатюри і демонструє більш
розгорнуту авторську концепцію. Цикл мініатюр об’єднує функціонально
однотипні частини: кожна з п’єс розкриває одну з граней художнього задуму,
висвітлюючи і доповнюючи ті чи інші його сторони.
Цикл скрипкових мініатюр є на сьогодні одним із найзатребуваніших
жанрів академічної музики. У творчій спадщині сучасних українських
композиторів він посідає особливе місце, підтвердженням чого є наявність
різноманітних за ідейним задумом та масштабом творів – від мініциклів до
макроциклів.
В епоху становлення романтичної мініатюри сформувалися два
різновиди циклу програмних мініатюр, так звані, – «вільний» (сюїтний) і
«суворий» [86]. Вільний цикл передбачає об’єднання кількох п’єс загальною
тематикою або спільною назвою, при цьому, кожен твір вирізняється
цільністю та завершеністю, що уможливлює його вилучення з циклу,
наприклад, «Пори року» П. Чайковського, або «Фантастичні п’єси»
Р. Шумана. Суворий же цикл не передбачає можливості окремого виконання
однієї з його складових і являє собою цілісний твір, поза яким окреме
виконання частин може змінити їх зміст.
Автор

даного

дисертаційного

дослідження

пропонує

також

розподілити, іноді умовно, і сучасні цикли українських скрипкових мініатюр
на «вільні» та «суворі». Серед перших вкажемо, зокрема, триптих
Є. Станковича «На Верховині», «Ессе» І. Альбової, «Вінок посвят» В. Губи,
цикли «Парнас» та «П’ять офортів Пабло Пікассо» В. Маника; серед інших –
«Ліричні сцени» І. Карабиця, «Цикл чорного місяця» К. Цепколенко, мініцикли «Інтермецо» О. Ківи та «Інтермецо» С. Колобкова, «Диптихи»
А. Золкіна та О. Яковчука, міні-цикли з двох п’єс «"Misterioso" – "Estampe"»
О. Войтенка, «Hоmо sаpіens» Г. Леонової, «П’ять п’єс» для скрипки соло
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Ю. Іщенка,

які

складно

роз’єднати.

Більш

«незалежні»

мініатюри

спостерігаються в циклі останнього «4 п’єси для скрипки соло» (1998). Їх
можна інтерпретувати окремо, свідоцтвом чому є концертна практика
заслуженого діяча мистецтв України О. Горохова, котрий одну з п’єс
неодноразово виконував на біс. Кожному із різновидів циклів – «вільному»
та «суворому» притаманний свій принцип виконавської інтерпретації,
обумовлений відповідною авторською концепцією. На думку Ю. Іщенка, що
була виказана автору дисертаційного дослідження, деякі мініатюри з його
циклу «Акварелі» не можна відокремити одну від одної, не порушуючи
загального змісту. Тому їх слід інтерпретувати мініциклом по 2 – 3 разом,
окремі ж – цілком можливо виконувати поодинці.
Цикл «Акварелі» (1970) складається з дев’яти мініатюр. Композиція
побудована за принципом контрасту, що покладений в основу організації
циклічної форми. В даному творі спостерігається жанровий, тематичний,
динамічний та образний види контрасту, що скріплює форму. Мініатюри
циклу нагадують живописні замальовки, що віддзеркалюють примхливі
художні фантазії митця, який прагне осмислити плинність часу.
В першій мініатюрі – Andantino сon eleganza – репрезентований
тематичний комплекс, що отримує розвиток протягом усього циклу.
Спочатку виокремлюється тон «a», опорний для твору в цілому. У першій
п’єсі він двічі звучить як органний пункт, у другій – зустрічається в партії
фортепіано, у третій – з нього починається двоголосне викладення теми в
партії скрипки, у четвертій – відбувається зміщення тону «a» на півтону вниз,
тобто простежується мажоро-мінорність. Опора на «a» відчувається також у
п’ятій та у шостій п’єсах, причому в останній тон «a» обігрується мажоромінорним сполученням A-dur – a-moll. Основний мотив сьомої п’єси звучить
у a-moll. У наступних двох мініатюрах тема, сформована у попередній
частині циклу, жанрово переосмислюється, але знову звучить з опорою на amoll. Таким чином, подібна звуковисотна організація, заснована на різних
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ладо-тональних модифікаціях, що спираються на тон «a» (А-dur, a-moll, Asdur), є композиційним елементом, скріплюючим цикл.
Перша мініатюра являє собою граціозний «прозорий» образ, створений
у високому регістрі, у динаміці p – mp, на фоні органного пункту в партії
фортепіано.

Жанровою

основою

мініатюри,

написаної

в

простій

двочастинній формі, є вальс з наголосом сильної долі в партії фортепіано або
скрипки.
Друга мініатюра має скерцозний характер, на що вказує темпова
позначка Allegro scherzoso. Штрихи, їх зміна (pizzicato, аrco), артикуляційні
прийоми, метрична перемінність, де основна доля дорівнює восьмій,
висхідна спрямованість руху створюють образ, що «пурхає». Основний
мотив скерцо, що містить три етапи варіантного розвитку, звучить і
розвивається в партії фортепіано, а четвертий – в партії скрипки. В
останньому випадку відбувається контрапунктичне співвідношення партій
скрипки

й

фортепіано,

тобто

–

композитор

використовує

прийом

вертикально-рухливого контрапункту. Кульмінація п’єси, що міститься у
третій

фазі

розвитку

форми,

представлена

складними

звуковими

комплексами: три- та чотиризвучні кластери (в партії фортепіано) та
тритонові інтонації остинатного повторення висхідного мотиву (в партії
скрипки).
Третя мініатюра – Adagio misterioso – звучить витончено, ефемерно,
таємниче, завдяки витриманій динаміці pp, приглушеному тембру під
сурдину,

поліфонічному

Взаємодоповнюваність

переплетінню

мелодичних

ліній

голосів

в

партії

спостерігаємо

скрипки.

також

й

у

ансамблевому тематичному діалозі у партіях обох інструментів. У простій
тричастинній формі мініатюри середній розділ розвиває основну тему
шляхом зміни фактури, а саме – відбувається розширення загального
тембрового діапазону, на тлі якого зароджується ядро теми сьомої мініатюри
циклу.
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З другою мініатюрою циклу поріднюється скерцозно-танцювальний
характер четвертої п’єси – Viva giocoso e molto semplice, яка вирізняється
односпрямованістю руху восьмими тривалостями. Середина її простої
тричастинної форми звучить у протирусі першій. У репризі, що звучить
більш прозоро завдяки розрідженій фактурі фортепіано, упізнаються мотиви
з першої частини. На закінчення п’єси точно повторюється первісний мотив,
що надає твору композиційної завершеності.
П’ята мініатюра – Moderato con moto alla balata – близька до
оповідання, до жанру балади. На зв’язок з мовленнєвою інтонацією вказують
перемінний метр і ритмічна варіантність. Ніби налаштовуючи слухача на
змістовну

розповідь

соліста,

звучить

довгий

вступ

фортепіано

з

характерними зупинками на витриманих звуках і цезурами, який можна
позиціонувати як першу частину тричастинної форми. Подальший розвиток
теми відбувається у другій частині у партії скрипки. Найбільш динамічною є
третя частина, де розробка матеріалу доручена обом інструментам.
Закінчення п’єси нагадує звучання третьої мініатюри циклу ідентичними
інтонаційними зворотами (es – as; f – dis) у флажолетному викладенні,
підкреслюючими тематичні зв’язки між п’єсами.
Шоста мініатюра – Presto – належить до «моторних» жанрів і нагадує
токату. Композитор використовує стретні проведення мотивів у партіях
скрипки і фортепіано. Автором запропоноване цікаве темброво-фактурне
рішення: первісний вступ голосів розпочинався від верхнього «g» малої
октави фортепіано через «g» великої октави до партії скрипки – «g» малої
октави. В репризі ж убачаємо протилежну послідовність, засновану на
стретному викладенні. Стретний поліфонічний прийом використовується
протягом всієї мініатюри. Трифазовість розвитку, що змикає мотиви у
безперервних варіантах, підкреслюється хроматичним рухом в партії скрипки
соло та паузами в партії фортепіано.
Сьома, восьма й дев’ята мініатюри звучать attacсa. Їх можна розглядати
як цикл в циклі. Сьома п’єса – Andante – містить контраст у середині
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експозиції на рівні викладення теми у скрипки, що дублюється в октаву
супроводом, збагаченим акордовими комплексами. Опозиційність міститься
також на рівні двох побудов – монодичної пісенної теми, умовно визначеної
автором дисертаційного дослідження як «коломийка», і теми танцювального
характеру з опорою на скерцозність. Форма цієї мініатюри куплетноваріаційна, з пісенним заспівом і танцювальним приспівом. Елементами, що
відокремлюють перший куплет від другого та невеликої коди, виступають
гранд паузи. Автор використовує фактурне варіювання – в партії скрипки
змінюється штрих (з legato на tremolo ricochet), наділяючи скрипку
акомпануючою функцією, застосовує прийоми col legno, pizzicato, удари по
деці, імітуючи ударні та щипкові інструменти у дусі фольклорної традиції.
Сьома й восьма мініатюри циклу мають тематичну спорідненість.
Восьма – Allegro – може розглядатися як трансформація сьомої
причому. Вона створена в характері швидкого танцю з опорою на
тридольність, синкопований ритм, підкреслений акцентами, тремоло, що
викликає асоціації з жанром капричіо – віртуозної примхливої п’єси.
Закінчується мініатюра на високому емоційному тоні, в динаміці ƒƒ, у
октавному висхідному русі мажорною терцією A-dur, що є кульмінаційною
вершиною всього циклу.
У контексті драматургічного плану циклу дев’ята мініатюра є
варіантом першої п’єси, що підкреслено характером мелодичного розвитку і
опорою на жанр вальсу. В контексті ж «малого» циклу (сьома – дев’ята
мініатюри) заключна п’єса асоціюється з жанром скорботної пісні, втіленої у
монодичному звучанні скрипки соло, її засурдиненому тембрі з авторською
вказівкою сon dolore. П’єса є філософським резюме всього опусу.
Нижче наведена схема демонструє симетричну організацію циклічної
композиції, в котрій перша і остання п’єси мають тематичну спорідненість,
ліричний характер, вальсовість; друга, четверта, шоста й восьма мініатюри –
опору на моторність і скерцозний початок; третя, п’ята й сьома –
об’єднуються завдяки вокально-пісенній основі з опорою на декламаційність.
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Схема 1. Композициційно-драматургічні закономірності
циклу «Акварелі» Ю. Іщенка
кульмінація
p-mp-p mp-ƒ-pp pp-ƒ-pp mp-ƒƒ-ppp p-mƒ-ppp p-ƒ-pp

І

ІІ

вальс скерцо

ІІІ

ІV

V

VI

misterioso скерцо балада

токата

pp-ƒ-pp

mp-ƒ-p-ƒ-ƒƒ

p-pp

VII

VIII

IХ

Andante
пісня

Allegro
танок

Andante
вальс

Проаналізувавши динамічний план циклу можна виявити наступну
логіку: всі мініатюри починаються з нюансу p й закінчуються у
різноманітних динамічних градаціях. Окремо стоїть восьма мініатюра,
кульмінаційна, з динамічним профілем і фінальним ƒƒ. Виокремлюються
також остання п’єса циклу, що звучить на p – pp та виконує роль постлюдії, і
третя, написана у характері misterioso, де витримана динаміка pp створює
ефект ефемерного звукового простору.
Отже, скрипковий цикл Ю. Іщенка «Акварелі», побудований за
принципом контрасту, – це настрої-образи, втілені у певну жанровість кожної
мініатюри. Композиційними елементами, що скріплюють цикл, є:
– чітка тематична спорідненість першої й останньої мініатюр, які
створюють арочність на рівні циклу;
– прихована тематична спорідненість всіх п’єс циклу, заснована на
варіантному

повторенні

інтонаційно-тематичного

комплексу,

репрезентованого у першій мініатюрі;
– загальна ладотональна організація циклу, що базується на мажоромінорних зв’язках звукової організації від тону «a»;
– організація п’єс за принципом контрасту-співставлення.
Єдність звуковисотної організації всіх мініатюр має точку тяжіння до
тону «а», що дозволяє розглядати цикл як вільні варіації теми, представленої
у першій мініатюрі. Автор дисертаційного дослідження вбачає жанрову
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трансформацію у спорідненості твору з циклом вільних варіацій, заснованих
на єдиному тематичному комплексі.
Триптих Є. Станковича «На Верховині» (1972) є прикладом «вільного»
циклу. Кожна п’єса в ньому має свою назву: «Колискова», «Весілля»,
«Імпровізація». Відомі концертанти виконують їх як циклом, так і поодинці.
Програмні мініатюри, що складають ланки єдиного ланцюга, предстають
яскравими, насиченими національним колоритом творами. Засновані на
інтонаціях українських народних пісень та інструментальних награшів, п’єси
репрезентують неофольклорну традицію у розвитку скрипкової літератури.
Цикл побудований за принципом жанрового та темпового контрасту:
«Колискова» (Andante con moto), «Весілля» (Allegro assai), «Імпровізація»
(Senza tempo). В останній мініатюрі темп не вказаний, але авторська ремарка
за метрономом (чверть дорівнює 48) вказує на повільний рух музики.
Перша п’єса – «Колискова» – належить до лірично-психологічного
типу

висловлювання.

Жанрова

основа

колискової

пісні

втілена

різноманітними фактурними засобами та специфічною артикуляцією в партії
фортепіано. Особливе внутрішнє акцентування мотивів обумовлене метроритмічним варіюванням, віддзеркаленим у різновеликих інтервальномотивних утвореннях, сформованих у тріолі, квартолі, квінтолі, секстолі,
(наприклад такти 4 – 6). Об’єднання інтервальних співзвучч в акомпанементі
однією лігою створює ефект «погойдування», сприяє деталізації та
мелодизації фактурного розвитку.
Фортепіанна

фактура

варіюється

протягом

всієї

п’єси.

Шість

структурних фаз твору, позначені самим композитором цифрами, мають різні
типи

викладення.

Перша

фаза

тематичного

розвитку

(цифра 1)

характеризується плавністю, штрихом legato та виразною акцентуацією
слабких

долей

такту.

У

другій

фазі

(цифра 2)

в

партії

скрипки

репрезентований варіант теми, а в партії фортепіано надані мелодичні
комплекси – цього разу рівновеликі за кількістю, що додає більш спокійного
алгоритму мелодико-ритмічного дихання, притаманного колисковій. Але вже
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у третій фазі зявляються ознаки напруженого та схвильованого характеру
(коливання дрібними тривалостями та динамічні контрасти в партії
фортепіано, широкі інтервальні ходи в партії скрипки). Четверта фаза
(цифра 4) контрастує попередній виразним звучанням скрипки у середньому
регістрі, роль партії фортепіано мінімалізується до рівня витриманого тону
fis. Таке остинатне рішення звучання фортепіано нагадує музикування
троїстих музик з притаманним їм викладенням мелодії солюючого
інструмента на тлі остинатно-тривалого звучання акомпануючих голосів.
П’ята фаза розвитку (цифра 5) найбільше відповідає жанру колискової, що
віддзеркалено у розміреній тріольній фактурі з авторською позначкою Molto
cantabile. Партія фортепіано
поліритмією,

в

якій

насичена кластерними комплексами та

пріоритетним

залишається

первісне

тріольне

«погойдування», що додає музиці певного шарму.
Пісенний початок, закладений у партії скрипки, налаштовує на тиху,
спокійну образність, втім, лірико-психологічну напругу музиці надають
зменшені та збільшені інтервали (тт. 11, 16), хроматизми, малосекундові
оспівування тонів (такти 7 – 8, 14 – 15), форшлаги. Тонкий психологізм
розкривається у безперервній зміні фактури і динаміки, використанні
напруженої інтерваліки. Мотивна побудова, розділена цезурами, створює
декламаційний тип мелодики. Метро-ритмічна свобода виявляється у
метричній

перемінності,

ритмічній

варіантності

розвитку

музичного

матеріалу та втілює зв’зок з українською музичною архаїкою.
Складна музична мова з витонченою деталізацією кожної інтонації
притаманна певному типу образності, що ідентифікується у даному
дослідженні як філософський з опорою на декламаційність, що насамперед,
виявлено в партії скрипки, яка не тільки співає, а й «розмовляє» мовою
звуків.

Таким

напруженістю

чином,
модерної

жанр

колискової,

музичної

мови,

скрипкової мініатюри на сучасному етапі.

збагачений

виявляє

інтонаційною

стильову динаміку
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Друга п’єса триптиху – «Весілля» – насичена гумором та іронією
народно-побутова

сценка

має

наскрізний

тематичний

розвиток

і

розгортається як калейдоскоп подій. Запальний ритм, підкреслений
примхливими синкопами, акцентами, гліссандо, а також швидкий темп
вказують

на

імпровізаційно-інструментальний

початок

мініатюри

і

створюють яскраву танцювальність. Кожному з контрастуючих поміж собою
розділів форми притаманний певний тип руху. Перший розділ викладений в
партії скрипки подвійними нотами у вигляді широких дисонуючих інтервалів
синкопованим ритмом з нерегулярним акцентуванням, що створює певний
святковий колорит. Сама ж тема звучить в партії фортепіано у високому
регістрі, вирізняючись ритмічною й фактурною різноманітністю. У другому
розділі інструменти міняються ролями і таке співвідношення зберігається до
кінця п’єси, хоча, в цілому, партії рівноправні і мають між собою діалогічне
сполучення. Кульмінаційний розділ (цифри 8 – 9) ґрунтується на тлі
головного тематичного комплексу п’єси (в основі – інтервали зменшеної
октави та секундові ходи). Семантика ліричної мелодії, що з’являється після
нього (цифра 10), форшлагами, тріолями та квартовою інтонацією нагадує
тему «Колискової». Просвітлений колорит у фінальному розділі п’єси
створюється

флажолетами

в

партії

скрипки

в

обсязі

мажорного

квартсекстакорду.
Якщо «Колискова» – лірико-психологічна мініатюра, «Весілля» є
жанровою замальовкою, то третій пєсі – «Імпровізації» – притаманний
драматизм, підкреслений риторичним характером викладення матеріалу
(повтори одних і тих самих тонів, артикуляційне їх підкреслення акцентами,
штрихом marcato, а також – динамікою ƒ). Тріольність та перемінний метр,
характерні для циклу в цілому, в даній мініатюрі набувають драматичного
забарвлення. Назва п’єси маркує свободу музичного розвитку, втім, тип
образності й характер драматургії вказують на глибоку змістовність
мініатюри. В «Імпровізації» Є. Станковича репрезентовані різноманітні
відтінки складного, глибокого композиторського світосприйняття.
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Всі

п’єси

містять

мікротематичну

організацією

розвитку,

що

переконливо розкриває індивідуальний художній образ кожної з них.
Багатогранність

змісту

«Колискової»

відзначена

лірико-філософською

спрямованістю та інтимністю висловлювання. В запропонованій класифікації
– це мініатюра з жанровою основою пісенного типу. За типом образності
дана п’єса поєднує в собі два види – філософський, з опорою на
декламаційність і мовленнєву інтонацію, та лірико-психологічний. Друга
мініатюра – «Весілля» спирається на моторність та певні типи руху, які
змінюються у різних розділах форми. Третя п’єса – «Імпровізація» – є
прикладом мініатюри позначеної філософським світоспогляданням.
Неофольклористичні

ознаки

триптиху

яскраво

виявлені

у

національному колориті, віддзеркаленому в інтонаційній фольклорній основі
– збільшених та зменшених інтервалах, граничній хроматизації мелодики,
кварто-квінтових співзвуччях, мелізмах та складних ритмічних структурах,
що мають звукозображальну природу (зокрема, імітація пташиних голосів),
творчо збагачених використанням модерних засобів виражальності –
кластерів, альтерованих співзвуч, складної ритміки.
Елементом, що скріплює триптих, є інтервальний комплекс, закладений
у інтонаціях теми «Колискової», заснованих на чистій кварті, зменшеній
квінті й малій секунді у різноманітних варіантах-рішеннях (малосекундова
інтонація у вигляді кластерів у партії фортепіано в «Імпровізації» та
«Весіллі»; кварто-квінтові інтонації – початок «Імпровізації»).
Триптих «На Верховині» автор наповнює глибинним сенсом, що
пройнятий духом музики ХХ століття, з її досягненнями в сфері музичної
мови. Даний твір можна рекомендувати як для концертного репертуару, так і
для педагогічного. Зовнішній лаконізм мініатюр циклу Є. Станковича
вимагає особливої манери їх інтерпретації: володіння тонким нюансуванням,
різноманітним тембровим наповненням звуку, вмінням точно передати
складний

метроритм,

відчути

напруженість

дисонантної

інтерваліки.

Наповнені яскравими емоціями та глибоким змістом п’єси вимагають
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високопрофесійних виконавсько-артистичних якостей задля адекватного
втілення авторського задуму.
Особливий

різновид

циклічності

спостерігається

у

творчості

В. Сильвестрова, а саме - макроцикл, що поєднує в одному великому творі
окремі цикли. Тобто, можна констатувати появу «наджанру» - «жанрового
гібриду», за висловлюванням музикознавця М. Лобанової [114]. Макроцикл
«Мелодії миттєвостей» (2004) В. Сильвестрова складається з семи окремих
циклів мініатюр для скрипки та фортепіано, котрі, як своєрідний щоденник,
зберігають враження від спілкування з видатними музикантами епохи:
– «П’ять п’єс». Присвята Г. Кремеру (Елегія, Серенада, Інтермецо,
Баркарола, Ноктюрн);
– «Три п’єси». Присвята А. Баженову (Серенада, Баркарола, Пастораль);
– «Три п’єси». Присвята Х. Мустонен (Колискова, Баркарола, Колискова);
– «Мелодії миттєвостей». Присвята О. Рексрот (Колискова, Баркарола,
Менует);
– «Дві елегії». Присвята Е. Едельчуку;
– «25. 10 1893. Пам’яті П. І. Чайковського» (Прелюдія «Народження
мелодії», Колискова, Серенада);
– «Пісні без слів». Присвята Б. Півненко (Елегія, Баркарола, Музичний
момент).
На титульному листі до всього макроциклу після назви твору та року
написання є авторська вказівка: «Желательно играть все подряд (attacca) как
один текст». Отже, сам В. Сильвестров мислить «Мелодії миттєвостей» як
великий цикл з семи складових, що виконуються безперервно. Тому
віднесемо цей твір, скоріше, до суворого циклу.
Виконавське ж «прочитання» форми твору дещо відрізняється від
авторської та музикознавчої концепцій. У виконавській практиці часто-густо
звучать окремо одна від одної складові макроциклу і навіть деякі п’єси з
циклів, наприклад, як самодостатній твір нерідко виконується на концертній
естраді «Музичний момент» з циклу «Пісні без слів». Зі слів відомого
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інтерпретатора музики В. Сильвестрова Богдани Півненко, авторське
трактування твору передбачає 72 хвилини звучання музики - це більше, ніж
відділення концерту. Отже, слухачам нелегко однаково уважно сприйняти
макроцикл в цілому, що є приводом озвучення на концертах лише деяких
частин-циклів та окремих п’єс з них.
Як приклад розглянемо лише одну скрипкову мініатюру з макроциклу
«Мелодії миттєвостей» – показову задля усвідомлення авторської трактовки
жанру та виявлення композиторського стилю В. Сильвестрова. «Музичний
момент» є третьою п’єсою з циклу «Пісні без слів», присвяченого
Б. Півненко. Композиція заснована на неодноразовому точному повторенні
основної теми, що нагадує гавот епохи бароко, та її елементів. Жанровість
підкреслюється акцентуванням дводольності, особливостями артикуляції
парних ліг. У розвитку превалює точне секвентування мотивів, створюючи
статичну процесуальність та безподієвість музичного часу. Особливістю
фразування є виокремленість кожної інтонації, що «дихає» самостійно,
набуваючи смислової значущості. Характер звуковидобування у скрипковій
партії, за авторськими позначками (чергування pizzicato – arco – pizzicato),
створює композиційну тричастинність. Надзвичайно виразно стилістичні
принципи

композиторського

письма

В. Сильвестрова

виявились

у

найтонкіших градаціях організації фортепіанної фактури. Її особливості
полягають у специфічній якості звучання, котре автор визначає як leggierо, та
у засобах педалізації (підкреслюється кожна зміна інтервальних сполучень у
партії лівої руки). Чіткість та суворість композиції визначає неокласичну
спрямованість п’єси. Пошук «нової простоти» обумовлений мінімізацією
художньо-виражальних засобів у царині мелодики, гармонії, фактури та
артикуляції.
Концептуальна новизна жанру скрипкової мініатюри у творчості
В. Сильвестрова проявляється в оригінальності стильових, композиційних та
фактурних рішень. Мінімалізм спостерігається у використанні засобів
художньої виражальності, насиченості п’єс музичними мікроподіями.
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Ескізність композиторського задуму у даному випадку має бути адекватно
відтворена у виконавських рішеннях. Увага інтерпретатора повинна бути
сфокусована на гнучкому інтонуванні найдрібніших деталей авторського
тексту. Окремою задачею стає пошук тембрального розмаїття, обумовленого
індивідуальним виконавським сценарієм. Форма багатьох скрипкових
мініатюр макроциклу «Мелодії миттєвостей» – відкрита, що створює алюзію
безкінечності

та

характеризується

багатокрапками

і

гармонічною

незавершеністю. Композиції вирізняються ретельністю авторських ремарок,
що відповідає естетиці жанру мініатюри з притаманною їй граничною
деталізацією тексту. Автор розглядає їх як суттєві, важливі, такі, що не тільки
відіграють у музиці емоційно-виразну роль, а й організовують композиційну
форму твору.
Таким чином, макроцикл «Мелодії миттєвостей» В. Сильвестрова
рельєфно висвітлює риси ліричного світоспоглядання епохи постмодернізму,
що мають прояв у медитації та постлюдійності музичного мислення.
Мелодика мініатюр вирізняється фрагментарністю, містить у собі приховані
перетворення, пустоти, які віддзеркалюють естетику художнього мислення
композитора. властиву його творчості медитаційність та метафоричність.
Вкажемо ще один «суворий» макроцикл В. Сильвестрова для скрипки
та фортепіано – «Триптих» (2009), що складається з трьох циклів: І. – «2
п’єси» (Intermezzo, Колискова) (attaccа); ІІ. – «Миттєвості I. S. B.» (attaccа);
ІІІ. – «2 серенади». Суцільні attacca як між циклами, так і між п’єсами в них,
безперечно, не дозволяють виконувати окремо якісь частини.
Якщо у фортепіанній мініатюрі українських композиторів дитяча
тематика представлена розмаїттям тем і жанрів, то у скрипковій музика для
дітей зустрічається не часто, що не є характерним для творчості Л. Шукайло.
Так, оригінальне авторське рішення демонструє її збірка «10 п’єс для
скрипки та фортепіано», сформована за принципом «школи гри», тобто, за
ступнем ускладнення мініатюр. Більшість їх має назви, відповідні
програмним задумам та жанровим ознакам різних стильових традицій:
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барочній – пассакалія; романтичній – елегія, скерцино, вальс, інтермецо,
бурлеска.; окремо увиразнюються п’єси – «Балетна сценка», «Варіації» та
«Весняний дует». Саме контраст жанрової атрибутики сприяє об’єднанню
різнохарактерних мініатюр у єдиний цикл.
Перша п’єса «Пассакалія» стилізована у однойменному жанрі,
втіленому у помірному темпі, тридольному метрі та частому використанні
основної ритмофігури пассакалії – половинна з чвертю у партії фортепіано в
басу, що нагадує традиційне basso ostinato. Мініатюра має просту
тричастинну форму і притаманне барочній музиці закінчення мінорної п’єси
на мажорній терції.
Яскравою театральністю відзначена друга п’єса – «Балетна сценка».
Вальсова тема має наскрізний розвиток та характеризується висхідною
спрямованістю; тріольність ритму створює ілюзію кружляння. Акценти й
підкреслювання слабких долей, а також квартово-квінтові стрибки додають
п’єсі театральності та танцювальної примхливості. Напівтонові зміщення,
секвенції та елементи прихованого двоголосся створюють своєрідну
гармонічну пікантність.
Наступна п’єса – мініатюрні варіації на тему української народної пісні
«Ой, вербо, вербо», у кожній з яких спостерігається власний тип варіювання.
Перша варіація викладена одноманітними тріольними вісімками та нагадує
плавний танок на кшталт вальсу. Друга – стилізує український танець
«Козачок» з характерною ритмофігурою (дві чверті, дві вісімки й чверть);
звучить рішуче завдяки акцентам та основному нюансу ƒ. Третя варіація,
моторного типу, асоціюється з жанром токати завдяки одноманітному
швидкому рухові.
Квазівокальний романтичний «Весняний дует» скрипки і фортепіано
має тричастинну форму, середня частина якої фактурно контрастує
попередній – мелодія залишається в партії скрипки, а фортепіано лише
гармонічно її підтримує. У момент кульмінації (такт 35) починається
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динамізована реприза, що відповідає традиціям побудови інструментальних
мініатюр.
Наступне «Алегро» (C-dur) відповідає темповому та харáктерному
позначенню. Вибір тональності мініатюри, «вдячної» для скрипаля, виявляє
авторську мету адресувати музику початківцям, враховуючи їх сприйняття та
виконавські можливості. Світлий C-dur не обтяжує твір додатковою
технічною «незручністю» та додає святкового колориту. Ознаки галопу
втілені у фортепіанному супроводі підкресленням сильної долі, що водночас
організує одноманітний ритмічний рух у партії скрипки. У середній частині
простої тричастинної форми соліст демонструє новий, стрибаючий штрих –
sautillé на фоні мелодичної теми в партії фортепіано. Загалом, ця моторна
п’єса ставить перед юним виконавцем певне технічне завдання, а саме –
володіння штрихом détashé у швидкому русі, що потребує чіткої координації.
Семантика «Елегії» (d-moll) повністю відповідає жанру сумної пісні. Її
лірико-психологічна аура окреслює багатогранний образ та його напружений
розвиток, вимагаючи від виконавця ретельної праці саме над кантиленою,
спроможною наповнити музику особливим задушевним змістом.
Контрастом сумному настрою виступає «Скерцино» – п’єса з
характерною для дитячої музики назвою. Скерцозність убачається у штриху
staccato, чергуванні висхідних та низхідних мелодичних рухів, неочікуваних
зупинок, що створює певний курйозний ефект.
Цикл

продовжує

розгорнутий

«Вальс»,

відзначений

віртуозно-

імпровізаційним характером. Для адекватної інтерпретації даної п’єси юний
скрипаль вже повинен володіти певними виконавськими навичками –
технічною підготовленістю, артистизмом і вмінням переконливо втілювати
опозиційні емоції.
Наступне
ускладненням
виражену

пісенно-декламаційне
образно-смислового

лірико-драматичну

«Інтермецо»

фактору.

спрямованість.

Мініатюра

визначається
має

Безперервність

яскраво
розвитку

мелодичної лінії розподілена композитором між партіями скрипки і
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фортепіано, які перехоплюють ініціативу одне в одного. Паритетність
примушує соліста прислухатися до супроводу, що сприяє формуванню
навиків гри в ансамблі.
Остання мініатюра – «Бурлеска», з рисами рондо, виконує фінальну
функцію у циклі. П’єса має віртуозну спрямованість – наявність сольної
скрипкової каденції, насиченої подвійними нотами, та яскравої коди.
Інтерпретація мініатюри може бути повноцінною лише за умов технічного
засвоєння

всього

попереднього

матеріалу.

Насичена

динамічними

контрастами та розмаїттям скрипкової штрихової техніки, «Бурлеска», по
суті, є іспитом на майстерність.
Таким чином, цикл націлений на пощаблеве формування не тільки
технічних навичок, а й на оволодіння специфікою адекватного відтворення
образно-смислового змісту музичного твору. За думкою автора дисертації,
цикл Л. Шукайло «10 п’єс для скрипки та фортепіано» можна виконувати як
неділимий твір та використовувати п’єси різного ступеню складності
поодинці з методичною метою.
Спостерігаючи жанрово-стильову динаміку розвитку української
скрипкової мініатюри, автор дисертаційного дослідження пропонує власну
класифікацію циклів мініатюр, обумовлену їх змістом:
– музичний щоденник композитора («Ессе» І. Альбової, «Мелодії
миттєвостей», «Триптих» В. Сильвестрова);
– картини природи («Цикл чорного місяця» К. Цепколенко);
– цикли з програмним імпульсом, що не обмежує фантазію автора
конкретною

спрямованістю

образів

(«Екслібриси»

Г. Гаврилець,

«Вінок посвят» В. Губи, «Акварелі» Ю. Іщенка, «Ліричні сцени»
І. Карабиця, «П’ять офортів» В. Маника);
– жанрові та портретні замальовки («На Верховині» Є. Станковича,
«Парнас» В. Маника);
– «школа гри» («10 п’єс для скрипки» Л. Шукайло).
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Таким чином, українські композитори відроджують романтичну
традицію циклізації мініатюр. Дослідження значного корпусу циклів
скрипкових мініатюр, зокрема, Ю. Іщенка, В. Сильвестрова, Є. Станковича,
Л. Шукайло, надає підстави зробити певні висновки відносно вказаного
жанру на сучасному етапі розвитку композиторської творчості в Україні. В
ньому знайшли своє відбиття широкий діапазон музично-художніх стилів,
багатогранна образна палітра, фольклорна й модерна інтонаційно-мелодична
основа, авангардні засоби скрипкової виражальності. Глибина змісту та
емоційна насиченість проаналізованих циклів не поступаються значимістю
образності масштабних творів.
2.3. Національні ознаки сучасної української скрипкової мініатюри
Серед стрімкого, бурхливого, технократичного, позбавленого в деякій
мірі людяності та духовності життя сучасний європеєць, вважає російський
музикознавець

К. Тараканова,

знаходить

у

власному

національному

фольклорі інакший, не сприйнятливий до ідеї прогресу, спосіб мислення
[216]. М. Арановський же зазначає, що фольклор протягом свого існування
майже не зазнає змін, він є усталеною традицією і тому слугує невичерпним
джерелом творчих ідей [9, с. 39].
Народна музична культура створила чудові зразки інструментального
стилю, в якому можна відшукати широку наспівність, імпровізаційність,
багатство тембру та ритму. Імпровізаційність, ритмічна примхливість, що
йдуть від фольклорних основ, притаманні сучасній скрипковій мініатюрі.
Маркуючи розуміння стилю як системи усталених ознак художнього явища,
Н. Горюхіна убачає у національному стилі постійну взаємодію двох
складових

композиторського

мислення

-

народно-національне

та

професіональне, що кожен раз досягає нової якості синтезу [52, с. 98].
У сучасному українському мистецтві є скрипкові мініатюри, які
вирізняються

яскраво-вираженим

національним

колоритом

завдяки
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характерному мелодизму та метроритмічній організації. Як правило, вони не
мають прямих цитат, але базуються на народному мелосі, що є характерною
рисою неофольклоризму. Новизна їх міститься у врахуванні авторами нового
арсеналу композиторської техніки – заснованої на використанні народної
манери гри, тобто звертанні не лише до мелосу, а й до ігрових прийомів.
Серед помітних тенденцій досліджуваного періоду відзначається
зменшення кількості обробок народних мелодій, які поступилися місцем
оригінальним авторським композиціям, створеним у народному стилі,
наприклад, – «Гуцульська пісня» Ю. Іщенка, «Музика» І. Карабиця, триптих
«На Верховині» Є. Станковича, «Ескіз у молдавському стилі» Л. Колодуба,
«Болеро» та «Український танок» М. Стецюна.
П’єса «Музика» (1970) І. Карабиця для скрипки соло відповідає
трактовці слова «музика» в українській фольклорній традиції, в якій воно
означає скрипаля та гру на скрипці. Образне наповнення цієї п’єси
багатогранне: це і народні легенди, і мотиви кохання, і картини побуту, і
захоплення природою. Програма твору є суттєвим фактором глибокого
впливу на становлення музичного змісту і форми загалом.
Твір має варіантно-фазову форму – тричастинну з кодою: І-й розділ –
Vivo, ІІ-й – Andante reсitando e rubato, ІІІ-й – Tempo І, кода – Vivace. Перший
розділ містить два тематичні елементи, що отримують розвиток протягом
всієї п’єси. Перший з них – vivo, складається з кількох нот, які виконуються
pizzicato у високому регістрі у динаміці ƒƒ із sƒ, і нагадує налаштування
інструменту та нібито миттєве народження мелодії. Контрастом цьому є
висхідний рух дрібними тривалостями імпровізаційного характеру, що
містить три фрази, засновані на варіантному розвитку. Перший елемент
виконує функцію вступу, своєрідної підготовки до появи виразної наспівної
теми. З одного боку, його можна розглядати як перший елемент теми, з
іншого – як вступ.
Формоутворюючим чинником п’єси є також інтервально-ритмічний
комплекс на пустих струнах інструменту, який імітує барабанний дріб і
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передує другому тематичному елементу першого розділу. Ці акорди
виконують роль своєрідного розмежування різноманітних образних сфер
твору. За характерною ритмічною формулою акорди нагадують, в залежності
від розташування у п’єсі, то барабанний дріб (протягом п’єси), то удари у
бубон (в коді), що трансформуються протягом всієї п’єси за характером
звуковидобування (pizzicato, arco, col legno), а також – інтервально. Вперше
акорди на відкритих струнах звучать дзвінко, призивно й яскраво у викладі
трьох квінт. В подальшому – інтервально варіюються, лишаються в обсязі
чистої кварти, або чистої квінти. Звучання вказаних ритмічних груп можна
порівняти зі своєрідними авторськими ремарками у значенні заклику до
слухацької уваги. Ця традиція йде ще від традиційного народного
виконавства, коли сам музика закликає учасників дійства до уважного
сприйняття музики (як у народних творах з розвиненою сюжетно-подієвою
програмою).
Другий тематичний елемент першого розділу – mƒ cantabile –
контрастує

попередньому

іншою

манерою

звуковидобування

(тут

застосовується прийом arco), наспівністю, мелодичною виразністю. Тема, що
проростає з первісного мелодичного звороту, має мотивну побудову.
Композитор

підкреслює

стиль

народного

наспіву

метричною

нерегламентованістю. Короткі побудови-наспівки отримують варіантний
розвиток

–

ускладнюється

їх

фактура
ритмічно,

збагачується

поліфонічними

артикуляційно

(з’являється

елементами,
дубль-штрих),

посилюється динаміка, в результаті тема перетворюється на каскад стрімких
пасажів, котрі є кульмінацією першого розділу.
Другий розділ, Andante recitando e rubato, містить декілька епізодів.
Його загальну смислову функцію у творі можна трактувати як плач. Перший
епізод заснований на багаторазовому повторенні малосекундової інтонації на
фоні ладової опори – тону «g» на pizzicato у лівій руці – виконує функцію
остинато. Виникає відчуття звучання g-moll, тональності таких творів, як
«Чакона» Т. А. Віталі, «Пасакалія» Ф. Генделя, Adagio з сонати для скрипки
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соло Й. С. Баха. Це є свідченням важливості для композитора семантики
тональності, що має змістовне навантаження. Особливу виразність розділу
надають речитації, їх повторення на одному звукові та виконанні смичком.
Експресивної схвильованості їм надає особливий прийом композиторської
техніки – прискорення шляхом подрібнення довжин, коли вісімки плавно
переходять у шістнадцяті на фоні динамічного зростання. Вони передують
низхідним секундовим інтонаціям, більш крупним за довжинами (вісімки,
четвертні, половинні), котрі закінчують ці речитативні висловлювання та
імітують нефіксоване інтонування народного плачу.
Композитором чітко прописаний динамічний план, націлений на
імітацію мовленнєвої інтонації. Діалогічності темі – ефект звучання голосу з
супроводом – надає її динамічна дворівневість. Як і в першому розділі, це
підкреслено виконавськими засобами: – контрастом pizzicato – arco. Два
просторово-часових елементи першого епізоду Andante recitando e rubato, по
суті, є прихованим двоголоссям у поліфонії. Перший елемент пропонує
гармонічне

налаштування,

другий

–

експресивне

речитативне

висловлювання, побудоване на секундових інтонаціях. Два елементи кілька
разів варіюються. Перший – у четвертому проведенні складається з однієї
ритмо-формули, замість звичних двох. У другому – при повторенні мала
секунда «g – as» замінюється великою «g – a» та піднімається до малої
секунди «b – a». У третьому проведенні цей мотив звучить на кварту вище,
від ноти «c». Увиразнюється висхідний рух від «c» до «e» в обсязі малої
терції та звучання низхідної секунди «e – d». Четверте проведення мотиву
звучить від ноти «e» та обігрує секундове звучання fis – e. Загалом,
напружений висхідний рух надає звучанню особливу експресивність,
посилює трагічний тон висловлювання. В цьому епізоді спостерігається
ретельна композиторська робота над розвитком кожної інтонації, що є
свідотством виявлення однієї з найхарактерніших особливостей жанру
мініатюри – деталізації музичного тексту.
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Речитації змінюються епізодом Tranquillo, – розлогими акордами
pizzicato у нюансі p. Якщо попередній епізод був заснований на низхідній
малій секунді «es – d» у середньому регістрі, то цей звучить на октаву вище і
мелодично базується на великій секунді «e – d», демонструючи інтонаційнотематичний розвиток. Дієзна сфера надає звучанню просвітлення. Мелодичне
викладення

оформлене

крупними

тривалостями

–

четвертними

й

половинними нотами. Акордовий склад та характер ритмічного оформлення
нагадує проведення теми у збільшенні в поліфонічних формах. У даному
випадку це – алюзія, однак, вона налаштовує на піднесений філософський
лад, а інтонаційна спорідненість з основною темою вказує на її образну
трансформацію, яка створює похідний контраст.
Наступний епізод другого розділу, означений pi

mosso animato, є

черговою фазою розвитку рецитації – звучить на сексту вище, переважно, на
ƒ, з підвищеною експресією. Збільшується метричне дроблення та кількість
нот в речитації – від восьмих до тридцятьдругих тривалостей. З кожним
повторенням звучання речитації поступово переходить у більш високий
пронизливий регістр, перетворюючись, нарешті, на широку призивну
мелодію, викладену октавами на ƒƒ у квартовому русі з наступним
заповненням. Кульмінація п’єси приходиться на закінчення другого розділу –
Maestoso, – що звучить насичено, на ƒƒ, з артикуляційним підкресленням
акордів. Поява наприкінці

розділу чергового

звучання інтервально-

ритмічного комплексу передує динамізованій репризі. Саме тут два
тематичні елементи першого розділу отримують напружений розвиток
шляхом використання тих самих композиторських засобів, що й у попередніх
розділах форми, – діалогічність з елементами прихованого двоголосся,
варіантно-ритмічний розвиток. Перший елемент відтворений також pizzicato,
але його імпровізаційні побудови дещо вкорочені. Другий елемент теми
зміщується у високий регістр, чергуючись з мотивами у низькому. Так
відбувається напружене темброво-регістрове становлення.
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На початку третього розділу звучить епізод, що нагадує тему плачу
другого розділу, засновану на малосекундових інтонаціях. Реприза плавно
переходить

у

коду

завдяки

мелодичній

фігурації

шістнадцятими

тривалостями, заснованій на висхідній секундовій інтонації. Спрямований
вгору мелодичний рух підтримується динамікою crecsendo і прискоренням
темпу (accelerando).
Кода (Vivace) синтезує два тематичні елементи – з інтервальноритмічного комплексу та з першого тематичного елементу першого розділу,
що в даному випадку - arco. Завершує п’єсу елемент речитативного епізоду
другого розділу, котрий тепер об’єднує в собі і речитацію на одному звукові
«e», й низхідну малосекундову інтонацію «f – e». Закінчується п’єса
інтервальними співзвуччями, заснованими на опорних тонах всього твору «a
– e». Остання крапка у мініатюрі – дзвінкий акорд pizzicato на відкритих
струнах «g-d-a-e», що лежить в основі інтервально-ритмічного комплексу в
його першому проведенні, і створює своєрідну арку між початком та
закінченням твору. У п’єсі представлений узагальнений образ музиканта, з
одного боку, як виразника складних філософських роздумів, з іншого – як
транслятора звичайних повсякденних людських емоцій. Скрипаль не просто
грає емоційно, а начебто розповідає звуками про свої переживання. Образний
план п’єси напружений та характеризується контрастними співставленнями.
Настрій скрипаля постійно змінюється. Він або нестримно веселий, або
задумливо-сконцентрований, приречено-сумний, або сповнений палкої
пристрасті чи невгамовного лукавства. Від цього й гра музики також
примхлива. Поривчасто чергуються короткі імпульсивні звороти. Їх
вайлувата мелодична лінія у швидкому стрімкому русі на pizzicato на початку
п’єси створює враження вільної імпровізації. Імпровізаційність мініатюри
підкреслюється

також

відсутністю

фортепіанного

супроводу.

Весь

мелодичний матеріал п’єси – оригінальний і не містить прямих цитат.
Одначе, музичний образ, створений композитором, здається цілком
народним за характером та колоритом. Український національний колорит

167

убачається у використанні певних ладових зворотів, наприклад, підвищеного
IV щаблю у другому елементі теми першого розділу, зниженому ІІ щаблю у
другому розділі п’єси. Нерегламентованість метроритмічних і звукових
співвідношень створює ефект народного наспіву та речитації. Національне
забарвлення також забезпечують окремі прийоми гри на інструменті,
запозичені у виконавській практиці народних музикантів: специфічне
portamento, стрімкі форшлаги, часте використання відкритих струн, особливо
у квінтах, що надає скрипці певної різкості звучання, використання штриха
ricochet, дубль-штриха, прийому pizzicato, як у правій, так і у лівій руці,
прийому col legno. Іншими засобами відтворення народно-національної
атмосфери є синкопований ритм та акцентування слабкої долі. У творі не
проставлені тактові риси й немає чітко окресленої тональності, але є
інтонаційний звуковий комплекс «a-c-e-g-fis-a», покладений у розвиток всієї
п’єси. У коді він увиразнений та чітко окреслений самим композитором на
ƒƒƒ.
«Музика» І. Карабиця – є своєрідною енциклопедією народного
музикування. Окрім суто інтимних настроїв людини – смутку, радості, свята,
скрипка відтворює в даній п’єсі звукові особливості інших інструментів
(зокрема, струнних щипкових), шумові ефекти. Її темброво-звукова
амплітуда передає відтінки людського голосу. Всі означені темброві барви
створюють своєрідність звучання цієї мініатюри. На жаль, п’єса не часто
виконується. Для музиканта, вихованого у європейській виконавській
традиції, наведена мініатюра досить не проста для осмислення й виконання.
Напевно, щоб адекватно відтворити стиль народного музикування, потрібно
також вчитися (як вчаться, наприклад, відтворювати барочну музику) та
набувати специфічних навичок, що мають відмінності від академічної гри.
Унікальність п’єси полягає у наступному:
– актуалізації узагальненого образу скрипаля з яскраво окресленим
українським національним колоритом;
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– багатогранній

характеристиці

особливостей

українського

менталітету, виявленому в образно-емоціональній палітрі твору;
– репрезентації найхарактерніших виконавських засобів фольклорного
музикування.
Безумовно, щира любов до своєї землі, свого народу, «відчуття
патріотизму – не кон’юктурно-галасливого, а внутрішньо-глибинного <…>»
[101, с. 374] надихає митців до створення композицій з опорою на народні
витоки.
До

фольклорних

джерел

останнім

часом

звертаються

й

такі

композитори, як М. Халітова, Н. Амедов та Е. Емір. Переважна більшість
скрипкових мініатюр митців чітко вирізняється яскравим національним
колоритом завдяки характерному мелодизмові із збільшеною інтервалікою,
численним мелізмам та специфічним мелодичним зворотам, що притаманні
татарській народній музиці. Наприклад, і «Поема-спомин» (1987), і «Каприс»
(2004) Мерзіє Халітової не містять прямих фольклорних цитат, але базуються
на

кримсько-татарському

мелосі

з

його

характерними

інтонаціями,

підкреслюючи зв’язок творів з неофольклоризмом. Таким самим чином
створені «Експромт» для скрипки з фортепіано Ельвіри Емір (2001) та
«Епітафія» Назима Амедова – без прямих цитат, але із «соковитим» східним
колоритом, що легко впізнається. Якщо послухати, наприклад, «Експромт»
Е. Емір, – неодмінно виникнуть асоціації із сторінками опери РимськогоКорсакова «Золотий півник». В окремих творах, таких як «Візерунки Криму»
Е. Емір (2008), «Наспіви Чатир-Дагу» М. Халітової (2009), «Аг’ир-ава й
хайтарма» (2001) та «Рондо-хайтарма» (2009) Н. Амедова, використаний
запальний народний танок кримських татар та народів Причорномор’я
«хайтарма», який характеризується незмінним розміром 7/8, характерним
метричним дробленням 4 + 3 та швидким темпом. Однак, мелодика танцю в
усіх творах довільна, незмінними збережені лише розмір та метричне
дроблення. Н. Амедов у першому розділі п’єси «Аг’ир-ава й хайтарма»
використовує ще один народний танок – аг’ир-ава. На відміну від швидкої

169

запальної хайтарми, це повільний «важкий» танець з метричним дробленням
5 + 4 або ж 4 + 5. Автор у даному випадку використовує схему 5 + 4, мелодія
також довільна. Композитор відтворює у п’єсі автентичний принцип
сполучення танців. У побуті, як правило, хайтармі передує недовгий
повільний танець. Отже, в основному, автори не включають у свої твори
цитатний матеріал. М. Халітова, наприклад, не звертається до прямих цитат.
Е. Емір також принципово у своїй творчості не використовує фольклорні
цитати. Лише у «Рондо-хайтармі» Н. Амедова в одному з епізодів
використана мелодія трагічної народної пісні «Еліф-Бєдім» (у перекладі
приблизно: «Сказав ―А‖ – сказав ―Б‖»).
Таким

чином,

із

зростанням

композиторської

майстерності

в

академічній традиції відбувається еволюція фольклорних зв’язків. Народні
наспіви,

що

перетворюються

на

теми

скрипкових

п’єс,

поступово

збагачуються деталями, набувають вишуканості та складності, широти
діапазону, отримують багате мелодичне та ритмічне варіювання. Скрипкова
мініатюра збагачується новим змістом та новими музичними засобами.
Народна творчість відбувається у рамках усталених традицій, а
усталеність системи є найважливішою з умов для успішної творчої
діяльності. На думку М. Арановського, фольклор, подібно еволюції
тваринного світу, змінюється настільки повільно, що цей процес навіть
неможливо помітити [9]. Отже, фольклор і надалі залишатиметься тим
невичерпно-родючим ґрунтом, з якого не перестануть проростати нові
композиторські ідеї, у даному випадку – у річищі неофольклоризму.
Висновки до Розділу 2
У Розділі 2 жанр скрипкової мініатюри класифіковано за призначенням
та умовами виконання, складом виконавців, жанровою основою, мірою
конкретизації програми, формою та драматургічними засадами. Скрипкова
мініатюра трактується автором як особливий жанровий різновид камерної
музики, що має специфічну систему засобів музичної виражальності і
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належить до малих форм, особливості формотворення котрих базуються на
маркуванні художніх деталей. Визначено жанрово-стильову динаміку
розвитку скрипкової мініатюри, специфіку засобів художньої виражальності
шляхом узагальнення особливостей її провідних жанрів на сучасному етапі.
Відродження барочних жанрів у ХХ – ХХІ століттях встановлює
філософсько-естетичний зв’язок із спадщиною епохи бароко, сприяє
розвитку їх стилістичних особливостей у нових історичних умовах.
Використання вже готових моделей пов’язане з їх трансформацією та
філософським переосмисленням
Широкий тематичний спектр в українській скрипковій мініатюрі
містить жанр меморіалу. У досліджуваний період прослідковуються
тенденції до нових ідей у організації форми, драматургічного процесу. Чітко
окреслена монологічність та суб’єктивність музичного висловлювання
виявляє надзвичайну психологічну глибину творів.
Етюди та каприси у другій половині ХХ – початку ХХІ століть
демонструють віртуозність та спрямованість на оволодіння певними
технічними засобами. Каприс більш змістовний і художньо привабливий
жанр, ніж етюд, котрий переважно націлений на розвиток певних технічних
навичок. Для етюдів найбільш характерним є фактурна та темпова
одноманітність, чітке формоутворення, а каприси, що в цілому мають більшу
художню насиченість, імпровізаційність, демонструють різноманітність
форм і змісту. Українські композитори, працюючи у жанрах художнього
етюду

та

капрису,

створювали

зразки,

подібні

за

специфічними

властивостями до етюдів і каприсів західноєвропейської традиції. Однак, у
творчості вітчизняних митців ці жанри набувають своїх характерних рис, що
найбільш яскраво виявилися у творах художньої спрямованості. В них явно
відчувається опора на народний слов’янський, зокрема, український мелос,
що іноді відбивається і у програмному задумі. На сучасному етапі розвитку
скрипкової мініатюри в українській музиці жанри етюду та капрису
представлені досить широко та різноманітно. Вони виступають і як твори для
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навчальних цілей, і як концертні п’єси. Але у доробку українських авторів у
цих жанрах виявлена тенденція до концертної спрямованості.
У

скрипкових

інтермецо

українських

композиторів

збереглись

установки на ліричний тип світоспоглядання, що йде від романтичної
традиції, в надрах якої інтермецо сформувалося як самостійний жанр. У той
же час, проаналізовані твори є свідченням наявності музичних інновацій, що
з’явились у ХХ столітті, з його напруженими духовними пошуками та новим
змістом у мистецтві. У творах увиразнюються два основні підходи. Перший
характеризується

нескладним

змістовним

навантаженням,

камерністю

висловлювання, простотою та ясністю структури, відсутністю складних
драматургічних процесів. Інша жанрова модель інтермецо присутня у п’єсах
С. Колобкова,

О. Гнатовскої,

Л. Шукайло,

О. Ківи.

Мініатюри

цих

композиторів насичені наскрізним розвитком, у зв’язку з чим початковий
тематизм зазнає різного роду змінень. Особливою складністю вирізняються
твори С. Колобкова, в котрих чути відголоски різних історичних епох
(зокрема бароко) та О. Ківи. Такі інтермецо несуть у собі ознаки жанрової
модуляції, і, таким чином, є відображенням процесів жанрового синтезу,
притаманного музичній культурі другої половини ХХ століття.
У сучасних скрипкових мініатюрах продовжує розвиватись тенденція
інструменталізації вокальних форм та жанрів. Романс в українській скрипковій
музиці представлений вельми різноманітно у жанровому та стильовому
аспектах. Серед проаналізованих творів знайдено паралелі між класифікацією
вокальних та інструментальних романсів, що надало можливість розподілити
твори за різними типами. Більшість з них має лірико-психологічну
спрямованість, котра продовжує романтичну традицію з характерним
зверненням до внутрішнього світу людини. Окремі доробки мають яскраво
виражені риси фольклорних замальовок (романс І. Ковача), яскраву жанровість
–

баркарола

(у

романсі

О. Зноско-Боровського)

та

вальс

(у

творі

О. Гнатовської). Деякі романси спираються на першоджерело – пісню
(К. Домінчен, А. Кос-Анатольський). Авторські особливості кожного з
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проаналізованих творів підкреслюють стильове багатство інструментального
романсу в українській скрипковій музиці.
У періоді, що досліджується, інструменталізація скрипкової мініатюри
отримує

власний

жанрово-стильовий

розвиток

і

характеризується

розширенням меж трактовки пісенно-вокальної основи. Це виявляється у
використанні таких назв, як «Аріозо» – з опорою на специфічний зміст, а
також у різноманітному показі жанру пісні («Колискова повноліття»,
«Гуцульська пісня», «Вечірня пісня», «Журавлиний наспів», «Наспіви Чатирдагу»), заснованих, часом, на інструментальній мелодиці. Сам жанр пісні
отримує нові градації, що походять від особливих програмних задумів.
Цикли

скрипкових

В. Сильвестрова,
класичного

мініатюр

Л. Шукайло

циклу,

є

позначеного

Ю. Іщенка,

свідотством
відбиттям

Є. Станковича,

еволюції
різних

традиційного

музично-художніх

композиторських стилів, що збагачують образну палітру, інтонаційномелодичну основу, ускладнюють фактуру творів.
Фольклорні джерела у сучасному українському мистецтві надихають
композиторів до створення скрипкових мініатюр, що вирізняються яскравим
національним

колоритом

завдяки

характерному

мелодизму

та

метроритмічній організації. Їм притаманні імпровізаційність та ритмічна
примхливість,

наприклад,

«Гуцульська

пісня»

Ю. Іщенка,

«Ескіз

у

молдавському стилі», Л. Колодуба, «Болеро» та «Український танок»
М. Стецюна. Новизна окремих творів міститься у новому арсеналі
композиторської

техніки,

запропонованому

виконавцеві

разом

із

використанням народної манери гри. Все це є ознаками неофольклоризму,
започаткованому у ХХ столітті та яскраво віддзеркаленому у таких творах як
«Музика» І. Карабиця, триптих «На Верховині» Є. Станковича, що стали
прикрасою скрипкової літератури у даному жанрі.
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ВИСНОВКИ
Дисертаційне

дослідження

репрезентує

панораму

української

скрипкової мініатюри другої половини ХХ – початку ХХІ століть, що постає
багатогранним

музичним

феноменом

з

широким

потенціалом

комунікативних та художніх якостей, спрямованих на глибоке і переконливе
віддзеркалення образів та настроїв сучасної епохи.
На базі міждисциплінарного підходу, зумовленого комплексним
використанням загальнонаукових і спеціальних методів, у дисертації
здійснено огляд наукової літератури та систематизацію музикознавчіх праць
за трьома напрямами – історичному, теоретико-методологічному та жанровостильовому.
Вивчення української скрипкової мініатюри виявило естетичну
природу

жанру,

його

стилістичні

закономірності

та

композиційно-

драматургічні особливості. Як і інші різновиди музичної мініатюри, вона має
особливий тип драматургії, що характеризується одноафектністю. Образний
контраст, здебільшого, проходить контрапунктом як протиставлення різних
емоційно-образних станів, що не передбачає драматичного розвитку та
конфліктного зіставлення думок («драматургія антитез»).
У дисертаційному дослідженні скрипкова мініатюра трактується як
жанровий різновид камерної музики, для якого характерні малий розмір
твору, відточеність форми, лаконізм та концентрація думки, інтенсивний тип
організації художнього часопростору, певний тип переживань з типовим
одномоментним спогляданнм образу, широкий діапазон образної сфери,
витонченість засобів художньої виражальності, камерний тип музикування.
Дослідження жанрової панорами української скрипкової мініатюри в
історичній динаміці виявило її внутрішню неоднорідність. Якщо у 1950-ті –
1960-ті роки серед майже 40-а творів популярність набули такі жанрові
назви, як п’єса, танок, вальс, каприс, веснянка, елегія, скерцо, романс, то з 30и опусів 1970-х років поряд із романсом, інтермецо, елегією з’являється
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мелодія

(М. Птушкін,

М. Лаврушко),

цикли

мініатюр

(Ю. Іщенко,

Є. Станкович). 1980-ті роки характеризуються спадом зацікавленості митців
до вказаного жанру, зокрема, зникли такі з них як колискова, елегія,
ноктюрн, інтермецо, танок, проте були репрезентовані скерцо, каприс, етюд і
цикли мініатюр. 1990-ті роки відзначені піднесенням скрипкової мініатюри
та відродженням жанру елегії (В. Гончаренко, В. Степурко, В. Золотухін),
однак зникненням романсу та інтермецо. Нове тисячоліття позначене
помітною кількістю мініатюр з деталізованою програмою.
Автором виявлені та введені до наукового обігу маловідомі твори
сучасних українських митців у жанрі мініатюри для скрипки соло та скрипки
з фортепіано, серед яких «Монолог» І. Альбової, «Кόμμоς» О. Безбородька,
«Менует» О. Войтенка, «Аріозо» та «Єврейська молитва» М. Кармінського,
«Інтермецо»

О. Гнатовської

та

С. Колобкова,

«Токата»

Г. Леонової,

«Сарабанда» В. Маника, «Романс» О. Гнатовської та М. Стецюна, «Партита»
В. Теличка.
В дисертаційному дослідженні вперше запропоновано класифікацію
жанру скрипкової мініатюри за наступними ознаками – призначенням,
умовами виконання та складом виконавців, жанровою основою, характером
програмності,

формою

та

драматургічними

засадами.

Складено

внутрішньожанрову типологію, засновану на інструментальних жанрах
(вальс, гумореска, бурлеска, імпровізація, інтермецо, етюд, каприс, поема,
прелюдія, рондо, танок) та пісенно-вокальних, що є індикатором розвитку
тенденції аріозно-пісенного способу вислову (арія, аріозо, вокаліз, елегія,
колискова, ноктюрн, пісня, романс).
Домінуючі атрибути скрипкової мініатюри на різних етапах її
існування співпадають із соціокультурними установками часу. Вказаний
жанр у другій половині ХХ – початку ХХІ століть стає виразником
плюралістичних ознак епохи, складних образів, що містять різноманітну
тематику («Токата» Г. Леонової, «Сарабанда» В. Маника, «Слов’янське
капричіо» Л. Колодуба, «Мелодії миттєвостей» В. Сильвестрова). Скрипкова
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мініатюра є галуззю художнього експерименту, в якій зароджується,
розвивається та формується авторський стиль.
Аналіз стильової динаміки жанру ХХ – початку ХХІ століть виявив, з
одного боку, збереження константних характеристик жанрового інваріанту, з
іншого – висвітив на їх фоні привнесення до скрипкової мініатюри типових
рис інших жанрових моделей (концертність, театральність), що вказує на
тенденції

жанрово-стильової

трансформації,

які

найбільш

вражаюче

визначились на зламі ХХ – ХХІ століть.
Панорамне дослідження скрипкової мініатюри дозволило зробити ряд
висновків відносно особливостей її жанрово-стильового розвитку. Так,
іманентні риси жанру виявились у збереженні принципу максимальної
концентрації змісту в малому часо-просторі лаконічної форми; ознаках
символічності та метафоричності емоційно-образної сфери; співіснуванні
автономності й тяжіння до контексту (тенденції до циклізації, до вербальних
і живописних асоціацій); у деталізації – мелодико-гармонічних структур,
фактурних або ритмічних формул, лейт-інтервалів, що набувають у
відтворенні образно-смислових задумів особливого значення («Монолог»
І. Альбової, «Колискова» з триптиху «На Верховині» та «Романс»
Є. Станковича).
Модерні тенденції виявились у взаємодії жанру й індивідуального
композиторського стилю, що обумовило появу яскравих авторських
концепцій скрипкової мініатюри, які репрезентують прихильність практично
до всіх жанрових і стильових тенденцій попередніх періодів. На відміну від
першої половини ХХ століття, досліджуваний період характеризується більш
активним проявом новацій, пов’язаних з особливостями композиторської
техніки, що виявляється у застосуванні насичених альтерованих сполучень,
кластерів, розширенні тонально-гармонічних зв’язків та модуляційних
зрушень,

наявності

рис

пуантилізму

й

алеаторіки,

фактурній

багатоплановості, складній ритміці, відсутності тактових членувань тощо.
Поряд із тим сучасні автори широко використовують прийоми стилізації
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прикмет

барочного

та

класичного

концертного

інструменталізму,

декламаційний виклад тематизму, активно застосовують засоби народного
виконавства. В українській скрипковій мініатюрі означеного періоду
спостерігається тенденція до створення інструментальної мелодики та
інтонаційного ускладнення мелодичних ліній.
Драматичні колізії кінця ХХ – початку ХХІ століть значно розширили
межі жанру, залучили до композиторського арсеналу широкий спектр образносмислових та темброво-динамічних засобів художньої виражальності. Серед
аргументів – «Давня пісня» В. Теличка, в якій тембр скрипки виконує подвійну
роль,

об’єктивізуючи

українську

ментальність

та

виокремлюючи

індивідуальність автора-оповідача. Трактовка інструмента – розкриття нових
тембрових можливостей звучання – тісно пов’язана зі специфікою авторського
стилю,

наприклад,

у творах

В. Сильвестрова

«Мелодії

миттєвостей»,

Ю. Іщенка «Акварелі», О. Ківи «Інтермецо», в яких виявлено «феномен тиші».
Однією з найважливіших тенденцій розвитку скрипкової мініатюри
другої половини ХХ – початку ХХІ століть є наслідування особливостей
романтичних

традицій,

що

віддзеркалюється

у

ліричному

типі

світоспоглядання, у зверненні до таких жанрів, як каприс («Каприс для
скрипки соло» М. Скорика), інтермецо (доробок В. Гомоляки, О. Гнатовської,
С. Колобкова, Л. Шукайло), романс (у творчості В. Борисова, О. Гнатовської,
О. Зноско-Боровського, І. Ковача, М. Стецюна), елегія (п’єси з такою назвою
належать

І. Альбовій,

В. Гончаренку,

М. Скорику,

М. Степаненку,

В. Степурку Л. Шукайло), ноктюрн (за авторством В. Гомоляки, Ю. Мейтуса,
Б. Яровинського), скерцо (В. Гомоляка, Ю. Мейтус, В. Теличко).
Романтична віртуозність прослідковується у мініатюрах з опорою на
моторність («Токата» Г. Леонової, «Алегро» Ю. Мейтуса, «Алегро» та
«Бурлеска» Л. Шукайло), у етюдах та каприсах (М Скорика, О. Станка,
М. Халітової). Відродження романтичних тенденцій убачається і у циклізації
мініатюр, що особливо актуалізувалася на зламі століть. Відзначимо мініцикли інтермецо О. Ківи та С. Колобкова, міні-цикли з двох п’єс
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«"Misterioso" – "Estampe"» О. Войтенка і «Hоmо sаpіens» Г. Леонової,
диптихи А. Золкіна й О. Яковчука, цикли етюдів О. Станка, цикли п’єс
І. Альбової, Г. Гаврилець, В. Губи, Ю. Іщенка, І. Карабиця, В. Маника,
В. Сильвестрова, В. Теличка, Л. Шукайло. Очевидний зв’язок творчості
українських митців з романтичним мистецтвом виявляється і у тенденції до
програмної конкретизації опусів («Отзвуки Лета» І. Альбової, Елегія
«Приношение прекрасному» В. Золотухіна, «Утренняя роса», «Пение сосен»,
«Степной закат» Б. Стронька) та створенні мініатюр-посвят («Мелодії
миттєвостей» В. Сильвестрова, «Болеро» М. Стецюна).
На особливу увагу заслуговує символічна програмність, виникнення
якої визначається мінливими соціально-культурними умовами та новим
вектором духовних пошуків авторів. Принципи символічної програмності,
засновані на існуванні певного коду для змістовної організації музичного
твору, втілені у різних літературних коментарях, елементах криптофонії,
включених у музичну тканину п’єс як літерні та звукові шифри, що убачаємо,
зокрема, у «Кόμμоς» О. Безбородька.
Найпомітнішими

тенденціями

розвитку

української

скрипкової

мініатюри означеного періоду виявились присутність наявних ознак
неофольклоризму

(«Музика»

І. Карабиця,

триптих

«На

Верховині»

Є. Станковича, «Агир-ава й хайтарма» та «Рондо-хайтарма» Н. Амедова,
«Візерунки Криму» Е. Емір, «Український танок» М. Стецюна, «Наспіви
Чатир-Дагу»

М. Халітової,),

авангарду

та

постмодернізму

(«Кόμμоς»

О. Безбородька, «Музика», «Ліричні сцени» І. Карабиця, «Інтермецо»
О. Ківи, «Мелодії миттєвостей», «Постлюдія» В. Сильвестрова).
У кінці ХХ – на початку ХХІ століть розкривається прихильність
авторів до духовно-сакральної сфери, зокрема, у творі М. Кармінського «Єврейська молитва», меморіальних жанрах («Монолозі» І. Альбової,
«Епітафії» Н. Амедова, «Кόμμоς» О. Безбородька, «Елегії» М. Степаненка).
Тенденція до філософського узагальнення і інтелектуального аналізу
виявляється у п’єсах О. Безбородька «Кόμμоς», М. Кармінського «Єврейська
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молитва»,

О. Ківи

та

С. Колобкова

«Інтермецо»,

Є. Станковича

«Імпровізація» з триптиху «На Верховині» та «Романс», В. Теличка «Давня
пісня».
На

підставі

проаналізованих

творів

автором

дисертаіцйного

дослідження виявлено тенденцію до ускладнення фортепіанного супроводу,
обумовлену прагненням композиторів максимально розкрити образну сферу
творів. Найчастіше це притаманно опусам тих митців, які вільно володіють
фортепіано, зокрема, – О. Войтенко, О. Гнатовська, Ю. Іщенко, С. Колобков,
Л. Шукайло та інші.
Сучасна скрипкова мініатюра, репрезентована у творчості українських
авторів, є самодостатнім жанром «новітньої музики», здатним поширити
культурно-виконавський простір, заіцкавити інтерпретаторів та естетично
задовольнити слухачів. Лаконічність форми сприяє процесу удосконалення
виконавських якостей, змушуючи інтерпретатора знаходити для уточнення
образних характеристик нові фактурні лінії, збагачувати штрихову та
динамічну

палітру,

урізноманітнювати

темброві

нюанси.

Відомими

пропагандистами української скрипкової музики, зокрема, у жанрі мініатюри
виявили себе М. Которович, Б. Півненко, О. Смовж, О. Шеляжкова.
Отже, творчість українських композиторів у жанрі скрипкової
мініатюри – невід’ємна частина національної музичної культури другої
половини ХХ – початку ХХІ століть, жанрово-стильові особливості якої
базуються на синтезі українських, східно- та західноєвропейських традицій,
що визначили нову художню якість проаналізованих у дисертаційному
дослідженні творів. Вивчення жанру має певний науковий інтерес, оскільки
сприяє виявленню різних тенденцій формування української скрипкової
композиторської та виконавської культури. Подальший розвиток жанру
мініатюри вбачається на тлі постійного вдосконалення скрипкового
виконавства і сумісної творчості авторів та інтерпретаторів.
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ДОДАТКИ
Додаток А

Середня частина:

206

207

Друга частина:

Імпровізаційний епізод:
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СКРИПКОВА МІНІАТЮРА УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ ЗА
ВНУТРІШНЬОЖАНРОВОЮ ТИПОЛОГІЄЮ
АЛЕГРО
Ю. Мейтус.
М. Ластовецький.
Л. Шукайло.

Алегро (Київ 1965)
Алегро (Дрогобич 1985)
Алегро (Харків, 2002)
АНДАНТЕ. АДАЖІО

Е. Налбандов
Л. Хитряк.
Ю. Знатоков.

«Adagio cantabile» (Крим)
«Andante» (Крим 1994-99)
«Adagio» (Одеса 1966)
АРІЇ. ВОКАЛІЗИ.

О. Жук.
М. Жербін.
М. Кармінський.
Ю Шевченко.

Арія (Харків 1936)
Вокаліз (Київ)
Аріозо (Харків 1994)
Вокаліз пам’яті друга (Київ 2011)
БУРЛЕСКА (ГУМОРЕСКА)

Б. Фільц.
О. Жук.
О. Зноско-Боровський.
Д. Клебанов.
В. Борисов.
Г. Жуковський.
Є. Юцевич.
Л. Шукайло.
С. Шустов.
В. Птушкін

Гумореска (Київ 1954)
Гумореска (Харків 1956)
Гумореска (Київ)
Шуточная (Харків 1956)
Бурлеска (Харків)
Бурлеска (Київ)
Гумореска (Київ 1970-ті)
Бурлеска (Харків 2002)
«Staccato-staccatissimo» (Одеса 2011)
Гумореска (Харків 2012)
ВАЛЬС

Б. Яровинський.
В. Борисов.
П. Глушков.
Д. Клебанов.
О. Носик.

Вальс (Харків 1954)
Вальс (Харків)
Вальс (50-ті)
Вальс (Харків 1958)
Вальс (Запоріжжя 1965)
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М. Завалишина.
Г. Жуковський.
Г. Жуковський.
С. Мамонов.
Т. Хмельницька.
Н. Амедов.
Л. Шукайло.
О. Яковчук.
Т. Хмельницька.
І. Альбова

Вальс (Київ 1968)
Вальс-ноктюрн (Київ)
Вальс-фантазія (Київ)
Вальс-скерцо (Донецьк 1979)
Вальс (Харків 1980)
Вальс сновидінь (Крим 2001)
Вальс (Харків 2002)
Вальс-імпровізація (Київ 2010)
Вальс (Харків 2011)
«Вальсик» (Харків 2014)
ВЕСНЯНКА

О. Зноско-Боровський.
А. Штогаренко.
Б. Яровинський.
С. Орфеєв.
Л. Дичко.

Веснянка з Української сюїти (Київ 1951)
Веснянка (Київ)
Веснянка (Харків 1953)
Веснянка
Веснянки (Київ)
ЕКСПРОМТ

С. Жданов.
Е. Емір.

Експромт (Київ 1960-ті)
Експромт (Крим 2001)

ЕЛЕГІЯ
В. Годзяцький.
С. Жданов.
Ю. Щуровський.
І. Драго.
В. Гомоляка.
В. Губа.
В. Гончаренко.
В. Золотухін.
В. Степурко.
М. Степаненко.
М. Скорик.
Л. Шукайло.
І. Альбова.
Д. Савенко.

Елегія (Київ 1957)
Елегія (Київ 1960-ті)
Елегія (Київ 1962)
Елегія (Київ 1966)
Елегія (Київ 1970)
Елегія (Київ 1978)
Елегія (Київ 1996)
Елегія «Принесення прекрасному» (Харків 90-ті)
Елегія (Київ 90-ті)
Елегія пам’яті А. Соловяненка (Київ 2002)
Елегія (Київ 2000-ні)
Елегія (Харків 2000)
Елегія (Харків 2004)
Елегія (Запоріжжя 2013)
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ЕСКІЗ
В. Івко.
Л. Колодуб.

Ескіз (Донецьк 70-80-ті)
Ескіз у молдавському стилі (Київ 1999)
ІНТЕРМЕЦО

Л. Ревуцький.
Г. Жуковський.
В. Гомоляка.
С. Колобков.
О. Ківа.
Л. Шукайло.
О. Гнатовська.

Інтермецо (Київ 1932)
Інтермецо (Київ 1967)
Інтермецо (КиЇв 1970)
Два інтермецо (Харків 1973)
Два інтермецо (Київ 1975)
Інтермецо (Харків 2002)
Інтермецо (Харків 2003)
ІМПРОВІЗАЦІЯ

І. Драго.
Є. Станкович.
Я. Верещагін.

Імпровізація. (Київ 1965)
Імпровізація з триптиху „На Верховині‖ (Київ 1972)
Імпровізація (Київ 1974)
КАПРИС, КАПРИЧЧІО, ЕТЮД

Г. Жуковський.
Гуцульське каприччіо (Київ 60ті)
В. Кирейко.
Каприччіо. (Київ 1961)
В. Сечкін.
Каприс. (Київ 1965)
В. Флис.
«Каприз» (Львів 1969)
В. Довженко.
Етюд-картина (Київ 1973)
В. Губаренко.
Каприччіо (Харків 1973)
К. Домінчен.
Українське каприччіо (Київ 1980)
Л. Колодуб.
Слов’янське каприччіо (Київ)
М. Скорик.
Каприс для скрипки соло (Київ 80-ті)
Г. Глазачьов.
«Концертний етюд» (1981)
О. Станко.
8 етюдів (Одеса)
О. Станко.
25 етюдів для скрипки соло (Одеса 89-94)
О. Станко.
2 етюди для скрипки соло (Одеса 94-99)
О. Грінберг.
«Сapriccio» (1996)
В. Маник. «Чотири етюди для скрипки та ударних» (Іванофранківськ 94-99)
О. Пушкаренко.
Каприси для скрипки соло. (Київ 2003)
М. Халітова.
Капричіо (Крим 2004)
О. Безбородько.
Каприс «Ой, ти, дівчино» (Київ 2006)

211

КОЛИСКОВА
Д. Клебанов.
Колискова (Харків)
І. Мартон.
Колискова (Ужгород1953)
Б. Яровинський. Колискова (Харків 1954)
В. Косенко.
Колискова.
К. Стеценко.
Колискова.
М. Завалишина. Колискова (Київ 1969)
Є. Станкович.
«Колисанка» з триптиху «На Верховині» (Київ 1972)
М. Кармінський. Колискова (Харків 1989-94)
Р. Симович.
Колискова
О. Безбородько «Колискова повноліття» (Київ 2009)
В. Степурко
Колискова (Київ 2012)
КОЛОМИЙКА
В. Борисов. Коломийка (Харків 1968)
МЕЛОДІЯ
В. Сечкін
Д. Клебанов
Б. Лятошинський.
М. Скорульський
М. Лаврушко
М. Скорик.
В. Птушкін.
О. Чиста.

Мелодія (Київ 1947)
Мелодія і Вальс (Харків 1958)
«Памірська мелодія» (Київ)
Мелодія.
Мелодія (Донецьк 1970-ті)
Мелодія (Київ 1982)
Мелодія для скрипки з ф-но (Харків 1979)
«Безкінечна мелодія» (Донецьк 2009)

НОКТЮРН
П. Глушков
Д. Клебанов
В. Гомоляка
Ю. Мейтус
Б. Яровинський
В. Золотухін

Ноктюрн (1900-ті)
Ноктюрн і канцонетта (Харків 1926)
Ноктюрн (Київ 1970)
Ноктюрн (Київ 1965)
Ноктюрн (Харків 1950)
Ноктюрн (Харків 1958)
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Б. Лятошинський
Р. Симович
А. Солтис
О. Зноско-Боровський
В. Уманець
Г. Таранов
В. Дроб’язгіна
А. Левицький
І. Хуторянський
Чен Бао Хуа. 8 п’єс
Г. Компанієць
М. Степаненко
О. Панасюк
О. Попова
Г. Леонова

П’ЄСА
Три п’єси на народні таджицькі теми (Київ)
Чотири п’єси. (Львів 1938 – 1940)
Дві п’єси (Львів 1947)
П’єси (Київ 1937 та 1946)
Дві п’єси (Київ 1949)
Дві п’єси на грузинські теми (Київ 1953)
П’ять п’єс (Харків 1967)
Три концертні п’єси (Київ 1969)
«Поліфонічні п’єси» (Київ 1976)
(Крим 1978)
Дві легкі п’єси.
П’єси (Київ)
Три п’єси для скрипки та ф-но.
PIESA для скрипки з ф-но (Донецьк 2006)
П’єса для скрипки соло (Київ 2012)
ПІСНЯ

О. Андрєєва
Д. Клебанов – А. Штогаренко
Г. Верьовка
К. Данькевич
П. Глушков
П. Глушков
О. Зноско-Боровський
Ю. Знатоков
Ю. Іщенко
В. Тиможинський
В. Флис
Я. Цегляр
В. Довженко
Ю. Іщенко

Пісня (Київ 1937)
Пісня (Харків 1943)
Лірична пісня
Пісня (Київ 1934)
Пісня на грузинські теми (1950-ті)
Пісня без слів (1950-ті)
Пісня і коломийки (Київ)
Пісня (Одеса 1952)
Гуцульська пісня (Київ 1956)
Вечірня пісня
Пісня (1960)
Пісня без слів (Київ 1970)
Пісня (Київ до 1973)
«Старовинний наспів» (Київ 1987)
ПОЕМА

Г. Жуковський
К. Домінчен
Ю. Мейтус
Н. Юхновська
Л. Колодуб
О. Лебедєв
М. Халітова

Поема (Київ)
Поема (Київ)
Поема пам’яті Я. Галана (Київ)
Поема (Харків)
Поема (Київ)
Романтична поема (Крим 1982)
Поема-спогад (Крим 1987)
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В. Рева

Поема пам’яті І. Карабиця (Донецьк 2000)
ПРЕЛЮДІЯ

М. Жербін
Я. Степовий
В. Подгорний
В. Сільвестров

Прелюд (Київ 1951)
Прелюд.
Прелюдія.
Постлюдія (Київ 1981)
РОМАНС

М. Завалишина
Л. Саксонський
К. Домінчен
А. Кос-Анатольський
І. Ковач
Ю. Щуровський
О. Зноско-Боровський
В. Борисов
В. Зюзін
С. Шварц
Б. Фільц
А. Гайденко
Є. Станкович
О. Красотов
О. Гнатовська
М. Стецюн
Т. Хмельницька

Романс (Київ 1938)
Романс (Одеса 1935)
Романс (Київ 1948)
Романс (Київ 1950)
Романс (Харків 1955)
Романс (Київ 1956)
Романс (Київ)
Романс (Харків 1965)
Романс (Бердянськ 1967)
Романс (Київ 1972)
Романс (Київ 1973)
Романс (Харків 1979)
Романс (переклад) (Київ)
Романс (Одеса 1982)
Романс (Харків 2000)
Романс (Харків 2002)
Романс (Харків 2007)
РОНДО

В. Сирохватов
В. Ільїн
Л. Булгаков
Ю. Іщенко
О. Левич
І. Альбова
Н. Амедов

Рондо (Одеса 1955)
Рондо (Київ 1968)
Рондо (Харків 1971)
«Веснянкове рондо» (Київ 1970 ті)
«Рондо-фантазія» (Київ 1989-94)
Рондо (Харків1999-2004)
Рондо-хайтарма (Крим 2009)
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СЕРЕНАДА
А. Винокур
Я. Губанов
Ю. Іщенко

Серенада (Черкаси 1976)
«Осіння серенада» (США 1983)
«Ранкова серенада» (Київ 2007)
СКЕРЦО

М. Косенко
К. Домінчен
М. Гржибовський
А. Муха
П. Глушков
Л. Булгаков
К. Шутенко
В. Шумейко
М. Коляда
Компанієць
Ю. Мейтус
В. Гомоляка
А. Красотов
В. Теличко
Р. Цись
А. Легкий
В. Чепеленко

Скерцино
Скерцо (Київ)
Скерцо (Одеса 1952)
Скерцо (Київ 1953)
Скерцо (1950ті)
Скерцо (Харків 1969)
Скерцо (Київ 1969)
Скерцо (Київ 1976)
Скерцо
Скерцо
Скерцо (Київ)
Скерцо (Київ 1970)
Скерцо-токката (Одеса 1982)
Скерцо (Ужгород 1989)
Скерцо (1999-2004)
Скерцо (2004)
Скерцо для скипки с фп (Харків 2011)
ТАНЕЦЬ

О. Андрєєва
Ю. Знатоков
І. Мартон
Б. Яровинський
Я. Степовий
І. Хуторянський
П. Глушков
Б. Лятошинський
О. Зноско-Боровський
А. Кос-Анатольський
А. Кос-Анатольський
А. Солтис. Куявяк
Г. Таранов
С. Шварц
В. Гомоляка

Танець (Київ 1937)
Танець(Одеса 1952)
Танець(Ужгород 1953)
Таджицький танець(Харків 1954)
Танець.
Танок (Київ 1958)
Танок (на грузинську народну тему)
Танець на українські теми (Київ)
Східний танець (Київ)
Мазурка (Київ)
Танець дзвінки (Київ)
(Львів 1962)
«Гавот» з симфонії ғ6 (Київ 1964)
«Молодіжний танець» (Київ 1967)
Молдавський танець (Київ 1970)
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В. Гомоляка
Л. Булгаков
А. Штогаренко
Е. Налбандов
М. Стецюн
Г. Корчмар
В. Лиховид
Н. Амедов
А. Войтенко
Б. Стронько
Ю. Шевченко
В. Маник

Іспанський танець (Київ 1970)
Танець (Харків 1971)
4 українських танці (Київ 1975)
«Хайтарма на кримсько-татарську тему» (Крим 1994-99)
Болеро Харків (1990 ті)
Дивертисмент (4 концертні танці).
«Колисковий танець»
«Аг’ир-ава й хайтарма» (Крим 2001)
Менует (Київ 2003)
«Экзотический танец» (Київ 2008)
Танго з вистави «Помста по-італійські» (Київ 2011)
Сарабанда (Іванофранківськ 2013)

ЦИКЛ
Ю. Іщенко
«Акварелі» (Київ 1970)
В. Гомоляка
10 п’єс (Київ 1970)
І. Карабиць
«Ліричні сцени» (Київ 1971)
Є. Станкович
«На Верховині» (Київ 1972)
Ю. Іщенко
«П’ять п’єс для скрипки соло» (Київ 1974)
В. Губа
«Вінок посвят» (Київ 1987)
В. Маник
«5 офортів Пабло Пікассо» (Іванофранківськ 1980-ті)
Л. Дичко
«Фрески за картинами К. Білокур» 1986 Київ
В. Маник
«Парнас» для скрипки соло (Іванофранківьск 1990-ті)
К. Цепколенко
«Цикл черной луны» (Одеса 1991)
Г. Гаврилець
«Екслібриси» (Київ 1994)
Ю. Іщенко
«Чотири п’єси для скрипки соло» (Київ 1998)
В. Сильвестров
«Мелодії миттєвостей»-1 (Київ 2004)
В. Сильвестров
«Мелодії миттєвостей»-2. (Київ)
В. Сильвестров
Триптих (Київ 2009)
Л. Шукайло
«10 п’єс для скрипки» (Харків)
И. Альбова
«Эссе» (Харків почат. 2010)
В. Теличко
Партита для скрипки соло (Закарпаття 2011)
О. Войтенко
2 pieces for violin and piano (Київ 2011)
Г. Леонова
«Homo sapiens» (Київ 2012)
О. Саратський «Граємо джаз» (Київ 2013)
Л. Шукайло
«Дитячий альбом» (Харків 2014)
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ПРОГРАМНІ ТВОРИ
І. Карабиць
«Музика» (Київ 1970)
В. Стеценко
«Діалог» (Донецьк 1986)
С. Зажитько
«Про минуле» (Київ 1990)
І. Гайденко
«Solo for Kelly» (Харків 1992)
М. Кармінський «Єврейська молитва» (Харків 1994)
Н. Амедов
«Епітафія» (Крим 1995)
В. Стеценко
«Осенний пейзаж» (Донецьк 1996)
С. Крутіков
«Майя» (5 хвилин на 42й) (Київ 1997)
Й. Ельгісер
«Ремінісценція» (1999)
В. Дробязгина
«Луна-парк» (Харків 1999-2004)
В. Золотухін
«Наташа Ростова» (Харків 2001)
В. Золотухін
«Кармен» (Харків 2001)
А. Гайденко
«Дніпрова легенда» (Харків 2002)
Г. Хазова
«Звертання» (Запоріжжя 2002)
И. Альбова
«Для Інночки» (Харків 2003)
И. Альбова
«На пуантах» (Харків 2004)
О. Безбородько
«Смерекування» (Київ 2004)
Н. Рожко
«Журавлиний наспів» (Київ 2007)
Е. Емір
«Візерунки криму» (Крим 2008)
Б. Стронько
«Утренняя роса» (Київ 2008)
Б. Стронько
«Пение сосен» » (Київ 2008)
Б. Стронько
«Степной закат» (Київ 2008)
И. Альбова
«Монолог» (Харків 2009)
О. Безбородько
«Коммос» (Київ 2009)
М. Халітова
«Наспіви Чатир-дагу» (Крим 2009)
Д. Арефьев
«Посвящение» (Київ 2010)
О. Попова
«Легенда» (Донецьк 2010)
И. Альбова
«Отзвуки Лета» (Харків 2011)
В. Вишинський
«FOrest» (Київ 2011)
В. Волонтир
«Пробудження» (Дрогобич)
В. Волонтир
«Пісня в дощ» (Дрогобич)
И. Альбова
«Первые льдинки в лужах» (Харків 2012)
П. Колпаков
«Галактика мечты» (Київ 2013)
А. Мерхель
«Сцена» (Київ 2013)
Ю. Шевченко
«Віденський салат» (Київ)
О. Протопопова «Легенда» (Харків)
В. Губа
«У мріях» (Київ)
І. Альбова
«Qasi Passacaglia» (Харків 2015)
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Додаток Б

218

МЕНУЕТ

219

ПАРТИТА

220

221

«ЄВРЕЙСЬКА МОЛИТВА»
Вступ:

Тема молитви:

Середій розділ:

222

ЕЛЕГІЯ
Пам’яті Анатолія Соловяненка

223

МОНОЛОГ
Пам’яті брата Сергія Альбова

224

225

ВІСІМ ЕТЮДІВ ДЛЯ СКРИПКИ
1
О. Станко

226

6

7

227

8

Варіант теми:

228

Coda (фрагмент)

Вступ:

Тема:

229

230

231

232

233

234

235

Аріозо
М. Кармінський

236

237

238

І частина

середня частина:

239

І
ІІ розділ:

240

ІІ частина

241

242

Середній розділ:

Вступ:

243

І частина

ІІ частина

244

АКВАРЕЛІ
І

II

245

III

246

247

248

МУЗИЧНИЙ МОМЕНТ

249

250

251

10 п’єс для скрипки Л. Шукайло

Пасакалія

Балетна сценка

252

Варіації
на тему укр. нар. пісні «Ой, вербо, вербо»

253

Весняний дует
Andantino

Алегро

254

Елегія
Andante

255

Скерцино

256

Вальс

257

258

259

«МУЗИКА»
І розділ

І розділ, інтервально-ритмічна група:

І розділ, другий тематичний елемент:

ІІ розділ:
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АГИР-АВА Й ХАЙТАРМА
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НАСПІВИ ЧАТИР-ДАГУ

